
Võim teenigu rahvast
Hea lugeja! 
Pöördun teie poole Jõelähtme valla ajalehe

uue toimetajana. Olen Tartu ülikooli inglise filo-
loogia ja suhtekorralduse bakalaureant, õppinud
nii ajakirjandust kui ka politoloogiat, uurinud
erinevaid suhtekorralduse olukordi ja mudeleid.

Siiski, juba esimene kogemus Jõelähtme valla
volikogu valimiste ning uue koalitsiooni moo-
dustumise jälgimine on kinnitanud mulle, et elu
ise pakub käike ja lahendusi, mida ei näe ette ka
kõige üksikasjalikum stsenaarium.

Tõsiasi on see, et Eesti ühe pikema ajalooga
valda on valitsemas uus võimukoalitsioon. Kuigi
pealinna poliitiliste tõmbetuulte lähedus annab
end tunda, tuleks minu arvates juhinduda valla-
elu edaspidisel juhtimisel kõigi vallaelanike
koondhuvi silmas pidades, sõltumata sellest, mil-
listele poliitilistele jõududele ja isikutele valija
oma toetushääle andis.

Esimest korda on volikogud valitud neljaks
aastaks. See annab uusi võimalusi, aga ka kohus-
tab. Poliitilistel mängudel ja manöövritel võib
olla seetõttu märksa kõrgem hind. 

Oluline on meeles pidada, et vallavolikogu
pole valitud Riigikogu või presidendi valimis-
kampaania „käepikenduseks“, vaid kohaliku elu
sujuvaks toimimiseks.

Erakonnad võivad olla küll erimeelt, aga
rahva teenimine eeldab ometi koostööd. 

Vastasel juhul seistakse varsti lõhkise küna
ees, nagu ühes tuntud muinasjutus.

Soovin vallapoliitikute ja –elanike mõtteid
ning vallainfot vahendades kainet meelt ja vas-
tastikku lugupidamist kõigile jõelähtmelastele.

Anna-Maria
Veidemann,
Jõelähtme 
vallalehe
toimetaja

Keda me siis valisime?
Ja mida me siis saime?
Lisaks sellele, et Jõelähtme valla valijatel tuli
valida uus vallavolikogu koosseis, pidid nad lan-
getama ka põhimõttelise ostsuse kahe suhteliselt
selgelt piiritletud ning teineteisele vastanduva
seltskonna nö „uute“ ja „vanade“ vahel.  

Meie valla elanikud seisid seekord valiku ees,
kas kõik jätkub vanaviisi või hakkavad vallamajas
puhuma kord ka uued tuuled.

Rahvaliit koondas enda alla valda siiani juhti-
nud inimesed ning läks valimistele kindla suur-
soosikuna. Arvestades nende nimekirjas kandi-
deerinud inimeste eelmistel valimistel saadud
hääli, ei olnud konkureerivatel nimekirjadel mida-
gi head loota.

Ühise uuendusi nõudva rindena jäid vastas-
poolele Reformierakond, Res Publica, Isamaaliit
ja Keskerakond. Nende nimekirjades kandidee-
risid valdavalt uued, varem volikokku mitte kuu-
lunud inimesed, või siis varem volikogu oposit-
siooni kuulunud. 

Piirjoon kahe vastasleeri vahel oli selgem kui
kunagi varem. See tingis ühelt poolt valimiste eel
küllalt pingelise õhkkonna, kuid teiselt poolt tegi
jälle valijatel valiku lihtsamaks – toimus justkui

avalik usaldushääletus senisele vallavalitsusele.
Valimistulemused aga kõnelevad iseenda eest –
Rahvaliit sai vaid 1/3 häältest. Järelikult 2/3 vali-
mas käinud valla elanikest ei ole rahul valla prae-
guse juhtimisega ning sooviks näha muutusi.
Valija näitas selgelt välja oma rahulolematust nii
vallavalitsuse kui ka valla volikogu suhtes, sest
eelmise volikogu liikmetest pääsesid praegusesse
vaid ligikaudu pooled ehk 9 liiget 17-st, 8 aga va-
liti uued. Nii selget signaali ei ole Jõelähtme valla
valijad veel ühelgi varasemal valimisel andnud.

Ma tahaks väga loota, et valla ja volikogu seni-
sed juhid ei dramatiseeri neile antud hinnangut
üle, sest rahvapoolne usaldus on kestnud kaua ja
võibolla olid tänases olukorras muudatused möö-
dapääsmatud. Peetakse ju valla arengu seisu-
kohalt täiesti normaalseks ning vajalikuks, et
valla juhid teatud aja tagant vahetuvad. Arvan, et
ka Jõelähtme vald oli tänaseks jõudnud arengu-
staadiumisse, kus olemasolev valla juhtkond oli
ennast ammendanud ja kätte oli jõudnud aeg kee-
rata uus lehekülg valla arengus. 

Kindlasti ei tähenda see aga, et kõik vana oleks
olnud halb või tuleks kõik valla töötajad välja

vahetada, kuid juhtimine peab muutuma, see on
olnud valijate tahe. 

Need nimekirjad ja kandidaadid, kes on muu-
datusi oma valijatele lubanud, ja kes on täna osu-
tunud valituks ning moodustanud koalitsiooni,
nendel lasub nüüd see vastutus oodatavad ümber-
korraldused vallas läbi viia. 

Kõikide lubatud plaanide ellu rakendamine on
muidugi tõsine väljakutse ja kindlasti mitte kerge
ülesanne. Olen endale aru andnud, et volikogu
esimehe kohta vastu võttes langes minule vastutus
lisaks lubatud muudatuste läbi viimisele ka koa-
litsiooni koos hoida. Otsus volikogu esimeheks
hakata ei tulnud kergelt, aga usun, et me kõik
koos – Reformierakonna, Res Publica, Isamaa-
liidu ja Keskerakonna nimekirjades volikokku
pääsenud kandidaadid – suudame seda vastutust
kanda ning et valija ei pea pettuma kelleski meist.

Armsad valijad ja lugupeetud koalitsioonipart-
nerid – tänan teid usalduse eest. 

Art Kuum, Jõleähtme vallavolikogu esimees,
Res Publica

Oktoobrikuus toimunud vallavolikogu valimistest
osavõtt oli senini kõigi aegade üks madalamaid.
4027-st valimisõiguslikust isikust osales 1908 ehk
47,4 %. Seega üle poole valijatest oma selget
tahet, kuidas valla juhtimisega edasi minna, ei
väljendanud. 

Erinevalt varasematel aegadel toimunud va-
limistest ei osalenud seekord valimistel ühtegi
valimisliitu. Kõigil senistel valimistel on abso-
luutseks võitjaks osutunud vallavanema Taimi
Saarma poolt kokku pandud valimisliidud, mis on
võimaldanud temal valda juhtida rohkem kui 15
aastat. 

Seniste erakondade Rahvaliidu, Isamaaliidu ja
Res Publica ning Keskerakonna kõrval osales
esimest korda oma nimekirjaga ka Reformiera-
kond. 

Valimistulemused olid enam-vähem ootus-
pärased. Suurima toetuse ja valimisvõidu sai
Rahvaliidu nimekiri, kelle poolt hääletas 655
valijat ehk 34,3 % kõigist valijatest. Selline tule-
mus andis Rahvaliidule volikogus ka suurima
esinduse - kokku 7 kohta. Avaldan siinkohal tänu
kõigile meie valijatele, kes meid jätkuvalt on
usaldanud.

