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Pühade maitsest
Jõulueelne aeg on taas 
rutakas, täis saginat, toi-
metamisi, ettevalmistusi. 
Kõige selle kiirustamise 
ja rahmeldamise juures 
on meiegi pühade- eel-
sest ajast hakanud ka-
duma rahu ning „kõik 
müügiks“ ja „kiirelt kõik 
kingid“ kampaaniad teki-
tavad stressi ja rahutust, 
jõululaulud panevad pea 
valutama, kuusepuud 
käivad närvidele ja veri-
vorstid ajavad südame 
pahaks. Aina sagedamini 
räägitakse jõulustressist 
ja pühadehaigustest. 

Kaasaja toimekas inimene, kelle 
elurütmi dirigeerib linnakeskkond ja 
urbanistlik mõtlemine, ei oska enam 
pühi pidada. Nii nagu ei eksisteeri 
enam ammu pühapäeva püha päeva 
mõttes, ei ole olemas ka jõulupühi. 
Kuusepuud vinnatakse üles poolteist 
kuud varem, kui me esivanemad seda 

tegid, erinevad jõulupeod algavad 
detsembri algusest ning kinkegi va-
hetatakse kaugelt enne õiget jõuluae-
ga. Pole siis ime, et tunnet pole, et pä-
ris jõuludega saabub juba pohmelus. 
Kui pühadeks kõrvale pandud siiru-
pipudel ammu enne õiget aega lahti 
teha ja iga päev paar piiska veeklaasi 
tilgutada, siis ega vee maitse sellest 
eriti muutu, küll aga saab pudel tüh-
jaks ning pühade ajal anumasse alles 
jäänud tilgale vee peale valamine ei 
muuda enam vett siirupiks. Ja siirupi 
magus maitse jääbki tundmata. Või 
kui päkapikk igal advendipäeval sussi 
sisse kommi poetab, siis ei rõõmusta 
enam kedagi ka pühade kommikott. 
„Sool on küll hea, aga kui soolgi läheb 
tuimaks, millega seda siis maitsesta-
da? Ei see kõlba mulda ega sõnnikus-
se, see visatakse minema. Kel kõrvad 
on kuulda, kuulgu,” ütleb Jeesus (Lk 
14:34), seda küll mitte pühadega seo-
ses, aga siia konteksti sobib see mõte 
kah.

Advendiaeg – teelõik pühadeni 
Kas me ei toimi samuti oma pü-

hadega? Lahjendame neid lõpu-
tult, kuniks alles ei jää midagi peale 
maitsetuse? Mõnda see vihastab, 
teine muutub kurvaks, kolmandal on 
ammu juba kõik ükskama. Ja neid 
viimaseid ongi vist enim.

Kõige selle taustal oleks paslik 

meenutada seda, et advendiaeg ehk 
siis neli nädalat enne jõule, oli vanasti 
paastuaeg, teelõik pühadeni, mil loo-
buti liigsest rõõmust ja pidutsemisest, 
mil toituti tagasihoidlikult või isegi 
kasinalt, mil leiti aega mõtlemiseks ja 
enesesse süüvimiseks. Nii oldi argisel 
teel jõuludeni. Pühade saabumisega 
aga muutus kõik – enese ettevalmis-
tamine ja ootus olid otsa saanud, te-
ravamaks ihutud vaim ning ihu suut-
sid siiralt rõõmu ja püha tunda, kõik 
oli helge – pühadel oli magusat mait-
set, kuusepuu tundus lõhnav ja kena, 
jõululauludes oli oma võlu ja ülevust, 
verivorst just selle õige mekiga ning 
kingitusedki oodatud ja head. 

Ja mitte ainult pühade tunne ei või 
nõnda muutuda, teiseks võib saada ka 
selle aja sisu ja tähendus. Iga-aasta-
sest mekita Jeesuse-veest võib saada 
peene maitsega vein. Kaana pulmas-
ki (Jh 2:1-11) jõid kõik veiniks muu-
tunud vett ning tundsid suurt rõõmu 
hõrgu veini üle. Kui me pühadeks 
targu ja mõttega valmistume, siis 
võib Pühagi tulla meisse ja täita kõik 
parima maitsega, nii pühade aja koos 
kõigi toimetustega kui ka tähtsaima 
– Jumal on inimlapseks saanud, et 
meie võiksime Jumala lasteks saada.

Õnnistatud ja rahulist jõuluaega!

Margus Kirja
Jõelähtme koguduse vaimulik
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NR. V A L L A L E H T

Jõelähtme
D E T S E M B E R 2 0 0 6

1 1 6

Jumalateenistused 
Jõelähtme kirikus

• 24.12. kell 11 4. advendi 
jumalateenistus

• 24.12. kell 17 jõuluõhtu 
jumalateensitus

• 24.12. kell 21 jõuluöö juma-
lateenistus

• 25.12. kell 11 I jõulupüha 
jumalateenistus

• 26.12. kell 11 II jõulupüha 
kontsert, musitseerib ja laulab 
ansambel Rondellus

• 31.12. kell 11 jumalatee-
nistus

• 31.12. kell 17 vana-aasta-
õhtu jumalateenistus

• 06.01. kell 16 jumalatee-
nistus Neemes

• 07.01. kell 11 jumalatee-
nistus



JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 116 / DETSEMBER 2006 lk 2

Aasta vajab kokku-
võtmist
Taas on üks kalendriaasta oma viima-
seid päevi käimas. Peagi võime tõsta 
šampusepokaalid ja tervitada uut 2007. 
aastat. Tavapäraselt loodame ju kõik, 
et uus aasta tuleb parem kui eelmine, 
usun, et kindlasti tulebki, sest selle ni-
mel teeb ju iga inimene iga päev rasket 
ja tihti tänamatult märkamatut tööd. 
Olenemata sellest, kas oled bussijuht, 
töötad sekretärina või riigiametniku-
na, tahame oma tööga elu nii riigis 
tervikuna aga eelkõige oma koduvallas, 
iseenda kodus, paremaks muuta.
Tavapäraselt on kombeks aasta lõpus 
tagasi vaadata ja teha kokkuvõtteid, 
vaadata üle need tegemised, mille 
arvelt siis elu järgneval aastal paremaks 
minema hakkab.
2006. aastat pean vallavalitsuse poolelt 
vaadatuna kindlasti arengueeldusteks 
vajaliku põhja ladumise aastaks. Oleme 
sellel aastal väga palju algatanud ja välja 
töötanud strateegilisi ja muid edaspidise 
tegevuse aluseks olevaid dokumente, 
mille baasilt järgmisel aastal edasi minna. 
Olulisemateks on kindlasti Loo aleviku, 
Saha ja Liivamäe küla uue üldplaneerin-
gu algatamine ning tööd Rebala kaitseala 
teemaplaneeringu väljatöötamiseks. 
Loo alevik ja tema lähiümbrus on kõige 
kiirema arenguga piirkond vallas ning 
vajab ühekrundiplaneerimisest laiemat 
eeltööd. Rebala muinsuskaitseala, mis 
moodustab kolmandiku kogu valla terri-
tooriumist ehk 72 km², nõuab tervikuna 
ülevaatamist, ehitustingimuste ja- piiride 
paikapanemist.
Öeldakse, et vallas on kaks tähtsat 
dokumenti – eelarve ja arengukava. Kui 
eelarvet tehakse igal aastal, siis aren-
gukava on pikemaajaline dokument, 
millega eelarve peab kooskõlas olema. 
Käesoleval aastal algatasime valla uue 
arengukava 2007-2015 koostamise, mis 
on jõudnud lõpusirgele ja läheb veel det-
sembrikuus koos 2007. aasta eelarvega 
volikogule menetlemiseks. Lisaks neile 
on vastu võetud ka rida teisi, kuid mitte 
vähemolulisi dokumente, nagu vallavara 
valitsemise kord, eluruumide kasutamise 
ja käsutamise kord, reklaampaigalda-
mise kord, kohanimemääramise kord, 
spordiorganisatsioonide toetamise kord, 
eralasteaedade toetamise kord, raiemää-
rus ja palju muid vajalikke dokumente. 
Käesoleva aasta maikuus moodustunud 
uus koalitsioon võttis endale eesmärgiks 
saada lapsesõbralikuks vallaks. Vallava-
litsus on ka selle eesmärgi saavutami-
seks kõvasti vaeva näinud. Selleks sai 
kehtestatud ranitsatoetus ning eralas-
teaedade toetamise kord, järgmisest 
aastast tõuseb ka valla poolt makstav 
sünnitoetus 5000 kroonini. Volikokku on 
jõudnud sporditegevuse toetamise kord, 
mis mõeldud eelkõige sporti armastavate 
laste toetamiseks. Oluliseks ettevõtmiseks 
on kindlasti ka Loo Keskkooli rekonstru-
eerimise projekteerimine, mis võimaldab 
järgmisel aastal alustada ka ehitustöö-
dega ning märkimisväärne uue lasteaia 
planeerimine lasteaiakohakitsikuse 
leevendamiseks. Kuid peale lasteaedade 
ja koolide on ka vaja kohti, kus saaks 
veeta vaba aega. Selleks on rajatud Loole 
ja Kostiverre kauaoodatud rularambid 
ja lastemänguväljakud. Seda tööd on 
plaanis jätkata, et igal suuremal vallaelu 
keskusel oleks oma taoline koht. Eraldi 
vajab väljatoomist ka Loo Spordikeskuse 
kõrvale tervisespordiraja ehitus – sellel 

aastal tulevad ka valgustatud jooksu- ja 
suusarajad.
Need olid vaid vähesed, kuid samas väga 
olulised tegemised, 
mis iseloomustavad 
vallavõimu 2006. 
aasta tööd. Samas 
pole võimul mingit 
jõudu, kui puuduks 
vallaelanike valdavalt 
toetav suhtumine 
meie tegemistesse. 
Aitäh teile selle eest!

ANDRUS UMBOJA
Vallavanem

Harjumaa lasteaiad tervist-
edendavateks
5. detsembril 2006 toi-
mus Loo kultuurikes-
kuses Harjumaa koo-
lieelsete lasteasutuste 
juhtidele ja tervise-
meeskonna liikmetele 
mõeldud seminar, kus 
räägiti tervise edenda-
misest Harjumaal. Üri-
tuse lõppedes kingiti 
kõikide Harjumaa las-
teaedade koolieelikutele 
helkurid. 

12. detsember 2005 liitus Tervist 
Edendavate Lasteaedade (TEL) võr-
gustikuga  Loo lasteaed “Pääsupesa” 
ja Harjumaa lasteaedade juhatajad 
valisid 2005 a esindajaks/ mentoriks 
Harjumaa Tervisenõukogusse Loo 
lasteaia juhataja Katrin Paldermaa.

Seminarile oli  kutsutud Harjumaa 
lasteaedade esindajad ja vallavalitsu-
se töötajaid.

Sõna võttis  Sotsiaalministeeriumi 
rahvatervise osakonna peaspetsialist 
Kairi Kilp. Tema sõnavõtust jäi kõla-
ma mõte: “VÕIDAVAD NEED KES 
VÕRGUSTUVAD. TEL on seotud kogu 
paikkonna  ja kogu ühiskonna tervise-
dendusega. Mida rohkem on neid, kes 
tahavad laste tervislikku arengut toeta-
da, seda rikkam on riik”.

Õnneks ei ole Loo lasteaed sellel 
tähtsal teel üksinda, sest tänaseks 
on TEL võrgustikuga liitunud veel 7 
Harjumaa lasteaeda. Nüüd on vaja 

ainult ühendada maakonnas Tervist 
Edendavad Lasteaiad ühtseks võr-
gustikuks. 

Pääsupesas on loodud 
entusiastlik tervisemeeskond

Seminari korraldaja ja läbiviija 
Katrin Paldermaa sõnavõtt oli täis 
praktilisi näpunäiteid juba aasta Ter-
vist Edendava Lasteaiana töötanud 
Loo “Pääsupesast”.  

Viies oma last viiel päeval nädalas 
lasteaeda ei teagi vanem tihti, mida kõi-
ke on üksmeelne ja sõbralik kollektiiv 
lapse tervise nimel nõus tegema – on 
loodud entusiastlik tervisemeeskond 
(koosseisus: lasteasutuste juhataja, ju-
hataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal, 

juhataja asetäitja majandusalal, ter-
vishoiutöötaja, logopeed, liikumisõpe-
taja, muusikaõpetaja, hoolekogu liige, 
üks õpetajate esindaja ja õpetaja abi es-
indaja), kes kõik ühiselt hoolivad meie 
laste ja personali tervise eest. Ainult ise 
tervislik olles saab õpetada teisi tervis-
likuks.

Harjumaa lasteaedade 
valupunktid

Kolmandana astus kuulajate ette 
Harju Maavalitsuse alushariduse 
inspektor Eevi Roos, kes valgustas 
laste tervise hetkeseisu Harjumaa 
lasteaedades. Peamised valupunktid 
on kõrge müratase rühmaruumides, 
liiga suur laste arv rühmades, laste 

rühiprobleemid ja vale pliiatsihoid.
Tervise Arengu Instituudist (TAI) 

Liana Varava ettekandest saime 
teada, et suurim TEL võrgustik on 
Viljandimaal ja seda, et seni on Ter-
vist Edendava Lasteaia võrgustikuga 
liitunud suuremad lasteaiad ja et 62% 
liitunutest on linnalasteaiad. Harju-
maal sai alguse terviseedendamine 
2004. aastal. 

2006 a. valis TAI oma tunnuslau-
seks„ TERVE LAPS – TERVE TU-
LEVIK“.  Lapsed on meie tulevik ja 
hoolitsedes laste tervise eest tagame 
endile terve tuleviku. Usun, et Jõe-
lähtme vallas hoolitseb iga lasteaed 
oma laste tervise eest

Uutele liikmetele Tervist Edenda-
vatele Lasteaedade peres andis Liana 
Varava pidulikult üle tunnistused.

Peale ametlikku osa ootas osavõt-
jaid Roosta Catering´i pidulaud.

-
denduse Ühingu Harjumaa Trau-
manõukogu.

Carmen Viherpuu
Hariduse vanemspetsialist

Tehingud erastamis-
väärtpaberitega lõp-
pevad 2006. aasta-
ga ning kasutamata 
jäänud erastamis-
väärtpaberi eest hü-
vitise saamiseks tu-
leb esitada avaldus 
erastamisväärtpabe-
riarvet teenindava-
le krediidiasutusele. 
Krediidiasutused võ-
tavad avaldusi vastu 
8. jaanuarist kuni 2. 
juulini 2007. a. 

