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NR. V A L L A L E H T

Jõelähtme
J A A N U A R 2 0 0 7

1 1 8

Jõelähtme valla sooline 
koosseis asulate kaupa 
seisuga 01.01.2007.a
 

ASULA Mehed Naised Kokku
Aruaru 46 42 88
Haapse 24 13 37
Haljava 76 66 142
Ihasalu 18 11 29
Iru 150 140 290
Jõelähtme 49 50 99
Jõesuu 29 29 58
Jägala 70 69 139
Jägala-Joa 19 17 36
Kaberneeme 55 51 106
Kallavere 63 68 131
Koila 4 8 12
Koipsi 2 0 2
Koogi 54 41 95
Kostiranna 12 7 19
Kostivere 359 387 746
Kullamäe 3 5 8
Liivamäe 28 37 65
Loo küla 5 12 17
Loo alevik 984 1120 2104
Maardu küla 52 69 121
Manniva 19 20 39
Neeme 88 90 178
Nehatu 11 11 22
Parasmäe 24 17 41
Rebala 73 72 145
Ruu 52 31 83
Saha 59 59 118
Sambu 13 9 22
Uusküla 142 135 227
Vandjala 25 24 49
Võerdla 6 9 15
Ülgase 41 48 89
Jõelähtme 
vald

2672 2785 5457

Detsembrikuu jooksul 
võis tähelepanelikum 
kodanik märgata sten-
didel ja mujal avalikes 
kohtades rippuvaid 
üleskutseid sõnumiga 
kanda end valla hinge-
kirja. Lugemishimu-
lised võisid leida asjako-
hase info valla ajalehest 
ja kodulehelt. 

Nüüd, kui uus on suure pauguga meie 
kõigi õuele tulnud, on õige hetk heita 
pilk tagasi eelneva aasta sündmus-
tele. Millised siis olid 2006. aasta. 
rahvastikuarengud ja registreerumis-
kampaania tulemused meie vallas.

Kui 2006.a. 1. jaanuari seisuga 
elas vallas 5412 elanikku, siis 2007. 
a. alguseks on vallakodanike arv kas-
vanud 5457-ni. Vaid kiretuid num-
breid vaadates võiks öelda, et 45 
inimesega oleme nüüd plussis. Seda 
küll, kuid lihtsalt see ei läinud. Jõu-
lud saabusid Eesti linnadele ja val-
dadele eelmisel aastal varakult, juba 
detsembri alguses. Kingituseks see-
kord Siseministeeriumi rahvastiku-
registri andmete korrektuur. Toimus 
ligi 10000, enamjaolt maksujõulise 
inimese, kelle põhielukohaks Soome, 
väljaregistreerimine Eesti omavalit-
susüksustest. Ei jätnud see puuduta-
mata ka Jõelähtme valda: meilt kirju-

tati välja 64 elanikku.
Ent selleks ajaks oli vallavalitsus 

juba alustanud kampaaniaga, mille 
käigus registreerus detsembrikuu 
jooksul valla elanikuks 96 inimest. 
Tulemusega võib igati rahul olla. 
Muidu seisnuks Jõelähtme kui Tal-
linna otsene naaber ja pendelrände 
meka silmitsi tõsiasjaga, et elanike 
arv hoopis kahaneb. 

Kampaania oli edukas
Rääkides statistikast, avaldas 

2006. aastal kokku soovi registreeru-
da valla kodanikuks 607 inimest, lah-
kus 562. Ühesõnaga aasta jooksul on 
üle 11% valla elanikest vahetunud või 
vallasiseselt muutnud oma elukohta. 
Siiras rõõm on tõdeda, et suurem osa 
sisserännanuid on vanuses 0-9 ja 25-
39 ehk siis eeldatavalt noored pered. 

Kampaaniakuu raames toimus 1/6 
aasta registreerumistest. Korraldatud 
väljasõidu-vastuvõtud valla erineva-
tes asulates ei läinud kusagil luhta. 
Oodatult kasutas võimalust kõige ak-
tiivsemalt Loo rahvas. Kuid enamik 
registreeruda soovijaid seadis siiski 
sammud vallamajja. Protsessi eduka 
läbimisega kaasnevatest meenetest 
olid kõige populaarsemad keskusasu-
lates Loo Spordihoone ujumiskaart ja 
Piletilevi kinkekaart, külades aga soe 
tekk.

Külad kasvavad
2007. a. 1. jaanuari seisuga on val-

las 0-14aastaseid 16% ning 65aasta-
seid ja vanemaid 12%, seega tööealis-
te osakaal kogurahvastikust on 72%. 

Noorte (vanuserühm 7-26) osakaal on 
26%, mis jääb kahjuks alla Harjumaa 
keskmisele näitajale. Vaadeldes rah-
vaarvu muutusi valla asulates, on kü-
ladest 2006. aastal kõige jõudsamalt 
kasvanud Uusküla, Iru ja Saha, kuhu 
on juurde tulnud vastavalt 38, 23 ja 
20 uut elanikku. Suurem kasv toimus 
veel ka Rebala, Neeme, Kallavere, 
Liivamäe ja Kaberneeme külades. 
Samas on vähenenud rahvaarv valla 
mõlemas suuremas keskasulas, see-
juures Lool 27 inimese võrra. Omaet-
te ekstreemne näide on aga Jägala 
küla, mille rahvaarv registri andmetel 
kahanes 228-lt 139-ni, tervelt 89 ini-
mest!. Tegelikult on selle põhjuseks 
asjaolu, et Siseministeerium otsustas 
pärast väikest mõttepausi registrist 
kustutada juba enne 1994. aasta 31. 
augustit lahkunud nõukogude sõja-
väelaste pered. Siiski on üleüldine 
seis positiivne, sest enamikes külades 
on sellel aastal elanikke rohkem. 

Niisiis elab käesoleval hetkel Jõe-
lähtme vallas ametlikult 41 meest ja 
4 naist enam kui aasta tagasi. Samas, 
kui arvestada registrikorrektuuride 
mõju, siis tegelikult kasvas elanike 
arv vallas ligi 200 uue inimese võr-
ra. Ja see on tubli tulemus, nagu ka 
enam kui nelikümmend uut ilmako-
danikku! Uusi tibusid saame lugeda 
aasta pärast. Vahepeal aga ärgem 
unustagem vana rahvatarkust, et ega 
lapsetegu pole häbitegu!

Hannes Orgse 
Arenduse peaspetsialist

Eelmise aasta tibud loetud
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Head aastat kõigile!
Aeg lendab meeletu kiirusega. 
Alles see oli, kui ootasime jõule 
ja kaugel see jaanipäevgi enam… 
Sellest hoolimata tuleb meil kõigil 
iga päev pingutada, et anda oma 
parim koduvalla arenguks.
Jaanuarikuu on vallale väga oluline 
kuu, kuna vallavolikogu istungil tuleb 
teisele lugemisele 2007. aasta eelarve 
ja valla arengukava aastateks 2007 
– 2015, loodan, et volikogu need ka 
vastu võtab. Eelarve ja arengukava on 
dokumendid, mille alusel hakkame 
järgnevatel perioodidel tegutsema, 
need dokumendid ei mõjuta vaid 
vallavalitsuse igapäevaseid tegemisi, 
vaid avalduvad ka ühel või teisel moel 
kõigi valla inimeste elus. Loodan, et 
see on positiivne areng meie kõigi 
jaoks. Suurematest ettevõtmistest, 
algatustest ja investeeringutest 2007. 
aastal kirjutame põhjalikult juba järg-
mises valla ajalehes.
2006. aasta tegemistele tagasi 
vaadates tuleb ära märkida, et see oli 
strateegiliste dokumentide väljatöö-
tamise aasta, valla uue arengukava 
koostamise aeg, Loo aleviku, Saha ja 
Liivamäe küla osaüldplaneeringu ja 
Rebala kaitseala teemaplaneeringu 
protsesside algatamise aasta. Töötati 
välja mitmeid valla igapäevast elu 
reguleerivaid kordasid, nagu vallavara 
kasutamise ja käsutamise kord, elu-
ruumide üürileandmise kord, puude 
raiumise kord ning samuti ka eralaste-
aedade toetamise kord, perekonna 
sissetulekust mittesõltuvate toetuste 
kord, millega kehtestati ranitsatoe-
tus esimesse klassi astujatele ning 
medaliga lõpetajate toetus abiturien-
tidele. Oluline on nimetada ka Loo 
Keskkooli rekonstrueerimisprojekti 
koostamine. Samas ei tegeletud vaid 
paberitööga. Nii mõnessegi vallakes-
kusesse kerkisid uued rularambid 
ning lastemänguväljakud. Suurim 
tee-ehitus oli Kallavere külas Saviran-
na teel, lisaks muidugi igapäevased 
teeremondid. Loo Keskkooli aula 
sai uued aknad ja valgustuse ning 
Kostivere Põhikool spordisaal uued 
aknad. Kaberneeme raamatukogule 
paigaldati vee ja kanalisatsioonito-
rustik ning Kostivere raamatukogu 
WC remonditud. Ära ei saa unustada 
loomulikult ka Loo spordikeskuse 
terviseraja drenaažisüsteemi ning 
Neeme küla võrkpalliväljaku rajamist. 
Suuremaid ja pisemaid tegemisi oli 
loomulikult veel palju, kuid küllap iga 
küla ja alevik ning asjaosaline teab 
nendest niigi.
Valla arengu seisukohalt on väga 
oluline see, kui palju meil on vahen-
deid infrastruktuuri investeerimiseks 
ning loomulikult ka igapäevaste 
tegemiste rahastamiseks. Suure-
ma osa valla tuludest moodustab 
teatavasti valla elanike poolt tasutav 
tulumaks. Tulumaksu suurus aga 
on otseses sõltuvuses meie elanike 
arvust ja nende sissetulekutest. Mä-
letatavasti viis vallavalitsus eelmise 
aasta detsembrikuus läbi elanikuks 
registreerimise kampaania, mille 
tulemus oli oodatust positiivsem. 
Kampaaniakuu jooksul registreeris 
ennast meie valla ametlikuks elani-
kuks ligi sada inimest, täpsemalt 96 
inimest. Oluline on see loomulikult 
seetõttu, et tulumaksu arvestust 
peetakse esimese jaanuari seisuga. 
Sellest hoolimata on ka kõik need, 
kes ei jõudnud detsembri jooksul 
ennast rahvastikuregistrisse kanda, 
oodatud vallamaja kantseleisse, kus 
saab selle toimingu kiirelt sooritada. 
2007. aasta 1. 
jaanuari seisuga 
elab meie vallas 
ametlikult 5457 
inimest.

Edukat jätkuvat 
aastat soovides!

ANDRUS UMBOJA 
Vallavanem

Tänaseks on  Tallinn 
muutunud suurima ela-
nike arvuga piirkonnaks 
Eestis. Ja mitte ainult 
äri pole see, mis mee-
litab inimesi pealinna. 
Tallinna lähiümbruses 
elavad inimesed käivad 
tihti linnas osturetke-
del, vaba aega veetmas,  
tervist taastamas. 

Kui väga paljud inimesed leiavad Tal-
linnast ka tööd, siis elamine pealinnas 
muutub iga aastaga üha ebapopulaar-
semaks ja ikka rohkem inimesi kolib 
elama vaiksematesse kohtadesse linna 
lähiümbruses. 

Kõik see tekitab transpordiproblee-
me. Iga autoomanik on kindlasti ise 
kogenud, et viimasel ajal on peaaegu 

võimatu liigelda mööda kitsaid Tallin-
na tänavaid. Liiklusummikud tekivad  
väljaspool  tipptundegi. Isegi Tartu 
maantee laiendus ei likvideerinud olu-
liseltkitsaskohti liikluses. Linnas pole 
enam harulduseks näha inimesi, kes 
liiguvad minitranspordivahendite, 
nagu väikemootoriga tõukeratta või 
rulluiskudega. Lisaks tervislikkusele ja 
kiirusele aitab taoline liiklemisviis la-
hendada ka parkimisprobleeme.Samas 
on talvel minivahendite kasutamine 
liikluses raskendatud.

Inimesed, kes saabuvad Tallinna 
näiteks Keilast või Tapalt, kasutavad 
selleks rongi, mille liikumine ei sõltu 
tipptunniaegadest. 

Mida siis teha meie valla elanikel, 
kel sõiduauto alternatiiviks on ainult 
liinibussid, mis ju samuti jäävad um-
mikutesse ja pole seega kuigi heaks 
lahenduseks.

Arvestades kiiret elanike arvu kasvu 
Viimsis, Maardus ja Jõelähme vallas 
võttis  Tallinn suuna kiirtrammiliini 
loomisele, mis võimaldaks linna piirist 

kesklinna jõuda kahekümne minutiga 
ja Kallaverest (lõpp-peatus on planee-
ritud Kallavere –Rootsi küla kanti) 40 
minutiga.

Kiirtrammiliin on plaanitud ehitada 
läbi Laagna tee (Lasnamäe kanal) üle 
Narva mnt silla Iru küla juurest piki 
Vana- Narva mnt-d kuni Kadase tee-
ni (uus tee, mis läheb Muugale). Sealt 
alla, Muuga servast üle Põhjaranna 
tee (Muuga sadama ja Peterburi mnt 
ühendustee). Edasi endise keemia-
kombinaadi põhjaosa kaudu (Uusküla 
lõunaosa juurest) Kallaveresse.

Iru küla juurest on võimalik pers-
pektiivis teha hargnemine ka Viimsi 
poole Pärnamäe tee kaudu.

Tallinna Transpordiamet planeerib 
linna äärealadele parkimiskohad, kust 
inimesed saavad linna   edasi liikuda 
ühistranspordiga. Eelduste kohaselt 
võiks selline parkla tekkida kiirtrammi 
peatuse kõrvale Pirita jõe kaldal.

Valla inimestel on kindlasti huvitav 
teada, et Peterburi maantee (Tallinnast 
väljaspool) on kavas ehitada kiirmaan-

teks. Tööd selleks algavad eeldatavalt 
2008. aastal.

Kuidas siis on meil võimalik kauge-
mas perspektiivis sõita Tallinna?

Oma autoga on võimalus kiirmaan-
tee kaudu sõita kuni lähima parklani ja 
sealt edasi kiirtrammiga Tallinna.Lii-
nibussid hakkavad käima kiirmaantee 
kogujateede kaudu, kus on võimalus 
teha ka nn. külavahepeatusi. Selliseks 
kogujateeks muutub Vana-Narva mnt, 
kus hakkab liikuma ka  kiirtramm.

Millal rakendub kiirtrammi ehituse 
projekt, näitavad tasuvusuuringud ja 
rahastamisvõimalused. Arusaadav on, 
et Euroopa abita ei rakenda sellist pro-
jekti isegi Tallinn. 

Tulevikuplaanid on küll väga tore-
dad, kuid seni tuleb siiski kannatlikult 
arvestada olemasoleva situatsiooniga 
ja kavandada oma Tallinna sõidud 
maksimaalse kasuteguriga nii ajaliselt 
kui  mahuliselt.

Igor Sljussar 
kommunaalehituse vanemspetsialist 

Kas kiirtramm ka meie vallas?

Eesti Kultuurkapitali Harju maakonna 
Ekspertgrupp jagas 15. jaanuaril välja 
2006. aasta aastapreemiateks ligi 100 
000 krooni. Aastapreemiaid jagatak-
se kokku 27 eraisikule ja 11 organisat-
sioonile. Eesti Kultuurkapitali Harju 
maakonna Ekspertgrupp jagab pree-
miatega tunnustust just neile kultuuri, 
noorsootöö ja spordi valdkonnas tegut-
sevatele inimestele, kelle tööd pole seni 
piisavalt tunnustatud. Kultuurkapitali 
Harjumaa Ekspertgrupi poolt jagatak-
se aastapreemiaid juba 1996. aastast. 
Selle aja jooksul on tunnustamist ja 
äramärkimist leidnud ligi 300 inimest 
ja organisatsiooni ning preemiateks on 
välja jagatud üle miljoni krooni. Eelmi-
sel aastal pälvis meie vallast kultuurka-
pitali aastapreemia Jõelähtme Rahva-
maja juhataja Maie Ramjalg

Selleaastane 2006. aasta preemiate 
üleandmine toimus esmaspäeval, 15. jaa-
nuaril algusega kell 16.00 Tallinna Lin-

nateatri Kammersaalis. Preemiad andsid 
üle Eesti Kultuurkapitali juhataja Raul 
Altmäe ja Harju maakonna Ekspertgrupi 
esimees Kalev Konsa. Raul Altmäe nen-
tis oma kõnes:” 2007. a on parem selle 
poolest, et eelarvenumbrid suurenevad 
kõikjal ja sellest tulenevalt on ka rohkem 
raha, mida jagada. Olgem aktiivsed, teid 
märgatakse ja kindlasti ka toetatakse!”

