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8. mail 2006 nimetas Jõelähtme 
vallavolikogu ametisse vallava-
litsuse, mis sai tegutseda napilt 
rohkem kui aasta. Siis moodus-
tunud koalitsiooni üks eesmärk 
oli Jõelähtmest lapsesõbraliku 
valla kujundamine, paraku sai 
see üllas eesmärk uuele valla-
valitsusele saatuslikuks. Vara-
sematel aastatel ei olnud selles 
valdkonnas jõutud palju ära 
teha, lastel ja noortel nappis või-
malusi vaba aja sisustamiseks. 

Lühikese ajaga suutis vallavalitsus 
ette valmistada ning volikogu toel raken-
dada erinevaid toetusmehhanisme, mida 
lähivaldades on rakendatud juba ammu. 
Nimetagem näitena 1500 kroonist ranit-
satoetust, eralasteaedades käivate laste 
toetamist 2000 kroonise pearahaga, lap-
sehoiutoetuse kehtestamist (2000 EEK 
kuus), laste sporditegevuse toetamise 
korra kehtestamist (3000 EEK aastas). 
Oluline oli  sünnitoetuse suurendamist 
5000 kroonini, atesteeritud lapsehoidja-
te koolitamist ning lasteaedadesse koha 
saamiseks selgete reeglite kehtestamist.

Nimetatud meetmed toetavad kõik 
kas otseselt või kaudselt lapsi, kuid pel-
galt toetuse andmisest ei piisa. Vajalik on 
luua lapse arengu turvaline keskkond. 
Omavalitsus peab läbi lastele suunatud 
objektide näitama, et uued vallakodani-
kud on oodatud ja neist hoolitakse. See-
läbi muutub ka Jõelähtme vald atrak-
tiivsemaks nii meie oma elanikele kui ka 
uutele potentsiaalsetele elanikele. 

Möödunud aasta jooksul algatatud 
või ellu viidud projektidest väärivad 
märkimist Loo keskkooli rekonstrueeri-
mise, uue võimla ja staadioni ehitamise 
projekteerimine ning projekti elluviimi-
se ettevalmistamine; Neeme uue laste-
aed-algkoolile kinnistu soetamine; Loo 
uue lasteaia projekteerimine; Kostivere 
lasteaia õueala rekonstrueerimine koos 
mänguväljakute ja liikluslinnakuga. Al-
gatati avalike mängu- ja spordiväljakute 
projekt, mille raames on mänguväljakud 
rajatud Loole, Kostiverre ja Neeme. Sel 
suvel kerkivad mänguväljakud Jägalas-
se, Uuskülla, Kaberneeme ja Loole. Loo-
le ja Kostiverre ehitati kauaoodatud rula-
rambid. Veidi vanemate laste ja noorte 
huvitegevuse mitmekesistamiseks rajati 
Kostivere laste tugeval kaasabil noorte-
keskus. Lisaks veel mitmeid ühekord-
seid üritusi ja projekte.

Eeltoodu pole pelgalt kiidulaul val-
lavalitsuse tegemistest 2006 - 2007. a 
maini. Positiivne tagasiside kinnitab, 
et oleme olnud õigel teel ja see teeb 
rõõmu. Usun, et laste ja noorte elu Jõe-
lähtmel on muutunud mõnusamaks. 
Loodan, et uus vallavalitsus jätkab sa-
mal kursil.

Tänan kõiki, kes oma ideede ja init-
siatiiviga kaasa aitasid.

ANDRUS UMBOJA 
Vallavanem mai 2006-2007

Jõelähtme on meie kodu

Loodan, et uus valla
valitsus jätkab  
samal kursil  

Valla kõige suuremaks 
väärtuseks on tema ini-
mesed.

Vallavanem - see on vastutus ja 
kohustus tegutseda valla inimeste 
heaks.  Täita vallale pandud üles-
andeid heas koostöös volikoguga 
kõigi külade ja piirkondade huve 
ja vajadusi tasakaalustatult silmas 
pidades. Teha seda valla rahalisi 
võimalusi reaalselt arvestades. Te-
gutseda selle nimel, et meil kõigil 
ning meie lastel ja lastelastel oleks 
oma vallas inimväärne elukeskkond 
ka tulevikus.

Täna on meil olemas erilise asuko-
haga vald Tallinna kui Euroopa ühe 
liikmesriigi pealinna lähinaabruses 
koos kõigi sellest tulenevate või-
maluste ja probleemidega.

Noored on  meie tulevik, aga 
kindlasti ka olevik. 

Mida ma arvan Loo koolist? Loo-
mulikult seda, et kool peab saama 
korda tehtud. Kuid me peame näge-
ma ka Kostivere ja Neeme koolide va-

jadusi ning peame oskama vallarahva 
raha säästlikult, otstarbekalt ja ausalt 
kasutada. Loo kool uueneb etapiviisi-
liselt. Seda saab teha kooli õppetööd 
mõistlikult kohapeal korraldades 
ilma lapsi teistesse koolidesse jooksu-
tamata ning ilma kalli ajutise kontei-
nerkoolimajata.

Pean üheks oluliseks eesmärgiks 
Loo lasteaiakohtade probleemi la-
hendamist. Kõige kiirem lahendus 
on vanasse teeninduskompleksi uue 
lasteaia ehitamine,  projekt on  juba  
valmis. Samuti on valla eelarves ole-
mas selleks rahalised vahendid. Kuid 
koheselt tuleb alustada ka järgneva-
te sammudega kooskõlas suureneva 
elanike ja laste arvuga.

Liikumisvabadus
Paljude vallaelanike liikumisva-

badus on kinni Harjumaa ühistrans-
pordis valitsevas kaoses.  Olukord, 
kus märtsis jäi AS Harjumaa Liinidel 
ära keskmiselt tosin sõitu päevas, on 
vastuvõetamatu. Ühistransport peab 
vastama elanike vajadustele, sõitma 
sellel kellaajal, millal seda oodatakse 
ehk olema kõigiti  kooskõlas kasuta-
jate vajadustega.

Meie arengupotentsiaal
Meil on ainulaadsed muinsus- ja 

looduskaitselised vaatamisväärsused,  
eluterved külad ja kogukonnad,  mil-
lel on suur arengupotentsiaal. Meil 
on piisavat  ruumi puhke ja meretu-
rismi arendamisel. Lisaks tänastele 
turismiobjektidele nagu Rebala muin-
suskaitseala tuleb mõelda uutele, veel 
kasutamata ressurssidele, pannes 
need valla elanike huve ja heaolu 
teenima.

Hea meel on sellegi üle, et külava-
nemate ümarlaud hästi tööle hakkas. 
Küladel, seltsidel ja vabaühendustel 
on valla arengus oluline roll täita. 
Just külades tunnetatakse valla  kit-
saskohti  ning seetõttu hindan  küla-
vanemate ettepanekuid kõrgelt.

Eelnevat kokku võttes: Jõelähtme 
vald tähendab seda, et valla elanikel 
on siin hea elada,  Jõelähtme vald on 
inimese jaoks, kus tehakse koostööd 
võrdsete võimaluste nimel ja  kus 
eneseteostuse võimalusi leiavad kõik 
tublid inimesed. Samuti jätkame las-
tega perede, koolilaste, eakate ja teis-
te abivajajate toetamist ning suuren-
dame toetusi vastavalt valla rahakoti 
võimalustele.

Vastavalt põhiseadusele on kõrge-
maks võimukandjaks rahvas.  Valla-
rahvas valib  valda juhtima inimesed, 
kes peavad kohusetundlikult, ausalt ja 
õiglaselt lahendama valla ees seisvad 
probleemid. Vald ja selle ametnikud 
on inimese jaoks mitte ainult sõna-
des, vaid eelkõige oma tegudes.  Uues 
ametis pean väga lugu vallas tööta-
vatest kohusetundlikest ja kogenud 
ametnikest, kes suudavad valla rahva 
mured ja probleemid mõistliku aja 
jooksul ja seaduslikult lahendada.

Ükski ametkoht pole igavene ja 
annan sellest endale aru. Tahan vaid 
teile kõigile öelda -  püsin vallavane-
ma ametis just niikaua, kuni jätkub 
rahva  usaldust. Ootan Teid oma mu-
rede ja probleemidega ning ettepane-
kutega, kuidas elu vallas paremaks 
muuta oma vastuvõtul igal neljapäe-
val kell 13.00 – 16.00. Usaldagem 
üksteist, rääkigem oma muredest, 
leidkem koostöös lahendused  ja me 
muudame oma koduvalla parimaks 
elupaigaks Harjumaal. Selle nimel 
aga nähkem vaeva kõik üheskoos.

ARDO LASS 
vallavanem
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Manniva külakoosolek toimub pühapäeval 
3.06.2007 kell 14.00 Allan Rämmeldi hoovis. 

Päevakorras:  
1. Arengukava kinnitamine  

2. Külavanema valimine (koosolekul arutaks  
võimalike kanditaatide teemat)  

3. Külaseltsi loomine  
(juhatuse liikmete määramine) 

4. Muud teemad 

Lisainfo ja küsimused: Priit Parktal, 5088169, 
priit.parktal@kmin.ee

Ülgase looduskaitseala sai tähised 

Vastavalt Jõelähtme Valla-
valitsuse 9.05.2007 määrusele 
nr 49 Küladele eraldatud ra-
haliste vahendite taotlemise 
ja menetlemise korra kinnita-
mine avanes 17. mail külade 
projektitaotluste esitamise ke-
vadine voor. Toetusprogram-
mi eesmärgiks on kohaliku ta-
sandi arengu soodustamine ja 
külade elujõulisuse kasv läbi 
külakogukonna kaasamise ja 
tugevdamise.

Taotlejaks saab olla avalikes hu-
vides tegutsev mittetulundusühing 
või seltsing, mis esindab küla, kus 
on vastavalt Jõelähtme valla külava-
nema statuudile valitud külavanem. 
Maksimaalne toetus küla kohta on 
kuni 8000.- krooni ja toetuse määr 
kuni 100% abikõlbulikest kuludest.

Programmi abikõlblikeks tegevus-
teks on: kogukonnaliikmete koolitami-
ne; küla arengukava koostamine; kodu-
uurimuslike materjalide koostamine ja 
trükkimine; ajaloolist või kultuurilist 

tähtsust omavate sündmuste ja paika-
de ning nendega seotud tähtpäevade 
tähistamine; teiste projektide omafi-
nantseeringud; kohalikul kultuuri-ja 
ajaloopärandil põhinevate traditsiooni-
liste ürituste algatamine ja korraldami-
ne; heakorratööd; avalikuks kasutuseks 
mõeldud objektide rajamine ja korras-
tamine  (nt. kokkutuleku kohad); avali-
kuks kasutuseks mõeldud ehitiste raja-
mine või nende osade hooldusremont 
(nt. külakiik, küla mänguplats); küla 
ühiskasutatavate objektidega  seondu-

vad uuringud ja projekteerimistööd; 
ühistegevuseks vajalike vahendite mu-
retsemine. 

Taotlusi saab esitada kuni 1. juu-
nini 2007. Jõelähtme vallavalitsuse 
kantseleisse (kahes eksemplaris) ja 
soovitatavalt saata ka elektrooniliselt 
hannes@joelahtme.ee.

Esitamise ja menetlemise kord 
ning täpsemad nõuded taotluse do-
kumentatsioonile on kättesaadavad 
valla kodulehe rubriigis külaliikumi-
ne.

Sügisel leiab aset toetusprogram-
mi teine voor taotluste esitamise 
tähtajaga 15. november. Seega on kü-
ladel, kus hetkel külavanem puudub, 
aega teha vajalikud ettevalmistused. 
Plaanitavalt lisandub sügisese taot-
lusvooru nõuete hulka veel ka küla 
arengukava olemasolu. Küsimuste 
tekkimisel kontakteeruge julgesti!

Hannes Orgse 
Jõelähtme valla teabespetsialist

Jägala küla 

ARENGUKAVA 

koostamise arutelu  
toimub neljapäeval 

14.06.2007 kell 18.00 
Ohvitseride maja  

(Jägala 148) keldrisaalis.

Lisainfo ja küsimused:  
külavanem Kaupo Luur, 

53400125,  
kaupo.luur@mail.ee

Parasmäe külavanema valimine 
toimub laupäeval 02.06.2007 kell 12.00  

Jussi talus Parasmäel.  
Täiendav info: Raul Tiitsaar 53424575

Looduskaitsekeskuse 
spetsialisti Ervin Arnika 
ja valla keskkonnaspet-
sialist Liis Truuboni 
koostöös sai tellitud 
looduskaitseala tähista-
vad märgid, mis  paigal-
dati 17. aprillil Jõeläht-
me valda, et tähistada 
Ülgase looduskaitseala 
piirid. 

Kokku paigaldati ümber kaitseala 
seitse märki. Üks märkidest asub 
vana fosforiidikaevanduse varemete 
kõrval, mille koobastes on haruldased 
nahkhiirte talvituskohad. Lähitule-
vikus on kavandatud vastavasisulise 
teabetahvli paigaldus ka varemete 
juurde.