Kui isikul, kes soovib väärtpaberi-
kontole kantud erastamisväärtpa-
beri hüvitamist, puudub erastamis-
väärtpaberiarve, siis peab ta enne 
avalduse esitamist avama erasta-
misväärtpaberiarve tema poolt va-
balt valitud EVP arveid teenindavas 
krediidiasutuses.

Avalduse erastamisväärtpaberite 
hüvitamiseks võib esitada EVP oma-
nik, tema pärija pärimistunnistuse 
alusel või nende volitatud isik nota-

riaalse volituse alusel. Kui erastamis-
väärtpaberi omanikul on mitu pärijat, 
siis esitab iga pärija eraldi avalduse. 
Avalduse võib esitada hüvitise kand-
miseks Eesti kroonides Eestis asuva 
krediidiasutuse pangakontole või 
eurodes välismaal asuva krediidiasu-
tuse pangakontole. 

Avaldusel märgitakse vähemalt 
järgmised andmed:

1) avalduse esitamise kuupäev;
2) erastamisväärtpaberiarvel ole-

va kasutamata erastamisväärtpaberi 
summa;

3) erastamisväärtpaberi omaniku 
andmed: nimi, sünniaeg (füüsilisel 
isikul), registrikood ja esindaja nimi 
(juriidilisel isikul), erastamisväärtpa-
beriarve number;

4) pärija andmed (erastamisväärt-
paberi pärimise korral): nimi, sün-
niaeg, isikukood või juriidilise isiku 
registrikood, pärimistunnistuse and-
med, päritava osa suurus ja summa;

5) volitatud isiku andmed (teise 
isiku esindamise korral): nimi, sün-
niaeg, isikukood ja volikirja andmed;

6) pangakonto (kuhu hüvitis kan-
takse) andmed: konto omaniku nimi, 
panga nimi ja pangakonto number;

7) avalduse esitaja kontaktand-
med;

8) avalduse esitaja ja vastuvõtja 
nimi ning allkiri. 

Hüvitise väljamaksmise kord
Krediidiasutused võtavad avaldu-

si vastu, kui kasutamata erastamis-
väärtpaberi summa on vähemalt 
250 krooni. Hüvitise kandmiseks 
välismaal asuva krediidiasutuse 
pangakontole eurodes peab kasu-
tamata erastamisväärtpaberi ko-
gus olema vähemalt 1000 krooni. 
Hüvitis makstakse välja sõltuvalt 
kasutamata erastamisväärtpaberite 
hulgast järgmiselt:

1) 250 kuni 3000 krooni – ühe-
kordse maksena 2007. aastal;

2) 3001 kuni 5000 krooni – võrd-
setes osades 2007. ja 2008. aastal;

3) 5001 kuni 9000 krooni – võrd-
setes osades 2007., 2008. ja 2009. 
aastal;

4) 9001 kuni 25 000 krooni – 
võrdsetes osades 2007., 2008., 2009. 
ja 2010. aastal;

5) üle 25 000 krooni – võrdsetes 
osades 2007., 2008., 2009., 2010. ja 
2011. aastal. 

Hüvitis makstakse välja rahan-
dusministri käskkirja alusel tema 
määratud tähtajal, kusjuures väl-
jamaksmisele kuuluv hüvitise osa 
kantakse õigustatud subjekti panga-
kontole ajavahemikul 1. oktoobrist 
1. detsembrini. Avalduse esitamisel 
maksab isik erastamisväärtpaberi-
arvet teenindavale krediidiasutusele 

hüvitise pangakontole kandmise ku-
lud. Hüvitise kandmisel välismaal 
asuva krediidiasutuse pangakontole 
arvatakse hüvitise summast maha 
täiendavad ülekandekulud. 

Erastamisväärtpaberite hüvitami-
se avalduse esitamisega hilinemise, 
tähtaja ennistamise ja sellises olukor-
ras väljamaksete tähtaegadega saab 
täpsemalt tutvuda Vabariigi Valitsuse 
02.11.2006 määrusest nr 230 “Kasu-
tamata erastamisväärtpaberite hüvi-
tamise kord”, avaldatud RTI 2006, 
49, 371. 

Ülo Laanemets
Jõelähtme Vallavalitsuse maa- ja 

planeerimisosakonna juhataja

Erastamisväärtpaberite hüvitamine 
algab 2007. aastal

Tervist edendavad lasteaiad
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Eestis on tuuleenergee-
tika võrreldes selle ala 
suurriikidega (Saksa-
maa, Taani) alles lap-
sekingades. Seevastu 
põlevkivienergeetikas 
oleme negatiivses mõt-
tes tšempionid. 

Viimastel aastatel on kaevandatud 
14,5 miljonit tonni põlevkivi aastas. 
Sellega kaasneb samaaegselt umbes 
145 miljoni m3 põhjavee väljapum-
pamine. Võrdluseks - see on umbes 
sama palju, kui on 6,5 kordne Tallin-
na linna aastane veetarbimine. 

Põlevkivielektrijaamade kasvu-
hoonegaaside emissioon oli sama aja 
jooksul 15 miljonit tonni ehk niipalju, 
kui põlevkivi ahju lükkame, niipalju 
saastet õhku paiskame. Lisaks kaas-
neb kaevandusalade maapinna defor-
matsioon, aheraine- ja poolkoksimä-
ed ning tuhaplatood, mis haaravad 
enda alla suuri maa-alasid (1870 ha), 
mida saaks muul otstarbel kasutada 
- metsandus, põllumajandus vms. 
Tuulikupargi alust maad saame aga 
põllumajandusliku maana edasi ka-
sutada. Lisaks on tuulikute ehitusala 
tunduvalt väiksem – ca. 50m2.

Tuuleenergia ümber tekitatud 
müüdid

Tuuleenergia ümber on tekitatud 
hulgaliselt müüte. Kui varem peljati 
, et tuulikud tapavad linde ja nahk-
hiiri, siis nüüdseks, kui eriuurimus-
ed on selle väite ümber lükanud, on 
tekkinud uus müüt - tuulikute toot-
miseks kulub rohkem energiat, kui 
see ise kogu oma elu jooksu toodab. 
Õnneks ei pea see paika. Nii tuulikute 

tootjad kui ka tuuleparkide arenda-
jad on teinud mitmeid arvutusi ning 
leidnud, et tavalise tuulekiiruse (7-8 
m/s) korral suudab tuulik tootmisele 
kulutatud energia tagasi toota umbes 
3-5 kuuga.

Arvatakse veel, et tuulikud teki-
tavad terviseprobleeme, kuna nad 
emiteerivat infraheli, müra ja varjude 
vilkumist ja loovad oma läikivate la-
badega discoefekti. 

Nimetatud faktorite puhul on la-
henduseks tuulepargi täpne planee-
rimine ja modelleerimine. Pealegi 
kaetakse tiivikute labad tänapäeval 
matistava värviga, mis takistab päi-
kesevalguse peegeldumist. Mada-
lasagedusliku- ehk infraheli puhul 
aetakse tihtilugu segi või isegi sega-
takse kokku kaks erinevat nähtust, 
mis kannavad samanimelist terminit: 
herts (Hz). Üks on helilaine kõrgust 
ja teine elektri värelussagedust mär-
gistav Hz. Infraheliks nimetatakse 
heli, mille sagedus on nii väike, et ini-
mene seda heli enam ei kuule. Eesti 
Vabariigi määruses “Töökeskkonna 
füüsikaliste ohutegurite piirnormid 
ja ohutegurite parameetrite mõõtmi-
se kord” nimetatakse infraheliks heli, 
mille sagedus on alla 20 Hz. Tuulik 
sellist heli ei põhjusta.  Probleemid on 
tekkinud kahe erineva tehnilise para-
meetri ekslikul samastamisel: elektri-
võrgu Hz arvatakse olevat sama mis 
infraheli Hz. Infraheli on võrreldav 
kuuldamatu, kuid tuntava õhulainena 
– nt plahvatuse juures tunneme enne 
õhulööki ja siis kuuleme müra. 20Hz 
tasemega infraheli jaoks peab väga 
lühikese aja jooksul toimuma palju 
madalsageduslikke lööke (normaalne 
bassihääl algab alles 80 Hz ja sopran 
300 Hz), mille põhjustaja saab olla 

müratekitaja (elektrooniline muusi-
ka). Tuulik kirjeldatud helisid ei põh-

justa. Kui rääkida elektrivõrgu hertsi-
dest, siis nendega mõõdetav värelus 
võib vanemate tuulikute puhul põh-
justada häireid kodumasinate töös. 
See värelus ei ole aga õhulainetega 
edasikantav ega ka kuuldav.

Rõhutatakse, et tuuleenergia on 
kallis ja seetõttu vastuvõtmatu. Kallis 
on tuulik eelkõige investorile, kes ku-
lutab tuulepargi püstitamiseks sadu 
miljoneid kroone. Samas on tuuliku 
käitlus, võrreldes tavalise soojus- või 
tuumaelektrijaamaga, odav, kuna 
see ei kasuta põletamiseks väliseid 
ressursse ning ta ei tekita jäätmeid 
(tuhk, kasvuhoonegaasid), mida 
oleks vaja ladestada. Probleeme pole 
ka toormega, kuna tuul puhub kõikjal 
ja alati.

Tuulikute hinnad ja tasuvusaeg
Tuulegeneraatori püstitamise hin-

-

maksis ca 47 milj. EEK) ja tasuvusaeg 
on 10 aasta piirimail. Tuulik toimib 
mõnes mõttes „pensionisambana” 
- tuulik toodab oma 25-30- aastase 
eluea juures 15-20 aastat kasumit (va. 
hooldustasud). 

Eesti tuuleenergia maastik
Hetkel on Eestis installeeritud 

mille toodang moodustab ligikaudu 
1,5% Eesti elektri brutotarbimisest. 
Suurim tuulepark on hetkel Pakri 

parke on Eestis aga ligikaudu 500 

ja arendatavatest projektidest ka 
lõpplahenduseni jõuab, näitab üks-
nes tulevik. 

Janar Õunpuu
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon

Tuuleenergiast meil ja mujal

Pidades silmas Rebala muin-
suskaitseala erilist väärtust ja 
tähtust mitte ainult meie valla-
le, vaid kogu Eestile, sealhulgas 
teadlastele, ajaloo- ja kultuu-
rihuvilistele, aga ka välisturis-
tidele, kus oleksid ühelt poolt 
võetud arvesse avalikud huvid 
siin paiknevate ainulaadsete 
mälestiste säilitamiseks ning 
teiselt poolt kohalike elanike ja 
maaomanike huvid oma kinnis-
vara arendamisel, on volikogu 
algatanud Rebala teemapla-
neeringu ning koos sellega ka 
seaduse kohaselt nõutava kesk-
konnamõjude hindamise. 

Teemaplaneeringut koostab val-
la tellimusel vastavate kogemustega 
arhitektuuribüroo Ruum ja Maastik 
ning sellesse on kaasatud Tallinna 
Tehnikaülikooli teadlased ja Mui-
nsuskaitseamet. Kuna planeeringu 
koostamine on avalik protsess, mil-
lest on õigus osa võtta ja oma arva-
must avaldada ning ettepanekuid 
esitada kõigil asjasthuvitatud isiku-
tel, on vaatamata sellele, et tööd on 
alles algusjärgus, korraldatud juba 
kaks avalikku tutvustust – üks Re-
bala Muuseumis ja teine Jõelähtme 
rahvamajas ning osavõtt on olnud 
väga aktiivne. Kohalike elanike poolt 
on tõstatatud rida olulisi probleeme, 
millele tuleb leida lahendus.

Riigil Muinsuskaitseameti näol 
on jätkuv huvi säilitada kaitseala või-

malikult senistes piirides tervikuna 
kokku 74 ruutkilomeetril ning jätkata 
rangete piirangute rakendamist kait-
sealal paikneva maa suhtes. Samas on 
praktiliselt igal sammul näha, et riigil 
kogu kaitseala korrashoiuks raha ei 

jätku ning olukorra paranemist lähi-
tulevikuski on mõttetu loota. Seetõttu 
olen veendunud, et Rebala kaitsealal 
senisel viisil jätkamine ei ole ei avali-
kes riigi  huvides ega ka maaomanike 
huvides ning vajalik on ette võtta olu-

lisi muudatusi. 
Esiteks. Kaitseala piire tuleb tun-

duvalt kärpida, jätta sellest välja 
mitmed piirkonnad, kus mälestisi ei 
asu ning millel puudub sisuline mui-
nsuskaitseline väärtus Sel juhul va-

baneks kitsenduste alt küllalt oluline 
osa maadest ning nende piirkondade 
areng saaks sisse uue hoo. Praegu-
seks on moodustatud ka planeerimis-
arengukomisjoni poolt  töögrupp, kes 
vaatab läbi ja teeb oma ettepanekud 
piiride vähendamise kohta.

Teiseks. Muinsuskaitse alla jäävad 
maa-alad tuleb jaotada väärtuse jär-
gi erinevatesse kategooriatesse ning 
oluliselt vähendada maaomanikele 
seatud kitsendusi seal, kus selleks eri-
list vajadust ei ole. Kõiki piiranguid 
saab ja tuleb rakendada mõistlikult 
ning põhjendatult, maaomanikele 
kahju põhjustamata.

Kolmandaks. Neile maaomanike-
le, kelle maade suhtes jäävad kehtima 
olulised muinsukaitselised piirangud, 
tuleb riigil leida vahendid ja võimalu-
sed hüvituse maksmiseks analoogili-
selt NATURA ja looduskaitse all ole-
vate maadega. Samuti tuleb viia sisse 
seadusemuudatus, mis võimaldab 
riigile olulist muinsuskaitselist väär-
tust omavad maad nende omanikelt 
õiglase hinna eest välja osta.

Rebala teemaplaneeringu eesmär-
giks seatud säästva ja tasakaalustatud 
ruumilise arengu saavutamine selles 
piirkonnas on võimalik ainult kõigi 
osaliste, sealhulgas kohalike maa-
omanike, tähelepanuväärivate huvi-
de arvestamise korral. Volikogu oma 
tööd selles suunas ka jätkab. 

Maido Pajo 
volikogu liige

Rebala kaitseala vajab muutusi

Pakri tuulik

Eesti vanimad ja esinduslikemad kivikirstkalmed
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Raamatukogunädal 
Loo raamatukogus
Igal aastal novembrikuus peetakse 
raamatukogunädalat, mille eesmär-
giks on tuua raamat lugejale lähema-
le ning kanda edasi ka omamoodi 
valgust, sõnavalgust, aasta pimedai-
matesse päevadesse.

