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Sellist nime kannab pro-
jekt, millega Jõeläht-
me Vallavalitsus läks 
püüdma Norra ja EMP 
finantsmehhanismide 
toetusel rahastatavaid 
Euroopa kultuuripäran-
di kaitseks eraldatud ra-
hasid. 

31. augustil lõppes Norra ja Euroo-
pa Majanduspiirkonna fi nantsmeh-
hanismide taotlusvoor üksikpro-
jektidele. Tähtajaks laekus 310 
projektitaotlust kogusummas 4,6 
miljardit krooni, mis on ligi 13 kor-
da rohkem ette nähtud 364 miljo-
nist kroonist. Taotluste rahuldamise 
lõplikud otsused teevad doonorriigid 
Norra, Island ja Liechtenstein eelda-
tavalt 2007. aasta keskpaigaks.

Nagu näha on tegemist suurpro-
jektidega üle kogu Eesti ja väga tugeva 
konkurentsiga, mida võis ka arvata. 
Selleks, et üldse programmi kritee-

riumiteni küündida, tuli teha vallal 
kõva eeltöö – valmisid ehitusprojek-
tid abihoonele ja veevarustusele ning 
elektrivarustusele, samuti oli vaja 
koostada muinsuskaitse eritingimus-
ed kabeliaia heakorrastamiseks ning 
haljastusprojekt ise, projekti eelarve 
tuli koostada hinnapakkumiste alu-
sel. Saha kabeli projekt ei puuduta 
otseselt kabelit, vaid kabeliaia ja välja 
poole kabeliaeda  jääva maa-ala kor-
rastamist, sest ka kabeliaed ise on 
ajaloomälestis.

Suurendame Saha kabeli tuntust
Saha kabeliaia heakorrastuspro-

jekt sisaldab väga erinevaid tegevusi 
ja ettevõtmisi, mille eesmärgiks on 
suurendada Saha kabeli tuntust ar-
hitektuuri- ja ajaloomälestisena ning 
väiksemate kultuuriürituste ja täht-
päevade läbiviimise paigana. Kuid 
enam kui muu peab see paik jääma 
kohaliku identiteedi kandjaks. Projekt 
koosneb suurematest ja väiksematest 
tegevustest nagu näiteks mitmed aja-
loolised uuringud, arheoloogilised 
kaevamised, vanade ristide taastami-
ne, puurkaevu rajamine, abihoone ja 

tualettide ehitamine, parkla, teerada-
de ja välisvalgustuse rajamine, kiviaia 
restaureerimine, kabeliaia hooldus-
tehnika muretsemine jne. Muidugi 
uuenenud haljastus ja surnuaia pa-
rem planeerimine peaks kabeliaia 
praegust olukorda oluliselt muutma. 

Oluline on avalikustamine
Programmi nõudena on oluline 

koht projekti avalikustamisel ja seetõt-
tu on planeeritud mitmeid tegevusi eri-
nevatele sihtgruppidele kogu projekti 
toimumise ajal. Avalikustamise käigus 
trükitakse mitmekeelsed infovoldikud  
Saha kabeli, kabeliaia ja lähiümbruse 
ajaloo tutvustamiseks, koostatakse ja 
trükitakse esindustrükis, mis sisaldab 
nii teadaolevaid andmeid kui ka pro-
jekti käigus uuritud uusi fakte Saha 
kabeli ja selle ümbruse kohta, fotosid ja 
kaartimaterjali. Samuti on planeeritud 
kaks suuremat rahvaüritust: Jõeläht-
me kihelkonna ja eeskätt Saha küla ela-
nikele mõeldud projekti avaüritus Saha 
kabeliaias, mille käigus tutvustatakse 
Saha kabelit kui Euroopa kultuuriruu-
mi kuuluva väikese kristliku kabeli olu-
lisust Eesti ja antud piirkonna ajaloos, 

tutvustatakse Norra ja EMP fi nants-
mehhanismidega rahastatava projekti 
tegevuskava ja selle oodatavaid tule-
musi. Üritus oleks seotud augustikuus 
toimuva traditsioonilise kihelkonna-
päevaga Jõelähtmes. Projekti lõpetava 
laiemale üldsusele mõeldud ühisüritu-
se korraldamisega avatakse uuenenud 
kabeliaed, samas tähistatakse 40 aasta 
möödumist Saha kabeli restaureerimi-
sest. Projekti käigus valmib ka ajalooli-
ne ülevaatefi lm Saha kabelist ja külast. 
Projekti kestvuseks on planeeritud 
kaks aastat.

Saha kabeli restaureerimistöid 
alustati 1965. aasta sügisel ja need 
kestsid 1969. aastani. Mitmete töö-
de sh kabeliaia haljastuse planeeri-
mise, kiviaia restaureerimise ja se-
pisväravate paigaldamise jaoks olid 
valminud ka projektid, kuid raha 
puudumise tõttu jäid need tööd too-
na tegemata. Kabeliaed tervikuna on 
olnud väga pikalt looduse enda ku-
jundada, tehtud on vaid elementaar-
seid hooldustöid. 

Margit Pärtel
Rebala muinsuskaitseala juhataja
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Lapsesõbralik vald
Selle kuu volikogu istung toimus 
tavapärasest varasemal ajal, juba 12. 
kuupäeval, ning põhjustatud oli see va-
jadusest valida inimene, kes esindaks 
meie valda presidendivalimistel. Samas 
muutis valla jaoks oluliseks viimase 
volikogu istungi just esimene punkt, 
milleks oli valla 2006. aasta II lisaeelarve 
teine lugemine, mis lõppes selle vastu-
võtmisega. Lisaeelarve maht on kokku 
5,76 miljonit krooni, millest investeerin-
gud moodustavad üle 72 %. Miks pean 
seda lisaeelarvet oluliseks? Aga just 
selle pärast, et suurem osa rahalistest 
vahenditest läheb lastega seotud objek-
tide taas-ja uusehitamiseks. Oleme 
ju endale eesmärgiks võtnud saada 
lapsesõbralikuks vallaks.
Suurim ühekordne investeering läheb 
Loo Keskkooli rekonstrueerimisprojekti 
koostamise kulude katteks ja seda 
on kokku 1,4 miljonit krooni. Projekt 
saab valmis järgmise aasta veebruaris, 
misjärel peaks algama ka ehitustööde 
ettevalmistamine. Lisaks sellele saab 
Loo kool ka täiendavalt 100 000 krooni 
akende osaliseks väljavahetamiseks, 
sest nende seisukord on tõesti erakord-
selt halb. 935 000 krooni eraldati Loo 
aleviku endise raamatukogu ruumidest 
uue lasteaia projekteerimiseks. Kuna sel 
aastal on esmakordselt jäänud osa meie 
valla lapsi lasteaiakohata, on vaja kiire-
mas korras ehitada välja vähemalt kahe 
lasteaiarühma jagu ruume ja seda juba 
järgmise õppeaasta alguseks. Lisaks 
sellele sai Loo lasteaed Pääsupesa 100 
000 krooni amortiseerunud riidekappide 
väljavahetamiseks ning 70 000 krooni 
juba pikka aega avariiolukorras olnud 
supikatla asendamiseks. Kostivere 
Põhikool saab sellel aastal uued 
võimlaaknad ning selle tarbeks eraldati 
lisaeelarvest täiendavalt 33 000 krooni, 
kuna pakkumised osutusid põhieelarves 
ettenähtud summadest kallimaks. Lisaks 
saab Kostivere kool ka 15 000 köögi 
töötasapindade tervisekaitsenõuetega 
vastavusse viimiseks ning 8000 krooni 
võimla amortiseerunud avariiväljapääsu 
ukse väljavahetamiseks.
Oluliseks pean ka laste õppetöövälise 
aja sisustamisele kaasaitamiseks täien-
dava 275 000 krooni eraldamist. Juba 
suvel sai valla reservfondist eraldatud 
75 000 krooni Loole rularambi rajami-
seks. Nüüd sai lisaeelarvest rularambi 
ka Kostivere alevik ning lisaks sellele 
korrastatakse Iru külas olevat tennise 
-ja korvpalliplatsi, mille käigus saab 
väljak uued korvpallikonstruktsioonid 
ning tennisevõrgu, Neeme, Loole ja 
Kostiverre rajatakse uued avalikud 
lastemänguväljakud. Sama oluline kui 
mänguplats on ka sinna juurde pingi ja 
prügikasti ning valgustuse paigaldami-
ne. Loomulikult sisaldab lisaeelarve ka 
juba eelmises lehes kajastatud ranitsa-
toetuse kulusid 50 000 krooni ulatuses.
Tänapäeval on raamatukogud muu-
tunud enamaks kui pelgalt raamatute 
laenamise punktideks. Need on mõnes 
kohas saanud noortekeskuseks, teisal 
kohaks, kus aetakse küla ühiskondlikku 
asja ja seltsielu. Raamatukogude toeta-
miseks sisaldab valla lisaeelarve 100 
000 krooni Kaberneeme raamatukogu 
tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga 
ühendamiseks ning 40 000 krooni sin-
na uue ahju ehitamiseks. Lisaks sellele 
saab Kostivere raamatukogu 50 000 
krooni inventari ning WC remontimise 
tarbeks.
Kindlasti vajab äramärkimist ka tänava-
te ja teede remontimiseks täiendavalt 
1 miljoni krooni eraldamine, mille 
eest saab veel sellel aastal lappida 
Loo ja Kostivere 
alevike auklikke 
tänavaid ning  nii 
mõneski kohas 
parandada pehmet 
ja äravajunud 
külavaheteed  
ning maanteeauku.
Ilusat sügise
ootust!

ANDRUS UMBOJA 
Vallavanem

Vastavalt Jõelähtme Val-
lavalitsuse 30. augusti 
2006. aasta korraldusele 
kompenseerib vallava-
litsus 1. klasside õpilas-
tele töövihikute ostmi-
seks kulunud summa 
täies mahus ning 2.-9. 
klasside õpilastele kom-
penseeritakse vastavad 
kulutused 100 krooni 
ulatuses. 

Töövihikute kompensatsiooni on õi-
gus saada vaid neil lastel, kes Eesti 
Rahvastikuregistri andmetel on Jõe-
lähtme valla elanikud (aluseks “Jõe-
lähtme valla eelarvest sotsiaaltoetus-
te maksmise kord” § 1 p 2). 

Et kooliaasta juba käib, on enamus 
töövihikuid ilmselt ostetud. Meie val-
la koolide lastel (lapsevanematel) tuli 
töövihikute eest automaatselt vähem 
maksta või siis üldse mitte midagi 
tasuda. Kuivõrd kompensatsiooni 
saavad ka need lapsed, kes meie valla 
koolide asemel on valinud mõne muu 
Eesti kooli, siis tahaks teavitada nen-
de laste vanemaid kõne all oleva kom-
pensatsiooni taotlemise võimalusest. 
Et tagasiulatuvalt töövihikute raha 
kas osaliselt või täielikult (vastavalt 
klassile) tagasi saada, tuleb esitada 
Jõelähtme Vallavalitsuse sotsiaa-
losakonnale maksedokument koos 
kontonumbriga, mille alusel vastav 
summa lapsevanema arveldusarvele 
kantakse. 

Jõelähtme Vallavalitsuse 
sotsiaalosakond 

Jõelähtme Vallavalitsus kom-
penseerib töövihikute ostmise 

Elion Ettevõtted AS 
on kõik tugijaamad in-
terneti püsiühenduse 
teenuse pakkumiseks 
Harjumaal tehniliselt 
ettevalmistatud.

Sellega on loodud üldine raadioin-
ternetilevi katvus, arvestades mak-
simaalselt maakonna reljeefseid 
iseärasusi ja optimaalseid tehnilisi 
võimalusi.

WiMax traadita interneti teenuse 
pakkumine

1) 12. septembrist – 25. ok-
toobrini 2006 pakutakse teenust 
telefoni teel soovijatele, kes olid 
septembri alguseks registreeritud val-
dades või esitanud Elionile avalduse 
interneti püsiühenduse saamiseks. 

Kliendile pakutakse toodet traadi-
ta internet vastavalt kliendi soovitud 
parameetritele http://www.elion.ee 

Pakkumise käigus tutvustatakse 
toodete valikut, parameetreid, liitu-
mistingimusi ja kuutasusid ning täp-
sustatakse soovija andmed.

Positiivse otsuse korral (klient 
soovib toodet kohe) lülitatakse soo-
vija aadress kohalselgituse tööde ni-
mekirja.

Uued interneti soovijad saavad 
oma soovist teatada: Kui pakkumine 
telefoni teel ei õnnestu, tehakse seda 
posti teel.

2) Kohalselgitus ja kliendi-
seadmete paigaldamine

Tehnikud lepivad interneti soovi-
jaga kokku kohaletuleku aja ja kohale 
tulles sooritavad vastuvõetava signaa-
li taseme mõõtmise. Kui mõõtmise 
tulemused on piisavad interneti pü-
siühenduse teenuse toimimiseks, siis 
vaatavad tehnikud üle kliendiseadme 
paigaldamise võimalused. 

Kui paigaldustööd on lihtsad, pan-
nakse interneti ühendus koheselt toi-
mima. 

Kui olukord on keerulisem ja va-
jatakse antenni kinnitamiseks lisa-
vahendeid ning töid, siis lepitakse 
interneti soovijaga kokku uued pai-
galdustööde ajad.

Kui interneti levi 7 m kõrgusel 
maapinnast ei vasta nõutud tasemele, 
fikseeritakse olukord ja kavandatak-
se koos soovijaga võimalusi antenni 
kõrgemale paigutamiseks.

Elion Ettevõtted AS püüab luua 
internetiühenduse kõigile interneti 
soovijaile, kelle asukohas on KülaTee 
3 lepingukohased  standardsed tingi-
mused, enne 1. detsembrit 2006.

1) Elioni kontaktaadressil https://
teenindus.elion.ee või

2) helistada telefonile 165.

Toote ja lepingu olulised tingi
mused

Hinnad
Liitumistasu 990 kr 
Kuutasu 295 kr - allalaadimiskii-

rus 256 kb/s 
Kuutasu 395 kr - allalaadimiskii-

rus 512 kb/s 
Kuutasu 495 kr – allalaadimiskii-

rus 1Mb/s
Seadmete igakuine kasutustasu 

150 kr 
Seadmete väljaostuhind on 6000 

kr.
Teenuse kasutamise eeldused 

(standardsed tingimused KülaTee 3 
lepingust):

Lõppkasutaja on kohustatud taga-
ma: 
• lõppkasutaja hoone külge vastuvõ-
tuseadme kinnitamise võimalus või 
eraldiseisva antennimasti olemasolu, 
mille kõrgus maapinnast on vähemalt 
7 m. Antennimast peab olema jäigalt 
kinnitatud; 
• võimalus vedada kaabel antenni-
mastist hoonesse (tuppa), välisseina 
vastava ava puurimise lubamine 
• võimaluse paigutada siseseade (e. 
lõppkasutaja seade) nii, et väliantenni 
ja siseseadme vahelise kaabli pikkus 
on maksimaalselt 20 m, samuti piisav 
ruum siseseadme paigaldamiseks; 
• 220V 50Hz toitepinge olemasolu 
lõppkasutaja seadmele.