Juba aastaid on Ülgase külas olnud 
probleemiks naaberlinna kampade 
kogunemised pangapealsel ja vare-
mete juures. Kogunemistega kaas-
nevad kõva muusika autodest, prahi 
maha loopimine ja muu loodusele  
kahjulik tegevus. Looduskaitsealal 
kinnitatud planeeringu kohaselt on 
aga eraisikutel pangapealsel autode-
ga viibimine keelatud.

Paljud meie hulgast ei ole tead-
likud Ülgase looduskaitseala ole-
masolust. Loodame pärast märkide 
paigaldust, et rahvas hakkab oma ko-
dupiirkonna väärtust ja unikaalsust 

senisest rohkem teadvustama ning 
sellesse hoolivamalt suhtuma. 

Ülgase looduskaitseala  mida 
haruldast meil kaitsta on?

Kaitseala asub Harju maakonnas 
Jõelähtme vallas Kostiranna ja Ülga-
se külas. 

Kaitseala on moodustatud Harju 
Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 
1960. a otsusega nr 3 «Looduskaitse 
ja kultuurimälestusmärkide säilivuse 
kindlustamisest Harju rajoonis» kait-
se alla võetud objekti «Tammed koos 
Ülgase paekaldaga» ja Harju Rajoo-
ni RSN Täitevkomitee 31. oktoobri 
1989. a otsusega nr 300 «Nahkhiir-
te talvituspaikade riikliku kaitse alla 
võtmisest» kaitse alla võetud objekti 
«Ülgase paekallas koos kaevandus-
käikudega» baasil.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. 
augusti 2004. a korralduse nr 615-k 
«Euroopa Komisjonile esitatav Natu-
ra 2000 võrgustiku alade nimekiri» 
lisa 1 punkti 2 alapunktist 509 hõl-
mab kaitseala Ülgase loodusala, kus 
tegevuse kavandamisel tuleb hinnata 
selle mõju loodusala kaitse-eesmärki-
dele, arvestades Natura 2000 võrgus-
tiku alade suhtes kehtivaid erisusi.

Ülgase looduskaitseala kaitse
eesmärgid: 

• nahkhiirte talvituskoloonia, pan-
gametsa, kaitsealuste taimeliikide, 
geoloogia-alast huvi pakkuva Ülgase 
klindi ja vanade kaevanduskäikude 
kaitse;

• nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 

looduslike elupaikade ning loodus-
liku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta I lisas nimetatud elupaigatüü-
pide – aas-rebasesaba ja ürt-punanu-
puga niitude (6510)3 ning rusukallete 
ja jäärakute metsade (9180*) kaitse 

• ala kaardiga saab tutvuda Harju-
maa keskkonnateenistuses, Keskkon-
naministeeriumis, Keskkonnaminis-
teeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning 
Maa-ameti veebilehel maainfosüstee-
mis (www.maaamet.ee).

Lubatud tegevused: 
• Inimestel on lubatud viibida, 

korjata marju, seeni ja muid metsa 
kõrvalsaadusi ning pidada jahti kogu 
kaitsealal, välja arvatud Ülgase kae-
vanduskäikudes. 

• Füüsilise isiku või eraõigusliku 
juriidilise isiku omandis oleval kinnis-
asjal viibimine on lubatud arvestades 
«Asjaõigusseaduses» ja «Looduskait-
seseaduses» sätestatut. 

• Kaitseala teedel on lubatud sõi-
dukiga sõitmine. Sõidukiga sõitmine 
väljaspool teid ning maastikusõidu-
kiga sõitmine on lubatud järeleval-
ve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga 
lubatud töödel, kaitseala valitsemise-
ga seotud töödel ja kaitseala valitseja 
nõusolekul teostatavas teadustegevu-
ses. 

• Kaitsealal on lubatud rahva-
ürituste korraldamine, sealjuures on 
rohkem kui 15 osalejaga rahvaüritus-
te korraldamine lubatud üksnes kait-
seala valitseja nõusolekul. 

Keelatud tegevused 
Kaitsealal on keelatud:
• majandustegevus;
• loodusvarade kasutamine;
• uute ehitiste püstitamine, välja 

arvatud rajatiste rajamine kaitsealus-
te liikide kaitse tagamiseks;

• 1.06 - 15.08 on keelatud inimeste 
viibimine Ülgase kaevanduskäikudes, 
välja arvatud järelevalve- ja pääste-
töödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töö-
del, kaitseala valitsemisega seotud 
töödel, kaitseala valitseja nõusolekul 
teostatavas teadus- ja õppetegevuses 
ning kaitseala valitseja nõusolekul;

• telkimine ja lõkke tegemine. 

Vajalik tegevus:
Kaitsealal on poollooduslike koos-

luste ja looduslike rohumaade esi-
nemisaladel nende ilme ja liigilise 
koosseisu tagamiseks vajalik rohu 
niitmine või loomade karjatamine. 

Seega kutsume Teid kõiki üles 
silmi rohkem lahti hoidma  kaasko-
danike tegevuse suhtes, kes toovad 
autodega koormate viisi  prahti meie 
looduskaitsealale, häirivad nahk-
hiirte talvitumist koobastes käies või 
rikuvad muul viisil korda antud piir-
konnas.

Maiko Ratner 
Ülgase küla elanik

 
Koila külaseltsi  

asutamise koosolek 
toimub pühapäeval 
08.07.2007 kell 12 
Koila külas, Koila 

talus.

Oodatud on kõik 
Koila küla arengust 
huvitatud inimesed. 

Kaasa väike  
piknikukorv. 

Lisainfo ja küsimus-
ed: Margus Tee-
mant, 55030935, 
margus.teemant@

finewine.ee 

Kasvatagem toetusprogrammide abil külaelu

Ülgase looduskaitseala sai 17. aprillil territooriumi tähistavad 
märgid.

Jõelähtme valla külava-
nemate kolmas ümar-

laud toimub neljapäeval, 
28. juunil kell 18.00 Jõe-

lähtme rahvamajas.

Küladest, kus puudub 
külavanem on igast oo-
datud kaks esindajat.
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Kostivere põhikoolis 
on kena traditsioon tä-
histada emadepäeva 
kevadkontserdiga. Väl-
jas sadas küll vihma, 
kuid koolimajas ootasid 
rõõmsad ja ootusärevad 
lapsed. 

Muusikaõpetaja Silja Trisbergi käe all 
oli selgeks õpitud palju südamlikke ja 
ilusaid laule. Saime taas näha Kos-
tivere kooli rahvatantsijaid õpetaja 
Svetlana Siltšenko juhendamisel, kel-
leta poleks ükski pidu täiuslik.  Tub-
lid tantsijad saavad esineda ka tant-

supeol. II klass õpetaja Tiina Kaasiku 
juhendamisel esitas toreda näidendi 
“Jutumemme prillid”, oli ka armsaid 
luuletusi. 

Vaheajal pakuti kõigile pisut ke-
hakinnitust ning vaadati õpilastööde 
näitust, kus palju toredaid ning prak-
tilisi esemeid kooli poistelt-tüdruku-
telt. Kontsert oleks veel nauditavam 
kui koolil oleks aula. Praegu kippusid 
laste sõnad hajuma ega kostnud kõigi 
kuulajateni. 

Tore, et meie lapsed saavad õppida 
koolis, kus kõik tunnevad end ühtse 
perena ja kus lastest kasvatatakse to-
redad, südamlikud inimesed. Täname 
selle ilusa päeva eest kogu koolipere ja 
loodame, et see traditsioon jätkub.

II klassi lapsevanemad. 

19.05. toimus Loo las-
teaias keskaegses stiilis 
perepäev. Suurepärane 
pr. Maret Kiin restora-
nist Olde Hansa jagas 
lasteaiaperele  ajas-
tukohaseid teadmisi, 
muusikat, õnnemand-
leid ning kostüüme. 

Ürituse avas keskaegne fanfaa-
rihüüd, millele järgnes  rongkäik 
tõrvikute ja keskaegse tantsuga. 
Jõelähtme kuningriigi üliku poolt 
kõlas vastutervitus. Üritust soosis  
suviselt soe ilm ja lasteaia siseõues 
leidus kõigile meeldivat tegevust. 
Toimus loterii, papagoi „laskmine“ 

ja lehvikute voltimine. Näomaalin-
guid tegi suisa kolm täpse käega 
kunstnikku. Võis jälgida  rauast 
vormitavate ehete sündi, punuda 
ise  paela  ning valmistada kilpi 
ja mõõka, rääkimata lastele alati 
meeldivast batuudist ning ratsuta-
misest. Salapärase ennustamistelgi 
ukse taga aga seisti kannatlikult pi-
kas järjekorras.

Perepäeva lõpetuseks löödi kõik 
soovijad rüütliks ning  rõõmsa tujuga 
naasti tänapäeva.

Toreda näidendi, maitsva toidu 
ning sisutiheda ürituse eest täname 
Loo lasteaia kõiki töötajaid, lapse-
vanemaid ning neid, kes olid nõu ja 
jõuga abiks. 

Ewa Metsis 
Loo lasteaed Pääsupesa hoolekogu 

esinaine

Mai alguses toimus  jär-
jekordne keskkonnanä-
dal  “Mets õpetab”.

Ökokrati projekti viisid läbi Rukkilil-
le rühma õpetajad Velve Lepp, Irma 
Virkunen ja õp.abi Virve Probal. 

Väga huvitav ja õpetlik oli matk 
metsa. Kohtusime Metsamooriga, kes 
jagas lastele puude, tuule ja looduse 
saladusi. Iga rühm sai ülesande otsi-
da kaasikust, kuusikust ja männikust 

üles üllatus. Oh neid  rõõmukilkeid, 
kui tuldi leiuga tagasi. Lapsed jagasid 
sõbralikult suupisteid ja jooki, et keha 
kinnitada ja lasteaeda tagasi jõuda.

Velve Lepp viis läbi orienteerumise 
10 erineva puu tundmiseks, mis kõik 
leiduvad meie õuealal. Iga puu juures 
oli kirjeldus ja rahvapärane nimetus. 
Lastel jätkus nuputamist küllaga. 
Lõpuks mõõdeti meie lasteaia kõige 
jämedamat puud. Selleks osutus 6 m 
ümbermõõduga paju.

Puust lõigatud  ketastele valmis-

tati seinaleht, kust sai lugeda tarkusi, 
mida metsas teha tohib ja mida mit-
te. Lisaks sai iga rühm õuevaasi, kuhu  
istutati värvikad lilled ja vaadati las-
teteater “Piip ja Tuut” etendust “Mets 
on kodu”. Oli nalja, tõde, tarkust ja 
trikke.

Tänusõnad Vallavalitsusele pro-
jekti õnnestumise eest!

Kena kevadet looduses!

Katrin Paldermaa 
Lasteaia juhataja

Ühel päikesepaistelisel 
laupäevahommikul leid-
sid Margi, Elizabethi, 
Kerdi ja Toomase isad 
tee Neeme Mudilasse. 

Seda põhjusel, et mitmel varasemal 
koosolekul sai mainitud, et vajaksime 
isade abi. Alati on töid, mis vajavad 
meeste kätt. Küllap sellest saigi tin-
gitud tegus laupäev.

Margi ja Elizabethi isa tegutsesid 
õues - parandades jalgrattaid. Too-
mase ja Kerdi isad askeldasid teisel 
korrusel ja tänu neile said üles Kiili 

lasteaialt saadud lamellkardinad ning 
pildid. Ühisel jõul viidi üles suurema-
tele lastele mõeldud sahtelvoodid.

Laupäev on väärtuslik aeg oma 
pere keskel olemiseks, ometi on meile 
varemgi abiks olnud mitmed isad. Nii 
on  tänu Trinity isale meil uks ja trepp 
pääsuks teisele korrusele. Teda abistas 
Jessica isa. Joosep Jüri isa aga hoolitses 
ukseava viimistluse eest. Jan Philipi isa 
on meil alati olemas kui on vaja olnud 
teha jooksvaid töid. Nagu peeglite pai-
galdamine, kraanide puhastamine või 
kui vee surve on nõrgaks jäänud.

Täname meie maja toredaid isasid 
kogu Neeme Mudila poolt!

Pille Trumm 
Neeme Mudila juhataja

Südamlik Emadepäev Kostivere põhikoolis

Keskaegses stiilis perepäev Loo lasteaias

Keskkonnanädal Pääsupesas Kuldsete kätega 
mehed
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2007 aasta mais re-
gistreeriti Harju Maa-
kohtus Mittetulundus-
ühing Säästvat Arengut 
Toetav Jõelähtme. Asu-
tajaliikmeteks on Tiia 
Välk Vandjalast, Too-
mas Kümmel Ilumäelt 
ja Lembit Tuur Jägala 
Joalt (vt pildil).