Jõelähtme vallast premeeriti tänavu 
koguni kolme tuntud kultuurijuhti ja 
ühte organisatsiooni alljärgnevalt:

Erika Põlendik ( Loo Kultuurikes-
kuse naisrahvatantsurühma “Loolill” 
juhendaja)- preemia koolinoorte rah-
vatantsufestivali korraldamise eest 
2005. ja 2006. aastal

Svetlana Siltšenko ( Kostivere Põhi-
kooli rahvatantsu ja Jõelähtme Noorte 
Segarühma juhendaja)- preemia sil-
mapaistva rahvakultuurialase tegevuse 
eest Harjumaal ja 2006. a Harjumaa 
tantsupeo korraldamise eest.

Merike Kahu (Neeme Rahvamaja 
kunstiline juht)- preemia järjepideva 
ja silmapaistva kultuurikorraldusliku 
tegevuse eest Neeme külas.

Organisatsioonidest pälvis pree-
mia Rebala Muinsuskaitseala- muin-
suskaitsealase tegevuse ja kultuuriloo 
jäädvustamise eest Harjumaal.

Kokku jagati tänu ja tunnustust ca 
50 inimesele ja organisatsioonile.

Pärast pidulikku vastuvõttu suun-
duti Linnateatri Taevalavale kaema 
etendust „ Nii see on (kui teile näib).”

Priit Põldma 
Kultuuri ja spordi vanemspetsialist

Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupilt 
ligi 100 000 krooni aastapreemiateks

tt Iru küla juurest 
mööduv trammiliin

p Kas tramm nagu 
Strasburgis...

t ...või nagu väike-
linn Padovas
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Kuigi nõudlus kanatoo-
dete ja munade vastu 
kasvab, plaanib meie 
valla suurim tööandja 
kolida osaliselt Jõeläht-
me vallast ära. Jõeläht-
me vallavalitsusse on 
jõudnud ka taotlused 
katastriüksuste jagami-
se, aadresside ja sihtots-
tarvete määramiseks. 
Selliste taotluste sisuks 
on suure territooriumi 
jagamine väiksemateks 
kruntideks ilmse plaa-
niga nad edasi müüa.

Kohtusime AS Tallegg administrat-
siooni juhi ja juhatuse liikme Jüri 
Kuuskaruga. Nagu aasta alguses ko-
hane, vaatasime minevikku, kaesime 
olevikku ja piilusime ka, mida toob 
tulevik. 

Ajaloost
Novembri lõpus möödus 50 aastat 

kanakasvatuse algusest tollases Lin-
nuvabrikus, mil Kullil “majutati” esi-
mesed kanad ja avati esimene kanala. 
Sellega loeti linnuvabrik avatuks. 
Esialgu vaid munatootmisega tegelev 
tehas alustas kindlal sammul tootmist 
ja kiiret ning jõulist laienemist. 

Hiljuti toimus Loo Kultuurikes-
kuses suurejooneliste ürituste pro-
gramm “50 aastat kultuurielu Lool”. 
Nagu paljudele selge, on need kaks 
tähtpäeva omavahel tihedalt seotud. 
Kunagise Loo aleviku südameks võis 
lugeda Linnuvabrikut või nagu täna-
päeval öeldakse, oli ettevõte ka kogu 
kohaliku elu peasponsoriks. Linnu-
vabrikus alustati 1956.a novembris 
munejate kanade kasvatust, broileri-
kasvatusega hakati tegelema aastaid 
hiljem. Edukuse üheks näitajaks oli 
tühjale kohale tekkinud Loo aleviku 
elanikkonna kiire kasv ja jõudsalt 
laienev tootmine. Linnuvabrik oli 
tuntud üle suure kodumaa ning õige 
pea omistati asutusele ka uus auväär-
ne nimi: Tööpunalipu ordeni, Suure 
Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva 
nimeline Tallinna Näidislinnuvabrik.

Tänapäev
Tänapäeva üha tihenevas konku-

rentsis ja Euroopa Liidu tingimustes 
on olukord sootuks teine. Mitmeid 
omanikke vahetanud tööstus kuu-
lub suurkontsernile HK Ruokatalo ja 
strateegilisi tulevikuplaane seatakse 
peamiselt lahe taga Soomes. Tunda 
annab, et investeeringud kuni aas-
tani 2003 on, arvestades tänapäeva 
nõudmisi, olnud liig väikesed. Pole 
arvestatud urbaniseerumist, parima 
võimaliku tehnika kasutuselevõttu 
linnukasvatuses, tänapäevaseid lin-
nukasvatusprintsiipe. Tehtud on vaid 
hädavajalik, ning sedagi arvestamata 
ja nägemata kogupilti.. Jüri Kuuskaru 
nentis, et lõpptulemusena ei ole Tal-
legg Euroopa Liidu tingimustes varsti 
enam konkurentsivõimeline.

“2007. aaastal loodab Tallegg 
jõuda tootmismahuni 1000 tonni 
broileriliha ühes kuus ja kuni 80 
miljonit muna aastas. Püüame too-
tevalikut vastavalt hooajale muuta 
ja seda pidevalt uuendada. Toot-

mine näitab pidevat tõusu, kuid 
põllumajanduse efektiivistamise 
ja keskkonnakäitluse toetused Eu-
roopa Liidu struktuurifondidest 
ei ole siiani Eesti linnukasvatajani 
jõudnud sellises mahus, mis kanna-
taksid võrdlust konkurentidega Lä-
tist ja Leedust. Põhiinvesteeringud 
tulevad siiski emafirmast Soomest,” 
selgitab Kuuskaru.

Talleggi juhtfiguur nimetab 
üheks tervamaks probleemiks prae-
gu tootmise suurt hajutatust nn. 
Suur Tallinnas (Tallinna ümbritse-
vad vallad, Harku, Jõelähtme, jt.) 
Söödatehas, haudejaam, munapa-
kenduskeskus ja lihatööstus on het-
kel Loo alevikus, tapamaja Tabas-
alus ja vorstitööstus AS-s Rakvere 
Lihakombinaat.. Loole oleme sun-
nitud tooma töölisi bussidega Las-
namäelt ja Maardust. Kõik see kas-
vatab logistilised transpordikulud 
liiga suureks, väike pole ka ajakulu. 
Loogiline oleks ju linnukasvatusega 
tegeleda tapamaja läheduses. 

Kiiresti linnastuv ümbruskond 
Lool toob kaasa ka palju keskkonna-
probleeme ja kaebusi elanikelt. “Ole-
me tihedalt suhelnud vallavalitsusega, 
vältimaks elamute ehitamist kanalate 
ümbrusesse. Paraku pole kinnisva-
raarendajad tihtilugu arvestanud 
asjaoluga, et farmidest leviva eba-
meeldiva lõhna keskel ei taha keegi 
elada ja AS Talleggiga ollakse põhjen-
datult rahulolematud. Kuid spetsii-
filise lõhna vältimine linnutööstuses 
on paraku vältimatu,” ei näinud Jüri 
Kuuskaru kanalate läheduses elavate 
inimeste haisuprobleemidele erilist 
lahendust. 

Tulevikust
Praeguste plaanide kohaselt ko-

lib AS Tallegg oma kontori ja osa-
liselt ka tootmise ning töötlemise 
Loo alevikust Tabasalusse. Loole ja 
selle ümbruskonda jäävad alles söö-
datootmine, munatootmine, osaline 
broilerikasvatus, noorsugulinnud ja 
võib-olla ka munapakenduskeskus. 

Kaalumisel on söödatehase reno-
veerimine Lool. Suuremaid inves-
teeringuid vajav lihatootmine võiks 
tulevikus asuda samuti Tabasalus. 
Kuna linnukasvatusfarmide, mis 
osaliselt jäävad ju ikkagi Loo alevi-
ku piirkonda, töötajad elavad põhi-
liselt Loo alevikus, siis suurt töötute 
armeed Jõelähtme vallas me oma 
muutustega ehk ei põhjusta. Vastu-
pidi, tulevikus on võimalik, et töös-
tusmaana vabaks jääv territoorium 
jagatakse kruntideks, müüakse eri-
nevatele firmadele ja siis ehk too-
detakse siin hoopis midagi muud. 
Loomulikult suureneb uute firmade 
tekkega Lool ka töökohtade arv ja 
võimalik, et rohkem kasutust leiab 
ka kohalik tööjõud. 

 Muutused meie tootmises tõota-
vad tulla suured, kuid loodetavasti ei 
kahjusta me kellegi huvisid. AS Tal-
legg vaatab lootusrikkalt tulevikku ja 
jätkab edukalt ka edaspidi!

Priit Põldma

Kas linnuvabrikust Lool jääb vaid legend?

Ehtisime kauni kuuse laste omameisterdatud paberist ehetega, 
maiustasime koduste küpsetistega, mängisime veidi saalimänge ning 

elasime kaasa Vello Vaheri pere tsirkusenumbritele.

Peo lõpus said lapsed kaasa väikese kommipakikese koos “Meie 
Kaberneeme” helkuriga.

Ootame kõiki jõulupeole jälle järgmisel aastal. Vahepeal seisab meil 
ees aga üsna mitu suvist üritust.

Palun andke teada, kes millist infot soovib meie tegemiste kohta ja 
millisedon ettepanekud: 

• pereüritused 
• laste üritused 

• täiskasvanute üritused

ly@tiido-tammi.ee 
MTÜ Meie Kaberneeme

Täname kõiki suuri ja väikeseid, kes said osaleda Kaberneeme 
laste jõupeol ja kes aitasid kaasa selle teoks saamisele. Suured 
tänud ka Jõelähtme vallavalitsusele!

Kanad jäävad esialgu Jõelähtme valla registrisse
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Varakult vajus seegi 
sombune päev hallide 
pilvede taha, jälle tiba-
gi lund kinkimata. Sel-
lest hoolimata helkisid 
Loo kultuurikeskuse 
akendel ja ukse ees 
värvilised tulukesed, 
kutsudes eakaid oma 
jõulupeole. Pidurõivais 
rahvast muudkui tuli 
ja tuli. See oli juba kol-
mas kord, kui Loo see-
niorid isekeskis ehitud 
kuuse ümber kogune-
sid. 

Toimekad valgete põllekestega pe-
renaised Evi, Lea ja Meeta pakkusid 
rõskest õuest tulijaile kohe kuuma 
glögi ja kandsid laudadele verivors-
tilõhnalist jõulurooga. Kui Kai jõulu-
kelladega peoõhtu avatuks helistas, 
kuulasime üheskoos jõuluevangee-
liumi ja Pihlakobarate ansambel lau-
lis saabunud jõulutunde kuulajate 
südameisse.

Et jõuluaeg on tõeliste üllatuste 
aeg, kogesid kõik kohalolijad. Peosaa-
li astus vabariigi peaminister Andrus 
Ansip koos Jõelähtme valla juhtidega 
– teda saatsid vallavanem Andrus 
Umboja, abivallavanem Terje Lillo 
ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist 
Liivi Vain. 

Üllatuskülaline – peaminister
Rahva aplaus oli kauakestev – ül-

latusest ja rõõmust! Heatujuliselt 
tervitas peaminister kõiki pidulisi, 
hoiatades, et poliittundi ta pidama 
ei hakka. Hr Ansip rõhutas, et Eesti 
riigil läheb hästi, ja kui läheb hästi 
riigil, läheb hästi ka Jõelähtme vallal 
ja siinsetel inimestel. Kingituseks an-

dis peaminister Loo seenioridele üle 
Afganistani päritoluga kauni vaiba 
– sealsete käsitöömeistrite imeilusa 
meistritöö! 

Loo seenioride nimel tänas pea-
ministrit tõelise härrasmehena Feliks 
Ausla ja ainulaadse maalitud pihlako-
baraga teekruusi andis tänusõnadega 
üle Kai. Enne lahkumist sombusesse 
talveõhtusse sai hr Ansip meie val-
lavanemalt kingituseks valla logoga 
vihmavarju – ikka kaitseks vihmava-
lingute ja tuulehoogude eest!

Järgmine jõuluõhtu üllatus oli 
muusikaline ja selle tõi kuulajateni 
Loo kultuurikeskuse ansambel Ama-
bile Meeli Tammu juhendamisel. Kõ-
lasid ammutuntud ja uued jõululau-
lud, nende saatel rändas igaüks meist 
oma jõulumaale, oma meenutuste 
ja mälestuste aega. Juba teist aastat 
toob Amabile Loo eakatele inimestele 
jõulurõõmu ja oleme selle eest neile 
lõpmata tänulikud. 

Pidu kestis kaua
Vahepeal olid meil aga kuuse all 

kingi-päkapikud käinud ja sealse koti 
pilgeni täis toppinud. Kai oli vaba-
tahtlikult valmis jagaja-päkapikuks 
hakkama ja see osa talle muidugi 
sobis! Iga laudkond pidi valmistama 
väikese etteaste ja nii said kõik oma 
kingipakid kenasti kätte. Laulsime 
laululehtedelt vanu armsakssaanud 
jõululaule, mekkisime jõulukooki ja 
rüüpasime jõulujooki. 

Selle õhtu tänusõnad ja meened 
kuulusid virkadele perenaistele: Kaile 
aga kinkisime tänutäheks kauni roo-
silise rätiku – roosilise elu jätkuks!

Alles hilisel õhtutunnil hakkasid 
pidulised end koduteele seadma, sil-
mad rõõmust säramas ja suul pari-
mad soovid uueks aastaks: 

Et meil ikka jätkuks jõudu märga-
ta ja andeks anda, oma rõõmu, oma 
risti, nagu lillekimpu kanda!

Maire Papp 
Pihlakobara kroonikakirjutaja

Aasta pimedaimal õhtul 
koguneti Rootsi-Kal-
laveres vihma ja tuult 
trotsides oma armsas-
se kevadel valminud 
külamuuseumi Käspre 
vanas laudas. Valgust 
andsid vanaemade lap-
sepõlvest pärit petroo-
leumilambid. Kui üks 
lamp äkki kole suure 
leegiga põlema hakkas, 
teadsid vanemad ini-
mesed kohe, mis kruvi 
kruttida. 

Küla jõulupeod pole uus nähtus. Neid 
on peetud juba mitu head aastat ja 
kahel viimasel korral on jõuluvana 
toonud pakke mitte ainult kõige pi-
sematele, vaid ka soliidsemas eas 
külarahvale. Kui salmiütlemise aeg 
kätte jõudis, läks meeleolu ärevaks. 

Õnneks ei pidanud jõuluvana vitsa-
kimpu välja võtma, sest lapsed olid 
head ja kõigil salmid peas. Seda võis 
muidugi oodata, kuid et vanaemad-
vanaisad jõuluvana ees nii vapralt 
esinesid, oli lihtsalt fantastiline. Paki 

väljalunastamiseks sai kuulda isegi 
mõne hea vana-aja loo ja see oli pidu-
listele tõeline maiuspala.

Pidu ei peeta muusikata ja pillime-
hed kutsus Rootsiküla rahvas selleks 
jõuluks Rootsist. Just muusika oligi 

üks selle õhtu pärle. Mari-Ann ja Ton-
ny Wikström mängisid südamed soo-
jaks ning armsaid vanu ja uuemaid 
jõululaule lauldes oli külarahvas nagu 
üks pere. Pidu jätkus Mihkli talu kü-
lalistemaja jõululauas, mistarvis iga 

pere oli maiustusi  küpsetanud.
Suur aitäh jõulupeo läbiviimist to-

etanud Jõelähtme vallavalitsusele! Ja 
suur tänu peo korraldajatele. Pimedal 
ajal naabritega kokku saada ja koos 
rõõmustada on kõige õigem asi. See 
ehitab sildu inimeste vahel. Jõulud 
on ju rõõmu, armastuse ja leppimise 
pühad ja kõik need head asjad kasva-
vad jagades mitmekordseks. 