Infoks: Paigaldamise ja seadis-
tamisega seotud kulud (väliskaabel 
kuni 20 m, sisekaabel kuni 3 m, ot-
sikud jt) on arvestatud liitumistasu 
sisse. 

Seadmete rendi korral:
1) kõik seadme tehnilise hoolduse-

ga seotud kulud (garantiisse viimine 
jne) jäävad teenusepakkuja mureks; 

2) teenusepakkuja asendab vaja-
dusel seadme uue seadmega (äikesest 
tekitatud kahjustuste tõttu, tehnoloo-
gia muutumisel). 

Erijuhud 
Kui Elioni tehnikul ei õnnes-

tu konkreetsele interneti soovijale 
teenust pakkuda, siis pakume välja 
lahenduse - näiteks rajatiselt kõrge-
ma masti paigutus, mille siis interneti 
soovija võimalusel ise finantseerib või 
kantakse erilahenduste nimekirja. 
Kui teatud piirkonnas mitmetel in-
ternetisoovijatel ei õnnestu standard-
tingimustel püsiühendust saada, siis 
püütakse maavalituse poolt kaasata 
riigi eelarvelisi vahendeid.

Lisainfo:
• www.elion.ee või Elioni telefon 165
• Harju Maavalitsuse telefon  
611  8562 (Tarmo Lõo)
• Riigi Infosüsteemide Arenduskes-
kuse telefon 663 0214 (Ave Aun) 

Programmi KülaTee 3 raames rajatud WiMax 
traadita internetivõrk on Harjumaal valmis

Kostivere Põhikooli 1. klassi õpilased tutvumas uute töövihikutega
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Loo Keskkooli 1. klassi 
astusid:

1.a klass:
1. Eliise Evartov
2. Reio Halliste
3. Ingmar Hellaste
4. Argo Jõesalu
5. Ragnar-Kevin Kaselt
6. Marek Lahk
7. Melissa Liiv
8. Conrad Mölder
9. Violeta Osula
10. Paul-Marten Põldma
11. Gregori Põlma
12. Lauri Raie
13. Johanna Madleen Rodima
14. Liisbeth Sepp
15. Reelika Sommer
16.Emilia Uustalu
 
Klassijuhataja- Tiiu Kivirähk

1.b klass
1. Kevin Berg
2. Krete Järve
3. Gerda Klandorf
4. Jürgen Koitla
5. Pillemari Lilleorg
6. Maria Palgunov
7. Avely Põder
8. Kristin Reichardt
9. Sven Sults
10. Mariin Talbak
11. Karl-Kristjan Tamm
12. Taisto Tamm
13. Rauno Tilts
14. Roland Türna
15. Darja Vassekina

Klassijuhataja-  
Carmen Viherpuu

Kostivere Põhikooli  
1. klassi astusid:

1. Krister Aarna
2. Kristjan Iljassov
3. Andrei Kuzminov
4. Karolin Käärik
5. Markus Käärik
6.Marvin Laurimann
7. Ardo Rosumovski
8. Kristjan Räbin
9. Anita Stüff
10. Andre Vinkel

Klassijuhataja-  
Linda Tamm

Neeme Algkooli  
1. klassi astusid:

1. Reinart Aleksander Toom
2. Kristjan Kuum
3. Hendri Tarto
4. Steven Rosenberg
5. Laura Anett Leonidov
6. Aili Johanson

Klassijuhataja-  
Tiina Ojasson-Võsa
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Tabamatud eestlased Beregovojes ehk 
Loo Kammerkoori seiklused Krimmis
Tähelepanelikud le-
helugejad on kindlas-
ti märganud, et lisaks 
Hispaania ja Türgi kuu-
rortpiirkondadele on 
tänavu suvel puhkajate 
ja seiklejate tähelepa-
nu pöördunud Krimmi. 
Põhjusi on mitmeid: 
viisavabadus, nostalgia, 
ilus loodus... 

Meie kooril oli kindel plaan sõita Ad-
lerisse, aga mitte alati ei lähe nii, nagu 
plaanitakse. Õnneks ei pidanud me 
äkilist sihtpunkti muutmist kahetsema, 
sest kuurortlinn Jalta, kus nädal aega 

elasime, oli puhkamiseks võrratu. Kuna 
selle lühikese aja sisse tuli mahutada nii 
ekskursioonid lähemale ja kaugemale 
kui ka neli kontserti, siis rannas päevi-
tamiseks jäi aega väga napiks.

Kohalikud eestlased on aktiivsed
Tallinnast välja sõites oli meil 

eelnevalt kokku lepitud 2 kontserti 
– Jaltas Livadia Orelisaalis ja eest-
laste külas (rajatud 1861.a. Eestist 
väljarändajate poolt, E.Vilde nimetas 
oma romaanis „Prohvet Maltsvet“ 
tõotatud maaks), mis nüüd kannab 
nime Beregovoje. Krimmis, ja Uk-
rainas üldse, on väga aktiivne koha-
like eestlaste kogukond. Igas linnas 
on oma eesti selts, iga seltsi esindaja 
soovis meiega kohtuda, meid aidata 
ja meile esinemiseks kohta organi-
seerida. Olime sellisest tähelepanust 
üsna meelitatud ja püüdsime igal 

võimalusel kontserdisoove täita. Nii 
tuligi kohapeal esinemisi aina juurde. 
Kõige rohkem ootasime siiski väl-
jasõitu stepikülla Beregovojesse, mis 
asub Krimmi poolsaare läänekaldal. 
Kuna sõit sinna viis üle mäeaheliku, 
mille kõige tuntum tipp on Ai Petri, 
siis ei olnud teekond kerge. Ilm oli 
palav, buss väike, ruumi vähe ja süda-
med läksid pahaks. Teel tuli mitmeid 
kordi peatuda ja hinge tõmmata. Ai 
Petri mäel kohtasime rõõmsameel-
set tatarlast, kes müüs šaslõkki ja 
veini, teadis väga hästi Eestit, sest 
oli meid, nagu ta ise ütles, “kaks aas-
tat kaitsnud soomlaste ja rootslaste 
eest”. Nimelt oli noormees olnud 
Saaremaal nõukogude ajal piirivalves 
aega teenimas. Teel jõudsime sisse 
põigata tatarlaste kunagisse pealinna 
Bahtšisaraisse ja heita pilk salapära-
sele khaanilossile. 

Segadused Beregovojes
Kummalisel kombel, mida lähe-

male jõudsime oma sihtkohale, seda 
segasemaks hakkasid asjad minema. 
Kõigepealt ei õnnestunud meil üles 
leida õiget teeotsa, mis magistraa-
lilt mõnekümne kilomeetri kaugusel 
asuvasse külasse viis. Suunaviitasid 
on stepiteedel harva. Lõpuks külasse 
jõudes ei olnud seal kedagi meid oota-
mas. Suure ja uhke pansionaadi, mille 
väravasse peale pikki telefonikõnesid 
ja juhatamisi jõudsime, ja kus kuulu 
järgi pidime kontserdi andma, vära-
vavalvur meid sisse ei lasknud. Selgus 
kurb tõsiasi, et kontaktisik, kellega 
me juba Eestis läbirääkimisi pidasi-
me, kellele Jaltas olles mitmel korral 
helistasime ja kellega sama päeva 
hommikust alates sõidu jooksul kor-
duvalt telefoni teel asju täpsustasime, 
oli jätnud asjad lihtsalt korraldama-

ta. Seega: Beregovojes ei kohtunud 
me kohalikega, ei andnud kontserti, 
ei vahetanud kingitusi, vaid sõitsime 
oma pillide, nootide ja kostüümidega 
Jaltasse tagasi. Kahju oli, sest olime 
oodanud kohtumist väljarändajate 
järeltulijatega suure põnevusega. 

Meie ülejäänud kontserdid Liva-
dia Orelisaalis, Jalta luteri kirikus ja 
Alupka Vorontsovi lossi aias läksid 
väga hästi ja võeti kuulajate poolt lii-
gutuspisaratega vastu. Olime väsinud, 
aga õnnelikud. Loodame, et Krimmis 
kogutud soojus aitab üle saada pikast 
sügisest ja külmast talvest. Loo Kam-
merkoor alustab tänavu kümnendat 
tegevusaastat. Hea meelega ootame 
oma ridadesse uusi lauljaid, eriti tere-
tulnud on meeshääled. Kohtumiseni!

Loo Kammerkoori koorivanem 
Mailis Kaljula

Loo Kammerkoori proov Livadia orelisaalis Koor koos sõpradega

13. septembril kell 13.00 
oli Loo Keskkooli esine 
algklassi lapsi täis. Las-
tesumma keskel ilutses 
uhke ralliauto, mida 
lastel voli käega katsuda 
ja lausa luba rooli taha 
istuda! Oli ikka uhke 
tunne küll ralliauto roo-
li hoida! Külas oli ral-
lisõitja Urmo Aava.

Lapsed said külalisega ruttu sõp-
radeks ja kui autogrammiga pildid 
käes olid, lubas Kerttu, et nüüd hak-
kab tema küll Urmo Aava fänniks. 
„Hakkame jah nüüd tüdrukutega 
Sind fännama ja Sulle võistluste ajal 
pöialt hoidma!“ lubas tarmukas tüd-
ruk kõvahäälselt. Urmo Aava rääkis 
lastele palju huvitavat rallispordis 
ja vastas kõigile küsimustele. Kui 
kohtumise alguses mõned vanemad 
poisid tahtsid auto häält kuulda ja 

ütlesid: „Teeme paar ringi ka või?“ , 
siis saadi külalise käest teada, et ral-
liautol kulub ühe kilomeetri läbimi-
seks üks liiter bensiini, mis maksab 
60.- Ühe võistluskilomeetri hind on 
2500.- Nii et kallis spordiala tõesti. 
Aga mitte nii ohtlik kui arvatakse, 
ütles Urmo Aava. Tänavaliiklus, 
kus inimesed liiklusreegleid ei täi-
da, on kordi ohtlikum. Külaline lu-
bas kannatlikult kõigi soovijatel 
autoroolis istuda, kiivrit pähe proo-
vid (mitte midagi ei olnud siis küll 
kuulda!), auto kapoti alla vaadata 
ise samal ajal laste arvukatele kü-
simusele vastates. Ühispildile tulid 
julgemad. „Küll meie õpetaja Sirje 
Aaval ikka veab,“ ütles Tanel väik-
se kadedusega hääles, „tal on kodus 
kuulus rallisõitja“. Külaline pani 
lastele südamele, et nad koolis häs-
ti õpiksid ning spordiga tegeleksid. 
„Kui teil on tahet, on kõik võimalik! 
Nii et, õppige ja käituge hästi! Olge 
tublid !“ lausus külaline kohtumise 
lõpetuseks ja siis said kõik kuulda, 
mis häält üks ralliauto teeb.

 Rozeta Meos 
Loo Keskkooli huvijuht

Rallisõitja Urmo Aava Loo kooli lastel külas

Urmo Aava, ralliauto ja uued fännid
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Noortele, noortega ja noortest Sportlik sügisene 
koolivaheaeg 
Loo Noortetuba osales Kultuuriministee-
riumi projektikonkursil “Sportlik kooliva-
heaeg” sügis 2006. Projekt leidis toetust 
ning sügisvaheajal saab Jõelähtme val-
las sportlikult aega veeta .Laager hakkab 
toimuma esmaspäeval, kolmapäeval ja 
reedel Loo spordihoones. Teisipäeval ja 
neljapäeval Kostivere Põhikoolis.
Iga laagripäev on pühendatud ühele 
populaarsele spordialale. Plaanis on 
korvpallipäev, jalgpallipäev, võrkpallipäev 
ja kergejõustikupäev. Igal päeval tegeleb 
lastega just sellel spordialal kuulus tegija, 
kellega veedetakse sisukas sportlik päev. 
Kuulsusele saab esitada küsimusi, sa-
mas lõunatada temaga koos. Laagripä-
evad algavad Viimasel päeval on lastega 
tegelema oodata eestlasest olümpiavõit-
jat, kellega veedetakse olümpiahõnguli-
ne sportlik päev. 
Laagrisse on sportlikus meeleolus ja 
dressides oodatud kõik Jõelähtme valla 
lapsed. Laagripäev algab kell 9.30 ning 
lõpeb 17.00. Osavõtt ja igapäevane 
janukustutav ning kosutav vitamiinijook 
on kohaletulnutele tasuta. Loomulikult 
jagame laagrilistele ka meeneid. 
Ootame rohket ja aktiivset osavõttu ning 
vanemate kaasabi laste transportimisel. 
Laagrisse saab registreerida: margot@
lookultuurikeskus.ee. Infot jagab ja küsi-
mustele otsib lahendusi Indrek Jegorov, 
tel: 6054858, e-mail: indrek@joelahtme.ee

Uued mänguväljakud
Jõelähtme valla 2006a I lisaeelarvest 
eraldati 275 000 krooni mänguväljakute 
ehitamiseks. Valminud on rularamp 
Kostiveresse ning plaanis on rajada veel 
4 mänguväljakut. Mänguväljakud saavad 
Iru küla, Neeme küla, Kostivere ja Loo 
alevikud. Mänguväljakud on mõeldud 
avalikult kasutamiseks ning annavad 
lastele ning vanematele veel ühe vabaaja 
veetmise kohakese.
Irus taastatakse olemasolev tenniseväljak 
koos vajaliku tennisevõrgu ja väljaku 
joontega, samale väljakule paigaldatakse 
ka korvpallikonstruktsioonid, mis anna-
vad võimaluse seal ka korvpalli mängida
Neeme külasse paigaldatakse Rahva-
maja ette liumäega linnak, rippkiikede 
komplekt kahe kiigega ja pink.
Loo alevikku paigaldatakse Spordihoone 
ja korterelamute vahelisele alale rippkii-
kede komplekt kahe kiigega, liumäega 
linnak ja pink.
Kostivere alevikku rularambi juurde pai-
galdatakse kahene rippkiikede komplekt 
ning pink.

Kaua võib!
Sel suvel 31. juulist – 6. augustini 
toimus Viimsis muusikal „Kaua võib“. 
Ka meie kooli agarad rahvatantsijad 
võtsid sellest projektist osa. Taoline 
noorte tantsijate suvelaager oli järjekor-
ras meeldejäävalt kümnendal kohal. 
Kostivere kooli jalakeerutajad on ka 
eelnevatel aastatel õpetaja Svetlana 
Siltšenko juhendamisel neis osalenud 
(„Kivine armastus“ ja „Väike Merineitsi“ 
Pärnus, „Taevane põrgu“ Tallinnas). 
Iga kord minnakse koju uute lahedate 
kogemustega, sõpradega ja uue laagri 
ootuses. Uutest sõpradest lahkumine-
kud on alati täis pisaraid.
Etenduse tegevus toimus väikelinna 
tänaval. Sinna linna tuli uus poiss Jaan, 
kellel hakkas meeldima kõigi noor-
meeste salaarmastus Helen. Ka Allanile, 
kohaliku kamba ninamehele, meeldis 
tüdruk ning sealt hakkaski arenema 
sündmustejada, mis viis uute kampade 
tekkimiseni ja sõja alguseni, kus hakati 
võitlema Heleni, võimu pärast linna üle ja 
enda kõvaduse tõestamiseks. Lõpp oli 
õnnelik, löömingut ei toimunud, Helen ja 
Jaan said kokku ning halb poiss Allan jäi 
pika ninaga. 
Aga enne etendusi pidid tantsijad 
nägema ränka vaeva tantsusammude 
õppimisega, lauljad laulude laulmisega ja 
näitlejad sõnade meeldejätmisega. Eten-
dustele eelnev nädal möödus koormava 
töötähe all, mil nii mõnigi soovis juba koju 
minna, aga tänu juhendajate tagantlük-
kamisele pidasid kõik lõpuni vastu. Ning 
seda magusam oli pärast oma töövilju 
maitsta. Etendused laabusid edukalt ja 
muredeta.
Sellised üritused on alati täis rõõmu ja 
naeru, Siinkohal tahaksingi tänada kõiki 
juhendajaid, eesotsas Maidoga, kelleta 
oleksid igasugused tantsulaagrid täiesti 
mõeldamatud!

