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Jõelähtme Vallavalitsus 
kutsub Sind registreeri-
ma end Jõelähtme valla 
elanikuks. Seda suurem 
on meie heameel, kui 
teed seda  kogu perega! 
Loomulikult võib Sul 
tekkida küsimus, miks 
see meile nii oluline 
on? 

Tallinn ja selle lähiümbrus on kõi-
ge kiiremini arenev piirkond Eestis. 
Paratamatult seab see ka meie valla 
situatsiooni, kus peame olema oma 
teenuste ja hüvedega konkurentsi-
võimelised ning investeerima valla 
infrastruktuuri väga suuri summasid. 
Ehitustegevus on vallas on ütlemata-
gi väga intensiivne, sest  uuselamuid 
kerkib palju, paraku on aga rahvasti-
kuregistri andmetel elanikke tundu-
valt vähem, kui  tegelikult valla terri-
tooriumil inimesi elab.

Oluline on registreerida elukoht 
enne 1. jaanuari

Kohalik omavalitsus on kutsu-
tud ja seatud hoolitsema laste- ja 
haridusasutuste, heakorra, üldka-
sutatavate teede ning väga paljude 
muude teenuste, toetuste ja infra-
struktuuri korrasoleku eest. Ra-
halisi vahendeid nimetatud ja veel 
mitmete vallaelus oluliste tegevuste 
teostamiseks saame aga üksikisiku 
tulumaksust, mis laekub vaid rah-
vastikuregistri andmete alusel. Ük-
sikisiku tulumaks moodustab väga 
suure osa meie valla eelarvest, mis 
on rohkem kui 60 % kogu tulust. 
Oluline on see, et eelarveaasta jook-
sul laekub vallale vaid nende isikute 
tulumaks, kes 1. jaanuari seisuga on 
kantud meie registrisse!

Lähiaastatel plaanime suuri 
investeeringuid Loo keskkooli ja 
Kostivere põhikooli rekonstrueeri-
miseks ning Neeme lasteaed-alg-
kooli ehituseks ja Loole täiendavate 
lasteaiakohtade loomiseks. Samuti 
on jätkuvalt ja suures mahus tarvis 
parandada meie valla teede olukor-
da, rajada ühiskanalisatsiooni ja 
teha väga palju muid olulisi inves-
teeringuid. Oleks ju väga kentsa-
kas remontida vaid mingi osa teest 
või rajada kanalisatsioonitoru vaid 
poolele teele ning öelda rahvale, et 
remontimata või rajamata jäi just 
nende elanike pool, kes teie külas 
ei ole registreeritud valla elanikuks 
ning kelle arvelt seetõttu ei laeku 

üksikisiku tulumaksu. Nali naljaks, 
kuid tegelikult see naljakas ei ole. 
Soovime, et Jõelähtme valla elani-
kes juurduks suhtumine - ära ela 
ise, ega lase ka teistel elada naabri 
kulul. Ehk siis, registreeri end Jõe-
lähtme valla elanikuks!

Registreerimine lihtsaks ja 
käepäraseks

Kindlasti ei ole paljud vallakoda-
nikud ennast rahvastikuregistrisse 
kandnud või seal muudatusi teinud 
seoses aja puudumisega. Vallamajja 
minek on alati seotud täiendava ajaku-
luga, paljudele ka pika lisasõiduga, sest 
vald on suur ja igapäevased tööd tege-
mised ei vii vallamaja juurde. Samuti 
ei pruugi sobida vallamaja lahtioleku 
ajad. Selleks, et teha registreerimine 
vallakodanikule võimalikult lihtsaks 
ja käepäraseks, korraldab vallavalitsus 
detsembrikuus registreerimiskampaa-
nia, mille käigus on kindlatel päevadel, 
4. detsembrist kuni 9. detsembrini või-
malik registreerida oma tegelik elukoht 
valla raamatukogudes, kus on kohal 

abiks ka valla spetsialist. Loomulikult 
on kõigil tööpäevadel tavapärastel ae-
gadel avatud Jõelähtme vallamaja, kus 
saab samuti end meie valla elanikuks 
registreerida. 

Kampaanias osalenute vahel loo-
sitakse tavapäraselt välja ka meeneid. 
Kuigi Jõelähtme vallavalitsus suure-
mate auhindade loosimist  korralda-
da ei plaani, ei jää ka meie valla uued 
elanikud tähelepanuta. Soovime 
kõigile kampaaniakuu ajal ennast re-
gistrisse kandnutele anda kingituse, 
mis väärib kodust välja tulemist. 

Juhul kui vajad täiendavat infor-
matsiooni rahvastikuregistrisse kand-
mise või kampaania kohta, siis vaata 
valla kodulehte 
www.joelahtme.
ee või helista 60 
54 887.

Tere tulemast!
 

Andrus Umboja 
Jõelähtme  

vallavanem

Registreerimis
punktid on avatud:
• E 4. detsembril kl. 16.00-20.00 
Loo Raamatukogu
• T 5. detsembril kl. 16.00-20.00 
Kostivere Raamatukogu
• K 6. detsembril kl. 16.00-20.00 
Neeme Raamatukogu ja Jõelähtme 
Vallavalitsus
• N 7. detsembril kl. 16.00-20.00 
Kaberneeme Raamatukogu
• L 9. detsembril kl. 11.00-14.00 
Loo Elamuhooldus
• E-N kogu aeg 8.15-16.30 Jõeläht-
me Vallavalitsus

Kõigile registreeri
jatele võimalus 
valida:
1. Loo Spordihoone ujula 10 korra 
kaart
2. 150 kroonine Piletilevi kinkekaart
3. Eksklusiivne vihmavari
4. Soe pleed 127x152 cm

Lugupeetud Jõelähtme valla 
registreerimata elanik!
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Ümarlaud lapsehoiuteemadel
Õiguskantsler Allar Jõks 
korraldas 8.novembril 
ümarlaua teemal “Laste-
aiakoht – kas igale lap-
sele?” Üritusel osalesid 
laste õigustega tegelevad 
liidud, lapsehoidu korral-
davad organisatsioonid, 
tööandjate-ja võtjate, 
omavalitsuste ning mi-
nisteeriumide esindajad.

Kes rahastab lasteaedade 
ehitamist?

Ümarlaua eesmärgiks oli leida 
konkreetseid vastuseid, mida peak-
sid tegema kohalikud omavalitsused 
ja riik igale soovijale lasteaiakoha 
võimaldamiseks ning kuidas aitaks 
probleemi lahendada alternatiivsed 
lapsehoiuvõimalused. 

Alushariduse tagamine lasteaia-
kohtade loomisega on riigi ülesanne, 
mis on delegeeritud kohalikule omava-
litsusele. Kohaliku omavalitsuse üldine 
kohustus on tagada kõigile oma haldus-
territooriumil elavatele lastele, kelle 
vanemad seda soovivad, võimalus käia 
teeninduspiirkonna koolieelses laste-
asutuses. 2006. aastal ei suuda seda 
kohustust täita 97 kohalikku omavalit-
sust. Ka Jõelähtme vallal on käesoleval 
aastal tekkinud Loo lasteaia teenindus-
piirkonnas järjekord, üksikuid kohti on 
veel Kostivere lasteaias, järjekorda ei 
ole veel tekkinud ka Neeme lasteaias. 

Üldisemas mõttes on alusharidu-
sel äärmiselt tähtis roll. Alternatiivsed 
hoiuvõimalused(lapsehoiuteenus) on 

sobilikud eelkõige lapsele vanuses 
kuni 4 eluaastat ning erivajaduste-
ga lapsele. 4-6aastased lapsed vaja-
vad aga juhendamist õpetaja käe all. 
Kooliks ettevalmistav periood tuleks 
kindlasti muuta kohustuslikuks igale 
kooliminevale lapsele. 

Ettepanekud olukorra paranda
miseks

Alushariduse kättesaadavaks tege-
mine on avalik ülesanne, mille täitmi-
sega ei tule kohalikud omavalitsused 
oma jõududega toime, vaja on riigi 
abi. Seda seisukohta jagasid toimu-
nud ümarlaual kõik osapooled.

Töötati välja üldised ettepanekud 
probleemide lahendamiseks:

• Alushariduse finantseerimismu-
deli muutmine – pearaha lasteaialap-
sele, mis sisaldaks ka investeeringu-
komponenti

• Lasteaiaõpetaja palga riigistami-
ne – ka lasteaia õpetaja on õpetaja

• Lastehoiu informatsiooni kät-
tesaadavaks tegemine läbi Eesti ha-
ridusinfosüsteemi – abiks lapsevane-
male

• Vanemahüvitise ajalise kestvuse 
pikendamine vähemalt 2 aastani – 
vähendab sõimerühmades järjekorda

Ümarlaua tulemusena leitud või-
malikud lahendused koondatakse, et 
teha ettepanekud vastutavatele amet-
kondadele. Lootes, et kõik lapsed, 
kelle vanemad seda soovivad, ka te-

gelikkuses lasteaiakoha saavad. Nei-
le, kes peavad oma lapsele ja elukor-
raldusele sobivamaks teistsuguseid 
lapsehoiuviise, tuleb riigil pakkuda ja 
soodustada alternatiivseid võimalusi.

Ümarlaual osales 
Terje Lillo 

abivallavanem

Oma koolid korda ja usaldusväärseks
Vallavolikogu on alates 
selle aasta kevadest võt-
nud tõsise tähelepanu 
alla valla koolid ja laste-
asutused ning peab  va-
jalikuks nende olukorra 
ja maine olulist paran-
damist.

Praegu on vallas kolm kooli, kus õpib 
kokku 469 õpilast, sealhulgas Lool 
327, Kostiveres 122 ja Neemes 19 õpi-
last. Samas üle 300 meie valla lapse 
käib koolis Tallinnas ja naabervalda-
des, kelle eest ainuüksi 2006. aastal 
tuleb maksta valla eelarvest nn pea-
rahana ära 3,6 milj. kr. Kümne aasta 
peale oleks see summa ligi 40 milj. 
krooni, millest piisaks, et ehitada ja 
sisustada Neemele uus algkool-laste-
aed ning renoveerida Loo teenindus-
maja lasteaiaks, mis suudaks rahul-
dada kõik Loo piirkonna vajadused.