Päev varem andsid Mari-Ann ja 
Tonny menuka jõulukontserdi Viimsi 
Rannarahva Residentsis. Vanematele 
inimestele meenus, et ka enne raudse 
eesriide langemist oli Viimsi laulu-
rahvas Leppneemest mootorpaadi-
ga Rootsi-Kallaveres külas käinud. 
Nüüd on sõprussuhted uuenenud. 
14. veebruaril toimub Rootsi-Kalla-
vere külaseltsi ja Viimsi Muuseumide 
koostöös sõbrapäeva kontsert, kuhu 
kõik sõpruse- ja muusikahuvilised on 
väga oodatud. Kontsert toimub Viim-
si Rannarahva Residentsis Nurme tee 
3 kell 18.30.

Külvi Kuusk 
Kella talu, Rootsi-Kallavere küla

Pihlakobarate üllatusterohke jõulupidu

Rootsi-Kallavere külaseltsi jõuluõhtu 

Valitsusjuhid kingitust avamas

Vanu ja uusi jõululaule esitas ansambel “Amabile”

Jõuluvana külastas ka Rootsi-Kallavere küla
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Ajalehed meie vallasTagapink
n Kostivere Põhikooli ajaleht nr 87 (17.01.2007)

Miks on internet õpilastele kasulik?
Internet on tore masin. Seal on 

võimalik lugeda uudiseid, rek-
laamida igasuguseid võimalikke 

asju, saab käia huvitavatel saitidel ja 
palju muud põnevat teha.

Kui lapsed käivad internetis eri-
nevatel lehekülgedel, avastavad 
nad paratamatult palju uut ning  
õpivad, kuidas leida koolitööde 
jaoks infot ja saada abi, kui hätta 
jäävad.

Internet on väga laiahaardeline. 
Sealt leiab kõike, mida vähegi vaja 
võib minna, kui otsides tõsiselt 
vaeva näha. Mõiningaid informat-
siooniallikaid saab kasutada ka 
koolitöödes, nt erinevaid artikleid 
ja uurimusi koostades.

Internetis erinevaid lehekülgi 
külastades võib saada ka viirusi. 
Kui internetis registreerida end 

kuhugi, tuleb üle vaadata, et hil-
jem sinu andmed hoitaks salajas, 
kui sa neid ei soovi avaldada. Veel 
tuleks kontrollida, et hiljem su e-
mailile ei saadetaks spammi. Tu-
leb olla hoolikas!

Jah, sellegi jaoks on olemas 
viirusekaitseprogramme! Iner-
netis on võimalik arendada re-
aktsiooni ja taiplikkust erinevate 
mängudega. Kõik mängud pole 
elu ja surma peale, kus tuleb teisi 
võimalikult palju tulistada ja tap-
pa. On ka väga kasulikke mänge. 
Näiteks mäng, kus tuleb konnake 
tee pealt pasta, nii et peab jälgima 
kiireid autosid  või kuidas pardi-
poeg saaks ühest maailma otsast 
teise lennata, kasutades vaid paari 
abivahendit. Need on üsnagi tore-
dad ja palju nuputamist nõudvad 
vabaajamängud.

Peale selle võib ka jutukates 
käia. Seal saab rääkida erinevate 
inimestega kas või teisest maail-
ma otsast. On vaid vaja pisut ing-
lise keelt osata. Populaarne noor-
te jututuba on MSN Messenger. 
Enamikul noortest ja ka täiskas-
vanutest on MSN ja nendega saab 
seal juttu ajada. Selleks, et sind ei 
mõistetaks valesti, tuleks jälgida 
Interneti põhireegleid.

Erinevate inimeste ja olukor-
dadega rohkem kokku puutudes 
saab ka palju rohkem kogemusi 
ja silmaringi laiendamine on siin 
peamine. Aga ei tohiks ka üle pin-
gutada, sest liigne arvutiekraani 
ees istumine rikub suuresti sil-
manägemist ja rühti. 

Sigrit ja Teele
8. klass

Internet on kõigile kasulik info-
matsiooniallikas.See on kindlas-
ti õpilastele suureks abimeheks 

koolitöödes.Tihti leidub seal isegi 
rohkem infot kui teatmeteostes.

Kui õpilased peavad tegema mitmeid 
sisukaid uurimistöid, siis enamuse 
vajalikust infost saab just internetist.
Tuleb vaid otsingusse lisada lihtsalt 
otsitav teema  ja hetkega võib leida 
erinevaid allikaid, kus on koolitöö-
deks vajalik info.Enamus allikatest 
on sisutihedad, mis on muidugi hea.

Tööde tegemise halvaks küljeks on 
loomulikult see, kui õpilased lihtsalt 
kopivad teksti ega õpigi iseseisvalt 
tööd tegema.Õpetajad saavad tava-
liselt aru, kui on midagi sõna-sõnalt 
internetis maha võetud.

Alati ei kasutata internetti ainult 
tööde tegemiseks.Seal saab ennast ka 

omamoodi harida.Interneti pealehel 
on kirja pandud põhiteemad, mis on 
veel omakorda jaotatud väiksema-
teks alateemadeks.Sealt leiab lihtsalt 
omale sobiva teema, mis huvitab.

Internet on ka hea suhtlemisealli-
kas.Saab tasuta kirjavahetust pidada 
mõne kirjasõbraga välis- või  kodu-
maal.Ei pea enam ostma  ümbrikut 
ja marki, et saata tavalise posti teel 
kellelegi kirja, selle asemel kasutatak-
se e-maili, millega jõuab kiri hetkega 
kohale.Kuid selle võimalusega unus-
tavad noored saata ka postiga kirju, 
mida on alati väga meeldiv saada.

Internetil on ka halvem pool, näiteks 
erinevad mängud, mida õpilased eelis-
tavad kodutöödele ja ja värskes õhus vii-
bimisele.Arvame siiski, et tänapäeval on 
internet õpilastele kasulik infoallikas.

Silja ja Kristiin  
8. klass

Arvutit kasutatakse 
alastas 4. eluaastast. 
Selles vanuses lapsed 
kasutavad arvutit män-
gimiseks (www.mangu-
koobas.ee).

Olen 12- aastane ja käin 6. klassis, 
arvutit hakkasin kasutama umbes 6-
aastaselt.

Alguses, nagu kõik selles vanuses 
lapsed, hakkasin ma mängukoopas 
mängima. 8-aastaselt käisin jututu-
bades ja suhtlesin sõpradega MSN-
is. 9-10- aastaselt hakkasin suhtle-
ma kaaslastega www.rate.ee-s. Sellel 
leheküljel käib minust nii vanemaid 
kui ka nooremaid inimesi. Huvitav 
on see, et seal saab oma pilte üles 

panna ja ise teiste pilte kommentee-
rida. Olen rate-st saanud positiivset 
tagasisidest. 12- aastaselt mängi-
sin korraks www.runescape.com-
s. Põhjus, miks ma seal mängisin, 
oli see, et klassivennad ja ka teised 
sõbrad mängisid. Praegu kasutan 
arvutit iga päev. Ilma selleta ei saa! 
Päeva jooksul viibin arvutis um-
bes 5-8 tundi järjest (MSN,rate.ee 
ja koolitööd). Kõige rohkem kulub 
aega MSN-is sõpradega suhtlemi-
seks, kuid armastan ka väga muu-
sikat installeerida LimeWire-st. 
Olen märganud,et liigne arvuti taga 
istumine väsitab silmi ega mõju just 
hästi tervisele. Aga see on tänapä-
eval paratamatu-arvuti on saanud 
meie lahutamatuks kaaslaseks.

Pille-Riin 
6.klass

Mina ja arvuti
Internet on kasulik kaaslastega 
suhtlemiseks.Inimestega saab 
suhelda näiteks jututubades,e-
maili teel ja MSN Messengeris. 
Mina jututubades ei käi, aga 
kasutan  MSN Messengeri iga 
päev.Jututubades räägitakse 
peamiselt võõraste inimestega 
ning sealt saab uusi tutvusi, 
aga MSN-is suheldakse sõpra-
de ja tuttavatega .Smile kasu-
tatakse enda meeleolu väljen-
damiseks.Smile võib erinevat 
moodi mõista.Näiteks saadad 
kellelegi naeratava näo ja ta 
võib mõelda ,et sa naerad ta 
üle, kuid tegelikult väljendad 
oma rõõmu.

Jututubade ja MSN-i plussid on, 
et saab sõpradega tasuta suhelda ja 
võtta ühendust kohe, kui on selleks 
mahti või tuju.Veel saab suhelda ini-
mestega teisest maailma otsast, vahe-
maa pole oluline.

Miinused on, et unustatakse kor-
rektne eesti keel ja kasutatakse palju 

slängi. Kuna suhtlemine käib pea-
miselt inglise keeles, hakatakse ka 
igapäevaelus kasutama ingliskeelseid 
väljendeid.

Ilma MSN-ita oleksid õhtud iga-
vad, sest olen sellega nii harjunud.

Jaanika  
8. klass

Arvuti ja suhtlemine

Mina isiklikult pooldan väga 
arvutimänge ja sisustan põhi-
liselt just nendega oma vaba 
aega. Arvan, et arvutimängud 
võivad lapsi teatud mõttes ka 
harida. Kui nad mingit sõja-
mängu mängivad, siis nad nä-
evad, milliseid erinevaid püsse 
on ja kuidas neid kasutatakse. 
Ajalooliste mängude kaudu 

saame teada, kuidas vanasti 
elati, ehitati, sõditi. 

Arvutimängudel on ka omad mii-
nused. Pikaajaline arvuti taga istu-
mine väsitab ja kahjustab silmi ning 
õppetükid kipuvad ununema.

Mina mängin tavaliselt sõjamän-
gu, kus  vastastel tuleb elimineerida 
terroristide meeskond. Meeskonnad 

koguvad iga tapetu pealt raha, mille 
eest saab osta relvi ja muud varustust. 
Seda mängu saab mängida internetis

Minule meeldivad arvutimängud 
väga ja võin öelda, et arvuti on minu 
parim sõber.

Henry 
8. kl

Arvutimängud: poolt 
või vastu?

Mina olen e-kooli poolt! Seda 
mitmel põhjusel. E-kooli kasu-
tajal on pidev võimalus oma 
hinnetega ja koolis toimuvaga 
kursis olla. See on eriti vajalik 
siis, kui õpilane on pikemat 
aega näiteks haige olnud ega 
saa tundidest osa võtta. Inter-
netiühendus ei peaks tänapä-
eval ka enam mingi probleem 
olema. Usun, et enamikul meie 
kooli õpilastest on kodus ne-
tiühendus või on tal mõni muu 
võimalus ja koht, kus e-kooli 
külastada.

E-kool on kasulik ka sellepärast, et 
lapsevanemad ei pea olema siis koolis 
toimuvaga kursis tema päeviku kau-
du, vaid tal on võimalus seda kindlast 
allikast teada saada. Inimesed unus-
tavad ja eksivad, eriti kooliõpilased 
– nii mõnigi kord ununeb midagi üles 
kirjutada või küsida (nt kodune töö), 
e-koolis on aga kogu vajalik info ole-
mas. Enam ei peaks hilja õhtul klas-
sikaaslast telefoni teel tülitama, sest 
teave asub vaid mõne klahvivajutuse 
kaugusel.

Kadri 
9.klass

Mõned mõtted  
e-koolist

Messenger ja Google kuuluvad õpilase igapäevaste töövahen-
dite hulka.
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Saha küla, mille maa-
dele Loo alevik on tek-
kinud ja kus asub Loo 
Keskkool, mainitakse 
esimest korda „Taa-
ni hindamisraamatus“ 
1241. aastal. 

Kunagine Jõelähtme koguduse pastor 
Oskar Tomberg kirjutab kirikuraama-
tute alusel oma 1912. aastal Tallinnas 
ilmunud raamatukeses “Tagasivaa-
de Jõelähtme koguduse möödunud 
aegade peale”: “1737. aastal on Saha 
herra kapten v. Gersdorff Saha külas 
Jumala auks ja vaeste inimeste hinge 
õnnistamiseks kooli asutanud; kool-
meistriks oli Onni Abraham ja temal 
oli 8 koolilast.”

Pastor Tombergi raamatust saame 
teada ka seda, et 1868. aasta. hakul 
sai uus koolimaja Saha vallas, mille 
tarvis mõisa herra parun v. Glodt ma-
terjali oli kinkinud, sisse õnnistatud. 
Ka siin andis mõis 2-päeva koha 
koolmeistrile pruukida. Sellest koo-
list on säilinud “Saha koli protokolli 
ramat”, millesse esimene sissekanne 
on tehtud 8. veebruaril 1875. aastal ja 
viimane 21. novembril 1913. aastal.

1. septembril 1982. a. avati Loo 
Lasteaed-Algkool, mis oli esimene 
omataoline Nõukogude Liidus. 1. 
septembril 1987.a. valmis Loo ale-
vikus koolihoone ja 287 õpilast ning 
25 õpetajat alustasid õppima ja tööle 
Loo 8-klassilises koolis. Mõlema koo-

li tegemise mõtte kandjaks ja elluvii-
jaks oli julgete ja progressiivsete idee-
de poolest tuntud majandusmees, 
Tallinna Näidislinnuvabriku direktor 
Aleksander Lind.

1988. a. nimetati kool mittetäieli-
kuks Loo Keskkooliks ja alustas õppe-
tööd 9. klass, mis tol ajal oli keskkooli 
esimene klass. Loo Keskkooli esime-
ne lend lõpetas 12. klassi 1991. aasta 
kevadel.

Tulemused koolis on head 
Ajavahemikul 1991 – 2006 on meie 

koolis keskhariduse omandanud 197 
noort ja põhikooli lõpetanud üle 450 
õpilase. 2006. aasta sügisest õpib Loo 
Keskkoolis 333 õpilast ja õpetajaid on 
36. 68 õpilast käib Loole kooli väljast-
poolt Jõelähtme valda, neist 24 Tal-
linnast, 12 Maardust, 7 Rae vallast .

Loo Keskkooli on medaliga lõpe-
tanud 8 õpilast, neist kolm kuldselt: 
Kairi Kullo ja Kirke Org 1994.a. ning 
Kärt Rannamäe 2004.a. Hõbeme-
daliga lõpetasid gümnaasiumi 1996.
a. Anni Tomson, 1998.a. Liis Kadde, 
2002 a. Illimar Pärnamägi, 2003 a. 
Liina Volmerson ja 2004 a. Riin Uus-
na.

Põhikooli lõpetajatest umbes 50% 
jätkab õpinguid Loo Keskkoolis, 35% 
kutseõppeasutustes ja 15% Tallinna 
gümnaasiumides. Gümnaasiumilõpe-
tajatest jätkavad õpinguid kõrgkooli-
des, olenevalt aastast, 40-90%.

Praegustest õpetajatest on Ees-
ti Vabariigi Aasta Õpetaja nimetus 
omistatud tööõpetuse õpetaja Urmas 
Pohlakule, inimeseõpetuse õpetaja 

Kersti Lepikule ja saksa keele õpetaja 
Helgi Orgile. Harju maakonna Aasta 
Õpetaja nimetus anti muusikaõpeta-
ja Leili Värtele. Vabariigi soome keele 
õpetaja tiitli on saanud Ebe Talpsepp. 
Koolis on nii noori kui ka staazikaid 
õpetajaid ja kaader on püsiv.

2006. aasta. sügisest on gümnaa-
siumiõpilastel võimalik eelkutseõp-
pena õppida turismikorraldust. Sel-
leks on algatatud koostööprogramm 
Rakvere Kutsekeskkooliga.

Võõrkeelte praktiseerimist või-
maldavad mitmed rahvusvahelised 
kontaktid.