Kadri Sirkas 
Kostivere Põhikooli IX klass

Loo linnalaager toimus 
21. augustist 25. augus-
tini. Sellest võttis osa 
paarkümmend meie val-
la last, eeskätt muidugi 
Loo lapsed. Igaks pä-
evaks oli välja mõeldud 
kindel teema, mis tegi 
laagripäevad huvitavaks 
ja vaheldusrikkaks.  

Esmaspäev oli muusikapäev. Nagu 
igale korralikule laagrile kohane, 
meisterdasime esmalt laagrilipu ja 
kirjutasime hümni. Siis tuli viktoriin 
“Kui hästi tunned popmuusikat”. 
Edasi külastas meid Kolumbus (mit-
te maadeavastaja Kolumbus), kes 
rääkis pillidest, mis pärit erinevatest 
kaugetest maadest. Koos vihmapil-
liga nõidusime vihma, sest oli põua-
periood. Ja ennäe imet, pärastlõunal 
hakkas vihma sadama kui oavarrest. 
Vahel on nõidumisest ikka kasu ka! 
Edasi proovisime vilemeistri ametit 
ja tegime ise pilliroost vilepille. 

Prahijaht ja seikluspark
Teisipäeval kogusime metsatar-

kusi. Sõitsime bussiga Kaberneeme 
randa ja üritasime seal ka lõket teha, 
kuid eelmise päeva vihmaloits kustu-
tas viimsed kui leegid. Metsas arutle-
sime, kuidas looduses seda rikkuma-
ta toimida. Pärast oli prahijaht.

Kolmapäev oli tervisepäev. Hommi-

kul käisime Tallinna Tervisehoiu muu-
seumis. Ja siis panime oma teadmised 
proovile järjekordse viktoriiniga. 

Neljapäeval  oli kavas seikluste 
päev. Selleks võtsime suuna Nõm-
me Seiklusparki. Seal oli jube maru 
olla, sai erinevates kohtades ronida 
ja igatpidi osavust üles näidata. Sin-
na võiks edaspidi kasvõi koos kooli 
või klassiga minna! Samuti oli eriline 
neljapäeva öö, sest kella kümneks õh-
tul kogunesime taas kultuurikeskuse 
noortetuppa öötrallile. Rääkisime 
üksteisele jubedaid õudukaid, mät-
sisisime kakaoküpsiseid ja vaatasime 
filme. Hommikul ärgates oli tunne, et 
magada nagu polegi veel saanud.

Kohanemisraskustest ülesaamine
Reedel oli teatripäev. VAT-teatri 

foorumgrupp esitas meile etenduse 
“Juhtum”, mis rääkis uue õpilase ko-
hastumisraskustest koolis ning kooli-
vägivallast. Pärast etendust arutlesime 
kõik koos sellel teemal ning teatritrupp 
etendas mõned arutletud käitumisva-
riandid. Samal päeval külastas meie 
laagrit meie valla lastekaitsespetsialist 
Indrek Jegorov ning noorsoopolitsei-
nik, kes rääkisid, kuidas toimida, kui 
sind ähvardab mõni oht ning samuti 
tuletati meelde liikluseeskirju. Päeva 
ja kogu laagri lõpetasid aga maastiku-
mäng ning piknik. 

Aitäh laagri korraldaja Margoti-
le, kellega kõik laagerdajad sõbraks 
said! See oli lahe laager!

EILI LUSTI  
Kostivere Põhikooli VI klass

Linnalaager “Suvelõpp sisukaks”

Pilliroost vilepille meisterdamas

Korvpalliturniiri võiduvõistkond Streetrave Loo alevikus Kostivere rularamp

Korvpalliturniir Lool
Teisipäeval, 5. septembril oli väl-

ja kuulutatud 13-15-aastaste poiste 3 
– 3 vastu korvpalliturniir Loo Kesk-
kooli staadionil. Hommikune vihm 
sundis korvpalliturniiri korraldama 
Loo Spordihoones. Kahjuks juhtus 
juba test korda nii, et kohale tuli vaid 
Kostivere poiste võistkond. Noorme-
hed said saalis palli põrgatada ja visa-
ta, kuni neil tahtmist jätkus, misjärel 
nad korraldajate poolt  Kostiveresse 
ka tagasi transporditi.

Järgmisel päeval toimus 16-18-
aastaste poiste korvpalliturniir. 
Korraldajate suureks üllatuseks tuli 
kohale koguni kolm võistkonda, kes 
said kõik omavahel mängida. Loo 
aleviku poistest moodustati võist-
konnad:

LOO I- Oliver Kadde, Janar Plink-
ner, Sander Klettenberg, Hardi Selg

LOO II- Timo Tänav, Oliver Pal-
mik, Siim Koplik

LOO III- Jaan Lilleorg, Andre 
Padu, Martin Türk, Ken Tali

Seekord oli jõudude vahekord 
väga selge: turniiri võitis seda vää-
rinud LOO II, teise koha saavutas 
LOO  III ja tubli kolmanda koha LOO 
I võistkond. 

Tänud kohtuniku kohuseid täit-
nud Jüri Paavel´ile, kes oli suureks 
abiks korvpalliturniiri õnnestumi-
sele.

Streetrave
Pärast õnnestunud korvpalliturniiri 

teist päeva, algas Loo Keskkooli juu-
res meie kandis esmakordselt toimuv 
Streetrave, kus meeleolu kruvis trance-
muusikaga kohalikult plaadikeerutaja 
Egon. Pidu algas väikese hilinemise ja 
tehnilise viperusega, kuid tundus, et 

sündmuse alguse venimine ei mõju-
tanudkellegi peotuju. Tantsutüdrukud 
said selleks otstarbeks ülesseatud rek-
kalaval 1,5 tundi demonstreerida oma 
vastupidavust, kui nendega ühinesid 
esimesed julged publiku seast. Siis oli 
juba hämaram ning ka valgusshow ja 
salapärane „toss“ andsid üritusele ju-
met juurde. Kui peo alguses oli kahtlusi 
kolme tantsutüdruku lavale mahtumi-
se suhtes, siis hiljem leidsid probleemi-
deta  seal oma paiga ligi paarkümmend 
tantsuhuvilist. Sõbralik ja heatujuline 
publik nautis pakutavat ja nende vää-
rikas käitumine annab lootust,et ka 
tulevikus võiks sarnased üritused Lool 
toimuda.

Streetrave´i õnnestumisele aitasid 
kaasa Brenstol OÜ, JTH Eriveod OÜ, 
Loo Kultuurikeskus, Loo Noortetuba 
ja Jõelähtme Vallavalitsus

Kostivere sai rularambi
Hilissuvel, veel enne halbade 

suusailmade saabumist, sai ka Kos-
tivere rularambi. Ehitamisega läks 
küll vihmaste ilmade tõttu mõni 
päev plaanitust kauem aega, kuid 
nüüd on oodatud ramp valmis. Pai-
ga vajadust kinnitab seegi, et juba 
ehituse ajal käis nii mõnigi kanna-
tamatu rula või jalgrattaga rampi 
testimas. 

Ehituse käigus kerkis korduvalt 
üles küsimus rularambi asukohast. 
Minu resoluutne seisukoht on tõesti 
selline, et rularambi praegune asu-
koht on parim, arvestades pargi edas-
pidiseid kasutamisvõimalusi ja sellele 
erinevate atraktsioonide rajamisest. 
Hetkel midagi konkreetsemalt luba-
da oleks vara, kuid arendamise suu-
nas käib vilgas töö. 

Vastuvõtuaeg Loo koolis
Teavitan noori vastuvõtuajast Loo 

Keskkoolis. Igal kolmapäeval kell 
8.45 – 11.00 võtab teid psühholoo-
gi ruumis vastu lastekaitsetöötaja. 
Oodatud on noored oma ideede ja 
ettepanekutega, samuti noored, kes 
on märganud lähedast raskustes või 
on ise segastes tunnetes. Väljaspool 
vastuvõtu aega asun Jõelähtme valla-
majas ning endast saab märku anda 
telefonil 605 48 58. Siinkohal soovin 
noortele jõudu alanud õppeaastaks, 
pealehakkamist ja indu õppimisel 
ning peatse kohtumiseni uutel üri-
tustel.

 

Indrek Jegorov 
Jõelähtme Vallavalitsuse  

lastekaitse vanemspetsialist    



JÕELÄHTME VALLA LEHTNR 113 / SEPTEMBER 2006lk 7JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 113 / SEPTEMBER 2006 lk 6

Uus vallavara  
valitsemise kord
Jõelähtme Vallavolikogu kin-
nitas 12. septembril toimunud 
volikogu istungil uue vallavara 
valitsemise korra. Viimane seda 
küsimust reguleeriv kord oli 
kehtestatud juba 1997. aasta 
juulis ning oli selgelt ajale ja 
seadusandluse muutustele jalgu 
jäänud. Uus kord reguleerib 
vallavaraga seotud mõisteid, 
paneb paika, kes on vallavara 
valitsejad ja kuidas toimub selle 
arvestus. Kord paneb paika vara 
omandamise, tööde tellimise ja 
mahakandmise reeglid, vara ka-
sutusse andmise, koormamise 
ja müümise korra. Korraga on 
võimalik lähemalt tutvuda valla 
kodulehel www.joelahtme.ee.

Uus eluruumide  
kasutamise kord
Jõelähtme Vallavolikogu kin-
nitas 12. septembril toimunud 
volikogu istungil uue eluruumide 
valdamise, kasutamise ja käsu-
tamise korra. Korraga pannakse 
paika, milliseid eluruume vald 
omab ning millised isikud on 
eelisjärjekorras õigustatud elu-
ruumi taotlema. Samuti regulee-
ritakse kuidas toimub eluruumi 
kasutusse andmise menetlus 
ning pannakse paika millistel 
tingimustel eluruum kasutusse 
antakse. Ära on määratud ka 
millest üür koosneb ning millal 
tuleb üüri maksta. Eluruumide 
üürileandmise kord seni vallas 
puudus.

Korraga on võimalik lähemalt 
tutvuda valla kodulehel www.
joelahtme.ee.

Uus reklaamimaksu 
määrus
Jõelähtme Vallavolikogu kinnitas 
12. septembril toimunud voliko-
gu istungil uue reklaamimaksu 
määruse, millega pandi paika 
uus reklaami paigaldamise kord. 
Määruse kohaselt võib reklaami-
kandjaid paigaldada vaid valla-
valitsuse nõusolekul ning selleks 
tuleb esitada vastaval vormil 
taotlus koos reklaami kavandi, 
kandekonstruktsiooni projekti ja 
asendiplaaniga. 

Uue korra kohaselt maksab 
reklaami eksponeerimine 100 
krooni 1m² eest kuus. Samas ra-
kendatakse kolmekordset määra 
alkohoolsete jookide reklaamimi-
se eest ning mittestatsionaarselt 
paigaldatud reklaamikandja 
korral.

Keelatud on 100 meetri raadiuses 
kooli või mõne muu haridusasu-
tuse piirkonnas lahja alkoholi 
reklaamimine.

Korraga on võimalik lähemalt 
tutvuda valla kodulehel www.
joelahtme.ee.

Mõned küsimused 
valimiskogus Jõeläht-
me valda esindanud 
volikogu esimehele 
Ardo Lassile:
Millised muljed jäid valijamees-
te kogust ?
Eestis on saamaks traditsiooniks, 
et parlament ei suuda presidenti 
ära valida ja see töö tuleb ära teha 
valijameeste kogul. Kahtlemata pee-
geldab valijameeste kogu paremini 
läbilõiget kogu ühiskonnast ja avali-
kust arvamusest, samuti esindavad 
kohapealt valitud valijamehed kõiki 
meie valdasid ja linnasid, erinevalt 
parlamendist, kus peaaegu pooled 
Riigikogu liikmed on pärit Tallinnast. 
Selge enamus valijamehi oli hääles-
tatud selleks, et president ära valida 
ja nii ka sündis.

Kuidas kommenteerite väi-
det, et presidendi valimised 
tekitasid ühiskonnas terava 
vastuseisu?
Niipalju pingeid kui seekord ei ole 
valijameeste valimisel volikogudes ega 
ka presidendivalimistel varem olnud. 
Kahe omavalitsuse – Saue valla ja 
Loksa linna valijameeste valimise kohta 
on esitatud kaebused isegi Riigikoh-
tule, kuid tõenäoliselt need vaidlused 
lõpptulemust ei muuda.

Suured pinged väljendusid eelkõige 
ajalehtedes, raadios ja televisioonis, 
kus vahendeid valimata pilluti poriga 
senist presidenti.

Mida ootate uuelt presidendilt ?
Õigluse mõttes tuleb märkida, et 
uus president sai ametisse ikkagi 
eelkõige Riigikogu liikmete toetu-
sega. Kui arvata maha Riigikogu 
liikmete hääled, siis sai T.-H. Ilves 110 
omavalitsuse toetuse ning A. Rüütel 
126 omavalitsuse toetuse. Seega 
seisab uuel presidendil ees vajadus 
tõestada, et ta on ikkagi kogu Eesti 
president.

Ühtne piletisüsteem Tallinnas ja Harjumaal

Andrus Umboja: Alustuseks küsiks 
kohe, milline on Harjumaa ühistranspor-
di hetkeseis praegu ja kas saabuv talv 
toob kaasa ka mingeid muutusi võrreldes 
eelmise talve kaosega?

Ago Kokser: Paraku peab nentima, 
et meie plaanitavad uuendused nii kiires-
ti ei rakendu ja hetkel ei ole teist teed, kui 
Harjumaa Liinidega lepingut pikendada. 
Sellise rahaga, mis neil praegu on, ei ole 
võimalik bussiparki uuendada, jätkuv on 
ka bussijuhtide lahkumine paremini ta-
sustatavatele töökohtadele. Loomulikult 
tegeleme probleemidega ka jooksvalt ja 
usume, et lähitulevikus olukord veidigi 
paraneb.

Loodame veel käesoleva aasta lõpuks 
välja kuulutada uue riigihanke, leidmaks 
teenindajat uuenevatele liinidele Harju-
maal. Reaalselt võiks lepingud uue veda-
jaga allkirjastada siiski alles 2007.aaasta 
märtsiks ja uus firma hakkaks reisijate-
veoga tegelema järgmise aasta juulist.

