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Mägedes
Niisugust nime kandis Tallinna 
vanalinnas Aatrium galeriis 4.-9. 
aprillini näha olnud maalinäitus.

Esmaspäeva, 4. aprilli õhtuks oli 
Loo kooli vilistlane Silja Saare  oks 
kutsunud Liivamäe küla elanik-
ke, Loo koolirahvast ning teisigi 
endale olulisi inimesi oma esimese 
näituse avamisele.

Sissejuhatuses näitusele kirju-
tas autor, et näitus sai alguse liht-
sast mõttest avada kaunite maasti-
kuvormide ilu oma töödes. 

Ilusaid vaateid Euroopa erine-
vatest riikidest on Silja ise kae-
mas käinud ja siis kodus need 
paberile jäädvustanud, kuid on ka 
nn unistusi. Alpides pole ta veel 
käinud, aga vaatamata sellele oli 
nii mõnigi mägi just sealt ja need 
veel autori lemmikudki.

Silja Saareoksa tagasihoidlikuks 
lootuseks tol õhtul oli, et inimesed, 
kes vaatavad neid mägismaastikust 

inspireeritud pilte, võiksid edasi 
minna oma tegemiste juurde pisut 
rõõmsamate ja naeratavamatena. 
Mina lisaksin, et need, kes maale 
näinud, said lisaks heale tujule ka 
palju mõtlemisainet.  

Laenates autori mõtteid: 
“Mägesid peetakse sageli milleks-
ki muutumatult püsivaks, mille 
järgi teisi asju hinnata. Kuid seegi 
on vaid illusioon, sest kõik on 
pidevas liikumises ja muutumises, 
lihtsalt aeg liigub otsekui teist-
suguses, igavikulises mõõtmes.”, 
tuleb tunnistada, et me tunneme 
vähe enda kõrval elavat inimest ja 
tänu ühele õhtule, avaneb tohutu 
avastamisrõõm. 

Lisaks maalidele oli külaliste-
le üllatuseks moedemonstratsioon 
pidulikest rõivastest ja mütsikol-
lektsioon, kõik muidugi Silja loo-
dud. Loo koolis teatakse aga endist 
õpilast hoopis noorte Kimura 

Shukokai karate juhendajana. 

"Samas on muutumises ka näh-
tav pilt, olles igal hetkel erinev sel-
lest, mis ta oli enne – päikesekild, 
paks uduvaip, lumevälja helendus 
või üksik rohulible; pakkudes kor-
dumatult kaunist vaatepilti. Tähtis 
on näha…" 

Nii kirjutas Silja Saareoks oma 
esiknäituse kaaskirjas. Maikuu 
jooksul saab noore, tegusa ja julge 
kunstniku töid näha Loo raamatu-
kogus. Tähtis on näha …

Kersti Lepik

Valla kultuuritegijad 
ühise mütsi alla!
Ühe kultuuriürituse kordaminekuks on enamasti vaja 
värsket ideed, pühendunud korraldustoimkonda, pii-
savalt raha ning tegijatele tagasisidet tunnustamise 
näol, et isu uuesti alustada ära ei kaoks. Vaja on ka 
ühtemoodi mõtlejaid.

Jõelähtme vallas on suur hulk professionaalseid 
kultuuripakkujaid nii üksikisikute kui kollektiivide 
näol. Lisaks kaks rahvamaja, üks kultuurikeskus, 
muuseum ja viis raamatukogu. Suuremal hulgal 
neist puudub täna võimalus taotleda lisaks omava-
litsuse poolsele finantseerimisele täiendavat rahas-
tamist sihtfondidest ja projektlaekumistest, kuna 
taotlemise eelduseks on sageli mittetulundusühingu 
staatuse olemasolu. 

Samas on valla territoorium sedavõrd suur, et kui 
keegi kultuurirahvast kokku ei kutsu, siis ise ka kokku 
ei tulda. Välja arvatud valla ühisüritused, mida koos 
kavandatakse-korraldatakse. Nii jäävadki paljud head 
mõtted vaka alla ja info liikumine on auklik. Justkui 
tugevate seintega koda oleks ilma katuseta.

On aeg Jõelähtme valla kultuuritegijate oma 
organisatsiooni loomiseks.

Reedel, 27. mail kell 17.00 kutsume Jõelähtme 
valla kultuurirahva Jõelähtme Rahvamajja, et 
ühiselt asutada mittetulundusühing JÕELÄHT-
ME VALLA KULTUURIÜHING. 

Ootame asutamiskoosolekule kõigi kultuurivald-
kondade esindajaid ja kultuurihuvilisi kogu vallast.

Loodava kultuuriühingu eesmärgiks on valla 
kultuurielu ühtne edendamine, uute algatuste toeta-
mine, traditsioonide säilitamine, ühtse kultuuriinfo-
süsteemi loomine, valla kultuurielu tutvustamine ja 
turundamine kodu- ja välismaal, koolituste ja ühis-
ürituste korraldamine ning tehtu tunnustamine.

Lisateavet küsi Pille Raudkivilt Loo Kultuu-
rikeskusest tel. 60 80 557 või meilitsi aadressil 
pilkin@hot.ee.

Kohtumiseni asutamiskoosolekul!
Ave Paat,
abivallavanem

Kevadiselt nooruslikud prouad ja 
härrad kogunesid 20. aprillikuu 
päeval seenioridetuppa pika laua 
taha – ees ootas meeleolukas õhtu, 
lustakas jürikuu simman! Lahked 
perenaised pakkusid teed, kohvi 
ja kohvikõrvast. Aprillikuu juu-
bilarid Eva Oja ja Endel Sepp 
olid hoolitsenud pidulauda eest, 
kõik kiitsid maitsvat võileivatorti 
ja hõrgutavaid pirukaid. 

Sissejuhatuseks esitasid Kai ja 
Rein humoorika etteaste eide-taadi 
noorusaegadest jüripäeval. Pandi 
pillid hüüdma ja lauldi ühiselt kõi-
gile ammusest ajast tuttavaid rah-
valikke laule. 

Siis tulid lavale Loo kooli noo-
red näitlejad M. Papi juhenda-
misel. 3 tüdrukut ja 5 poissi tõid 
külakostiks kaasa E. Vilde naljaloo 
“Vigased pruudid”. Noored olid 
tõesti vahvad, igaüks omamoodi 
naljakas ja vaimukas oma rollis. 
Kõigi meeltega tunnetasid noored 
näitlejad publiku toetust ja sooja 
vastuvõttu. Korduvalt kõlasid nae-
rupahvatused ja spontaansed kii-
duavaldused. Eriti suure heakskii-
du pälvisid Bruno Varul Lipuvere 
Mardina ning Raili Liiv “jalutu 

ja pimeda” pruudina. Fotoaparaa-
did plõksusid ja videokaamerad 
surisesid, lõpuks tormiline aplaus, 
soojad tänusõnad, värvikad kevad-
lilled ja magus amps igale näitleja-
le. See oli noortele põnev ja mee-
nutusterohke esinemiskogemus!