Kõik koolid on vallale vajalikud
On selge, et iga vanem tahab anda 

oma lastele parimat võimalikku hari-
dust ja selleks on terve rida erikallaku-
ga – muusika-, kunsti- jne. koole, mis 
vastaval alal süvaõpet võimaldavad. Sa-
mas on ilmne, et laste ja lastevanema-
te suhtumist oma piirkonna koolides 
õppimisse saab muuta üksnes koolide 
ja lasteasutuste kordategemise ja sa-
maaegselt nende maine parandamise 
kaudu. See võimaldab ühtlasi praegu 
pearahana äramakstavad miljonid 

kroonid suunata edaspidi oma vallas 
täisväärtusliku hariduse andmisele, 
sealhulgas ka mitmesuguste noorte hu-
virühmade tegevuste arendamisele.

Olen seisukohal, et kõik praegused 
koolid meie vallas on vajalikud. 

Meil ei ole küll praegu õpilas-
kohtade puudust ega vajadust ehita-
da uusi koolimaju, nagu on tehtud 
seda Viimsi ja Saue vallas, samas on 
ka meil ette näha elanike arvu pidevat 
kasvu, mida valla koolide ja teiste sot-
siaalobjektide väljaarendamisel tuleb 
juba praegu arvesse võtta. Nii Loo 
keskkooli kui ka Kostivere põhikooli 
õppimis- ja õpetamistingimused va-
javad kaasajastamist, ehitamist vajab 
uus Neeme algkool – lasteaed, milleks 
maatükk on juba välja valitud. Lool 
on võimalik kooli ja kultuurikeskuse 
ühendamise ning õpilaste kehakul-
tuuri- ja spordivõimaluste paranda-
mise kaudu välja kujundada terviklik 
haridus- ja huvihariduskompleks. 

Arvestades samaväärselt Loo piir-

konnaga ka Neeme ja Kostivere las-
teasutuste vajadusi, samuti et korda-
tegemist vajab Jõelähtme rahvamaja, 
kujuneb ainuüksi nende tööde tegemi-
seks ligi 250 milj. krooni, mis tuleb in-
vesteerida lähiaastatel. Valla eelarvest 
aga, ca 60 milj. kr. aastas, sellisteks 
suurteks investeeringuteks ei piisa.

Koolid ja lasteaiad on võimalik 
lähiaastatel korda teha 

Praeguseks on volikogu kiitnud he-
aks koostöö algatamise Riigi Kinnisva-
ra Aktsiaseltsiga, et kasutada riigi poolt 
koolivõrgu arendamiseks ettenähtud 
vahendeid ning jagades tagasimaksed 
30 aastasele perioodile.

Samuti on vallal olemas varasid, 
mida võib tulu teenima panna. Kõi-
ki võimalusi otsides ja kasutades 
on võimalik meie koolid, lasteaiad 
ja sotsiaalobjektid lähiaastatel kor-
da teha. Seejuures peab volikogu 
silmas pidama ka vajalikke inves-
teeringuid teede korrashoidu ja 

vee- ning kanalisatsioonivõrgusti-
ku arendamisse. Viimast saab teha 
edukalt koostöös kinnisvaraarenda-
jatega ning EL rahade toel.

Kõik need investeeringud ja veel 
muud kajastuvad valla lähiaastate 
arengukavas, mida volikogu komis-
jonides praegu arutatakse ja mille üle 
on toimunud juba ka aktiivne avalik 
arutelu. 

Samas on olulise probleemina tõs-
tatud just ka koolide ja lasteasutuste 
maine tõstmise vajadust. Selles osas 
algab probleem paljuski meie kõigi 
suhtumisest ja nõudlikkusest ning 
siin rahast üksi ei piisa.

Kuna tegemist on oluliste otsus-
tega valla lähiaastate arengus, mis 
puudutavad eriti lapsi ja lapsevane-
maid, siis hea meelega ootame kõigi 
huvitatud isikute arvamusi ja ettepa-
nekuid, et kavandatavad investeeri-
misotsused sünniksid põhjendatult 
ja võtaksid tasakaalustatult arvesse 
valla kõigi piirkondade vajadusi.

Siis on meil põhjust loota, et, valla 
lapsed tulevad hea meelega õppima 
oma koolidesse.

Maido Pajo 
volikogu liige

Kõik lapsed peavad saama korralikult hoitud

Loo Keskkool on remonti oodanud juba kaua

Arengust ja päevast
Selleks, et kõik hästi ausalt ära rääkida, 
pean ma alustama sellest, et hoolimata 
suhteliselt varajasest hommikutunnist, 
mõnele ehk äsja lõppenud tormisest 
reedeõhtust ja krõbedast talveilmast, võis 
tähelepanelikum mööduja märgata 4. 
novembril Jõelähtme rahvamaja juures 
sebimist. Mis siis toimus? Umbkaudu 60 
vallaelust huvitatud kodanikku oli kogu-
nenud Jõelähtme valla arengupäevale 
ennast harima ja üheskoos arutama, 
kuidas on kõige mõistlikum realiseerida 
Jõelähtme valla arengueeldusi.

Vallavanem Andrus Umboja tervitus-
sõnade järel astus kõnepulti Harju-
maa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 
juhataja Kaupo Reede ja andis põgusa 
ülevaate Tallinna lähiümbruse aren-
gusuundadest. Põgusa just eelkõige 
selles mõttes, et teema on väga lai ja 
mahukas ning sellest võiks sisukalt 
rääkida kasvõi terve päeva. Ent välja 
said toodud siiski põhilised suundu-
mused, valglinnastumisega kaasnevad 
probleemid, muutused rahvastikus ja 
planeeringusurve ohjamine.

Pärast seda tutvustas Harju maavalitsu-
sese regionaalse arengu talituse juhataja 
pr. Heli Kirikal Siseministeeriumi poolt 
algatatud Harjumaa sotsiaalse infrastruk-
tuuri vajaduste uuringut. Olulisim, mida 
uuring Jõelähtme valla jaoks välja toob, 
on suurenev nõudlus lasteaiakohtade jä-
rele ja koolide rekonstrueerimise vajadus, 
arvestades teiste Tallinna ringvaldade 
saavutusi selles osas.

Liigitades eelnimetatud sõnavõtud 
üldharivaks , võib öelda, et seejärel 
algas sisuline töö. Härra Reede selgitas 
kohalviibijatele arengukava koostamise 
põhimõtteid ja eesmärke ning andis 
ülevaate „Jõelähtme valla arengukava 
2007-2015” koostamise hetkeseisust. 
Selguse mõttes kordan veel üle, mis 
see arengukava siis ikkagi on. Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadus sätes-
tab, et „...valla arengukava on dokument, 
mis sisaldab antud omavalitsusüksuse 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning 
keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaaja-
lise tegevuse kavandamise ning edasise 
arengu suundi ja eelistusi. Arengukava 
on aluseks vallaeelarve koostamisele, 
investeeringute kavandamisele ja nende 
jaoks rahaliste ja muude vahendite 
taotlemisele...”. Olgu öeldud, et see 
on valla põhimääruse kõrval tähtsaim 
dokument, millest omavalitsus oma tege-
mistes lähtub. Seejuures on vallavalitsus 
püüdnud jälgida ja tegutseda selle nimel, 
et arengukava ei oleks ainult üks paljude 
paberite seast, vaid protsess, mille 
koostamisele on kaasatud võimalikult 
lai erinevate huvigruppide ring. Kuivõrd 
arengukava raames tuleb lähtuda 
väliskeskkonnas toimuvatest muutustest, 
säilitada ratsionaalsus ja arvestada, et 
finantsvahendid on siiski piiratud, nõuab 
see mitmeid kompromisse erinevate 
vajaduste vahel.

Lõpuks liikuski töö sektsioonidesse. 
Moodustati neli töörühma erinevate 
teemavaldkondade käsitlemiseks. Iga 
töörühm tutvustas lõpparutelu käigus 
oma pooleteistunnise töö tulemusi ka 
teistele. Siinjuures kasutan veelkord 
võimalust tänada kõiki osalejaid ja 
kaasamõtlejaid. Teie ideed ja tähepe-
panekud olid asjalikud ning on heaks 
aineseks arengukava koostamise jätka-
misel. Töörühmades tehtud ettepane-
kutega on võimalik tutvuda Jõelähtme 
valla kodulehel www.joelahtme.ee. 

Arengupäeval rõhutati korduvalt valla ela-
nike tähtsust valla arengueelduste reali-
seerimisel. Ühest küljest on vallakodanik, 
kes lööb aktiivselt kaasa oma kodukoha 
edendamisel valla jaoks suurim väärtus. 
Teisalt, on valla eelarve maht suuresti 
sõltuvuses registrikuuluvusest ja seega 
ka võimalused teostada investeeringuid. 
Seetõttu ongi äärmiselt oluline, et kõik 
valla territooriumil elavad inimesed oleks 
ka rahvastikuregistri andmetel registree-
ritud Jõelähtme valda. 

Arengukava kohta on veel võimalik 
täiendus- ja parandusetepanekuid teha 
detsembris toimuval kolme nädala 
pikkusel avalikul väljapanekul. Viljakat 
kaasamõtlemist ja palju häid ideid! 

Hannes Orgse 
arenduse peaspetsialist
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Roheline energia – meie looduse lootus
Roheline Energia on 
Eesti Energia AS, Ees-
timaa Looduse Fondi 
ja sadade toetajate kaa-
sabil käivitatud osalus-
süsteem taastuvenergia 
toetuseks ning propa-
geerimiseks. Jõelähtme 
vald osaleb juba kol-
mandat aastat selles 
projektis.