Teise tulemuse sai 5 kohaga volikokku pää-
senud Reformierakonna nimekiri. Ilmselgelt
jagunes ümber Isamaaliidu ja Res Publica senine
toetus, mille tulemusena sai esimene volikogus 3
kohta ja viimane ainult ühe koha. Mitmetel vali-
mistel on valimiskünnise äärel balansseerinud
Keskerakond, kes lõpuks siiski sai samuti voli-
kogus ühe koha.

Ühelt poolt näitavad sellised valimistule-
mused, et sarnaselt kõigi naabervaldadega on ka
Jõelähtme valla juhtimisel parteide poliitiline
mõju hakanud oluliselt kasvama. Teiselt poolt,
arvestades vähest osavõttu valimistest ja volikogu
kohtade jagunemist viie erakonna vahel, kus ühel-
gi ei ole absoluutset enamust, peaks see panema
kõiki volikogus esindatud erakondi otsima koos-
tööd valla arengu huvides.  

Volikogus on ainult 17 kohta, samas kuulub
volikogu pädevusse väga palju erinevaid küsi-
musi, millede läbivaatamiseks ja istungite ette-
valmistamiseks tuleb teha sageli mahukat tööd.
On ilmne, et poliitilise vastandumise korral, kui
erakonnad normaalset koostööd ei soovi leida
ning hakkavad volikogus toimetama koalitsiooni
ja opositsiooni mõõdupuu järgi nii nagu Toom-

peal Riigikogus, kulub suur osa aega vastastikuse-
le kemplemisele, umbusalduste avaldamisele jne.,
mis kahtlemata pärsib volikogu ja ka uue valla-
valitsuse tegevust.

Nähes ette sellise ohu tekkimise võimalust,
tegi Rahvaliit kui valimistel parima tulemuse saa-
nud erakond kõigile teistele ettepaneku laiapõh-
jalise koostöö arendamiseks järgneva nelja aasta
jooksul. Selliseks koostööks mingeid takistusi ei
ole, kuna erakondade valimisplatvormid, vaata-
mata mõningasele erinevale sõnastusele, sisuliselt
kattuvad.

Kahjuks võtsid eelkõige Reformierakonna ja
Isamaaliidu juhtivad tegelased vastandumise
hoiaku ning on senini keeldunud mitte ainult
laiapõhjalisest, vaid igasugusest koostööst. Sellise
vastandamise tulemusena valiti nende häältega
volikogu esimeheks volikogus ühe kohaga esin-
datud Res Publica esindaja Art Kuum.

Reformierakonna ja “Isamaliidu” poolt sellise
isiku lükkamine volikogu etteotsa, kes eelmisel
perioodil puudus kokku 9-lt volikogu istungilt,
sealhulgas enamusel juhtudel ette teatamata ja
ilma mõjuva põhjuseta, ning kes volikogu töös ka
revisjonikomisjoni esimehena millegi positiiv-
sega silma ei paistnud, näitab selgelt nende huvi
ja valmisoleku puudumist sisuliseks koostööks.
Samuti on üldteada, et ka nende häältega volikogu
aseesimeheks valitud Reformierakonna liikmel T.
Paldermaal on olnud probleeme seoses oma kin-
nisvaraäridega meie vallas. 

Uue volikogu töö selline alustamine näitab sel-
gelt, et Reformierakonna ja Isamaaliidu juhti-
vatele tegelastele ei lähe mingil määral korda
vallavolikogu normaalne töölerakendamine ega
ka volikogu maine avalikkuse ja vallaelanikele
silmis.

Meil on tõsised kahtlused, et Reformierakonna
ja Isamaaliidu juhtide poolt tekitatud vastasseis
meie poolt pakutud laiapõhjalisele koostööle ning
volikogu esimehe ja aseesimehe selline valik ei
ole olnud juhuslik ega nende parteide kohalike
organisatsioonide endi idee, vaid ülevaltpoolt
antud suunised Rahvaliidule ärategemiseks. On ju
Rahvaliit üle Eesti kohalike valimiste suurim
võitja ja tõenäoliselt valitakse Vabariigi President
ka järgmisel aastal kohalike volikogude esindajate
poolt Rahvaliidu kandidaatide hulgast.

Praeguseks on selgunud, et nii Reformiera-
konna kui ka Isamaaliidu kohalikud juhid on

taganenud (on olnud sunnitud taganema!?) ka
oma esialgsest lubadusest viia läbi avalik ja aus
konkurss uue vallavanema leidmiseks. Juba on
teada ka see, et Viimsi vallajuhtide kohalt skan-
daalide tõttu lahkuma sunnitud reformierakond-
lased himustavad ka meie valla vanema kohta
endale saada. 

Lähinädalad näitavad, kas osutub tõeks
Rahvaliidu esindajate poolt väljendatud mure
selle kohta, et ümberkaudsetes valdades tuntud
kinnisvaraskandaalid jõuavad nüüd ka otsapidi
meie valda.

Meie valijad võivad aga olla kindlad, et
Rahvaliit selliste tehingutega kaasa ei lähe. 

Maido Pajo
Volikogu liige, Rahvaliit

Rahvaliidu võit – kaotajate koalitsioon

Jõelähtme
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Küsimustik vallarahvale
Käesolev küsimustik on mõeldud katsena püüda muuta meie valla seltsi-, kultuuri- ja spordielu
paremaks ja kättesaadavamaks kõigile meie valla elanikele. Oleks tore kui me kõik ühiselt mõtleks
sellele, mida võiks teha, ja mida võiks paremini teha. Olen aastaid töötanud nägemispuudega
inimestega ja seepärast ootan ettepanekuid ka kõigilt neilt, kes mingitel põhjustel ei ole seni saanud
aktiivses seltsielus osaleda.

1. Kuidas hindad Sa meie vallas senist seltsi-, kultuuri- ja spordielu.
1) Väga hea    2) Minu jaoks rahuldav     3) Ei oska öelda

2. Kas üritused on Sinu jaoks olnud kättesaadavad. Kui ei,siis millisel põhjusel?
3. Millised on Sinu ettepanekud sotsiaaltöö parandamiseks?
4. Kas valla puudega inimesed vajaksid ainult neile suunatud üritusi?
5. Kas kooliõpilastel on piisavalt võimalusi vaba aja sisustamiseks? Kui ei, siis milles võiksid

olla põhjused?
6. Mida võiks teha rohkem meie valla eakate inimeste heaks?
7. Kas oleks vajalik püüda tihendada suhtlemist valla eri nurkadest inimeste vahel?

Oodatud on kõik ettepanekud,et valla uus kultuurikomisjon saaks neid oma edaspidises töös
arvesse võtta. Vastata võib nii meili kui ka posti teel. Olen alati valmis ka kohale tulema kui selleks
on vajadust. Meeldivale koostööle lootma jäädes!