Jüripäev meil kätte sai, 
Pajukoor nüüd lahti lõi...
laulsime Kai eestvedamisel. 

Suilised olid kokku kogunenud, 
nüüd võis perenaine Kai haka-
ta küsimiste teel mõõtu võtma, 
kellel peale rammu ka oidu pääs 
on. Iga õigesti vastanu sai toetava 
aplausi ja perenaiselt tunnustuseks 
lille rinda. Sulased, kes karjasarve 

kokkusäädmisega hakkama said, 
said peremehelt selle aasta esime-
se ja värskelt lõhnava kaseviha.

Peale tantsukeerutust, kus lõõt-
sa tõmbasid perenaist-peremeest, 
lauldi ka õnnesoovilaule aprillikuu 
sünnipäevalastele. Jalad muutusid 
õige kergeks ühises tantsuringis, 
vaprad “suilised” Meeta ja Arvi 
harrastasid soolot ning Asta ja 
Helgi pillimängu.

See oli üks vahva pidu, see 
jürikuu simman! Lahkuti pimeda 
hakul rõõmsal meelel ja tegijaid 
tänades. Ikka selleks, et mais taas 
kokku tulla.
Maire Papp

Esmaspäeva, 4. aprilli õhtupoolikul 
tulid Loo alevi kirjandushuvilised raa-
matukogusse, et kohtuda kirjanik Erik 
Tohvriga. Ootusärevust ja uudishimu 
tõstis seegi, et uues ja ilusas raamatuko-
gus oli sedalaadi üritus esimene.

Kirjanik Erik Tohvri on Loo lugejate 
hulgas väga populaarne ja hinnatud. 
Tema raamatud ei jää riiulitele kuigi 
kauaks seisma ning selgi õhtul ei olnud 
raamatukogus ühtki tema teost.

Eerik Tohvri romaanide suur menu 
on tingitud kindlasti nende sündmustiku 
ja tegelaste lihtsusest ja arusaadavu-
sest... Need inimesed oma probleemi-
de, oma mõtete ja tegudega on meile 
mõistetavad ning kaasa elama kutsuvad. 
Tema tegelased ei ela pseudoelu, vaid 
jagavad  meiega ühist aega ja ruumi.

Kohtumise alustuseks pani kirjanik 
üles väikese väljapaneku oma raama-
tutest. Nende hulgas oli ka värskelt 
ilmunud "Äravalitu" teine osa, mis 
kohe-kohe peaks jõudma ka meie raa-
matukogusse.

Kohtumisõhtu vestlusring kogunes 
õdusas lugemistoas kohvilaua ümber 
ning seal said lugejad teada külalise 
elu- ja loomekäigust. Eerik Tohvri on 
peaaegu kogu oma elu olnud harjumaa-
lane ning kohtumisõhtulegi sõitis ta oma 
kodust Vihterpalus, kus toa aknast võib 
näha luiki merel ujumas. Ka oli mitmele-
gi uudiseks, et mitu aastat oma poisipõl-
vest on kirjanik elanud Jõelähtme vallas 
Jägala-Joa ja Kodasoo külas. Mõlemas 
kohas oli kirjaniku vanaisa kooliju-
hataja. Sellest ajast jutustabki romaan 
"Majad jõe ääres". Kuigi kirjaniku sõnul 
on Jägala- Joal palju muutunud, on juga 
ja vallamaja ning mälestused jäänud. Ka 
Loo alev pole E. Tohvrile  võõras, sest 
töötades elektriinsenerina tollases Harju 
KEK-s, oli ta seotud siinse sööklahoone 
ehitamisega.

Oma elu- ja loometeest rääkides 
jutustas külaline enda kujunemisest kir-
janikuks. Esimese luuletuse kirjutas ta 
koolipoisina Jägala-Joa koolis. Mõne 
aja pärast tulid juba osalemised näi-
dendi- ja kuuldemänguvõistlustel. Just 
seoses kuuldemängude lavastamisega 
Eestis ja Tšehhimaal oli autoril meenu-
tada lausa põnevaid seiku.

Oma romaanide ja nende tegelaste 
kohta ütles kirjanik, et ainest on kogu-
nenud tema pika elutee jooksul ning 
seda on ammutatud nii laiemalt kogu 
ühiskonna elust kui ka oma suguseltsist. 
Pea kõigis romaanides on kangelastes 
jooni mõnest lähedasest ning enamuses 
teostes esineb ka autor ise.

Kõigisse oma teostes kasutatud ini-
mestesse, on kirjanik enda sõnul suh-
tunud sügava austuse ja respektiga. Eks 
sellepärast on nad ka meile kui lugejaile 
sümpaatsed ja lähedased. Ainuke täiesti 
väljamõeldud tegelaste ja sündmustega 
romaan on "Lepavere mõis".

Oma edasistest kirjanduslikest plaa-
nidest E. Tohvri eriti midagi teada ei 
andnud.

Kohtumise lõpus loosis kirjanik kõigi 
üllatuseks osalejate vahel välja romaani 
"Elutöö" ühe eksemplari, mille võitis 
artikli kirjutaja. Kirjanikule aga kingiti 
kaunid kevadlilled ja Loo raamatukogu 
logoga kotike.

Meie, raamatuhuvilised, oleme väga 
tänulikud raamatukogujuhataja Urve 
Liivrannale ja teistele raamatukogu töö-
tajatele toreda ürituse eest ning looda-
me, et Urve kutsub veel mõnegi kirjani-
ku Loole külla.

 Juta Remmet

Kohtumine 
kirjanikuga

Loo seenioride jürikuu simman

Kiviaiad külatänaval
Harju Taluliidu eestvedamisel toimub 3. juunil Root-
si-Kallavere külas kiviaia päev. Tegemist on õppe- ja 
meistripäevaga, kuhu on oodatud kõik kiviaiakultuu-
ri austavad ja aedade ladumisest huvitatud inimesed. 
Päev algab 9.30 Mihkli talu õuele kogunemisega, 
kus päev juhatakse sisse Rootsi-Kallavere küla-
ajaloo tutvustamisega. Edasi minnakse väikesele 
jalutuskäigule mere äärde küla kiigeplatsile ja sealt 
tagasi jõudes algab külatänaval kiviaia ladumise 
õppepäev meistri juhatusel. Tegevust jätkub terveks 
päevaks, vahepaladeks pakutakse suppi ja pillilugu-
sid rahvamuusikutelt.