Selle aasta raamatukogunädalal 
Loo raamatukogus oli eelkõige 
tähelepanu pööratud lastele.

Raamatukogus toimus vikto-
riin enimloetud lasteraamatute 
illustratsioonide tundmisest. Pildid 
olid vaatamiseks-uurimiseks-ära 
tundmiseks väljas kogu nädala. 
Alul oli uudistajaid rohkem kui 
vastajaid. Kui selgus, et mälule 
abiks võib kasutada ka raamatuid, 
oli otsimisõhinat ja leidmisrõõmu 
paljudel. Nagu kõik võistlused, 
lõppes seegi autasustamisega.

Põlvkondadevahelist sidet aitas 
kindlasti tugevdada algklassides 
korraldatud raamatunäitus. Selleks 
tõi iga laps kodust kaasa oma 
lemmikraamatu, mis oli olnud 
juba tema vanemate lugemisvara. 
Nende raamatute põhjal kirjutati 
ja joonistati. Paremaid klasse ja 
õpilasi premeeriti. Selle ettevõtmise 
taga seisid algklasside juhatajad.

Kõige oodatumaks ürituseks oli 
2.-4. klasside õpilastele korraldatud 
kohtumine lastekirjanik Olivia 
Saarega, kes mõni aeg tagasi (18. 
oktoobril) tähistas oma 75. sün-
nipäeva. Selle kohtumise peaor-
ganisaator oli Loo kooli emakeele 
õpetaja ja kooli raamatukoguhoidja 
Margit Kosk. Juba tükk aega enne 
kohtumist käsitleti Saare raama-
tuid emakeele tunnis. Lemmikloo 
põhjal joonistasid lapsed pilte ning 
parematest töödest pandi raama-
tukogus välja näitus. 17. novembril 
saigi oodatud kohtumine teoks. 
Tore oli vaadata, kui ruttu armas-
tatud lastekirjanik kuulajatega 
kontakti leidis. Olivia Saare jutus-
tatud lugude geograafia hõlmas 
kogu Euroopat, aga viimane väga 
südamlik lugu pajatas kirjaniku 
lapsepõlvest Virumaal. Kohtumise 
lõpus jagas külaline soovijatele au-
togramme. Ka meie raamatukogus 
on nüüdsest autori pühendusega 
romaan “Humalapuu”. Olivia Saa-
rega saavad kohtuda ka Loo kõige 
väiksemad elanikud, märtsis tuleb 
kirjanik külla Loo lasteaeda.

Raamatukogunädala raames 
toimus koolimajas raamatute 
soodusmüük. Seekord oli kohal 
kirjastus Ersen. Osta võis nii teabe- 
kui ilukirjandust.

Uute raamatute kõrval võis raa-
matukogus oma silmaga näha 
ülemööndunud sajandi lõpus-möö-
dunud sajandi alguses ilmunud 
kooliraamatuid. Põnev oli lehitseda 
maateaduse, rehkendamise ja teiste 
ainete õpikuid. Need raamatud olid 
pärit Margit Kose kodust.

Kuigi seekordsel raamatunädalal 
olid eelistatud väikesed lugejad, 
on täiskasvanud lugejadki alati 
oodatud raamatukokku ning, 
kus neid on ootamas kümned ja 
kümned uued romaanid, käsiraa-
matud, albumid ning muu tarviline 
lugemisvara.

Soovime oma lugejatele, nii 
suurtele kui väikestele rahulikke ja 
helgeid jõulupühi ning meeleolukat 
aastavahetust.

Juta Remmet
Loo Raamatukogu

Vallavolikogu on sead-
nud õige eesmärgi, et 
lapsed peaksid saama 
õppida eelkõige kodu 
lähedal valla oma koo-
lides ning asunud ka-
vandama kõigi koolide 
kordategemist juba lähi-
aastatel.

Kuid kooli headus ei seisne ainult ke-
nas ja hoolitsetud interjööris ning va-
jalike ruumide olemasolus. Isiklikult 
arvan, et nn. pehmem pool (pakutav 
haridus/haritus, õpetajaskond, koolis 
valitsev sisekliima, kooli vaim jmt.) 
on palju olulisem. Olen ise kaalunud 
tõsiselt lapse kooliminekul koduvalla 
koolile alternatiividena ka Tallinna 
eliitkooli või tavakooli. Siiski otsusta-
sin Loo kooli kasuks. 

Ehk pakub siinkohal huvi minu di-
lemmasse süüvimine – see võiks olla 
abiks ja mõtteaineks teistele lasteva-
nematele oma otsuse langetamisel.

Eellugu:
• Erinevate testide järgi hinnati 

meie pere koolieelik keskmiselt kõr-
gema võimekusega lapseks ja seda 
eriti reaalainetes. Olen ise lõpetanud 
matemaatika-füüsika süvaõppega 
klassi Viljandis ja hindan väga kõr-
gelt koolist kaasaantavat teadmiste-
pagasit ja suhtumist enda harimisse, 
teadmistesse ning soovin võimaldada 
oma lastele samaväärset haridust.

• Elades Jõelähtmel hindan kõr-
gelt siinset elukeskkonda ega plaani 
kolida linna. 

Järgnevalt dilemma e. valikud 
koos varjukülgedega:

• Kool Tallinnas
- Selleks, et kandideerida, on vaja 

omada sissekirjutust Tallinnas! (Mär-
kus: kooliminev laps kirjutatakse lin-
na koos vähemalt ühe lapsevanema-
ga, st osa tulumaksust selle vanema 
palgalt laekub linnakassasse)

- Igapäevane lapse sõidutamine 
kooli ja koju

- Lapsel oleks väga pikad koolipä-
evad, kuna ootab, millal vanem oma 
töö linnas lõpetab

- Maal elavale algklassiõpilasele 
tähendab linnas koolis käimine olu-
list keskkonnamuutust (võõras üm-
brus, liiklustihedus jne)

- Linnas valitsevad täiendavad 
ohud (liiklus, kuritegevus,...)

- Teise piirkonna kooli minnes 
pole enamasti ees tuttavaid lapsi.

- Eliitkooli laste hulgas on eriti 
terav nn „tasemenäitamine” – alates 
riietusest, lõpetades vanemate auto-
de, majade, töökohtade jne.) – võib 
olla psüühiliselt raske taluda teiste 
väärtushinnangutega harjunud lap-
sele. 

- Juhul kui linnas töötav vanem 
haigestub, sõidab komandeeringusse 
või muul põhjusel ei saa last sõiduta-
da: kujuneb probleemiks transport.

- Õhtused üritused koolis – jälle 
transpordiprobleem?

• Kool koduvallas
- Kooli poolt pakutava hariduse 

tase madalam sisseastumiskatsetega 
koolis pakutavast

- Igapäevane transport – kodust 
koolibussi peatuseni (meil 2,5km) 
on ka tarvis last sõidutada (kõnnitee 
puudub, ilmastikuolud sh pime aeg, 
raskekoolikott). 

- Ürituste või õhtuste ringide pu-
hul on tarvis ise last kooli ja tagasi 
sõidutada.

Valikul sai otsustavaks lapse arva-
mus, mis tugines peamiselt kolmele 
asjale: Loole läks enamus tema laste-
aiakaaslasi, kontakt tulevase õpetaja-
ga oli meeldiv, kooli ümbrus tuttav. 

Tagantjäreletarkus ehk hinnang 
tehtud valikule lapse teise kooli-
aasta keskel:

- Lapse transport kooli ja taga-
si vajab korraldamist ,aga mitte nii 
palju kui oleks vaja olnud linnakooli 
puhul.

- Peamine probleem, mille üle laps 
kurdab, on LÄRM koolis: eriti vahe-
tundides ,aga ka mõnes õppetunnis. 
Ei ole kursis, kuidas on teiste koolide 
sisekorraga praegu, aga minu kooli-
ajal valitses 1200-õpilasega koolima-
jas tundide ajal haudvaikus (ainult 
õpetaja või vastaja häält oli korido-
rides kuulda), ning vahetunnis sai 
kaaslastega häält tõstmata rääkida.

- Teine mure on lapse kehalise 
kasvatuse tundi ja sealt tagasi kooli-
majja jõudmine (spordihoone teisel 
pool peateed).

- Koolivälise aja täitmine erinevate 
huvialaringidega, pikapäevaõppe ja 
raamatukogu kasutamise võimalu-

sega ning klassi ühisüritused on iga-
ti kiiduväärt. Selles osas on mureks 

-
tesobituvate ürituste transpordikor-
raldus. Lool elavatel lastel on vaba aja 
sisustamisel märksa suurem valiku-
vabadus. Pakutavate huviringide osas 
ei oskagi rohkemat soovida...

- Lapsevanemana on mul süda 
rahul, et laps viibib terve koolipäeva 
suhteliselt väikeses, turvalises ja tut-
tavas kohas, tal ei ole suhtlusprob-

tasemel. 
- Vajakajäämisi lapse võimete 

arendamisel (siiani tundub, et kool 
peab oluliseks pöörata tähelepanu 
mahajääjaile ja võimekamate pot-
sentsiaal jääb pigem rakendamata) 
püüan ise kompenseerida. Tulevikku 
vaadates tunnen muret reaalainetes 
pakutava taseme pärast.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et koolieli-
ku lastevanemate ees seisev valik ei ole 
kerge: probleeme on nii linnakoolides 
kui ka meie valla oma koolides. Siiski 
leian, et oma valla kooli valik on olnud 
õige valik nii lapsele kui ka mulle. Lap-
se turvatunne ja eliitkoolis valitsevast 
madalama stressiga õhkkond on kind-
lasti olulisemad kui vahe koolist saada-
vas haridustasemes. Tahtmata viimast 
õigustada tahaks panna kõigile lasteva-
nematele südamele: oma lapsega koos 
veedetud aeg on kõige väärtuslikumalt 
kulutatud aeg; iga lapsevanem saab 
lapse arengule ka ise märkimisväärselt 
kaasa aidata.

Kaja Olek
lapsevanem

Oma lapsed oma kooli!

Jõulukuu 7. päeva pärast-
lõunasel ajal toimus Loo 
Keskkoolis tore üritus, 
mida võib nimetada ka 
õppepäevaks. Nimelt ko-
gunesid sel päeval jõulu-
kaarte meisterdama Har-
jumaa koolide neljandate 
klasside õpilased.

Algust tehti juba eelmisel aastal ning 
kuna üritus meeldis kõigile, siis oli sel 
aastal soov uuesti kokku tulla ja ise hu-

vitavaid kaarte teha. Soovijaid oli nii 
palju, et viimastele registreerujatele tuli 
ka ära öelda, sest lapsed ei oleks lihtsalt 
kahte klassi ära mahtunud. Kokku osa-
les maakonna 16 koolist 70 õpilast ja 
16 õpetajat. Õppepäeva viisid läbi meie 
kooli tublid õpetajad Tiiu Kivirähk ja 
Sirje Aava. Eesmärgiks oli meisterda-
da lihtsatest materjalidest jõulukaarte 
ning anda õpetajatele uusi ideid. Ni-
melt võib ju kasutada kodus olemaso-
levaid materjale: kasutatud kingikotte, 
kotiriiet, pabernööri jms. Samuti jagati 
ka uusi mõtteid poematerjalidest meis-
terdamiseks.

Õppepäev algas kooli aulas tervitus-
te ning juhtnööride andmisega edas-

pidiseks tegevuseks. Siis kogunesid 
lapsed klassidesse, kuhu olid valmis 
pandud vajalikud meisterdamisvahen-
did. Pärast meie õpetajate selgitusi ning 
ideejagamisi algaski usin töö. Teised 
õpetajad kogunesid pärast esmaste 
muljete saamist klassi, kus oli näitus 
korraldajate õpetajate meisterdatud 
kaartidest ning samuti ka kohvilaud. 
Õpetajad kasutasid usinasti võimalust 
ideede kogumiseks ning suhtlemiseks. 
Kahe õppetunni vahele mahtus ka kor-
ralik kõhutäis kooli sööklas, sest täis 
kõht hoiab ju tuju hea. Lõpuks olid 
kaardid valmis ning küll siis oli imet-
lemist ja kiitmist. Kõige toredam oli 
näha laste rahulolevaid nägusid ning 

säravaid silmi. Kõige lõpuks sai neist 
toredatest kaartidest ka pilte tehtud. 
Kindlasti on nüüd nii õpetajatel kui ka 
lastel uusi ideid, mida jagada ka oma 
koolis, ning mis peamine, tore on ju 
kinkida oma lähedastele omavalmis-
tatud jõulukaart.

Suur tänu Jõelähtme vallavalit-
susele, kes toetas meie üritust ning 
kõige suurem tänu kuulub meie õpe-
tajatele Tiiu Kivirähkile ning Sirje Aa-
vale, kes olid lahkesti nõus oma ideid 
teistega jagama. 

Erika Grossmann
Loo Keskkooli algklasside 

õppealajuhataja 

Loo koolis oli tore õppepäev

Loo kool
– endaistu-
tatud puu
oma kooli 
ette.
Teadmiste-
päev 2006 
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Oli kord talv ja lapsed 
mängisid õues. Nad olid 
väga rõõmsad selle üle, 
et kohe oli kätte jõud-
mas aeg, kui külla pidi 
tulema Jõuluvana. 

Juba vara hommikul tõusid lapsed 
vooditest ja jooksid aknale, et näha, 
kas kuskilt paistab Jõuluvana. Ne-
nde ehmatus oli väga suur, kui 
nad nägid, et maa oli must. Laste 
näod muutusid väga kurvaks. Oli 
ju teada, et Jõuluvana tuleb ainult 
siis, kui maa on kaetud lumega. Sel-
lest hetkest  polnud enam naeru ega 
kilkeid majas kuulda. Lapsed olid 
väga kurvad, sest Jõuluvana ootus 
oli kadunud. Ema lohutas lapsi, et 
Jõuluvana tuleb kindlasti, aga lap-
sed ei tahtnud seda kuidagi uskuda. 
Nii möödusid tunnid, ema askeldas 
köögis ja lapsed olid vaikselt oma 
toas. Nad olid nii nukrad, et unus-
tasid kogu ümbritseva.

Aeg möödus ja märkamatult jõu-
dis kätte õhtu. Ema oli katnud tuppa 
laua, ehtinud jõulukuuse ning istus 
vaikselt diivanil. 

