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SISUKORD

Terve valla staadion Lool

Jälle kooli! 

Kostivere lasteaed laienes – 
järjekord lühenes 

Volikogu veerg 

Persoon – Svetlana 
Siltshenko: 
"Oma töös olen pidanud küll kõi-
ge tähtsamaks õpetada lapsi ar-
mastama seda, mida nad teevad."

Külavanemad said kokku 

Aiandusühistute piirkonna 
arendamine vajab koostööd 
Suvilarajoonidest on saamas 
kaasaegsed aedlinnad, kus inime-
ne tahab end mugavalt ja turvali-
selt tunda aastaringselt.

Omavalitsus ja riik – sõbrad 
või vaenlased? 

Jõelähtme rahvamaja – 85 

Loopill 9-aastane 

Euroopa keelte kuu on 
alanud 

Rahvamajade hooaeg Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu tervitavad teid uue 
kooliaasta alguse puhul!

Koolirahva suurpäev
Päikesest säraval teadmistepäeval 
toimus Loo Keskkooli aktus esma-
kordselt õues, tuliuuel staadionil.

Suure kooli kõik klassid korraga aulasse ära 
ei mahukski. Kui vanasti käis aktus aulas kahes 
voorus, väiksematele omaette ja suurematele 
õpilastele eraldi, siis tänavu oli kõik teisiti, uus 
staadion on esimene märk - järgmise aktuse 
avasignatuur kõlab juba uueks renoveeritud 
koolimajas. Kool jääb jätkuvalt valla omaks.

Pidulik aktus staadionile selleks puhuks 
ehitatud laval saab läbi, Tallinna tuletõrjeühin-
gu pasunakoor mängib hoogsaid viise, lapsed 
siirduvad oma puud istutama ja rahvast voolab 
igast kandist platsile kokku. Õhupallid kirjaga 
„Loo staadion 01.09.2008“ tõusevad erksinise 
taeva poole. 

Pealtvaatajatele ootamatult paugatab valla-
vanema käes äkki stardipüstol ja kauane Loo 
aleviku noorte unelm – oma staadion – on 
sellega võistlusteks ja treeninguteks valmiks 
kuulutatud.  

Loo ja Kostivere koolilapsed tõmbavad mas-
tidesse  Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi, Harju 
maakonna, Jõelähtme valla ja Kostivere kooli 
lipu. Ooperisolist Meeli Lass laulab hümni.

Mõne hetke pärast astub ette AS Talteri tegev-
juht Sven Pertens ja annab vallavanemale üle 
paksu kausta dokumentidega, mille Ardo Lass 

omakorda OÜ Jõelähtme Varahalduse juhataja 
Teet Sibritsa  hoolsale hoiule usaldab.  Jõeläht-
me koguduse õpetaja Margus Kirja loeb sõnad 
peale, misjärel kõlab puhkpilliorkestrilt „Hoia 
jumal Eestit!“

Loo Keskkooli õnnelik direktor Sirje Laansoo 
kiidab ehitajat ja vallavalitsust ning ütleb  kooli-
pere nimel kõigile suur aitäh. 

Eesti korvpalliliidu juhatuse liige Margus 
Metstak kinnitab, et olümpiavõitjaks kasvatak-
se just oma kodupaiga spordiväljakult ja ka-
hetseb, et omal ajal ei olnud võimalik sellistest 
sportimistingimustest unistadagi. 

Harju maavanem Värner Lootsmann tunnus-
tab, et Jõelähtme vald on astunud edumeelsete 
omavalitsuste hulka ja kingib stardipakud, mis 
esimese võidujooksu korraldamisel kohe käiku 
lähevad. 

Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimanni 
tervitussõnad sisaldavad sõnumit õilsast võist-
lemisest  ja erksinist  linti palutakse läbi lõika-
ma Loo kooli direktor Sirje Laansoo, Jõelähtme 
vallavanem Ardo Lass, Jõelähtme vallavolikogu 
esimees Art Kuum, Eesti Korvpalliliidu juhatuse 
liige Margus Metstak, Harju maavanem Värner 
Lootsmann ja Eesti Olümpakomitee president 
Mart Siimann.

Kuulutatakse välja staadioniraja avavõistlus, 
toimub 4 võidujooksu. Kohe jooksude järel au-

tasustavad jooksjaid Olümpiakomitee president 
Mart Siimann ja Jõelähtme vallavanem Ardo 
Lass.