Rohelise Energia (RE) ostjad tarbi-
vad tuulest ja veest toodetud elekt-
rienergiat ning toetavad taastuvate 
energiaallikate laialdasemat kasuta-
mist. 10 senti igalt müüdud roheliselt 
kWh-lt läheb Eestimaa Looduse Fon-
dile. Saadud summadega finantseeri-
takse looduskaitse, loodushariduse ja 
säästva arengu projekte.

RE ostjate toel on Eesti Energia 
rajanud riigi suurima, Linnamäe 

Hüdroelektrijaama ja taastanud 
Keila-Joa Hüdroelektrijaama. Eesti 
Energiale kuulub ka üks tuulik Virtsu 
tuulepargist, mis on esimene tuule-
park Eestis. 

5 põhjust, miks liituda Rohelise 
Energia osalussüsteemiga:

1. Juriidilise isikuna saate õiguse 
kasutada loodussõbraliku elektri-
energia kasutamist tähistavat Rohe-
lise Energia kaubamärki. Eraisikuna 
näitate Te oma keskkonnateadlikkust 
ning eelkõige heasoovlikku suhtumist 
ümbritsevasse keskkonda. Äriettevõt-
tele annab liitumine õiguse kasutada 
RE kaubamärki firma toodetel ja ka 
teenuste reklaamimisel. Roheline 
Energia annab äriühingule suurepä-
raseid lisaväärtusi, nagu loodussõb-
ralikkus, Eestikesksus, keskkonna-
teadlikkus jne. 

2. Äriettevõttena vähendate oma 
firma finantsriske. Tulevikus suure-
nevad pidevalt saaste- ja keskkonna-
maksud. Loodussäästlikku elustiili 
järgivatele firmadele on need kind-
lasti väiksemad kui teistele. 

3. Te olete positiivne eeskuju kõi-

kidele teistele. Te väljendate hooli-
vust ja oma heasoovlikku suhtumist 
nii kaaskodanikesse kui ka ümbritse-
vasse loodusesse. 

4. Te näitate ennast või oma äriü-
hingut keskkonnateadlikuna. Fir-
made keskkonnateadlikkuse täht-
sus suureneb pidevalt, eriti näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomisel ja 
sertifitseerimisel. Samuti arvesta-
vad kindlustusfirmad firma poolt 
keskkonnale tekitatud kahju ning 
nõuavad hoolimatutelt firmadelt 
suuremaid kindlustussummasid. 
Keskkonnateadlikud firmad äratavad 
huvi ka välismaistes investorites, sest 
sellistesse firmadesse tehtud pikaaja-
lised investeeringud on ohutumad ja 
tulusamad. 

5. Te toetate Eesti majandust ja re-
gionaalarengut. Hüdro- ja tuuleener-
gia laialdasem kasutuselevõtt annab 
kogu Eestile keskkonnasõbraliku 
maine ning loob uusi töökohti. 

Rohelise Energia sertifikaadid
Rohelise Energia sertifikaat on do-

kument, mis antakse igale osalussüs-
teemiga liitunule. Sertifikaat tõendab 

selle omaniku soovi anda oma panus 
taastuvenergeetika arendamisse Ees-
ti Vabariigis. 

RE osalussüsteemiga võib liituda 
iga Eesti Energia klient (tel: 1545, 
e-post: roheline@energia.ee), nii 
juriidiline kui ka eraisik, kes soovib 
toetada Eesti taastuvenergia tootmi-
se arengut ja väljendada seeläbi oma 
keskkonnateadlikkust.

RE tarbimist kinnitab vastavalt 
kasutatavale elektrienergia hulgale 
tarbijale välja antav sertifikaat, mil-
lega kaasneb õigus kasutada RE kau-
bamärki. Rohelise Energia märgiga 
toodete valmistamisel on kasutatud 
loodushoidlikku taastuvenergiat ning 
kaubamärki kandva elektrienergia 
kogus ei ületa Eestis toodetava taas-
tuvenergia kogust.

Iga Rohelise Energia osalussüstee-
miga liituja toetab Säästva Eesti Insti-
tuudi, Stockholmi Keskkonnainstit-
uudi Tallinna Keskust (SEIT). 

I järgu liitujad (suurettevõtted) 
toetavad SEIT-i 12 000 krooniga, 

II järgu liitujad (keskmise suuru-
sega äriettevõtted) 6000 krooniga, 

III järgu liitujad (väiksemad äriet-

tevõtted) 600 krooniga ja eraisikud 
120 krooniga.

SEIT-i eesmärkideks on suurenda-
da Eesti taastuvatest energiallikatest 
toodetud elektrienergia hulka ning 
tõsta inimeste teadlikkust keskkon-
nasõbralikult toodetud elektrienergia 
olulisusest.

Ühekordne Rohelise Energia os-
alussüsteemiga liitumine annab liik-
mestaatuse üheks aastaks alates liitu-
misele järgnevast kalendrikuust. 

RE sertifikaadi on omandanud üle 
neljasaja ettevõtte ja isiku. Jõelähtme 
Vallavalitsus on Rohelise Energia III 
järgu ostusertifikaadi omanik. Jõe-
lähtme vallas on hetkel töötava HEJ 
Linnamäel ja plaanitakse ehitada ka 
teist endise papivabriku kohale.

Artikkel on koostatud Eestimaa Loo-
duse Fondi (www.elfond.ee) ning 
Roheline Energia (www.roheline.
energia.ee) kodulehe kaasabil.  

Agnes Villmann  
keskkonna vanemspetsialist

15 aastat maareformi – seadus 36-e muutusega
17. oktoobril 1991 võeti 
parlamendis vastu ja 1. 
novembril 1991 jõus-
tus maareformiseadus, 
mida on tänaseks 15 
aasta jooksul muudetud 
36 korda. 

Algselt oli plaanis maareform läbi viia 
kolme aastaga – tegelikkus näitas aga 
midagi muud. Praeguste prognooside 
kohaselt loodetakse esimene maare-
formi ring lõpule viia kolme kuni viie 
aasta jooksul! Samas on käivitunud 
maareformi teine ring. Nimelt taot-
levad maaomanikud maade jagamist 
– tekivad uued väiksemad krundid 
koos kommunikatsioonidega. 

Eestis on registreeritud 500 000 

katastriüksust, neist 117 000 Harju-
maal, so 1/5. Katastriüksuste väiksu-
se ja keerukuse tõttu on Harjumaal 
maareform läbi viidud 77,1 % ulatu-
ses ning seega ollakse Eestis viimasel 
kohal erinevalt Valga- ja Põlvamaast, 
kus on reformitud 90 % maast. Maa-
ameti prognoosi kohaselt peaks peale 
maareformi lõppu kuuluma riigile 
umbes 45 % maadest, 35 % moodus-
tavad tagastatud maad, 15 % eras-
tatud ning 5 % munitsipaliseeritud 
maad.

Toimub tihe koostöö Harju  
Maavalitsusega

Jõelähtme vallas on tagastamata 
23 õigusvastaselt võõrandatud maaük-
sust. Neist viiel on tegemist nõudeõigu-
se pärimise (pärimata jätmise) prob-
leemidega ning üheteistkümnel on 
vormistamine pooleli. Lisaks on tagas-
tamata seitseteist maaüksust erinevate 

ümberkruntimiskavade raames. Prot-
sess on veninud, kuna kahel korral on 
Maa-amet peatanud maaüksuste ka-
tastrikanded ümberkruntimiskavade 
piirkonnas. Hetkel toimub tihe koostöö 
Harju maavalitsusega, mille käigus 
töötatakse toimik toimiku haaval läbi, 
kõrvaldatakse puudused ning esitatak-
se toimikud Harju-Maakatastrile re-
gistreerimiseks. Manniva ja Kostiranna 
külas on üleval üksikud piirivaidlused, 
kuid neid saab laheneda üksnes oma-
vaheliste kokkulepete alusel.

Jõelähtme vallas on erastama-
ta ükssada nelikümmend kaheksa 
maaüksust, neist seitsmekümne kol-
mel on esitatud avaldus, kuid mõõ-
distustööd teostamata. Seitsmeküm-
ne viiel on esitatud avaldus kui ka 
mõõdistustööd ning vallavalitsus 
teostab nendega omapoolseid erasta-
mise toiminguid.

Jõelähtme vallavalitsus alustas 

sellel poolaastal koostöös külavane-
mate ja -aktivistidega valla küladesse 
külaplatsidele asukohtade otsimist. 
Hetkel on külaplatsid leitud Iru, Nee-
me, Ihasalu, Koogi, Koila, Vandjala ja 
Loo külale ning munitsipaliseerimise 
taotlused koostamisel. Teiste külade 
osas otsingud jätkuvad.

Ootame aktiivset osavõttu  
maareformi elluviimisel

Jõelähtme vallas on maareform 
läbi viidud 81 % ulatuses, so 4800 
maakatastris registreeritud maaük-
sust – 42 % on tagastatud, 35 % riigi 
omandisse jäetud, 10 % ostueesõigu-
sega erastatud, 10 % erastatud vaba 
põllumaana ning piiratud enampak-
kumisel, 3 % munitsipaliseeritud. 
Nende näitajatega on Jõelähtme vald 
Harjumaa omavalitsuste seas ka-
hekümne neljast üheksandal kohal, 
mis on üle Harjumaa keskmise. 

Ootame kodanike aktiivset osavõt-
tu maade erastamiste ja tagastamiste 
lõpuleviimisel ning tasakaalustatud 
maade jagamise ja planeeringute 
protsessi. 

Ladusat koostööd soovides,

Ülo Laanemets 
Maa- ja planeerimisosakonna juhataja

Linnamäe HEJ – Jõelähtme valla rohe- 
energia lipulaev.
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50 aastat  
kultuurielu Lool

Minu kultuuritöö sai 
alguse väga juhusli-
kult. Toonane linnuva-
briku a/ü klubi juhata-
ja Virve Lääne noppis 
mind endale abiliseks 
Loo raamatukogust. 
Alustasin lihtsalt va-
batahtlikuna, siis ko-
hakaasluse korras las-
tesektori juhatajana, 
hiljem jätkasin kunsti-
lise juhina. Ei olnud 
mul sel ajal kogemusi 
ega erialaseid oskusi.