Lugupidamisega
Ülo Lomp
Abivallavanem
e-mail: ulol@joelahtme.ee / kulter@hot.ee
Tel:6054881
Mob:5092470
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Kohalike omavalitsuste arengukavasid luge-
des tekib vahel mulje, et Eestis on kõik vallad
oma rahvastiku koosseisult, arengueeldustelt
ja geograafiliselt asukohalt täiesti sarnased.
Tihti on selliste arengukavade sisuks hele-
sinine unistus paremast tulevikust, aga mitte
reaalsed arengueeldused. Arengukava on mi-
dagi, mis eeldab üleolekut tavalisest päeva-
poliitilisest lühinägelikkusest ja tänase päeva
kasust. Ainult pika perspektiiviga eesmärgid
ja nendeni jõudmise teede väga põhjalik ana-
lüüs saavad kindlustada selle, et kõik inimesed
vallas võiksid arengutest rõõmu tunda ja
heaolu nautida.

Jõelähtme valla arenguteede valikul tuleb
uuel vallavolikogul peagi vastata küsimusele,
missuguseid valikuid teha, missugune arengu-
tee valida. Selleks on vaja teadvustada ja
sõnastada mõned olulisemad sõlmprobleemid,
mis lähiaastatel Jõelähtme valla arengut kõige
olulisemalt mõjutavad.

RAHVASTIK JA ASUSTUS. Jõelähtme vald
on asendiliselt erilises rollis tänu Tallinna
naabrusele. Pärast Teist maailmasõda alanud lin-
nastumine ja suurlinnastuste ehk aglomerat-
sioonide teke on Eestiski reaalsus. Jõelähtme
areng on sellest kõige otsesemalt puudutatud.
Seetõttu ei ole mõtet arengukavas pilduda šab-
loonväljendeid, et rahvastiku ja ettevõtluse kasv
on vallale kasulikud, suurendavad tulubaasi. 

Jõelähtme rahvastiku kasv on paratamatus,
mille peatamine ei ole vallavõimule jõukohane.
Rahvastik kasvab lähiaastatel tänu pealinna
laialivalgumisele niikuinii. Sama kehtib ka ette-
võtluse kohta. Mida saab aga suunata, on lisandu-
va rahvastiku ja ettevõtluse kvaliteet. Selles osas
saab vald luua uutele saabujatele elukeskkonna ja
arengueesmärkidest tulenevad eeldused. Ehkki
selline väljend pole kindlasti kõige parem, saab
vald selekteerida, kes, kuidas ja kuhu meile tule-
vad.

Siiani on pealinna laialivalgumine toimunud
suuremas osas Lääne-Harjumaa valdadesse.
Jõelähtme on siiski sellest suhteliselt puutumata
jäänud. Ühelt poolt on selline vallavõimu passiiv-
sus isegi hea olnud – palju lollusi, mida lääne
pool Tallinna näeme, on tegemata jäänud.

Lolluste all mõtlen ma eelkõige laagribarakke
meenutavaid uuselamurajoone vähemnõudlikule
seltskonnale. Ehk Tabasalu panga all laiuv on
hoiatav näide ka meile. Teiseks kujuneb sellise
kinnisvara arenduse tagajärjel ühtlase vanuselise
ja sotsiaalse koosseisuga grupp inimesi. Prob-
leemiks on sel juhul see, mis omal ajal ka Loo
aleviku arengut pärssis. Ühel hetkel meelitati
korteriga linnuvabrikusse tööle palju noori inime-
si Ida-Virumaalt. Ühel ajal sündisid neil lapsed,
kes vajasid lasteaeda, ühel ajal jõudsid nad kooli-
mineku ikka jne. Selline nähtus oli iseloomulik
kogu Euroopale pärast Teist maailmasõda, kui
noored vajasid kiiresti korterit. Kerkisid terved
„pappmajade” asulad. Paljud neist asulatest on
tänaseks muutunud tõelisteks getodeks. Sotsiaal-
teadlaste suu läbi sai see nähtus isegi nimetuse
sotsiaalne fašism, linnauurijad hakkasid selli-
seid asulaid nimetama monofunktsionaalseteks.
Seega, tark õpib teiste vigadest, loll enese viga-
dest.

ETTEVÕTLUS. Ei ole Jõelähtmel asendi tõt-
tu pääsu ka Tallinnast välja kolivatest ette-
võtetest. Rae vallaga ei ole meil enam mõtet võis-
telda suurtööstuse kontsentreeritud paigutuse
pärast. Ja kas me tahamegi seda. Kui loeme aga
väljendit, et soosime keskkonnasõbralikke kõrg-
tehnoloogilisi ettevõtteid, siis missugune vald ei
unistaks samast! Kuidas seda aga tegelikkuses
saavutada, on iseküsimus. Ja kuidas üldse saavu-
tada, et valda tekiks meile vastuvõetava töös-
tusharu kasvukeskus. Mida me ise selleks peame
tegema, missugused arengueeldused looma. See
on küsimus, millele vastamine ei kannata enam
ootamist.

TURISM. Harjumaa suurimaks paradoksiks
on kahtlemata see, et maakonna ida- ja lääneosa
on turistide püüdmisel omavahel suurimad
konkurendid. Turist, kes satub Lääne-Harju-
maale, on valinud ilmselgelt teekonna Lääne-
Eestisse ja saartele. Ida-Harjumaa läbivad turis-
tid, kelle reisisihiks on tavaliselt Lahemaa
rahvuspark ja Virumaa suund. Sellest olukorrast

tuleb Jõelähtmel teha kaks olulist järeldust.
Esiteks on igasugusel turismialasel arendustege-
vusel sügavam mõte, kui teha seda koostöös
Kuusalu vallaga. See puudutab eriti köitvate tu-
rismiteekondade propageerimist, olgu selleks siis
vana Narva maantee või põhjarannik. Teiseks
peame arvestama, et täna ei satu ka ida poole
reisivad turistid Jõelähtmele, sest alustavad
vaatamisväärsustega tutvumist näiteks Lahemaa
rahvuspargist. Järelikult tuleb Jõelähtmel tõsiselt
mõelda ja pingutada, kuidas oma valla vaatamis-
väärsusi atraktiivselt eksponeerida. Ning ometi
meil on, mille üle uhke olla – Kostivere karstiala,
Saha kabel, Rebala kaitseala. Samas on vallas
tõelisi pärle, mille olemasolust ei tea isegi meie
oma valla elanikud. Olgu näiteks kasvõi Vandjala
unikaalse paearhitektuuri ja kujunemislooga
sumbküla, mis vääriks kohta igas vabaõhu-
muuseumi ekspositsioonis. Või kivi, millel puha-
tes prohvet Maltsvet oma ilmutust nägi. Sellised
objektid võivad olla küll huvitavad vaatamisväär-
sused, aga elutud, kui nendega kaasas ei käi oma
kordumatut lugu. Just see legend või lugu on
vahel isegi kõige olulisem asja atraktiivseks tege-
misel. Mis takistab näiteks Kostivere karstialale
rajamast väikest paviljoni, kus antakse lühike
ülevaade karsti kui nähtuse olemusest, lisaks
karstiala uurimislugu ja naabervalla Kuusalu
surnuaiale maetud legendaarse loodusteadlase
Gustav Vilbaste osa selles.