Erkrohelisel jalgpallimurul tantsib ansambel 
Loolill, justkui tuletamaks meelde suvist valla 
suursündmust – Jõelähtme laulu- ja tantsupäe-
va. Ansambli juhendaja Erika Põlendik kiidab 
tantsumuru ja arvab, et siin võiks lausa rahva-
tantsupeo maha pidada. Elame-näeme.

Aga nüüd tagasi põhitegevuse juurde – mu-
rule jooksevad jalgpallurid: kohtuvad Loo ja 
Kostivere kooli  võistkond.

Treenerid Sven Elenurm ja Toomas Känd on 
oma ameti kõrgusel. 

Lühikese näidismatshi vaheajal, kui jalgpalli-
poisid hinge tõmbavad, paelub pealtvaatajaid 
jälle rahvatants. 

Jalgpallimatshi võitjaid autasustavad  Loo 
kooli direktor  Sirje Laansoo ja Harju maavanem 
Värner Lootsmann.

Kolmas näitlik avavõistlus peetakse korvpal-
lis, Margus Metstak viskab palli lahti ja valla 
võistkond kohtub noorte korvpalluritega. Võit 
jääb kogenud ja kõikvõimalikult karastunud 
valla võistkonnale. Korvpalluritele ulatavad 
karikad kätte vallavolikogu esimees Art Kuum ja 
kauaaegne Loo kooli direktor, spordipedagoog 
Vello Varik.

Kooliaasta on alanud.

Uue staadioni avalinti on läbi lõikamas Sirje Laansoo, Margus Metstak, Värner Lootsmann, Ardo Lass, Mart Siimann ja Art Kuum. Peeter Hütt
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Augusti lõpus toimunud volikogu istungi päevakorda täitsid pea täies mahus detailplaneeringud. Ei 
tahaks neil pikemalt peatuda, kuid on hea meel tõdeda, et leidub aktiivseid arendajaid, kes ilmselt 
langevatest ehitushindadest tiivustatuna meie vallas endiselt tublilt toimetavad.

Tahan enne viimase volikogu istungi juurde tulemist ära klaarida ühe väikse arusaamatuse seoses 
eelmise „Volikogu veeruga“. Nimelt kirjutasin, et: „kogu opositsioon oli koos reformikate ja sõltu-
matute opositsiooni liikmetega Loo, Iru ja Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaasajastamise 
vastu“. Püüdsin selle lausega opositsiooniliikmete südametunnistusele koputada, kuid koputasin 
ilmselt seejuures natuke liiga kõvasti, sest hääletamisel jäid nad ju „erapooletuks“. Vabandan 
siinkohal kõigi opositsiooniliikmete ja lugejate ees, kellel võis minu jutust mulje jääda, nagu 
opositsioon oleks selles küsimuses vastu hääletanud. Korrektne olnuks kirjutada: „opositsioon 
ei toetanud Loo, Iru ja Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaasajastamist“. See oli ka minu 
lause mõte, kuid sõnastus oli tõesti mõneti ebatäpne. Küsimus on siin ikkagi selles, kas volikogu 
otsustab suunata raha nende projektide realiseerimiseks või mitte. Vastusevariante on seejuures 
ainult kaks: „jah“ või „ei“ - selline valik seisis ka volikogu liikmete ees. Iga taolise otsuse tegemine 
vajab volikogus poolthäälteenamust, mis tähendab, et hääletusest osa võtnud volikogu liikmetest 
vähemalt 51% peab olema selle otsuse poolt (so. vähemalt 9 volikogu liiget 17-st). Kas seda otsust 
mitte pooldavad volikogu liikmed (so. ülejäänud 8) annavad oma hääle „vastu“ või „erapooletu“, 
ei oma sisulist tähtsust, nii või teisiti võime öelda, et nad ei toetanud antud otsuse vastuvõtmist. 
Seega on volikogu liikmel ka kolmas valikuvõimalus - juhul, kui ta tunneb end ebakindlana ja ei 
taha poolt hääletada, kuid ei soovi otsuse vastuvõtmisele ka „kätt ette panna“, võib ta hääletami-
sel mitte osaleda. 

Kui näiteks 17 volikogu liikmest 2 ei osale hääletamisel, siis on võimalik antud otsus vastu võtta 
ka 8 poolthäälega. Kui nad hääletavad aga kui „erapooletud“, siis kukutavad nad selle otsuse läbi. 
Seepärast polegi vahet, kas otsust mitte toetavad volikogu liikmed hääletavad vastu või erapoole-
tuna, mõju hääletamistulemusele on ikka sama – nad „ei toeta“. 