Mäletan hästi esimesi pidusid. Rah-
vas istus laudade taga ja meie Virve-
ga valasime neile tassidesse kuuma 
auravat teed. Häbelik, nagu ma olin, 
kartsin, et valan oma värisevate kä-
tega kuuma tee hoopis kellelegi sül-
le. Tänu Virvele ja toonase a/ü esi-
mehe Rein Parve tugevale toetusele, 
sain ma võimaluse õppida ja ennast 
täiendada mitmetel koolitustel ja 
kursustel. Rahvas oli Lool väga tore 
ja tuli üritustel kõigega kaasa. Vahel 
oli küll hirm, et ei oska, ei jõua õi-
geks ajaks, või läheb mõni asi liht-
salt aia taha, kui enamasti läks kõik 
korda. Ka hiljem, kui me töötasime 
Loo rahvamajas, mis oli juba Jõe-
lähtme valla alluvuses, tundsime 
vallavalitsuse mõistvat suhtumist 
ja lahket toetust. Tollane vallava-
nem Taimi Saarma, kes oli ise alati 
kultuuriga tegelenud, toetas ja aitas 
rahvamajasid igati. 

Nende kümmekonna aasta jook-

sul olen üle elanud nii rõõmsaid ja 
õnnelikke päevi kui muret ja äre-
vust. Välipidude korraldamine oli 
alati nagu loterii, sest ei tea ju iial, 
mida ilmataat nõuks võtab. Ent ala-
ti olid mu ümber elurõõmsad ja te-
gusad inimesed, keda ei unusta hea 
sõnaga meenutamast ja tänamast. 
Kogu südamest tänamast nende 
tegusate ja huvitavate aastate eest, 
mil mul oli õnn töötada Loo rahva-
majas!

REIN PARVE (kahjuks meie 
hulgast lahkunud), VIRVE LÄÄNE 
(tarmukas ja lustlik, mulle alati 
eeskujuks), TAIMI SAARMA (to-
redaim inimene, keda olen tund-
nud), MAIE JAKOBI (Jõelähtme 
süda ja hing), KAI MÜÜRSEPP 
(Loo laste laulurõõmu allikas), 
MARIKA KURVET (kelleta sureks 
elu Neemes küll vist välja), MAIE 
RAMJALG (kes kannab Jõeläht-
mes edasi Maie Jakobi kõrgele 
tõstetud lippu), AHTO NURK 
(tänu kellele tegutsevad laulu-
klubid üle kogu Eestimaa, teiste 
hulgas ka minu kodukandis Haap-
salus), LEILI JA AARE VÄRTE 
(Loo muusikaelu edendajad) jne 
jne. 

Iial ei unune meie Jõelähtme lau-
lupäevad, rahvarohked jaanituled, 
laste lauluvõistlused, pensionäride 
peod, Neeme päevad, Harjumaa 
rahvamuusikapäevad, lasteklubi üri-
tused, LOOHELI, LOOTARI ja LOO-
NELI kontserdid ning lugematud 
tantsud koos rahvatantsurühmaga 
LOOLILL. 

Olen südamest õnnelik, et saime 
koos abikaasa Sergeiga, kes oli tollal 
rahvamaja helitehnik, tegutseda koos 
nii sõbralike ja toredate inimestega. 
Aitäh!

Aino Jakobson 

Kultuuritöö lõbud ja valud

Isadepäeva eel kogunes Jõe
lähtme Rahvamajja  hulk rõõm
said ja õnnelikke inimesi oli 
nooremaid, oli vanemaid, oli 
beebisid. Toimus järjekordne 
Lusikapidu vallas poole aasta 
jooksul sündinud titade auks.

Kutsutud oli 23 peret, kellest ko-
hale sai tulla 17. Sel poolaastal on 
meil sündinud 10 tüdrukut ja 13 pois-
si. Esindatud oli Loo- ja Kostivere 
alevik, IIru-, Maardu-, Ruu-, Neeme-
, Uusküla, Liivamäe-, Haljava- ja Jä-
gala küla.

Laupäeva keskpäevaks sumises 
vana rahvamaja kui mesipuu- beebi-
de tähtsale päevale olid tulnud kaasa 

elama õed-vennad, vanaemad-va-
naisad aga ka sugulased ning sõbrad. 

Peo avas rahvamaja juhataja Maie 
Ramjalg, kes andis sõna vallavanem 
Andrus Umbojale ning volikogu esi-
mees Ardo Lassile. 

Beebidele jäid mälestuseks nime-
lised lusikad ja lõbusad muinajutu-
raamatud väikesest hiirepojast.

Peo muusikalise osa eest kandsid 
hoolt neli Loo Keskkooli tüdrukut 
õpetaja Leili Värte juhendamisel. 
Laulutüdrukutele meenus, et ka neil 
on kodus oma lusikad, mille nemad 
on saanud samasuguselt peolt.

Liivi Vain
sotsiaalosakonna vanemspetsialist

MART REINKUB-
JAS
02.05.2006

Teet Reinkubjas
Tiiu Reinkubjas

Iru küla

MERILIIS KATTEL
05.05.2006

Margus Kattel
Kätlin Rikolas

Maardu 
küla

ANDRE  MARKUS 
JÜRIÖÖ
06.05.2006

Erik Jüriöö
Sigrit Tamm

Loo alevik

KENT ARON  
KOLOSOVSKI
15.05.2006

Andres Kolo-
sovski
Anneli Kull

Loo alevik

KÄTLIN TALU
18.05.2006

Fred Talu
Liina Volmerson

Loo alevik

MATHIAS HOKKO-
NEN
31.05.2006

Fredy Hokkonen
Reet Suhova

Kostivere 
alevik

KERT KOPPEL
04.06.2006

Kristo Koppel
Diana Roosilill

Kostivere 
alevik

MARKKUS TAMME
05.06.2006

Agu Tamme
Klaarika Tamme

Loo alevik

MARIA MILLER
27.05.2006

Marek Miller
Liis Kadde

Loo alevik

JOONAS ARRO
21.06.2006

Alar Arro
Sirli Pajunurm

Ruu küla

KARMELA SILD
01.07.2006

Einar Sild
Katrin Umda

Loo alevik

KRISTEL ARVIK
22.07.2006

Mendo Arvik
Janika Lassi

Loo alevik

KREGOR VEEMAA
26.07.2007

Kaido Veemaa
Kaire Siida

Loo alevik

Lusikapidu 11. novembril 2006. a   
SANDER OHERD
27.07.2006

Lauri Oherd
Kai Oherd

Loo alevik

MIIA UMBOJA
17.08.2006

Andrus Umboja
Siiri Umboja

Loo alevik

ROMET ALBRANT
17.08.2006

Oleg Albrant
Diana Mägi

Loo alevik

EMILY SAMMA
19.08.2006

Ago Samma
Maris Laas

Neeme 
küla

KEILI KIRSIKA 
SINIMAA
23.08.2006

Deniss Boldõrev
Kadri Sinimaa

Uusküla

OLIVER METS
24.08.2006

Paul Mets
Mailis Sau

Kostivere 
alevik

VÄLEK JOANN 
LILLEPÕLD
28.08.2006

Janek Lillepõld
Maili Lillepõld

Loo alevik

KARINE HUNDI-
MÄGI
03.09.2006

Aivar Hundimägi
Siiri Hundimägi

Liivamäe 
küla

KARL ERIK VÄLBA
18.09.2006

Tarvo Välba
Kristiina Välba

Haljava 
küla

ELIISE LUSTI
25.09.2006

Meelis Lusti
Evelyne Lusti

Jägala 
küla

t Ühispildile kogunesid 
noored papad-mammad 
koos pisiperega

ELADES OMA IGAPÄEVAST ELU 
PEAME ARU SAAMA, ET MITTE 
ÕNN EI TEE MEID TÄNULIKUKS, 
VAID TÄNULIKKUS  TEEB MEID 
ÕNNELIKUKS.

Suur, suur tänu kõigile toetajatele 
ja osalejatele, kes aitasid LOO 
KULTUURIELU 50 üritustesarja 
õnnestumisele kaasa nii nõu kui 
jõuga. (vaata www.lookultuurikes-
kus.ee galerii – üritused)

Öeldakse ju, et inimene on ise 
oma õnne sepp. Nii arvatavasti 
ongi. 

Milles siis see õnn seisneb: mina 
arvan, et ikka selles, kui pereliik-
med on terved, kui on nii vaimset 
kui ka majanduslikku rahulolu 
pakkuv töö, kui on toredad sõbrad 
ja võimalus tegeleda meeldivate 
harrastustega. Viimane ongi ju 
see, mille pärast kultuuritöö-
taja südant valutab, sest meie 
igapäevategemised on seotud 
inimestele pakutava meelelahu-
tuse korraldamisega, piisakesega 
selles õnnekarikas. 

Selle tööga on Lool 50 aasta 
jooksul hakkama saanud paljud 
toredad inimesed ja teinud seda 
väga kõrgel tasemel. 

Praegused tegijad lubavad, et 
hoiavad seda, mis pikkade aastate 
jooksul loodud ja ellu kutsutud, 
ning otsivad uusi võimalusi kohali-
ku kultuurielu elavdamiseks.

Siinkohal kutsume Teid, lugu-
peetud Loo elanikud, üles ikka ja 
jälle oma arvamust avaldama ja 
nõu andma, mis on see, mis Teid 
meie uude ilusasse majja tooks. 
loo@lookultuurikeskus.ee

Loo Kultuurikeskuse pere nimel 
Pille Raudkivi

pp Üle pika aja sai kokku 
ans. Lootar ja näitas endist 
head vormi

p Tantsiti nii ans. Laine; Hot 
Stuff kui ka lindimuusika 
saatel

t Tort oli juubelit väärt
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10 aastat sinasõprust  kaera-jaaniga
Kui ma novembrikuu 
teisel pühapäeval Jõe-
lähtme rahvamajja 
jõudsin, oli pidu tegeli-
kult juba alanud. Tuba 
rahvast täis, enamus 
neist rahvariietes. 