Korraga kostis tugev koputus uk-
sele. Ema läks ust avama ja kui ta 

nägi, kes seal oli, hüüdis lapsi vaa-
tama. Lapsed tõttasid kohe aknale 
ja nende üllatus oli väga suur, kui  
nägid, et kogu maa oli valge. Taevast 
aga sadas ikka veel laia lund. Laste 
näod muutusid väga rõõmsaks. Nad 
tormasid koridori ja nägid, et uksel 
seisab Jõuluvana koos oma kahe abi-
lisega. 

Lapsed said oma kingitused, Jõu-
luvana embas lahkudes lapsi ning 
sosistas lastele kõrva, et mitte kunagi 
ei tohi nad kaotada usku jõuluime-
desse. Veelkord pöördus Jõuluvana 
korraks laste poole, lehvitas ja läinud 
ta oligi. Lumi keerles veel pikalt järel. 
Nüüd teadsid lapsed, et Jõuluvana 
tuleb alati.

Palju aastaid hiljem, kui kordus 
sama nende lastega, siis jutustasid 
nad oma lastele seda muinasjuttu. 
Enne veel, kui jutt hakkas lõppema, 
kostis tugev koputus uksele. Kõik olid 
väga õnnelikus külla saabunud Jõu-
lavana üle. Vanemad ütlesid lastele, 
et imedesse peab uskuma.

Seda juttu rääkis meile meie oma 
kallis vanaema, mis juhtus siis, kui ta 
oli veel väike laps.

Carmen Niinepuu
Kostivere Põhikool

II klass

Ühel sügisesel päeval 
tulid Kostiveres kokku 
väikesed tuletõrjujad. 
Nad tahtsid kogeda 
seda, mida teevad need 
onud, kes sõidavad suu-
re punase tuletõrjeauto-
ga.

 Kostivere noored said natuke tead-
misi tuletõrjujate tööst,tuleohutusest 
ja natuke ka ise selles ametis kätt 
proovida.

Selleks pidasime üheskoos maha 

väikese võistluse, kus osavõtjad panid 
end proovile tuletõrjevooliku kerimi-
ses, joatoruga vee laskmises, tulekus-
tutiga töötamises.Kohalolijad said 
selga proovida ka tuletõrjuja riideid.

Kas meil see päev ka korda läks, 
sellest kirjutab üks asjaosaline nii:

“Ühel pühapäeval kutsus meid tu-
letõrje onu enda juurde depoosse.

Seal oli palju huvitavaid asju ja 
saime ise ka natuke olla nagu tuletõr-
jujad.

Ta küsis, kas tahame teha seda, 
mida nemad teevad siis, kui nad on 
tööl.

Kõik olid sellega nõus, et teeme 
väikese võistluse. Kõigepealt pidime 
kokku kerima tuletõrjevoolikut. Kui 

see valmis  jooksime ruttu teise tu-
letõrjevooliku juurde ja pidime sealt 
veega täpselt ühele pudelile pihta 
saama, mis oli tooli peal.

Viimaseks asjaks oli vaja selga 
panna tuletõrje riided,see oli kõige 
raskem seelepärast,et need olid nii 
suured ja saapad nii rasked.Riided 
on nendel sellised, mis ei lase vett läbi 
ja nendega saab minna päris tulle ja 
kiiver selline, kui kukub midagi pähe, 
siis ei juhtu halba.

Kõige lõpuks rääkis ta meile sel-
lest, mida teha siis, kui tuli lahti ja 
saime ise tulekustutitega tuld kus-
tutada. 

Meil juhtus ka väike naljakas õn-
netus. Pärast kui saime voolikuga 

vett lasta, sai ühe poisi isa kogemata 
veega üle kastetud.Pärast jagati ka 
auhindu.

Võistluse võitjad said auhinnaks 
suitsuanduri ja maiustusi, teised osa-
võtjad said maiustusi, limpsi ja tu-
letõrje koer Nublu raamatu.”

Põhja-Eesti päästekeskusel on 
plaanis veel korrraldada Muuga 
päästekomando külastus ja kui ilma-
taat lubab, siis väikese liuvälja ehitus 
Kostiverre.

Ilusat aastalõppu ja rahulikku 
uut aastat!

Meelis Oja
Põhja-Eesti päästekeskus

Meie saladuslik jõuluime

Väikesed tuletõrjujad proovisid ametit 

Tööd kroonis edu

30.novembril selgitati Viimsi 
koolis välja luulekonkursi „Koidu-
lauliku valgel” Harjumaa eelvooru 
võitjad. Nooremas vanusegrupis 
(5.-8. klass) pälvisin peapreemia 
mina. Oli uhke tunne lugeda au-
kirjalt tunnustust GRAND PRIX.

Üle-Eestilise luulekonkursi 
„Koidulauliku valgel”  Harjumaa 
eelvoorus osales 34  õpilast. Loeti 
Lydia Koidula ja Viivi Luige luulet  
ning proosat. Enne mind käis 
lavalaudadel umbes 20 etlejat. 
Minu arvates esinesid isikupä-
raselt Viimsi ja Jüri keskkoolide 
õpilased - neis koolides on ju 
pikaajalised teatritraditsioonid. 
Tunnen ka ise huvi teatritegemise  
vastu ning käin kaks korda näda-
las Tallinnas Kanuti Noortekesku-
se näiteringis.   

Valisime õpetajaga konkursil luge-
miseks Lydia  Koidula luuletuse 
„Keelepeksmine”  ja katkendi 
Viivi Luige raamatust „Seitsmes 
rahukevad”. Ettevalmistusperiood 
oli pingeline, sest igapäevase 
koolitöö kõrvalt pidin leidma aega 
ka tekstide päheõppimiseks ja 
harjutamiseks. Lõpuks näis kõik 
laabuvat, nii et õpetaja registree-
ris  mind konkursil osalejaks.

Kui jõudis kätte minu kord esine-
da, sammusin julgelt avara saali 
suurele lavale. Kuulama oli tulnud 
ka päris palju Viimsi kooli õpilasi. 
Kuigi tundsin, et mul on väike 
närv sees, läks kõik korda - ma ei 
eksinud ega takerdunud kordagi 
tekstiga. Õpetaja arvates oli see 
suur kordaminek ja ka minu tuttav 
Loo koolist ning tema õpetaja 
kiitsid mind.

Sellisel konkursil osalemine oli 
omamoodi julgustükk, aga kind-
lasti kasulik kogemus. Igatahes 
jäin ma ise rahule.

Valeri Lukin
Kostivere Põhikooli 

7. klassi õpilane

Jõulud ja jõuluvana

Kunagi ammu ei olnud jõule üldse 
olemas. Keegi ei teadnud, mis asi 
on jõulud. Ükskord mõtles üks 
heasüdamlik mees, et oleks tore, 
kui peale sünnipäevade, jaanipä-
eva ja uue aasta veel üks tähtis 
päev oleks. Ta mõtles välja jõulu-
vana, kes lastele kingitusi toob.

Ühel lumisel päeval oligi kõik 
teisiti: mehele oli kasvanud pikk 
valge habe. Siis mõtles ta välja, 
mis riided võiksid olla sellisel 
toredal mehel. Kõige sobivam 
tundus punane kuub ja must vöö, 
punane valge ääre ja tutiga müts, 
kirjud kindad ja ilusad mustad 
saapad.

Järgmine mõte oli, et jõulud võik-
sid veel toredamad olla, kuuse 
võiks tuppa tuua ja ära ehtida 
ning küünlaid põletada, sest on ju 
pime aeg. 

Järgmisel lumisel õhtul, kui 
jõuluettevalmistused olid täies 
hoos, võttiski mees ette kingituste 
pakkimise, et järgmisel õhtul laste 
juurde minna. Juba tuligi järgmine 
õhtu. Siis läks jõuluvana – vähe-
malt nii nimetas ta end ise – laste 
juurde ja sellest ajast peale ongi 
meil jõulud. 

Eileen Lusti
Kostivere Põhikool

II klass
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Maamaksuvabastus

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
29.11.2006 vastu määruse nr 
39, mille punkt 3 alusel va-
bastatakse avalduse esitanud 
pensionärid, represseeritud ja 
represseeritutega võrdsustatud 
elamumaa kasutajad 2007. aas-
tal maamaksust kuni 1,0 hektari 
ulatuses, kuid summas mitte üle 
600.- krooni. 

Maamaksuvabastuse saami-
seks tuleb esitada avaldus 
hiljemalt maksustamisaasta 
esimeseks jaanuariks. Avaldu-
ses peab taotleja esitama 
järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi, sünni-
aasta, pensioni- või represseeritu 
tunnistuse number;

2) alalise elukoha aadress;

3) maksustatava krundi aadress 
ja pindala;

4) maakasutusõiguse ulatus;

5) kinnitus, et maakasutusõiguse 
alusel ei saa taotleja rendi- ega 
üüritulu;

6) kuupäev ja allkiri.

Isikul on õigus taotleda vaid 
ühte liiki maamaksuvabastust 
– kas riikliku pensionikindlus-
tuse seaduse alusel pensioni 
saajana, represseerituna või 
represseerituga võrdsustatud 
isikuna.

Isikud, kes on maamaksuva-
bastuse taotluse esitanud ja 
kes omavad õigust maamak-
suvabastusele ka järgnevatel 
aastatel, pole kohustatud igal 
aastal uut taotlust esitama. Kui 
maamaksuvabastuse taotlejal 
on maksuvabastuse alus ära 
langenud, siis tuleb sellest ühe 
kuu jooksul Jõelähtme Vallava-
litsusele teatada. 

Eleri Riks
Maa- ja planeerimisosakond

Maakorralduse vanemspetsialist

Loo kultuurikeskuse 
aastakokkuvõte

Loo kultuurikeskuse pere võttis 
oma 2006. aasta tegemised kok-
ku 15. detsembri õhtul. 

Aasta oli sündmusterohke ja kõik 
olid väga tublid.

Siinkohal tahame tänada kõiki 
toetajaid ja ka publikut, kes on 
leidnud aega meie maja tegemisi 
kaeda. 

Nõrkadele andku jõudu,

Tarkadele mõttesõudu,

Vaevlejaile pääsemislootust,

Õnnetuile õnneootust,

Õilistagu jõuluvalgus

Aasta lõppu, uue algust!

Detsembrikuu kuuen-
dal päeval leidis aset 
Jõelähtme valla I kü-
lavanemate ümarlaud. 
Kohal olid kõik seitse 
hetkel ametis olevat 
külavanemat ja ak-
tiivsed elanikud pal-
judest teistest küla-
dest. Lisaks volikogu 
esimees, vallavanem, 
volikogu komisjonide 
esimehed ning asjaosa-
lised vallaametnikud. 
Hoolimata ümara laua 
puudumisest, mahu-
tasid ligi 40 osavõtjat 
ennast kenasti ringiku-
juliselt istuma. 

Tutvustusvooru järel algasid ette-
kanded ja arutelu, kaks tundi kadus 
töises meeleolus kui lennates. Räägiti 
valla eelarvest, arengukavast, küla-
vanema statuudist ja ametimärgist, 
jäätmemajandusest. Siinkohal kasu-
tan võimalust ja tänan Iru, Neeme ja 
Vandjala-Loo külavanemaid, kes lah-
kelt jagasid teistele oma kogemusi, 
rääkides nii saavutustest, rõõmudest 
kui ka probleemidest oma tänuväär-
ses töös külaelu edendamisel. Taas 
kord rõhutati, kui oluline on, et valla 
territooriumil elavad inimesed oleks 

registreeritud ka valla elanikuks. 
Eraldi aga vajab välja toomist järgnev 
info:

• 2007.a. vallaeelarvest on küla-
de toetusteks planeeritud 100 000 
krooni projektipõhisteks toetus-
teks. Taotlemise eeltingimuseks on 
külaseltsi olemasolu. Taotlusvoor 
toimub 2007.a. aprillis-mais, täp-
sem info ja tingimused avaldatakse 
enne seda.

• 2007.a. kevadel korraldab val-
lavalitsus õppepäeva külavanemate-
le ja aktiivsetele külaelanikele küla 
arengukava koostamiseks. Arenguka-
va olemasolu on tingimuseks erine-
vatest fondidest investeeringutele ja 
erinevatele tegevustele toetuse taot-
lemisel.

• Kui külas maantee ääres on 
puudu külasildid, siis teavitada sel-
lest abivallavanem Riimas Ukanist: 
riimas@joelahtme.ee või 6054889. 
Ettepanekud koondatakse ja paigal-
datakse uued külasildid.

• Vallavalitsus ootab küladelt kü-
lasisese konsensuse alusel tekkinud 
konkreetseid ettepanekuid külaväl-

jaku asukoha suhtes ja avaldust koos 
põhjendusega (mida pikem, seda 
parem). Sel juhul saab Maa- ametis-
se sisse anda munitsipaliseerimista-
otluse. Täiendav info vallavalitsuse 
maaosakonnast: Eleri Riks 6054853, 
eleri@joelahtme.ee

• Keskkonnakomisjonis tehtud 
otsuse alusel hakatakse vallas loo-
ma registrit, saamaks ülevaadet ole-
masolevate erinevate vee saamise 
ja reoveekogumise lahenduste osas. 
Selle tarbeks jagati abivalmitele kü-
lavanematele ja -elanikele laiali kü-
simustik veevarustuse ja kanalisatsi-
ooni teemal, mille nad oma külades 
elanike koostööl ära täidavad ja siis 
tagasisidena valda tagasi toimetavad. 
Täidetud tabelite põhjal koostatak-
se valla enda tarbeks andmebaas, 
et saaks operatiivsemalt anda infot 
olemasoleva olukorra kohta. Täpsem 
info: keskkonna vanemspetsialist Ag-
nes Villmann 6054851, agnes@joe-
lahtme.ee

• Vallavalitsuse arenduse peaspet-
sialist Hannes Orgse nõustab projek-
titaotluste ja arengukavade koostami-

sel ja ka külaseltsi loomisel. Kontakt: 
55 30 861, hannes@joelahtme.ee 

Lõpetusks leiti, et sellised kok-
kusaamised on vägagi vajalikud ja 
otsustati, et ümarlaud peab toimuma 
vähemalt korra kvartalis. Igast külast 
võiks sellel osaleda 1-2 esindajat. Li-
saks tuleb korraldada ka teemapõhi-
seid kokkusaamisi. Infot toimunud ja 
toimuvast ümarlauast tuleb kajasta-
da kindlasti valla lehes ja kodulehel. 
Lisaks on plaanis ka külavanemate 
ja aktiivsete külaelanike infolisti loo-
mine, kus saab tõstatada ja arutada 
külaliikumisega seotud teemasid ja 
jagada kogemusi ning informatsiooni 
toimuvast. Listiga liitumiseks tuleks 
esialgu, kuni tehniline pool saab la-
henduse, saata e-mail iseenda ja küla 
nimega aadressil hannes@joelahtme.
ee .