Eestis jaotub  tõukefondidest aas-
taks 2007 -2013 igale inimesele imi-
kust raugani ligi 50 000 krooni. See 
ressurss peab aitama muutuda Eestil 
edukaks Euroopa Liidu riigiks läbi 
inimressursi arendamise, soodsate 
majanduslike–sotsiaalsete muutuste, 
teadmiste ning arukusele põhineva 

poliitika.
Säästva arengu (SA) strateegia 

ei rakendu ilma, et inimene muu-
daks oma mõtteviisi ja kasutaks oma 
elukogemust. Seetõttu on SA stratee-
gia edukuse eelduseks igaühe isikliku 
suhtumise kujundamine ja pakuta-
vate võimaluste ärakasutamine. Isik-
likult, pereelus, oma igapäevaelus. 
Samuti hool kodukandi eest nii loo-
duses kui inimtegevuses. Nii sisemi-
sed kui välimised   muutused (tööelu, 
pereelu) on võimalikud vaid läbi ini-
mese mõttemaailma ja tema sisemise 
veendumuse. 

Parema ühiskonna nimel
SA toetava hariduse strateegia on 

tekkinud läbi selle tunnetuse ja sääst-
vat haridust toetava hariduse stratee-
gia praktikat hakatakse  ka seetõttu 
hindama kümnekonna aasta pärast. 
Suures osas siis kui on ellu astumas 
uus põlvkond. 

Struktuurfondide kaasabil saavu-
tatav arengutõuge peab aitama  Eesti  
elanikel jõuda piisava  toimetuleku-
ni, sidusamasse ja hea valitsemisega 
ühiskonda.

Eesti arengut suunab 12.03.2007 
seisuga Valitsuse ja/või  Riigikogu 
poolt heaks kiidetud 98 strateegilist 
dokumenti, mille nimetused, õigus-
lik staatus, sisuline ülesehitus, ees-
märgistatus ja seostatus eelarvega 
on väga erinev. Tähendusrikas on, et 
inimressursi arendamisele  suunatak-
se  Eestis rakendatavatest struktuur-
fondide 60 miljardist kroonist üle 20  
miljardi krooni. 

Koolitus, elukestev õpe, uued kaa-
saegsed õpimeetodid, mis rajanevad 
teaduse ja tehnika arendustegevusele 
peavad looma õppija ja õpetaja vahel 
uue efektiivse infovahetuse ning lõpe-
tama emotsioonitu ja infovaese tead-
miste ammutamise. 

MTÜ Säästvat Arengut toetav 

Jõelähtme esmaseks põhikirjaliseks 
ülesandeks on kaasa töötamine SA 
strateegiale, millele on lubanud oma 
tuge Euroopa Liit.

Koolitus, elukestev õpe, kogukon-
na  ja isiku  kaasatus - need on meie 
peamised märksõnad.

Eesmärgid ja ülesanded
 MTÜ Säästvat arengut toetav Jõe-

lähme tegevuse eesmärkideks on:
1) Ühendada Jõelähtme vallas  

säästvast arengust, seda toetavast  
haridusest,  keskkonnakaitsest, muin-
suskaitsest, inimeste kodupaikade ja 
looduse ning majanduse koostoimi-
mise heast tavast  huvitatud  isikud  
ühtsesse organisatsiooni;

2) Osaleda  säästvat arengut, 
keskkonnakaitset, muinsuskait-
set, majandusarengut ja majandus-
objektide paigutust  hõlmavate 
valla  eesmärkide, strateegiate, pla-
neerimisotsuste,  selle alaste juhti-

misotsuste avalikkusele suunatud 
aruteludel ja leida võimalusi muuta 
neid eesmärgipärasemaks ja tule-
viku ning  käesoleva aja tingimusi 
arvestavamaks;

 3) Algatada ja edendada koda-
nikuliikumist maaelu heade tavade, 
inimeste kodupaikade ja looduse 
koostoimimise parimate eesmärkide 
elluviimiseks; 

4) Anda  liikmetele  ja MTÜ 
eesmärkidele kaasatöötavatele 
isikutele koolitust, kaasa töötada 
selle-alaste riiklike programmide 
ja strateegiate elluviimisele kodani-
kuühiskonna kujundamisel, avaliku 
ja mittetulundusühingute vahelise 
koostöö edendamisel ning avaliku 
sektori ülesannete osalisel  üleand-
misel neile.

Tiia Välk,  
Toomas Kümmel,  

Lembit Tuur

“Mulle meeldib mu töö,” 
- sellise ülestunnistuse 
tegi üks kaunis noor nai-
ne ühele vanemale prou-
ale. Jutuajamine toimus 
endiste ja praeguste Loo 
haudejaama töötajate 
kokkusaamisel selle aas-
ta aprillis. 50 aastat Loo 
haudejaama, 50 aastat 
õnnestumisi – see vääris 
45 inimese kokku tule-
mist. Tosinate kaupa kal-
listusi jällenägemise pu-
hul, kaunilt kaetud laud, 5 
küünalt möödunud küm-
nete tähistuseks, klaasike 
šampust... ning meenu-
tustel ei tulnud otsa. 

Esimeste haudejaama operaatori-
te Asta ja Benitaga alustas 50 aastat 
tagasi tööd ka omal ajal Siberisse 
küüditatud Loo talu perenaine Allu 
Saarsoo. Ühtekuuluvustunnet, mis 
on haudejaama peret koos hoidnud 
oli kogu õhtu jooksul tunda. Tore, et 
Tallegg`ist oli meiega ka praegune 
haudejaama juhataja S. Kasemetsa. 

Täname südamest Pillet, 
Reginat, Marikat ja teisi, kelle 
ettevõtmisel aastapäevapidu 
teoks sai. Palju jõudu ja vastu-
pidamist praegusele haudejaa-
ma perele!

Loo haudejaama endiste töötajate 
nimel

Ilvi Viidas

50 aastat Loo haudejaama

Jõelähtme ja säästev areng

MTÜ Säästvat Arengut 
Toetav Jõelähtme asutaja-

liikmed Toomas Kümmel, 
Tiia Välk ja Lembit Tuur.
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Hariv koolivaheaeg Itaalias

Õhusõit on ajavõit kuid 
bussireisi eeliseks pee-
takse eelkõige odavust. 
Meie kogemus näitas, 
et bussireis võimaldab 
oluliselt rohkem näha 
– eriti kui sihtpunkt on 
kaugel. Lisaks said kõik 
reisijad osa iseenesli-
kust meeskonnatree-
ningust.

Meie üheksapäevasesse reisi mahtus 
üheksa riiki, kus  saime proovida ka 
oma keeleoskust. Kui Lätis ja Leedus 
õnnestub inglise ja vene keelega võrd-
selt toime tulla, siis Poolas on abi pi-
gem vene keelest. Üllatav, et põhima-
gistraalide ääres asuvad toidukohad 
ei ole suutelised kliente võõrkeeltes 
teenindama. Sama käib Tšehhi koh-
ta. Austrias olid eelisolukorras saksa 
keele oskajad, Itaalias sai täiesti hak-
kama ... itaalia keelega. 

Itaalia hotellid (enamasti pereet-
tevõtted) pole võõrkeeltele rõhku 
pannud. Kuid tänu itaallaste tempe-
ramendile ja suhtlusvalmidusele saab 
hea tahte ja kehakeelega hakkama. 
Muidugi on igasugune eelinfo, varem 
selgeks õpitud sõna ja fraas kasuks 
ning muudab suhtlemise positiivse-
maks. Näiteks läksime Firenzes kiiret 
õhtueinet võtma ühte pizzeriasse, kus  
lahke teenindaja noogutas sõbralikult 
meie ajapiirangu teate peale. Paar mi-
nutit olukorra jälgimist andis aimu, 
et oleme ilmselgelt ajahädas. Kulus 
veel mõni minut žestikuleerimist 
koos paari kohaliku sõnaga enne, kui 

mõisteti meie olukorda ning poole 
tunniga olidki soojad pitsad kaasa-
võtmiseks valmis. 

San Marinos üllatusime venekeel-
se teeninduse peale, üldiselt tundus 
aga, et pisiriikides Vatikanis ja San 
Marinos oldi inglise keelele reageeri-
ma altimad kui Itaalias.

Peale võõrkeele läks tarvis ka peast 
arvutamise oskust. Läbitud riikidest 
olid eurodele üle läinud vaid Austria, 
Itaalia ning eelmainitud väikeriigid. 
Lisaks vääringu erinevusele oli lisa-
takistuseks kaardimaksete piiratus: 
näiteks Poolas pole kaardimaksed 
eriti levinud ning tasulised WC-d 
nõudsid sularaha. 

Liikluskorraldus
Austrias kulges tee läbi mägedesse 

uuristatud rohkete tunnelite. Sealse-
tele magistraalidele on üles seatud 
elektroonsed liiklusmärgid, mille sisu 
vastavalt ilmaoludele vahetatakse; 
samuti on tekstinfo eesootavate eri-
olukordade kohta (teetööd jne).  Mä-
giteed on kurvilised ning kohalikud 
eelistavad väikseid sõidukeid, mis 
tulevad eriti kasuks linnas parkides 
-  väikeauto mahub suuremate vahele 
suisa risti!

San Marinos nägime palju kol-
merattalisi väikeveokeid, Itaalias lii-
geldi aga  mootorratastel. Veneetsia 
seevastu oli täiesti auto- ja rattavaba. 
Sõidukid jäeti linna serva parklates-
se ning edasi kasutati veesõidukeid. 
Kaubavedu toidu- ja müügikohtades-
se, ühiskondlik transport (bussid, tak-
sod), kiirabi ja politseipatrull  – kõik 
kulgeb vee peal. Ei puudu ka liiklus-
märgid, kuid need on kinnitatud veest 
väljaulatuvate vaiade külge. Muidugi 
saab liigelda ka jalgsi. Autotranspor-
di puudumisest hoolimata pole linn 
vaikne  – peakanali lähedal kostub 

laevade vilesid ja mootorimürinat,  
majade vahel kulgevatel kanalitel aga 
gondlimeeste laulu. Laevaliiklusega 
kaasneb ka korralik tahm, mis katab 
valged majade fassaadid kuni need 
turismihooaja saabumisel taas puh-
taks küüritakse. 

Omapärased ametid
Omaette vaatamisväärsuseks on 

inimkujud, eriti nendeks muundu-
mine. Nimelt teenivad kohalikud 
elatist sellega, et poevad temaatilisse 
kostüümi (gladiaator, õuedaam) ja 
püüdes turistide tähelepanu pakuvad 
võimalust enesega koos fotole jääda. 
Teine huvitav teenimise viis on ille-
gaalne tänavakaubandus. Enamasti 
mustanahalised müüjad sulanduvad 
politseinike ilmudes momentaalselt 
rahvamassi ja ilmuvad tagasi korra-
valvurite kadudes. 

Umbria mägises piirkonnas tee-
nitakse elatist trühvlite korjamisega. 
Trühvel on väga intensiivse maitse 
ja lõhnaga seen, mida peetakse deli-
katessiks ja mis kasvab kuni 30 cm 
sügavusel maa all. Trühvlikorjamise 
oskused antakse edasi põlvest põl-
ve; abilistena kasutatakse koeri, va-
nasti ka sigu. Viimastel aastatel on 
trühvlikorjamine hea teenistus, kuna 
kilo seente eest saab ca 6000 eurot 
(90000 krooni).

Elukorraldus
Itaallased on võtnud kasutusele 

hulga nippe hoonete, väljakute ja 
teede rajamisel. Tavalised on aknaid 
väljastpoolt katvad päikesevarjud, 
mis on olulised suveperioodil. Ho-
tellis jäi silma omapärane pesuruumi 
lahendus: pisut enam kui kahe-ruut-
meetrisesse ruumi mahutatakse ära 
kraanikauss, bidee, WC ja dušš. Esi-
mest korda sellisesse ruumi sattunu 

ei pruugi duši olemasolu isegi mitte 
märgata.

Veneetsia vesisel asupaigal pü-
simiseks on sealsete väljakute osad 
kiviplaadid auguliseks tehtud – vee-
taseme tõustes on ka väljak kiirelt 
veega kaetud. Majade välisuste ette 
on säetud põlvekõrgused veekind-
lad püsivad tõkked, et tuba kuivaks 
jääks. Sama nippi võiksid kasutada 
Eesti ujutuses kannatanud hoonete 
omanikud. 

Meeskonnatreening ja Marta
Koos veedetud päevad vormisid 

46-st reisijast üksmeelse meeskon-
na. Kui algul venisid vahepeatused 
plaanitust pikemaks ja meelelahu-
tuse (muusika, videod) valiku osas oli 
erimeelsusi, siis reisi teisel poolel oli 
meie ühiselu üksmeelsem. 