Lavale seatud suurel ekraanil jooksid 
elavad pildid ühe rahvatantsurüh-
ma 10 aasta tegemistest. Jõelähtme 
noorterühma tegemistest. Nimi võib 
lugeja esialgu küll segadusse aja-
da, aga tegelikult on need Kostivere 
lapsed . Meie kooli lapsed, nüüdsed 
vilistlased. Seisatan saali uste vahel, 
lasen pilgu ringi käima, see aga nae-
lutub ekraanile (selle sajandi haigus), 
kus algklassiealised jumbud tantsivad 
murumütsides kahe Oti, tantsu. Lus-
tiga ja püüdlikult. See tants tuleb täna  
kordamisele . Esitajad samad , ainult 
kaks korda pikemad ja sama palju 

vanemad. Riburadapidi jooksevad 
kaadrid tantsunumbritest Jõelähtme 
laulupäevadelt, muretust jalakee-
rutustest  paduvihmas koolinoorte 
laulu- ja tantsupeol (mure, kuidas 
taastada läbivettinud villaste seeliku-
te ja lumivalgete pluuside-põlvikute 
vihmaeelne seisukord järgmise päeva 
kontserdiks ühe ööga, jäi alati emade-
le), pildikesed muhedast külaskäigust 
sõpruskooli Rootsis, ikka eeskavaga 
ja rahvariidepambud kaasas, hetked 
treeningutest kooli koridoris, millest 
said osa ka kõik sama koridori peal 
asuvate klasside lapsed, lahendades 
võrrandeid teispoolt klassiust  kostu-
va rahvamuusika saatel. Kaadrid aina 
lippavad: tantsulaagrid, kontserdid, 
veel kord kontserdid , aktused…tant-
sulapsed pildil saavad aina vanemaks 
ja vanemaks ja….mudilastest on mär-
kamatult saanud gümnasistid… 

Nii, tundub, et kontsert algab. Ot-
siks omale istekoha ka.Aga kõik ko-
had on hõivatud.

Ei, tagareas on veel üks vaba koht. 
See on nüüd minu. Hm, pole paha, 

siit näebki rohkem. Näeb nii esinejaid 
kui ka pealtvaatajaid. Mis see siis on? 
Terve rida soengus naisi istuvad külg 
külje kõrval neljandas reas. Juukse-
värvi, -lõikuse ja hetkeks naabri poole 
pööratud profiili järgi tunnen ma nad 
kõik ära. Tantsijate emad. Emad on 
uhked. Ja tähtsad. Kogu pere on täh-
tis selle ürituse juures, ei väsi Sveta, 
tantsujuht, avakõnes kordamast. 
Ilma perede toetuseta juubelini ei 
jõuta. Kodude tugev tugi ja ühtehoid-
mise tunne aitab saada jälle järje pea-
le, kui vahel tekibki tunne, et ei jõua, 
ja ei oska, ja ei taha . Nii tantsijal kui 
õpetajal.

Milleks ja kellele see rahvatants
Eeskava algab. Mudilasrühm. 

Mõned väiksed armsad vusserdused 
toovad juubilaride näole mõistva mu-
heluse. Edasi. Külalisesinejad tantsu-
ansamblist Lee. Saal elab häälekalt 
kaasa. Kohe näha, et vanad sõbrad... 
Mitu puuda soola koos ära söödud. 
Üle viie aasta ühiseid lisatantsutree-
ninguid nii talvel kui suvel. Suvised 

ülevabariigilised laagrid, kus väga 
töise tantsunädalaga valmib suvee-
tendus. Sel aastal siis Viimsis eten-
dus“ Kaua võib?”. 

Üllatusnumber tantsukollektiivilt, 
kes pidas sel aastal oma nullsün-
nipäeva: sellest sügisest alustanud 
üheksandikud, ja kontserdi lõpetavad 
peoperemehed ise. Kadestamisväär-
selt sirge rüht , nõtke piht ja  emot-
sionaalsus. Kiirenev tempo keerutab 
tüdrukutel seelikud koonuseks ja 
poistel koonud naeruseks. Ei mäleta, 
et nende lastega koolis erilisi problee-
me oleks olnud: kust neil selleks aeg-
ki : ikka kool, trenn , laagrid, paljudel 
veel lisaks muusikaõpingud ja spordi-
harrastused. Nad on olnud kogu aeg 
väga heas seltskonnas.

Aplaus. Maruline aplaus. Õn-
nesoovid. Lilled. Sveta visatakse 
õhku! Kümme korda! See väike hab-
ras naine, kes on hoidnud seda saa-
litäit lapsi enda ja tantsu juures oma 
vaiksel moel, hea sõna, lahkuse, lõpu-
tu kannatlikkuse ja järjekindlusega, 
ei kergita lae all kulmugi, kiljatustest 

rääkimata. Ta usaldab oma poisse ja 
see on ilus.

Milleks ja kellele tänapäeval rah-
vatants, rahvalaul, koorilaul ja valla 
laulupäevad kirud sa vahel, eks? Aga 
sellega on nii nagu looduses, mis ei 
salli tühja kohta. Alati kasvab sinna 
midagi asemele. Kui omakultuuriga 
ei tegele, seda ei hoia, jättes sinna 
tühikud, täituvad lüngad mingi muu 
kultuuriga…tead ju küll… bussijaa-
ma-, sihvka-, chillimis-, hängimis-, 
hiphopiräpi- ja kesteabveelmiskul-
tuuriga. Nõus? 

Enda järel rahvamaja ust sulge-
des tänan mõttes neid vahvaid naisi 
ja mehi, kes oskavad ja tahavad teha 
tööd noortega ja noortele. 

Pidu ei ole veel läbi. Saali uste taha 
jätkub veel kauaks põnevust, elevust, 
kilkeid ja laulujoru. Jaapanimaalt on 
meile toodud uus meelelahutus-kara-
oke. 

Kersti Laanejõe 
Kostivere Raamatukogu juhataja

Lustlik isadepäev Kostivere koolis
Nende ridadega algas 
10. novembri õhtul kul-
tuurilis-sportlik isade-
päev Kostivere koolis. 
Esmakordselt astus 
publiku ette ühendkoor, 
kus laulu lõõritasid nii 
lapsed, emad-isad, va-
naisad kui ka õpetajad. 
Seejärel loeti ette oma-
loomingulised luuletus-
ed isadest, mis osutusid 
võitjateks koolis korral-
datud konkursil. 

Tervitused ja õnnitlused isadele an-
dis edasi ka mudilaskoor, kes lõpetas 
kontserdi Kadri Hundi südamliku 
ja mõtlemapaneva lauluga „Üksteist 
peab hoidma“. Peale veidi piduliku-
mat algust said  isad-emad ja ka lap-
sed üheskoos oma  võimeid proovile 
panna sportlikes mängudes. Algas tea-
tevõistlus, mis sisaldas  hüppenööriga 
hüppeid, hularõngaga keerutamist, 

ümber pulga jooksmist ning kotijook-
su. Väiksemad lapsed kippusid  viima-
ses võistluses küll vägisi ära kaduma, 
sest kotid olid tunduvalt suuremad 
kui nemad, kuid see ei kahandanud 
kellegi rõõmu.  Ja kes „käru“ lükata ei 
jõudnud, haaras väiksema lapse liht-
salt õlale ning pistis jooksu. Pärast vä-
sitavaid võistlusi rivistati üles kõik osa-
võtjad, sõltumata soost ja vanusest, et 

neile kaela riputada magusad kuldme-
dalid. Viimaseks mõõduvõtmiseks isa-
de ja poegade vahel oli saalihoki, mis 
lõppes tulemusega 3:1 isade kasuks. 
Selleks mänguks meelitati põrandale 
ka need isad, kes seni olid toimunut 
vaikselt toolil istudes jälginud. Lisaks 
aktiivsele ja väga põnevale mängule 
pakkus lusti ka platsi servas istunud 
niinimetatud varumeeskonnast fänni-

klubi, kes omadele valjuhäälselt kaasa 
elas ja vahetevahel ka meeleolukaid 
„laineid“ tekitas. Õhtu lõppes ühise 
kringlisöömisega ning lahkudes olid 
nii lastel kui emadel-isadel sära silmis 
ja naeratus suul. Sellist pidu me taht-
simegi!

Kersti Lusti 
huvijuht

MÕTLEN ISAST…
Mariin Kroon, IV klass

Varsti on isadepäev, seda ma tean.

Hakkan nüüd mõtlema, mida ma 

isast üldsegi tean?

Tean, et isal on palju tööd, 

tean, et sageli kiirustades ta sööb.

Tean, et meie perest ta väga hoolib.

Hakkan nüüd mõtlema, aga mida 

isa soovib?

Soovib ta autot ilusat ja uut.

Soovib ta palju raha.

Ei, seda isa ei taha, ta tahab

rohkem aega.

Isa võtaks kohe vaba päeva, et

olla meiega koos, et mürada, män-
gida hoos.

Viia lõpuni kõik tegemised ja mõelda

lõpuni kõik mõtlemised.

Siis teeks jälle natuke tööd, et ei 
peaks

pingutama vööd.

Tegelikult mõtlen ma, et ilma isata

ma elada ei saaks.

Poiste “kõige suuremad sõbrad” võitsid sõpruskohtumise saalihokis

Tantsijad tänasid omaltoolt aplausiga kõiki õnnitlejaid Tahaks lennata...- Svetlana  Šiltsenko 
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Rasmus Rooks (14aastane):

1. Poiste B-vanuseklassis tulin 300 m jooksus Eesti 
meistriks ja TV 10 olümpiastarti XXXV võistlussarjas PV 
vanuserühmas vabariiklikul finaalvõistlusel võitsin üheksa-
võistluse 8415 punktiga.