Kool on avatud kõigile
Aastatega on arenenud koolisise-

ne projektitegevus. Kindla koha on 
koolielus leidnud looduskeskkonna, 
tervistedendavate koolide, õpikesk-
konna turvalisuse ning sportlik-
kultuurilised projektid. Osaletakse 
T.O.R.E. noorteliikumises ja UNI-
CEFi rahvusvahelises kooliprojektis 
„Väike heategu“. Huvitegevusus on 
laiahaardeline, kõige rohkem on osa-
lejaid muusika-, spordi-, kunsti- ja 
keelteringides. Noorukite hulgas on 
populaarne autokool.

Loo Keskkooli üldeesmärgiks on 
elus hästi toime tulevate, kõlbeliste, 
elukestvale õppimisele orienteeritud 
ühiskonnaliikmete ettevalmistamine. 

Kool on avatud kõigile, kes soovi-
vad omandada põhikooli- ja gümnaa-
siumiharidust, eelkõige aga oma valla 
noortele.

Kersti Lepik  
Õppealajuhataja

Loo keskkool – “kool 
avab mulle uksed”

Aastal 1992 sai endisest 
majandi lastepäeva-
kodust Jõelähtme val-
la Kostivere lasteaed.  
Tänaseks on kunagisest 
140-kohalisest tüüppro-
jekti järgi ehitatud hoo-
nest saanud mugav ja 
kaasaja nõuetele vastav 
lasteasutus. 

Esialgselt oli hoonesse kavandatud 
ruumid 2 sõimerühmale ja 4 aiarüh-
male. Läbi aastate on ruumide jaotus 
olnud erinev. Tänase päeva seisuga on 
lasteaias olemas ruumid 4 aiarühma-
le ja 1-le sõimerühmale. Asutuses töö-
tab 27 inimest, kellest 14 on õpetajad. 
Lasteaiamaja 1 boks on Kostivere pä-
evakeskuse kasutuses. Lasteaiahoo-
nele on tehtud juurdeehitus, mis on 
sisustatud perearstikeskuseks. 

Praegune maja juba kolmas
Kui ajas tagasi vaadata, siis alus-

hariduse andmine Kostiveres toi-
mus juba rohkem kui pool sajandit 
tagasi. Küsitluste põhjal on selgu-
nud, et lasteaed tegutses siinmail 
juba 50ndate aastate alguses. Laste-
aial on käesolev maja kolmas. Prae-
guseks renoveeritud hoone avati 
pidulikult 1974. aasta augustis. See 

sündmus on meil ka lasteaia sünni-
päevade pidamise aluseks. Lasteaia 
töö algusaastatest kuni 90ndate al-
guseni töötas lasteaed ööpäevaring-
se lasteasutusena. Vastavalt vaja-
dusele on rühmade arvu osas olnud 
muutused:

• 1974 – 1 sõime- ja 1 aiarühm
• 1975 – 1 sõime- ja 2 aiarühma
• 1976 – 2 sõime- ja 3 aiarühma
• 1986 – 2004 töötas majas Kosti-

vere Põhikooli I klass
• 1990ndatel aastatel jäi alles ai-

nult 3 aiarühma
• 2004 – 1 sõime- ja 3 aiarühma
• 2006 – 1 sõime- ja 4 aiarühma

Õppetöö muutub pidevalt
Käesolevas majas on jõudnud 

lasteaia lõpupeoni 493 last. Õppe-
kasvatustöös on aegade jooksul 
olnud erisugune. Meenub, et aas-
taid tagasi oli õppetöö lasteaias väga 
koolilik. Oli õppetund, mis ei olnud 
mänguga seotud. Eesmärk oli lap-
sed viia ühtsele tasemele, mis pidi 
vastama programmis kirjapandule. 
Tagaplaanile jäi lapse individuaal-
sus ja isikupära. Lapsed tulid üld-
juhul sõime aastaselt, mil oli neid 
väga kerge ühtemoodi tegutsema 
panna. Tänapäeva eelis on aga see, 
et laps on kauem kodus ning tema 
isiksus saab välja kujuneda koduses 
õhkkonnas koos perega. Varasemal 
ajal oli koostöö lastevanematega 
mõningal juhul olematu. Mõne lap-
se vanemat sai esimest korda näha 

alles lasteaia lõpupeol. Lapsed tulid 
meile esmaspäeval ja lahkusid ree-
de õhtul bussiga. Tore on, et suu-
rem osa tänapäeva lapsevanemaid 
on väga huvitatud oma lapse aren-
gust ning õpetamisvõtetest. Muutu-
si on töötamise käigus tulnud läbi 
teha ka õpetajatel. Algusaastail oli 
majas autoritaarne juhtimisstiil, 
mis takistas loomingulise õhkkon-
na püsimist. Hilisematel aastatel 
on õpetajad saanud palju arvestada 
oma pikaajalisi kogemusi ning neid 
kohandada tänapäeva nägemuste-
ga. Ausse on tõusnud õpetus läbi 
mängu, mis ongi koolieeliku põ-
hitegevus. Töös lastega saab palju 
arvestada hetkeolukorda. Meeldiv 
on, et meie maja õpetajate kollek-
tiiviga on liitunud noored õpetajad, 
kelle mõtted ja tegemised on uued 
ja värskendavad. Hetkel on maja 5 
rühma lastega täidetud. Vabad on 
vaid üksikud kohad. 

Majas on mõnus töötada. Hoone 
on täielikult renoveeritud. Mänguas-
ju ja õppevahendeid on piisavalt. Ka 
õuealal saab laste tegevust mõnusalt 
sisustada. Mänguväljakud on kaasae-
gsed. Tänu järjepidevale haljastus-
tööle on meil meeldiv roheline üm-
brus. Meie maja on saanud vabariigi 
peaministrilt tänukirja „Kaunile Eesti 
kodule”.

Kaili Raamat 
Lasteaia juhataja

15 aastat Kostivere 
 lasteaeda

Juba septembrist 1964 
alustas kolmetoalises 
korteris tööd Linnuva-
briku lastead. Liitrühm 
25 lapsega sai minilaste-
aiaks majanditöötajate 
lastele, sest uue lasteaia 
ehitamine venis. Viieliik-
melise meeskonna juha-
tajaks sai Ilme Pruun.
1966. a veebruaris valmis uus avar laste-
aed 90 lapsele. Ruumi jätkus 3 aiarüh-
male ja ühele sõimerühmale ning 20 
töötajale. 1968. aastal haaras juhiohjad 
enda kätte energiline Aime Kaare.

Iibeprobleemi polnud, vajadus suu-
remate ruumide järele aina kasvas. 
1976.a. lisandusid 4 rühmale veel 2 rüh-
maruumi ja avar valgusküllane saal.

Kuna oli näidislinnuvabrik, siis pidi 
olema ka näidislasteaed. Nõnda, kui-
das anti majanditele autasusid, sai ka 
Linnuvabriku Lasteaiast - Oktoobrire-
volutsiooni 60. Aastapäeva nimeline 
Tööpunalipuordeniga Tallinna-Näi-

dislinnuvabrik-Sovhoosi Lasteaed. 
Külalisi käis Moskvast, Murmanskist, 
Ukrainast, Aafrikast ja Hiinast.

Linnuvabriku direktori Aleksander 
Linnu eestvedamisel avati Lool 1. sep-
tembril 1982. a Eesti esimene lastea-
ed-algkool. Kohal olid kõrged külalised 
– Elsa Gretškina, Rein Ristlaan, rajooni 
ja külanõukogu esimehed. Algkool töö-
tas 1987. a kevadeni, sest sügisel avas 
Loo kool oma uhked uksed.

Hakkasid puhuma vabaduse tuu-
led. Majandi auväärsest pikast ni-
metusest sai TallEgg , külanõukogust 
vald ning Loo lasteaiast tema allasu-
tus. 1989. aastast kannab Loo lastea-
ed PÄÄSUPESA nime.

Aastatel 1998-2000 toimus Loo 
lasteaias kapitaalremont, mis andis 
uue ilme kogu majale.

Kuni 2005. aaastani juhtis lastea-
eda Aime Kaare ning pea sama kaua 
oli muusikaõpetajaks Kai Müürsepp. 
Kauaaegsetest endistest ja praegustest 
töötajatest väärivad nimetamist: Ellen 
Parve, Kristi Rootslane, Anne Luhaäär, 
Hildegard Leimann, Olvi Raud, Elve 
Elb, Laine Käsper, Velve Lepp, Loore 
Tiitus, Irma Virkunen ning Veera An-
dresson.

Alates 2005. aasta jaanuarist on Loo 
Pääsupesa juhatajaks Katrin Paldermaa.

Loo lasteaeda iseloomustab :
• rõõmsameelne ja professionaal-

ne kollektiiv
• vahvad traditsioonilised üritused 

nii lastele, lastevanematele kui kogu 
personalile 

• sisukad teemanädalad
• osalemised erinevates projektides
• logopeediline abi
• lampjalgsuse profülaktika ja ravi 
• tervislike eluviiside propageerimine
Loo lasteaed on TERVIST EDEN-

DAV LASTEAED alates 2005. aasta 
detsembrist. 

Lasteaias tegutseb 7 rühma:
• 1 liitrühm (2-7aastased)
• 2 sõimerühma (1,5-3aastased)
• 4 vanusrühma
Hetkel käib lasteaias 140 last ning 

personal koosneb 33 töötajast.
Loo lasteaed pääsupesa on 

iga lapse arengut ja loovust 
soodustav, turvaline, tervist 
edendav lasteaed.

Katrin Paldermaa 
Lasteaia juhataja

Loo lasteaed Pääsupesa

Esmakordselt hakati Nee-
me külas haridust andma 
1897. aastal Mardi talu ta-
gakambris.

1899. aastal 25. oktoobril õnnistati sis-
se uus koolihoone küla alguses, metsa 
ääres. Praegune maja valmis 1936. aas-
tal. Uues majas alustati tööd 6 klassiga.

1970. aastal kool suleti ja taasava-
ti 1991. aastal 4-klassilise algkoolina. 
1993. aastal muudeti Neeme Algkool 
lastevanemate soovil 5-klassiliseks. 
2003. aastal sai koolist 6-klassiline 
algkool.

Neeme küla hariduselust saab 
täpsemalt lugeda algkooli kodulehelt  
www.neemekool.ee.

Tööd alustati 1991. aastal 2 õpeta-
ja ja 9 lapsega. Praeguseks on õpilasi 
19 ja õpetajaid 7, kellest 3 töötab põ-
hikohaga ning 4osalise koormusega.

Peamiselt õpivad koolis Neeme 
küla lapsed, kes tulevad kooli Neeme 
lasteaiast. Pooled õpilastest käivad 
koolis naaberküladest: Jõesuu, Jäga-

la-Joa, Ruu, Koeralooga, Koogi. Kooli 
tulevad lapsed liinibussiga ja koju 
viib neid valla õpilasliin. 

Kool asub Neeme rahvamajaga 
ühes majas, mis tähendab ennekõike 
tugevat koostööd just kooli traditsi-
oonide osas. Kooli territoorium (ca 2 
ha) on heakorrastatud, ilma piireteta. 
Kooli kõrval asub õunapuuaed, kuhu 
koolilõpetajad istutavad igal kevadel 
ühe viljapuu.oolis töötavad õpetajad 
vastavad kõik kvalifikatsioonile, mis 
võimaldab väga hea õppetöö taseme. 

Taasavamisest tänaseni on kooli 
õpilaste arv pidevalt tõusnud, mis 
tõestab väikese maakooli vajadust. 
Lapsevanemad on huvitatud laste 
õppimisest kodu lähedal. 

Lähipiirkonda ehitatakse uusi ela-
murajoone, mille tulemusena kohali-
ke elanike arv kasvab. Kindlasti üheks 
uue kodukoha valiku põhjuseks on 
olemasolev lasteaed ja algkool.

Poiste tööõpetustunnid toimuvad 
Kostivere Põhikoolis. Transpordi lapse-
vanematele kompenseerib vallavalitsus.

Koolitoit valmistatakse lasteaias, 
mis asub koolist 200m kaugusel. Kooli 

söögitoaks on lava, kuhu paigaldatakse 
söögilauad ja toolid. Selle kõige eest 
kannab hoolt koolitädi Asta Hein. Hoo-
nes asub ka küla raamatukogu.

Väga edukalt on esinetud Harju-
maa Kooliteatrite festivalil: 2002- IV 
koht; 2004- I koht; 2005- II koht, 
2006- parim lavastaja. 2004 aastal 
olime laureaadid ka Riiklikul Koolite-
atrite festivalil. Neli aastat on osaletud 
ka Koolitantsu festivalil. Showtantsu 
ja näiteringi juhib Merike Kahu. 

Kuulsust on võitnud ka meie etle-
jad, kes on tulnud erinevatel konkurs-
sidel esimese kolme hulka. Luuleringi 
juhatab Maria-Marika Kurvet.

2005. aastal omistati koolile Ro-
heline lipp (Öko- koolide ja Ökokrati 
projektide raames). Eestvedajaks Tii-
na Ojasson-Võsa.

Meie kooli lapsed on saavutanud 
ka väga häid tulemusi orienteerumi-
ses.6 aasta jooksul Eesti MV orien-
teerumisjooksus 4 medalit (1 kuld, 1 
hõbe ja 2 pronksi). Treeningrühma 
juhib Tõnu Lauter.

Karin Saarma 
kooli juhataja

Neeme algkool

Neeme külla hakkas lasteaeda rajama 
S. M. Kirovi nimeline Näidiskaluri-
kolhoos. Lasteaed kohandati ümber 
vanast elumajast, mis sai juurde 2 
tiiba: köögiosa ja ülemisest korrusest 
elu- ja personaliruumid (ülemist kor-
rust kasutas aastaid juhataja A. Rek-
karo elamispinnana). See kohandus 
oli mõeldud 20le lapsele (üks tuba 
suurtele ja teine väikestele). Avamis-
pidu toimus 17. juunil 1982. a., mil 
maja võtme andis üle kolhoosi esi-
mees Oskar Kuul tolleaegsele vanem-
kasvataja Anne Rekkarole. Töötajaid 
oli 6: vanemkasvataja, 2 kasvatajat, 
hoidja, kokk, majahoidja –koristaja. 
Lasteaed oli avatud 6.00-20.00. Nii 
alustati tööd üherühmalise liitrüh-
mana 18 lapsega vanuses 2,5-7 a. 
Sellest ajast on saanud alguse ka pal-
jud traditsioonid. Iga aasta 17. juunil 
tähistatakse lasteaia sünnipäeva. Siis 

lõpetatakse ka õppeaasta ja saadetak-
se ära kooliminejad lapsed.

Lasteaia vimpel valmis 15. aas-
tapäevaks ja selle autoriks oli lapse-
vanem ja endine töötaja Mari-Mall 
Ausmees.

1992. aastal., kui Kirovi kolhoos 
lagunes, oli ka Neeme lasteaia saa-
tus lahtine, sest nimekirjas oli vahe-
peal kõigest 10 last ning juhataja Elvi 
Hantsom oli väga õnnelik, kui Jõe-
lähtme vallavalitsus otsustas võtta 
lasteaia oma alluvusse.

Nüüdseks on Neeme lasteaed 
olnud Jõelähtme valla allasutus 15 
aastat. Paljugi on selle aja jooksul 
muutunud, kuid nii mõndagi on 
jäänud ka samaks. Hetkeseisuga on 
lasteaia nimekirjas 18 last, täpselt nii 
nagu algul, kuid lasteaia järjekorras 
on päris mitmed pered. Personali 
koosseisus on aga toimunud muu-

datused; lastega tegelevad kaks väga 
toredat õpetajat Tiina Klamas ja Elvi 
Hantsom, liikumis-ja muusikaõpetus 
on Sirje Põllu õlgadel, logopeed on 
Neeme kooli ja Kostivere põhikoo-
li ning lasteaiaga ühine Siiri Piralli, 
kokaks on alati heatujuline Kadri 
Prants, õpetaja abina töötab Reelika 
Kütt, kes omandab töö kõrvalt kõrg-
haridust Tallinna Pedagoogilises Se-
minaris. Majahoidja ja koristajana 
töötab Gunnar Hantsom ning maja 
juhatab alates 2006 aasta. septem-
brist Pille Trumm.