SILMAPAISTEV. Igal juhul tuleb mõelda sel-
lele, et meie vallas oleks midagi täiesti oma ja
ainult meile iseloomulikku. Samas ei ole mõtet
midagi teha vaid loosungi pärast, sellest uudsest
ideest või projektist peab tõusma kasu kõigile
vallaelanikele. Näiteks noorte jäätmekäitluse
alane projekt „Ökokratt” sündis tänu tragidele
inimestele Kuusalu vallas. Täna on see liikumine
levinud üle Eesti. Või näiteks tõsiasi, et Mulgi-
maal Karksis on ühe valla kohta kõige rohkem
tegutsevaid seltse. Tugev näitaja kodanikuühis-
konna suunas liikudes. Millega võiks tuntuks
saada Jõelähtme vald? Üheks ideeks on e-valla
projekt. See ei tähenda ainult valla internetisee-
rimist ega isegi vallavõimu töö teistsugust korral-
damist. Juba homne päev pakub tehnoloogia
arengutelt hoopis uusi võimalusi. Kuid ka täna ei
keela mitte keegi koostamast näiteks Jõelähtme
interaktiivset turismiteede programmi või voli-
kogu istungite otsepildi viimist iga vallaelaniku
arvutisse.

PLUSS JA MIINUS. Arengukavades sõltub
tihti vaid vaatenurga pisut teistsugusest mõtes-
tamisest, et muuta negatiivsed eeldused posi-
tiivseteks. Mõned kinnisvara arendajad vingu-
vad, et Rebala muinsuskaitseala takistab nende
tegevust. Aga kui asjale läheneda niimoodi –
Rebala ja Jõelähtme vald võiksid tuntuks saada
oma paearhitektuuri ja selle kaasaegsete arengute
kaudu. Rahvusvahelised arhitektuurikonkursid
paeehitistele, paeliidu initsiatiivide suunamine
meie valda ja kasvõi unikaalse erakordse kujune-
mislooga Vandjala küla eksponeerimine vaba-
õhumuuseumina, siiani säilinud ja toimiva üksu-
sena.

Sama kehtib ka meie valla piiresse jääva ran-
nikualaga – üldkasutatavad rannamõnud on eel-
duseks populaarse suvituspaiga tekkeks, mis
tiheasustusest jäävadki puutumata.

Üheks kõige olulisemaks valla ühtlast arengut
takistavaks paratamatuseks on Peterburi maantee,
mis funktsionaalselt jagab valla tegelikult kaheks
erinevaks osaks. Kuna rahvastiku juurdekasvu
koormus pressib peale ka põhjaosale, tuleb
kaugemat perspektiivi silmas pidades tõsiselt
kaaluda, kuhu kujundada selle piirkonna tulevane
keskus. See on ülimalt oluline, sest mõjutab
infrastruktuuri rajamise läbimõeldust juba täna.
Täna tehtud vead maksavad aga tulevikus väga
valusalt kätte.

Loomulikult ei ole need ainsad valikud ja
probleemid. Aga meie eesmärgiks võiks kujune-
da ka see, et ühegi vallaelaniku terased mõtted ja
head ideed ei läheks kaotsi vaid jõuaksid kõigi
vallaelanike ette hindamiseks ja kaasamõtle-
miseks.

Toomas Kümmel,
Jõelähtme vallavolikogu liige

Jõelähtme valla
arenguteed

Tuleb olla aktiivne
Järgnevaga soovin lugejaid teavitada sellest, mis
on saanud Maardu, Võerdla, Loo ja Vandjala
külade elanike poolt allkirjastatud avalikust pöör-
dumisest.

2004.a. septembris oli meil esimene võimalus
öelda välja oma arvamus ja teha ettepanekud  OÜ
"Starhilli" poolt algatatud keskkonnamõjude hin-
damisele (edaspidi KMH), seoses taotlusega
arvata neli erinevat paekivikaevandamise plokki
aktiivsete varude hulka. Aktiivse ja passiivse varu
erinevus seisneb selles, et esimese puhul saab
kohe kaevandamisluba taotleda, teise puhul tuleb
eelnevalt teha KMH-e ja seejärel teeb Eesti Maa-
varade Komisjon otsuse, kas varu jääb passiiv-
seks või aktiivseks.

Kaasasin sellesse protsessi ka Eesti Looduse
Fondi, kes säärastel juhtudel annab tasuta jurii-
dilist abi. Meie etteapanekud said edastatud täht-
ajaks ja nendega ka arvestati. Pikk ja mahukas
keskkonnahindamise aruanne valmis 2005. a.
maiks, kus tegime samuti omapoolseid ettepane-
kuid ning osalesime aktiivselt arutelul.

Kodaniku seisukohalt on aktiivse varu puhul
võimalik kaevandusloa väljastamisel esitada
omapoolseid ettepanekuid. Näiteks, mis kellast
kellani võib kaevandada, kuidas toimuvad lõhka-
mised, ning milliseid turvalisusmeetmeid tuleb

kaevandamisel kasutada. Passiivse varu puhul on
võimalik KMH-l osalemise kaudu otsustamis-
protsessi kõikides etappides oma sõna sekka öelda.

Praeguseks on teada, et taotlus on esitatud Eesti
Maavarade Komisjonile ning Harju Keskkon-
nateenistuse spetsialisti pr. K.Tibari sõnul on nende
ettepanek jätta III ja IV plokk, mis asuvad Vandjala-
ja Maardu külade all, edasi passiivseks varuks.

Seega jääb üle vaid soovida, et otsustajatel
jagub rohelist meelt otsuse tegemisel. 

Kokkuvõtlikult sooviksin panna inimestele
südamele, et:

- ärge olge passiivsed ja ükskõiksed enda
ümber toimuva suhtes

- aktiivsel, õigeaegsel sekkumisel ja osale-
misel on siiski võimalik plaanitavat muuta

- ärge häbenege küsida abi ja nõu nendelt,
kes on asjadega paremini kursis

- kui teid häirivad pidev müra, tolm ja
lõhkamised, mis ei lase teil elada turvalist
elu, siis teatage sellest Keskkonnainspekt-
sioonile numbril 1313. 

- müraprobleemide korral pöörduge Tervise-
ameti poole

Tiia Välk
Vandjala ja Loo küla külavanem

Pressiteade
Tallinn
20. oktoober 2005

Harju maakonnas on 01. oktoobri seisuga saa-
nud rahastuse struktuurifondidest toetuse saami-
seks esitatud 1847 projektist 950 ehk ligikaudu
pooled. Eile, 19. oktoobril toimunud Harju maa-
vanema kohusetäitja Jaan Margi, rahandusminis-
teeriumi esindajate ja struktuurifondidest toetuse
saajate vahelisel kohtumisel vahetati mõtteid
Harju maakonna seniste kogemuste osas projek-
tide elluviimisel ning arutleti maakonna esinda-
jate ettepanekuid järgmise rahastamisperioodi
toetuste kasutamise kohta

„Taotletud projektide arv näitab Harjumaa
inimeste aktiivsust ja soovi panustada maakonna
arengusse. Iga toetatud ja elluviidud projekt väär-
tustab maakonna arengut ühel või teisel viisil,“
sõnas Harju maavanema kohusetäitja Jaan Mark.

Seni on kõige aktiivsemad toetuse taotlejad
Harju maakonnas olnud ettevõtjad. Enim taotlusi
on esitatud koolitustoetusteks ning ettevõtete
arenguks, rahastuse on saanud neist umbes poo-

led projektid. Kõige vähem on rahastatud koha-
likku arengut toetavaid projekte, kust on toetuse
saanud üheksast esitatud taotlusest vaid üks. Kok-
ku on Harju maakonda toetatud projektidele väl-
jamakseid tehtud 418,3 miljoni krooni ulatuses.