Olete lahkelt oodatud!
Margit Pärtel

kevadlõhn
üks päev
     üks öö
on jälle läbi
nagu potsti mannilt käbi
üks hommik
     üks lõuna
          üks õhtu
on jällegi pugenud põhku,
päikesesärast soe on õhk
tervitab meid kevadlõhn.

           tahaks linnast ära...
tahaks linnast ära maale,
kui maa on kevadlõhnu täis
“Ära hakka jälle peale”-
mind palub laps... eks näis
millal otsustan piiri panna,
selle igatsusele maast,
millal kolin ma ära linnast
ja asun maale elama taas.
                  märts .2005.   Anna Magus
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Jõelähtme Vallavolikogu  
M Ä Ä R U S
Jõelähtme    26. aprill 2005 nr. 68

Hooldajatoetuse määramise ning maksmise 
kord Jõelähtme vallas 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 2004, 81, 542) paragrahv 6 lõike 
1, sotsiaalhoolekandeseaduse (RT I 2004, 89, 
604) paragrahv 23 lõige 2 alusel ja arvestades 
sotsiaalkomisjoni ja vallavalitsuse ettepanekuid, 
Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:

1. Kinnitada “Hooldajatoetuse määramise ning 
maksmise kord Jõelähtme vallas” (lisatud).
2. Käesolev määrus jõustub tagasiulatuvalt 01. 
aprillist 2005.a.

Tiit Kollo 
Volikogu esimees                                    

LISA   
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.05 
määrusega nr. 68                           
                    
HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMISE NING 
MAKSMISE KORD JÕELÄHTME VALLAS

I ÜLDOSA
1. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord 
sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel raske 
ja sügava puudega isikute hooldajatele Jõeläht-
me valla eelarvest hooldajatoetuse määramise ja 
maksmise tingimused ning korra.
2. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid all-
järgnevalt:
2.1. raske puue on inimese anatoomilise, füsio-
loogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 
kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab 
isik kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal 
ööpäeval;
2.2. sügav puue on inimese anatoomilise, füsio-
loogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 
kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab 
isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet 
ööpäevaringselt;
2.3. hooldaja on – perekonnaseaduse alusel puu-
dega inimesele määratud hooldaja, kes vabataht-
likkuse ja vastastikuse kokkuleppe alusel hooldab 
ja abistab sügava või raske puudega isikut;
2.4. hooldusvajaduse hindamine on raske või 
sügava puudega isiku funktsionaalse võimekuse 
hindamine temale kõrvalabi võimaldamiseks ja/
või hooldusteenuste osutamiseks;
2.5. hooldusteenus on isiku hooldusvajadusest 
sõltuvalt tema isiklik pikaajaline abistamine mitte 
meditsiiniliste tegevuste ja protseduuride soori-
tamisel (nt riietamine, ihu pesemine, toitmine, 
abistamine liikumisel jms.);
2.6. avahooldusteenus on oma loomulikus kesk-
konnas iseseisvalt või pere toetusel elava isiku 
kvalifitseeritud toetamine või abistamine;
2.7. hooldamine hoolekandeasutuses on hooldus-
teenuse osutamine isikule, kes oma hooldusvaja-
duse tõttu ei ole suuteline iseseisvalt elama, sest 
vajab hooldamist ja abistamist ööpäevaringselt;

2.8. hooldajatoetus – Jõelähtme valla eelarvest 
18-aastase või vanema teovõimelise isiku hoolda-
jale makstav täiendav sotsiaaltoetus.
3. Hooldajatoetuse maksmise eesmärgiks on raske 
ja sügava puudega isikute iseseisva toimetuleku 
toetamine ja abistamine, arvestades võimalusel 
nende soove.
4. Hooldajatoetuse maksmise võib hooldusvajadu-
se hindamistulemustest lähtuvalt asendada sobiva 
hooldusteenuse osutamisega kas avahoolduse või 
hoolekandeasutuses hooldamise korras.
5. Hooldajatoetuse arvutamise aluseks on puuete-
ga inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kehtestatak-
se igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

II HOOLDAJATOETUSE MAKSMISE 
ALUSED
6. Hooldajatoetust makstakse teovõimelisele isi-
kule, kes perekonnaseaduse alusel on määratud 
raske või sügava puudega isiku hooldajaks, juhul 
kui puudega isiku hooldusvajaduse hindamise 
tulemustest lähtuvalt on tema hooldamine mitte-
formaalse hooldaja poolt õigustatud ja sobivaim 
hooldamise viis.
7. Hooldajatoetust makstakse igakuiselt hooldaja-
le, kes tagab:
7.1. 18-aastasele ja vanemale sügava puudega 
inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve 
ööpäevaringselt;
7.2. 18-aastasele ja vanemale raske puudega ini-
mesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve 
igal ööpäeval.
8. Hooldajatoetust võib maksta raske või sügava 
puudega isiku tööl käivale hooldajale juhul kui 
hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt on võima-
lik puudega isikut ka hooldaja töötamise korral 
vajalikul määral hooldada ning kui hooldaja töö 
seda võimaldab.
9. Hooldajatoetust võib maksta raske või süga-
va puudega isiku ühele pereliikmele juhul kui 
puudega isiku tegelik hooldusvajadus saab tema 
pereliikmete poolt osutatava abi näol täielikult 
kaetud.
10. Hooldustoetust ei maksta isikule, kellele enda-
le on puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse 
alusel määratud raske või sügav puue.

III HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE
11. Hooldajatoetust on õigustatud taotlema isikud, 
kes on perekonnaseaduse alusel vallavalitsuse 
korraldusega määratud Eesti rahvastikuregistrisse 
Jõelähtme valla elanikena kantud raske või sügava 
puudega isikute hooldajateks.
12. Kui üks hooldaja on määratud ühe leibkonna 
kahe raske või sügava puudega isiku ja lisaks 
veel ühe eraldi elava raske või sügava puudega 
isiku hooldajaks, on tal õigus taotleda toetust kuni 
kahekordse hooldajatoetuse määra ulatuses. Ühele 
hooldajale võib korralduse vormistada kuni kolme 
raske või sügava puudega hooldatava kohta.
13. Hooldajatoetuse taotlemiseks esitavad puude-
ga isiku hooldajaks sobiv isik ning raske või süga-
va puudega hooldajat taotlev isik ühise kirjaliku 
taotluse vallavalitsusele.
14. Taotluses märgitakse ära hooldaja nimi, isi-
kukood, elukoht ja telefoninumber ja rekvisiidid 
hooldajatoetuse ülekandmiseks, samuti esitatak-
se taotluses andmed hooldust vajava raske või 