Sel aastal saab Neeme lasteaed 
25aastaseks. 25 aastat on ajaloos lü-
hike aeg, kuid ühe tillukese lasteaia 
jaoks siiski märkimisväärne. Ootame 
kõiki suvel meie maja sünnipäevale.

Peatse kohtumiseni!
Pille Trumm

Lasteaia juhataja

Rannaküla lasteaed

p Loo lasteaed ootab 
kevadet ja kaasaegseid 
mänguväljakuid

t Juba traditsiooniks 
on, et valla laste laulu-
võistlus toimub Kostive-
re lasteaia kenas saalis

x Vana elumaja nimega 
“Neeme Mudila”

q Esimene koolikell 
kutsub kõiki Loo Kesk-
kooli
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Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme 10. jaanuar 2007 nr 1

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, Jõe-
lähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime 
määramise kord”, Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2004 otsu-
se nr 156 “Jõelähtme valla Uusküla küla Kuuse maaüksuse 
I maatüki ja Uue Puusepa maaüksuse detailplaneeringu 
kehtestamine” ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab 
Jõelähtme Vallavalitsus 

määruse:

§ 1. Anda Jõelähtme vallas Uusküla külas uutele teedele 
(skeem vastavalt lisale) nimeks Tiigi tee ja Kase tee.

§ 2. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  10. jaanuar 2007 nr 2

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, Jõe-
lähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime 
määramise kord”, Jõelähtme Vallavolikogu 26.09.2005 otsu-
se nr 244 “Jõelähtme valla Kallavere küla Söödi II maaüksuse 
detailplaneeringu kehtestamine” ning kohanime komisjoni 
ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus 

määruse:

§ 1. Anda Jõelähtme vallas Kallavere külas uuele teele 
(skeem vastavalt lisale) nimeks Söödi tee.

§ 2. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  10. jaanuar 2007 nr 3

Koolieelsete eralasteasutuste toetamiseks vajalike 
dokumentide vormide kinnitamine

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 24. oktoobri 2006 
määruse nr. 33 “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise 
kord” § 2, Jõelähtme Vallavalitsus 

M ä ä r a b:

§ 1. Kinnitada alljärgnevad dokumentide vormid:

1) Koolieelse eralasteasutuse finantseerimislepingu vorm 
(lisa 1).

2) Toetuse kasutamise aruande vorm (lisa 2).

3) Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste aruande vorm (lisa 
3).

§ 2. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem 

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 41

Jõelähtme valla 2006. aasta eelarve muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 1 p 1, Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 
6 “Jõelähtme valla 2006. aasta eelarve kinnitamine”, Jõeläht-
me Vallavolikogu 30.03.2006 määruse nr 15 “2006. aasta I 
lisaeelarve kinnitamine”, Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 
määruse nr 28 “Jõelähtme valla 2006. aasta II lisaeelarve kin-
nitamine”, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kinnitada Jõelähtme valla 2006. aasta eelarve kulude 
muudatused vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub 02. jaanuaril 2006.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 42

Sporditegevuse toetamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 5 ning spordiseaduse  § 1 kuni 6 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Sporditegevuse toetamise kord (edaspidi kord) sätestab 
Jõelähtme valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi valla ee-
larvest) laste ja noorte sporditegevuse korraldamiseks toetu-
se taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise 
ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

(2) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale val-
laeelarvest sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendi-
te arvelt.

(3) Toetust antakse spordiorganisatsioonidele (edaspidi taot-
leja), kes on tegutsenud taotluse esitamise tähtajaks vähe-
malt 1 (üks) aasta. Spordiorganisatsioonid käesoleva korra 
mõistes on spordiklubid ja spordikoolid.

(4) Toetust antakse 7-19 aastaste laste ja noorte spordite-
gevuse korraldamiseks, kelle enda ja kelle vanema(te) või 
seadusliku eestkostja (edaspidi koos- vanem) elukoht rah-
vastikuregistri andmetel on Jõelähtme vald. 

(5) Toetust antakse spordiorganisatsioonidele, kus laste ja 
noortega tegelevad vähemalt kutsekvalifikatsiooni II taset 
ja/või erialast haridust ja/või pikaajalist treenerikogemust 
omavad treenerid, kelle juhendamisel tagatakse regulaarne 
ja tulemuslik treeningtegevus.

(6) Toetust on õigus taotleda ka ühekordsete kulude (spor-
dilaagrite, -võistluste jms.)  katteks. Taotlused vaatab jooks-
valt läbi vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon (edaspidi 
komisjon) ja otsuse teeb vallavalitsus igal konkreetsel juhul 
eraldi.  

§ 2. Toetuse taotlemine ja määramine

(1) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikoha-
ne taotlus. Toetus eraldatakse üheks kalendriaastaks. Taotlus 
esitatakse hiljemalt 1. novembriks.

(2) Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:

1) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise 
kohta;

2) jooksva aasta tegevusaruanne 1. oktoobri seisuga; 

3) järgneva aasta eelarve;

4) treenerite kvalifikatsioonitõend(id) ja/või haridust tõendav 
dokument ja/või pikaajalist treeneritöö kogemust tõendavad 
dokumendid;

5) treenerite ning laste ja noorte nimekirjad;

6) koolitusloa koopia või tegevuskava vähemalt järgneva ka-
lendriaasta kohta;

7) koopia spordirajatis(t)e kasutusõigust tõendavast doku-
mendist.

(3) Vallavalitsus kontrollib 10 (kümne) päeva jooksul, arvates 
taotluste esitamise tähtajast esitatud dokumentide vastavust 
käesoleva korra § 2 lg 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esi-
nemisel teatab vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning 
annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) 
päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, 
tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetu-
se andmiseks lõpetatakse.

(4) Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi komisjon. 
Otsuse tegemisel lähtub komisjon käesolevast korrast ja 
teeb ettepanekud vallavalitsusele toetuse andmise tingimus-
te kohta.

(5) Toetuste määramisel lähtub komisjon järgmistest kritee-
riumitest:

1) sporditegevus on suunatud lastele ja noortele vanuses 7-
19 aastat, kelle enda ja vanema(te) elukoht rahvastikuregistri 
andmetel on Jõelähtme vald;

2) sporditegevus, millele toetust taotletakse, toimub Jõeläht-
me valla haldusterritooriumil või treeningbaasi puudumise 
tõttu selle lähiümbruses. Otsuse kitsenduse kasutuse kohta 
teeb vallavalitsus igal konkreetsel juhul eraldi;

3) erandjuhtudel on põhjendatud taotluste korral õigus toe-
tust taotleda ka § 2 lg 5 p 2 nimetatud tingimuste mittetäit-
mise korral;

4) sporditegevuseks toetust taotlev spordiorganisatsioon on 
taotluse esitamise momendiks tegutsenud  vähemalt 1 (üks) 
aasta;

5) treeningud toimuvad algkooliealistele vähemalt 2 (kaks) 
korda ning vanematele lastele ja noortele vähemalt 3 (kolm) 
korda nädalas;

6) toetuse suurus arvestatakse vastavalt laste ja noorte arvu-
le, võttes aluseks vallaeelarves sporditegevuse toetamiseks 
ettenähtud vahendid;

7) iga lapse ja noore kohta eraldatakse vallaeelarvest toetust 
vallavalitsuse poolt kinnitatud toetuse määrale;

8) juhul, kui üks laps või noor osaleb mitme klubi tegevuses, 
eraldatakse toetus vaid ühele taotlejale lapsevanema avaldu-
se alusel. 

(6) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuni 2 (kahe) kuu 
jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast ning teeb vallava-
litsusele ettepaneku toetuse andmise kohta. 

(7) Komisjoni ettepanekute alusel otsustab toetuse andmise 
vallavalitsus.

(8) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab vallava-
litsus taotlejat kirjalikult 10 (kümne) päeva jooksul, arvates 
vastava otsuse tegemise päevast.

§ 3. Lepingu sõlmimine

(1) Ühe (1) kuu jooksul arvates vallavalitsuse toetuse and-
mise otsuse tegemise päevast sõlmib vallavalitsuse esindaja 
taotlejaga vormikohase lepingu, milles sätestatakse:

1) toetuse saaja;

2) toetuse sihtotstarve, sealhulgas tegevuse kirjeldus;

3) toetatavate laste ja noorte arv;

4) õppe-treeningtöö meetodid ja treeningmaht;

5) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;

6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;

7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;

8) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord. 

(2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, ta-
gastab vallavalitsus taotluse koos selle lisadega taotlejale 
ning menetlus toetuse taotlemiseks loetakse lõppenuks.

§ 4. Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vor-
mikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. 
jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu.

(2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva korra  § 4 lg 1 nõutud 
dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise koh-
ta, on vallavalitsusel õigus toetuse saajaga leping lõpetada ja 
ebasihipäraselt kasutatud vahendid tagasi nõuda. 

(3) Vallavalitsuse esindajal on õigus kogu toetusperioodi joo-
ksul kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning lepingu 
tingimuste täitmist.

§ 5. Rakendussätted

(1) Taotlused 2007.a. sporditegevuse toetuseks esitatakse 
hiljemalt 15. jaanuariks 2007.a.

(2) Vallavalitsusel kehtestada sporditegevuse toetamise taot-
lusvorm, sporditegevuse toetamise lepinguvorm ja spordite-
gevuse toetuse kasutamise aruanne.

(3) Sporditegevuse toetamise määra kinnitab vallavalitsus 
kooskõlastatult komisjoniga.

(4) Määrus jõustub 05. jaanuaril 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 43

Jõelähtme Vallavolikogu 12. septembri 2006  määruse nr 
31 “Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtesta-
mine Jõelähtme vallas” muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
1 p 2, Jõelähtme valla põhimääruse     § 30 lg 1 p 2, § 71, 
Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Muuta  Jõelähtme Vallavolikogu 12. septembri 2006 
määruse nr 31 “Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu 
kehtestamine Jõelähtme vallas” § 7 lg 1 ning sõnastada see 
alljärgnevalt:

“(1) Üldine maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta 
on 100 krooni ühes kalendrikuus. Juhul, kui reklaami avali-
kustamise aja pikkus ei ole arvestatav täiskuudes, on mak-
sumääraks reklaampinna ühe ruutmeetri kohta 1/30 üldisest 
maksumäärast ühe päeva kohta.”

§ 2. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 12. septembri 2006 
määruse nr 31 “Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu 
kehtestamine Jõelähtme vallas” § 9 lg 1 ning sõnastada see 
alljärgnevalt:

“(1) Maksustamisperiood on ajavahemik, mille jooksul on 
reklaam eksponeeritud.”

§ 3. Määrus jõustub 2. jaanuaril 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 44

Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2007. aastaks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, sotsiaal-
hoolekande seaduse § 23 lg 1 ning Jõelähtme Vallavolikogu 
15.08.2006 määrusega nr 25 kehtestatud Jõelähtme valla ee-
larvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetus-
te maksmise korra § 4 lg 8 alusel, Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Alates 01.01.2007 kuni 31.12.2007 on Jõelähtme valla 
eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoe-
tuste maksmise korra alusel makstava lapse sünnitoetuse 
määraks 5000 (viis tuhat) krooni.

§ 2. Alates 01.01.2007 kuni 31.12.2007 on Jõelähtme valla 
eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoe-
tuste maksmise korra alusel makstava ranitsatoetuse mää-
raks 1500 (üks tuhat viissada) krooni. 

§ 3. Alates 01.01.2007 kuni 31.12.2007 on Jõelähtme valla 
eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoe-
tuste maksmise korra alusel makstava medaliga kooli lõpe-
tanute toetuse määraks 5000 (viis tuhat) krooni kuldmedali 
puhul ning 3000 (kolm tuhat) krooni hõbemedali puhul. 

§ 4. Alates 01.01.2007 kuni 31.12.2007 on Jõelähtme valla 
eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoe-
tuste maksmise korra alusel makstava matusetoetuse mää-
raks 2500 (kaks tuhat viissada) krooni. 

§ 5. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 45

Koolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade 
kinnitamise kord

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3¹ lg 3 
ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3, Jõelähtme Val-
lavolikogu

M Ä Ä R A B: 

§ 1. Kehtestada Jõelähtme valla koolide ja koolieelsete laste-
asutuste arengukavade kinnitamise kord  alljärgnevalt:

(1) Kool või lasteaed (edaspidi haridusasutus) koostab koos-
töös hoolekogu ja õppenõukoguga/ pedagoogilise nõuko-
guga arengukava eelnõu.

(2) Haridusasutus paneb arengukava eelnõu oma ruumides 
avalikuks tutvumiseks välja vähemalt kaheks nädalaks, tea-
vitades sellest eelnevalt lapsi ja lapsevanemaid.

(3) Arengukava eelnõu ja sellesse avaliku väljapaneku ajal 
tehtud parandused ja täiendused vaatavad läbi õppenõuko-
gu/pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning esitavad oma-

poolsete muudatusettepanekutega haridusasutuse juhile.

(4) Haridusasutuse juht esitab arengukava eelnõu  vallava-
litsusele.

(5) Vallavalitsus vaatab arengukava eelnõu läbi kahe nädala 
jooksul selle saamisest arvates ja esitab koos omapoolsete 
ettepanekutega vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonile.

(6) Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon vaatab kahe 
nädala jooksul läbi arengukava eelnõu  ning edastab selle 
vallavalitsusele koos omapoolsete ettepanekutega.

(7) Vallavalitsus esitab eelnõu peale täiendus- ja paranduset-
tepanekute läbivaatamist kinnitamiseks vallavolikogule.

(8) Kinnitatud arengukava avalikustatakse samas korras 
vallavolikogu õigusaktidega ja lisaks sellele haridusasutuse 
infokanalites.

(9) Arengukava peab lähtuma Jõelähtme valla kehtivast 
arengukavast. Arengukavas on kindlaks määratud haridus-
asutuse arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 
kolmeks aastaks ning  arengukava uuendamise kord.

§ 2. Määrus jõustub 02. jaanuaril 2007.

Ardo  Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 46

Liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel, 
Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Delegeerida liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele 
pandud liikluskorralduse ülesanded  Jõelähtme Vallavalitsu-
sele.

§ 2. Määrus jõustub 08. jaanuaril 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 47

OÜ Jõelähtme Varahaldus põhikirja muutmine 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, 
§ 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 1 ning Jõelähtme valla 
põhimääruse § 30 lg 1 p 24 ja § 74 lg 4 alusel, Jõelähtme 
Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Muuta Osaühingu Jõelähtme Varahaldus põhikirja § 4 lg 
1 ja lugeda seda järgmises redaktsioonis:

“(1) Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on neliteist mil-
jonit seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat (14 783 000.-) 
eesti krooni. Osaühingu maksimumkapital on viiskümmend 
üheksa miljonit ükssada kolmkümmend kaks tuhat (59 132 
000.-) eesti krooni.”

§ 2. Muuta Osaühingu Jõelähtme Varahaldus põhikirja § 11 lg 
4 ja lugeda seda järgmises redaktsioonis:

“(4) Reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitalist ja seda 
võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks või osaka-
pitali suurendamiseks.”

§ 3. Kinnitada OÜ Jõelähtme Varahaldus põhikirja terviktekst 
vastavalt lisale.

§ 4. Määrus jõustub 04. jaanuaril 2006.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 48

Volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 47, Jõelähtme valla põhimääruse § 45, 46 ja 47 
alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Vallavolikogu majandus-ja rahanduskomisjon (edaspidi 
komisjon) on volikogu tööorgan, mis tegutseb vallavolikogu 
alatise komisjoni õigustes.

(2) Komisjoni põhimäärus määrab kindlaks komisjoni moo-
dustamise korra, õigused ja kohustused ning töökorra.

(3) Komisjoni ülesandeks on Jõelähtme valla eelarve ja ma-
jandustegevusega seonduvate küsimuste analüüsimine ja 
selles osas ettepanekute tegemine.

§ 2. Komisjoni moodustamine

(1) Komisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena valla-
volikogu volituste ajaks, see tähendab,  et lisaks komisjoni 
esimehele peab komisjoni kuuluma vähemalt 4 (neli) liiget.