Viimasena aga meie elektroon-
sest tüürimees Martast. Sellist nime 
kandis bussijuhtidele teenäitajaks 
mõeldud GPRS seade, mis meeldiva 
naishääle abil andis meile sihtkoha 
sisestamise järel sõidusuuna soovi-
tusi. Võõrastel teedel sõites on selline 
seade juhile oluliseks abiliseks. Mar-
ta oli järjekindel – isegi kui tal õigus 
polnud. Ringristmikud ajasid Martal 
pea sassi, ta kaotas mõneks hetkeks 
suunataju ning aina kordas: „Esime-
sel võimalusel pööra paremale”. Ka 
oli Marta mures, kui sõitsime möö-
da teed, mis tema tarkvaras puudus. 
Nii arvas ta, et sõidame mööda põldu 
ning soovitas meil aina sealt minema 
pöörata.  Südantsoojendav oli Marta 
soovitus koduteel enne Poola piiri: 
„Võimaluse korral tee tagasipööre!”. 
Kui koolivaheaeg oleks pikem olnud, 
oleks seda soovitust meelsasti jär-
ginud. 

Kaja Olek

Kostivere Lastet
eatri “Kärt” sai 
vaatajatelt hindeks 
viis pluss
11. aprillil sai kogu Kostivere 
koolipere imetoreda teatriela
muse. Kostivere Lasteteatri 
esituses etendus näidend 
“Kärt”. Lavastaja Kersti Laane
jõe, peaosas Sigrit Dulder. 
Võitnud Harjumaa Teatritefes
tivalil grand prix.

Kõik sai alguse sellest kui 
Kostivere näitering tuli ühel 
sügispäeval taas kokku, et hakata 
tegema plaane uueks hooajaks. 
Näidendiraamatust leiti “Kärt” 
ja kõik otsustasid selle kasuks. 
Pandi paika osatäitjad, mina sain 
peaosa. 

Kärt on 14 -aastane tüdruk, kelle 
pere on asotsiaalne ja kellest va-
nemad ei hooli. Tüdrukut valdasid 
näidendis mitmed vastandlikud 
emotsioonid ja Kärdi osa oli minu 
jaoks suur kogemus. Võttis pikalt 
aega enne kui kõik sai nii heaks, 
et seda võis meiega koos nautida 
ka vaataja teatrisaalis. Esmalt 
õpiti kõik selgeks stseenidena. 
Siis tuli meie esimene tagasilöök. 
Stseenid tervikuks kokkupandu-
na polnud nii head kui arvasime 
ja nii tuli paljutki muuta. Lõpp-
kokkuvõttes läks meil väga hästi: 
võitsime Harjumaa kooliteatrite 
festivalil grand prix ja meie enda 
kooli õpilastele meeldis etendus 
väga.

Sigrit Dulder 
Kostivere põhikooli 8. kl.

Stsenaarium 
meeldis kohe
Sügisel hakkasime oma 
teatritrupiga uut näiden
dit õppima, mille nimeks 
“Kärt”.  Eelmised näidendid 
olid rohkem fantaseeritud ja 
muinasjutulised, kuid seekord 
oli plaan võtta ette midagi 
realistlikumat ning tõsisemat. 
Juba alguses hakkas mulle 
stsenaarium meeldima. Mina 
sain endale asotsiaalist ema 
rolli, kellel on närvid läbi ning 
kes vaevleb rahamuredes.

Näiteringis käisime näda-
las kaks korda, vahel ka 
puhkepäevadel,kui esinemiseni 
oli aega vaid mõned nädalad. 
Vaeva nägime palju ning püüd-
sime asja juures hingega olla, 
kuid alati see ei õnnestunud.

Pärast esinemisi oli vastukaja  
üllatavalt positiivne. Paljudele 
vaatajatele on hinge läinud näi-
dendi kurb sisu. Meie tähtsaim 
esinemine on veel ees - Kohtla-
Järvel üleriigilisel teatrifestivalil.

Silja Ruus

Vaataja kiri
Näidendi sõnum on, et ka prob
leemidega lapsed on võrdsed 
nendega, kellel neid probleeme 
pole. Näidendis on Kärt närvi
haigusega ning kergesti ärrituv 
tüdruk. Nii nagu tema suitsetav 
emagi. Peres on kasuisa, kes 
algul aitab perekonda, kuid 
hiljem vaid elab korteris, et 
endale peavarju hoida. 

Kui tavaliselt lapsed teatris ja 
aktuse ajal vaiksed ei püsi, siis 
selle etenduse ajal oli kogu maja 
haudvaikne. Oli kuulda vaid 
näitlejate teksti. Selline oli minu 
elamus. Kuid usun, et igaüks 
meist sai “Kärdist” aru erinevalt ja 
elas kaasa omal moel.

Teele Treiberg 
Kostivere põhikooli 8.kl

Reisiseltskond Veneetsias

n Reisimuljed (järg aprillis ilmunud reisikirjale)
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Kui lahkunud vallavane-
male Andrus Umbojale 
tõesti milleski au anda, 
siis vaieldamatult tema 
osavusele propaganda-
rindel. Aga ükskõik kui-
das püüda iseloomus-
tada neid Jõelähtme 
volikogu liikmeid (neid 
oli 11 17-st!) kes Umb-
ojale umbusaldust aval-
dasid, neid pronksi va-
lada, sõdurina kujutada 
ja paemüüri äärde tum-
malt seisma panna ei 
õnnestunud isegi osaval 
propagandistil. 

Seetõttu ei olnud võimalik neid rahva 
juubelduste saatel ka sõdurikalmistu-
le minema viia. Siinkohal võib irooni-
liselt lisada, et sõdurite – selle mõiste 
parteisõduri tähenduses ja tsivilistide 
(loe – inimesed, kellele vallahuvid on 
erakonnahuvidest kõrgemal) vahe-
line vastuolu oli võibolla võimukriisi 
üks peamisi põhjuseid. Teiseks põh-
juseks oli kindlasti vastuolu volikogu 
ja vallavalitsuse vahel, vallaametnike 
kõige otsesem sekkumine poliitikas-
se, mis on karjuvas vastuolus ametni-
ku eetikakoodeksiga.

Olgu propaganda vallast esi-
tatud üks klassikaline juh-
tum. 1930-aastate keskel 

asusid natsi-Saksamaa pealinnas 
Berlinis veel paljude maade mee-
diakanalite korrespondendid. Rün-
nakrühmlaste pogrommi käigus 
tapeti ühel Berlini tänaval jõhkralt 
tuntud juudisoost vanem naiste-
rahvas. Rahvusvaheline meedia sai 
haisu ninna ja tõusis tagajalgade-
le. Propagandapealik Goebbels oli 
välismaa ajakirjanikele sunnitud 
kokku kutsuma pressikonverentsi. 
Goebbels tunnistas kogu juhtumi 
kõhklematult Saksamaa vastaseks 
pahatahtlikuks väljamõeldiseks 
ning lisas paljutähendavalt, et Ber-
linis pole isegi sellenimelist tänavat, 
kus väidetavalt juudi naisterahvas 
tapeti! Ning mis te arvate, milline 
oli tulemus? Terve Euroopa aja-
kirjandus püüdis järgnevate kuude 
jooksul tõestada, et sellenimeline 
tänav on Berlinis siiski olemas!

Umbes sarnane olukord on prae-
gu ka Jõelähtmes. Massidele kuu-
lutatakse loosungeid, et sündmuste 
tegelikest tagamaadest tähelepanu 
eemale juhtida. Umbojal on olnud 
head õpetajad. Tema poliitiku-
karjäär algas ja kestis küllalt kaua 
Keskerakonna noortekogus, kus 
propaganda on au sees. Vahetusid 
ülemused, tuli ka temal erakonda 
vahetada. Jõelähtmel leidis endine 
vallavanem mõttekaaslase ja truu 
liitlase (sic!) samuti endise vallava-
nema Taimi Saarma näol. Kiiresti 
muutis Umboja valla ajalehe isik-
likuks kiidulaulu ruuporiks, kuhu 
opositsiooni saadikutel puudus 
igasugune ligipääs. Igasugune in-
formatsioon vallas toimuvast jõudis 
volikoguni läbi raskuste või viimasel 
hetkel. Ühesõnaga, Umboja teadis, 
kuidas vastuhääled kinni keerata 
ja oma ohjeldamatut propagandat 
valimatutes kogustes vallarahvale 

esitada. 
Pooleteise aasta jooksul on vallas 

paljutki juhtunud. Ja sellel kõigel on 
otsene side viimase võimukriisiga. 
Seetõttu käime mäluvärskendami-
seks läbi need poolteist aastat Jõe-
lähtme volikogus ja vallavalitsuses. 
Ilmselt on praegu õige aeg anda aus 
ülevaade, kuidas volikogus toimunud 
vastasseisud ja üksteiseleidmised te-
gelikult aset on leidnud.

VALIMISED
Kohalike omavalitsuste valimistel 

2005. aasta sügisel oli Jõelähtmes 
peamiseks uudsuseks see, et enam 
ei kandideerinud valimisliidud, va-
limistel osalesid üksnes erakondade 
nimekirjad. Jõelähtmes 13 aastat val-
lavanema kohal istunud Taimi Saar-
ma selja taha koondunud ja pikalt 
valitsenud valimisliidust oli inimesi 
pudenenud nii Rahvaliidu (Taimi 
Saarma, Marje Laimets, Ester Sassi) 
kui ka Reformierakonna nimekir-
ja (Jüri Paavel, Tarmo Paldermaa). 
Teine oluline seik - kaugeltki mitte 
kõik erinevates erakonnanimekir-
jades kandideerinud inimesed ei 
kuulu nendesse erakondadesse. Val-
lavolikogude moodustumine vaid 
erakondlike nimekirjade põhjal teki-
tas mäletatavasti palju vaidlusi ühis-
konnas laiemalt.

Valimiste tulemusena sai Rah-
valiidu nimekiri volikogus 
7, Reformierakonna oma 5, 

Isamaaliidu  3 ning  ResPublica ja 
Keskerakonna nimekiri kumbki ühe 
koha. 

Reformierakonna nimekirja saadi-
kud tegid ametliku ettepaneku koalit-
siooni moodustamiseks kõigile peale 
Rahvaliidu nimekirja saadikute. See 
ettepanek võeti ka vastu. Reformi-
erakonna saadikute nimel läbirääki-
misi pidanud Jüri Paavel sõnas tollal: 
„Rahvas on andnud selge mandaadi 
uutele jõududele, rahvas soovib muu-
tusi”. Taimi Saarma valitsemisaeg oli 
selgelt jõudnud sügavasse stagnatsi-
ooni. Rahvaliidule said kokkuvõtteks 
saatuslikuks just endise valimisliidu 
Jõelähtme juhtfiguuride kaasamine.

Kuid ka värskete ideedega muu-
tusi soovinud koalitsiooni moodus-
tamine ei läinud lihtsalt. Kui alguses 
lepiti kokku, et vallavanema kohale 
otsitakse eelkõige head spetsialisti ja 
tugevat juhti ning kandidaadi leid-
miseks kuulutatakse välja avalik 
konkurss, siis mõne aja möödudes 
esitas Reformierakond sisuliselt ul-
timaatumi – vallavanema koht peab 
minema neile. Visade ja närviliste 
läbirääkimiste käigus õnnestus saa-
vutada kompromiss – vallavanem 
tuleb Reformierakonna nimekirjast, 
aga mitte väljastpoolt erakonna pea-
korteri korraldusel vaid vallast seest 
volikokku pääsenud liikmete seast. 
Vallavanemaks sai Tarmo Palder-
maa. Üheks asevallavanemaks suu-
tis Reformierakonna peakorter siiski 
läbi suruda Terje Lillo.

Tõele au andes oli ühehäälse 
enamuse olukorras otsuste vas-
tuvõtmine kurnav ja küllaltki 

raske. Taimi Saarma meelsed valla-
ametnikud töötasid ka uuele vallavane-
male vastu. Kuid seda perioodi jääb igal 
juhul meenutama Jõelähtme valla elu 
avalikustumine, ajalehe muutmine si-
sukaks ja kõigile avatuks, mitmete uute 
ettevõtmiste käimalükkamine, tõeliselt 
töötavad vallavolikogu komisjonid, kü-
laliikumise algatamine, uute ideede ja 
arusaamade puhang.