sügava puudega isiku kohta. Taotlusele lisatakse 
täiendavate dokumentidena koopia puudega isiku 
arstliku ekspertiisi otsusest, väljavõte puudega 
isiku rehabilitatsiooniplaanist selle olemasolu kor-
ral ning isikut tõendavate dokumentide seaduse 
paragrahv 2 lõikes 2 nimetatud dokument.
15. Hooldajatoetuse taotlemise päevaks loetakse 
taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõt-
mise päev. Kui taotlus on saadetud posti teel, loe-
takse hooldajatoetuse taotlemise päevaks taotluse 
lähtekoha postitempli kuupäev.
16. Vallavalitsus registreerib taotlemise päeval 
hooldajatoetuse maksmise taotlused ning sot-
siaalosakond kontrollib vajalike andmete ja doku-
mentide olemasolu. Kui taotluses ei kajastata 
hooldajatoetuse määramiseks piisavalt andmeid 
või ei esitata kõiki vajalikke dokumente, siis tea-
tab sotsiaalosakonna vastutav spetsialist taotlejale 
esimesel võimalusel, milliseid andmeid või doku-
mente on vajalik juurde esitada.
17. Hooldajatoetuse taotlemise päevast alates viib 
sotsiaalosakond kahe nädala jooksul läbi raske või 
sügava puudega isiku hooldusvajaduse hindamise. 
Hindamise tulemustest lähtuvalt vormistatakse 
puudega isikule hooldusplaan.
18. Kui puudega isiku hooldusvajadus on ula-
tuslik ja selle hindamine on raskendatud, võib 
vallavalitsus tegeliku hooldusvajaduse väljasel-
gitamiseks pöörduda eakate puudega isikute kor-
ral geriaatrilise hindamise komisjoni poole ning 
tööealiste puudega isikute korral taotleda isikule 
rehabilitatsiooniplaani koostamist riikliku rehabi-
litatsiooniteenuse raames.
19. Raske või sügava puudega isiku hooldusvaja-
duse selgumise järgselt edastatakse hindamistule-
muste saamisele järgnevale vallavalitsuse istun-
gile puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse 
maksmise taotlus korralduse tegemiseks.

IV HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMINE VÕI 
SELLEST KEELDUMINE
20. Hooldajatoetuse määrab vallavalitsus, kes 
tegutseb põhimääruse alusel, hiljemalt 14 päeva 
jooksul arvates taotluse ja täiendavate dokumenti-
de sh ka raske või sügava puudega isiku hooldus-
vajaduse hinnangu saamise päevast. 
21. Hooldajatoetuse määramiseks hindab vallava-
litsus raske või sügava puudega isiku hooldusva-
jaduse hindamise tulemusi, vallavalitsuse käsutu-
ses olevat faktilist tõendusmaterjali, hooldaja iga 
ja tervislikku seisundit ning hooldusvajadusest 
tulenevalt vajalike hooldusteenuste olemasolu. 
Kui raske või sügava puudega isikule on koos-
tatud rehabilitatsiooniplaan või geriaatriline hin-
nang, arvestab vallavalitsus ka nendes esitatud 
ettepanekuid.
22. Kui raske või sügava puudega isiku hooldus-
vajadus on laiaulatuslik, võib vallavalitsus enne 
hooldajatoetuse üle otsustamist kaasata oma töös-
se perearsti või hooldusravi- ja rehabilitatsiooni 
spetsialisti.
23. Hooldajatoetuse määramisest võib keelduda kui:
23.1. taotleja on hooldajatoetuse saamiseks esita-
nud valeandmeid;
23.2. taotleja pole täitnud oma hooldajakohustusi, 
mis on faktiliselt leidnud tõendamist;
23.3. raske või sügava puudega isiku hooldusva-
jaduse hinnangust ei tulene vajadus talle hooldaja 

määramiseks ega viimasele hooldajatoetuse maks-
miseks;
23.4. puudega isiku hooldusvajadusest tingituna 
peab vallavalitsus raske või sügava puudega isiku 
enam sobivamaks hooldamise viisiks talle hool-
dusteenuste osutamist.

24. Hooldajatoetuse määramata jätmisest teata-
takse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul 
vallavalitsuse korralduse tegemisest, milles on ära 
toodud keeldumise põhjendus.

V  HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE
25. Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva 
kuu eest. Hooldajatoetust hakatakse arvestama 
toetuse taotlemise avalduse esitamise päevast, 
kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise 
päevast.
26. Hooldajatoetust makstakse järgmistes suu-
rustes: 
26.1. 18-aastase  ja  vanema  sügava  puudega  
inimese  hooldajale  100  protsenti sotsiaaltoetuste 
määrast.
26.2. 18-aastase ja vanema raske puudega inimese 
hooldajale 60 protsenti sotsiaaltoetuste          mää-
rast.
27. Hooldajatoetus kantakse taotleja pangakontole 
hiljemalt jooksva kuu 10 kuupäevaks.
28. Vallavalitsus maksab sotsiaalhoolekande 
seaduse alusel hooldajatoetust saava isiku eest 
sotsiaalmaksu seaduses kehtestatud korras kuni 
toetust saava isiku jõudmiseni vanaduspensioni 
ikka.

VI HOOLDAJATOETUSE MAKSMISE PEATA-
MINE JA LÕPETAMINE
29. Hooldajatoetuse maksmine võidakse peatada 
mõjuval põhjusel, hooldaja või hooldatava pika-
ajalisel äraolekul üle ühe kuu.
30. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hool-
dajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asja-
olude tekkimise kuule järgnevast kuust.
31. Hooldajatoetuse lõpetamist tingivateks asja-
oludeks loetakse:
31.1. kui hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt 
on raske  või  sügava puudega isiku hooldusvaja-
dus muutunud määral, et tingib  puudega isikule 
hoolduse osutamist teistsugusel, talle enam sobi-
vamal viisil;
31.2. kui lõpeb isikule puude  raskusastme  mää-
ramise tähtaeg ja arstliku ekspertiisi komisjon  
isikule  puude  raskusastet  enam  uuesti  ei määra 
või määrab isikule keskmise puude;
31.3. kui  raske  või sügava  puudega isiku hool-
daja esitab kirjaliku taotluse ja soovib hooldajaks 
määramist lõpetada;
31.4. kui raske või sügava puudega isik esitab taotlu-
se temale hooldaja määramise otsus lõpetada; 
31.5. raske või sügava puudega isiku või tema 
hooldaja surma korral;
31.6. kui on selgunud, et hooldaja on kuritarvita-
nud hooldatava usaldust;
31.7. kui hooldamisel esineb füüsilise, vaimse või  
majandusliku  vägivalla ilminguid hooldatava 
suhtes.
32. Kulutused  käesoleva  määrusega  sätestatud  
hooldajatoetuseks  kaetakse  riigieelarvest valla-
eelarvesse üleantud vahenditest.   