Olulisemate ettepanekutena, millega järgmise
programmiperioodi ettevalmistamise käigus
peaks arvestama, toodi välja taotluste menetle-
mise korra lihtsustamine ning abikõlblike kulu-
tuste laiendamine. Samuti tehti ettepanek, et uuel
programmiperioodil võiksid maakondlikud aren-
duskeskused olla rohkem haaratud projekti-
taotluste ettevalmistamisfaasi.

Alanud ettevalmistusperioodi jooksul on kõi-
kidel huvigruppidel võimalik teha ettepanekuid
järgmise programmiperioodi 2007-2013 osas
rahandusministeeriumisse või vastavasse harumi-
nisteeriumidesse.

Lugupidamisega
Evelin Uibokand, 

Harju Maavalitsuse avalike ja välissuhete
nõunik
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Jõelähtme vald osaleb Euroopa
Sotsiaalfondi projektis
Euroopa Sotsiaalfondi projekt “Veel üks võimalus
pikka aega tööta olnud isikute tööturule naas-
miseks” hõlmab seitset Harjumaa omavalitsust:
Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Raasiku valda
ning Loksa ja Paldiski linna. Projekti koordi-
neerib Harjumaa Omavalitsuste Liit ning partne-
rina on projekti kaasatud Harjumaa Tööhõive-
amet, kes on abiks sihtgrupi koolituste läbi-
viimisel. Projekti rahastab 79% ulatuses Euroopa
Liit ning 21% ulatuses Eesti riik.

Projekti eesmärgiks on pikka aega tööta olnud
inimeste ja teiste riskirühmade (heitunute) töötu-
rule aitamine. 

Projekti aitavad läbi viia projektijuht, kelle
ülesandeks on vastutada kogu projekti sujuva kul-
gemise eest; projekti koordinaatorid, keda on
igast vallast üks ning kelle ülesandeks on juhen-
dada ning abiks olla töötute tugiisikutele, samuti
kaardistada sihtgrupp ning võimalikud tööanda-
jad. Projekti tugiisikuid on kokku 14 ning nende
ülesandeks on suhelda töötute ning tööandjatega,
töötada töötutele välja individuaalseid resotsia-
liseerimiskavasid. Projekti raamatupidaja tegeleb
palgalehtede koostamisega, palkade ja maksude
ülekandmisega.

Jõelähtme vallas on projekti tugiisikuteks Heli
Läns ja Hilda Männik ning koordinaatoriks Liivi
Vain. Jõelähtmest on projekti  haaratud 16 pikka
aega töötuna Tööturuametis arvel olnud inimest.
Praeguseks on kaks töötut tugiisikute abiga
endale töökoha leidnud. Sellegipoolest jätkatakse
ka nende inimestega tööd, aidates neil lahendada
ettetulevaid probleeme ning neid nõustades.

Projekti viiakse läbi ajavahemikus 01.01.
2005-31.05.2007. Kokku kaastakse projekti  125
töötut. Projekti käigus peaks vähemalt pooled
projektis osalenud inimestest tööle saama. 

Euroopa Sotsiaalfondi kogueelarve on 10 106
492 krooni, millest projekti Eesti avaliku sektori
finantseering moodustab 2 111 000 krooni. Eesti
avaliku sektori finantseerida on toetused ja abira-
had projektis osalejatele, stipendiumid koolitata-
vatele, kommunaalkulud ja sihtgrupi koolitus.
Euroopa Liidu poolne rahadest makstakse tööta-
sud, tugiisikute koolitus, sihtgrupi toitlustamine
ja kulud inventarile. 

Projekti sihtgrupiks on töötud ja tööturult välja
tõrjutud inimesed. Sihtgrupp valitakse põhiliselt
omavalitsuste sotsiaaltöötajate abiga, sest just ne-
mad teavad, kellel on abi kõige rohkem vaja. Vali-
takse niisiis isikud, kes on pikka aega olnud töötud,
ei ole enam tööhõiveametis arvel ning on kaotanud
usu ja oskuse enam tööturul endale rakendust leida. 

Tänaseks on projekt kestnud juba 9 kuud ning
selle aja jooksul on tehtud nii mõndagi, näiteks:
sõlmitud lepingud kõigi palgaliste töötajatega,
lõpusirgele on jõudnud tugiisikute koolitus,
kaardistatud projekti sihtgrupp ning leitud võima-
likud tööandjad. Projekti raames on sisse seatud
ruumid, kus tugiisikud saavad töötuid nõustada,
makstud töötutele toetusi ning toimunud on pro-
jekti tutvustav seminar, Ja lõpetuseks on meeldiv
tõdeda, et osa töötuid on antud projekti kaudu
endale töökohad leidnud.

Kaidar Viikman
Projektijuht



Jõelähtme Valla valimiskomisjon
O T S U S 
Jõelähtme 27. oktoober 2005  nr 11

Jõelähtme Vallavolikogu esimehe
valimise tulemuste kindlakstegemine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse para-
grahv 22 lõige 1 punkti 14, paragrahv 44 lõike 3,
paragrahv 45 lõike 3 ning salajase hääletamise
tulemuste alusel, Jõelähtme Valla Valimis-
komisjon
o t s u s t a b :

1. Tunnistada ART KUUM valituks Jõelähtme
Vallavolikogu esimeheks.
2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Helvi Kork
Valla Valimiskomisjoni esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 27. oktoober 2005 nr. 1

Jõelähtme Vallavolikogu aseesimehe
valimise tulemuste kindlakstegemine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõige 1 punkti 14 ning salajase
hääletamise tulemuste alusel, Jõelähtme
Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Tunnistada TARMO PALDERMAA valituks
Jõelähtme Vallavolikogu aseesimeheks.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

Art Kuum
Vallavolikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu liikmete registreeri-
mine
Kostivere 21. oktoober 2005 nr 8

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse paragrahv 68 lõike 1 ning
Jõelähtme Vallavolikogu 16. oktoobri 2005 vali-
mistulemuste alusel, Jõelähtme valla valimis-
komisjon
o t s u s t a b:
1. Registreerida Jõelähtme Vallavolikogu liik-
med järgmiselt:

1) Taimi Saarma (Eestimaa Rahvaliit) 
2) Jüri Paavel (Eesti Reformierakond) 
3) Ardo Lass (Eestimaa Rahvaliit) 
4) Toomas Kümmel (Erakond Isamaaliit) 
5) Tarmo Paldermaa (Eesti Reformierakond) 
6) Maido Pajo (Eestimaa Rahvaliit) 
7) Ljudmilla Kaska (Eesti Keskerakond) 
8) Merike Kahu (Eesti Reformierakond) 
9) Riimas Ukanis (Eestimaa Rahvaliit) 
10) Villu Männik (Erakond Isamaaliit) 
11) Art Kuum (Erakond Res Publica) 
12) Harri Reidma (Eestimaa Rahvaliit) 
13) Jelena Lätik (Eesti Reformierakond) 
14) Marje Laimets (Eestimaa Rahvaliit) 
15) Väino Haab (Eesti Reformierakond) 
16) Tiia Välk (Erakond Isamaaliit) 
17) Arvo Olek (Eestimaa Rahvaliit).