Andrus Umboja: Kas teie arvates 
seoses riigihankega ja uue teenindaja 
leidmisega olukord laheneb?

Ago Kokser: Lisaks uue vedaja leid-
misele kujundame ümber kogu võrgusti-
ku. Juba 1994. aastal alustati Harju Maa-
valitsuse poolt projektiga “Pilet”. Projekti 
eesmärgiks on korrastada transpordivõr-
ku ja luua ühtne piletisüsteem Tallinna 
linnaga. Kuna idasuunal (Harjumaa ida-
osa- toim.) on probleemid kõige suure-
mad ja elavat huvi näitas omalt poolt üles 
Viimsi vald, siis esimese etapina neljast 
suunast uuendatakse just Jõelähtme, 
Kuusalu, Viimsi valda ja Maardu linna 
läbivaid liine.

Pilootprojektina käivitati kirjeldatav 
uudne transpordi-piletisüsteemViimsi 
vallas juba möödunud aastal. Maakon-
naliinid (põhiliinid) sõidavad seal vaid 
suurematesse keskustesse ja sealt edasi 
viivad reisija juba väiksemad nn. toitvad 
liinid. Põhiliini lõpp-peatusest väikse-
matesse asulatesse väljuvad bussid nii, 
et reisijad saaksid probleemideta ümber 
istuda ja teekonda jätkata.

Terje Villemi: Projekti “Pilet” koha-
selt peaks tulema neli piletitsooni, kus 
kehtestatakse ajaline- ja tsoonipiirang. 
Ühe tsooni sisene pilet maksaks esialgse-
te kavade kohaselt 12 krooni, iga tsooniü-
letus lisab piletihinnale 8 krooni. Üheks 
tsooniks oleks ka Tallinna linn ja seega 
saab sama piletiga edasi sõita ka linna 
ühistranspordis. Sama kehtib ka kuupi-
leti kohta. Esialgse kava kohaselt hakkab 
kehtima nii tavapileti, kui ka ID- kaardi 
põhine süsteem. Plaanime luua piletiter-
minalid, mis oluliselt vähendaks ka bus-
sijuhi koormust.

Andrus Umboja: Kas Tallinna linna-
ga on vastav kokkulepe olemas?

Ago Kokser: Läbirääkimised Tallin-
naga selles osa käivad ja loodame lähiajal 
ka kokkuleppele jõuda. Initsiatiiv ja huvi 
on praegu siiski enamasti ÜTK- poolne.

Terje Villemi: Paraku ei mõisteta, et 
maakonnast Tallinnasse tööl käivate ini-
meste hulk on väga suur ja linna ummis-
tavad autovood tulevad ju paljuski just 
maakonnast.

Kavas on tulevikus süsteemi kaasata 
ka Eesti Raudtee, kuid selles osas läbi-
rääkimisi veel pole ja mõtted on paraku 
hetkel vaid ideede tasandil.

Täna on seis selline, et suured bussid 
sõidavad läbi kõik väikesed külad ja liini 
lõpukilomeetritel istub bussis vaid mõni 
üksik reisija. Uue plaani kohaselt jäävad 
suured bussid sõitma vaid põhiliinidel 
suuremate tõmbekeskusteni. Jõelähtme 
vallas on sellisteks punktideks planee-

n Juba teist aastat töötab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (ÜTK) selleks, et korrastada ja juhtida ühistransporti Harjumaal ja kooskõlastada liik-
lust Tallinna linnaga. Oma plaanidest käisid vallamajas rääkimas ÜTK tegevdirektor Ago Kokser ja arendusjuht Terje Villemi, kes asjaliku arutelu käi-
gus vastasid ka vallavanem Andrus Umboja küsimustele.

ritud Loo alevik, Kostivere alevik ja Jõe-
lähtme küla. Põhiliinid sõidaksid seega 
Peterburi mnt., Vana-Narva mnt. ja Piibe 
mnt. pidi. Nii saab garanteeritud suurte 
busside täituvus ja ka teenindamise kii-
rus peaks oluliselt tõusma. 

Toitvatel (väiksema sõitjate arvuga, 
kohalikel- toim.) liinidel sõidavad juba 
väiksemad bussid ja nende suundade 
kasumlikkus seetõttu kindlasti tõuseb. 
Toitvate liinide sagedus pannakse paika 
vastavalt vajadusele ja võimalik, et va-
jaduse korral kasutatakse ka siin suure-
maid busse. Selline ümberistumise süs-
teem on küll kliendile ebamugavam, kuid 
kokkuhoitud raha arvelt saame paremini 
teenindada põhiliine. Oluline on, et loo-
dav süsteem oleks võimalikult paindlik, 
reisijasõbralik.

Ago Kokser: Palju sõltub siiski ka 
riigipoolse doteerimise suurusest ja selle 
jagamise süsteemist. (Hetkel jagatakse 
dotatsiooni ka erafirmadele-toim.) Väga 
raske on praegu kontrollida raha sihi-
pärast kasutamist nii erinevate firmade 
vahel.

Terje Villemi: Jõelähtme valda lä-
bib neli põhiliini: Loo aleviku, Kostivere, 
Kehra ja Kuusalu liinid. Kõik magistraa-
lil olevad inimesed saavad loomulikult 
kasutada ka nn nõudepeatusi ja nende 
inimeste teenindamine peaks kindlasti 
paranema.

Hetkel tegeleme just toitvate liinide 
süsteemiga ja seetõttu peame suhtlema 
tihedalt kohalike omavalitsustega. Ilma 
teieta ei saa me kindlasti täit ülevaadet 
kohalike elanike vajadustest ja soovidest. 
Probleemiks on ümberistumiskohtade 
leidmine, Jõelähtme vallas on need Nee-
mest ja Kaberneemest saabuvad toitvad 
liinid. Investeeringut vajaks nende ris-
tumiskohtade ümberehitus turvaliseks 
bussipeatuseks. Kui ümberistumine tuua 
Koogile, oleks see aga juba põhiliinide 
dubleerimine toitvate liinide poolt. Kind-
lasti on üheks kokkuhoiu võimaluseks 
kooliliinide ühendamine toitvate liinide-
ga. Koolilapsed sõidaks edasi loomulikult 
tasuta, kuid liini saaks kasutada ka pileti-
ga reisijad. Omavalitsus suunaks koolilii-
nidele kuluva dotatsiooni toitvate liinide 
tarbeks.

Andrus Umboja: On tulnud mitmeid 
ettepanekuid hakata vallasisest transpor-
ti korraldama vallavalitsuse poolt. Kuidas 
kommenteeriksite?

Ago Kokser: See oleks pealtnäha 
lihtne lahendus, kuid paraku ei ole val-
lavalitsuse näol tegemist mitte firmaga, 
vaid siiski avalik-õigusliku asutusega. 
Bussiteenus vajab piletisüsteemi loomist, 
liiniloa taotlemist, bussipargi olemasolu 
jne. Kahtlen, kas sellise süsteemi ülalpi-
damine oleks vallale jõukohane. Pigem 
näen eduka variandina siiski koostööd 
ÜTK-ga. 

Andrus Umboja: Kuidas saame kaa-
sa aidata uue plaani kiiremaks rakendu-
miseks?

Ago Kokser: Külastame lähinädala-
te jooksul ka naabervaldu ja tutvustame 
kogu projekti. Loodame mõne kuu joo-
ksul kokku panna projekti selle osa, mis 
puudutab nn. toitvaid liine. Siin on te-
retulnud kõigi ettepanekud ja ainult hea 
koostöö annab lõpuks kõiki rahuldava  
tulemi. Kindlasti peaksime varsti jälle 
kohtuma, et teemat edasi arendada.

  

21. septembril Jõelähtme vallamajas  
toimunud arutelu pani kirja  

Priit Põldma

Üksikpiletid
  Tsoon

Tsoon 1 2 3 4
1 12 20 28 36
2 20 12 20 28
3 28 20 12 20
4 36 28 20 12

Kuupiletid
  Tsoon

Tsoon 1 2 3 4
1 240 400 560 720
2 400 240 400 560
3 560 400 240 400
4 720 560 400 240

Tasuta ümberistumine kõigile Tallinna ja Harju  
liinidele

Loo aleviku inimesed sisenemas Tallinna bussi

Uus kavandatav tsoonikaart

PLUSS J &  
MIINUS L

J  Loo ja Kostivere 
alevikud said omale 
rularambi

L Jätkuvalt vilets 
on MTÜ Harju 
Ühistranspordikes-
kus poolt organisee-
ritav ühistransport 

23. septembril 2006.a. otsus-
tas valijameeste kogu, et Eesti 
Vabariigi 4. presidendiks saab 
Toomas Hendrik Ilves
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Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S 

Jõelähtme  31. juuli 2006 nr 1

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osaleva 
ametniku määramine

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 10 
lõike 2 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 
lõike 1 punkti 3,  ehitusseaduse § 70 lg 3 ja pakendiseaduse 
§ 33 lõike 2 punkti 2 alusel. 

§ 1. Reguleerimisala  

Käesoleva määrusega kinnitatakse ametikohtade loetelu, 
mida täitev ametnik on pädev Jõelähtme Vallavalitsuse ni-
mel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana 
Ehitusseaduse §-des 65-69 ja  Pakendiseaduse §-des 27-
32, sätestatud väärtegudele, millele kohaldatakse karistus-
seadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

§ 2. Ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik osaleb väär-
teomenetluses kohtuvälise menetlejana

(1) Ehitusseaduse §-des 65-69 sätestatud väärtegude koh-
tuvälises menetluses osalevad:

1) § 65 «Valeandmete esitamine» – abivallavanem, ehitu-
se- ja keskkonnaosakonna juhataja, ehitusjärelevalve va-
nemspetsialist; 

2) § 66 «Andmete muutumisest teatamata jätmine» – abival-
lavanem, ehituse- ja keskkonnaosakonna juhataja, ehitusjä-
relevalve vanemspetsialist; 

3) § 67 «Nõuetele mittevastava ehitustoote turustamine või 
ehitisse paigaldamine» – abivallavanem, ehituse- ja kesk-
konnaosakonna juhataja, ehitusjärelevalve vanemspetsia-
list;

4) § 68 «Ehitise omaniku kohustuste eiramine» – abivallava-
nem, ehituse- ja keskkonnaosakonna juhataja, ehitusjärele-
valve vanemspetsialist;

5) § 69 «Ehitise omavoliline ehitamine» – abivallavanem, 
ehituse- ja keskkonnaosakonna juhataja, ehitusjärelevalve 
vanemspetsialist.

(2) Pakendiseaduse §-des 27-32 sätestatud väärtegude 
kohtuvälises menetluses osalevad:

1) § 27 «Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitma-
ta jätmine» – abivallavanem, korrakaitse- ja keskkonnajäre-
levalve vanemspetsialist;

2) § 28 «Pakendi raskmetallide sisalduse piirangute eirami-
ne» – abivallavanem, korrakaitse- ja keskkonnajärelevalve 
vanemspetsialist;

3) § 29 «Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitma-
ta jätmine» – abivallavanem, korrakaitse- ja keskkonnajäre-
levalve vanemspetsialist;

4) § 30 «Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohus-
tuse täitmata jätmine» – abivallavanem, korrakaitse- ja kesk-
konnajärelevalve vanemspetsialist;

5) § 31 «Nõuetekohase märgistuseta pakendis kauba 
müük» – abivallavanem, korrakaitse- ja keskkonnajäreleval-
ve vanemspetsialist;

6) § 32 «Pakendi kohta andmete esitamise korra rikkumine» 
– abivallavanem, keskkonnajärelevalve vanemspetsialist.

§ 3. Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus 

Kohtuvälisele menetlejale väljastatakse vastav tunnistus,  
mis on kinnitatud Jõelähtme Vallavalitsuse 12. novembri 
2002.a. määrusega nr. 7.  

§ 4. Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaand-
mine 

(1) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistusi väljastab val-
lavanem. 

(2) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuste väljaandmi-
se ja tagastamise kohta peetakse arvestust.  

§ 5 Rakendussätted  

Määrus jõustub 04. augustil 2006. a. 

Andrus Umboja 
Vallavanem    

Mailiis Kaljula 
Jurist vallasekretäri ülesannetes

Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S 

Jõelähtme 15. august 2006 nr 2

Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõt-
mise ja väljaarvamise kord                   

                                                                                                

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 30 lg 1 p 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 
4 ning arvestades vajadusega reguleerida õigusaktides sä-
testamata osas lapse poolt koolieelses lasteasutuses koha 
kasutamise õigussuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi, 
Jõelähtme Vallavalitsus

MÄÄRAB:      

§ 1 Kehtestada “ Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutus-
se vastuvõtmise ja väljaarvamise kord” vastavalt lisale 1.

§ 2 Kehtestada “Jõelähtme valla koolieelses lasteasutuses 
koha kasutamise lepingu tüüpvorm” vastavalt lisale 2.

§ 3 Kehtestada “Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutus-
se koha taotlemise avalduse vorm” vastavalt lisale 3.

§ 4 Tunnistada kehtetuks 09. aprilli 2001a Jõelähtme Valla-
valitsuse määrus nr 1.

§ 5 Määrus jõustub 18.08.2006a.

Andrus Umboja 
Vallavanem                                                                                          
   

Helvi Kork 
Vallasekretär

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 28

Jõelähtme valla 2006. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 22 lõige 1 punkti 1, Jõelähtme Vallavolikogu  
22.02.2006 määruse nr 6 “Jõelähtme valla 2006. aasta ee-
larve kinnitamine”, Jõelähtme Vallavolikogu 30.03.2006 
määruse nr 15 “2006. aasta I lisaeelarve kinnitamine”, Jõe-
lähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kinnitada Jõelähtme valla 2006. aasta II lisaeelarve tu-
lud 5 759 800 krooni vastavalt lisale.

§ 2. Kinnitada Jõelähtme valla 2006. aasta II lisaeelarve ku-
lud 5 759 800 krooni vastavalt lisale.

§ 3. Määrus jõustub 18. septembril 2006a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 29

Jõelähtme vallavara valitsemise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lõike 1 p 6, § 35 lg 2 ja Jõelähtme valla põhi-
määruse § 30 lg 1 p 6, § 73 lg 4 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Korra reguleerimisala 

Jõelähtme vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) mää-
rab kindlaks Jõelähtme valla omandis oleva vara (edaspidi 
vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise. 

§ 2. Vallavara mõiste 

(1) Vallavara käesoleva eeskirja tähenduses on Jõeläht-
me vallale kuuluv  kinnis- ja vallasvara, s.o. asjad ning 
rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused. 

(2) Käesolevas korras kinnisvara kohta sätestatut kohal-
datakse ka ehitiste, nende reaalosade ning rajatiste kohta 
kuni nende aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maatüki 
kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi omandisse 
jätmise otsustamiseni.

(3) Tervikvara käesoleva korra tähenduses on asjade ko-
gum, millest osa eraldamise korral muutub ülejäänud osa 
sihipärane kasutamine võimatuks või oluliselt raskenda-
tuks. 

(4) Tervikvarast osa eraldamine ning lahutatud osa eraldi 
käsutamine on lubatud ainult vallavolikogu otsuse alusel. 