I TEGEVUSKAVA FAKTILINE TÄITMINE
Täitmine:   Kokku tegevusi: 49
Täitmine  30  =  62 %
Täitmata  19  =  38 %
INVESTEERINGUID (kroonides) 
Kokku: 15 795 s.h. ABI 845 e. 6 % üldmahust
1.1.Haridus    10 124   e.64 % üldmahust 
(s.h. Kostivere päevakeskus=sotsiaalhoolekanne  - 744)
korrigeeritult  9 380   e. 59,2 % üldmahust
Tegevusi kokku: 9  e. 18,4 % tegevuskavast; 
täitmine   - 6%keskmisest
Täidetud  5 tegevust e. 56 %
Täitmata 4 tegevust e. 44 %

1.2. Kultuur, sport ja sotsiaalhoolekanne   
1 397 e. 9 % üldmahust s.h ABI 313+ 300= 613
(s.h. Kostivere päevakeskus=sotsiaalhoolekanne  
+ 744)
korrigeeritult 2 141 e. 13,6 %  üldmahust; 
Abi  29 %
Tegevusi kokku: 5 e.10,2% tegevuskavast; 
täitmine  + 18 % keskmisest
Täidetud   4 tegevust e.  80 %
Täitmata   1 tegevus e.  20 %

1.3. Ettevõtlus, turism 702  e.  4,5 %  üldmahust 
s.h. ABI 232=33 %
Tegevusi kokku:  6 e.12,2% tegevuskavast; 
täitmine - 45 % keskmisest
Täidetud  1 tegevus e.  17 %
Täitmata  5 tegevust e.  83 %

1.4. Infrastruktuur, elamumajandus 3 111 
e. 19,7 % üldmahust 
Tegevusi kokku: 11 e. 22,4% tegevuskavast; 
täitmine  + 2% keskmisest
Täidetud 7 tegevust e.  64 %
Täitmata 4 tegevust e.  36 %

1.5. Keskkonnakaitse, loodushoid 431 e.   2,7 % 
üldmahust
Tegevusi kokku: 
14 e. 28,6% tegevuskavast; 
täitmine +10% keskmisest
Täidetud 10 tegevust e.  72 %
Täitmata   4 tegevust e.  28 %

1.6. Korrakaitse   0       0
Tegevusi kokku:  2 e.4,1% tegevuskavast; 
täitmine   - 62% keskmisest
Täidetud 0  tegevust
Täitmata 2  tegevust e. 100 %

1.7. Ühistransport   50   e.   0,32 % üldmahust
Tegevusi kokku: 3 e. 6,1% tegevuskavast; 
täitmine  + 38 % keskmisest
Täidetud 2  tegevust e.  100 %
Täitmata 0  tegevust

II  2004.a. TEGELIKU OLUKORRA  
HINDAMINE
Investeeringute kasutamise pingerida   
1. Haridus                           59,2 %
2. Infrastruktuur, elamumajandus       19,7 %
3. Kultuur, sport ja sotsiaalmajandus  13,6 %
4. Ettevõtlus, turism             4,5 %
5. Keskkonnakaitse, loodushoid          2,7 %
6. Ühistransport              0,3 %
7. Korrakaitse   0

Planeeritud tegevuste pingerida 
1. Keskkonnakaitse, loodushoid         28,6 %
2. Infrastruktuur, elamumajandus     22,4 %
3. Haridus       18,4 %
4. Ettevõtlus, turism      12,2 %
5. Kultuur, sport, sotsiaalmajandus     10,2 %

6. Ühistransport         6,1 %
7. Korrakaitse         4,1 %
Tulemused pingeridade kokkuvõttes :
1-2. Haridus   4
1-2. Infrastruktuur, elamumajandus 4
3. Keskkonnakaitse, loodushoid 6
4-5. Kultuur, sport, sotsiaalmajandus         8
4-5. Ettevõtlus, turism                8
6. Ühistransport   12
7. Korrakaitse   14  
 
Planeeritud tegevuste täitmine keskmise täitmise-
ga võrreldes:
1. Ühistransport    7 tegevust/ 6,1%       + 38 %
2. Kultuur, sport, sotsiaalmajandus    11/10,2    + 18 % 
3. Keskkonnakaitse, loodushoid   14/28,6     + 10 %
4.Infrastruktuur, elamumajandus 11/22,4   +  2 %
5. Haridus 9 tegevust/       18,4%   -   6 %
6. Ettevõtlus, turism  6 tegevust/       12,2%  - 45 %
7. Korrakaitse        2 tegevust/       4,1%   - 62 %

Maatrikstabeli tulemused arvestades 2004. a. 
tegelikku olukorda :
1. Infrastruktuur, elamumajandus 8
2-3. Haridus   9
Keskkonnakaitse, loodushoid  9
4. Kultuur, sport ja sotsiaalmajandus 10
5. Ühistransport   13
6. Ettevõtlus, turism  14
7. Korrakaitse   21

III  JÄRELDUSED 2004. a. TEGEVUSKAVA  
TÄITMISE  KOHTA
A 1. 2 suuremat objekti : Kostivere lasteaed päe-
vakeskus ning Loo vabaajakeskus (kokku 10124) 
moodustavad investeeringutest 64,1 % e. 2/3 
kogu tegevuskavast, millest tulenevalt on haridus 
kõige paremas seisus. Kui Kostivere päevakeskus 
arvestada sotsiaalhoolekande alla, kuhu ta ka kuu-
lub, siis on haridusele investeeritud 59,2% kogu 
tegevuskavast.

Tegevuskava tegevustest on hariduse osa 18,4 %, 
täitmine vaid 56%, millega ei saa rahule jääda. 
Olukord hariduse osas muutub kardinaalselt 2005.
aastal kui Kostivere investeeringu põhiosa läheb 
sotsiaalhoolekande alla.
2. Maha jäänud on korrakaitse, mis on lootusetult 
viimasel kohal ja ettevõtlus, turism, mis on kesk-
misest kõvasti vähem tähtsustatud ja ka planeeri-
tud tegevusi täidetakse teistest tegevustest vähem. 
Vabadest vahenditest teostati korrakaitsepunkti 
ehitustööd
3. Rohkem tähelepanu tegevuskavade koostamisel 
on vaja pöörata:  ettevõtlus, turism
  korrakaitse.
Planeeritud tegevused peavad olema reaalselt 
täidetavad.

B 1. Abi osatähtsus on minimaalne – vaid 6 % 
investeeringute üldmahust.
Ja abi=toetusi on saanud vaid kultuur, sport: Jõe-
lähtme Rahvamajale Sapardist 313 t.kr. ja Loo 
Spordi- ja Tervisekeskus Kultuuriministeeriumilt 
300 t.kr. ning turism KIK-lt 232 t.kr. Ülgase huvi-
raja uuringuteks.
Kõik planeeritud 4 tegevust Rebala Muinsuskait-
sealale jäid toetuseta, 3 tegevust infrastruktuuri, 
elamumajanduse alal jäid mitterahastamise tõttu 
teostamata, keskkonnakaitse alal jäi 1 tegevus mit-
terahastamise tõttu teostamata ja korrakaitse tegevu-
sed, mis olid vallaeelarvest rahastatavad ja vallava-
litsuse vastutusel teostatavad jäid teostamata.
2. Viited rahastamisallikale peavad olema reaal-
sed, eriti just valla omaosaluse alal.
3. Planeeritud tegevused finantskattega peavad 
olema suures osas reaalsed.
4. Puuduvad valla elamufondi ja kinnisvara 
remondi kulutused.