Arusaadavatel põhjustel ei soovi mõned opositsiooni liikmed koalitsiooni esitatud otsuse eel-
nõusid toetada, kuid samas ei soovi nad ka, et vallas 
elu seisma jääks ja näiteks kool renoveerimata jääks, 
sellisel juhul ongi võimalik volikogu liikmel hääleta-
misel mitte osaleda. Respekteerin ja mõistan sellist 
valikut täiesti ning ei heida säärast käitumist kellelegi 
kunagi ette. Pigem vastupidi - mul on hea meel hääl-
telugemisel tõdeda, et olulisemates küsimustes tihti 
osa opositsiooni liikmeid jätab teadlikult hääleta-
mata, usaldades sellega otsuse langetamise teistele 
volikogu liikmetele, ja mitte takistades positiivse 
otsuse langetamist. Varasematel aastatel, kui olin ise 
opositsioonis, jätsin ka mina samadel kaalutlustel tihti hääletamata.

Oluline on see, et volikogu liige mõistaks oma valiku tagajärgi ja langetaks alati targa ja kaalutle-
tud otsuse.

Kui nüüd tagasi tulla eelmise volikogu päevakorra juurde, siis oli seal üks punkt, mis kindlasti 
ka laiemale avalikkusele huvi pakub: „Ülevaade Jõelähtme valla koolide valmisolekust algavaks 
õppeaastaks“. Volikogus esinesid ettekannetega kahe meie valla suurema kooli juhatajad: Sirje 
Laansoo Loo koolist ja Marika Kuurmann Kostivere koolist. Esimesse klassi minejaid on sel aastal 
Lool 33, Kostiveres 11 ja Neemes üllatuslikult koguni 8. Positiivsete uuenduste poolest alanud 
õppeaastal väärib märkimist uue staadioni avamine Loo kooli kõrval, millest kõige suuremat rõõmu 
tunneb kindlasti Loo rahvas. Tegemist on meie valla 2008-nda aasta suurima investeeringuga, mis 
tänu oma maailmatasemel kunstmurule ja tehiskattega jooksuradadele kestab kindlasti aastaküm-
neid.

Lõppenud on ka riigihanked Loo kooli renoveerimiseks ja lasteaia juurdeehituse rajamiseks, kuid 
tulemusi pole veel välja kuulutatud ja seetõttu on ka leheveergudel neist vara rääkida. Võib vaid 
öelda, et pakkumisi tuli kummalegi objektile üle ootuste palju – 16. Tihedas konkurentsis olid ka 
hinnad head ja vallale jõukohased. Nüüd jääb vaid loota, et ehitus kiirelt lahti läheks ja järgmiseks 
õppeaastaks saaks kool uue näo ning lasteaiajärjekord likvideeritud.  

Endiselt toimub volikogu esimehe vastuvõtt iga kuu viimasel teisipäeval kell 14.00 kuni 17.00 ehk 
siis samal päeval kui volikogu istung. Ootan kõiki, keda aidata suudan. 

VOLIKOGU
VEERG
Art Kuum
volikogu esimees

Jälle kooli!

Leidub aktiivseid arenda-
jaid, kes ilmselt langevatest 
ehitushindadest tiivusta-
tuna meie vallas endiselt 
tublilt toimetavad

2008/2009. õppeaastasse astus 
Loo Keskkooli pere uue hingami-
sega. Staadioni avamispidustused 
just 1.septembril tõstsid iga kooliga 
seotud isiku enesetunde kõrgele.

Tänan koolipere nimel vallajuhte, ehitajaid, 
hoolekogu liikmeid - kõiki, kes staadioni ehi-
tusega seotud olid!

Ees ootab huvitav aasta – 1. septembrist 
2009 alustame renoveeritud majas. Huvitav ja 
samal ajal raske aasta, sest renoveerimine on 
planeeritud alates novembrist 2008 ja toimub 
paralleelselt õppetööga. Õpetajatelt ja lasteva-
nematelt ootab kooli juhtkond rahulikku meelt 
ja mõistvat suhtumist. Uuendatud õppekesk-
konna nimel tuleb alanud õppeaastal kitsama-
tes oludes hakkama saada. Ja küllap saamegi, 
sest on, mille nimel pingutada.

Kuidas algas õppeaasta 2008/2009 ?
18 klassikomplekti, 322 õpilast, 38 peda-

googi - kõik kvalifi katsiooniga ja kõik aineõpe-
tajad  olemas.