(5) Vallavara käsutamisest ja kasutamisest saadud tulu kuu-
lub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingust 
ei tulene teisiti.

§ 3. Vallavara valitsemine 

(1) Vallavara valitsejad on:

             1) vallavalitsus;

             2) vallavalitsuse hallatavad asutused. 

(2) Vallavara valitsemine on valitseja õigus ja kohustus valla 
nimel ja oma pädevuse piirides korraldada vallavara valda-
mist, käsutamist ja kasutamist. 

§ 4. Vallavara kasutamine 

(1) Vallavara kasutajaks võib olla

             1) vallavalitsus;

             2) vallavalitsuse hallatav asutus;  

             3) kolmandad isikud. 

(2) Vallavara kasutamine on vallavara omaduste tarbimine 
üldiseks otstarbeks, valitsemiseks või tulu saamiseks. Valla-
vara võib kasutada mitmel otstarbel üheaegselt. 

(3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende 
valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama 
heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu 
ja sihipärase kasutamise. 

(4) Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib valla-
vara valitseja, kui   käesolevast eeskirjast või vallavara kasu-
tusse andmise otsusest ei tulene teisiti. 

§ 5. Vallavara arvestus 

(1) Vallavara arvestuse tagab vallavalitsus raamatupida-
mise seaduse alusel, rahandusministri kehtestatud korras 
ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud 
korras. 

(2) Vallavara inventeerimine toimub vastavalt valla Raama-
tupidamise siseeeskirjadele. 

(3) Vallavara üleandmisel koostavad üleandja ja vastuvõt-
ja akti, milles näidatakse üleandmise alus, vara koosseis, 
vara soetamismaksumus ja kulum. Üleandmise- vastuvõt-
mise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb 
üleandjale ja üks vastuvõtjale.

6. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 § 37. Määruse kehtetuks tunnistamine 

Jõelähtme Vallavolikogu 1. juuli 1997. a määrus nr 10 “Jõe-
lähtme  vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise 
kord” ja Jõelähtme Vallavalitsuse 23.08.1999 korraldus nr 
635 “Vallavara suulisel enampakkumisel müügi kord” tun-
nistatakse kehtetuks. 

§ 38. Määruse jõustumine 

(1) Jõelähtme vallavara valitsemise kord jõustub 18. sep-
tembril 2006 a. 

(2) Määruse rakendamiseks kehtestada vallavalitsusel mit-
teeluruumide üürilepingu tüüpvorm.

.....................................................................................

(täies mahus saab dokumendiga tutvuda aadressil  
www.joelahtme.ee) 
.....................................................................................

Ardo Lass 

Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 30

Eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise  kord

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 8 punkti 2,  koha-
liku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 
37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja võlaõigus-
seaduse 15. peatüki alusel. 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Jõelähtme valla omandis olevate 
eluruumide valdamise, kasutusse andmise ja käsutamise 
kord (edaspidi kord) ning Jõelähtme Vallavalitsuse (edas-
pidi vallavalitsuse) pädevus. 

§ 2. Eluruumi mõiste

(1) Eluruumiks käesoleva korra mõttes loetakse Jõelähtme 
vallale kuuluvat elamut või korterit, mis on kasutatav alali-
seks elamiseks, samuti muud omaette ruumi, mis vastab 
eluruumile kehtestatud nõuetele. 

(2) Tööandja eluruumiks käesoleva korra mõttes loetakse 
vallavalitsuse  või vallavalitsuse hallatava asutuse valduses 
olevat eluruumi, mis on antud teenistus- või töösuhte ajaks 
teenistuja või töötaja kasutusse. 

(3) Sotsiaaleluruum on Jõelähtme valla omandis olev elu-
ruum, mis on vallavolikogu poolt vallavalitsuse ettepanekul 
kinnitatud sotsiaaleluruumiks sotsiaalteenust vajavatele isi-
kutele. 

(4) Käesolevas korras mõistetakse sotsiaaleluruume järgmi-
ses tähenduses:

sotsiaalkorter - sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav 
eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumi-
dest; 

sotsiaalpind - sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav 
eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruu-
midest, mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut 
ühiselt;

sotsiaalmaja - hoone või hoone osa, mis on kasutusse 
võetud sotsiaalmajana, kus asuvad sotsiaalkorterid ja/või 
sotsiaalpinnad.

§ 3. Vallavalitsuse pädevus

(1)  Vallavalitsus

1) otsustab eluruumide kasutamise küsimuste lahendamise 
ja teostab üürile andja õiguseid ja kohustusi, kui teistes õi-
gustloovates aktides ei ole sätestatud teisiti; 

2) korraldab üürilepingute täitmise jälgimist koostöös elamu 
haldajaga; 

3) korraldab valla esindamist korteriühistu, elamuühistu, 
korteriomanike ühisuse liikmena, seltsingulepingu alusel 
tegutsemisel lepingu poolena või seltsingulepingu sõlmi-
misel;

4) algatab eluruumi üürilepingu ülesütlemise või üüri ja kõr-
valkulude võlgnevuse sissenõudmise, kui esinevad selleks 
õigusaktides sätestatud alused;

5) otsustab valla omandis olevast eluruumist kohtuotsuse 
alusel väljatõstetava isiku suhtes täitemenetluse edasilük-
kamise, peatamise või lõpetamise avalduse esitamise ning 
avalduse esitamiseks volituste andmise.

6. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Määruse jõustumine 

(1) Vallavalitsusel kinnitada 

1) valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasu-
tatavate üürilepingute vormid;

2) valla omandis oleva eluruumi üleandmise akti ja vastu-
võtmise akti vormid;

3) eluruumi üürile andmise taotluse vorm;

(2) Vallavalitsus võib käesoleva määruse rakendamiseks 
vastu võtta ka muid õigusakte peale lõikes 1 nimetatute.

(3) Üürilepingud mis on sõlmitud enne käesoleva määruse 
kehtima hakkamist, viia kehtestatud nõuetega kooskõlla 6 
(kuue)  kuu jooksul peale määruse jõustumist. Sama kehtib 
ka kirjalikult vormistamata lepingute kohta.  

(4) Tühistada Jõelähtme Vallavolikogu poolt 22.04.1999.
a. määrusega nr. 28 kinnitatud “Tööandja eluruumide üle 
arvestuse pidamise kord”.

(5) “Jõelähtme valla omandis olevate eluruumide valdami-
se, kasutamise ja käsutamise  kord”  jõustub 18. septembril 
2006. a. 

.....................................................................................

(täies mahus saab dokumendiga tutvuda aadressil  
www.joelahtme.ee) 
.....................................................................................

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 31

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine 
Jõelähtme vallas

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1 
ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 
ja § 10 alusel. 

1.  peatükk

ÜLDMÕISTED

§ 1. Määruse ülesanne

Käesoleva määrusega sätestatakse reklaamimaksu keh-
testamise ja selle maksmise kord ning reklaami (nägemise 
kaudu tajutava teabe) paigaldamisele  esitatavad nõuded.

§ 2. Mõisted 

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tä-
henduses: 

1) Reklaamina  käsitatakse   teavet,   mis   on  suunatud  
avalikkusele toodete või  teenuste müügi  suurendamise,  
ürituse  või idee  edendamise  või  mõnes muus vallas mõne 
muu soovitud tagajärje   saavutamise  eesmärgil  ning  mida  
reklaami  avalikustaja  tasu  eest  või  mõnel   muul vastaval  
kaalutlusel  levitab.  Reklaamina  ei  käsitleta  kaubanduslik-
ku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses;

2) Reklaami avalikustajana käsitatakse reklaami avalikku 
esitajat (paigaldajat);

3) Reklaamikandjana  käsitatakse  spetsiaalselt  reklaami 
eksponeerimiseks valmistatud  ja paigaldatud konstruktsi-
ooni;

4) Mittestatsionaarse   reklaamina    käsitatakse   maapinna    
või   ehitisega   mittepüsivalt ühendatud reklaami k.a. treile-
ritele paigaldatud reklaami;

5) Reklaamipind   käesoleva määruse  mõistes  on  igasu-
gune tasapinnaline või  ruumiline objekt, sh. lipp, vimpel, 
mis paigaldatakse üldsusele suunatud reklaami eksponee-
rimise eesmärgil; 

6) Maksudeklaratsioon    on   reklaamimaksudeklaratsioon,  
mille   reklaami   avalikustaja esitab maksuhaldurile ja mis 
on reklaamimaksu  arvutamise aluseks;

7) Enesereklaamiks loetakse hoones paikneva füüsilise 
või juriidilise isiku logo, nime ja kontaktandmete, tegevu-
sala (ühes iseloomustava laiendiga või ilma selleta näiteks 
kauplus/toiduainete kauplus, töökoda/autoremonditöökoda 
jms.) ja lahtiolekuaja, toitlustusettevõtte puhul ka pakutava 
toidu kohta käiva teabe eksponeerimist samal hoonel;

8) Reklaami paigaldusloana käsitletakse vallavalitsuse poolt 
antud vastavat korraldust;

9) Ettekirjutus on vallavalitsuse poolt reklaami avalikustajale 
tehtav kohustuslik ettepanek käesoleva määruse või reklaa-
mi paigaldusloa sätete rikkumise lõpetamiseks;

10) Maksuhalduriks on vallavalitsus.

§ 3. Reklaami põhinõuded

(1) Reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sel-
lised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad aru-
saamise, et tegemist on reklaamiga.       

(2) Reklaamis peab sisalduma selgelt eristatav teave reklaa-
mi avalikustaja kohta. Selline teave peab reklaamis sisaldu-
ma tekstina või Eestis registreeritud kaubamärgi kaudu.

(3) Keelatud on tubakatoodete reklaam. Teiste reklaamide 
puhul juhinduda reklaamiseaduse paragrahvides 11–201 
sätestatud piirangutest.

(4) Lasteaia, kooli või mõne teise haridusasutuse, laste- 
või noortekeskuse piirkonnaks, millel on vastavalt reklaa-
miseaduse § 13 lõikele 4 keelatud lahja alkoholi reklaam, 
loetakse 100 m raadiuses olevat ala hoone krundist. 

4. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 18. Kontroll 

Kontrolli reklaami paigaldamise ja maksu laekumise üle te-
ostab vallavalitsus. 

§ 19. Vastutus  käesoleva määruse rikkumise eest

(1) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille 
paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, ekspo-
neerimisel rakendatakse maksuhalduri ettekirjutuse alusel 
kolmekordset maksumäära aja eest, mil puudus reklaami 
paigaldusluba. 

(2) Omavoliliselt paigaldatud  reklaam või reklaam, mille 
paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud  kuulub 
mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami maha-
võtmiseks teeb maksuhaldur reklaami paigaldajale ettekir-
jutuse, milles näidatakse ära ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

(3) Kui omavolilise reklaami paigaldaja ei ole teada või ei 
ole teada tema asukoht, teeb maksuhaldur ettekirjutuse 
rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele 
reklaam on paigaldatud.

(4) Pärast reklaami mahavõtmist informeerib ettekirjutuse 
saanud isik kirjalikult reklaami mahavõtmisest maksuhaldu-
rit. Mahavõetava reklaami eest maksu arvestamise lõpetab 
maksuhaldur pärast kirjaliku teate kättesaamist.

(5) Kui reklaami avalikustaja ei ole üle kolme kuu tühjalt 
seisvat või omavoliliselt paigaldatud reklaamikandjat de-
monteerinud pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, 
on maksuhalduril reklaamikandja demonteerimise õigus. 
Reklaami paigaldaja ei  saa sel juhul esitada nõudeid rek-
laamile või reklaamikandjale tekitatud kahjustuste kohta. 
Demonteerimise kulud nõuab maksuhaldur sisse reklaami 
avalikustajalt.

(6) Kehtestatud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt 
ning tasumata maksusummalt arvutatakse intressi 0,06% 
päevas alates maksukohustuse tekkimise päevast. 

(7) Tasumisele kuuluv maksusumma, samuti tagastusnõude 
summa või kõrvalkohustustest tulenev summa ümardatak-
se täiskroonideks. Alla 50-sendine summa jäetakse ära 
ning vähemalt             50-sendine summa ümardatakse 
täiskrooniks. 

(8) Maksudeklaratsiooni, dokumentide, asjade või muu 
teabe tähtpäevaks esitamata jätmise, maksuhalduri juures 
enda registreerimata jätmise, maksuhaldurile valeandmete, 
teadvalt ebaõigete dokumentide esitamise, arvestuse pida-
mise nõuete eiramise, maksuhalduri korralduse täitmatajät-
mise või muul viisil maksuhalduri tegevuse takistamise eest 
– karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(9) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, 
– karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni. 

(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 sätestatud väärte-
gudele kohaldatakse maksukorralduse seaduse, karistus-
seadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid 
ja väärteo kohtuväline menetleja on vallavalitsus. 

(11) Käesoleva määruse alusel tasumisele kuuluvad või ne-
ndest vähemmakstud summad nõutakse sisse tagantjärele 
viimase kolme aasta eest maksustamisperioodi algusest 
arvates, mil maksmata jäänud või vähemmakstud summa 
välja selgitati.

§ 20. Vaidluste lahendamine 

(1) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri maksu-
teate, maksuotsuse, muu haldusakti või toimingu peale 
vaie. Vaie esitatakse maksuhaldurile. Vaide menetlemisel 
rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sä-
testatut. 

(2) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sä-
testatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse pea-
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le võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

 § 21. Rakendamine 

(1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavo-
likogu 13. oktoobri 1994 määrus nr 8 “Reklaa-
miobjektide ja infoviitade paigaldamise tingi-
mused ja tasumäärad Jõelähtme vallas”.

(2) Kinnitada reklaamimaksu deklaratsiooni 
vorm vastavalt lisale nr. 1

(3) Kinnitada reklaamiloa taotluse vorm vasta-
valt lisale 2

(4) Määrus edastada elektroonilisel teel Mak-
su- ja Tolliametile veebilehel avalikustamiseks.

(5) Reklaamid, mis on paigaldatud reklaamilo-
ata enne käesoleva määruse kehtima hakka-
mist, viia kehtestatud nõuetega kooskõlla kol-
me kuu jooksul peale määruse jõustumist.  

(6) Määrus jõustub 18. septembril 2006.

...........................................................................

..........

(täies mahus saab dokumendiga tutvuda 
aadressil  
www.joelahtme.ee) 
........................................................................
.............

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 32

Kohanime määramise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanime-
seaduse  § 6 lõike 8 alusel. 

 

§ 1. Reguleerimisala 

Käesoleva määrusega delegeeritakse volikogu 
poolt seadusega kohaliku omavalitsuse pä-
devusse antud kohanimemääraja ülesanded 
vallavalitsusele (edaspidi valitsus) ning määra-
takse, milline on kohanime määramise eelnõu 
avalikustamise kord Jõelähtme vallas. 

§ 2. Kohanimemääraja 

(1) Jõelähtme vallas määrab kohanimesid val-
lavalitsus.

(2) Määratav kohanimi kooskõlastatakse valla-
valitsuse nimekomisjoniga.  