Villem Viikholm
Arhitektuuri- ja ehitusosakonna juhataja   

KUIVA STATISTILIST ANALÜÜSI ÜHE MAJANDUSAASTA KOHTA.
2004.a.  TEGEVUSKAVA  TÄITMISE  ANALÜÜS
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Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme  26. aprill 2005 nr. 186

Asustusüksuste lahkmejoonte täpsustamine 

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; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) parag-
rahv 7 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 25. novembri 
2004 määruse nr 335 “Asustusüksuse liigi, nime 
ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” parag-
rahvi 16 ning Jõelähtme Vallavalitsuse 6. detsembri 
2004. a. korraldusega nr. 796 valla asustusüksuste 
lahkmejoonte katastrikaardil täpsustamise etteval-
mistava töö läbiviimiseks moodustatud komisjoni 
ettepaneku, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kinnitada Jõelähtme valla katastrikaardi väl-
jatrükile kantud külade ja alevike lahkmejooned, 
millised on täpsustatud lähtuvalt looduslikust situat-
sioonist ja katastripiiridest.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme          26. aprill 2005 nr. 187

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 34, 
426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 47,297 ja 
298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 38, 
258) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike 
1 punkti 4 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. 
novembri 1996.a. määrusega nr. 269 “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra kinnitamine” (RT 
I 1996, 78, 1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102; 
2003, 83, 569),   Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Jõelähtme vallas, 
Kostivere alevikus, Aruküla tee 1, Kostivere las-
teaia maaüksuse andmist munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega – sotsiaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu      
O T S U S
Jõelähtme  26. aprill 2005 nr. 188

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 
34, 426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 
47,297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 
2004, 38, 258) paragrahv 25 lõike 3 ja parag-
rahv 28 lõike 1 punkti 4 ning kooskõlas Vabarii-
gi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määrusega nr. 
269 “Maa munitsipaalomandisse andmise korra 
kinnitamine” (RT I 1996, 78, 1386; 1999, 98, 
873; 2000, 15, 102; 2003, 83, 569), Jõelähtme 
Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Jõelähtme val-
las, Kostivere alevikus, Aruküla tee 3, Kostive-
re Põhikooli maaüksuse andmist munitsipaal-
omandisse sihtotstarbega – sotsiaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S

Jõelähtme   26. aprill 2005 nr. 189

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 34, 
426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 47,297 ja 
298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 38, 
258) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike 
1 punkti 4 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. 
novembri 1996. a. määrusega nr. 269 “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra kinnitamine” (RT I 
1996, 78, 1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102; 2003, 
83, 569),   Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme vallas, 
Jõelähtme külas, Monumendi platsi maaüksuse 
andmist munitsipaalomandisse sihtotstarbega – sot-
siaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme       26. aprill 2005 nr. 191

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 
34, 426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 
47,297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 
155; 2004, 38, 258) paragrahv 25 lõike 3 ja 
paragrahv 28 lõike 1 punkti 4 ning kooskõlas 
Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996.a. mää-
rusega nr. 269 “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra kinnitamine” (RT I 1996, 78, 
1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102; 2003, 83, 
569),   Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme 
vallas, Loo alevikus, Spordi tee 5, Loo Spordi- 
ja tervisekeskuse maaüksuse andmist munitsi-
paalomandisse sihtotstarbega – sotsiaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme  26. aprill 2005 nr. 192

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 
34, 426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 
47,297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 
2004, 38, 258) paragrahv 25 lõike 3 ja parag-
rahv 28 lõike 1 punkti 4 ning kooskõlas Vabarii-
gi Valitsuse 6. novembri 1996.a. määrusega nr. 
269 “Maa munitsipaalomandisse andmise korra 
kinnitamine” (RT I 1996, 78, 1386; 1999, 98, 
873; 2000, 15, 102; 2003, 83, 569),   Jõelähtme 
Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme 
vallas, Loo alevikus, Saha tee 10A, Loo lasteaia 
maaüksuse andmist munitsipaalomandisse siht-
otstarbega – sotsiaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme  26. aprill 2005 nr. 193

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 34, 
426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 47,297 ja 
298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 38, 
258) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike 
1 punkti 4 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. 
novembri 1996.a. määrusega nr. 269 “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra kinnitamine” (RT I 
1996, 78, 1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102; 2003, 
83, 569),   Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme vallas, 
Saha külas, Saha kalmistu maaüksuse andmist 
munitsipaalomandisse sihtotstarbega – sotsiaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme  26. aprill 2005 nr. 194

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 
34, 426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 
47,297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 
2004, 38, 258) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 
28 lõike 1 punkti 4 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; 2003, 83, 569),   Jõelähtme 
Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme val-
las, Jõelähtme külas, Jõelähtme Uue kalmistu 
maaüksuse andmist munitsipaalomandisse siht-
otstarbega – sotsiaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S

Jõelähtme    26. aprill 2005 nr. 196

Vallavara võõrandamine

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 01. 
juuli 1997a. määruse nr 10 “Jõelähtme vall-
avara valdamise, kasutamise ja käsutamise 
korra kinnitamine” (RTL 1997, 1/152, 858; 
KO 2002, 15, 357) punkti 17 ja Jõelähtme Val-
lavolikogu 29. märtsi 2005. a. otsuse nr. 179 
“Ehitise peremehetuks tunnistamine”, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Võõrandada välisvalgustuse võrk pikkusega 
979 m, elektriliin 4*A35 + 1*A16; betoon-
mastid 22 tk., puitmastid betoonjalandil 7 tk., 
asukohaga Iru küla, Jõelähtme vald otsustus-
korras tasuta Osaühingule Jaotusvõrk (reg. nr. 
11050857). 
2. Tehinguga seonduvad kulud katab ostja.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme 26. aprill 2005 nr. 198

Vallavara võõrandamine

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 1. juuli 
1997. a. määruse nr. 10 “Jõelähtme vallavara 
valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kin-
nitamine” (RTL 1997, 1/152, 858; KO 2002, 15, 
357) punkti 17,  Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Viia Jõelähtme vallas, Haljava külas asuva 
katlamaja võõrandamiseks läbi kirjalik enam-
pakkumine.
2. Määrata Jõelähtme vallas, Haljava külas 
asuva katlamaja kirjaliku enampakkumise alg-
hinnaks 100 000.- (ükssada tuhat) krooni.
3. Enampakkumist korraldab ja viib läbi Jõe-
lähtme Vallavalitsus.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
 O T S U S
Jõelähtme              26. aprill 2005 nr. 199

Kallavere küla Suur-Vanapere ja Vanapere 
2 maaüksuste detailplaneeringu kehtesta-
mine