ESIMENE KRIIS
Esimese koalitsiooni kriis puh-

kes aprillis 2006. See oli Reformi-
erakonna kohaliku organistasiooni 
sees puhkenud võimutüli tulemus, 
kus mõned kohalikud napoleonid ei 
varjanudki enam oma pettumust vo-
likogust väljajäämise pärast. Lisaks 
kerkis päevakorda Laheranna aren-
duse skandaal, mis lõhestas koalitsi-
ooni. Vallavanem Tarmo Paldermaa 
sunniti ametist loobuma, Reformi-
erakonna keskkontorist määrati 
uueks vallavanema kandidaadiks 
Andrus Umboja. Koalitsioonipartne-
rid pandi lihtsalt fakti ette ning nei-
le esitati ultimaatum – te kas võtate 
kõik meie tingimused vastu, või me 
alustame läbirääkimisi Rahvaliidu-
ga. Protestiks sellise jõhkra jõude-
monstratsiooni vastu, astusid Jüri 
Paavel ja Tarmo Paldermaa Refor-
mierakonnast välja, Jelena Lätik lii-
tus samuti opositsiooni jäänud Kesk-
erakonna saadiku Ljudmilla Kaskaga. 
Sündis uus koalitsioon. Jõuposit-
sioonilt rääkinud Reformierakond 
sai enesele vallavanema ja mõlemad 
abivallavanema kohad, sest viimasel 
volikogu istungil säras ka Rahvaliidu 
nimekirjas kandideerinud Rimas 
Ukanis oravamärk rinnas! Loomuli-
kult olid sellisesse kooslusse algusest 
peale vastuolud sisse kodeeritud, sest 
Reformierakonna valimisnimekir-
jas kandideerinud saadikutest olid 
jäänud vaid Merike Kahu ja Väino 
Haab. Pinged jäid volikokku edasi, 
sest ka uus koalitsioon saavutas vaid 
ühehäälse enamuse.

TEINE KRIIS
Uus koalitsioon alustas jõuliselt, 

kahjuks ka oma uue partneri Rah-
valiidu suhtes. Sisulised arutelud ja 
kokkulepped kahe koalitsioonipart-
neri vahel muutusid aina harvema-
teks. Märksa enam arutas vallavanem 
probleeme Reformierakonna Jõe-
lähtme organisatsiooni esimehe Veljo 
Haaveli kui partneritega volikogust. 
Volikogude komisjonid ja vallaasu-
tuste nõukogud täitusid peamiselt 
Reformierakonna liikmetega. 

Eelmise aasta detsembris tegid 
opositsioonisaadikud valla-
vanemale mitmeid ettepane-

kuid, kuidas Jõelähtme valla jaoks 
väga oluliste küsimuste lahendami-
seks oleks vaja kaasata kõik vastava 
ala asjatundjad volikogus, samuti 
vallarahvas laiemalt. Ka Rahvaliidu 
nimekirja saadikud tunnetasid sama 
probleemi. Nad olid veelgi konkreet-
semad, saates partneritele vastava 
kirja kus tõdeti:

”Lähiperioodil vajavad langeta-
mist mitmed valla arengu seisukohalt 
olulised otsused (valla arengukava 
aastani 2015, koolide, lasteaedade 
ja sotsiaalobjektide investeeringu-
te kava 2007-2010, Rebala MKA 
teemaplaneering, Loo piirkonna 
üldplaneering, 2007. aasta eelarve 
jne). Kõik need otsustused eeldavad 
laiapõhjalist ning igakülgset arutelu 
nii volikogu tasandil kui ka valla ela-
nikega.

On ilmne, et volikogus jätkuva 
umbusaldamise õhkkonnas jääb sel-
liste valla arengu seisukohalt priori-
teetsete probleemide lahendamine 
venima, millega me ei saa nõustuda.

Arvestades seda, et valimistel 
osalenud erakondade seisukohad 
valla arengu võtmeprobleemides on 
suhteliselt lähedased – ja see loob 
soodsa aluse kõigi osapoolte huve ar-
vestavate lahenduste leidmiseks valla 

2007. aasta eelarve, valla 2007-2015 
arengukava ja valdkondlike arengu-
kavade  edasise menetlemise raames 
- teeb Rahvaliidu saadikurühm ku-
junenud olukorras kõigile volikogu 
saadikurühmadele  uuesti ettepane-
ku  ühise konstruktiivse laiapõhjalise 
koostöö korraldamiseks vallaelanike 
ja valla kiirema arengu huvides.”

Ainsad, kes ettepanekuid liht-
salt ignoreerisid olid kaks 
saadikut Reformierakonna ni-

mekirjast. Veelgi enam, vallavanema 
teerull kogus aina hoogu. Arengukava 
vastuvõtmisel ei võetud arvesse mit-
te ainsatki opositsiooni ettepanekut, 
ehkki seal esitatud demograafiline 
prognoos ning selle alusel koostatud 
valla tulubaasi prognoos on lihtsalt 
rumalad ja teadlikult eksitavad. Ei 
arvestatud isegi ettepanekut kuuluta-
da prioriteetseks piirkonnaks Rebala 
muinsuskaitseala. 

Samasugust formaalset lähenemist 
võis märgata Rebala muinsuskaitse-
ala teemaplaneeringu koostamise 
käigus. Sisulised probleemid huvi-
tasid vallavalitsust märgatavalt vä-
hem kui näiteks rularambi pidulik 
avamine. 

Lõhenemise märgid ilmnesid ka 
Rahvaliidu nimekirja saadikute sees. 
Taimi Saarma toetas jäägitult valla-
vanema liini, teised nõudsid olulistes 
küsimustes sisulist arutelu. 

Viimaseks piisaks karikasse 
oli Loo koolimaja rekonstru-
eerimise suurejooneline 

kava. Alles samal päeval kui voliko-
gu pidi vallavalitsuse kava kinni-
tama, said volikogu liikmed teada, 
et 25-aasta jooksul peab vald selle 
eest maksma intresse 99 miljonit 
krooni, koolimaja, kultuurikeskus 
ja sinna kuuluv maa plaanitakse 
maha müüa 15 miljoni krooniga, 
et see 25-aasta pärast turuhinnaga 
tagasi osta. Kuid mis peamine, nii 
vallavanem Umboja kui ka rahan-
dus-majanduskomisjoni esimees 
Saarma vaikisid nii olulistest fak-
tidest ilmselt teadlikult. Volikogu 
taheti muuta käetõstmise masinaks, 
mis pimesi kinnitaks vallavalitsuse 
kavasid. Umbes nii toimis vallavõim 
ka Taimi Saarma valitsemise ajal. 

Seega põhjustasid kriisi kaks 
peamist tegurit:

1. Vallavalitsuse soov voliko-
gu kuulekaks hääletamismasinaks 
muuta.

2. Enamiku vallavolikogu liik-
mete arusaam, et valla jaoks nii 
tähtsate otsuste puhul on vaja nen-
de vastuvõtmiseks laiaulatuslikku 
konsensust.

3. Kitsalt erakondlikust koalit-
sioonist ei piisa väga suure tähen-
dusega otsuste tegemiseks, vaja on 
laiapõhjalist koostööd volikogus.

Kitsad erakondlikud huvid ainult 
süvendavad pingeid. Nendele aru-
saamadele jõudmiseks oli vaja läbi-
da see pingeline periood, mis Jõe-
lähtme vallas on üle elatud. Aga hea 
kui inimesed on õppimisvõimelised. 
Seda nimetataksegi demokraatiaks. 
Keerata aeg tagasi Saarma-Umboja 
valitsemisstiili suunas võib olla ehk 
kellegile unistuseks, kuid selleks see 
jääbki.

Toomas Kümmel

Valla juhtimine on rah-
va teenimine ja avaliku 
võimu teostamine, mis 
eeldab arenenud vastu-
tustunnet ja käitumist  
selle kõrge ameti vääri-
liselt. 

Valla juhtimine nõuab ausust rahva 
ees  ja hoidumist pealtnäha ilusate, 
kuid õhku täis lubaduste andmisest.  
Valla juhtimine nõuab valla vara ja 
raha säästlikku, otstarbekat ja heape-
remehelikku kasutamist.  

Need on pealtnäha lihtsad tõed, 
kuid võim on ennegi peadpööritavat 
mõju avaldanud ja endine vallava-
nem Andrus Umboja ei olnud selles 
suhtes kahjuks erand.

Kas saab pidada mõistlikuks ja 
valla raha säästlikuks kasutamiseks 
endise vallavanema Umboja plaani 
ehitada Loo alevikku lisaks ühe spor-
dihoonele veel teine spordihoone ligi 
50 miljoni krooni eest. Samas kui see 
raha on hädavajaklik Neeme algkool-

lasteaia ehitamiseks. Mõlema jaoks 
vallal raha lihtsalt ei jätku.

Kas saab pidada mõistlikuks ja valla 
raha säästlikuks kasutamiseks endi-
se vallavanema kava teha Loo koolile 
remont Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 
kaudu summas kokku 250 miljonit 
krooni, millest ainuüksi laenuintressi-
dena oleks valla eelarvest pidanud ära 
maksma ligi 100 miljonit.

Kas saab pidada ausaks endise val-
lavanema plaani müüa Loo kool koos 
Kultuurikeskusega Riigi Kinnisvara 
AS-le maha 15. miljoni krooni eest, 
kui ainuüksi nende hoonete ehituslik 
maksumus on 70 miljonit.

Kas saab lugeda aususeks endise 
vallavanema katteta lubadusi kõik valla 
koolid ja sotsiaalobjektid lähiajal kiires-
ti korda teha, kui elementaarsed arvu-
tused näitavad, et selleks oleks kulunud 
tema kava kohaselt kokku 500 miljonit 
krooni, millest laenuintressid oleksid 
200 miljonit. Sellist kulu valla eelarve 
lihtsalt ei võimalda.

Kas saab pidada mõistlikuks endi-
se vallavanema Umboja plaani priis-
kava (200 000 krooni) arhitektuuri-
konkursi läbiviimiseks Neeme kooli 

jaoks, selle asemel, et kasutada seda 
raha kooli projekteerimiseks, mis on 
seniajani alustamata.

Just kõigi nende ilusate lubadus-
tega, ilma valla raha üldse lugemata, 
maalis A. Umboja pildi helgest tulevi-
kust nii volikogu liikmete kui ka val-
laelanike ette. 

Avaliku teenistuse eetikakoodeksi 
kohaselt tohib avalikku võimu ka-
sutada ausalt ja ainult avalikes huvi-
des. Mis aga tähtsaim - avaliku võimu 
teostamisega käib alati kaasas ka vas-
tutus. 

Ilmselgelt ei suutnud endine val-
lavanem täita neid kõrgeid nõudeid, 
mida avalik teenistus eeldab  ja mil-
leks kohustab. Pealtnäha meeldiv ja 
ladus suhtlemine, mis tegelikult pei-
dab endas külma arvestust, et mitte 
öelda võimu ärakasutamist ja sellega 
manipuleerimist, on inimesi ennegi 
eksitanud.  Kujunenud olukorras ei 
olnud volikogul mingit moraalset õi-
gust endise vallavanema A. Umboja-
ga jätkata.

Kuid praeguseks on volikogu poolt 
Loo Spordihoone üleandmine kooli kä-
sutusse juba otsustatud ning edaspidi 

sõltub koolist endast, kuidas kehalise 
kasvatuse ja treeningtunde mõistlikult 
korraldada. Lähiajal algatatakse riigi-
hange Loo kooli staadioni ehitamiseks. 
Korda saab tehtud Kostivere kooli katus 
ja algab Neeme algkool-lasteaia projek-
teerimine. Ka Loo kool saab tervikuna 
korda tehtud.

Olen veendunud, et meie koolid ja 
lasteasustused ei pea välja nägema ja 
olema sisustatud viietärni hotelli tase-
mel. Kuid kõik vajalikud tööd saavad 
tehtud mõistliku aja jooksul valla raha 
säästlikult ja otstarbekalt kasutades. 

Maido Pajo   
volikogu liige 

Kuna kohtun tihti val-
laelanikega ja valijate-
ga, siis olen keskmisest 
enam kursis tavaini-
mese  muredega. 
Sellest tulenevalt võin väita, et inime-
sed ei ole tihti piisavalt kursis oma õi-
gustega ega sellega, millist suhtlemist 
ja teenust neil on õigus oodata ning 
nõuda vallas ametis olevatelt isikutelt.

Olen ka ise volikogu liikmena ko-
genud mõnede vallaametnike eba-
viisakat käitumist ja vähest abivalmi-

dust asjaajamisel, eriti arendajate 
jaoks oluliste planeeringute 
menetlemisel. Aga ilma pla-
neeringuteta on valla areng ta-

kistatud. Planeeringute menetlemise 
protsessi tuleb vallavalitsusel oluli-
selt kiirendada ja usun, et selleks on 
reaalsed võimalused olemas.

Üldise hea halduse reeglite kohaselt 
(isegi juhul kui seadus ei näe ette asjade 
lahendamiseks konkreetseid tähtae-
gu), tuleb inimeste avaldused ja taot-
lused lahendada mõistliku aja jooksul. 
Ühtlasi tuleb inimesi alati informeerida 
lahendamisega seotud probleemidest.

Avaliku teenistuse eetikakoodek-
si kohaselt peab ametnik inimestega 
suheldes olema viisakas, abivalmis, 
väärikas, vastutus-  ja kohusetundlik. 
Ametnik tohib võimu kasutada ainult 
avalikes huvides, lähtuma otsustami-
sel avalikest ja üldarusaadavatest kri-
teeriumidest. 

Ametnik peab hoiduma ka näiliku 

olukorra loomisest, mis võib seada 
kahtluse alla tema erapooletuse ja as-
jade käsitlemise objektiivsuse. Eraldi 
rõhutab seadus, et ametnik peab ole-
ma oma tegevuses poliitiliselt era-
pooletu sõltumata isiklikest erakond-
likest eelistustest. 