§ 3. Valitsuse pädevus  

(1) Valitsuse pädevus on järgmine:

1) määrab  ametliku   nime   tänavale,   ühis-
sõidukipeatusele   või   muule   Jõelähtme valla 
haldusterritooriumile  jäävale   nimeobjektile,    
välja  arvatud   seadusega   sätestatud   eran-
did   ja kohanimekohustuseta objektid;

2) määrab  aadressi,  arvestades  aadressiko-
hale määratud nime. Aadress on aadressikoha 
ja majanumbri/talunime kombinatsioon;

3) annab  kohaliku  omavalitsuse  kirjaliku  ar-
vamuse,  kui  kohanimemääraja  on Vabariigi 
Valitsus või minister;

4) annab kooskõlastusi, nõusolekuid ja ar-
vamusi eraomandis olevale maaüksusele 
või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime 
määramiseks, muudab ja tunnistab kehtetuks 
kohanime;

5) esitab  võõrkeelse  kohanime  ja  rööpnime  
määramiseks  vajaliku  nõusoleku saamiseks 
taotluse ministrile. 

(2) Käesolevas korras reguleerimata kohani-
memääraja õigusi ja kohustusi täidab samuti 
vallavalitsus.  

§ 4. Eelnõu avalikustamine  

(1) Vallavalitsus avalikustab kohanime määra-
mise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohani-
me määramise otsustamist valla ametlikul ko-
dulehel www.joelahtme.ee

§ 5. Otsustamine  

(1) Vallavalitsus määrab kohanime määruse-
ga, mille eelnõu esitab vallavalitsuse nimeko-
misjon.   

§ 6. Otsusest teavitamine  

(1) Valitsus saadab kohanime määramise õi-
gusakti kümne päeva jooksul Vabariigi Valit-
suse poolt kinnitatud kohanimenõukogule ja 
riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.  

(2) Vallavalitsus annab kohanime määramisest 
avalikkusele teada valla ametlikul kodulehel 
www.joelahtme.ee ja ajalehes «Jõelähtme».  

§ 7. Muud nimeobjektid  

(1) Kohanime võib määrata ka kohanimeko-
hustuseta objektile, kui seda on vaja kohanime 
alusel eristada.  

(2) Maatükk (maaüksus), katastriüksus ja kin-
nistu ei ole kohanimekohustusega objektid. 
Neile määratakse kohanimi juhul, kui nende 
eristamine kohanime alusel on vajalik või kui 
kohanime soovitakse kanda kinnistu nimena 
kinnistusraamatusse.  

(3) Kohanimekohustuseta objektile määrab ko-
hanime maa- ja planeerimisosakond, arvesta-
des võimaluse korral selle objekti omaniku 
ettepanekut.  

§ 8. Rakendussätted  

(1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavo-
likogu 02. detsembri 2003a määrus nr 24 “Ko-
hanime määramise korra kinnitamine”.  

(2) Määrus jõustub 18. septembril 2006a. 

Ardo Lass 

Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 104

Vabariigi Presidendi valimiskogusse esin-
daja valimine

Lähtudes Vabariigi Presidendi valimise seadu-
se § 22, kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 27, § 45 lg 1, 3 ja 5, Jõe-
lähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 28, § 41 
lg 1, 3, 6, 7, 11, 13 ja häältelugemiskomisjoni 
protokollist, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kinnitada Jõelähtme Vallavolikogu esinda-
jaks Vabariigi Presidendi valimiskogus Ardo 
Lass.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees   

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 105

Jõelähtme valla Neeme küla Männiaia 
maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõikest 2, planeerimis-
seaduse paragrahv 24 lõikest 3, Jõelähtme 
valla ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 3, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Neeme küla Männiaia maaük-
suse detailplaneering vastavalt  AS UBS poolt 
koostatud tööle, millega on kavandatud 5,22 
ha  suuruse kinnistu jagamine kaheksaks kin-
nistuks, kus seitse kinnistut koosneb kahest 
katastriüksusest, millede sihtotstarbed on 
maatulundusmaa ja elamumaa. Kaheksanda 
kinnistu sihtotstarbeks on planeeritud tran-
spordimaa.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõr-
kude väljaehitamine tagatakse vastavalt 11. 
septembril 2006a. sõlmitud lepingule nr 18/9.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades ot-
suse teatavakstegemisest.   

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 106

Jõelähtme valla Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe 
maaüksuste detailplaneeringu kehtestami-
ne

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 2, planeerimisseaduse § 24 lg 
3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 p 3, Jõe-
lähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe 
maaüksuste detailplaneering vastavalt Casa 
Projekt OÜ  poolt koostatud tööle nr. 32/05, 
millega on kavandatud 14,88 ha suurusele 
maa-alale 12 äri- ja tootmismaa segasihtots-
tarbega krundi, 7 ärimaa krundi, 3 tootmismaa 
krundi ja 2 avalikult kasutatava transpordimaa 
krundi moodustamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõr-
kude väljaehitamine tagatakse vastavalt  OÜ 
Iru Tehnopark ja Jõelähtme Vallavalitsuse va-
hel sõlmitavale lepingule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades ot-
suse teatavakstegemiseks.

4. Käesolev otsus jõustub punktis 2 nimetatud 
lepingu allkirjastamisest mõlema osapoole 
poolt.

Ardo Lass 
Volikogu esimees 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 107

Jõelähtme valla üldplaneeringu osa tee-
maplaneeringu Maardu lõunakarjääride ala 
maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste 
määramise keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuh-
timissüsteemi seaduse1 paragrahv 33 lõige 1 
punkti 2, paragrahv 34 lõike 1 ja lõike 2, pa-
ragrahv 35 lõike 1, lõike 2 ja lõike 5 ning pla-
neerimisseaduse paragrahv 8 lõike 9 alusel, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Algatada Jõelähtme valla Maardu lõuna-
karjääride ala maa- ja veealade üldiste kasu-
tustingimuste määramise teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tee-
maplaneeringu eesmärgiks on seni avalikku-
sele kasutuseta oleva rekultiveeritud maastiku 
puhkevõimaluste väljaarendamine ja teeäär-
setel aladel sobiva tootmise ja äritegevuse 
planeerimine. Samuti keskkonnaseisundi üle-
vaate ja hinnangu andmine.

2. Teemaplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise korraldaja on Jõelähtme 
Vallavalitsus, kes korraldab keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi ja aruande 
avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab 
programmi ja aruande heakskiitmiseks Harju-
maa Keskkonnateenistusele.

3. Maardu lõunakarjääride ala maa- ja veeala-
de üldiste kasutustingimuste määramise tee-
maplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamise otsusega saab tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses, teisipäeviti kella 
8.15 kuni 13.00 ja kolmapäeviti kella 13.00 kuni 
16.30.

4. Jõelähtme Vallavalitsusel avaldada kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algatami-
se otsus 14 päeva jooksul otsuse tegemisest 
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 
ja ajalehes Harjumaa.

5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 
Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arva-
tes otsuse teatavakstegemisest.

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 108

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks maareformi seaduse paragrahv 
28 lõige 1 punkti 1 ning kooskõlas Vabariigi Valit-
suse 02.06.2006.a. määrusega nr. 133 “Maa mu-
nitsipaalomandisse andmise kord”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt Jõelähtme 
vallas Kostivere alevikus Kostivere katlamaja 
teenindamiseks vajaliku maaüksuse andmist 
munitsipaalomandisse sihtotstarbega tootmis-
maa.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  12. september 2006 nr. 109

Jõelähtme valla Neeme küla Mändneeme 3 
maaüksusele elamu teenindamiseks vajali-
ku katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse paragrahv 22 lõike 2, maakatastri-
seaduse paragrahv 18 lõike 7, Neeme küla 
Mändneeme 3 maaüksuse omaniku Mari-Liis 
Ilover`i avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Määrata Neeme külas Mari-Liis Ringas’e 
(uus nimi: Mari-Liis Ilover, regionaalministri 
25. aprilli 2005a. käskkiri nr. 43) omandisse 
kuuluva maatulundusmaa sihtotstarbega 
Mändneeme 3 kinnistu (reg. nr. 7096502) 
katastriüksusele (katastritunnus 24505 : 001 
: 0309) elamu teenindamiseks vajaliku 6437 
m² suuruse maaüksuse sihtotstarbeks ela-
mumaa.

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

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

LOO KULTUURIKESKUSE 
TEADAANNE

OKTOOBRIKUU – JUUBELIKUU

50 AASTAT KULTUURITEGEMISI 
LOOL KAVA

11. oktoober KELL 18.00 
VAT TEATRI ETENDUS ”PAL-TÄ-

NAVA POISID” 
pilet 50.-  

(ettetellimine ja müük kultuuri-
keskuse administraator 6080557 

ja Rozeta Meos Loo Keskkool) 
Loo Keskkooli saal

13. oktoober KELL 18.00 
KAARI SILLAMAA KAUNITE 
KUNSTIDE KOOLI FILMIÕH-
TU film „TÜTARLASTE KOOLI 

JUHTUM“ + kohtumine peatege-
lastega 
tasuta 

* Loo Kultuurikeskuse saal

14. oktoober KELL 16.00  
LOO KULTUURIKESKUSE LASTE-

KOLLEKTIIVIDE KONTSERT 
- osalevad ka endisaegsed lau-

lulapsed 
tasuta 

- külalisesinejad Loo Lasteaiast 
ja Loo Keskkoolist

* Loo Kultuurikeskuse saal

19. oktoober KELL 18.00 
SEENIORIDE KLUBI PIHLAKO-
BAR PEOÕHTU KÜLALISEKS hr. 

AHTO NURK 
tasuta 

* Loo Kultuurikeskuse seenioride 
tuba

19. oktoober KELL 19.00 NOOR-
TEÕHTU 

* Loo Kultuurikeskuse keldrisaal

26. oktoober KELL 19.00 
VOKAALANSAMBLI AMABILE 

KONTSERT 
tasuta 

*  Loo Kultuurikeskuse saal

27.oktoober KELL 19.00 LOO 
KULTUURIKESKUSE KOLLEKTII-

VIDE KONTSERT 
tasuta 

- osalevad ka endisaegsed kol-
lektiivid 

* Loo Keskkooli saal

28.oktoober KELL 19.00 SÜNNI-
PÄEVAPIDU 

- esinevad külaliskollektiivid 
- ansambel LAINE 

- tantsutrupp Golden Lady jt. 
- meenutame, täname

(laudade eelregistreerimine 
6080557 E-R 10.00-18.00)

Loo Kultuurikeskuse A ja B kor-
puses näitused 

Jälgige reklaami 

SAAB TOIMUMA MEIE ÜHINE 
SÜNNIPÄEV, TULGE RÕÕMUSTA-

ME SELLE ÜLE KÕIK KOOS !!!

LOO KULTUURIKESKUSE 
TEADAANNE

22.septembril kell 12.00 alustab 
Loo beebikooli LOOVUSERING 

Christina juhendamisel. 

25.septembril kell 18.30 ja 
30.septembril kell 10.30 ooda-

takse 3-7. aastaseid muusikahu-
vilisi lapsi MÕMMI MUUSIKA-

TUPPA
Juhendaja Kai Müürsepp 

27. septembril kell 13.00 B kor-
puse muusikatoas alustab tööd 

LASTE NÄITERING 
juhendaja Vilve Klettenberg

03. oktoobril kell 09.00 oodatak-
se kõiki huvilisi osalema  

SEENIORIDE VÕIMLEMISES 
Juhendaja Lea Looga

05. oktoobril kell 16.00 A kor-
puse ringiruumi oodatakse kõiki 

MALEHUVILISI 
juhendaja Ivar Veske

09. oktoobril ja 23. oktoobril kell 
10.00 / 14.00 / 18.00 oodatak-
se kõiki huvilisi SIIDIMAALI 

KURSUSELE (palume eelnevalt 
kindlasti registreerida, 608 0557) 

juhendaja Õie Alt

Jätkuvalt käivad koos, teevad 
proove ja esinevad meie kol-

lektiivid:
1. MAARDU-LOO SEGAKOOR 
(Ahto Nurk 601 5477 ja Virve 

Lääne 551 9019)

2. LOO KAMMERKOOR (Age 
Mets 5197 3504)

3. ansambel AMABILE (Meeli 
Tammu 5668 9249)

4. ansambel AARECO (Aare Vär-
te 5563 2358)

5. täiskasvanute NÄITERING 
(Maire Papp)

6. naisrahvatantsurühm LOOLILL 
(Erika Põlendik 520 2751)

TÖÖD ALUSTASID JUBA
1. SHAPING T ja N kell 18.00 

(Anne-Mai Kodu)

2. TÜDRUKUTE SHOWTANTS 
E ja K kell 16.30 (Margot Leis-

mann 512 6456)

3. NOORTE SHOWTANTS K 
18.30 (Tõnis Kulbock 511 8497)

4. NÄITERING (alates 13.elu-
aastast) K 16.00 (Pille Raudkivi 

5647 1403)

PIHLAKOBAR OOTAB  
TÄIENDUST!

Tähelepanu, kesk- ja vanemaea-
lised prouad Lool ja Loo lähistel! 
Kõik, kes te tahate säilitada head 

enesetunnet ning olla ja jääda liiku-
vaks, see teadaanne on just teile!

Sel sügisel võetakse LOO 
KULTUURIKESKUSE ansamblis-
se PIHLAKOBAR uusi liikmeid. 
Registreerida saab tel 6080576 
või  kai@lookultuurikeskus.ee. 

Töötavatele prouadele vastu tul-
les toimuvad tunnid nii õhtul kui 

päeval (aja määrame ise!). 

NB!

Oktoobris alustavad LINETANTS 
ning saavad toimuma PÜHADE-
EELSED MEISTRIKURSUSED 

(jälgi reklaami)

KUI TUNNED HUVI, VÕTA 
ÜHENDUST 608 0557 VÕI 

JUHENDAJAGA !!!

Tähelepanu! Jõelähtme Vallava-
litsus palub kõiki lapsehoidja kutsest 

huvitatud isikuid pöörduda valla-
valitsuse sotsiaalosakonn juhataja 
poole selgitamaks välja huvitatud 

isikute ring võimaldamaks vastavate 
kursuste läbimist. Info tel 60 54 860

TASUTA    RIIDED

Jõelähtme Lastekaitse Selts jagab ta-
suta riideid ja jalanõusid kõigile soo-

vijatele  esmaspäeval, 2. oktoobril 
kell 18.00-19.00 ja teisipäeval,  

3. oktoobril kell 17.00-18.00 endises 
raamatukogus polikliiniku taga.

TASUTA  UJUMINE

Jõelähtme Lastekaitse Selts pakub 
ka sellel õppeaastal vähekindlus-

tatud perede lastele tasuta ujumise 
võimalust Loo Spordihoones 25. 

septembrist kuni 2007.a.maikuuni 
esmaspäeviti kell 16.00 – 17.00 

Lastevanematel tuleb soovi korral 
kirjutada vabas vormis avaldus ja 
tuua (saata lapsega) see Loo Kesk-

kooli R. Meose kätte.

Tähelepanu külaseltsid ja MTÜ-d! 

Arenduse peaspetsialist Hannes Orgse 

võtab vastu Jõelähtme Vallavalitsu-

ses ja nõustab projektitaotluste ja 

arengukavade koostamisel teisipäeviti 

kell 8.15- 15.00. Kontakt: hannes@

joelahtme.ee või tel. 55 30 861.
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KASULIK TEADA!