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; 84, 572; 2005, 15, 
87) paragrahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme valla 
ehitusmääruse (KO 2003, 104, 1933) parag-
rahv 3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Kallavere küla Suur-Vanapere 
ja Vanapere 2 maaüksuste detailplaneering 
vastavalt Loov Arhitektid OÜ poolt koostatud 
tööle nr 04-04 DP, detailplaneeringu eesmärk 
on 27 väikeelamukrundi planeerimine ja moo-
dustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse 
ja hoonestustingimuste määramine. Planeeri-
tava ala suurus on 8,3 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehno-
võrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taot-
leja vastavalt 26. aprillil 2005. a. sõlmitud 
lepingule nr. 28/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme               26. aprill 2005 nr. 200

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaük-
suste detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse (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; 84, 572; 
2005, 15, 87) paragrahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme 
valla ehitusmääruse (KO 2003, 104, 1933) parag-
rahv 3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja 
Reinu maaüksuste detailplaneering vastavalt Helle 
Kulbase Arhitektuuribüroo poolt koostatud tööle 
nr 3/2004, detailplaneeringu eesmärk on 29 väike-
elamukrundi planeerimine ja nelja üldkasutatava 
sihtotstarbelise krundi planeerimine ning moodus-
tatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja hoones-
tustingimuste määramine. Planeeritava ala suurus 
on 12,5 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude 
väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 26. 
aprillil 2005. a. sõlmitud lepingutele nr. 29/05 ja nr. 
30/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakste-
gemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme             26. aprill 2005 nr. 201

Loo aleviku Järve tee 2 maaüksuse ja sellega 
külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse (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, Planeerimissea-
duse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 
84, 572; 2005, 15, 87) paragrahv 24 lõikest 3,  Jõe-
lähtme valla ehitusmääruse (KO 2003, 104, 1933) 
paragrahv 3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Loo aleviku Järve tee 2 maaüksuse 
ja sellega külgneva ala detailplaneering vastavalt 
OÜ Kose Projekt poolt koostatud tööle nr 06-2004, 
detailplaneeringu eesmärk on maaüksusele tootmis-
maa sihtotstarbe määramine ja olemasolevale krun-
dile ehitusõiguse  ulatuse ja hoonestustingimuste 
määramine. Planeeritava ala suurus on 1,25 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude 
väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 26. 
aprillil 2005. a. sõlmitud lepingule nr. 31/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakste-
gemisest.
Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S
Jõelähtme   26. aprill 2005 nr. 190

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 34, 
426; 2001,52, 304; 93, 565; 2002,11,59; 47,297 ja 
298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 38, 
258) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike 
1 punkti 4 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. 
novembri 1996.a. määrusega nr. 269 “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra kinnitamine” (RT 
I 1996, 78, 1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102; 
2003, 83, 569),   Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme vallas, 
Loo alevikus, Saha tee 7, Loo Keskkooli maaük-
suse andmist munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– sotsiaalmaa. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees
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 27.05 LJUBOV REAP, Loo alevik

86
 22.05 HEINRICH RUMMO, Uusküla

 
85

 09.05 VENDA KASK, Loo alevik
 04.05 LIUDMILA POPOVA, Jägala küla

83
17.05 LEONELLA-LEONORA 

LAAGRIKÜLA, 
Vandjala küla

82
 31.05 EVALD KARIN, Loo alevik

 20.05 ALEKSANDRA TRAVKINA, Jägala küla
 22.05 ASTA-VALENTINE SPRENK, 

Kostivere alevik
 24.05 LEIDA RÜÜTEL, Loo alevik 

80
 08.05 LINDA HAAVEL, Ruu küla

 22.05 NIINA KORŠUNOVA, 
Kostivere alevik

75
 02.05 AINO VAHISALU, Aruaru küla

 13.05 HILMI PÄRNASTE, Liivamäe küla
 15.05 REINHOLD KUIMET, Uusküla

70
 05.05 AUGUST KILTER, Kostivere alevik

 08.05 VIKTOR RUDOMETOV, 
Kostivere alevik

 23.05 MATI JAAS, Iru küla
 29.05 VAIKE HAAB, Kallavere küla

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed 
mais

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

APRILLIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

JAAN-MIHKEL NÄREP 26.08.1941 – 09.04.2005 
ERVIN SAAR     19.09.1931 – 12.04.2005 
LIJA BELOVA  20.12.1927 – 17.04.2005 
ARVO TOOM  01.12.1948 – 24.04.2005
ERNI HAAVEL  24.12.1922 – 26.04.2005 
VALLI-VILHELMINE 
PÕDER     30.01.1919 – 25.04.2005 
ELMI MERISTE 02.08.1915 – 26.04.2005

Loo Keskkooli lõpuaktused toimuvad:
 
Põhikool 
 17. juuni 2005 kell 17.00
Gümnaasium  
 22.juuni 2005 kell 16.00

Nefab Grupp pakub pakendilahendusi rahvusvahelistele töös-
tusettevõtetele eeskätt telekommunikatsiooni- ja masinatöös-
tusseadmete transpordi tarbeks. Tööstuses kasutatav peamine 
tooraine on vineer.

Nefab’i tuntuimateks klientideks on Nokia, Ericsson, Alcatel, 
Nortel, Siemens, SAAB, Ford, Volvo, SKF jt. Nefab’i tootmis-
üksused paiknevad kaheksas riigis nii Euroopas, Põhja- ja 
Lõuna-Ameerikas kui ka Aasias ning tooteid müüakse tütar-
firmade vahendusel 32 riiki. Nefab Grupi käive 2004.a. oli üle 
1,319 miljardi Rootsi krooni ja tema aktsiad on noteeritud 
Stockholm’i. Börsil.

Nefab Grupi tütarettevõte Eestis asub Lagedi uutes selleks 
spetsiaalselt ehitatud tootmishoonetes juba 2001 aastast. 
Organisatsioon on noor ja väljakutseid ning eneseteostust 
pakkuv.