(2) Komisjoni esimehe ja esimehe ettepanekul aseesimehe 
valib volikogu oma liikmete hulgast salajasel hääletusel Jõe-
lähtme valla põhimääruses sätestatud korras.

(3) Komisjoni liikmete arv ja koosseis kinnitatakse komisjoni 
esimehe esildisel volikogu poolthäälte enamusega avalikul 
hääletamisel.

(4) Komisjoni likvideerimine ja ümberkorraldamine, selle 
koosseisu ja põhimääruse muutmine toimub volikogu, ko-
misjoni või komisjoni esimehe ettepanekul. 

§ 3. Komisjoni  liikmest väljaarvamine ja tagasiastumine 
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(1) Komisjoni koosseisust väljaarvamise otsustab voliko-
gu, komisjoni esimehe esildise alusel, kas komisjoni liikme 
avalduse alusel või juhul, kui komisjoni liige ei ole osalenud 
vähemalt 3 (kolmel) järjestikusel komisjoni koosolekul.

(2) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal komis-
jonist tagasi astuda ning tema volitused komisjoni liikmena 
lõpevad ennetähtaegselt vallavolikogu vastava otsuse jõus-
tumisel. 

§ 4. Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkonnad

Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad küsimused:

1) eelarve projektide väljatöötamine, eelarve muutmine ja 
täitmine;

2) kohalike maksude ja maksumäärade kehtestamine ja 
muutmine;

3) valla eelarvesse laekuvate maksude puhul soodustuste 
andmine;

4) koormiste määramine ja toetuse andmine;

5) laenude ja varaliste kohustuste võtmine  ja refinantseeri-
mine;

6) kinnisasja sundvõõrandamine;

7) vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seon-
duv;

8) valla majandustegevus;

9) fondide ja sihtkapitalide asutamine ning nende käsitlemi-
ne;

10) investeeringute planeerimine;

11) hinnangute andmine majandusprojektidele;

12 ) valla eelarvest makstavad palgamäärad ja palgatingi-
mused;

13) valla allasutuste ja valla osalusega seotud äriühingute 
majandustegevus;

14) muud küsimused, mis on seotud valla eelarve ja majan-
dustegevusega.

§ 5. Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus oma pädevuse piires:

1) nõuda ja kontrollida dokumentatsiooni, mis puudutavad 
komisjoni pädevuses olevaid küsimusi; 2) esitada arupärimi-
si volikogu poolt  valitud või kinnitatud ametiisikutele;

3) teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve pro-
jekti kohta;

4) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;                                                                    
5) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu 
hüvitamist volikogu poolt kehtestatud korras;

6) kontrollida komisjoni pädevusse kuuluvate volikogu otsus-
te täitmist;

7) algatada volikogu otsuste ja määruste eelnõusid;

8) saada vallavalitsuse liikmetelt, vallaametnikelt ja valla alla-
sutustelt komisjoni tööks  vajalikku informatsiooni;

9) kaasata komisjoni töösse teisi volikogu alatisi komisjone, 
asjatundjaid ja eksperte;

10) moodustada üksikküsimuste ettevalmistamiseks töög-
ruppe;

11) nõuda läbivaatamiseks ja seisukoha andmiseks volikogu 
menetluses olevaid eelnõusid, kui need kuuluvad komisjoni 
pädevusse ning ei ole komisjonile suunatud.

§ 6. Komisjoni kohustused

(1) Komisjon vaatab talle suunatud küsimuse läbi ja annab 
seisukoha hiljemalt ühe kuu jooksul. 

(2) Komisjoni esimees suunab küsimuse, mis ei nõua arutelu 
ega komisjoni seisukohta, läbivaatamiseks ja vastamiseks 
pädevale organile.

§ 7. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Töö toimub komisjonisi-
sese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel. 

(2) Koosoleku kutsub kokku ning seda juhatab ning etteval-
mistamist korraldab komisjoni esimees, esimehe äraolekul 
aseesimees. 

(3) Komisjoni koosoleku võib kokku kutsuda ka vähemalt 1/3 
komisjoni liikmete ettepanekul.

(4) Komisjonile esitavad materjale läbivaatamiseks vallavo-
likogu, volikogu esimees, vallavalitsus, vallavanem.

(5) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja koosolekule 
kutsutavate isikute nimekirja esitab komisjoni kokkukutsuja 
vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku algust vallakantseleile, 
kes edastab teate komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isiku-
tele. Komisjoni koosoleku toimumisest teavitatakse volikogu 
kõigi komisjonide esimehi, kellel on õigus osaleda komisjoni 
koosolekul. Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda, 
päevakorda esitamata, etteteatamistähtajaga vähemalt 24 
tundi.

(6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosole-
kust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, seal-
hulgas esimees või aseesimees.

(7) Komisjon võib pidada ühiseid koosolekuid teiste komis-
jonidega, samuti võib komisjoni esimees koosoleku päeva-
korrapunktide arutelule kutsuda volikogu ja vallavalitsuse liik-
meid, samuti spetsialiste ja eksperte väljastpoolt komisjoni, 
informeerides sellest eelnevalt komisjoni liikmeid. 

(8) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt tarvidusele, 
kuid mitte harvem kui üks kord kuus. 

(9) Komisjoni koosolek on üldjuhul avalik, kui komisjon ei ole 
otsustanud teisiti

§ 8. Komisjoni otsused ja protokoll 

(1) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamuse-
ga. Komisjoni otsused on Jõelähtme valla õigusaktide vastu-
võtmisel soovitusliku iseloomuga.

(2) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse haldusdokumen-
tidele kehtestatud nõuetele vastav protokoll. 

(3) Komisjoni protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
ning sellele kirjutab alla koosoleku juhataja. 

(4) Protokolliga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kantseleis, 
kus vastavas komisjoni kaustas hoitakse ka komisjoni muid 
ametlikke materjale. Vallavalitsusel ja komisjonide liikmetel 
on õigus saada protokollist ärakirja. Isikutel, kellesse puu-
tuvaid küsimusi käsitleti, on õigus saada hiljemalt 7 päeva 
jooksul väljavõte protokollist. 

(5) Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid and-
meid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud 
vallavalituse siseseks kasutamiseks. 

§ 9. Komisjoni suhtluskorraldus 

(1) Komisjon suhtleb volikoguga komisjoni esimehe kaudu, 
kes esitab komisjoni otsused, arvamused ja ettepanekud 
vallavolikogule. 

(2) Komisjon suhtleb vallavalitsusega volikogu kaudu, kes 

esitab komisjoni taotlusel vallavalitsusele ülesandeid. 

(3) Komisjoni tehnilist teenindamist korraldab vallavalitsuse 
kantselei. 

§ 10. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 08. jaanuaril 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 136 

Teemaplaneeringu „Pirita Jõeoru maastikukaitseala puh-
kevõimaluste planeerimine” kooskõlastamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 2, planeerimisseaduse § 17 lg 2 p 2, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Kooskõlastada Pirita Linnaosa teemaplaneering „Pirita 
jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” 
vastavalt Pirita Linnaosavalitsuse ja AS K&H poolt koostatud 
tööle.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 137 

Jõelähtme valla Loo aleviku Onni ja Hallikivi maaüksuste 
detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 2, planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Loo aleviku Onni ja Hallikivi maaüksuste de-
tailplaneering vastavalt Vahtra Grupp OÜ poolt koostatud 
tööle nr DP-10-05, millega on kavandatud ca 3,56 ha pinda-
laga maa-alale kahe ridaelamuga elamukrundi, viieteistküm-
ne ühepereelamuga elamukrundi, ühe teemaa krundi, ühe 
alajaama krundi ja ühe maatulundusmaa krundi moodusta-
mine.

2. Detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väl-
jaehitamine tagatakse detailplaneeringu järgsete teede ning 
tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise kohustuse üleand-
mise lepinguga nr 25/12.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe 
kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub punktis 2 nimetatud lepingu allkirjastami-
sest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 138

 

Jõelähtme valla Iru küla Põldma maaüksuse I maatüki 
detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 2, planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Iru küla Põldma maaüksuse I maatüki detailp-
laneering vastavalt M.K. Konsultatsioonid poolt koostatud 
tööle nr 0206/53, millega on Iru külas asuval 1,68 ha suurusel 
maa-alal kavandatud Põldma kinnistu I maatüki jagamine 
üheks korterelamu- ja üheks ridaelamukrundiks ning kol-
meks transpordimaakrundiks.

2. Detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väl-
jaehitamine tagatakse  detailplaneeringu järgsete teede ning 
tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise kohustuse üleand-
mise lepinguga nr 24/12.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe 
kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub punktis 2 nimetatud lepingu allkirjastami-
sest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 139

 

Jõelähtme Vallavolikogu 24.10.2006 otsuse nr 115 
muutmine 

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 määrusega nr 
36 kinnitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende 
määramise alused”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määru-
sega nr 144 kinnitatud ”Ehitise teenindamiseks vajaliku maa 
määramise korra” ning Harju Maavalitsuse 20.11.2006 kirja 

nr 3.2-3/6703, Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 24.10.2006 otsuse nr 115 
“Maa taotlemine munitsipaalomandisse” punktis 2 munitsi-
paalomandisse taotletava maa sihtotstarve 005. sotsiaalmaa 
(Ü) ja lugeda õigeks 002. ärimaa (Ä).

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees 

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 140

 

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”, Vabariigi Valitsuse 
24.01.1995 määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Loo alevikus Saha tee 11C 

haljasalana.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees  

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 141

 

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”, Vabariigi Valitsuse 
24.01.1995 määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse sih-
totstarvete liigid ja nende määramise alused” ning Aruaru 
küla esindaja Harri Reidma 23.11.2006 avalduse, Jõelähtme 
Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Aruaru külas Läänearu 

maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees     

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 142

 

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”, Vabariigi Valitsuse 
24.01.1995 määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

OTSUSTAB:

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

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees     
 

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 143 

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”, Vabariigi Valitsuse 
24.01.1995 määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Loo alevikus Alvari tee 3 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 

– 007. transpordimaa (L).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees  

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  28. detsember 2006 nr. 144

 

Loo küla Loo II maaüksusest elamu teenindamiseks 
vajaliku katastriüksuse Paevälja I maatükk sihtotstarbe 
määramine

Võttes aluseks maakatastriseaduse § 18 lg 7, Loo küla Loo 
II maaüksuse omaniku Heiki Kadak’a avalduse, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Määrata Loo külas Heiki Kadak’a omandisse kuuluva 
maatulundusmaa sihtotstarbega Loo II kinnistust (reg. nr 
8612802) pindalaga 2,21 ha (katastritunnus 24504 : 008 : 
0102) moodustuva elamu teenindamiseks vajaliku 7520 m² 
suurusega katastriüksuse Paevälja I maatükk  sihtotstarbeks 
elamumaa.

1.1. Kinnistu ülejäänud maa moodustab katastriüksuse sih-
totstarbega maatulundusmaa suurusega 14 565 m² nimetu-
sega Paevälja II maatükk.

1.2. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest.

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  28. detsember 2006 nr. 145

 

Isiklik kasutusõigus Lutteri tee T-2 kinnistul

Võttes aluseks asjaõigusseaduse § 225, 226 ja 228, Jõeläht-
me vallavara valitsemise korra § 35 ning AS ELPEC (OÜ Jao-
tusvõrk volitatud esindaja) poolt esitatud taotluse, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Sõlmida Jõelähtme vallas Haapse külas Jõelähtme valla 
maaüksusel Lutteri tee T-2 (katastritunnus 24505:001:0802, 
pindala 527 m², kinnistu registriosa nr 10838302) isikliku ka-
sutusõiguse leping OÜ Jaotusvõrk kasuks (koormatava ala 
pindala on 20 m²) 0,4 KV maakaabelliini rajamiseks, remonti-
miseks, hooldamiseks või muul viisil ekspluateerimiseks, mis 
on vajalik elektrivõrgu talituse tagamiseks, vastavalt lisale nr 
1.

2. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta.

3. Volitada isikliku kasutusõiguse lepingut sõlmima Jõeläht-
me valla esindajana vallavanem Andrus Umboja.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

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

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU LIIKMED

paluvad anda endast teada Jõelähtme valla 
elanikel, kes soovivad kandideerida rahva-
kohtunikuks Harju Maakohtu juures järgne-
vaks neljaks aastaks.

Kandidaadiks võib olla 25-70 aastane teovõimeline 
eesti kodanik, kelle elukoht on Eestis ja kes ja kes 
oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on sobivate 
kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes 
on:

• süüdi mõistetud kuriteo eest;

• pankrotivõlgnik;

• tervislikult sobimatu

• kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõe-
lähtme vallas alla ühe aasta

• kohtu-; prokuratuuri- või politseiteenistujad

• advokaat, notar või kohtutäitur

• Vabariigi Valitsuse liige

• Valla- või linnavalitsuse liige

• Vabariigi President

• Riigikogu liige

• Maavanem

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtuni-
kuks ja vastavad eespool nimetatud tingimustele, 
palume ühendust võtta Jõelähtme vallavalitsusega 
tel. 60 80 885 või helvi@joelahtme.ee
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Ma loodan, et see ei 
olnud kellegi jaoks 
uudis, kui Isamaa 
ja Res Publica Liit 
sellise loosungiga 
tänavale tuli, vaid 
pigem vana tõde, 
mis unustusehõl-
ma vajuma kippus.
“Iga mees on oma õnne sepp!” üt-
leb Eesti vanasõna. Kõik me otsime 
elus õnne ja see, kas me selle leiame 
ja milline see meie õnn saab olema, 
sõltub kõige rohkem meist endist. 
Otsides oma õnne satub inimene 
ahvatlusi täis maailmas ühe kiusa-
tuse haardest teise ja siis kolman-
dasse, vahel neljandassegi. Iialgi ei 
tunne ta endal piisavalt raha olevat, 
et oma kasvavaid vajadusi piisavalt 
hästi rahuldada. Suurema raha-
hulga nimel on inimesed valmis 
müüma nii oma keha, vaimu, inim-
väärikust, aateid, maailmavaadet, 
erakondlikku kuuluvust kui kõike 
muud. Kas on siis kohta enam õn-
nele, kui kõik inimlikud väärtused 
on rahaks vahetatud?

Nii nagu raha võib inimese or-
jastada, võib see anda talle ka vaba-
duse. Küsimus on ainult selles, kas 
rahast on saanud inimesele omaet-
te eesmärk või on raha vaid üks va-
henditest eesmärgi poole liikumisel. 
Ehk teisiti sõnastades, kas inimene 
teenib raha või raha inimest?

Samavõrd ülepaisutatuks, nagu 
on muutunud raha roll inimese 
elus, on see ka muutunud ühiskon-
nas. Nii nagu inimlikud väärtused, 
nii ka sotsiaalsed väärtused on ühis-
konnas taandunud ning asendatud 
rahaga, millesse püütakse ümber 
arvestada kõike vähegi mõõdetavat. 
Olles teel heaoluühiskonda, oleme 
unustanud mõiste, mis see heaolu 
tegelikult on ja oleme hakanud se-
dagi mõõtma rahas, olgu siis SKP 
või keskmise palgataseme kaudu. 
Nautides kiiret majanduskasvu ja 
unistades Euroopa tipptasemel pal-
kadest, ei anna me endale rahast pi-
mestatuna aru, mis ühiskonnas te-
gelikult toimub. Vaatamata palkade 
kiirele tõusule, ei ole sündimus ega 
keskmine eluiga kuigivõrd tõusnud. 
Maailma õnneindeksi pingereas 
kuulub Eesti viimasesse kolman-
dikku. Õhk, mida hingame ja vesi, 
mida joome või milles ujume, pole 
puhtamaks muutunud, pigem vas-
tupidi. Olulistes sotsiaalsetes vald-
kondades, nagu tervishoid, haridus, 
sotsiaalabi, on tõsiseid probleeme. 
Peame endale tunnistama, et väik-
semagi keskkonnakatastroofi kor-
ral, nagu õlireostus või üleujutus, 
ei suuda riik meid tagajärgede eest 
vajalikul määral kaitsta.