Olulised kontaktid Jõelähtme valla elanikule:
Jõelähtme Vallavalitsus 60 54 887;  

faks 60 33 040
lia@joelahtme.ee

Vallavanem Andrus Umboja 60 54 850 andrus@joelahtme.ee
Abivallavanem Terje Lillo 60 54 881 terje@joelahtme.ee
Abivallavanem Riimas Ukanis 60 54 883 riimas@joelahtme.ee
Vallasekretär Helvi Kork 60 54 885 helvi@joelahtme.ee
Vallaarhitekt Leili Müür 60 54 863 leili@joelahtme.ee
Sotsiaalosakonna juhataja Evely Murekas 60 54 860 evely@joelahtme.ee
Sots.osakonna va-
nemspetsialist

Liivi Vain 60 54 880 liivi@joelahtme.ee

Maaosakonna juhataja Ülo Laanemets 60 54 852 ulo@joelahtme.ee
Finantsjuht Aida Kasela 60 54 856 aida@joelahtme.ee
Konstaabel Kaupo Luur 60 80 100; 53 

400 125
kaupo.luur@pohja.pol.ee

Korrakaitse ja keskkonna-
järelvalve vanemspetsialist

Arvo Lassi 60 80 763 arvo.lassi@mail.ee

Loo Tervisekeskus OÜ Mare Seljamäe 60 80 527 lootervis@hot.ee
Kostivere Perearstikeskus Ester Sassi 60 81 532 kostervis@hot.ee
Kostivere Päevakeskus Anne Kanne 60 81 539
Loo Kultuurikeskus Pille Raudkivi 60 80 557 pille@lookultuurikeskus.ee
Jõelähtme Rahvamaja Maie Ramjalg 60 33 053 joelahtmerahvamaja@hot.ee
Neeme Rahvamaja Maria-Marika Kurvet 60 83 740 neemerahvamaja@hot.ee
Loo Keskkool Vello Varik 60 80 403 kool@lookool.ee
Kostivere Põhikool Marika Kuurman 60 81580 kostiverekool@mail.ee
Neeme Algkool Karin Saarma 60 83 740 ksaarma@mail.ee
Loo Lasteaed Katrin Paldermaa 60 80 656 loolasteaed@hot.ee
Kostivere Lasteaed Kaili Raamat 60 81 540 kostilaps@solo.ee
Neeme Lasteaed Pille Trumm 60 83 747 neememudila@hot.ee
Rebala Muinsuskaitseala Margit Pärtel 60 33 097 info@rebala.ee
Loo Spordihoone Jüri Paavel 60 80 671 rskloo@hot.ee
Transport AS Harjumaa Liinid 64 18 218 www.atko.ee

AS Temptrans 600 60 22 www.temptrans.ee
OÜ Viimars 610 93 10 www.viimars.ee
FIE Rain-Mati Pesor 621 21 23; 

564 05 25
www.pesorliinid.ee

MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordi-keskus

64 06 780 info@harjuytk.ee;  
www.harjuytk.ee 

POLITSEIKROONIKA

£ Ajavahemikul 01.09.2006 kuni 18.09.2006 alustati kolm kriminaalmenetlust 
Jõelähtme valla territooriumil toime pandud majadest varguste kohta.

£ 06.09.2006 kella 19.00 ajal Loo alevikus Saha tee 2 juures tuigerdas joobnud 
olekus meesterahvas, kelle koostati taolise tegevuse eest rahatrahv.

£ 06.09.2006 kella 20.00 ajal tarvitasid neli joobnud olekus meesterahvast Kos-
tivere alevikus kaupluse ees alkohoolseid jooke. Nimetatud isikutele koostati 
taolise tegevuse eest rahatrahvid.

£ 06.09.2006 kella 20.30 ajal magas Kostiveres Liukivi 3 maja koridoris joobes 
meeskodanik, kes viidi Ida-Harju politseiosakonda kainenema.

£ 09.09.2006 kella 04.00 ajal tabati Narva mnt 17. kilomeetril sõiduautot Ford 
juhtinud joobes meesterahvas, kes viidi kainenema Ida-Harju politseiosakonda.

Kaupo Luur  
Jõelähtme valla konstaabel   

5340 0125 

Head tervist!
See, et suvesoojus on asendunud 
sügisese jahedusega,saab kinnitust 
ka perearsti kabinetis. Ei möödu 
päevagi, mil meile ei pöörduks jär-
jekordne viirushaiguse ohver. Ve-
sine nina, kipitav kurk, väike pala-
vik- selliste haigusilmingutega on 
ainuõige päevaks või paariks koju 
jääda. Teete heateo nii enesele kui 
kooli-või töökaaslastele, lasteai-
asõpradest rääkimata! On ju viirus-
haigus kõige nakkavam just esimes-
tel päevadel.

Jooge rohkelt vedelikku- morssi, 
mahla, taimeteed või mineraalvett; 
pange jalakandadele sinepiplaastrid 
või tehke hoopiski sinepiga jalavanni; 
nohu leevendamiseks sööge peeneks 
hakitud küüslauku ning...magage pii-
savalt. Kõik see mobiliseerib organis-

mi immuunsüsteemi ja aitab viirusest 
kergemini jagu saada.

Mitte mingil juhul ei tohiks 
haarata eelmisest põdemisest 
rohukappi jäänud antibioo-
tikumide järele. Tüsistumata 
viirushaiguse,puhul sünnib anti-
biootikumist kasu asemel kahju. 
Olenevalt viiruse ja haige organis-
mi omavahelisest “duellist” võib 
tõbi kesta kuni nädala. Otsuse 
tegemine, millal ja kas üldse oleks 
vaja retseptiravimit, jätke siiski 
arsti hooleks.

Kõigile mittetõbistele soovitan 
aga jätkuvalt liikumist värskes õhus, 
toidulauale rohkelt kodumaiseid 
puu- ja juurvilju ning  üritage vähe-
malt kord päevas südamest naerda.

 Jääge terveks!

Ester Sassi 
perearst

JÕELÄHTME VALLA 
AREGUPÄEV
04. novembril 2006. 
aastal kell 10.00 kuni 
15.00 toimub Jõelähtme 
Rahvamajas valla aren-
gukava arutelu. Arutelu-
le ootame kaasa lööma 
kõiki aktiivseid vallako-
danikke. Arengukava 
eelnõu avalikustatakse 
enne arutelu toimumist 
valla kodulehel www.
joelahtme.ee. 

Arengukava on oma-
valitsusüksuse pika- 
ja lühiajalise arengu 
eesmärke määratlev 
ja nende elluviimise 
võimalusi kavandav 
dokument, mis tasakaa-
lustatult arvestab ma-
jandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna 
ning looduskeskkonna 
arengu pikaajalisi suun-
dumusi ja vajadusi ning 
on aluseks erinevate 
eluvaldkondade arengu 
integreerimisele ja koor-
dineerimisele.
Jõelähtme Vallavalitsus

Armsad beebid ja 
emmed-issid!
Kostivere lasteaias 
alustab 06.10.2006 taas 
tööd BEEBIKOOL.
Kell 9.00 alustab jututund-
idega imetamisnõustamise 
tugigrupp.
Käsitlemist leiavad: 
• lapse tervis ja toitmine,  
• ema tervis pärast sünni-
tust 
• titaga pere igapäevaelu 
ja heaolu  
• lapse areng, kasvamine 
ja kasvatamine  
• kõik sinu enda pakutud 
teemad ja küsimused 
Alati saab nõu pidada ime-
tamise nõustajaga. Nõus-
tamistund on tasuta. 
Registreeruma ei pea.
6.10.2006  TERVISLIK 
TOITUMINE 
Toit ja eluviis. Mida tähen-
dab tervislik toitumine? 
Miks ja kas peab oma 
toiduvalikut muutma? 
Kuidas ja kas muudab ema 
toitumine rinnapiima koos-
tist? Soovitusi tervislikuks 
toitumiseks.
Teid ootab jututundi äm-
maemand Elina Piirimäe
Kell 10.00 jätkub tavapä-
rane muusikatund õpetaja 
Anneli Norma juhendami-
sel.
Lisainfo tel 6081540
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Valla eakad sünnipäevalapsed
septembris 2006

80 12.09 LEMBIT PÕLDMA Neeme küla 

90 03.09 HILJA-ALIDE RIISMAA Jägala küla

90 11.09 VALVE TOOM Koogi küla

88 02.09 ELLA OTSTAK Liivamäe küla

88 09.09 ELISE TOMSON Rebala küla

86 03.09 LEIDA-AUGUSTE 
TAADLER

Loo alevik

82 15.09 PELAGEJA RÜTTEL Loo alevik

75 18.09 RAISSA KARTOFELEVA Iru küla

70 21.09 ARVO KAASIK Loo alevik

70 28.09 TIIT TRUUMAA Võerdla küla

70 10.09 ILME VARIPUU Loo alevik

70 12.09 ILMI VEERVÄLI Loo alevik

70 14.09 LEILI SAALISTE Loo alevik

JÜRI PÄLL   18.11.1948 – 25.07.2006 

ENDEL KAUR   07.03.1942 – 26.07.2006 

SALME KARTAU  20.01.1933 – 28.07.2006 

ELFRIIDE LAINESAAR  25.08.1924 – 01.08.2006 

EINO JORONEN  30.04.1920 – 09.08.2006 

REIN PARVE   07.01.1938 – 05.09.2006 

REIN PARVE
07.01.1938 - 05.09.2006

Looduses valitsevad vääramatud seadused:igipõliselt järgnevad 
üksteisele aastaajad,öö vaheldub päevaga,lilled puhkevad õide ja 
närbuvad,inimesed sünnivad ja surevad.
Iga õis, iga inimene on maailmale ainulaadne ja kordumatu väärtus, iga 
kaotus muudab meid vaesemaks.
Kaheksandal septembril saatsime viimasele teekonnale endise kolleegi, 
pedagoogi, väga hea suhtleja ja alati abivalmis inimese Rein Parve, kes 
ühelegi abivajale ei suutnud kunagi ära öelda, vaid alati leidis võimaluse 
aidata või hea sõnaga lohutada.
Mälestust Reinust hoiab alles ta töö klubijuhatajana, pedagoogina, valla 
sotsiaalosakonna juhatajana. Ja ega ta rohkemat ka kunagi endale 
nõudnud kui rõõmu tehtud tööst, sest elukogenud inimesena ta teadis, et 
tööga loodud väärtused püsivad üle aegade.
Inimene suudab küll väga palju, kuid ta ei suuda muuta elu paratamatusi 
– ära keelata haigusi, õnnetusi,surma... samuti nagu ei saa purunenud 
lambis uuesti tuld süüdata.

Miks lambid kustuvad? Veel suitseb taht...
Maas pisarate purunenud klaas vaid korraks kliriseb ja vaikib taas.
Vaid korraks valu nagu hele kiir ja seljataga sulgub kõige piir.
Lööb kokku pimeduse kivist sein ja trepiastmeil tärkab unustuse hein.
Lamp kustus. Enam seal ei sütti leek...

Jõelähtme valla volikogu ja vallavalitsus.

Mis tulema peab, see tuleb, kellel otsa saab aeg, see läheb,
minnes võtab ta lambist tule ja süütab taevasse tähe.   (V. Osila)

Südamlik kaastunne lähedastele

REIN PARVE
surma puhul.

Jõelähtme valla raamatukogud

Lp. Kristiina Välba!

Palju õnne tütre sünni 
puhul- Jõelähtme Valla-

valitsus !

Kersti Lepik!

Palju õnne sünnipäevaks

Loo Keskkool ja Jõeläht-
me Vallavalitsus !

Merike ja Urmas

Loo Kammerkoor õnnit-
leb 2. pulma-aastapäeva 

puhul !

Tellitud õnnitlus siin maksab 60 
krooni (75 tähemärki, iga 25 tähe-
märgiga lisarida maksab 10 kroo-

ni), pildiga õnnitlus 100 krooni. 

Kahtlemata me kõik soovime, 
et meie koduümbrus oleks 
turvaline ja risustamata, et 
meie lastel ja lastelastel oleks 
ohutu koolitee, et joobes au-
tojuhte ja külade vahel kihu-
tajaid kartmata võiks ka jalg-
rattaga sõita ning et võõrad 
meie vara kallale ei kipuks. 
Kõik see ja veel palju muud 
mahub sõnapaari - avalik 
kord,  alla. 

Selleks, et oleks õiguslik alus nõuda 
kõigilt avalikust korrast kinnipidamist, 
on volikogu kehtestanud koerte ja kas-
side pidamise eeskirjad, avaliku korra 
eeskirjad, jäätmehoolduseeskirjad ja 
muud vajalikud õigusaktid. Samuti on 
määratud isikud, kellel on õigus kont-
rollida nende eeskirjade täitmist ning 
rikkujaid karistada.

Vallavalitsuses on ametisse võetud 
korrakaitsega tegelev töötaja, voliko-
gu on eraldanud juba mitmel aastal 
küllalt suuri summasid vabatahtlikule 
korrakaitseühingule, milline viib igal 
nädalal läbi perioodilisi reide külades 
ja alevikes, sealhulgas koos politseitöö-
tajatega. 

Kuid vaatamata rakendatud meet-
metele ei saa avaliku korraga rahul olla, 
seda eriti valla suuremates asumites 
– Lool ja Kostiveres. 

On ilmne, et avaliku korra tagamise-
ga ja  korrakaitsega tegelevad üksused 
nii riigis tervikuna kui ka meie vallas 
peavad tihendama kontrolli, et igale 
rikkumisele reageeritakse ning et üks-
ki süüdlane ei jääks karistamata. Olen 
kindel, et ka praeguste ressursside juu-
res on võimalik tööd paremini ja tule-
muslikumalt korraldada.  

Samas on selge, et avalik kord ei saa 
olla ainult politsei, abipolitseinike ja 
korrakaitseametnike mure.  See peab 
olema ja muutuma meie kõigi ühiseks 
hooleks. Teiste riikide ja omavalitsuste 
praktika kinnitab seda, et olukord para-
neb reaalselt ja tunduvalt alles siis, kui 
on kujunenud üldine leppimatu hoiak 
väärnähtuste suhtes ja igaüks vastavalt 
oma võimalustele kaasa aitab. 

Eluterve suhtumine algab kodust 
ja lapsepõlvest. Ei ole ju vanemate ega 
kooli kohustus oma lapsi ainult õpeta-

da, vaid ka kasvatada kui kodanikke ja 
ühiskonnaliikmeid ühiselureeglite aus-
tamise vaimus.  Kui lapse- ja noorukie-
as kujunevad väärad harjumused , siis 
on nendest hiljem raske lahti saada ja 
naiivne on loota, et ükskõik kui karm 
karistus juba väljakujunenud iseloomu 
ja halbu kombeid kergesti muudab. 

Valla vahenditest on tehtud mitmeid 
kulutusi noorte vaba aja sisustamiseks 
ja nendele mõistliku ning huvitava te-
gevuse võimaldamiseks, kuid ka siin on 
veel arenguruumi.   