Soovime seoses ettevõtte kiire arenguga oma meeskonda leida 
füüsilisest tööst lugu pidavaid (eelkõige meesterahvaid) -

tootmistöölisi
Töö eesmärgiks on:

- toota erinevaid vineerist pakendeid vastavalt klientide 
tellimustele
- jälgida toodangu vastavust kvaliteedinõuetele
- olla operatiivselt valmis tööks erinevatel seadmetel 

Nõudmised kandidaadile:
- valmisolek õppida ja soov teha tööd
- arvutioskus baastasemel
- valmidus meeskonnatööks 

Kasuks tuleb:
- arvutioskus baastasemel
- isikliku transpordi kasutusvõimalus 
- töökogemus puidu-või metallitöötluspinkidel

Omalt poolt pakume:
- vahetustega (2 vahetust: 06.00-14.30 ja 14.30-23.00) 
huvitavat tööd mainekas ja kiiresti arenevas rahvusvahe-
lises ettevõttes
- motiveerivaid töö- ja palgatingimusi alates 33 (katse-
ajal) kuni 42 kr/tunnis, lisandub tulemuspalk kuni 25%
- kaasaegseid töö-ja olmetingimusi
- arenemisvõimalusi ettevõttes ja enesetäiendamis  võima-
lusi
- väljaõpet kohapeal ettevõtte poolt
- transport isikliku sõiduvahendiga kompenseeritakse osa-
liselt ettevõtte poolt.
- meeldivat kollektiivi

Kontaktinfo
Kontaktisik: personalispetsialist
Aadress: Killustiku 6 Lagedi Rae vald, 75303, Harjumaa
Tööle asumise aeg: koheselt
Kontakttelefon: 6349 828, 6349 800
Koduleht: http://estonia.nefab.com

Kehtna ametikoolide 80. juubel
4. juunil on oodatud kõik Kehtna ametikoolide vilistlased 

ning endised ja praegused töötajad Kehtnasse
Kehtna ametikoolide 80. sünnipäevale. 

Päeva alustame kell 9.30. Lähemat infot saab kodulehelt 
www.kehtna.edu.ee või kooli üldtelefonilt 487 5246.

Osalustasu 100 krooni. 
Võimalik maksta ülekandega või kohapeal sularahas. 

Ülekandega tasumisel on saajaks Rahandusministeerium, 
arveldusarve 10220004799019, viite nr 2100010192. 

Selgitusse ärge unustage märkida märksõna KOKKUTULEK 
ja kelle eest on tasutud.

LUSIKAPIDU  7. mail 2005 
RAMOL SILLAMAA  17.10.2004 
Rauno Sillamaa  Marge Goldberg Loo alevik
ELIS VAHTMÄE 16.10.2004 
Ave Vahtmäe Sergei Suntsov Loo alevik
ROBI MUSTSAAR 01.11.2004 
Heino Mustsaar Triin Raa  Loo alevik
MAARJA-LEENA PARKTAL 12.11.2004 
Ants Parktal Jane Meimer-Parktal  Manniva küla, 
HUGO SAKS 12.11.2004 
Pirjo Saks Veiko Saks Loo alevik 
ITI MARI PILLESSON 12.11.2004 
Jonas Pillesson Egne Pillesson Loo alevik
ISABEL KOTKAS 11.11.2004 
Inga Kotkas Kristo Kotkas Vandjala küla 
VITALI NIKITIN 05.12.2004 
Viktor Nikitin Alla Nikitina Maardu küla 
MARII HELEEN RANNALA 03.12.2004 
Renaldo Rannala Maret Ausmeel Iru küla
ROBERT RANNALA 03.12.2004 
Renaldo Rannala Maret Ausmeel Iru küla
JOHANNES OJALA 15.12.2004 
Aare Ojala Anne Ojala Kostivere alevik
KAROLIN KIILU 12.12.2004 
Kaire Kiil Mati Kiilu Loo alevik
KRISTIIN JURMAN 03.01.2005 
Dagmar Talbak Allan Jurman Loo alevik
KARL VAUS 14.01.2005 
Tõnu Vaus Christina Vaus Kallavere küla
MATTIAS UKANIS 09.01.2005 
Riimas Ukanis Astrid Ukanis Koogi küla
HELENA CARMEN UDU 11.01.2005 
Toomas Udu Andra Inno Iru küla
KATRIIN GRAUBERG 25.01.2005 
Taimi Grauberg Tambet Grauberg Loo alevik 
MARKUS KIPPA  02.02.2005 
Kristi Kippa Marko Kippa Rebala küla 
REINO GREGORI PURANEN 02.02.2005 
Viivika Puranen Terho Puranen Jägala küla
GABRIEL HELMUT ADUSON 23.01.2005 
Annelii Aasma Andre Aduson Loo alevik
ANVAR KUBJA 10.02.2005 
Ivar Kubja Kersti Kallas Saha küla
EMMA JANE KÜTISMAA 24.02.2005 
Jane Koogas Lenno Kütismaa Neeme küla
ARGO ARTUR ROSUMOVSKI 09.03.2005 
Veronika Rosumovskaja Haljava küla
HELERIN VAIK 22.02.2005 
Arno Vaik Kristiina Vaik Rebala küla 
HENDRIK ERANURM 27.02.2005 
Heinar Eranurm Annika Arendi Loo alevik
SIVIA MARII LEPISTO 14.03.2005 
Paavo Lepisto  Inna Tomson Loo alevik 
HANS-KRISTJAN VOLMERSON  24.03.2005 
Meelis Volmerson Birgit Pajuste Loo alevik 

Kodutütarde ja noorkotkaste 
jüripäeva jooks
23. aprill soosis ilusa päikesepaistelise ilmaga noori jooksjaid, 
samuti peaks rahvapärimuse järgi ilus jüripäeva ilm tagama hea 
viljasaagi.

Juba neljasRävala malevkonna korraldatud jüripäeva jooks on 
muutumas traditsiooniks. 

Pärast Rävala malevkonna ümberstruktureerimist kuuluvad nüüd 
malevkonda Jõelähtme ja Viimsi kõrval ka Kuusalu ja Harju-Jaani 
kompaniid. Noori oli jooksma saabunud Jõelähtmest ja Harju-Jaa-
nist.

Väsitavalt teatejooksult tulijaid ootas Jõelähtme rahvamajas 
kuum supp, koogid ja tee. Pärast puhkepausi lõppes üritus õhupüs-
sidest märki laskmisega.

Mõni sõna ajaloost.
Noored Kotkad on Kaitseliidu skautlik noorteorganisatsioon, 

mis asutati 27. mail 1930. aastal ning taastati 12. augustil 1989. 
Noorkotkaste vanusepiiriks on 8-18 eluaastat. Organisatsiooni üles-
andeks on kasvatada noortes tasakaalukust, sõbralikkust ja ausust, 
arendada noori kehaliselt, süvendada armastust oma kodu ja isamaa 
vastu ja vajadusel seda ka kaitsta. Noorkotkaste raudne seadus on 
olla koolis hea õppija, karske ja mittesuitsetaja. 

Kodutütarde skautlik organisatsioon loodi 1932. aastal ning 
taastati 14. mail 1991. Üheks eesmärgiks on kasvatada kodutütardes 
rahvuslikku meelsust, eesti keele ja meele austamist. Eestimaa vajab 
tüdrukuid, kes teavad, et armastus ja truudus on naise suurimad 
aarded, kes hoiavad ilu, mis loodus on andnud ja kes vajadusel jul-
gevad siduda ka sõduri haava.
Jüri Kerner

Poiste ja tüdrukute noorema vanuseklassi võitjad Vahur 
Tima ja Liia Laas ning tüdrukute vanema vanuseklassi 
esikolmikusse jõudnud Aune Surva ja Hanna-Liisa Teder.