Oluline on meeles pidada, et ava-
liku teenistuse seaduse kohaselt on 
iga vallavalitsuse ametnik rahva tee-
nistuses  ning peab ametisse asumisel 
andma vande. Ametivande järgi ko-
hustub iga ametnik kohusetundlikult 
ja täpselt täitma oma ülesandeid. Sa-
muti kinnitab vande andja, et ta teab, 
et avaliku teenistuse eetikakoodeksi 
ja teenistuskohustuste rikkumise 
eest on seadus kehtestanud vastutuse 
kuni ametist vabastamiseni.

Ametnikul kui rahva teenistuses 

oleval isikul on kõrgendatud vastu-
tus võrreldes eraettevõtte töötajaga.  
Ametnik vastutab ka vääritu teo eest, 
mis on vastuolus üldtunnustatud 
kõlblusnormidega, ametnikule esita-
tavate eetiliste nõuetega või diskre-
diteerib ametnikku või ametiasutust. 
Vastutus rikkumise eest järgneb sõl-
tumata sellest, kas niisugune tegu 
pandi toime teenistuses või väljas-
pool teenistust. 

Vallaelanikel ja meil kõigil on 
seaduslik õigus oodata ja nõuda igalt 
vallaametnikult korrektset ja lugupi-
davat suhtumist ning venitamiseta 
asjaajamist. Ametnik on inimese 
 jaoks, mitte vastupidi.

Jelena Lätik   
volikogu liige

Seoses vallas toi-
munud hiljutiste 
sündmustega, mil-
le tulemusel aval-
dati vallavanemale 
umbusaldust, kerkis 
esile ka valla amet-
nike avalik avaldus 
vallavanema jätka-

mise nõudmisega. Ka 
teistes avaldustes jättis 
väga tugevalt soovida 
arusaam volikogu ja 
vallavalitsuse ülesanne-
test, iseloomust ja töö 
põhimõtetest.

Selle iseloomustamiseks vaid kaks 
väljavõtet arusaamadest:

Taimi Saarma:
„Vallarahvas ei ole meid selleks 

volikokku valinud, et pidevalt val-
lavalitsust umbusaldada ja mängida 
nagu lapsed liivakastis. Meie üles-
anne on olla toeks vallavalitsuse 

tegemistele, aga mitte halvata or-
ganisatsiooni tööd, mille osa me ise 
oleme.”

Andrus Umboja:
„Nimelt teostab täitevvõimu 

vallavalitsus ning ühe täitevvõi-
mu tegevusena on vallavalitsus 
kohustatud välja andma ka valla 
lehte. Lehetoimetaja on lepin-
guline töötaja ja tema õigused 
ja kohustused on võlaõiguslikud 
ehk kahepoolsed. Lepinguliselt 
on toimetaja kohustus ja vastu-
tus piiratud “lehe toimetamise-
ga” ja seda vastutust kannab ta 
vallavalitsuse, mitte volikogu ega 
vallarahva ees. Seega vastutab 
volikogu ja vallarahva ees lõpp-
kokkuvõttes kogu lehe eest ikkagi 
vallavalitsus.”

Ühel juhul ei saada aru volikogu 
ja vallavalitsuse olemuslikult eri-
nevast funktsioonist ning aetakse 
segamini nende töö- ja vastutuse 
valdkonnad. Teisel juhul püütak-
se volikogu ja vallavalitsuse hää-
lekandjat taandada vallavalitsuse 
propagandavahendiks. 

Kurb, et demokraatliku riigi ja 
omavalitsuse toimimist ei suudeta 
mõista Eesti iseseisvuse taastamise 
16. aastal. Väga kurb.

Seoses eelmise vallavanema 
umbusaldamisega arvan, et 
olen valla elanikuna õigustatud 
avaldama oma arvamust.

1. Vallavanema sobivuse või mit-
tesobivuse kohta on õigustatud oma 
arvamust avaldama iga valla elanik 
ja valija.

2. Täiesti asjakohased (sisuliselt 
pole võimeline neid hindama asjaolude 
mittetundmise tõttu) olid nii mõne kü-
lavanema, erakondade, kui ka muude 
ühenduste arvamused ja avaldused, sa-
muti valla spetsialistide õiendid vallae-
lu erinevate küsimuste kohta. Volikogu 
liikmetel tuleks neid edaspidises töös 
kindlasti arvesse võtta.

3.  Täiesti lubamatu ja demokraat-
likule õigusriigile vastunäidustatud 
on vallavalitsuse liikmete ja -töötajate 
kollektiivsed surveavaldused voliko-
gule. Tehes poliitilisi avaldusi (aga 
seda kahtlemata valitsuse töötajate 
avaldus oli), võetakse erakondlikke 
seisukohti, mistõttu vallavalitsuse 
usaldusväärsus on ilmse politiseeri-
tuse tõttu saanud tõsise löögi. Sisuli-
selt avaldasid töötajad umbusaldust 
oma tööandjale – volikogule. Avaldus 
sisaldas ka otsest ähvardust võimali-
kule uuele vallavanemale, et tal saab 
selles ametis raske olema. Rikkudes 
seaduse mõtet, asusid vallavalitsuse 
töötajad endale valima tööandja esin-

dajat. Et olukorra absurdsust veelgi 
ilmestada, toon välja analoogia - mi-
nisteeriumide kantslerid esitavad Rii-
gikogule avaliku kirja, milles nõuavad 
Andrus Ansipi asendamist näiteks 
Edgar Savisaarega (või nõuavad nad 
Ansipi jätkamist, kuigi Riigikogu 
poolt on antud valitsusjuhi volitused 
Mart Laarile)! 

On selge, et 24 tunni jooksul pärast 
sellise avalduse tegemist ükski neist 
kantsleritest enam tööd oma kohal ei 
jätka. Suhted vallavolikogu ja valla-
valitsuse ning selle töötajate vahel on 
aga samad. Üks on riigi, teine kohaliku 
omavalitsuse tasand. Igal juhul on olu-
liselt riivatud head haldustava. 

Igal juhul lasus selles juhtumis vas-
tutus endisel vallavanemal, kes moo-
dustas vallavalitsuse ja kelle kontrolli 
all see töötas. Juhul, kui avaldus koos-
tati vallavanema selja taga, siis oli val-
lavanem niikuinii kaotanud kontrolli 
vallavalitsuse üle ja ta ei vastanud oma 
ametikohale. Juhul kui vallaametnike 
avaldus esitati tema teadmisel (otsesest 
mõjutamisest ma ei räägigi), siis rikuti 
tema poolt oluliselt head poliitilist ja ka 
haldustava ning volikogu oleks olnud  
õigustatud ootama vallavanemalt en-
dalt tagasiastumisavaldust.

Peeter Allikvere 
Valija ja maksumaksja

Jõelähtmest pronkssõdurit ei leia Vallavanem peab jääma ausaks rahva ja iseenda ees

Ametnik on inimese jaoks, mitte vastupidi

Igal juhul on oluliselt riivatud head haldustava
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Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  25. aprill 2007 nr 12

Ametniku määramine

Lähtudes Jõelähtme Vallavolikogu 
29.11.2006 määruse nr 38 “Raieloa väl-
jaandmise tingimused ja kord” § 3 lg 1, 
Jõelähtme Vallavalitsus 

M ä ä r a b:

1. Määrata tiheasustusalade raielubade 
väljastamiseks vastavaks ametnikuks LIIS 
TRUUBON.

2. Määrus jõustub 30. aprillil 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

 

Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  09. mai 2007 nr 13

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 
lg 1 p 3 ja lg 4, Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime 
määramise kord”, Jõelähtme Vallavolikogu 
28.12.2007 otsuse nr 137 “Loo alevik Onni 
ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu 
kehtestamine”ning kohanime komisjoni 
ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus 

Määruse:

§ 1. Anda Jõelähtme vallas Loo alevikus 
uutele teedele (skeem lisatud) nimeks Oja 
tee ja Onni tee.

§ 2. Määrus jõustub 14. mail 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  09. mai 2007 nr 14

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 
lg 1 p 3 ja lg 4, Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime 
määramise kord”, Jõelähtme Vallavolikogu 
15.06.2006 otsuse nr 84 “Iru küla Klaukse 
maaüksuse detailplaneeringu kehtestami-
ne” ning kohanime komisjoni ettepaneku, 
annab Jõelähtme Vallavalitsus 

Määruse:

§ 1. Anda Jõelähtme vallas Iru külas uutele 
teedele (skeem lisatud) nimeks Ida-Klaok-
se tee ja Saha-Loo tee 32.

§ 2. Määrus jõustub 14. mail 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  09. mai 2007 nr 15

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 
lg 1 p 3 ja lg 4, Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime 
määramise kord”, Jõelähtme Vallavolikogu 
28.12.2006 otsuse nr 138 “Iru küla Põldma 
maaüksuse I maatüki detailplaneeringu 
kehtestamine” ning kohanime komisjoni 
ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus 

Määruse:

§ 1. Anda Jõelähtme vallas Iru külas uuele 
teele (skeem lisatud) nimeks Põldma tee.

§ 2. Määrus jõustub 14. mail 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavalitsus 

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  09. mai 2007 nr 16

Küladele eraldatud rahaliste vahendite 
taotlemise ja menetlemise korra kinni
tamine

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 
määruse nr 49  31.01.2007 „Jõelähtme 
valla 2007.a. eelarve” eelarveklassifikaatori 
08600 vahendid külaelu arendamiseks an-
nab Jõelähtme Vallavalitsus

M Ä Ä R U S E:

1. Kinnitada Jõelähtme valla külade eral-
datud rahaliste vahendite taotlemise ja me-
netlemise kord.

2. Määrus jõustub 17. mail 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 62

Jõelähtme vallavara valitsemise korra 
muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 6, Jõelähtme valla 
põhimääruse     § 30 lg 1 p 6, § 73 lg 4 
ja  Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006.a. 
määrusest nr 29  “Jõelähtme vallavara valit-
semise kord” Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B :

§ 1. Muudetakse määruse Jõelähtme val-
lavara valitsemise kord  § 30 ning sõnasta-
takse see alljärgnevalt: 

“§ 30. Vallavara võõrandamine otsustus-
korras 

Vallavara võõrandamine otsustuskorras 
võib toimuda, kui:

(1) vallavara antakse üle mitterahalise sis-
semaksena valla enamusosalusega äriü-
hingutele või valla osalusega mittetulun-
dusühingutele ja sihtasutustele.

(2) vara võõrandatakse valla arengukavas 
kajastatud ja avalikest huvidest tulenevate 

kohustuste täitmise tagamiseks.

(3) kui  võõrandatava vara bilansiline mak-
sumus ei ületa 500 000 krooni  ja 1) võõ-
randatav vara võib laguneda või hävineda 
enne enampakkumise lõpuleviimist või 
2)  enampakkumise või eelläbirääkimis-
tega pakkumise korras võõrandamine on 
nurjunud või 3) vara võõrandatakse valla 
osalusega või valla loodud äriühingutele, 
mittetulundusühingutele, sihtasutustele 
või 4) vallavara on vajalik heategevuslikel 
ja avalikke huve teenivatele organisatsi-
oonidele nende ülesannete täitmiseks või 
5) vallavara võõrandatakse isikule, kes va-
jab seda töö tegemiseks avalikes huvides 
ja nimetatud töö tegemine ilma vallavara 
omandamata ei ole võimalik või 6) võõran-
datavat vara kasutatakse pikaajalise rendi- 
või üürilepingu ( üle viie aasta) alusel või 
lepingu järgi on rentnikul või üürnikul vara 
väljaostu õigus või 7)  kui võõrandatakse 
vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava 
asutuse poolt tellitud ning valla eelarvest 
rahastatud väikevahendeid võõrandaja 
määratud hinnaga.”

§ 2. Määrus jõustub 01. mail 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 63

Volikogu arengu ja planeerimiskomis
joni põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse § 47 ja Jõelähtme 
valla põhimääruse § 45, 46 ja 47 alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Vallavolikogu arengu- ja planeerimisko-
misjon (edaspidi “komisjon”) on volikogu 
tööorgan, mis tegutseb vallavolikogu alati-
se komisjoni õigustes.

(2) Komisjoni ülesandeks on Jõelähtme 
valla arengu- ja planeerimisvaldkondade 
analüüs ning nendes valdkondades Jõe-
lähtme Vallavolikogule ja Jõelähtme Valla-
valitsusele ettepanekute tegemine ning va-
jadusel Jõelähtme Vallavolikogu määruste 
ja otsuste eelnõude algatamine.

(3) Oma töös lähtub komisjon rahvusvahe-
listest lepingutest, seadustest ja Jõelähtme 
valla õigusaktidest.

(4) Komisjonile suunab materjale läbivaa-
tamiseks vallavalitsus, vallavolikogu ja vo-
likogu esimees.