2. Nädalas treenin viis korda, staadionil või sisehallis ja 
sügisel ka metsas. Võistlushooajal on treeninguid vähem.

3. Minu lemmikalaks on mitmevõistlus, kuid eriti meeldivad 
sprint ja kaugushüpe.

4. Tahan tulla 2-kordseks Eesti meistriks mitmevõistluses, 
seda nii talvel sisevõistlustel kui ka suvel. Samuti tahan 
võita ka üksikaladel mõne meistritiitli.

5. Olen Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 8. klassi õpilane ja 
muidugi kulub sportimisest vaba aeg koolile ja õppimisele.

Harri Reidma  
(75aastane):

1. Neid on kaks, hõbemedal 
sise-MM-lt Austriast ja pronks 
Euroopa MV Poznanis.

2. Harjutan 3-4 korda nädalas 
1-1,5 tundi. Jooksen metsas 
pehmel pinnasel, hüppan liivas 
ja lumes. Jõuharjutusi teen kan-
giga ja väga palju võimlen.

3. Kunagi kutsus Kristjan Palusalu 
mind maadlustreeningutele, kuid 
see ala mulle ei meeldinud. Siis oli 
see vaid suur pusimine. Läksin kergejõustiku treeningutele ja sinna olen 
jäänud tänaseni. Olen hüpanud kaugust, kõrgust, kolmikut, heitnud 
vasarat ja ketast ning teinud 10-võistlust. Kõige rohkem on meeldinud 
kolmikhüpe, milles olen tulnud 7 korda Eesti meistriks suvel ja 8 korda 
talvel ning kolmel korral olen olnud Baltimaade meister.

4. Kõige tähtsamad on muidugi veteranide Euroopa talvised meistri-
võistlused ja maailmameistrivõistlused.

5. Elan oma esivanemate talus Aruaru külas. Suvel teen heina, pa-
randan taluhooneid ja korrastan spordiväljakut. Talvel teen küttepuid.

Kersti Lepik  
(42aastane):

1. Kergejõustikuveteranide XV 
Euroopa MV Poznanis võitsin 
400 m tõkkejooksus hõbe-
medali.

2. Praegu püüan 1-2 korda nä-
dalas käia metsas jooksmas ja 
kaks korda treenin kergejõus-
tikuhallis.

3. Minu lemmikaladeks on 
jooksud, eriti tõkkejook-
sud, nii 400 m kui ka 80 m 
distantsid.

4. Möödunud suvel kaugus- ja kõrgushüppes edukalt võisteldes 
tekkis idee, et Euroopa sise-MV Helsingis 2007.a. märtsis võiksin 
teha viievõistlust. Olen osalenud kolmel veteranide maailmameist-
rivõistlusel ja 2007.a. toimuvad need Itaalias Ricciones, seal tahan 
jälle tõkkeid joosta.

5. Töötan Loo Keskkoolis, olen õpetaja ja õppealajuhataja. Lisaks 
tööle ja sportimisele meeldib mulle seigelda ja teha looduspilte 
Jõelähtme vallas.

1. Milline on sinu selle aasta parim saavutus spordis?
2. Mitu korda nädalas sa treenid?
3. Millist kergejõustikuala meeldib sulle kõige rohkem teha?
4. Millised sportlikud plaanid või soovid on järgmiseks 
aastaks?
5. Millega sa peale spordi veel tegeled?

n Suvine kergejõustikuhooaeg on lõppenud. Kolm Jõelähtme valla erinevas vanuses kergejõustik-
last vastasid viiele küsimusele:

Jõelähtme vallas elab tippsportlasi igast vanuseklassist

Spordiorganisatsioo
nide toetamise korrast 
Jõelähtme vallas
Alates 2007.a hakkab Jõelähtme valla-
valitsus toetama spordiorganisatsioone 
uue korra alusel. Uus süsteem peaks 
tagama rahajaotuse kõigile võrdsetel 
alustel. 
Toetust antakse kõigile 7- 19aastaste 
noorte  spordiorganisatsioonidele, kus 
harrastajatega tegelevad vähemalt 
kutsekvalifikatsiooni II taset omavad 
treenerid.
Toetust antakse laste ja noorte spordi-
tegevuse korraldamiseks, kelle enda 
ja kelle vanema(te) või seadusliku 
eestkostja elukoht rahvastikuregistri 
andmetel on Jõelähtme vald.
Taotluste esitamise tähtajaks on tänavu 
15. detsember ja täiendavalt palume 
esitada veel järgmised dokumendid:
1) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõl-
gnevuste puudumise kohta;
2) jooksva aasta tegevusaruanne 1. 
oktoobri seisuga; 
3) järgneva aasta eelarve;
4) treenerite kvalifikatsioonitõend(id);
5) treenerite ning laste ja harrastajate 
nimekirjad;
6) Koolitusloa koopia või tegevuskava 
järgneva kolme aasta kohta;
7) Koopia spordirajatis(t)e kasutusõi-
gust tõendavast dokumendist.

XIV õpetajate korv
palliturniir
Koolivaheaja esimestel päevadel, 28.-
29. oktoobril, toimus Kohilas üle-eesti-
line Eesti Koolispordi Liidu korraldatud 
XIV õpetajate korvpalliturniir. Esimest 
korda võttis osa ka Loo Keskkooli 
võistkond, kes saavutas kohe avakatsel 
3. liigas kõrge I koha. 
Turniiri avamängus võideti Põlva Ühis-
gümnaasiumi tulemusega 39:19, päeva 
teises kohtumises mindi vastamisi Ima-
vere Põhikooliga ja jälle väljuti lahingust 
võitjatena 33:19 ning avapäeva viimases 
mängus pandi seljad kokku Tartu Mart 
Reiniku Gümnaasiumiga ning jällegi pidid 
vastased tunnistama Loo õpetajate pa-
remust 36:24. Selliste tulemustega tagati 
enda alagrupis esimene koht ja õigus 
mängida 3. liiga finaalis. Finaalis andsid 
Loo Keskkooli õpetajad endast parima 
ning võitsid mängu Rapla Vesiroosi Güm-
naasiumi vastu tulemusega 32:18. Või-
dukas võistkonnas mängisid: klassiõpe-
taja Anu Lokotar, õppealajuhataja Kersti 
Lepik, saksa keele õpetaja Inna Tomson, 
matemaatika õpetaja Allar Veelmaa, eesti 
keele ja kirjanduse õpetaja Indrek Birkan, 
kehalise kasvatuse õpetajad Mari Piir, kes 
oli ka kapten ja Rain Peerandi ning Tarmo 
Hein Keila Algkooli kehalise kasvatuse 
õpetaja.

Priit Põldma 
kultuuri ja spordi vanemspetsialist

Seekordsel sügisesel 
koolivaheajal toimus 
sportlik laager, kus ala-
tes esmaspäevast ree-
deni oli nii lastel kui 
ka teistel huvilistel või-
malus kohtuda erine-
vate spordikuulsustega 
meie valla spordisaali-
des. 

Päevad algasid hommikvõimlemi-
se ja treeninguga, mida juhendasid 
sporditähed ise. Pärast treeninguid 
lõunatati koos Loo või siis Kostive-
re kooli sööklas, mille järel oli lastel 
võimalus esitada küsimusi külalisest 
sportlasele, peale mida jätkusid laag-
risisesed tegevused.

Laagripäeval leidis iga kord tegevust 
keskmiselt 30 last, jalgpallipäeval ise-
gi üle 40, mis näitab, et sport on meie 
noorte seas jätkuvalt populaarne.

Lapsi sõidutas laagribuss Kosti-

vere ja Loo vahelisel marsruudil, mis 
sõitis, ja oli, vaatamata tormistele il-
madele, alati kohal.

Igaks päevaks uus spordikuulsus
Sügisolümpia avalöök anti Korv-

palliesmaspäevaga Loo spordihoo-
nes, kus kohtuti Dalkia/Nybit korv-
palliklubi kuulsuste Kristjan Makke 
ja Gert Torbekuga. Õhtupoolikul 
mängisid spordisaalis lapsed ise ja pi-
dasid omavahel ka teatevõistlusi.

Jalgpalliteisipäeval treenis Kos-
tivere põhikooli spordisaalis lapsi 
Eesti Meistrivõistlustel 2006 aastal 
meistritiitli kindlustanud FC Leva-
dia jalgpallur Indrek Zelinski. Sellest 
indu saanutena jätkus lastel palli-
mängulusti ka pärastlõunaks.

Võrkpallikolmapäeval oli laag-
ri külaliseks Rakvere Aerocis palliv 
Raigo Tatrik, kes Loo spordihoones 
jagas teadmisi palli servimisest, vas-
tuvõtust ja söötmisest. Pärast lõunast 
pressikonverentsi veedeti aega Loo 
Noortetoas, kus valmistati “Jõeläht-
me Sügisolümpia 2006” võistkonda-
dele lipud.

Neljapäeval olid Kostivere põhi-

koolis külas kergejõustikutreener 
Toivo Ruut ja tema õpilane Mart 
Olman, kes on mitmekordne Eesti 
noortemeister heitealadel. Koos õpiti 
erinevaid heitealade tehnikaid ning 
mängiti taas sportmänge.

Laagri viimasel päeval oli Loo spor-
dihoonesse külla oodata olümpiavõit-
ja Erika Salumäed, kuid viimasel het-
kel tuli temalt teade erakorralistest 
tööülesannete täitmisest ning olukor-
da aitas lahendada korvpallimeister 
Rauno Pehka koos pojaga. Oli haru-
kordne võimalus näha Raunot koos 
pojaga korv-, rahvaste- ja ka jalgpalli 
mängimas. Olgu öeldud, et ühismän-
gust võtsid osa ka kõik laagrilised.