Meeldivale koostööle lootes ja 
uute kohtumisteni!

Hannes Orgse
valla arenduse peaspetsialist

Külavanemate ümarlauast

Külavanemate nimekiri

Küla Külavanem E-post telefon

Vandjala - Loo Tiia Välk norbek@hot.ee 56698710

Parasmäe Villu Mägi villu@nelico.ee 5144913

Saha Tarmo Õunap tarmo.ounap.001@mail.ee 56953476

Koogi-Koila Heli Läns helilans@hot.ee 56623267

Neeme Andrus Miller siimill@online.ee 5155514

Uusküla Jüri Jalakas lindov@hot.ee 5072745

Iru Andres Johannson andres.johansson@mail.ee 5048166

Päkapikkudel olid kiired päevad
Ka sellel aastal sattusid päka-
pikud oma tegemistega külla 
Loo kultuurikeskusesse. Lap-
sed said tulla vaatame, mille-
ga nad oma aega sisustavad ja 
ka ise kõiges kaasa lüüa.

Ühiselt meisterdati, lauldi, tantsiti, 
söödi ja joodi. Jõuluvanagi astus läbi 
ning edastas lastele ühe palve:

Mu kallid lapsed! 
See ei ole käsk ega korraldus, 

pigem meeldetuletus. Te ju teate, 
et metsas elab palju vahvaid loomi 

ja linde. Paljudel neist on praegu 
väga raske aeg, sest söögipoolis 
on paksu lume alla jäänud. Tule-
tan teile lihtsalt meelde: jõulud on 
ju ka metsarahva pühad. Teeme 
siis nii, et jõululaupäeval, kui hä-
marduma hakkab, toob iga pere 
küla keskele platsile metsaelani-

kele midagi suupärast. 
See pole karm käsk, vaid lihtsalt 

palve. Jään teile lootma. 

Jõuluvana.
  

Päkapikula pere tervitab kõiki 
Jõelähtme valla elanikke

Käib töö ja vile koos Tantsud päkapikutähtedega
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Jõulutervitus Jõelähtme 
valla küladele! 

Külavanema roll külaühiskonnas
Külavanem ongi suuresti see inimene, kes 
oma tegevusega kujundab külas kogukonna-
tunde. Seetõttu peab külavanem olema suu-
re südamega inimene, peab kõike nägema 
ja märkama probleeme. See pilk peab olema 
avar ja kaugemale ulatuv.
Külavanem on heas mõttes külaühiskonna 
postituvi – viies vallajuhtideni kõik lahenda-
mist vajavad mured. Tuleb silmad lahti hoida 
ööl ja päeval, pidevalt hankida teavet ümbrus-
konnas toimuva kohta. Sest üritama peab ära 
hoida neid tegevusi ja probleeme, mis küla 
elukeskkonda halvendama võivad hakata.
Suuremad ettevõtmised külas olenevad ka 
külavanema aktiivsusest – kuidas külarahvast 
kaasa tõmmata ja kuidas selleks vajalikke 
ressursse hankida.
2006.aastale tagasi vaadates võib rahuliku 
südamega nentida, et meie olemasolevad 
külavanemad on ellu viinud ja korda saatnud 
nii mõndagi. Muidugi on suur rõõm, et peale 
viimaseid kohalikke valimisi on ka Jõelähtme 
vallavalitsuse suhtumine küladesse positiiv-
selt muutunud. Mõnedele muredele on juba 
leitud lahendusi.Paigaldatud on liiklusmärke, 
tehtud teid, toetatud infotahvlite tegemist, 
jms.
Praegu kogutakse infot külasiltide paigaldami-
se jaoks, et ka kõik külad oleksid üksteistest 
eristatavad.
Samuti ootab vald ülevaadet külades olevate 
puurkaevude kohta.

Austatud valla külad! 
Uskuge meid – kui valite omale külavanema, 
on teie muresid ja ettepanekuid
ka vallavalitsusel kergem lahendada. Külava-
nem postituvina eri suhtlemistasandite vahel 
vallas on see inimene, kelle vahendusel saab 
parandada kõikide külade heaolu. Külavane-
mate kaudu liigub teave kogu valla tasemel 
toimuvast ja tulevad esile kõik kitsaskohad ja 
mured üksikutes külades.
Tänu nende inimeste aktiivsele tööle saame 
muuta nii mõnegi asja paremaks ka meie 
vallas.
Vandjala ja Loo- ning Koogi ja Koila külade 
külavanemad soovivad oma külade inimestele 
ning kogu vallarahvale rahulikke jõule ja head 
vana-aasta lõppu!

Tiia Välk 
Vandjala ja Loo külade külavanem

Heli Läns 
Koogi ja Koila külade külavanem 

Jõuluaeg on heade 
mõtete aeg

Käes on jõulukuu. Üks aastaring saab jälle 
täis. Küünlaid süüdates mõtleme sellele, mis 
on olnud. Aega maha võttes mõistame, kui kii-
re on meie ümber ja meie sees. Igaühel meist 
on oma unistused ja soovid, mille täitumist 
ootame jõulude ajal. Uude aastasse astume 
optimistlikult ja püstipäi.
Aasta 2006 on olnud otsimiste ja leidmiste, 
kaotuste ja võitude, ootuste ja üllatuste aeg. 
Nägijad on õnnistatud ja pimeduses otsijad 
leiavad kindlasti valguse .Valguse, mis aitab 
meie südametes panna värelema kõik selle, 
mis on ilus- aususe, julguse, tolerantsuse, sü-
damesoojuse ja andestamise. Õnnistatud olgu 
need, kelle sirge selg ja puhas süda viib meie 
elu edasi!
Minulgi on sel aastal olnud nii raskeid hetki, 
huvitavaid avastusi kui toredaid õnnestumisi. 
Igas halvas on kindlasti palju head, sest seelä-
bi saame targemaks! Igas kannatuses on palju 
südamevalu, aga aja möödudes leiame oma 
Õnne! Iga kogetud tunne on samm eneseleid-
mise teel.

Soovin kõigile armsatele inimestele Valgust, 
Julgust ja Südamesoojust!
Kõikidele lastevanematele – säravaid õnnelik-
ke lapsesilmi!
Märgake oma väikesi kaaslasi – 
aidake neid !
Meie ümber on nii palju head. Avage oma 
süda ja Te saate kuhjaga tagasi!

Imelist jõuluaega ja Heade Mõtete aas-
tat!

Austusega ,
Katrin Paldermaa

Loo Lasteaed Pääsupesa juhataja 

Jõulutervitus

Jõuluajaga me lõpetame aasta ja alustame 
uut. Iga uus algus aga tähendab ootust. Me 
ootame midagi head ja ilusat, ootame, et 
uuel aastal meie unistused täituksid, et meie 
ettevõtmised läheksid korda, ootame ilusat ja 
rahulikku jõuluaega.

Andku Jumal ka meie koduvalla volikogule 
uueks aastaks tarkust, lahkeid käsi ja armas-
tavat südant nägemaks teisi inimesi enda 
ümber.

Hea koduvalla rahvas, soovime kõigile ilusat 
jõuluaega ja head uut aastat!

Volikogu saadikud:

Ljudmilla Kaska

Jelena Lätik

Tiia Välk

Jüri-Anton Kerner

Art Kuum

Toomas Kümmel

Jüri Paavel

Tarmo Paldermaa

Rahulikke jõule ja ilusat 
aastavahetust kõigile 
vallaelanikele!

soovib volikogu Rahvaliidu saadikurühm

Ardo Lass
Marje Laimets
Arvo Olek
Maido Pajo

Harri Reidma
Taimi Saarma
Ester Sassi

Ilusat jõuluaega ja 
aastavahetust!
Lahkuv aasta on olnud 
meie vallale ja ka valla-
volikogule pingelise ning 
samas eduka tegevuse 
aasta.  Seda tänu meie 
kõigi pühendunud ja 
tulemusrikkale koostööle 
volikogu liikmete, voliko-
gu komisjonide, valla-
valitsuse ja vallaelanike 
vahel.   
Alanud on sihtide sead-
mine valla pikaajalise, 
stabiilse ja kiire arengu 
jätkamiseks ka edaspi-
di.  Koostamisel on valla 
2007-2015 aasta aren-
gukava ning sotsiaalob-
jektide investeeringute 
kava aastateks 2007-
2010, samuti valla 2007. 
aasta eelarve. Määravat 
tähtsust valla edasises 
arengus omavad koosta-
mise järgus olevad Re-
bala MKA teemaplanee-
ring ning  Loo piirkonna 
üldplaneering,  Olen 
veendunud, et parimad 
otsused sünnivad ja neid 
saab edukalt ellu viia 
üksnes meie kõigi ühiste 
jõupingutustega.
Jõulud ja aastavahetus 
on uute lootuste aeg. 
Toogu algav, 2007. aasta 
meile õnnestumisi ja 
kasvavat heaolu!
Ümbritsegu meid mõist-
mine ja tasakaal – eesti 
maamehe iidne tarkus! 
Ilusat jõuluaega ja 
aastavahetust kõigile!

Ardo Lass 
Jõelähtme Vallavolikogu 

esimees

Vallavolikogu 
esimehe jõulu- 
ja aastavahe-
tuse tervitus

Tallinna Sadam AS;
Coal Terminal AS;
Starhill OÜ;
Eesti Olümpiakomitee;
Brenstol OÜ;
Tallegg AS;
Gravhan OÜ;
Royal Service;
Martti Martinson

Soovime teile edukat 
uut aastat!

Jõelähtme 
Vallavalitsus 
tänab 2006.a 

masid ja erai-
sikuid:
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Valla ametiisikute 2005.a. majanduslike huvide 
deklaratsioonid

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud 
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete ning val-
lavalitsuse ametiisikute poolt korruptsioonivastase seaduse 
ja Jõelähtme Vallavolikogu poolt kinnitatud 07.11.2002.a. 
nr. 1 “Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamise 
korrast” lähtudes, ametiisiku majanduslike huvide deklarat-
siooni vormi järgi:

I Üldandmed

1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood (ei kuulu avaldami-
sele). 3. Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste 
ja ametipalk. (Avaldatakse koos asutusest makstavate lisa-
tasudega; volikogu liikme puhul ei avalikustata).

II Andmed vara kohta

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni, ka ehi-
tised ja nende osad).

7. Registrisse kantud autod, vee-ja õhusõidukid; sõiduki liik, 
mark, väljalaske aasta.

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik,  kogus,  
nimiväärtus, koguväärtus.

9. Pangaarved (pank arve liik ja nende arv).

III Andmed varaliste kohustuste kohta.

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui 
võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 
krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, 
võlajääk deklareerimise ajal. 11. Muud varalised kohustus-
ed, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu 
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei 
maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms.).

IV Andmed muude tulude kohta

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, 
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; 
kompensatsioonid, sh. nõukogudest saadavad hüvitised, 
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; 
pensionid; töövõtust ning teadus-ja õppetööst saadavad 
tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, 
mis liiki tuludega on tegemist) (Tulu suurust näitamata).

V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta. (Ei 
kuulu avaldamisele).

VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta. (Ei kuulu 
avaldamisele).

Volikogu liikmed

1. Jüri Paavel. 3. Juhatuse esimees. 4. Rahvaspordiklu-
bi Loo. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald Loo nr. 68605; 
suvila Tallinn Haabersti. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat 
(1997); sõiduauto Lada 2109 (2000). 8. Ei ole. 9. Eesti Ühis-
pank – arveldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk põhi-
töökohal; vallavolikogu hüvitis; treeneritöö Loo Keskkoolis.

1. Toomas Kümmel.  3. Assistent. 4. OÜ NordBioChem. 6. 
Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 24504:002:0314. 
7. Sõiduauto Citroen Xantia (1999). 8. Ei ole. 9. Hansapank 
– arveldusarve; Nordea pank – arveldusarve; Sampo Pank 
– arveldusarve. 10.  Sampo Pank elamuaseme laenu jääk 
219 484 kr. (02.02.06). 11. Ei ole. 12. OÜ Originaalne Kes-
kus lepinguline tasu; kirjutava pressi, raadio- ja telejaamade 
honorarid, dok. filmide lepingulised tasud (autoritasud);  vo-
likogu liikme tasud. 

1. Ljudmilla Kaska. 3. Juhataja. 4. Loo Kaubamaja OÜ. 
6. 3 kinnistut Pärnumaa; maja Harjumaa Jõelähtme vald 
(ühisvara); korter Jõelähtme vald Loo. 7. Auto Seat Toledo 
(1999). 8. Loo Kaubamaja aktsiad 100%. 9. Ühispank – 1. 
10.  Ei  ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.

1. Merike Kahu. 3. Kunstiline juht. 4. Neeme Rahvamaja. 6. 
Elumaja Harjumaa Jõelähtme vald (Tallinn) nr. 75501; korter 
Harjumaa Kuusalu vald. 7. Sõiduautod Ford (1983); Hunday 
Sonata (1989); Volkswagen (1992). 8. Ei ole. 9. Hansapank 
- arveldusarve; Ühispank - arveldusarve. 10. Hansapank 
– 181 251 EEK-i. 11.Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis. 

1. Riimas Ukanis. 2. Juhataja. 3. Rimtom OÜ. 6. Ei ole. 7.  
Ei ole. 8. Osakapital 202 500 kr.  9. Hansapank - arveldusar-
ve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.

1. Harri Reidma. 3. Pensionär. 4. Ei ole. 6. Talu: laut, saun, 
küün, talumaja, rehealune, rehetuba, kelder Harjumaa 
Jõelähtme vald – A-70. 7. Sõiduauto Volkswagen “Vento” 
(1993). 8. Ei ole. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension;  
volikogu liikme hüvitis.

1. Jelena Lätik. 3. Koristaja. 4. OÜ Roy Grupp. 6. Maja Har-
jumaa Jõelähtme vald Loo  (2319702, 24504:002:1380). 7.  
Sõiduauto Ford-Scorpio (1985). 8. Ei ole. 9. Hansapank - 
arvelduskonto; Krediidipank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.