2. Avalikustada otsus Jõelähtme valla veebilehel
internetis. 
3. Jõelähtme Vallavolikogu liikmete volitused al-
gavad käesoleva otsuse 
Jõelähtme valla veebilehel internetis avalikus-
tamisele järgneval päeval.
4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Helvi Kork
Valla Valimiskomisjoni esimees

Kiriku-uudiseid
6. novembril õnnistati Jõelähtme kirikus leerilap-
si ja pühitseti uued "vanad" vitraaþaknad. Nimelt
paigaldati pikka aega ilma kahe aknata olnud
kirikule restaureeritud aknad koos uute rombvit-
raaþidega. Andrei Lobanovi töökojas restaureeri-
ti vanad aknad ning kunstniku käe all valmisid
uued vitraaþid.

Kaksteist medaljoni vitraaþidel räägivad ini-
mesest, tema loomisest, armastusest ja lähedusest,
aga ka pattulangemisest ja me igapäevaelust.
Põhjapoolse akna vitraaþ kõneleb meis peituvast
heast, aga ka murest, et midagi on kaduma läinud
ja asendunud viha ning kurjusega. Lõunapoolse
akna vitraaþ pajatab aga leidmisest ning meilegi
avanenud võimalusest leida, kui me vaid jaksame
otsida, samuti räägib vitraaþ Jeesusest ja Neitsi
Maarjast, sünnist, surmast ja igaveset elust.

Koguduse rõõmuks õnnistas leerilapsed ja pü-
hitses aknad peapiiskop Andres Põder. Pärast ju-
malateenistust tänati akende taastamise suurimaid
toetajaid ja annetajaid. Toetajate hulgas väärivad
ennekõike mainimist kunagiste mõisnike von Bre-
vernite suguvõsa liikmeid, Hakavuori sõpruskogu-
dus Soomes, vallavalitsus ja volikogu ja kõik need,
kes nõuga kaasa aitasid. Eraldi sooviksin ära
märkida ainukesena õla alla pannud naaberette-
võtet - Estonian Golf and Country Club'i. Tänu
jagus ka kõigile kohalikele või siit kandist pärit ini-
mestele, kes oma annetustega toeks olid. Aga näha
võivad neid aknaid kõik, kes Jõlähtme kirikut
külastavad, sest ilu on teadagi vaataja silmades.

Diakon Margus Kirja

Verepulmad Jõelähtmel
Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud kodu-
loomadele ja ka inimestele ohtlikest metslooma-
dest. Küll murravad hundid lambaid ning rebased
ning kährikud kanu ja jäneseid. Õnneks on meie
kodukant sellistest rünnakutest peaaegu puutu-
mata jäänud. Rõõm on kuulda, et Eesti Vabariik
on hakanud hoolitsema oma inimeste heaolu eest
ning korraldab üleriigilise metsloomade vaktsi-
neerimise marutaudi vastu. Ma loodan kogu sü-
damest, et see ettevõtmine tulemusi annab ning
marutaud kui kiiresti leviv haigus saab peatatud.

Samas on kurb tõdeda, et meie kandi koduloo-
mi ei ohusta mitte aga hundid, ilvesed, rebased,
kährikud ja karud, vaid hoopis oma küla hulkuvad
koerad. Minuni jõudnud informatsiooni põhjal
on meie kanti juba pikemat aega terroriseerinud
"mõrtsukkoer", kes on mitmel korral rünnanud
koduloomi ja -linde. Pärast pikaajalist jälgimist
julgen väita, et koer on liikunud nii Jõelähtme,
Elandvahe, Rebala kui ka Ülgase külas. 

Käesoleva aasta 18. oktoobri varahommikul
avastasin, et keegi on minu koduaeda tunginud
ning tapnud neli puurides olnud jänest ning ühe
kana. Kogu selle asja juures on imelik see, et
koer oli tulnud üle pooleteise meetrise võrkaia
ning kraapinud lahti tugevad jänesepuuri uksed.
Samas oli märgata ka raevukaid sissetungijälgi,
sest kõik võrgud ning sööda alused olid ära
painutatud. Kahju tekitas see kurb vahejuhtum
mulle ligi tuhande viiesaja krooni ulatuses. 

Seoses selle sündmusega on mul teile, head
vallaelanikud, järgmine palve. On põhjust karta,
et see koer võib olla ohtlik ka inimestele, sest
nõnda agressiivselt normaalne ja terve koer ei
käitu. Eriti ohtlik võib koer olla väikestele kodu-
lindudele ja -loomadele, teda ei takista puurid ega
uksed, aedadest rääkimata. Samas võib ta olla
marutaudis ning rünnata ka inimesi. Kardetavasti
on aga tegemist tapjaga, kes ründab ilma igasugu-
se põhjuseta. Kutsun üles teid kõiki teada andma
kokkupuudetest sellise loomaga ning teavitama
mind uutest rünnakutest telefonil 51920287. 

Meenutuseks ka nendele, kellel on kombeks
oma loomi lahtiselt jooksma lasta. Nimelt on
Eesti Vabariigi seaduste kohaselt keelatud mär-
gistamata ning omanikuta koduloomade liikumi-
ne asulates. Need loomad kuuluvad kinnipüüd-
misele ning hukkamisele. Seega, kui mõni suu-
rem koer ilma omanikuta minu kodukandis ringi
liigub ning tal ei ole kaelarihma ega märki, lasen
ma ta kinni võtta ja hukata. Sama soovitan ma ka
teistel peredel teha, kes tunnevad end selliste
loomade poolt ohustatuna. Ilma peremeheta koer
on hullem kui hunt või mistahes teine metsloom.

Risto Lilander
Kärmu küla elanik

Laual on leib nii pehme ja soe.
Emake leiva meile tõi poest.
Koorik on krõbe, lõhnav ja pruun,
Ootavad lapsed naeratus suul.

Lõikustänupühale eelneval nädalal oli Loo
lasteaias Pääsupesa leivanädal. Igaks päevaks
valmistuti huvi ja hoolega, sest leib on olnud läbi
aegade eestlaste põhitoiduks, see on tervislik ja
hästi tehtuna väga maitsev. Tänapäeval küpse-
tavad meie pagarid väga erinevaid leivasorte,
seetõttu tuligi varuda terve nädal, et neid kõiki
lastele tutvustada ja mõnda neist ka koos ise teha. 

Nüüd me teame, et leiva valmistamiseks kasu-
tatav rukis on kiudainete ja tärklise rikas, kuid
selles on vähe rasva. Rukis annab küll jõudu ning
samas aitab kaalust alla võtta. Kiudained soodus-
tavad seedimist ning on tervislikud hammastele ja
igemetele. Rukkileivas leidub B-grupi vitamiine,
mida vajavad inimese nahk, juuksed, küüned ja
närvisüsteem. Leib on hea energiaallikas, mille
aeglane seedimine jätab pikaks ajaks täiskõhutun-
de. Kui palju siis inimesel leiba vaja on? Tervislik
on iga päev süüa 200 grammi leiba ehk piisab
kolmest korrast päevas ja sedagi söögiaegadel.