§ 2. Komisjoni moodustamine

(1) Komisjon moodustatakse Jõelähtme 
valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 3. Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkon-
nad

Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkond:

1) on juhtivkomisjoniks valla territoriaalp-
laneerimise korraldamisel, planeeringute 
ja arengukavade koostamisel, sealhulgas 
nende avalike arutelude korraldamisel, sa-
muti valla ehitusmääruse menetlemisel;

2) teeb ettepanekuid üld- ja teemaplanee-
ringute koostamise vajaduse ja nende jär-
jekorra määramise kohta;

3) tagab koostatavate üld- ja teemapla-
neeringute ning arengukavade omavahe-
lise seotuse ning probleemide tervikliku ja 
komplekse lahendamise, arvestades valla 
eri piirkondade tasakaalustatud arengu põ-
himõtteid;

4) annab seisukoha detailplaneeringutele 
nende eskiislahenduse staadiumis ja enne 
esitamist volikogule kehtestamiseks;

5) kooskõlastab lähteülesande, kui detailp-
laneeringuga taotletakse kehtiva üldpla-
neeringu muutmist;

6) lähtub planeeringute ja arengukavade 

läbivaatamisel ajaloolise külamiljöö, väär-
tuslike maastike ja ehitustraditsioonide 
säilitamise ning elukeskkonna tasakaalus-
tatud arengu eesmärgist;

7) esitab ettepanekuid komisjonile läbivaa-
tamiseks saadetud õigusaktide eelnõude 
kohta; 

8) teeb ettepanekuid valla arenguks olulis-
te infrastruktuuri objektide rajamise kohta;

9) kontrollib arengu- ja planeerimisalaste 
volikogu määruste ja otsuste täitmist;

10) teeb ettepanekuid volikogu istungitel 
arutatavate teemade kohta;

11) vaatab läbi ja vastab komisjonile adres-
seeritud kirjadele;

12) teeb koostööd valla asutuste, valla terri-
tooriumil tegutsevate ettevõtjate ja külade-
ga;

13) annab vajadusel arvamusi ja teeb 
ettepanekuid ehitusmäärusest tulenevate 
probleemide lahendamisel;

14) algatab uusi ideid ja lahendusi valla 
arengu eesmärgil.

§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused

Komisjonil on õigus:

1) tutvuda volikogu menetluses olevate 
eelnõudega, samuti  nõuda vallavalitsuse 
struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalik-
ku informatsiooni ja dokumente, v.a. neid, 
mis on seadusega keelatud;

2) vaadata läbi ja ette valmistada volikogu-
le komisjoni töövaldkonda käsitlevad ma-
terjalid;

3) teha koostööd volikogu teiste komisjoni-
dega probleemi sisust sõltuvalt;

4) esindada volikogu käesolevast põhi-
määrusest tulenevates küsimustes voliko-
gu antud volituste piires;

5) esitada arupärimisi volikogu valitud või 
kinnitatud ametiisikutele;

6) teha ettepanekuid vallaeelarve koosta-
mise ja eelarve projekti kohta; 

7) vajadusel kaasata probleemide lahen-
damisse eksperte;

8) taotleda komisjoni tööga seotud kulutus-
te ja tööajakulu hüvitamist volikogu poolt 
kehtestatud korras.

Komisjon on kohustatud:

1) andma volikogule aru tehtud tööst vähe-
malt üks kord aastas.

§ 5. Töö komisjonis

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

(2) Komisjoni koosolekud toimuvad reegli-
na üks kord kuus.

(3) Komisjoni esimees valmistab ette ko-
misjoni koosolekute päevakorra, juhib ko-
misjoni tööd, jaotab komisjoni liikmete va-
hel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni 
koosoleku, otsustab, keda kutsuda osale-
ma päevakorrapunktide arutelul, juhatab 
komisjoni koosolekut.

(4) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja 
koosolekule kutsutavate isikute nimekirja 
esitab komisjoni kokkukutsuja vähemalt 2 
tööpäeva enne koosoleku algust vallakant-
seleile, kes edastab teate komisjoni liikme-
tele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni 
koosoleku toimumisest teavitatakse voliko-
gu kõiki liikmeid, kellel on õigus osaleda 
komisjoni koosolekul. Erakorralise kooso-
leku võib kokku kutsuda, päevakorda esi-
tamata, etteteatamistähtajaga vähemalt 24 
tundi.

(5) Komisjoni liikmete nõusolekul võib kü-
simusi päevakorda võtta enne päevakorra 
kinnitamist koosolekul. Komisjoni liikmetel 
on õigus saada koopiaid koosolekutele 
esitatud  dokumentidest ja materjalidest.

(6) Komisjoni koosolek on otsustusvõime-
line kui sellest võtab osa vähemalt pool ko-
misjoni liikmetest, sealhulgas esimees või 
aseesimees.

(7) Komisjoni koosoleku käik protokollitak-
se.
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(8) Komisjoni protokollid ja muud ametlikud 
materjalid on hoiul vallavalitsuse kantseleis 
komisjonile eraldatud kaustas.

§ 6. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 03. mail 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 175 

Majavalduse pärimine

Aluseks võttes  Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.2006.a. määruse nr 29  “Jõelähtme 
vallavara valitsemise kord” § 7 lg 4, pärimis-
seaduse §-d 18, 124, 136 ja  advokaadibü-
roo Tibar & Partnerid 06.04.2007 avalduse,  
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Asuda pärima Nelli Pakkats’i (isikukood 
XXXXXXXXXXX, endine elukoht Harjumaa, 
Jõelähtme vald, XXXXX, surnud 31.01.2002.
a) pärandvara, mis koosneb elamust, sau-
nast, laudast, küünist ja kaevust.

2. Volitada vallavanem Andrus Umboja esi-
tama notarile avaldus Jõelähtme Valla päri-
jaks tunnistamiseks, pärandvara  vastuvõt-
miseks ja valla esindamiseks pärandvara 
inventuuri tegemisel. 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 176 

Neeme küla Toomari II kinnistu detailp
laneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimis-
seaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Neeme küla Toomari II kin-
nistu detailplaneering vastavalt arhitekt Aet 
Pikk’a poolt koostatud tööle nr 235-05, mil-
lega on kavandatud ca 0,65 ha pindalaga 
maa-ala neljaks elamukrundiks jagamine.

2. Detailplaneeringujärgsete teede ning 
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise ta-
gab ehitusloa taotleja vastavalt 27. märtsil 
2007.a. sõlmitud lepingule nr. 76/07.

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

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 177 

Kullamäe küla Jõesuu 4 maaüksuse 
detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimis-
seaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Kullamäe küla Jõesuu 4 
maaüksuse detailplaneering vastavalt OÜ 
Tartu Arhitektuuribüroo poolt koostatud 
tööle nr AB-09/05, millega on kavandatud 
ca 1,8 ha pindalaga maa-alale kahe elamu-
krundi ja teemaa krundi moodustamine.

2. Detailplaneeringus ettenähtud teede- 
ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatak-
se detailplaneeringujärgsete teede ning 
tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise 
kohustuse üleandmise lepinguga nr. DP-
84/07  20. märtsist 2007.

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

4. Otsus jõustub punktis 2 nimetatud lepin-
gu allkirjastamisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 178 

Ülgase küla Lepa kinnistu detailplanee
ringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimis-
seaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Ülgase küla Lepa kinnistu 
detailplaneering vastavalt OÜ Maaplanee-
ringud poolt koostatud tööle nr 235-05, mil-
lega on kavandatud ca 0,71 ha pindalaga 
maa-ala kaheks elamukrundiks jagamine.

2. Detailplaneeringujärgsete teede ning 
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise ta-
gab ehitusloa taotleja vastavalt 20. märtsil 
2007.a. sõlmitud lepingule nr. 83/07.

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

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 179 

Keskkonnakaitseinspektori volituste an
dmine

Lähtudes keskkonnajärelevalve seaduse § 
6 lg 1 ja § 11, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Anda LIIS TRUUBON’ile keskkonna-
kaitseinspektori volitused ja panna Liis 
Truubon’ile keskkonnajärelevalve kohus-
tused Jõelähtme valla haldusterritooriumil 
vastavalt keskkonnajärelevalve seaduses 
sätestatud kohaliku omavalitsuse keskkon-
nakaitseinspektori pädevusele.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees  

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 180 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 
lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra”, Vabarii-
gi Valitsuse 24.01.1995 määrusega nr 36 
kinnitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete 
liigid ja nende määramise alused”, Vabarii-
gi Valitsuse 30.06.1998 määrusega nr 144 
kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vajaliku 
maa määramise korra”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme vallas Haljava 
külas Haljava mõisa maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandis-
se sihtotstarbega – 001. elamumaa (E) 90 
% ja 002. ärimaa (Ä) 10 %.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 181 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 
lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra”, Vabariigi 
Valitsuse 24.01.1995 määrusega nr 36 kin-
nitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid 
ja nende määramise alused”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme vallas Haljava 
külas Haljava pargi maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandis-
se sihtotstarbega – 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 182 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 
lg 1 p 1 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra”, Vabarii-
gi Valitsuse 24.01.1995 määrusega nr 36 
kinnitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete 
liigid ja nende määramise alused”, Vabarii-
gi Valitsuse 30.06.1998 määrusega nr 144 
kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vajaliku 
maa määramise korra”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme vallas Haljava 
külas Haljava 3 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandis-
se sihtotstarbega – 003. tootmismaa (T).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 183 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 
lg 1 p 1 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra”, Vabarii-
gi Valitsuse 24.01.1995 määrusega nr 36 
kinnitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete 
liigid ja nende määramise alused”, Vabarii-
gi Valitsuse 30.06.1998 määrusega nr 144 
kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vajaliku 
maa määramise korra”,  Jõelähtme Valla-
volikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaa-
lomandisse Jõelähtme vallas Kostivere ale-
vikus Pumbajaama tee lõik 1 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaaloman-
disse sihtotstarbega – 007. transpordimaa 
(L).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  26. aprill 2007 nr. 184 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 
lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra”, Vabariigi 
Valitsuse 24.01.1995 määrusega nr 36 kin-
nitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid 
ja nende määramise alused”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme vallas Kostivere 
alevikus Aia  pargi maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandis-
se sihtotstarbega – 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. 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 VALLA LEHT NR 122 / JUUNI 2007 lk 10

KASULIK TEADA!

Seoses peatselt algava 
suveperioodiga tuletab 
päästekeskus elanikele 
meelde mõned ohutut 
grillimist puudutavad 
põhitõed.

Eelmisel kevadel tuli päästjatel Tal-
linnas ja Harjumaal sõita ebaõigest 
grillimisest tekkinud probleeme 
lahendama 45 korral. Viiel korral 
põhjustas grillimise ohutusnõuete 
eiramine hoonetulekahju. Selle aasta 

esimestel soojadel kevadilmadel on 
samuti mitmel korral grillijatele tu-
leohutusnõudeid selgitamas käidud. 
Tõsisemaid tagajärgi hooletu lahtise 
tulega ümberkäimine õnneks veel 
toonud ei ole.

Ohutu grillimise ABC
Päästeseaduse § 25 järgi vastutab 

ehitise või territooriumi omanik seal 
ka  tuleohutuse eest. Soovitav on ka-
sutada grillahju kohas, kus sädemete 
ja tule levik on piiratud. Tahkekütusel 
töötav grillahi peaks paiknema selli-
ses kohas, kus läheduses pole kergesti 
süttivaid materjale. Vältima peab sä-

demete sattumist hoone katuserääs-
tasse. Samuti tuleb valida mittepõlev 
aluspind. 

Lahtise tule kasutamine hoones 
või selle rõdul on igal juhul tuleoht-
lik tegevus. Möödunud aasta aprillis 
puhkes tulekahju Viimsi vallas Prin-
gi külas asuvas elumajas kus põles 
kolmekorruselise maja pööning ning 
oletatavalt põhjustas tulekahju rõdul 
olnud grillahi. 

Grillimisel tuleb järgida samu ohu-
tusnõudeid, mis lõkke tegemisel. Ar-
vestama peab ilmastikuolusid, tuule 
tugevust ja suunda. Ei tohi unustada, 
et metsad on eriti tuleohtlikud ning 

lisaks peab jälgima omavalitsuste 
korraldusi metsas viibimise kohta.

 Tuleohutussnõuded
Siseministri 18.06.1998 määruse 

nr 15 ‘’Tuletööde tuleohutusnõuded’’ 
punkti 90 kohaselt peab tahkekütusel 
töötav teisaldatav šašlõki- ja grillahi 
või muu samalaadne seadis asuma 
mistahes ehitisest või põlevmaterjali 
hoiukohast vähemalt 5 m kaugusel 
(miinimumnõue aga sõltub tuulest 
ja lähedal paiknevast põlevmaterjali 
kuivusest). 

Nimetatud ahjud peavad kasuta-
mise ajal olema pideva järelevalve all 

ning grillahju kasutamise ajal peavad 
olema käepärast esmased tulekus-
tutusvahendid. Pärast grillahju ka-
sutamist tuleb kütusel täielikult ära 
põleda lasta või põlemisjäägid veega 
kustutada. 