Kringlist said osa kõik kohale
tulnud lapsed

Pärast lõunat toimus “Jõelähtme 
Sügisolümpia 2006” pidulik lõpe-
tamine Loo kultuurikeskuses, kus 
laagrilapsed esitasid oma kultuurilisi 
etteasteid. Parimad laagrilised said 
korraldajalt laagris osalemise eest 
tänukirja ja praktilise seljakoti. Söödi 
ühiselt kringlit ning muljetati tule-
vikust. Ukse taha kogunenud mitte-

laagrilised lasti samuti sisse kringli ja 
puuviljadega maiustama.Nii said ka 
nemad maitsta teiste tööga teenitud 
vilju., kuid loodame, et see tekitab 
neis edaspidi tahtmise ühisüritustel 
ise kaasa lüüa.

Laagri läbiviimist toetasid Jõe-
lähtme vallavalitsus ja kultuuriminis-
teerium.

Tänusõnad laagri õnnestumise 
eest kuuluvad teile:

• Jüri Paavel ja Loo spordihoone,
• Margot Leismann ja Loo noorte-

tuba,
• Toomas Känd ja Kostivere põhi-

kool,
• Loo keskkooli ja Kostivere põhi-

kooli kokad, 
• OÜ Tranko laagribuss
• AS Tallegg
• Koogi pood 

Julget pealehakkamist kõigile 
edaspidiseks ja toredat sportlikku 
kooliaega!

Indrek Jegorov 
Lastekaitse vanemspetsialist

Jõelähtme Sügisolümpia 2006

Sügisolümpia laagrilapsed 
teatevõistluses
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KASULIK TEADA!

Kuna käes on aasta kõi-
ge pimedam aeg, siis 
tuletame kõigile meel-
de, et helkuri kandmine 
on liikluseeskirja järgi 
kohustuslik mitte ai-
nult pimedas maanteel 
käies, vaid  ka asustatud 
piirkondades.

 Õige on helkur riputada paremale 
poole põlve kõrgusele- (s.o auto tulede 
kõrgusel). Helkur peab rippuma va-
balt  ja olema nähtav eest ning tagant. 
Kui helkur on määrdunud, tuleb see 
välja vahetada. Helkur peab vastama 
direktiivi 89/686/EEC nõuetele!

 Autojuht näeb ilma helkurita ja-
lakäijat lähitulede valgusvihus alles 
30 meetri kauguselt. Sõltuvalt auto-
juhi reageerimiskiirusest on 90 km/h 
liikuva auto pidurdusteeks kuni 60 
meetrit. Korralik helkur on auto lä-
hitulede valguses nähtav juba 150 
meetri kauguselt. Sellisest kaugusest 
peaks piisama igale autojuhile, et  la-
hendada ohutult võimalik keeruline 
olukord.

 Kontrollige, et teie lapsel on  hel-
kur ja nõudke selle pidevat kandmist 
. Ainuüksi riietel või ranitsal olevast 
helkurist alati ei piisa, sest helkurrii-
de kulumisel väheneb oluliselt ka sel-
le valgustpeegeldav toime.

 Tähelepanu kõikidele firmade-
le! Soovitatav on veenduda, et teie 
reklaamhelkuritel olev kiri ei kataks  
suurt osa helkuri pinnast. Tihti ei 
vasta nimetatud reklaamtekstiga ku-
jundatud helkurid enam ohutusstan-
darditele. Valides helkuri värvi, tuleks 
alati eelistada heledamaid toone, sest 
need peegeldavad valgust paremini! 
Uut ja ka unustatud vana helkurit  
tasub alati ise autotulede valgusvihus 
testida. Kampaaniate käigus on kõigil 
võimalik seda teha ka vastavate mõõ-
teriistade abil.

 Helkur tuleb riputada riietele 
nii, et ta oleks nähtav võimalikult 
mitmest suunast. Helkurpaela otsas 
rippuvana tekib lisaks veel  nn. vilku-
refekt, mis paistab autojuhile eriliselt 
silma. Veniv või takjakinnitusega hel-
kurpael kinnita liikumises olevatele 
kehaosadele, nt. varrukale või püksi-
säärele. Kõige turvalisem on kasutada 
kahte helkurit korraga, ühte paremal 
ja teist vasakul keha küljel. 

 Maanteeamet ja politseiamet on 
alustanud iga-aastast ühist helkuri-

kampaaniat, mis keskendub laste, 
noorukite, lapsevanemate ja eakate 
turvalise käitumise tagamisele.

7.dets. toimub liiklusohutuse ala-
ne loeng valla eakatele Loo Kultuu-
rikeskuses, kus räägitakse liikluse 
hetkeolukorrast ning sellest, kuidas 
me ise saame ennast liikluses elus ja 
tervena hoida! Kontrollime ja testime 
teie olemasolevaid helkureid. Ürituse 
lõppedes saab iga osaleja kinnitada 
oma riietele  uue normidele vastava 
helkuri.

Sellel aastal korraldatakse esma-
kordselt pea kõigis Harjumaa raa-
matukogudes liiklusviktoriin, mis on 
mõeldud I-IV klassi õpilastele. Vas-
tused vaatab üle raamatukogutöötaja 
ning kingib pärast tublile vastajale ka 
helkuri, mille laps enda riietele ripu-
tab! Samuti on maanteeamet kõiki 
raamatukogusid varustanud uute 
vastavasisuliste materjalidega. Soovi-
tame kõigil tutvuda ja soovime

OHUTUT LIIKLEMIST ! 
Lisainformatsioon www.mnt.ee 

liiklusohutuse all märksõna” kam-
paaniad”.

EveMai Valdna 
Maanteeamet
Priit Põldma 

Jõelähtme Vallavalitsus

Kanna alati helkurit!

Joobes isik:
õ 06.11.2006 kella 17.35 ajal viidi Uus-
küla külast Nuudi teelt politseiosakonda 
kainenema 45-aastane Emil. Avalikus 
kohas alkoholijoobes viibimise kohta 
alustati väärteomenetlus.  

Liiklusõnnetus:
õ 11.11.2006 kella 13 ajal avastas 
omanik, et tema Loo alevikus Toome 
teel seisnud sõiduautole Opel Corsa 
on otsa sõidetud ning süüdlane on 
lahkunud. 

Alaealiste poolt toime pandud 
rikkumised:
õ 25.10.2006 viibis 14-aastane noor-
mees Loo alevikus Vibeliku ja Pirita 
tee ristmikul olles tarvitanud alkoholi. 
Rikkumiseks seega alkoholiseaduse 
§ 71 – alkoholi tarvitamine alaealise 
poolt. 

õ 15.10.2006 kella 00.40 ajal viibisid 
15-aastane  ja 14-aastane noormees  
Kostivere alevikus Raasiku teel ilma 
täiskasvanud saatjata avalikus kohas 
peale kella 23. Juhtunu kohta alustati 
väärteomenetlus.  

õ 11.11.2006 kella 03 ajal tarbisid 15- ja 
17-aastased noormehed Jõelähtme-
Kemba teel alkoholi. 

õ 11.11.2006 kella 23.25 ajal  toimetas 
Jõelähtme korrakaitse Ida-Politseiosa-
konda 17-aastase noormehe, kes 
oli alkoholijoobes. Noormees veetis 
politseiosakonnas tund aega, kuni 
lapsevanemad talle järgi tulid. 

Muu sündmus:
õ 26.10.2006 helistas politseisse 
naisterahvas, kes ütles, et keegi oli tema 
sõiduauto Audi Kallavere külas kraavi 
lükanud. Pealtnägijate sõnul vajunud 
auto kraavi ise. Autoomanik ei mäle-

tanud, kas kasutas parkimispidurit. 

õ 25.10.2006 kella 15 ajal nõudis 
16-aastane noormees Haljava külas 
vägivalda kasutades raha 92-aastaselt 
Edgarilt. Kriminaalmenetlust alustati 
Karistusseadustiku § 214 tunnustel, mis 
käsitleb väljapressimist. 

õ 05.11.2006 kella 18.30 ajal viidi Saha 
teelt eramust kainenema 18-aastane 
noormees, kes oli agressiivne. 

õ 24.10.2006 kella 22.45 ajal lõi 
meesterahvas Iru külas Põllu teel käega 
17-aastast noormeest. 

õ 28.10.2006 kella 05.25 ajal peatas 
turvafirma patrull Kellavere-Ülgase 
teel liikunud Moskvitši, mille roolis oli 
17-aastane juhtimisõiguseta noormees. 
Sõiduk oli registreerimata, sel  polnud 
läbinud tehnilist ülevaatust ning samuti 
puudus kindlustus. 

POLITSEIKROONIKA

Vargused:

aeg koht objekt kahju

03.11.2006 
öösel

Aiandus-
kooperatiiv 
Kadakas

suvila 10 kana 500 
krooni

05. -
11.11.06

Haapse 
küla, aian-
dusühistu

eramu Külmkapp, wc pott, 
jalgratas

13 349 
krooni

09.11.06 Uusküla 
küla

saun Kaks roostevaba vaati, 
jalgratas, kraanikausid

15.10-
29.10.2006 

Maardu 
küla, Kee-
rispea tee

suvila Mootorsaag, murunii-
duk, aiakäru

6100

19. okt.  15. nov.
Jõelähtme vallas vormistatud liikluseeskirja
rikkumisi  – 91
Liiklusõnnetuseteateid – 19

Põhja Politseiprefek-
tuuri oktoobrikuise tu-
lirelvade registreerimis-
kampaania “Harjumaa 
turvaliseks” raames tõid 
inimesed politseisse 60 
relva ning erineva ka-
liibriga laskemoona.

Põhja Politseiprefektuuri lubadetali-
tuse komissari Steve Kümniku sõnul 
oli relvakampaania edukas ning ta-
gasiside inimestelt hea. „Kogunenud 
relvade hulk ning fakt, et leidus neid-
ki, kes senini ei teadnudki oma ko-
hustusest päranduseks saadud relv 
registreerida, näitab, et sellised kam-
paaniad on vajalikud,” ütles Kümnik. 