Oma panuse avaliku korra ja hea-
korra parandamiseks saavad anda 
ka korteri- ja  elamuühistud, eelkõige 
oma territooriumi ja hoovide kaitseks. 
Vald on nõus appi tulema selleks, et 
paigaldada vajadusel täiendavalt nn. 
„lamavaid politseinikke”, piirata kiirust 
ja võõraste juurdepääsu hoovialadele, 
luua uusi naabrivalve piirkondi jne.  

Üldine põhimõte, mida tuleb ar-
vestada on see, et oma vara kaitse on 
eelkõige iga omaniku mure. Samas 
oleme me kõik õigustatud ootama ja 
nõudma, et riik ja politsei suudaks efek-
tiivselt varguseid ja riisumisi avastada 
ning kurikaeltel käed raudu panna.

Volikogu korrakaitsekomisjoni te-
gevuse põhiline eesmärk ongi selles, 
et koordineerida erinevate korrakait-
sega tegelevate üksuste tööd ja koos-
tööd politseiga, samuti tõmmata kaa-
sa külade ja alevike energilisi inimesi, 
kes tahavad kaasa aidata turvalisuse 
ja avaliku korra tagamisele oma piir-
konnas. Oleme komisjoniga korral-
danud mitmeid väljasõiduistungeid 
ja kohtumisi külade elanikega, seal-
hulgas sellel aastal Kostiveres ja Ka-
berneemes, kus me oleme kuulanud 
ja otsinud lahendusi kohalike elanike 
ka muudele muredele.

Järgmine kohtumine kohalike ela-
nikega korrakaitsekomisjoni ja val-
lavalitsuse ühisinitsiatiivil on kavan-
datud teisipäeval 3. oktoobril kl. 18.00 
Loo Kultuurikeskuses, kus on andnud 
nõusoleku osaleda ka meie piirkonna 
juhtivad politseitöötajad. Komisjon oo-
tab Loo piirkonna avaliku korra pärast 
muret tundvate kõigi aktiivsete elani-
ke osavõttu sellest arutelust, et ühiselt 
kavandada ja ellu viia meetmed, mis 
võimaldaks praegust olukorda oluliselt 
parandada.   

Maido Pajo
Volikogu korrakaitsekomisjoni liige

3. oktoobril 2006.a. kell 
18.00 toimub Loo Kesk-
kooli aulas kohtumine 
Jõelähtme Vallavalit-
suse, korrakaitseko-
misjoni, Loo aleviku 
naabrivalve sektorite 
vanemate, MTÜ Jõeläht-
me Korrakaitse ja Ida-
Harju Politseiosakonna 
esindajatega ning teiste 
aktiivsete Loo aleviku ja 
ümbruskonna elanikega.

Räägime turvalisusest ja 
avalikust korrast Loo alevi-
kus, kodanikuaktiivsusest, 
politsei, valla ja kolmanda 
sektori koostööst, muudest 
probleemidest ning kavan-
dame ühiselt suunad edas-
pidiseks tegutsemiseks ja 
turvalisuse tagamiseks.

Oodatud on kõik, kellele 
teeb muret hetkeolukord 
Loo alevikus ja selle üm-
bruses!

Arvo Lassi
Korrakaitse-ja keskkonna-
järelvalve vanemspetsialist

Vallakodanikke huvitab kindlasti, 
millised keskkonnaalased muutused 
on meie vallas viimasel ajal toimu-
nud.

Olgu öeldud, et keskonnaprob-
leemidega on vallas hakatud tege-
lema ja kodanikudki on muutunud 
aktiivsemaks ning keskkonnatead-
likumaks.Tuntakse huvi, mis enda 
ümber toimub. See annab jõudu ka 
vallavalitsusel ja keskkonnakomis-
jonil põhjalikumalt tegeleda kesk-
konnaküsimustega.

Kevadest alates töötab vallas kesk-
konnainspektor, kes nõustab soovi-
jaid kõigis keskkonda puudutavates 
küsimustes. Keskkonnainspektori 
kontaktandmed on: arvo.lassi@mail.
ee, 6054883, 6080763.

Lapsehoolduspuhkuselt on 
naasnud keskkonna vanemspetsialist 
Agnes Villmann.  

Temaga saab kontakti: agnes@jo-
elahtme.ee, telef.6054854.

Sellest aastast on tööle hakanud 
ka keskkonnakomisjon ning komis-
joni esimehena on mul rõõm tõde-
da, et vallavalitsus suhtub kerkinud 
keskkonnaalastesse küsimustesse 

vallakodanikusõbralikult. Problee-
mid leiavad alati ärakuulamist ja, mis 
kõige toredam, neid üritatakse igati 
ka lahendada.

Kõnekas näide sellest on juh-
tum käesoleva aasta kevadest, kus 
koostöös vallavalitsusega lahendati 
Maadru Lõunakarjääris asfaltitehast 
tööle üritanud panna AS Skanska 
probleem. vallavalitsuse ja keskkon-
nakomisjoni survel kolis omavolili-
selt tegutseda üritanud tehas sealt 
lihtsalt ära.

Praegu on probleemne Paekivi-
toodete OÜ erisaasteloa- ja jäätmeloa 
taotlus Maardu Lõunakarjääris, AS 
Talter soovib jätkuvalt kaevandada 
Loo aleviku esisel alal paekivi., AS 
Tallegg taotleb keskkonna kompleks-
luba., jpm.

15.08.06.a. volikogu istungil 
kinnitati Rebala Muinsuskaitseala 
teemaplaneeringuga strateegiline 
keskkonnamõju hindamise algata-
mine. Siinkohal paluksin kõigil asjast 
huvitatud ja puudutatud vallakoda-
nikel aktiivselt osaleda just siis, kui 
toimub strateegilise keskkonnamõju 
hindamise programmi aruelu ja selle 

kinnitamine. Sest SKMH programmi 
kinnitamisega pannakse paika kõik 
tingimused ja probleemid, mida hil-
jem käsitleda tuleb.

15.08.06.a.volikogu istungil kin-
nitati ka Maardu Lõunakarjääri tee-
maplaneering. Ka sellesse dokumenti 
sai nõudeks kirjutatud strateegilise 
keskkonnamõju hindamise tegemise 
kohustus, samuti keskkonnaseisundi 
hindamine selle maa-alal ja dikto-
neema uuringud. Palungi just Maar-
du Lõunakarjääri ümbruses elavatel 
inimestel aktiivselt osaleda juba stra-
teegilise keskkonnamõju hindamise 
programmi arutelul ja kinnitamisel. 
Oleks ju hea, kui võimalikult paljud 
kajastamist nõudvad teemad saaks 
aruandes lahatud - analüüsitud.

Soovitan vallakodanikel jätkuvalt 
ja julgelt oma põhjendatud asjakohas-
test muredest teatada Keskkonnains-
spektsiooni numbrile 1313. Soovitan 
ka paluda oma avaldus registreerida 
ja sellele vastata. Kindlasti tundke 
huvi, kes teie teate vastu võttis.

Tiia Välk
Jõelähtme Vallavolikogu 

keskkonnakomisjoni esimees

Korrakaitse vajab 
meie kõigi koostööd

Keskkonnakomisjoni tegemistest
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AS Favor on 1990.a. asutatud õhukese lehtmetalli töötlemisega tegelev 
ettevõte, kus töötab üle 140 inimese. Meie tootmine asub 2000.a ehitatud 
kaasaegses tootmishoones ja selle aasta septembrikuust laieneme praegu 
ehitusjärgus olevasse uue tehase hoonesse. 
Poole oma toodangust ekspordime oma ala juhtivatele ettevõtetele Rootsis, 
Ungaris, Saksamaal, Soomes, Hollandis, Lätis.  

Ettevõtte kiire arenguga seoses ootame oma meeskonnaga liituma

PAKKIJAT
Põhilisteks tööülesanneteks on  

• lehtmetallist toodangu pakendamine  
• seadistamisel operaatori assisteerimine 
• pakkematerjali ettevalmistamine  

CNC OPERAATORIT 
(sobib ka naistele) 

Põhilisteks tööülesanneteks on  
• lehtmetalli töötlemine Amada kant- ja revolverpinkidel  
• pinkide seadistamine 

Pakume 
• vahetustega tööd 
• häid olmetingimusi, korralikku töökeskkonda ja tööriietust 
• väljaõpet 
• tasuta transport tööle Tallinna kesklinnast ja Maardust  
• oskustele vastavat töötasu 

KOHTUMISE AEG LEPPIDA KOKKU TELEFONIL  6 349 241 VÕI SAATA 
CV AADRESSILE personal@favor.ee
Info telefonil 6 349 241, kodulehekülg www.favor.ee
Asume aadressil Maardu, Vana-Narva mnt 30/1 (Peterburi mnt äärses 
tööstuskülas). 

Tallinna Prügila AS

pakub tööd

ABITÖÖLISELE
Nõudmised kandidaadile:

	 •	eesti	ja	vene	keele	oskus;
	 •	töökus,	korrektsus,	ausus,	pingetaluvus,	kohusetundlikkus.

Tööülesanded:
	 •	ladestusalal	taaskasutatavate	jäätmete	välja	sorteerimine;
	 •	veokite	juhendamine;
	 •	territooriumi	korrashoid.

Ettevõte pakub:
	 •	meeldivat	kollektiivi;
	 •	kaasaegseid	töötingimusi;
	 •	konkurentsivõimelist	ja	motiveerivat	palgasüsteemi;

Tööle asumise aeg: kohe

Töö asukoht: Jõelähtme	vald,	Harjumaa

Kontaktinfo 
Kontaktsisik:	Helen	Talu

Aadress:	Loovälja/Rebala	küla,	Jõelähtme	vald,	Harjumaa	74204
Tel:	609	60	18

E-mail:	prugila@cleanaway.ee
Koduleht: www.landfill.ee

ÜHISTRANSPORDI MUUDATUSED  
KOSTIVERES, MAARDU JA SAHA KÜLAS!

Alates 11.09.2006 muutub ühistranspordi korraldus Kostivere 
aleviku, Maardu küla ja Saha küla osas alljärgnevalt:

Täiendavalt pikeneb AS Temptransi liin 232A kell 10.35 Tallinnast 
väljuv liin Kostivereni.

Tallinn – Loo – Kostivere ja Kostivere – Loo – Tallinn

10.35 – 11.00 – 11.20 11.20     –  11.35 – 12.00

Pileti hind 25 krooni.

ÜHISTRANSPORDI MUUDATUSED  
ÜLGASE KÜLAS!

Alates 11.09.2006 muutub ühistranspordi korraldus Ülgase 
küla osas alljärgnevalt:
Täiendavalt pikeneb AS Temptransi liin 203 kaks korda päevas 
Ülgase külani.

Ülgase – Kallavere – Tallinn ja Tallinn – Kallavere – Ülgase

07.20    –   07.30    –    8.00 18.07    –   18.40    –   18.50

Pileti hind 20 krooni.

OÜ Tranko Transpordi Jõelähtme valla õpilasliinide 2006/07.a  
sõiduplaane saab vaadata internetist www.joelahtme.ee

AUTOKOOL
	
Kõik soovijad alates 15,5 eluaastast
on oodatud

	 esmaspäeval,	25.septembril	2006
	 	 kell	18.00	kooli	fuajeesse.

NB! Kaasa pass ja kirjutusvahend.

Eelregistreerimine	
Loo	kooli	huvijuhi	juures
telef.	60-80-403	või	52-84-48-3
rozeta.meos@mail.ee

Äsja Loo alevikku ko-
linud noor pere otsib 
oma armsale pisike-
sele autole garaaži. 
Kui sul seisab kasu-
tult tühi garaaž ja 
soovid seda müüa või 
üürile anda, helista 
53414666. Allan.

Loo Lasteaed 
Pääsupesa ootab 
oma kollektiivi 
lastesõbralikku ja 
kohusetundlikku 
MAJAHOIDJAT koor-
musega 1,0 ameti-
kohta. Soovijatel he-
listada tel. 6080656 
või 5124107.

Jõelähtme kirikus jumalateenistus-
ed igal pühapäeval algusega kell 11

• 7. oktoobril kell 16 jumalateenistus Neeme 
koolimajas 

• 8. oktoobril kell 11 lõikustänupüha  
Jõelähtme kirikus

• 28. oktoobril kell 16 jumalateenistus  
Loo kultuurikeskuses
 

24. septembril peale jumalateenistust al-
gab leeriõpetus, võimalik liituda ka nädal 
hiljem.
 

Margus Kirja

TÄNUAVALDUS

Täname kõiki fänne, kes 
tulid meie sünnipäevale ja 

lustisid koos meiega.

Armas rahvas, oli väga  
meeldiv!

Peatsete kohtumisteni!

Eriti täname sponsoreid: 

• Jõelähtme Valla  
Kultuurikomisjon

• Jõelähtme Rahvamaja

• Neeme Rahvamaja

• Neeme Kaubanduse OÜ

• Koogi kauplus

• Raimo Kägu ja “Tšaika”

• Katrin ja Tiit Tammesson

Teatraalne showtantsutrupp

NEEME NOGIA   

PLANEERITAVAD RINGID Loo Keskkoolis 2006/2007.õ.-a.
1.-4.kl. õpilastele
1. Mudilaskoor (2.- 4.kl.)
2. Poistekoor (2.-8.kl.)
3. Ansamblid
4. Solistid
5. Klaver
6. Süntesaator
7. Viiul
8. Akordion
9. Orkester „Loopill“
10. Kitarr
11. Kunstiring (1. kl.)
12. Kunstiring (2.- 4.kl.)
13. Liikluskool jalakäijatele  
(1.-2.kl.)
14. Jalgrattakool (3.-4.kl.)
15. Inglise keel (1.kl.)
16. Inglise keel edasijõudnu-

tele (2.kl.)
17. Jalgpall 
18. Motoring
19.Arvutiklassi kasutamise 
võimalus iga koolipäev 
peale tunde

Lisaks veel:    
• ujumiskursus  Loo 
Spordihoones (reg. telef. 
60-80-671)
• tantsuringid, näitering, ma-
lering Loo Kultuurikeskuses  
(reg.60-80-557)

5.- 12.kl. õpilastele
1. Lastekoor    5.- 9.kl.
2. Poistekoor    5.-9.kl.

3. Ansamblid
4. Solistid
5. Klaver
6. Süntesaator
7. Kitarr
8. Viiul
9. Akordion
10. Orkester „Loopill“
11. Kunstiring
12. Rootsi keel
13. Soome keel
14. Prantsuse keel
15. Jalgpall
16. Korvpall
17. Motoring  5.-7.kl.
18. Puutöö      5.-9.kl.
19. Kunstiring 
20. Arvutiklassi kasutamise 

võimalus iga koolipäev 
peale tunde
21. Mopeedijuhi kursus (ala-
tes 14. a., tasuline, veebr.-
aprill 2007)
22. Mootorrattajuhi kursus  
(alates 14.a., tasuline, 
veebr.-aprill 2007)
22. Autojuhi kursused : 
alates 15,5 a. I gr. alustab 
25. sept. kell 18.00 
II gr. alustab 22.jaan. kell 
18.00
Lisaks: Loo Spordihoones 
ujumiskursused  (reg.tel. 
60-80-671) ja  tantsuringid, 
malering  Loo Kultuurikesku-
ses (reg. 60-80-557)
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