Nende probleemide tunnetami-
ne ühiskonnas ongi pannud Isamaa 
ja Res Publica Liidu seadma endale 
kõrgemaid eesmärke, kui need, mis 
on mõõdetavad rahas. Teiselt poolt 
ei pea me õigeks valijate häälte ost-
mist labaste ja vastutustundetute 
palgatõusu lubadustega, mis on 
ebaeetiline ja valijate suhtes alan-
dav. 

MIDA PAKUB OMA VALIJAILE 
ISAMAA JA RES PUBLICA LIIT?

Meie programmi lugedes sealt 
rahalisi lubadusi praktiliselt ei leia. 
Oleme veendunud, et jätkates kon-
servatiivset majanduspoliitikat, 
jätkub ka Eesti majanduskasv tahes 
või tahtmata. Üheks majanduskas-
vu lahutamatuks osaks on palga-
kasv, sest ilma selleta ei saaks pikas 
perspektiivis kasvada ka tarbimine, 
mis omakorda on üks majandus-
kasvu peamisi alustalasid. Seega 
on palgakasv möödapääsmatu, 
kuid olukorras, kus majandus on 
ülekuumenemise piiril, nagu paljud 

eksperdid seda tunnistavad, oleks 
lubamatu ja vastutustundetu pal-
gatõusu tagant kiirustada ja oma 
valijatele katteta lubadusi jagada.

Jäädes rõõmustama majan-
duskasvu üle ning lubades üha 
suuremaid palganumbreid, liigub 
riik vales suunas. Rikkusel pole 
väärtust, kui inimesed on õnnetud. 
Tahan öelda, et Eesti ühiskond 
on juba läbinud arenguetapi, kus 
peamiseks õnneallikaks on palk. 
Šveitsis, Lousanne’is asuv Juhti-
mise Arendamise Instituut (IMD) 
on analüüsinud töötaja nõudmiste 
arengut ja toonud välja kolm etap-
pi: esimeseks nõudmiseks hea töö 
eest on hea palk. Kui see on rahul-
datud, soovib töötaja häid töötin-
gimusi; kui needki on saavutatud, 
keskendub tähelepanu sotsiaalsete-
le garantiidele (haridus, tervishoid 
jne.) Usun, et oleme jõudnud oma 
viieteistkümne iseseisvusaastaga 
vähemalt teise etappi, aga osaliselt 
ehk juba kolmandassegi. Seetõttu 
on IRL seadnud oma eesmärgid 
kõrgemale ega räägi lähenevate rii-
gikoguvalimiste eel enam palgast, 
mille tõus on niigi iseenesestmõis-
tetav. 

Tugev pere teeb ühiskonna tu-
gevamaks ja õnnelikumaks. Me 
soovime pikaks ajaks kindlustada 
eesti rahva heaolu ja soovime, et riik 
seaks kõigis otsustes, sealhulgas rii-
gieelarve jaotamisel, esikohale laste 
ja perede huvid. Ühe konkreetse 
meetmena meie programmist took-
sin ära täiendava tulumaksuvaba 
miinimumi kehtestamist iga lapse 
pealt, mille lapsevanemad saavad 
oma teenitud tulust täiendavalt 
maha arvestada. 

Rahva heaolu ja jätkusuutliku 
arengu seisukohalt on kõigi teiste 
valdkondade aluseks haridus.Juba 
Sokrates ütles, et teadmine on õnne 
aluseks. Eesti majandusel on läinud 
viimastel aastatel hästi, nüüd oleks 
aga viimane aeg teenitud tulu hari-
dusse investeerida, et ka tulevikus 
jätkuks haritud inimesi, kes aren-
gut edasi viivad.

Peame toimiva kodanikuühis-
konna kujundamist ja sellele tugi-
neva poliitilise kultuuri edendamist 
Eesti demokraatliku arengu võt-
meküsimuseks. Õnne tähtis tegur 
on võimalus osaleda ühiskonna 
juhtimisel. Paraku tunnevad ini-
mesed tänases Eestis, et neist sõl-
tub üha vähem ning otsustamine 
libiseb väikese kliki või äriringkon-
dade kätte, kes raha abil suunavad 
ka otsuste vastuvõtmist riiklikul 
tasandil.Enda lemmikmeetmena 
riigikorralduse vallast tooksin välja 
kodanikele õiguse andmist suunata 
1% oma makstavast tulumaksust 
tema poolt osundatavale mittetu-
lundusühingule või sihtasutusele 
(näiteks spordiklubidele, heatege-
vusorganisatsioonidele, kirikule 
jne.). Selline süsteem on mitmes 
riigis juba käivitunud ja ennast 
õigustanud. See annab inimesele 
võimaluse ise otsustada tema poolt 
makstava tulumaksu kasutamise 
üle.

Keskkonnaprobleemidele otsi-
me paralleelselt säästva suhtumi-
sega tarbimisse ja heitmetesse ka 
nüüdisaegseid tehnoloogilisi lahen-
dusi ning edendame keskkonna- ja 
loodushariduse õpetamist. Terve 
Eesti on roheline Eesti! 

Art Kuum 
Volikogu liige 
IRL kandidaat 

Meie tunnus-
tatud teadlased on 
jõudnud üksmeelele, 
et Eesti saab edukalt 
ja kiiresti areneda 
vaid siis, kui üheae-
gselt ja samaväärselt 
pööratakse tähele-
panu nii majanduse 
edendamisele kui ka 
iga inimese toimetu-
lekule ja heaolule, nii 
eesti keele ja kultuu-
ri hoidmisele kui ka 
loodushoiule.

Rahvaliit on Eesti ainus erakond, kes 
on alati seisnud sellise arengu eest, 
kus üht piirkonda ja valdkonda ei ee-
listata teisele ning mõnd elanikegrup-
pi ei peeta teistest paremaks. 

Õiglase ja tugeva riigi kontseptsi-
oonile toetudes on Rahvaliit täitnud 
kõik olulised 2003.aasta Riigikogu 
valimiste eel antud lubadused.

Lubasime tõsta tulumaksuva-
ba miinimumi kahekordseks, anda 
peredele alates teisest lapsest tulu-
maksusoodustusi, tõsta keskmise 
vanaduspensioni 3000 kroonini ja 
tagada, et põllumeestele makstakse 
otsetoetusi Euroopa Liiduga kokku 
lepitud maksimummääral.

Lisaks mitmekordistusid toetus-
ed maaelule ja keskkonnakaitsele. 

Kõik need õigluse tagamisele suu-
natud lubadused on täidetud.

Rahvaliit jätkab järjekindlat ja 
püsivat tegevust sihiga tagada õiglus 
ja võrdsed võimalused kõigile, nii las-
tele, noortele, tööinimestele, peredele 
kui ka eakatele.

Õiglane riik
• Rahvaliit peab oluliseks kind-

lustada noortele peredele turvatunne 
tulevikuks, et julgustada neid lapsi 
saama. Selleks kindlustame 2- kuni  
7-aastastele lastele tasuta lasteaia-
koha, maksame keskmise pearaha  
ulatuses hüvitist  vanemaile, kellele 
omavalitsus ei suuda lasteaiakohta 
pakkuda või ei võimalda lapse tervis-
lik seisund lastekollektiivis osalemist. 

• Toetame koole 2000 krooniga 
aastas õpilase kohta tasuta spordi- 
ja esinemisvarustuse ning spordi- ja 
kultuuriürituste pakkumiseks õpi-
lastele. 

• Hüvitame õpilase poolt valitud 
ühe vabaaine (sh muusika-, kunsti- 
ja spordikoolides) õppemaksu kõigil 
põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel. 

• Tõstame vanemahüvitise alam-
määra miinimumpalga tasemele ja 
pikendame vanemahüvitise maks-
mist lapse kaheaastaseks saamiseni. 

Tervise hoidmine ja kaitse
• Toetame regulaarse terviskont-

rolli süsteemi loomist, sest odavam 
on ravida õigeaegselt avastatud hai-
gust. 

• Tagame regulaarse hammaste 
kontrolli ja hambaravikulude kom-
penseerimise inimesele haigekassast 
1000 krooni ulatuses aastas. 

• Kindlustame arstide ja õdede 
palkade viimise tasemele, mis annab 
neile kindlustunde Eestisse tööle jää-
miseks. 

Inimväärne pensionipõlv
• Tõstame keskmise vanaduspen-

sioni 2011. aastaks 6000 kroonini 
kuus ning töövõimetus- ja toitjakao-
tuspensione samas tempos vanadus-
pensioniga. 

• Laste kasvatamine on töö – iga 

täisealiseks kasvatatud lapse eest lisa-
takse ühele vanematest kolm pensio-
niaastat.

• Tõstame tulumaksuvaba sisse-
tuleku 2000 kroonilt 5000 kroonile 
kuus. 

Hariduse edendamine
• Rakendame tudengipalga. Ba-

kalaureuseõppes on see 2000 krooni 
ja magistriõppes 3000 krooni kuus, 
kutsekooliõpilastele tuleb maksta õp-
petoetust kuni poole miinimumpalga 
ulatuses. 

• Heade õpetajate hoidmiseks 
tõstame õpetajate keskmise palga 
nelja aasta jooksul kahekordseks. 

• Kompenseerime maal elavate 
koolilaste vanematele interneti pü-
siühendusega liitumiseks vajalikud 
seadmed.

Kultuuri hoidmine
Muuhulgas kahekordistame 

muinsuskaitseobjektide restaureeri-
miseks ettenähtud summasid.

• Eesti toit on osa rahvuskultuu-
rist, Rahvaliit toetab eesti toidu väär-
tustamist.

Maaelu väärtustamine
• Toetame külade arengut ja 

ettevõtluse edendamist väljaspool 
Tallinna. 

• Väärtustame loodussõbralikku 
majandamist.

• Maksame põllumajandustoot-
jatele konkurentsivõime tagamiseks 
Euroopa Liidus  täiendavaid otse- ja 
investeeringutoetusi Euroopa Liidu-
ga liitumislepingus maksimaalselt 
lubatud määral. 

• Koostöös kindlustusettevõtete 
ja riigiga  loome saagikindlustussüs-
teemi. 

Rohelise elustiili toetamine
Toetame metsaomanikke metsa 

taastamisel ja säästlikul kasutamisel, 
sealhulgas toetame loodusturismi ja 
looduskaunite terviseradade arenda-
mist.

Rahvaliit on sõnapidaja era-
kond, kes suudab kindlustada 
Eesti rahva ja riigi tuleviku. 

Kiire majanduskasv loob üksnes 
võimalused heaolu kasvuks, aga kõigi 
inimesteni jõuab see ainult elluviidud 
poliitilise tahte tulemusel. Rahvaliit 
on valitsuses olles tõestanud – meil 
on see tahe olemas! Rahvaliit on val-
mis jätkama Eesti riigi ja rahva heaks 
tehtavat tööd, vaid meie osalusel on 
võimalik ehitada üles tänapäevane 
ja euroopalik võrdsete võimaluste 
Eesti! See on kõigi Eesti inimeste 
huvides tegutsedes tugev ja õiglane, 
edasipürgiv ja põhiväärtustele tugi-
nev  Eesti riik.

• Teeme aastas 60 000 krooni 
maksuvabaks! 

• Tõstame pensioni 6000 krooni-
ni kuus! 

•  Seame sisse tudengipalga! 
•  Hambaraviks 1000 krooni aas-

tas! 
• Tugimaanteed mustkatte alla 

Rahvaliit tagab õigluse ja 
meie kõigi heaolu kasvu! Meie 
püsivus ja järjekindlus viivad 
sihile!

Maido Pajo 
volikogu liige, Rahvaliit

Õnn ei ole rahas! Püsivus ja järje-
kindlus viivad sihile! 

Reformierakond on 
kahtlemata Eesti 
poliitikaelu liider. 
Kaheteistkümnest 
tegevusaastast ko-
guni kümnel on 
Reformierakond 
kuulunud Eestit juh-
tivasse valitsusko-
alitsiooni. Just need 
aastad on olnud 
Eestile majandus-
likult parimad ja 
seda eelkõige tänu 
Reformierakonna 
edumeelsele majan-
duspoliitikale.
Reformierakonna majanduspo-
liitika on taganud Eestile kiire 
ja eduka arengu – oleme viinud 
Eesti Euroopa suurima majan-
duskasvuni. Ainsana erakonda-
dest on meil selge, senist arengut 
jätkav tulevikuvisioon: viime 
Eesti 15 aastaga Euroopa viie 
jõukama riigi sekka! Ainult 
jõukas Eestis saab maksta inimes-
tele Euroopa tipptasemel palka ja 
pensioni ning luua peredele pare-
maid lastehoiu ja -kasvatamisvõi-
malusi. Jõukus võimaldab muuta 
elu paremaks kõigil!

Samas ei ole jõukus eesmärk 
omaette, jõukus tähendab ini-
mestele suuremaid valikuvaba-
dusi, rohkem võimalusi elada 
täisväärtuslikku, stressivaba 
ja tervislikku elu, rohkem või-
malusi reisida ja maailma näha. 
Jõukus teenib palju laiemat ja 
üldisemat eesmärki: paremat 
elu Eesti peredele, muretumat 
lapsepõlve ja väärikamat pen-
sioniiga, see tähendab paremat 
Eestit kõigile!

Et seda saavutada, tuleb teha 
õiget poliitikat, Reformierakon-
na poliitikat. Tuleb sihikindlalt 
ja kangekaelselt jätkata mak-
sude alandamise ja ettevõtlus-
keskkonna parandamist ning 
investeerida lastesse, haridusse, 
teadusmahukasse majandusse ja 
õiguskorda. Seda kõike selleks, 
et Eesti rahvas oleks jõukas ja 
õnnelik.

Eduka majanduspoliitika 
kõrval on Reformierakonna 
peaeesmärk Eesti rahva säili-
mine ja positiivse iibe saavuta-
mine. Muidu poleks ju kedagi, 
kes seda jõukust siin Eestimaal 
luua ja nautida saaks. Selle-
pärast on Reformierakonnal 
läbimõeldud programm pere- 
ja rahvastikupoliitiliste idee-
dega, mis jätkavad meile juba 
edu toonud vanemahüvitise ja 
pere väärtustamise temaatikat. 
Hästi korraldatud lastehoid, 
vanemahüvitise pikendamine 
ja tõstmine alates kolmandast 
lapsest, ringirahad ja kunstvil-
jastamise hüvitamine - need on 
osa järgmistest sammudest ko-
gumahuga rohkem kui miljard 
krooni, Reformierakonna ideed, 
mis tulevad kindlasti juba lähi-
aastatel ellu viia.

Parem Eesti töötajale!
Eesti kiire majandusedu 

üheks peamiseks põhjuseks on 
meie stabiilne, madalate mak-
sudega maksupoliitika, mis 
jätab üksikinimesele – Sinule 
– kätte võimalikult palju enda 

teenitud tulu. Me teame, et 
Sina ise oled oma raha parim 
peremees, otsustamaks selle 
kasutamise üle. Reformiera-
kond jätkab senist kurssi ning 
alandab järgmise nelja aasta 
jooksul Sinu tulumaksu viien-
diku võrra, 22%-lt 18%-ni. See 
tähendab, et nädalas maksad 
Sa maksu ühe tööpäeva jagu 
vähem. Teeme reeded maksu-
vabaks!

Parem Eesti ettevõtjale!
Eesti senine edu ei saa jätku-

da, kui me ei säilita ega arenda 
oma atraktiivset majanduskesk-
konda. Reformierakond astub 
hulga samme, et seda veelgi pa-
randada. Teeme nii, et ettevõtte 
saaks asutada vaid kahe tunniga, 
lihtsustame ettevõtlusega seotud 
asjaajamist, vabastame maksust 
eraisikute tulud investeeringutelt 
väärtpaberitesse. Lisaks hoiame 
ära ettevõtete tulumaksu taasta-
mise ja tagame õiglase ja avatud 
konkurentsi.