Suurem osa leidrelvi pärines Har-
jumaa talumajapidamistest, kuid 
oli ka neid, mis välja tulnud vanade 
linnamajade renoveerimisel. „Inime-
sed peavad teadma, kuidas käituda, 
leides ehitustööde käigus relva või 
saades selle n.ö päranduseks,” ütles 
Kümnik. Tema sõnul oligi üks kam-
paania eesmärke inimeste teavitami-
ne tulirelva omanikule ja valdajale 
kehtivatest nõuetest.  

Leidrelva saab ka endale 
taotleda 

Enamus kampaania käigus relva 
politseisse toonutest soovis selle enda 
nimele registreerida. Selleks peab rel-
valoa taotleja täitma kõik seadusest 
tulenevad nõuded sealhulgas arstlik 
kontroll ning relvaeksam. Leidrelva 
puhul teatab politsei avalikult relva 
leidmisest ning kui selle endine oma-

nik endast kuue kuu jooksul märku ei 
anna, tekib üleandjal õigus relv enda 
nimele registreerida. 

Kampaania käigus toodi Põhja 
prefektuuri lubadetalitusse 32 sile-
raudset jahipüssi, 12 vintpüssi, 11 
püstolit, kaks gaasipüstolit, kaks püs-
tol-kuulipildujat ning üks kuulipildu-
ja. Lisaks ka 600 ühikut erinevat las-
kemoona ja püssirohtu. 

  
Tuuli Härson 

Pressiesindaja 
Avalike suhete büroo 

Põhja Politseiprefektuur

Harjumaa relvakampaania käigus toodi politseisse 60 relva

u Tagastatud relvade hulgas 
oli palju vanu päranduseks 

saadud relvi



JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 115 / NOVEMBER 2006 lk 8

Valla eakad sünnipäevalapsed  
novembris 2006

98 14.11 Erika Vaigro Aruaru küla
93 08.11 Adele Ratasepp Ülgase küla
93 25.11 EhaElisabeth 

Jõessar
Loo alevik

92 15.11 Peeter Lepik Kostivere 
alevik

89 19.11 Gustav Jask Kaberneeme 
küla

88 08.11 Helmi Saksus Loo alevik
87 09.11 Elle Temper Loo alevik
86 12.11 Alide Remmel Ruu küla
85 02.11 Anastasia 

Davydova
Ülgase küla

85 06.11 Olga Soboleva Loo alevik
85 21.11 Leida Kruut

mann
Kostivere 

alevik
84 21.11 Hella Sepp Kostiranna 

küla
84 26.11 Jenny Lehemets Loo alevik
83 14.11 Johan Tomson Loo alevik
82 30.11 Hiljar Kahu Iru küla
82 06.11 Ksenia Vaher Ihasalu küla

82 26.11 Laine Nero Iru küla
81 11.11 Erik Vili Vandjala küla
81 08.11 Anastasia 

Nikolajeva
Loo alevik

81 25.11 Katarina Hert
mann

Jõelähtme 
küla

80 02.11 Ellen Ratasepp Loo alevik
80 17.11 Irene Randjõe Jägala –Joa 

küla
75 04.11 Aino Sikka Kostivere 

alevik
70 11.11 Ülo Kurgpõld Loo alevik
70 16.11 Endel Saks Loo alevik
70 24.11 Helvi Rabovaljuk Kostivere 

alevik
70 30.11 Silvi Seinre Iru küla

Õnnitlused

17. detsembril kell 13.00 ootame Jõelähtme 
Rahvamajja kõiki valla auväärseid eakaid 

JÕULUTUNNET SAAMA!

Pühademeeleolu laulus ja sõnas Neeme ja  
Kostivere tublidelt tegijatelt. Ehk tuleb ka  

jõuluvana…!?

KOHTUMISENI!

Soovin üürida 3-toalist korterit Kostiveres või 
Lool.  Kontakt: 52 05 754  

Agnes Kask

 
Tellitud kuulutus siin maksab 30 krooni (75 tähemärki, iga 25 

tähemärgiga lisarida 10 krooni)

Kuulutused

ÜHISTRANSPORDI 
MUUDATUSED!

Alustab sõitu:
Buss nr 236B Tallinn-Jõe-
lähtme-Neeme väljub ala-
tes 20.11.2006 Kullamäelt 
6.10, Kaberneemest 6.15 
ja Neemelt 6.40
Lõpetab sõidu:
Buss nr 236A Tallinn-Jõe-
lähtme-Kaberneeme-Sal-
mistu alates 20.11.2006 
lõppeb 7.40 Balti jaamast 
väljuva liini teenindamine.
Täpsem info  
www.joelahtme.ee  
või www.harjuytk.ee

Oktoobis surnud  
Jõelähtme valla elanikud

 
LEIDA VÜRST 

13.08.1913 – 01.10-2006 

AINO KURG 
13.02.1925 – 24.10.2006 

IVO RAUDKIVI 
10.03.1964 – 27.10.2006 

 
Kallile Leilile 

siiras kaastundeavaldus

EMA
kaotuse puhul.

Kostivere päevakeskuse pere

 
Südamlik kaastunne 

õpetaja Silja Trisbergile

VANAEMA
kaotuse puhul.

Kostivere kooli pere

 
On ääretult valus, 

aeg seda ei muuda 
ja kuidas ka paluks, 
sa tulla ei suudaks...

Sügav kaastunne Maire 
Papp ìle

POJA
kaotuse puhul.

Loo kultuurikeskuse kollektiiv

Las toovad taksoga kohale... 
Kui teil katlas ahjuküte otsa saab, helistage Alexela kütusetaksole 

Tellimine 

6 508 521 
www.alexela.ee

LUMETÕRJE JÕELÄHTME 
VALLAS 2006/07 TALV

OÜ KAPU - / KALLE LILLE / - KA-
BERNEEME, HAAPSE, KULLAMÄE 

- 5049880 
AGROVARU - / TOIVO VELLER / - 

MANNIVA, ÜLGASE, KOSTIRANNA, 
REBALA, KALLAVERE, VÕERDLA, 

KOILA, UUSKÜLA - 5034860 
HALJAVA OÜ - / TIIT TÜVI / - HAL-
JAVA JA RAASIKU TEEST LÄÄNE 
POOLE JÄÄV PIIRKOND - 5056314 
ALEKSANDER LEPIK - PARASMÄE 

- 5089616 
FIE HELMUT VAIN - LIBEDUSE 

TÕRJE VALLA TEEDEL - 56505367 
FIE HEIGO PAKATS - SAMBU, RUU, 

ARUARU, RAASIKU TEEST IDA 
POOLE JÄÄV PIIRKOND - 5055094 
MELANELL - / ARDO LASS / - SAHA 

KÜLA , SAHA JA JÄRVE TEE 
- 5078837 

MARRIOT OÜ - / RAIMO KÄGU / - 
NEEME, IHASALU KÜLA PIIRKOND 

- 5010660 
LOO ELAMUHOOLDUS - / PRIIT 

KALLAS / - LOO ALEVIK, KOSTIVE-
RE ALEVIK, IRU, NEHATU, LIIVA-

MÄE, ILUMÄE PIIRKOND - 6080619 
TARMO KALJU - JÕESUU JA JÄ-
GALA JOA PIIRKOND - 5055737 

AARA TALU - / TIIA VÄLK / 
- VANDJALA, LOO, MAARDU KÜLA 

PIIRKOND – 56698710
NB ! Riigimaanteede eest vastu

tab Maanteeamet järgnevalt:         
KOSE TEEMEISTER / MIKK MURU/ 

RAASIKU SUUND- 52 89 448
ÜLE- TEEMEISTER / TAIVO TEIGAR 
/ NARVA MNT.-ST PÕHJAPOONE 

OSA- 50 50 172

Saha küla elanike koo-
solek toimub 04.det-
sembril 2006 kell 18.30 
Loo Kultuurikeskuse 
saalis.

Teemadeks: mis tehtud 
möödunud aastal, mis 
teoksil ning mis plaanis.

Jõelähtme Vallavalitsus teatab!

Novembri volikogu istungi materjalid ilmuvad detsembrikuu lehes. 
Otsustega võimalik varem tutvuda Jõelähtme valla  
kodulehel- www.joelahtme.ee

Jõulutoetus 
pensionäridele ja 
puuetega laste 

peredele
Ka tänavu maksab 

Jõelähtme Vallavalitsus 
jõulutoetust. Toetuse 
suurus on 300 krooni 
ning see on mõeldud 
pensionäridele alates 

70-ndast eluaastast ning 
samuti saavad jõulu-

toetust puuetega laste 
pered.

Kuivõrd vallal puudub 
info kõigi perede koh-
ta, kus puudega laps 
kasvab, peaksid lap-

sevanemad Jõelähtme 
Valla sotsiaalosakonnale 
endast märku andma. 
Nii jõuab jõulutoetus 

kõige kindlamini igasse 
puudega lapse peresse.

Jõelähtme Vallavalitsuse 
sotsiaalosakond

Jõelähtme Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

KOSTIVERE LASTEAIA JUHATAJA 
asendaja leidmiseks alates 22.01.2007

Lapsehoolduspuhkuse ajaks täiskohaga,
Hiljem võimalus jääda tööle juhataja asetäitjana 

õppe- ja kasvatustöö alal.
Kandideerijatele esitatavad nõuded:

• vastavus haridusministri 26.augusti 2002.a. määruses nr 65 
“Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele
• eesti keele oskus kõrgtasemel,
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• koostööoskus ja hea suhtlemisoskus
• arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada
• avaldus,
• CV (elulookirjeldus,
• haridust tõendava dokumendi koopia
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid 
või nende koopiad

Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. detsembriks Jõeläht-
me Vallavalitsusele aadressil Jõelähtme küla, 74202, Harjumaa, 

märgusõna “Kostivere Lasteaia juhataja konkurss”
Lisainformatsioon telefonidel 60 54 881, 60 54 859; 

terje@joelahtme.ee , carmen@joelahtme.ee 