1. Marje Laimets. 3. Pearaamatupidaja. 4. OÜ Loo Ela-
muhooldus. 6.Kolmetoaline korter Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo (ühisvara); ühetoaline korter Tallinn (ühisvara). 7. 
Sõiduauto Mazda 323 (1999) (ühisvara). 8. Ei ole. 9. Eesti 
Ühispank - arveldusarve; Sampo  pank – arveldusarve. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12.  OÜ Loo Elamuhooldus töötasu, Jõe-
lähtme Vallavalitsus töötasu; Loo Laenu-Hoiuühistu nõuko-
gu liikme tasu; volikogu liikme hüvitis.

1. Väino Haab. 3. Majandusjuhataja. 4. Loo Keskkool (0,7), 
Kultuurikeskus (0,3). 6. Kolmetoaline korter Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo (ühisomand); ühetoaline korter Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo (ühisomand); talu Harjumaa Jõeläht-

Loo (ühisomand); maaüksus Harjumaa Jõelähtme vald 
(ühisomand). 7.  Audi 100 (1992); Ford-Transit 100 kombi 
(1995); mootorratas Kawasaki KL650A (1992);  mootorratas 

Kawasaki ZX 600 (1998). 8. Ei ole. 9. Hansapank  - arveldus-
konto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Wiik ja Haab juhatuse 
liikme tasu;  volikogu liikme hüvitis.

1. Tiia Välk. 3. FIE. 4. Aasa talu. 6. Elamu, kelder, rajatis  
Harjumaa Jõelähtme vald nr. 4001; tulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald nr. 4028; tulundusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald nr. 28900; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald nr. 93262; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
nr. 84050; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald nr. 
87573; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald nr. 
87575; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald nr. 
87439; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald nr. 
87440; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald nr. 
93335; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald nr. 
93334; ühetoaline korter ja elamumaa mõtteline osa Har-
jumaa Maardu linn nr. 59827; maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald nr. 93333; elamumaa mõtteline osa Harju-

-
auto Peagoet Partner (2002);  kombain Sampo Rosenlew 
(1985); haagis Tuhti M90 (1998); treiler Ahjet 1300 (1996); 
treiler Tiki Treiler (2005); traktor MTZ 820 (1983); traktor MF 
590 (1978); sõiduauto SAAB 96 (1976); omavalmistatud 
haagis (1998);  8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldusarve, 
Euro-arve; Sampo Pank – arveldusarve, Euro-arve; Hansa-
pank –pensionifond III aste.  10.  Ei ole. 11. Ei ole. 12. PRIA 
toetused; panga intressid; ettevõtlusest saadav tulu; toitja-
kaotuspension; volikogu komisjoni esimehe tasu.

1. Arvo Olek. 3. Juhataja. 4.  TÜ Talismaa. 6. Ei ole. 7. Ei 
ole. 8. TÜ Talismaa osa liikmefondis 236 500 EEK-i. 9. Sam-
po pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Käendaja laenule 
summas 176 500 krooni (jääk 31.12.05). 12. Jõelähtme Val-
lavalitsuse juhatuse liikme tasu; volikogu liikme hüvitis.

1. Jüri-Anton Kerner. 3. Talunik. 4. FIE Jüri Kerneri Lil-
le Talu. 6. Talumaja, laut, ait Harjumaa Jõelähtme vald. 7. 
Sõiduauto VAZ-2101 (1971); veoauto GAZ-51A (1965). 8. Ei 
ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Pension; volikogu ja komisjoni liikme hüvitis.

1. Maido Pajo. 3. Volikogu liige. 4. Jõelähtme vald. 6. ½ 
suvila-aiamaja koos krundiga Harjumaa Kuusalu vald nr. 
54375; maatulundusmaa Jõgevamaa Pala vald nr. 7825; 

-
duauto VW Passat (1997). 8. Loo HLÜ osamaks ca 65 
000 kr.; Ühispanga Rahaturufondi osak 150 000 kr.; OÜ 
Pajo&Benkelberg&von Stein-Lausnitz osa 89000 kr.; AS 
Kalev aktsiad 140 tk. - 10 kr. - 1400 kr. 9. Eesti Ühispank 
- arveldusarve; Hansapank - arveldusarve; Nordea Pank 
- arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ühispanga Raha-
turufondi intressid; Loo HLÜ dividendid; loengu ja autori-
tasud; Põllumajandusministeeriumi töötasu; volikogu liikme 
hüvitis.

Vallavalitsuse ametnikud

1. Terje Lillo. 3. Abivallavanem. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 35 - 17 000  kr. 6. ½ elamumaa Harjumaa Saue  
linn nr. 29321. 7. Ei ole. 8. Hansa pensionifond K2  80 tk.- 
13 kr.  - 1056 kr. 9. AS Hansapank – arvelduskonto. 10. ½ 
AS Hansapank hüpoteek 333380 kr. 11. ½ AS Hansapank 
hüpoteek 550000 kr. 12. Ei ole.

1. Kai Mets. 3. Pearaamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallava-
litsus. 5. Palgaaste 32 – 13 290 kr. 6. ½ elamumaa Harju-
maa Raasiku vald nr. 000869002; ½ elamumaa Harjumaa 
Raasiku vald nr. 002338002;  eramaa Harjumaa Jõelähtme 
vald 24504:003:0335; eramaa Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:003:0337. 7. Ei ole. 8. O/Ü Tapp (B)  2 tk.- 100 kr. 
- 200 kr. 9. Hansapank – arveldusarve. 10. Hansapank 
17745.33 EUR. 11. Ei ole. 12. Ei ole. 

1. Ülo Laanemets. 3. Maaosakonna juhataja. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 - 13 290 kr. 6. Elamumaa, 
ridamajaboks Harjumaa Jõelähtme vald, Loo (Tallinn) nr. 

-
linn) nr. 10589102. 7. Ei ole. 8. Hansapanga väärtpaberi-
konto leping 100 000 kr. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. 
Ei ole. 11. Ühishüpoteek SEB Eesti Ühispank 1 019 000 kr. 
12. Ei ole.

1. Helvi Kork. 3. Vallasekretär. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 28 – 12 350 kr. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. 
Hansapank – arvelduskonto; Hansapank - krediitarve. 10. Ei 
ole. 11. Kasutusrent. 12. Ei ole.

1. Mailiis Kaljula. 3. Jurist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 28 – 10 340 kr. 6. Korter Tallinn; korter Harjumaa 
Jõelähtme vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank 
– arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Ellen Kahu. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme Valla-
valitsus. 5. Palgaaste 23 - 8000 kr. 6. Maja ja maa Harjumaa 
Kuusalu vald nr. 1716; maja ja maa Harjumaa Kuusalu vald 
nr. 1528. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Jaana Klais. 3. Nooremraamatupidaja. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 23 – 8000 kr. 6. Korter Harjumaa 
Jõelähtme vald Kostivere. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank 
- arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Korteriühistu (MTÜ) 
Liukivi 3 töötasu.

1. Liivi Vain. 3. Vanemsotsiaaltöötaja. 4. Jõelähtme Vallava-
litsus. 5. Palgaaste 19 – 6600 kr.        6. Elumaja ½ Harjumaa 
Jõelähtme vald. 7. Sõiduauto ZAZ (1990); sõiduauto KIA 
(1997). 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank - arveldusarve. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Harjumaa Omavalitsuste Liit töötasu.

1. Alla Tempel. 3. Maaosakonna peaspetsialist. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 23 – 8900 kr. 6. Korteriomand 
(525/30410 mõtteline osa) Harjumaa Jõelähtme vald Kos-
tivere (Harju) nr. 8131902. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti 
Ühispank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. TÜ Kos-

tivere Tera palk.

1. Elo Pajo. 3. Kantselei vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Val-
lavalitsus. 5. Palgaaste 22 – 7640 kr. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei 
ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Tulud töövõtulepingutega.

1. Lia Oolberg. 3. Sekretär-asjaajaja. 4. Jõelähtme Vallava-
litsus. 5. Palgaaste 19 – 6600 kr. 6. ½ elamust Ida-Virumaa 
Kohtla-Nõmme. 7. Sõiduauto Ford Sierra (1986). 8. Ei ole. 
9. Eesti Ühispank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Ei ole.

1. Heiki Lilienthal. 3. Ehitusjärelevalve insener. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 24 -  8550 kr. 6. Elamu Har-
jumaa Jõelähtme vald – 24505:001:2640; korter Tallinn. 7. 
Sõiduauto VOLVO 745 (1989); SAAB 9000 (1993). 8. Ei ole. 
9. Hansapank – deebet; Eesti Ühispank – deebet. 10. Ühis-
pank 846000 kr. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus palk; 
KÜ Gonsiori 33 palk; TÜ Hedi palk; Loo Vesi OÜ juhatuse 
liikme tasu.

1. Gerli Kelk. 3.  Registripidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 22 – 8500 kr. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. 
Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Eleri Riks. 3.  Peaspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 25 – 9700 kr. 6. Korter, elamispind  Tallinn (Tallinn) 
nr. 8258601. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldusar-
ve, Ühispank - arveldusarve. 10. Ühispank - eluasemelaen 
412000 kr. (kaastaotleja); Hansa Liising – autoliising 59000 
kr. (kaastaotleja). 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Arvo Lassi. 3. Korrakaitse spetsialist. 4. Jõelähtme Val-
lavalitsus. 5. Palgaaste 14 – 5470 kr. 6.  Ei ole. 7. Kaubik 
Ford  Transit 100 VAN (1983). 8. Ei ole. 9. Hansapank - ar-
veldusarve; Ühispank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11 .Ei ole. 
12. Politseipension.

1. Priit Põldma. 3. Haridus- ja kultuuritöö spetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 23 – 8900 kr. 6. Korter 
Tallinn, talumaja Järvamaa Imavere vald. 7. Sõiduauto KIA 
Sephia (1997). 8. II samba pensionifond K 3 Hansapank; 
III samba kindlustusleping Hansapank 437.87 kr. 9. Hansa-
pank – õppelaenu konto; arveldusarve – 4. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12. RA Eesti Kontsert palk; Jõelähtme Vallavalitsus palk; 
OÜ Nordarendusprojekt palk; Eesti Haigekassa hüvitis. 

1. Laine Vain. 3.  Arengu- ja planeerimisosakonna va-
nemspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 25 
- 9700 kr. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – ar-
veldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Endine volikogu esimees Tiit Kollo ja endine  vallavanem 
Taimi Saarma, samuti  volikogu esimehed Art Kuum ja Ardo 
Lass ning vallavanemad Tarmo Paldermaa ja Andrus Um-
boja esitasid oma deklaratsioonid Siseministrile ja need 
avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 38

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord 

Määrus antakse Looduskaitseseaduse § 45 ja  kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3   p 1 alusel.  

§ 1. Määruse reguleerimisala  

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord) 
sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise 
tingimused ja korra Jõelähtme valla tiheasustusalas. Kord 
ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses) ja 
viljapuude raiumist.  

§ 2. Mõisted  

Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähen-
duses:

1) puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 
1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on vähemalt 15 senti-
meetrit, kõrghaljastuse element;

2) tiheasustusala – Jõelähtme valla üldplaneeringuga mää-
ratletud tiheasustusega ala;

3) raie- puu langetamine või võra oluline kujundamine (välja 
arvatud kuivanud okste kõrvaldamine);

4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning mää-
rab raietööde ja kõrvaltingimused;

6) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, 
millal puu raiumist võib mitte lubada;

7) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav 
puu või puud. 

§ 3. Raieluba  

(1) Puude raie tiheasustusalal on lubatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse  määratud vastava ametniku (edaspidi vastav 
ametnik) poolt välja antud raieloa (lisa nr 2) alusel. 

(2) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine 
toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel. 

(3) Puu raieluba tuleb taotleda puu langetamisel või võra 
kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 50%. Puu okste 
kärpimisel tuleb järgida, et pärast tööde teostamist oleks 
tagatud puu elujõulisus.

(4) Raieluba väljastatakse tasuta

§ 4. Raieloa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine                                                                  

(1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) 

on puu kasvukoha:

1) kinnistu omanik(ud) või omaniku (omanike) esindaja liht-
kirjaliku volituse alusel;

2) riigimaa valitseja;

3) munitsipaalmaa või munitsipaalehitise teenindusmaa 
valdaja.

(2) Taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse 
(lisa 1), milles märgib ära järgmised andmed:

1) taotleja nimi, kontaktandmed;

2) raiutavate puude arv;

3) põhjendus puu(de) raieks (kuivanud või haige, rajatisele 
või hoonele ohtlik, liiklust takistav, planeeringust tingitud või 
muu põhjus);

4) puu(de) kasvukoht, kinnistu aadress;

5) puu(de) raiumise orienteeruv aeg;

6) omandisuhe puude kasvukohaga;

7) kinnitust selle kohta, et puude raiumisel järgitakse ohu-
tusnõudeid ning tagatakse heakord;

8) enne raiet peab taotleja raie kooskõlastama töötsoonis 
asuvate naaberkinnistu-, elektri-, sideliinide ja teede valda-
jatega

9) täiendavad nõuded, mis peavad olema täidetud enne loa 
taotlemist:

- kui puu(d), mida  soovitakse  raiuda, asub kaitstaval loo-
dusobjektil, on vaja saada nõusolek kaitstava loodusobjekti 
valitsejalt;

- kui puu(d) asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või 
kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on vaja 
saada nõusolek Muinsuskaitseametilt;

- kui puu(d) asub veekaitsevööndis, on vaja saada nõu-
solek maakonna keskkonnateenistuselt, välja arvatud raie 
maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde 
tegemisel. 

(3) Vastav ametnik:

1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel 
nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;

2) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse 
menetlemise raieluba väljastamata;

3) otsustab raieloa andmise või mitteandmise 10 (kümne) 
tööpäeva jooksul alates selle taotlemisest;

4) kui on vajadus raiuda kokku üle 10 puu, siis suunab 
otsustamise vallavalitsusele, valmistades ette vastava 
eelnõu;

5) vormistab määruse lisas 2 toodud puude raieloa kahes 
eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale 
ja teine jääb vallavalitsusele;

6) märgistab puud looduses.

(4) Puu raiumiseks ei ole luba vaja, kui see on lubatud:

1) kehtestatud detailplaneeringus;

2) ehitusprojektis, mille alusel on väljastatud kehtiv ehitus-
luba.