Esmaspäeval uuriti raamatutest ja piltidelt, kui-
das leib meie toidulauale jõuab. Lastel oli võimalus
ka ise kujutlusvõimet kasutades joonistada ja maa-
lida pilte põllul küpsevast leivaviljast ning selle
koristamisest. Teisipäevaks oli rukkist jahu jahva-
tatud ning nüüd sai iga laps proovida oma leivapät-
sike vormida, erinevate seemnete ja teradega katta
ja küpsetada. Kõige põnevam oli aga degusteeri-
mine. Harjutamine teeb meistriks – kolmapäeval
vormisid oskuslikud lapsekäed juba keerulisi
kringleid, siiru-viirulisi saiakesi, patsu-patsu
kakukesi, tõsi küll voolimismaterjalidest. Nelja-
päeval koguneti saali, et teada saada, keda kiita
leiva eest. Lõbusate laulude ja rõõmsameelse lühi-
näidendi käigus selgus, et kiita võib igaüht, kes
leiva heaks midagi teeb ja ka seda sööb, sest töö ju
kiidab tegijat. Suurepäraseks finaaliks kujunes ree-

del iga lasteaialapse meisterdatud ja kujundatud
võileivast koosnev 12 m pikkune rong. Tupsude,
Mõmmikute, Rukkilille, Lepatriinu, Päikeselaste,
Kassipere, Sipsiku rühmade laste võileibadest sai 7
vagunit koos vagunisaatjatega ning uhke vedur
koos vedurijuhiga. Kõikidele huvilistele oli või-
leivarong vaatamiseks ning tegijaile õhtueineks,
nagu laulus öeldakse: lapse suhu – amps!

Loo Lasteaia muusikaõpetaja
Evelin Hall

Keda kiita leiva eest?

Loo rulluisutaja võitis Hollandis I koha
15. oktoobril 2005. a toimus Hollandi linnas
Winschotenis rahvusvaheline rulluisutamise
karikavõistlus showprogrammides IRMA Cup
2005. Kokku osales võistlustel 19 spordiklubi
kuuest riigist: Saksamaalt, Belgiast, Hollandist,
Itaaliast, Taanist ja Eestist. Eestit esindasid rull-
uisuklubid Rullest, Step by Step ja Little Step.
Tugevas konkurentsis tõid Eesti rulluisutajad
koju 9 karikat.  Jõelähtme vallast võttis võistlus-
test osa Marilin Tukia klubist Rullest.

Marilin Tukia saavutas 12-ne liikemelise rüh-
makavaga "Roomlased" II koha ning 16-ne liikme-
lise rühmakavaga koguni I koha. Suureks üllatu-
seks oli veel seegi, et Rullesti kava "Kajakad" päl-
vis IRMA Cup 2005 publikulemmiku tiitli. Kiideti
kavade head koreograafiat ja ilusaid kostüüme. 

12-aastane Marilin Tukia on tegelenud rull-
uisutamisega klubis Rullest üle viie aasta. Marilin
on häid tulemusi näidanud varemgi nii üksik-
sõidus kui ka grupikavades. Näiteks 2004. aastal

Belgias toimunud "Open Spirit Cup'il", kus osale-
sid kuue riigi 11. spordiklubi sportlased, pälvis
Marilin grupikavaga esimese koha, selle aasta
kevadel Taanis toimunud Euroopa meistrivõist-
lustel showprogrammides saavutas Marilin Tukia
üksiksõidus kuuenda koha.

Üldse on  Marilin osalenud 9. rahvusvahelisel
võistlusel Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal,
Taanis, Belgias ja Hollandis.

Marilin Tukia võistlusreisi finantseeris ka
Jõelähtme vald.

Rulluisuklubi võtab uusi liikmeid vastu aasta
ringi. Treeningud toimuvad nädalavahetustel
Viimsi Spordihallis. Huvilised leiavad klubi
kohta teateid Rullesti koduleheküljelt, mille
aadress on http://www.rullest.ee

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener

http://www.rullest.ee
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Harju  Maavalitsus  annab  teada:

Harjumaa  Ball
On alanud piletite müük 30. detsembril Rahvus-
ooperis “Estonia” toimuvale Harjumaa Ballile! 
Ballil ootab meeleolukas ja meeletu programm
renoveeritud Rahvusooperis! Teatrisaalis saab
näha ja kuulda maailma esietendust ooperi-
paroodiat “Kalevipoja kojutulek”, tangoshow’d
“Mi Tango en Buenos Aires”, ballisaalis on tant-
suks ansambel Modern Fox ja Airi Allvee. Talve-
aias ja uues Sinises saalis meeleolukas kultuuri-
programm.
Ballile on oodatud kõik harjumaalased! Ürituse
algus kell 18.00.
Piletid on hinnaga 180-280 krooni. Pileti info ja tel-
limine tööpäevadel kell 11.00-15.00 tel. 611 8758,
508 7808, e-post: ruth.pauls@mv.harju.ee, Harju
Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalitus Roosikrant-
si 12 Tallinn, Ruth Pauls. Vaadake ka meie kod-
ulehte www.harju.ee / Teave / Kultuuri info,
otselink http://www.harju.ee/in.php?op=news&G
ID=9&NID=1403
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SÜNNIPÄEVALAPSED
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97
14.11 ERIKA VAIGRO, Aruaru küla

92
08.11 ADELE RATASEPP, Ülgase küla
25.11 EHA-ELISABETH JÕESSAR,

Loo alevik

91
15.11 PEETER LEPIK, Kostivere alevik

88
19.11 GUSTAV JASK, Kaberneeme küla

87
08.11 HELMI SAKSUS, Loo alevik

86
09.11 ELLE TEMPER, Loo alevik

85
12.11 ALIDE REMMEL, Ruu küla

84
02.11 ANASTASIA DAVYDOVA, Ülgase küla

6.11 OLGA SOBOLEVA, Loo alevik
21.11 LEIDA KRUUTMANN, Kostivere alevik

83
21.11 HELLA SEPP, Kostiranna küla

26.11 JENNY LEHEMETS, Loo alevik

82
14.11 JOHAN TOMSON, Loo alevik

81
06.11 KSENIA VAHER, Ihasalu küla

26.11 LAINE NERO, Iru küla
30.11 HILJAR KAHU, Iru küla

80
08.11 ANASTASIA NIKOLAJEVA, Loo alevik

11.11 ERIK VILI, Vandjala küla
21.11 LIDIA HÄKKINEN, Loo alevik

25.11 KATARINA HERTMANN, Jõelähtme küla

75
16.11 VAIKE  VAHER, Uusküla

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA
Jõelähtme vallavalitsus

tel. 6054 850 või 6054 887
TOIMETAJA Anna-Maria Veidemann, tel. 53416596

KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 10. KUUPÄEVAKS
MEILIAADRESSIL: anna0m12@hot.ee

Trükk AS Printall

OKTOOBRIS  SURNUD VALLA ELANIKUD

LINDA LILLE 24.12.1932 - 22.10.2005 
KLAVDIA RAUDKIVI 09.06.1929 - 27.10.2005

Lagedil, Loo aleviku vahetus läheduses kadunud lühikarvaline
pruuni-oranzhikirju (trähniline) emane kass. Kaelas oli kassil kad-
umise päeval neoonoranzh kaelarihm märkega "Kalda 10".
Reageerib nimele "Seitse". 
Kui kellelgi on mingitki informatsiooni kirjeldatud kassi kohta
(olete teda alates reede (4.11) hommikust näinud vms), siis palun
võtke ühendust numbril 52 39 362 või aadressil Lagedi, Kalda tn
10.  Ootame teda koju. Grete Pern