Kustutusvahenditeks sobivad 
sellised esmased kustutusvahendid 
nagu liiv, vesi ning vähemalt kuue ki-
logrammine pulberkustuti. 

Päästekeskus soovib ohutut 
grillihooaega!

Vargused:
£ 14.05 - 16.05 varastati Neeme külas 
Männiaia tänaval eramust põranda 
parketti. Kahju on 80 000 krooni.

£ 14.05 - 15.05 varastati Neeme külas 
Mändneeme teel ehitusobjektilt erine-
vaid tööriistu. Kahju on 17 730 krooni.

£ 14.05 varastati Haljava külas Haljava 
tänaval korterist sülearvuti ning käekott 

erinevate esemete ja sularahaga. 
Kahju on 13 000 krooni.

£ 29.04 varastati Maardu külas Vana-
Narva maanteel majast keevitusmask.  
Kahju on 14 000 krooni.

£ 29.04 varastati Manniva külas asu-
tuse territooriumil parklas sõiduautost 
dokumendid, sularaha ja erinevaid 
esemeid. Kahju on selgitamisel.

£ 19.04 varastati Kostivere alevikus 
Aali teel ehitusobjektilt kaminasüdamik 
ja tööriistu. Kahju on 47 000 krooni.

Avaliku korra rikkumine:
£ 10.05 oli 55-aastane Saima Ruu 
bussipeatuses alkoholijoobes.

POLITSEIKROONIKA 15.04  17.05

 
139 liikluseeskirjade rikkumist
Liiklusõnnetuse teateid registreeritud 11

Tabati 8 joobes juhti. Registreeriti 16 liiklusõnnetust, milles sai viga kokku 3 
inimest.

Ohutu grillimise 
põhitõed

• 22. juunil kell 19.00 Loo aleviku 
jõekäärus, ans. “Vanker”

• 23. juunil kell 21.00 Jõeläht-
me rahvamaja taga jõekäärus, 
ansambel  “Kahevahel”

Jaanituled
• LOO KESKKOOL

01.06.2007

1.-4. klassi aktus kell 9.30 
5.-11. klassi aktus kell 11.00

21.06.2007

9. klasside lõpuaktus kell 15.00

22.06.2007 – 12. klasside lõpu-
aktus kell 14.00

• KOSTIVERE PÕHIKOOL

01.06.2007 
1.–8. klasside aktus kell 9.00

20.06.2007

9. klassi lõpuaktus kell 15.00

• NEEME ALGKOOL

02.06.2007

1. – 6. klasside aktus kell 12.00

AKTUSED
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
mais 2007

95 27.05 LJUBOV REAP Loo alevik

88 22.05 HEINRICH RUMMO Uusküla küla

87 09.05 VENDA KASK Loo alevik

87 04.05 LIUDMILA POPOVA Jägala küla

85 17.05 LEONELLA –LEONORA 
LAAGRIKÜLA

Vandjala küla

84 20.05 ALEKSANDRA TRAVKINA Jägala küla

84 22.05 ASTA –VALENTINA SP
RENK

Kostivere alevik

84 24.05 LEIDA RÜÜTEL Loo alevik

82 08.05 LINDA HAAVEL Ruu küla

82 22.05 NIINA KORšUNOVA Kostivere alevik

81 06.05 LEONID RABOVALYUK Kostivere alevik

81 27.05 ANTS –PEETER TUST Neeme küla

81 10.05 LINDA ROSIN Kostivere alevik

81 16.05 ESTER KOMISSAROVA Ihasalu küla

80 18.05 MARTIN LUHAÄÄR Ihasalu küla

80 03.05 MARGARITA TJURINOVA JägalaJoa küla

80 10.05 VEERA HÕBEMÄGI Maardu küla

75 20.05 FELIX LAUSSOO Loo alevik

75 02.05 VALVE STMBUR Kullamäe küla

75 19.05 HILDA AUSNER Kaberneeme küla

75 27.05 SALME AVIK Loo alevik

75 29.05 SILVI TORJUS Nehatu küla

70 06.05 SILVI ANT Kostivere alevik

Teostan pottsepa töid, plii-

did, kaminad , ahjud, kütte-

kollete remont, konsultat-

sioonid. Toomas 56633062 

crabbar@gmail.com

 
 

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

märgiga lisarida 10 krooni)

Kuulutused

Aprillis 2007 surnud Jõelähtme valla elanikud
 

MILVI KOPPEL   29.07.1946 – 02.04.2007 

IGOR KALUžSKIH                     26.07.1978 – 14.04.2007 

TOIVO NESTRIK   02.01.1953 – 25.04.2007

Taevas anna, et me ümber  leiduks ausat  inimest, 
selget  vett  ja  puhast  loodust,  halastajat  ligimest.

/E. Stern/

Mälestame sügava tänutundega kallist

ARNOLD  JÜRIS’T 
17.05.1907 – 09.11.1991

100. sünniaastapäeval.

Maie, Ilvi ja Rein koos 9 järeltulijaga

Oma puhastusfirma Jõelähtme vallas
27.aprillil 2006 nägi kahe inimese eestvedamisel esma
kordselt ilmavalgust puhastusfirma Avatud Teenus OÜ, 
kelle peakontor asub Loo alevikus Saha tee 9C. Meie 
firma on laienenud ja tänaseks on firmas 12 alalist töö
tajat. Tulevikuplaanides on veelgi laieneda ja täiustada 
pakutavaid teenuseid. 

Avatud Teenus OÜ on mitmekülgse profiiliga teeninduset-
tevõte, mida iseloomustavad märksõnad: ausus, kindlus ja 
täpsus. Me pakume hoolduskoristust kontorites ja büroodes, 
hoolduskoristust kodudes, samuti ehitus- või remondijärg-
set koristust. Meie eesmärgiks on tagada ruumide puhtus 
ning hea väljanägemine, teostada vajalikke töid puhastuse, 
koristamise, jäätmete kõrvaldamise ja ruumide korrashoiuks. 
Plaanis on teenuste nimekirja lisada ka peojärgsete ruumide 
koristus ja väliüritustel hilisemat territooriumi puhastust. Meie 
firmas töötavad oma ala professionaalid, kes on läbinud koo-
litused ja kes omavad ka töökogemust välismaalt, eelkõige 
Norrast. Vastavalt keemiatööstuse arengule, uute puhastus-
vahendite tulekuga turule, täiendame endid pidevalt ja oleme 
alati nõus katsetama uusimate puhastusvahenditega, et 
saavutada ülimat täiuslikkust. 

Avatud Teenus OÜ pakub pikemaajalist teenust, mis põhineb 
töövõtulepingul. Eelnevalt lepime kokku vajaliku koristustöö-
de mahu ja aja. Võimalusel teeme kõigepealt nn proovitöö ja 
kui on saavutatud kliendi rahulolu, siis sõlmime lepingu. 

Firma logo, valge elevant, sümboliseerib kindlustunnet klien-
dile, et töö saab tehtud rahulikult ja korrektselt. Värvid punane 
ja valge on tunnuseks võimsale rahulolule puhtuse tekitatud 
naudingust ja täpselt kinnipeetud tähtaegadest. 

Avatud Teenus OÜ teenuseid kasutavad paljud eramaja oma-
nikud Viimsist, Mähelt, samuti Estonian Golf & Country Clubi 
klubihoone Jõelähtme vallas. Võitsime endale ka riigihanke, 
mille kuulutas välja Tallinna Tööturuamet. See kõik näitab, et 
oleme kindel ja aus partner. Meie vahetu suhtlemine kliendiga 
tagab ka parema kontrolli tehtud tööde üle. 

Avatud Teenus OÜ soovib pakkuda tööd oma valla – Jõeläht-
me valla – elanikele, kes on huvitatud töötama kindla töökoha 
ja kindla töötasu eest. Lisainfot saab firma koduleheküljelt 
www.avatudteenus.ee.

• 26. mail kell 15 jumalateenistus 
Lool

• 27. mail kell 11 I Nelipüha juma-
lateenistus

kell 12.30 nõukogu koosolek

kell 13 koguduse koosolek leeri-
majas Meele Valla teemal

• 02. juunil kell 16 jumalateenistus 
Neemes

• 03. juunil kell 11 Kolmainupüha 
jumalateenistus

• 23. juuni kell 11 kirikaia surnu-
aiapüha kirikus

• 23. juunil kell 12.30 Jõelähtme 
surnuaiapüha

• 01. juuli kell 14.30 Saha surnu-
aiapüha

1957. aastal leeris käinud 
ehk selle aasta kuldleeriliste 
nimistu:

Rudolf Lestmann, Luule Läheb, 
Kalju Linkrus, Ahto Maddisep, 
Frieda Virk, Evald Virk, Helju Kuld-
saar, Valdar Kuldsaar, Silvi Vaher, 
Meida Reigla, Tähte Kibik, Vaike 
Liiaks, Rein Liiaks, Riina Havam

Ants Suigom, Ants Rauam, Luule 
Niinepuu, Avo Vain, Helju Liiv, 
Aino Päll, Helvi Päll, Arvi Loigom, 
Õie Viinamägi, Volli Põldmets

Kuldleeripüha 19.08.2007

KIRIKUTEATED

Väljaandja:
 

Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus

5012420; joelahtme@ottomar.pri.ee

Jägala küla külavanem Kaupo Luur ja eestseisus koossei-
sus Aadu Ivask, Aare Niinepuu ja Evelyne Lusti kutsuvad 
kõiki külaelanikke Jägala küla arengukava ümarlauale. 
Oodatud on kõik küla arengukava ja elukeskkonna paren-
damist puudutavad ettepanekud. Teeme külaelu ise pare-
maks!

Saame kokku neljapäeval, 14. juunil Jägala küla ohvitse-
ride maja keldrisaalis (Jägala 148) Ole kohal!

KOHTUME TAAS 
NEEME MUDILA 
25. JUUBELIL
17.JUUNIL, KELL 13.00

Palume kõikidel õnnitlejatel, vilistlas-
tel ja endistel töötajatel oma tulekust 
teada anda 4.juuniks t.: 6083747
                           neememudila@hot.ee

Neeme Mudilapere
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SILM SIIA!!!
OSTAN MAID JA KINNISTUID

RAHA MAKSAN KOHE!

PALUN  HELISTA -  
ÜTLE KATASTRITUNNUS  

JA HIND

MOB. TEL. 50 11 600 
ARDI

Maa.kinnistud@mail.ee

Müüdud!

Advanced Interior Solutions OÜ
on Eesti kapitalil põhinev noor , ambitsioonikas ja kiiresti arenev 

mööblitootmisettevõte

Kutsume oma meeskonda

mööblitislereid ja komplekteerijaid

Peamised tööülesanded on mööblidetailide valmistamine ja  
kokkupanek.

Meie nõudmised tulevasele meeskonnaliikmele:
• soovitavalt erialane haridus

• eelnev töökogemus

• kohusetunne

• korrektsus ja täpsus

Omalt poolt pakume:
• motiveerivat tasu 12000 – 18000 krooni kuus

• kaasaegseid töötingimusi

Lisateave: 
Marko Veski, marko@ais.ee, tel 56 98 30 78

CV ja avaldus palume saata aadressil Saha tee 24, Loo, Jõelähtme 
74201 või e-posti aadressil marko@ais.ee hiljemalt 8.06.07.














TEHNOÜLEVAATUS!

Meil on hea meel Teile teatada, et on avatud  
uus ülevaatuspunkt aadressil Taevavärava tee 9A  
Rae vald - DAF-i veoautokeskusega ühes hoones. 

Teostame teeliikluses oslevatele sõidukitele igat liiki 
ülevaatuseid. Oleme avatud kõikidel tööpäevadel  

kella 08 00 – 17 00-ni.

Ohutut ja probleemideta liiklemist soovivad  
Alpetr Grupi OÜ ülevaatuspunkti töötajad.

Info telefonil 6064230.

JÕELÄHTME  VALLA  

SEENIORIDE SUUR  
SUVESIMMAN

toimub Loo ojaäärsel platsil  
laupäeval, 9. juunil 14.00-17.00.

Tulge Ruust ja tulge Neemest, Ülgaselt ja Kaberneemest, 
Parasmäelt ja Kostiverest, tulge valla igast perest!

NB!  KÄIGUS PIDUPÄEVA  ERIBUSS  
Loole ja koju tagasi järgmisel marsruudil:

12.00 KABERNEEME 
 12.15 RUU 
  12.30 NEEME 
   12.45 KOOGI, JÕELÄHTME 
    12.50 REBALA 
13.05 ÜLGASE, NÕMME 
 13.45 PARASMÄE 
  13.50 KOSTIVERE 
   13.55 SAHA 
14.00 LOOL.   TAGASISÕIT 17.00.

VÕTA  KAASA  PIKNIKUKORV  JA  
TULE   LUSTIMA!

INFO  60 80 576 KAI