§ 5. Raieloa andmisest keeldumine 

(1) Raieluba ei väljastata, kui:

1) raieloa  taotlus  ei vasta  paragrahvis 4  lõikes 1  esitatud  
nõuetele ja taotleja  ei kõrvalda puudusi talle selleks antud 
tähtaja jooksul;

2) tegemist on olulise tähtsusega põlispuu(de)ga, 
eripäras(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) 
puu(de)ga;

3) raiumine  kahjustaks  väärtuslikke  loodus-  ja  kultuur-
maastikke,  rohe-võrgustikku või rikuks vaateid või oleks 
muul viisil vastuolus avalike huvidega.

§ 6. Hädaolukord

Hädaolukorras võib puud raiuda  käesolevas korras nime-
tatud loata,  kui on tekkinud avariiolukord ning loa taotlemi-
se ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Käeso-
levas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest 
tuleb esimesel võimalusel, aga hiljemalt 5 (viis) tööpäeva 
jooksul teatada Jõelähtme Vallavalitsusele.

§ 7. Raieloa kehtivus 

(1) Vastava ametniku poolt väljastatud ja tema poolt allkir-
jastatud raieluba kehtib 3 (kolm) kuud alates selle väljasta-
mise kuupäevast. 

(2) Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puit-
materjaliga teostatavatele edasistele toimingutele (transport 
saeveskisse, paberipuu müük, küttepuude müük jm). 

(3) Raietöödega tegelev juriidiline või füüsiline isik on ko-
hustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas 
kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama sel-
le järelevalveametniku nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid 
viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada rai-
eloa omaniku poolt koostatud volikiri. 

§ 8. Haljastuse taastamine 

(1) Vastaval ametnikul on õigus raieloa väljastamise kõr-
valtingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust, 
seda kuni 5 uut puud iga langetatud puu eest valla vastava 
ametniku poolt ettenähtud kohas.  Puu asendusistutuse 
korral nõuab vastav ametnik taotlejalt garantiikirja, milles on 
näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks 
vastav arv puid ning istutuskoht. Garantiikiri vormistatakse 
koos raieloaga ühel blanketil.

(2) Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas 
või selle läheduses, arvestades naabrusõigusi. 
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(3) Asendusistutust koordineerib, korraldab ja peab arves-
tust vallavalitsuse vastav ametnik.

(4) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud 
kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

(5) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fiksee-
rimisest vastava ametniku poolt, on õigus nõuda samaväär-
sete asenduspuude istutamist.

§ 9 .  Raie keelamine raierahu perioodil 

Lindude pesitsemise ajal võib keelata puu raiumist kohta-
des, kus vastav ametnik on registreerinud pesitsevaid lin-
de.

§ 10. Vastutus  

(1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähta-
jaks puhastamise eest vastutab raieloa taotleja.  

(2) Raiekoha korrastamata jätmisel teeb vallavalitsus raieloa 
omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel 
võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunni-
raha seaduses ettenähtud korras. 

(3) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isi-
kutele kuuluvaid tehnovõrke ja rajatisi. Tema süül tekitatud 
kahju tuleb hüvitada.

(4) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistus-
seadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätete-
le.

§ 11. Järelevalve teostaja

Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud luba-
de täitmise üle teostab Jõelähtme Vallavalitsus. 

§ 12. Määruse avaldamine  

Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises an-
dmebaasis, ajalehes Jõelähtme ning  valla koduleheküljel 
Internetis. 

§ 13.  Rakendussätted  

(1) Kinnitada avalduse vorm raieloa taotlemiseks (lisa 1).  

(2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2). 

(3) Vallavalitsusel viia sisse ja avalikustada valla kodule-
heküljel Internetis raielubade register.

(4) Vallavalitsusel määrata railubade väljastamisega tegelev 
vastav ametnik. 

(5) Määrus jõustub 18. detsembril 2006a.

Ardo Lass
Volikogu esimees  

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 39

2007. aasta maamaksu määrade kehtestamine

Aluseks võttes maamaksuseaduse § 5 ja § 11, rahandus-
ministri 17.01.2001 määruse nr 10 “Maamaksuseaduse ra-
kendamise kord” § 6 ja Jõelähtme Vallavolikogu 26.10.2004 
määruse nr 50 “Maamaksust vabastamise korra kehtesta-
mine”, Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B :

§ 1. Kehtestada Jõelähtme vallas 2007. aastal maamaksu 
määraks hinnatsooniti alljärgnevalt:

1) H0245001 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;

2) H0245002 – 0,7 % maa maksustamishinnast aastas; 

3) H0245003 – 1,3 % maa maksustamishinnast aastas;

4) H0245004 – 1,8 % maa maksustamishinnast aastas;

5) H0245005 – 1,8 % maa maksustamishinnast aastas;

6) H0245006 – 2,2 % maa maksustamishinnast aastas;

7) H0245007 – 2,0 % maa maksustamishinnast aastas;

8) H0245008 – 2,0 % maa maksustamishinnast aastas; 

9) H0245009 – 2,2 % maa maksustamishinnast aastas;

10) H0245010 – 2,0 % maa maksustamishinnast aastas;

11) H0245011 – 2,0 % maa maksustamishinnast aastas;

12) H0245012 – 0,7 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2. Kehtestada  Jõelähtme  vallas 2007. aastal  põlluma-
jandussaaduste  tootmiseks kasutusel oleva haritava maa 
ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks kõikides hinnat-
soonides 1,1 % maa maksustamishinnast aastas. 

§ 3. Vabastada  avalduse esitanud pensionärid, repressee-
ritud  ja represeeritutega võrdsustatud elamumaa kasutajad 
2007. aastal maamaksust kuni 1,0 ha ulatuses, kuid sum-
mas mitte üle 600.- krooni.

§ 4.  Vallavalitsusel korraldada maamaksu maksjate arves-
tus maksjate lõikes.

§ 5. Määrust rakendatakse alates 01.01.2007. 

Ardo Lass
Volikogu esimees 

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 40

Jõelähtme vallavara valitsemise korra muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
1 p 6, Jõelähtme valla põhimääruse     § 30 lg 1 p 6, § 73 lg 
4, Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Täiendada Jõelähtme vallavara valitsemise korda § 7 lg 
1 p 11 ning sõnastada see alljärgnevalt:

“11) vallavalitsus, kui on tegemist  transpordimaa sihtots-
tarbega kinnistu soetamisega, mille maksumus ei ületa 50 
000.- (viiskümmend tuhat) krooni.”

§ 2. Muuta Jõelähtme vallavara valitsemise korra § 7 lg 1 p 
2 ning sõnastada see alljärgnevalt:

“2) vallavolikogu, kui on tegemist kinnisasjaga (välja ar-
vatud § 7 lg 1 p 1¹) või kui sellega võetakse vallale rahalisi 
kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve 
kuludes.”

§ 3. Täiendada Jõelähtme vallavara valitsemise korda § 7 lg 
1¹ ning sõnastada see alljärgnevalt: “(1¹) Korra paragrahv 
7 lõige 1 punkti 1¹ alusel sooritatud tehingutest informee-
rib vallavalitsus vallavolikogu tehingu tegemisele järgneval 
volikogu istungil.”

§ 4. Määrus jõustub 04. detsembril 2006.

Ardo Lass
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 07. november 2006 nr. 128

Loo Keskkooli rekonstrueerimine, spordihoone ja 
staadioni ehitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 
p 8, Jõelähtme valla põhimääruse  § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 8 alu-
sel, võttes arvesse Harju maavanema 25. septembri 2006.
a. korralduse   1745-k, Jõelähtme vallavara valitsemise kor-
ra § 9 lg 1 ja juhindudes Vabariigi Valitsuse 29.12.2004.a. 
korraldusest nr 911-k „Koolide loetelu, mille hoonete reno-
veerimiseks ja ehitamiseks võib Riigi Kinnisvara Aktsiaselts 
kasutada talle selleks otstarbeks eraldatud vahendeid” ning 
lähtudes vajadusest parandada Jõelähtme vallas põhi- ja 
keskhariduse kättesaadavust, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B: 

1. Nõustuda Riigi Kinnisvara AS esialgse (äriregistri kood 
10788733, asukoht Tartu mnt. 85, Tallinn) 23. oktoobril 
2006.a. esitatud pakkumisega nr. HA08/P03/K110 Variant 
nr. 1 Loo Keskkooli õppehoone rekonstrueerimiseks, spor-
dihoone ja staadioni ehitamiseks (lisatud otsusele).

2. Esitada keskkonnaministrile taotlus loa saamiseks Jõe-
lähtme valla munitsipaalomandis oleva Loo Keskkooli 
maaüksuse (katastritunnusega 24504:003:0674, sihtotstar-
bega sotsiaalmaa), pindalaga 32 468 m²:

2.1. hoonestusõigusega koormamiseks kogu ulatuses (32 
468 m²) Riigi Kinnisvara AS kasuks;

2.2. võõrandamiseks osakapitali suurendamise teel OÜ-le 
Loo Soojus (OÜ Jõelähtme Varahaldus) reg. nr. 10421599.

3. Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu-
le 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 129 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 p 4, Vabarii-
gi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud “Maa 
munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

OTSUSTAB:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Loo alevikus asuv Loo puhkeala maaüksus.  

2.  Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbe-
ga – 005. sotsiaalmaa (Ü).

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees     
    

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 130 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1, Vabarii-
gi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud “Maa 
munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse 
Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas asuv Jägala-Joa puhke-
kompleksi maaüksus sellel paiknevate ehitiste teenindami-
seks vajaliku maa-alana.  

2.  Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbe-
ga – 002. ärimaa (Ä).

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 131 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1, Vabarii-
gi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud “Maa 
munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Loo alevikus asuv Saha tee 10B hoone teenin-
damiseks vajalik maa-ala.  

2.  Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbe-
ga – 002. ärimaa (Ä).

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees  

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 132 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 p 4, Vabarii-
gi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud “Maa 
munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Loo alevikus asuv Lagedi pargi maaüksus.  

2.  Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbe-
ga – 005. sotsiaalmaa (Ü).

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees     

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 133 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 p 4, Vabarii-
gi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud “Maa 
munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1.  Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse   
Jõelähtme vallas Loo alevikus asuv Proosakalme maaük-
sus.

2.  Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbe-
ga – 005. sotsiaalmaa (Ü).

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees     
    

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 134 

Jõelähtme valla Haapse küla Lepikupõllu maaüksusele 
elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtots-
tarbe määramine

Lähtudes maakatastriseaduse § 18 lg 7 ja Haapse küla Le-
pikupõllu maaüksuse omaniku Igor Laev’a avaldusest, Jõe-
lähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Määrata Haapse külas Igor Laev’a omandisse kuuluva 
maatulundusmaa sihtotstarbega Lepikupõllu kinnistu (reg. 
nr 11010602, katastritunnus 24505:001:0803) elamu teenin-
damiseks vajaliku 2447 m² suurusega maaüksuse sihtots-
tarbeks elamumaa.

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

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 29. november 2006 nr. 135 

Transpordimaa soetamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 22 lg 1 p 6 ning Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 
määrusega nr 29 kinnitatud “Vallavara valitsemise korra”, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Soetada Jõelähtme vallale Neeme külas asuv Kivineeme 
tn lõik T-2 katastriüksus, pindalaga 1126 m2, sihtotstarbega 
transpordimaa, katastritunnusega 24505:001:0822, hinna-
ga 3 000.- (kolm tuhat) krooni (toimiku koostamise kulutus-
ed). Lisaks kohustub Jõelähtme vald tasuma notaritasu ja 
kinnistamiseks vajaliku riigilõivu.

2. Jõelähtme vald kohustub hüvitama maaüksuse võõ-
randajatele (Kristel Loigo ja Jan Loigo) käesoleva otsuse 
punktis 1 nimetatud toimiku koostamise kulutused peale 
asjaõigusliku lepingu sõlmimist 5 (viie) tööpäeva jooksul 
asjaõiguslikus lepingus toodud arveldusarve(te)le. 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass
Volikogu esimees

30. novembril esitasid 7 vallavolikogu liiget   -  Ludmilla Kas-
ka, Jelena Lätik, Toomas Kümmel, Tiia Välk, Jüri Kerner, Art 
Kuum ja Tarmo Paldermaa umbusaldusavalduse vallavanem 
Andrus Umboja vastu.

5. detsembril võtsid algatajad oma avalduse tagasi ja selle 
tõttu alus esitatud avalduse edasiseks menetlemiseks vo-
likogus on ära langenud.

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE JUURDE KUULUVA-
TE LISADE JA SELETUSKIRJADEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KODULEHEKÜLJEL: 
www.joelahtme.ee
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KASULIK TEADA!

Avaliku korra rikkumised
£ 04.12.2006 kella 15.25 ajal solvas ja 
ähvardas meesterahvas Ülgase külas 
53-aastast Olgat.
  
Alaealised 
£ 17.11.2006 tarbisid kaks 17-aastast 

noormeest  Loo alevikus Kuusiku teel 
alkohoolset jooki. Koostati väärteopro-
tokoll Alkoholiseadus § 71 alusel. 

£ 23.11.2006 tarbisid 16-aastane ja 
17-aastane noormees Loo alevikus  
Kuusiku teel alkohoolset jooki.  

£ 29.11.2006 tarbis 17-aastane noor-

mees Loo alevikus Saha teel alkohool-
set jooki. Koostati väärteoprotokoll 
Alkoholiseadus § 71 alusel. 

£ 29.11.2006 tarbisid 12-aastane ja 
15-aastane noormees Loo alevikus 
Saha teel tubakatooteid. Koostati väär-
teoprotokoll KarsS §262 alusel, mis 
käsitleb avaliku korra rikkumist.

£ 29.11.2006 tarbis 17-aastane noor-
mees Loo alevikus Saha teel alkohool-
set jooki. Koostati väärteoprotokoll 
Alkoholiseadus § 71 alusel. 

£ 08.12.2006 tarbisid 16-aastane 
ja 17-aastane noormees Kostivere 
alevikus alkohoolset jooki. Koostati 

väärteoprotokoll Alkoholiseadus § 71 
alusel.
  
Vargus
£ 23.11.2006 varastati Manniva külas 
talus tallist 3 hobus tekki. Kahju on 
6000 krooni. 

£ 23.11.2006 varastati Saviranna täna-
val spordikott sularaha ja dokumenti-
dega. Kahju on 600 krooni. 

£ 27.11.2006 varastati Loo alevikus 
Saha teel sõiduautost käekott sulara-
ha, erinevate kaartide ja dokumentide-
ga. Kahju on 7000 krooni. 

£ 28.11.2006 varastati Jõelähtme 

vallas ehitussoojakust tööriistu. Kahju 
on 23 200 krooni. 