Harju  Maavalitsuse  perekonnaseisuosakond  
annab  teada:
Tallinnas, aadressil Rävala pst 8 asub pidulik saal abi-
elude sõlmimiseks, kuhu harjumaalased on väga teretul-
nud!
Samuti on teil, head kohalike lehtede esindajad, võimalus
minna koha peale saaliga tutvuma ja pilte teha. 
Vaadake ka meie kodulehte 
www.harju.ee / Maavalitsus / Perekonnaseisuosakond,
otselink http://www.harju.ee/in.php?GID=6&SID=64
Võtke ühendust osakonna juhataja Eevi Alaniiduga,
tel. 660 4607, e-post: eevi.alaniit@mv.harju.ee

Salong-Teater ja Neeme Rahvamaja
toetavad TTÜ missivalimisi! 
17. novembril valitakse Tallinna Tehnikaülikooli stiilseim,
originaalseim ja säravaim neiu aastaks 2006. "Miss TTÜ
2006" toimub Tallinnas klubis Parlament. 
Kõik lõppvõistlusel osalevad kaheksa missikandidaati
saavad Neeme Rahvamajalt auhinnaks piletid Salong-
Teatri etendusele Päevapiltnik. Etendus toimub Neeme
Rahvamajas 24. novembril kell 19.30. Neeme asub
looduskaunil merest ümbritsetud neemel Tallinna lähe-
dal, kuhu ka pealinnast on kerge tulla etendust vaatama. 
Neemele jõudmiseks vaata kaarti 
www.neemerahvamaja.ee/kontakt
Pilte Neemest leiab 
www.neemerahvamaja.ee/lighthousepic
"Päevapiltnik" on kontsertetendus, mis järgib estraadi
parimaid traditsioone. Selles kaheosalises huumorikavas
on ka publikul võimalus lavale pääseda, sest nii mõneski
sketðis tehakse keegi vaatajatest loo asjaosaliseks. Nagu
estraadikavade puhul kombeks, esitavad näitlejad
lugude vahele ka humoristlikke kupleesid ja laulukesi. 
Lavastaja Dajan Ahmet, osades Dajan Ahmet, Triin
Jugapuu ja Aivo Sadam. Muusika Dede Noodla, kunstnik
Andres Varustin. Esietendus 10. veebruar 2005. 
Kes soovib naerda, tunda rõõmu säravatest näitlejatest,
ja vaadata etendust koos kaunite missidega, saab seda
teha Neeme Rahvamajas 24. novembril kell 19.30. 
Lisainfot missivalimiste kohta www.best.ee/miss/

OÜ EESTI PANDIPAKEND VÕTAB TÖÖLE

· SORTEERIJA
· LUKSEPP/SEADISTAJA - vajalik erialane haridus
· TRANSPORTTÖÖLINE - vajalik tõstukijuhi 

kutsetunnistus
Töö asukoht : OÜ Eesti Pandipakend loenduskeskuses
Jõelähtme vallas, Uuskülas, aadress Nuudi tee 20
Töö toimub graafiku alusel.

Soovijatel palun tulla kohale EPP loenduskeskusesse
tööpäevadel 8.30 - 17.00.

Lisainfo tel. 6850 013 või 51 54 503

Soovin üürida 2-toalist korterit Loos. Palun võtke ühen-
dust numbril 5040095 Aive

Täname Jõelähtme valla elanikke toetuse eest kohalikel
valimistel! Teie hääled olid selgeks sooviks muutusteks
koduvalla arengus, vallavõimu ja -elanike suhtlemises ja
koostöös. Anname järgneval neljal aastal endast parima
Teie soovi täitmiseks.

Reformierakonna, Isamaaliidu, ResPublica,
Keskerakonna nimekirjast valitud vallavolikogu liikmed:
Art Kuum
Jüri Paavel
Toomas Kümmel
Ljudmilla Kaska
Tarmo Paldermaa
Merike Kahu
Villu Männik
Jelena Lätik
Väino Haab
Tiia Välk

Sügisene LUSIKAPIDU!
Sügisene LUSIKAPIDU toimus sel aastal 12. novembril Jõelähtme
rahvamajas. Peole olid oodatud 2005.a.märtsist kuni oktoobrini
sündinud beebid koos oma vanemate, õdede-vendade ja vanavane-
matega. Pikem lugu sellest toredast sündmusest ilmub Jõleähtme
vallalehe järgmises ehk jõulukuu numbris, kuid siinkohal saagem
tuttavaks, kes on need uued ilmakodanikud, kelle võrra on meie
vald rikkamaks saanud.
MATTHIAS PAHKMA Kaido-Peeter Pahkma Jõelähtme küla
24.03.2005 Annely Hertmann 
KERTU SASSIAD Madis Sassiad Kostivere alevik
24.04.2005 Riina Saame
VICTORIA LASS Ardo Lass Loo alevik
24.05.2005 Meeli Tammu
OLARI KALDASAUN Ivar Kaldasaun Haljava küla
27.05.2005 Piret Kaldasaun
RENNO VÄLK Meelis Välk Jõelähtme küla
30.05.05.2005 Kaisa Kingsepp
ANITA NOORHANI Ahti Noorhani Loo alevik
31.05.2005 Tatjana Šeintseva
LIIS KATRIIN PAAL Urmas Paal Loo alevik
31.05.2005 Kristi Kütt
EGERT OTSALT Innari Otsalt Haljava küla
10.06.2005 Kristel Saulep
HANNA SAMELSELG Urmas Samelselg Jõelähtme küla
19.06.2005 Kaja Samelselg
GERMO MILK Meelis Milk Loo alevik
25.06.2005 Piret Milk
KARL JOHANNES LATTIKJuhan Lattik Loo alevik kas
30.06.2005 Kädi-Liis Pihelgas
MIHKEL MÄESTE Margus Mäeste Haljava küla
01.07.2005 Merle Nestrik
MIA PALGUNOV Fred Palgunov Loo alevik
25.07.2005 Kristi Lepik
JÜRI PETRUNIN Jekaterina Petrunina Haljava küla
10.08.2005
MARIA MARTMAA Andrus Martmaa Rebala küla
15.08.2005 Margit Rammul
MÄRTEN MÄESALU Liis Mäesalu Loo alevik
21.08.2005
EMMA OJAMETS Alar Ojamets Haljava  küla
26.08.2005 Jane Vahter
OLIVER JÄRVEL Margus Järvel Loo alevik 
02.09.2005 Loa Järvel
ANDRI ROSIN Aandre Rosin Iru küla
04.09.2005 Jane Komp
RAIKO KEINAST Rando Keinast Loo alevik
09.09.2005 Meelike Keinast
MARITE REICHARDT Marko Reichardt Loo alevik
12.09.2005 Kristi Reichardt
MARK REICHARDT Marko Reichardt Loo alevik
12.09.2005 Kristi Reichardt
JOHANNA KOITLA Indrek Koitla Rebala küla
14.09.2005 Karmen Koitla
JESSICA KOLESOV Jaanus Kolesov Ruu küla
17.09.2005 Kristi Uutar
MARIA-JOHANNA JÕEMETS Allar Jõemets Loo alevik
29.09.2005 Rita Jõemets
RAIT LANDER Rauno Lander Kostivere alevik
04.10.2005 Heivi Roosimaa