Rõõm on õpetajateperes tervitada meie 
uusi liikmeid: alustavad Inge Pullat ja Katrin 
Lehtma 1. klasside juhatajatena, Risto Jamnes 
1.-2. klasside kehalise kasvatuse õpetaja-
na, Roman Timofejev psühholoogina. Maili 
Haavandi sotsiaalpedagoogina on juba töösse 
süvenenud. Eve Hint annab arvutiõpetuse 
tunde ja tegeleb arvutiõpetuse ringi juhina, 
annab pärast lapsehoolduspuhkust uuesti ka 
kunstiajaloo tunde. Meie õpetajaskond noore-
neb ja seda on rõõm tõdeda!

Majandusmeeskond ootab oma perre kokka 
ja majahoidjat, kuid olemasolev seltskond lõi 
koolimaja sügisel läikima ja on vaimu valmis 
pannud, et võidelda remondi ajal tolmu ja 
sodiga. Koristajatädidel on sel õppeaastal kõi-
ge raskem, kuid majandusjuhataja toimekal 
eestvedamisel saame oma maja ka remonttöö-
de ajal kindlasti õpilastele ohutul tasemel ja 
töökorras hoitud.

Rõõmustav on seegi, et meie tublid põhikooli 
lõpetajad valisid enamikus haridustee jätka-
miseks armsaks saanud Loo kooli - 10. klassis 
alustas 29 õpilast. 

Samuti teeb rõõmu, et 1. klassi registreerus 
33 õpilast - see number on püsinud mitu aas-
tat samal tasemel.

Sellest aastast käivitub uus tunnijaotus-
plaan, kus suur rõhk keeleõppel. Kes alusta-
nud eelmise tunnijaotuskava alusel, lähevad 
selle järgi põhikooli lõpuni ja pole kerge 
üleminekuajal erinevaid süsteeme paralleel-
selt kasutada. DSD diplomiõppe korraldamise 
õigused on sellel aastal lootus saada meie 
kooli ja siis saavad meie kooli õpilased saksa 
keele riigieksamiga võrdsustatud DSD kee-
letaseme eksami  edukal sooritamisel kätte 
tunnistuse, mis võimaldab töötamist ja edasi-
õppimist saksakeelses keeleruumis. Sellisele 
keeletasemele jõudmiseks tehakse algus juba 
2. klassis. Kogu see õpe on meie koolis lastele 
tasuta, samalaadse inglise keele tunnistuseni 
jõudmiseks tuleb kodudes suurem rahasum-
ma välja käia ja eraldi keeleeksamile registree-
ruda. Oleks ainult Loo rahval tahtmist sellist 
võimalust ära kasutada! Paralleelselt  õpitakse 
inglise ja vene keelt, keskkooliosas lisandub 
soome keel. Meie õpetajate hulgas on ka taani 
keele oskaja,  seega kasutamata võimalusi on 
veelgi.

Koostöö Rakvere Ametikooliga jätkub, küll 
uutel alustel ja läbi muutunud õppekava. Rõhk 
on hotellimajandusel, hotelliteenindusel ja gii-
diõppel. Tulevase praktikabaasi Susi Hotelliga  
sai koostöölepe allkirjastatud juba kevadel ja 
tehtud ka esimesed katsetused.  

Oktoobrist käivitub autoõpe. Teooria on meie 
õpilastele tasuta, õppesõidud pere omaosa-
lusel.

 
Nii me elame praegu Loo koolis, edeneme ja 

areneme tasapisi. Vallajuhtide ja Loo elanike 
toel ja kaasabil. Loodame kooli juhtkonnaga 
siiralt, et  meie koostöö tulemusena  säilitab 
Loo kool oma taseme ja näo. 

Toredat kooliaastat kõigile !

Loo koolipere nimel,
Sirje Laansoo,

Loo KK direktor

Kostivere lasteaias avati täiendav rühm. 
Kas nüüd on lasteaia järjekord leevenenud? 
Kostivere lasteaia juhataja Annika Madisson:

„Jah, tõesti tegi Jõelähtme vallavalitsus Kos-
tivere lasteaiale sünnipäevaks kena kingituse 
ühe uue rühma näol, mis on väga omanäoline 
ja kaasaegne.

Uue aiarühma lisandumisega sai lasteaed 
juurde 16 kohta. Sellega leevenes 3-6-aas-
taste laste järjekord ehk siis Jõelähtme valla 
registris olevad selle vanuserühma lapsed on 
saanud koha lasteaeda. Lisaks neile lastele 
on järjekorras veel lapsi, kes ei ole meie valla 
registris. Aastast 2007-2008 on järjekorras 21 
last, kes jäävad jätkuvalt vabu kohti ootama.