Parem Eesti perele!
Reformierakonna poolt 

algatatud ja ellu viidud vane-
mahüvitis on tähtsaim reform, 
mis on aidanud Eestis ilmale 
rohkem lapsi. Samuti on see 
oluliselt parandanud vastsün-
dinud lastega perede elujärge. 
Samas ei taha me ainult selle-
ga piirduda. Et oleks, kellele 
jõukust luua, peab iive Eestis 
muutuma positiivseks. Selleks 
vajavad noored pered veel-
gi rohkem võimalusi lastele 
täisväärtusliku elu loomiseks 
– Reformierakond pikendab 
vanemahüvitist 1,5 aastani, et 
vanemad saaksid kauem väike-
lapsega kodus olla ja et nende 
senised sissetulekud sel ajal 
säiliksid. Igale lapsele tuleb 
võimaldada lasteaiakoht, et 
vanem saaks naasta turvaliselt 
tööjõuturule ning anda 2000-
kroonine toetus huvialarin-
gides käimiseks. Igale lapsele 
tuleb luua võimalus areneda 
mitmekülgseks ja terveks ko-
danikuks.

Parem Eesti eakale!
Tõstame pensioni 4 aastaga 

kahekordseks. Kiirelt kasvav ma-
jandus peab võrdselt kasu tooma 
kõigile, nii noortele kui ka eaka-
tele. Et pensionikasv käiks ühte 
sammu majandusega, seome 
Teie pensioni üheselt tuludega, 
mis igal aastal pensionikassasse 
laekuvad. See tähendab, et Re-
formierakonna majanduspolii-
tika jätkudes tõuseb keskmine 
pension 4 aastaga kahekordseks 
– 6200 kroonini.

Valides Reformierakon-
na, valid majanduskasvu ja 
parema Eesti kõigile! 

Parem Eesti  
kõigile!

Kolm Jõelähtme valla riigikoguvalimiste kandidaati 
 annavad ülevaate oma erakonna valimisprogrammist

Andrus Umboja 
Jõelähtme vallavanem,  

Reformierakond
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
jaanuaris 2007

94 23.01 Hilda-Anette Sikka Kostivere alevik

92 11.01 Elise Rink Saha küla

90 10.01 Amalia Prusakova Koila küla

87 18.01 Linda Läns Kaberneeme küla

84 27.01 Salme Kullo Saha küla

82 31.01 Harri Rooks Loo alevik

82 09.01 Aino Kallinen Loo alevik

81 17.01 Eha Erna Kaberneeme küla

80 04.01 Harri Lass Loo alevik

80 07.01 Vasily Proshutinsky Kostivere alevik

75 17.01 Guido Kärner Kostiranna küla

75 23.01 Reinhold Liivandi Loo alevik

70 13.01 Viktor Käär Loo alevik

70 14.01 Sofia Nikolajeva Uusküla

70 20.01 Helju-Astrid Kilter Kostivere alevik

 
Siiras kaastunne

Vaike Kosele 

VENNA
 

kaotuse puhul.

Kostivere Päevakeskuse pere

Vargused:
£ 05.01.2007 öösel varastati Loo alevi-
kust, Saha tee kauplusest toiduaineid. 
Lõhkumise kahju 10 000 varguse kahju 
selgitamisel.

£ 02.01.2007 varastati Kostivere 
alevikust, Kostivere teelt piiramata ja 
järelvalveta alalt mitusada meetrit kaab-
lit. Kahju selgitamisel.

£ Ajavahemikul 29.12.2006-30.122006 
varastati Kostivere alevikust, Urke 
küla remonditöökoja territooriumilt ra-
tastraktori kummid ning käru kummid. 
Kahju 50 000 kr.

£ Ajavahemikul 29.-30.12.2006 va-
rastati Maardu külast, Vana-Narva mnt 
ehitusobjektil asuvast merekonteinerist 
tööriistad.

£ 23.12.2006 varastati söögikohas 
kannatanu taskust mobiiltelefon. Kahju 
4500 kr.

Joobes isik:
£ 08.01.2007 viibis 42-aastane Igor Ül-
gase külas Ülgase teel alkoholijoobes, 
rikkudes sel viisil avalikku korda. Mees 
sai karistuseks rahatrahvi. 

£ 06.01.2007 peeti valvsa kodani-

ku vihje peale Maardu külas Narva 
maanteel kinni meesterahvas, kes oli 
alkoholijoobes olles autorooli asunud. 
Juht, 35-aastane Gleb viidi politseiosa-
konda kainenema. Nüüd ootab teda 
karistus joobes juhtimise eest. 

£ 18.12.2006 kella 02.30 ajal teatati 
Parasmäe külast Raasiku teelt, et seal 
on teeääres pikali joobes mees, kes 
jalgu alla ei võta. 40-aastane Heldur 
viidi politseiosakonda kainenema. 

Liiklusõnnetus:
£ 30.12.2006 põhjustas Jägala külas 
Narva maanteel liiklusõnnetuse tõenä-
oliselt koormast pudenenud kilekotti 
pakitud tool. Sellest ümber põigates 
kaotas juhitavuse sõiduauto Toyota 
RAV4, mis paiskus tee kõrvale katus-
ele. Õnnetuses keegi viha ei saanud.   

£ 23.12.2006 kella 01.28 ajal leiti Jõe-
lähtme vallas Peterburi maanteel Pirita 

sinna ja raudteesilla vahelisel teelõigul 
26-aastane jalakäija Maksim, kes oli 
auto alla jäänud. Mees viidi haiglasse. 
Õnnetuses osalenud sõiduauto oli 
sündmuskohalt lahkunud

Muu sündmus:
£ 14.12.2006 tõukas 40-aastane Aavo 
Kostivere alevikus alaealist noormeest, 
rikkudes sellega avalikku korda. Meest 
karistati suulise hoiatusega. 

£ 03.01.2007 teatas valvas kodanik 
politseisse, et Jägala külas Narva 
maanteel liigub sõiduk, mille juht võib 
olla joobes. Politsei kontrollis sõidukit, 
kuid autojuht õnneks joobes polnud, 
küll aga tugevas väsimusseisundis. 

£ 17.12.2006 avastas pangakaarti 
omanik, kes oma maksevahendi eel-
nevalt poodi unustas, et tema kaartiga 
on erinevates tanklates tasutud kütuse 
eest summas 2 663 krooni. 

Alaealiste poolt toime pandud 
rikkumised:
£ 06.01.2007 peeti Loo külas tanklas 
kinni kaks noormeest, kes üritasid 
kauba eest tasuda võltsitud 500 kroo-
nisega. Kelmideks osutusid kaks 13-
aastast poissi. Juhtunu kohta alustati 
kriminaalmenetlus Karistusseadustiku 
§ 334 alusel, mis käsitleb võltsitud 
maksevahendi kasutamist. Menetlus 
peab selgitama, kuidas valeraha poiste 
kätte sattus ja kas tegemist oli tahtliku 
teoga. 

£ 25.12.2006 tarbis 16-aastane noor-
mees Loo alevikus tanklas alkohoolset 
jooki Gin Long Drink. Alkoholiseaduse 
rikkumise kohta alustati ka väärteome-
netlus. 

£ 15.12.2006 tarbis 16-aastane noor-
mees Jõelähtme vallas Ilumäe teel õlut. 

POLITSEIKROONIKA 15.12.-11.01

 
103 liikluseeskirjade rikkumist
Liiklusõnnetuse teateid registreeritud 10

Detsembris 2006 surnud Jõelähtme valla elanikud
 

Albert Rämmeld  31.12.1925 – 17.12.2006 

Armide Laigar   07.03.1916 – 29.12.2006

Jumalateenistused 
Jõelähtme kirikus
 

• 03.02. kell 16  
jumalateenistus Neeme 
koolimajas

• 04.02. kell 11  
jumalateenistus kirikus

• 11.02. kell 11  
jumalateenistus kirikus

• 18.02. kell 11  
jumalateenistus kirikus

• 24.02. kell 16  
jumalateenistus Lool

• 25.02. kell 11  
jumalateenistus kirikus

SELLEL KEVADEL - Gordoni Perekool  –  
TEEJUHIKS MÕISTVALE PERELE 

Koostöös JÕELÄHTME VALLAGA korraldab  
PEREKESKUS SINA JA MINA Gordoni Perekooli koolituse  

Jõelähtme valla lapsevanematele.

Lapsevanemaks saadakse ajapikku. Siiani ei ole loodud ühtki kooli, kus 
oleks võimalik õppida heaks lapsevanemaks. Seda peab tavaliselt elu ise 

õpetama. Vahel tundub  see hirmus raske ja tekib küsimus:

Kas minust üldse saab kunagi hea ja last mõistev  vanem? 

Vastuse sellele küsimusele saab lapsevanemate jaoks loodud Gordoni Pere-
koolis, kus emadel-isadel on võimalus nii endast kui lapsest rohkem teada 

saada ja ennast paremaks suhtlejaks koolitada.  

Nagu ütleb vanasõna: 

Parem hilja kui mitte kunagi. 

KES ON Thomas Gordon? – Thomas Gordon on eelmise sajandi üks tun-
tumatest rakenduspsühholoogidest. Peresid nõustades avastas ta, et sageli 
ei vaja inimesed teraapiat ega ravi, vaid hoopis tuge lihtsate suhtlemisos-

kuste näol. Seega otsustas Gordon välja töötada lapsevanemate suhtlemis-
treeningu e. Gordoni Perekooli. 

Eesti keelde on tõlgitud Th. Gordoni raamatuid. „Tark lapsevanem” (sellel 
raamatul põhineb käesolev koolitus), „Millist last tahate Teie?”, „Tõhus juht”, 

„Õpetajate kool”.

MIDA TEHAKSE GORDONI PEREKOOLIS? Gordoni metoodika õpetab 
mõned kergesti omandatavad oskused suhete parandamiseks ja rikastami-

seks peres. 

Läbi praktiliste harjutuste õpitakse järgmisi oskusi:

• Kuidas märgata ja arusaada lapse probleemidest.

• Aktiivne kuulamine – kuidas kuulata nii, et laps/pereliige saab aru, et 
teda on mõistetud.

• Kehtestavkäitumine – kuidas väljendada oma vajadusi, soove, rahulole-
matust nii, et teist inimest ei haavaks.

• Konfliktilahenduse oskused perekonnas – kuidas lahendada erimeelsusi 
ilma kehalise karistuseta.

Kui neid oskusi järjekindlalt rakendada, siis viib see lapsevanema hoiakute 
muutumiseni. Vanem ei asu lapse probleeme “eksperdina” lahendama, vaid 

õpib aru saama, milles probleem tegelikult seisneb ja kelle oma see on. 
Kui vanemad mõistavad, et nad ei saa lapse eest tema elu ära elada, siis 

muutub suhtlemine lihtsamaks ja loomulikumaks.

 

KELLELE ON MÕELDUD PEREKOOL? Kõigile, kelle jaoks on olulised head 
ja vastastikusel mõistmisel põhinevad suhted oma lähedastega. Olgu sel-

leks siis lapsed, ema, isa, vanaema, vanaisa, tädi, onu või keegi teine.

Gordoni Perekoolis on paljud vanemad abi saanud. Eeldusel, et nad 
ise tahavad õppida ja areneda. 

Fakte Gordoni Perekooli kohta:

• Ühe koolitustsükli pikkuseks on 24 tundi kaheksal korral a 3 tundi korraga.

• Koolitus toimub sellel kevadel 2007

• Koolitused toimuvad Lool

• Koolitus on praktiline ja kaasahaarav. Läbi mängitakse reaalseid olukordi, 
osalejad saavad ise proovida erinevaid lahendusvariante..

Täpsemat infot saab:

Gordoni Perekooli INFOTUNNIS, mis toimub 21.02. 2007, algusega 
kell 18.30 Loo Kultuurikeskuse B- korpuses.

Infotund on TASUTA 

Teid kõiki ootama jäädes:

• Kristi Raava tel. 5113705, Kristi_raava@hotmail.com

• Ann-Liis Ojaots tel. 5174004, ojaots@lookool.ee

Perekeskus Sina ja Mina:  www.sinamina.ee

Hilda Männik

 Õnnitleme 55 juubeli 
puhul ja soovime jõudu 

ka edaspidiseks! Jõeläht-
me Vallavalitsus ja Loo 
Kultuurikeskuse pere.

Jõelähtme Vallavalitsus 
õnnitleb Aida Kasela´t  

juubeli puhul!

Tellitud õnnitlus siin maksab 60 
krooni (75 tähemärki, iga 25 tähe-

märgiga lisarida maksab 10 krooni), 
pildiga õnnitlus 100 krooni. 

Koostamisel oleva Jõelähtme 
valla üldplaneeringu osa teemap-
laneeringu „Rebala muinsuskait-
seala miljööväärtusega hoones-
tusalade, väärtuslike põllumaade, 
maastike ja looduskoosluste 
määramine ning nende kaitse- ja 
kasutustingimuste määramine” 
raames kutsume Rebala muinsu-
kaitsealaga seotud külaelanikke 
ning maaomanikke  mõttetal-
gutele Jõelähtme Rahvamajja, 
et üheskoos arutada piirkonna 
tuleviku väljavaateid. 

• 6.veebruar  
kell 15.00 Kallavere küla, Ülgase 
küla 
kell 17.00 Kostiranna küla, Manniva 
küla, Koila küla

• 7. veebruar 
kell 15.00 Võerdla küla, Rebala küla 
kell 17.00 Jõelähtme küla, Paras-
mäe küla

• 13. veebruar 
kell 15.00 Saha küla, Maardu küla 
kell 17.00  Vandjala küla, Loo  küla

Konstruktiivsele koostööle  
lootma jäädes,

Maarja Zingel 
Ruum ja Maastik OÜ 

planeeringu projektijuht

Uusküla küla külakooso-
lek toimub 18. veebruaril 
2007.a kell 15.00 Muuga 

Sadama peahoones.

 
Tellitud kuulutus siin maksab 30 

krooni (75 tähemärki, iga 25 tähe-
märgiga lisarida 10 krooni)

Kuulutused
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• Maad • Majad  • Korterid 
• Suvilad • Talud

AITAME TEID KINNISVARA 
MÜÜMISEL, OSTMISEL JA 
ÜÜRIMISEL. HELISTA KOHE!

TASUTA  NÕUSTAMINE! 

Kadri Eenlo
Kodux Kinnisvara OÜ
Tel. 5086555
e-post: kadri@koduxkv.ee
Vilmsi 32-7, 10126 Tallinn
www.koduxkv.ee

ÜLE 10 AASTA  

KINNISVARAALAST KOGEMUST 

USALDA KOGEMUST ! 

AITAN MÜÜA TEIE 

KINNISVARA

ASKO ANT 

gsm: 555 11 225 
asko.ant@kinnisvarakeskus.ee

www.kinnisvarakeskus.ee

NB! MAKSAME TEIE EEST NOTARITASU, 

kui sõlmite ainuesinduslepingu hiljemalt 

28.02.2007 ! Helista ja küsi täpsemalt ! 

AUTOKOOLI    
2.grupi
infotund   Loo koolis
 esmaspäeval , 29.jaanuaril 2007.a.
      kell 18.00
    ruumis nr. 6
Tasuta infotundi
on  oodatud on kõik huvilised alates 15,5 a.
Kaasa pass ja kirjutusvahend.
Eelregistreerimine:
 Rozeta Meos
 Loo kooli huvijuht
 telefon 60-80-403, 52-84-48-3 

Müüa 4-toaline korter
Loo alevikus,  Kuusiku tee 7
üldpind 87,3 m2, 5. korrus 

Hind 1 390 000 kr. 
Tel. 56 600 202

Peatselt avatav i lu- ja tervisekes-

kus Jüris pakub tööd JUUKSURI-

LE, KOSMEETIKULE, MANIKÜÜR- 

 PEDIKÜÜRIJALE, MASSÖÖRILE. 

Info tel 55 91 78 40, e-mail 

mivida.keskus@mail.ee 

Ostame elamuarenduseks sobiva kinnistu Jõelähtme vallas, 
alates 5ha. Vaatame üle kõik pakkumised, sobiva pakkumise 

puhul kiire tehing.

Kontakt: 6009111, 5099388,  
eve@kinnisvarakeskus.ee