£ 28.11.2006 varastati Saviranna 
tänaval suvilast jalgratas, muruniitja 
ja erinevaid esemeid. Kahju on 4500 
krooni.  

£ 04.12.2006 varastati Loo alevikus 
Toome teel sõiduautolt neli velge koos 
rehvidega. Kahju on 15 000 krooni. 

£ 03.12.2006 – 04.12.2006 varastati 
Toome teel sõiduautolt neli velge koos 
rehvidega. Kahju on 16 000 krooni. 

£ 05.12.2006 varastati Manniva külas 
talust ahi. Kahju on 4500 krooni. 

POLITSEIKROONIKA

119 liikluseeskirjade rikkumist
Liiklusõnnetuse teateid registreeritud 11

Kui aitad oma naabreid, võid kindel olla, et 
vajalikul hetkel aidatakse ka  sind !
Mis on naabrivalve ?

• Naabrivalve on levinuim ja 
edukaim kuritegude ennetami-
se viis.Eesmärk on muuta oma 
kodumaja,suvekodu või suvila piir-
kond turvalisemaks ja keskkonnasõb-
ralikumaks

• Naabrivalve põhimõte on lihtne 
– naabritega ühisel jõul saate kurite-
gevuse oma elukohat eemale hoida

• Naabrivalve on politsei partner. 
Loomulikult on politsei ülesanne 
võidelda kuritegevusega, ent ta vajab 
Teie abi, et teha seda tulemusliku-
malt!

Osaledes naabrivalves saate:
• Vähendada kuritegevust oma ko-

dukandis ning kaotada ka võimalused 
kuritegevuseks.Kurjategijad hoiavad 
eemale piirkondadest,kus on organi-
seeritud naabrivalve

• Õppida tundma kõikvõimalikke 
enese – ja varakaitsmise võtteid, ilma 
et peaks paigaldama ülearu kalleid 
turvasüsteeme

• Luua oma kodukandis endale ja 
oma lastele turvalisem koht elamisek
s,töötamiseks,puhkamiseks ja män-
gimiseks

Kui aitad oma naabreid,võid olla 
kindel,et vajalikul hetkel aidatakse ka 
Sind!

Kuidas naabrivalve töötab?
• Ühe elumaja või piirkonna ela-

nikud hoiavad üksteisega kokku-
lepitult oma naabruskonnal silma 
peal.Korrarikkumistest või kahtlus-
täratavatest juhtumites, isikutest 
teatatakse kohe naabritele,sektori 
vanemale, politseile,kes oskavad siis 
kiirelt tegutseda.Mida varem kurite-
ost teatate,seda suurem on võimalus 
kurjategija tabamiseks!

• Võid rahulikul meelel pike-
maks ajaks ära sõita,teades,et su 
vara on kaitse all. Tuleb vaid paluda 
naabreid,et need jälgiksid sinu korte-
rit ja tühjendaks postkasti

• Samuti saad abi oma auto val-
vamiseks majahoovis,suvilas.Kui su 
enda akna all ei ole autole ruumi,võid 
selle parkida mujale,teades,et seda 
valvab tuttav naaber

• Oma elupiirkonna turvalisemaks 
muutmiseks saavad naabrivalves 
osalejad teha ühiselt ettepanekuid m
ajaomanikele,korteriühistu juhtidele 
ja kohalikule omavalitsusele.Kui hea 
ideega ühineb terve naabruskond,on 
selle teostamine lihtsam

Igaüks saab osaleda naabrivalves 

jõudumööda.Koduperenaised võivad 
aeg-ajalt läbi akna või uksesilma visa-
ta pilgu trepikojas või hoovis toimu-
vale.Pensionärid,kes tihti veedavad 
aknail pikki tunde,saavad seda teha 
nüüd naabruskonna huvides.Unetud 
aga hoiavad öösel ümbruskonnal sil-
ma peal.Isegi õues palli mängivad lap-
sed saavad jälgida koduhoovi,tänavat 
ja ümbruskonda. Kellel aga pole aega 
igapäevaseks jälgimiseks,võivad enda 
peale võtta majadevahelise koostöö 
koordineerimise ja vabal ajal patrul-
limise. 

Kui sinu majas ja ümbruskon-
nas tegutsevad aktiivsed naabrivalve 
rühmad,ei pea sa oma auto, automak
i,jalgratta,muruniiduki või muu vara 
pärast muretsema.Kurikael teab,et 
NAABRI valvas silm jälgib tema igat 
sammu ning ta ei julge sinu koduhoovi 
sisenedagi.NAABER aga võib rõõmsal 
meelel puhkusele või võistlustele sõita 
teades,et naabrid hoiavad  tema varal ja 
kodul silma peal.

Kaovad verised süstlad,uriinihais 
trepikodades,põlenud postkastid ja 
väheneb ka muude varguste ning 
väärtegude arv. Sa võid rahulikult 
oma lapse õue mängima lubada.

Naabrivalve – see oleme meie 
ise !

Kes aitaks sind veel,kui mitte 
sina ise ? Halvim on käed rüppes 

istuda, ohkida, viriseda ja vaadata 
pealt,kuidas kodupiirkond ja puhke-
kohad muutuvad kurikaelte rüüste-
retkete tallermaaks !

Tänuväärseks näiteks võib tuua 
NEEME küla, kus hakkajad mehed 
ja naised  võtsid eesmärgiks muuta 
oma kodukoht turvalisemaks ning 
sõlmisid   lepingu (naabrivalve sek-
tor-politsei-vald-Eesti Naabrivalve) 
naabrivalve moodustamiseks Neeme 
külas juba 20.12.2002.a.

08 juulil 2003.a. kirjutati Jõe-
lähtme vallamajas alla lepingutele 
naabrivalve sektorite moodustami-
seks KABERNEEME ja KALLAVERE 
külades.Moodustatud on kolm naab-
rivalve piirkonda Loo alevikus- KUU-
SIKU 3, KUUSIKU 5 ja LIIVAKANDI. 
Vajaka on ainult nende efekiivsemast 
ja tulemusrikkamast tööst !

 Naabrivalve sektorite loomine 
on vajalik ka teistes Jõelähtme valla 
külades ja alevikes. MIKS EI VÕIKS 
OLLA NAABRIVALVE sektor ka 
MEIE KÜLAS,ALEVIS,MAJAS ?! Te-
gelikkuses see ju toimib, vajalik oleks 
selle töö ühine reaalne käivitamine ja  
juriidiline vormistamine, et ühiselt 
võidelda kurikaeladega! Ärgem jää-
gem ükskõikseteks nii enda kui naab-
rite vara kaitsmisel ! Teatame kõigist 
väärnähtudest,kahtlastest võõrastest
,narkomaanides, salaalkoholiga kau-
bitsejatest, nn “metallistidest”,alkoh

oli- või narkojoobes roolikeerajatest 
jne politseile.

Usaldame ja aitame üheskoos 
politseid – nii aitame ka ise 
ennast !

Naabrivalve tugirühmade asu-
tamises ei ole midagi keerulist-esi-
meste nõuannete saamiseks võta 
ühendust mittetulundusühinguga 
Eesti Naabrivalve,kohaliku konstaab-
liga või Jõelähtme valla korrakaitse-
ja keskkonnajärelvalve vanemspet-
sialistiga Loo al. Saha tee 11A ehk 
Jõelähtme Vallamajas.

Kuidas  alustada?
• Teadvustage, et järgmine ohver 

võite olla Teie ise! Alguseks peab ole-
ma naeratus ja tervitus “tere naaber!” 
Naabrivalve toimib ainult naabrite 
vahelises koostöös.

• Loodavas piirkonnas peaks ole-
ma 1-3 aktiivset inimest, kes tahavad 
ja leiavad aega Naabrivalve projekti 
käivitamise ja käigus hoidmisega te-
geleda.

• Kogunege koosolekule ja aruta-
ge naabritega, kas kuritegevus Teie 
naabruskonnas on probleem? Kui 
jah, siis kas on otstarbekas alustada 
kuritegevuse tõkestamiseks naabri-
valve projektiga?

• Võtke ühendust politseiga ja 
uurige mis laadseid kuritegusid on 

Teie naabruskonnas toime pandud, 
et saaksite suunata oma tähelepanu 
just sinna. Järgmisele koosolekule 
kutsuge juba valla, politsei ja Eesti 
Naabrivalve esindajad, kes oskavad 
praktilist nõu anda.

• Koostage Naabrivalves osaleja-
te nimekiri koos kontaktandmetega 
ning andke see kõigile naabritele, sa-
muti politseile.

Naabrivalvega liitunuile on 
Naabrivalve koostööpartnerite 

MTÜ  EESTI NAABRIVALVE 

ARVO  LASSI
Korrakaitse-ja keskkonnajärelvalve 

vanemspetsialist
Jõelähtme Vallamaja

Teisipäev 08.15 – 13.00 tel. 605 4682
 Loo Korrakaitsepunkt, Loo alevik 

Saha tee 11A: tel. 608 0763 
Kolmapäev  13.00 – 16.30

arvo@joelahtme.ee

Jõelähtme valla konstaablid:
                               

KAUPO LUUR
Esmaspäev – Jõelähtme Vallamaja 

09.00-11.00 tel. 6054887
Teisipäev – Loo al. Saha tee 11A    

17.00-19.00 tel. 6080763
GSM  53 400 125, 608 0100.

TOOMAS LEHTER
tel. 55 54 89 88

MTÜ Jõelähtme Valla Korrkaitse Ühing
Saha tee 11A

Loo alevik

Telefon patrullautos 53 441 001
korrakaitse@korrakaitse.ee

patrull@korrakaitse.ee

POLITEI lühinumber 110

Teretulnud on kõigi vallakodanike 
soovitused ja ettepanekud meie 

koduvalla elukeskkonna tur\valise-
maks ja keskkonnasõbralikumaks 

muutmisel !

Head koostööd soovides,
Arvo Lassi

Naabrivalve piirkonnad tuleks kindlasti tähistada



JÕELÄHTME VALLA LEHTNR 116 / DETSEMBER 2006lk 11

Valla eakad sünnipäevalapsed
detsembris 2006

82 19.12 EDGAR SILLA Loo alevik

81 31.12 ALBERT RÄMMELD Ülgase küla

80 23.12 ANTS LÄTTI Saha küla

91 26.12 ELLA JÜRJO Iru küla

89 14.12 AGNES-ELISABETH 
KIVIVSILD

Kaberneeme 
küla

87 09.12 LINDA MAISA Manniva küla

85 18.12 ERNA KINGSEPP Jõelähtme küla

81 10.12 LEIDA KEKS Loo alevik

81 15.12 AINO KURGPÕLD Loo alevik

81 29.12 LILIAN PIIROJA Saha küla

80 23.12 VAIKE OJA Loo alevik

75 29.12 KARL KURM Haljava küla

75 29.12 VELLO KUUSEMETS Ihasalu küla

75 17.12 MARIA BOULAKHTINA Loo alevik

70 04.12 ELDUR RANNALA Loo alevik

Avaldame kaastunnet Aare Pröömile perega 
kalli ema, vanaema ja vanavanaema

HELMI - HELENE PRÖÖMI

kaotuse puhul!

Kostivere kooli töötajad

Müüa 2-toaline korter 
Loo alevis.

Tel. 55 951 452

Noor pere ostab otse

omanikult veekogu äärde 
maad, et endale hubane 

kodu rajada. 

Tel.5219822

e-mail: 

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

märgiga lisarida 10 krooni)

Kuulutused

Novembris ja detsembris 2006 surnud 
Jõelähtme valla elanikud

Enda Rämmeld   11.08.1916 – 05.11.2006 

Gilbert Arusaar   13.05.1925 – 18.11.2006 

Tiiu Urm    17.02.1913 – 30.11.2006

Helmi-Helene Prööm   06.04.1908 – 01.12.2006

Ülo Sepp    06.08.1919 – 06.12.2006

Tänan kõiki, kes mind juubelil meeles 
pidasid ja soovin kõigile headele inimestele 

toredaid pühi ja tegusat uut aastat! 

Anne Kanne ja Kostivere Päevakeskuse pere.

Loo Kultuurikeskuse 
algab 11. jaanuaril

kell 19.30 

PEOTANTSU
KURSUS.

Õpetaja Helve
Kruusement

Osalemiseks 
registreeri 
6080557

Jõulutoetus eakatele ning puuetega 
laste peredele

Ka käesoleval aastal maksab Jõelähtme vald pühade eel oma eakatele ala-
tes 70 eluaastast 300 krooni jõulutoetust. Toetust saavad inimesed, kes 

rahvastikuregistri andmetel on meie valla elanikud ning toetuse inimeseni 
jõudmise eest hoolitseb sotsiaalosakond. Kellel mingil põhjusel on jäänud 
jõulutoetus saamata, on jaanuarikuu jooksul võimalik vallamaja kassast 

summa isikuttõendava dokumendi esitamisel välja võtta.

Puuetega laste peredele laekub 300kroonine jõulutoetus pangakontole. Ka 
siin kehtib vala elanike registris olemise nõue. Kuna vallal puuduvad and-

med kõikide puudega laste perede kohta, siis võib juhtuda, et mõni pere on 
toetusest ilma jäänud. Neil peredel palume endast sotsiaalosakonnale mär-

ku anda, et saaksime teile hilinenult veel jaanuaris jõulukingi teha. 

Jõelähtme Vallavalitsuse sotsiaalosakonna telefoninumbrid on 
6054880 ja 6054860

Evely Murekas

sotsiaalosakonna juhataja

NEEME ALGKOOLI 

PERE SOOVIB 

KÕIGILE KENA

JÕULUAEGA JA 

HEAD UUT

AASTAT!

22. detsembril Kutsume kõiki ehtima 
metsloomadele ilusat jõulupuud

Sotsiaaltöötaja
Liivi Vain´i
vastuvõtt

Loo Kultuurikeskuse
A-korpuses   

kuu igal teisel neljapä-
eval  kella 10.00-13.00. 

Täpsem info
tel. 60 54 855.

Kostivere lasteaed

pakub tööd

MAJANDUSJUHATAJALE

alates 01.01.2007. 

Töökoormus 1,0 kohta,
vajalik eelnev töökogemus 

lasteaias.

Lisainfo 6081540, 
5205818 Kaili Raamat
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Rahulikke jõule ja
Head uut aastat, mis

looks võrdseid võimalusi
kõikjal Eestis!

Keskerakond soovib oma 
valijatele ja Jõelähtme valla 
elanikele rahulikke jõule!