Sõimeealistest lastest (1,5-3aastased) jäi tä-
navu kahjuks ukse taha ühe rühma jagu lapsi. 
Siit mõtlemise, arutelu ja tegutsemise teema – 
kuidas saada lasteaeda  rühmi juurde.

Ajaloost nii palju, et lasteaed tegutses siin-
mail juba 50ndate aastate alguses.  Praegune 
maja on kolmas. Nüüdseks renoveeritud hoo-
ne avati pidulikult 1974. aasta augustis. See 
sündmus on meil  ka lasteaia sünnipäevade 
pidamise aluseks.

Hetkel töötab lasteaias 6 rühma, töötajaid on 
31, neist 15 õpetajat.

Lasteaia hoones töötavad Kostivere Päeva-
keskus, juurdeehituses Kostivere Tervisekes-
kus.

Kui jätkub soovijaid beebikooli, kunsti-, muu-
sika- või spordiringi, on võimalik need ringid 
ka tööle panna.“

Ainult üks küsimus

Peeter Hütt

Peeter Hütt



NR. 136
SEPTEMBER 2008 3

Tänavu suvel on nii palju sadanud, 
et ei jäänud vihmata seegi päev, kui 
Svetlana Siltshenkole külla läksin. 
Sellegipoolest meenub esimesena 
just päikesetunne. Tema kodu vaiksel 
tänaval halli puumaja teisel korrusel 
oli ootamatult valge ja soe, õhus 
levis ahjusoojade kaneelisaiakeste ja 
kohvi lõhna. Kusagilt teistest tubadest 
ilmusid hetkeks  kaks rõõmsanäolist 
poissi ning kadusid samas oma täht-
sate tegemiste juurde. 

Nende sümpaatse ja kauni vanaema-
ga ei olnud me varem kohtunud, ometi 
oli peatselt tunne nagu tuttavaga 
vesteldes. 

Missugusest kodust tullakse nii 
helge pilgu ja avatud olekuga? 

Selgub, et Svetlana Siltshenko on 
sündinud Haapsalus, käinud seal 
koolis ja sünnilinn on armsaks jäänud 
tänini. Õpingud viisid tütarlapse 
Tallinna muusikakooli, pärast seda sai 
ta suunamise Haapsallu, kust nüüd-
seks siiski juba aastakümneid eemal 
olnud, ent igal võimalusel ikka sinna 
sõidab. Ema on eluaegne matemaati-
kaõpetaja, isa töötas raadioside alal. 
Peres kasvas veel kaks last, vend ja 
õde, viimasega olevat Svetlana lapse-
põlves sageli tülitsenud. Isa naernud, 
et küll teist kunagi saavad kõige pare-
mad sõbrad elus, mispeale Svetlana 
mõelnud: „Mitte iialgi!“ Ometi on just 
nõnda läinud.

Aga vanemate lugu algas hoopis pal-
ju kaugemalt. 
„Nad kohtu-
sid sõja ajal. 
Isa töötas 
enne sõda 
Leningradis 
raadiote-
hases ning 
saadeti 
Kaug-Itta mereväkke. Ema evakueeriti 
sinna Ukrainast Harkovi lähistelt. Ja 
mitte koos oma vanematega, vaid onu 
perega. Õnn, et ta kaasa võeti, sest 
ülejäänud sugulased, kes Harko-
visse jäid, on kõik kadunud. Ema ja 
isa abiellusid üsna pea pärast sõda 
sealsamas Kaug-Idas ning läksid Le-
ningradi. Selgus, et isal ei olnud seal 
enam kodu ega tööd ja nõnda leitigi 
uus kodu Haapsalus,“ räägib Svetlana 
Siltshenko oma pere algusajast. Onu 
perega ollakse ikka kontaktis, lähisu-
gulased on elus väga tähtsad.

Ema matemaatik, isa raadiotehnik, 
pole pealtnäha just soodne pinnas  
tütre muusikahuviks, oletan. Temal on 
varuks üllatus: „Mu emal on väga ilus 
hääl, ta laulab hästi. Ma arvan, kui elu 
läinuks teisiti, oleks minustki mate-
maatikaõpetaja saanud, sest mate-
maatika on ka minu suur armastus.“

Muusika ja matemaatika, kas need 
pole peaaegu vastandlikud alad?

„Nii arvatakse. Aga tegelikult saab 
hea muusik heast matemaatikust, sest 
ka muusikas on vaja loogilist mõtle-
mist, vormitunnet ja tasakaalu,“ teab 
Svetlana Siltshenko. Tema ema puhul 
igatahes täiendavad need pealtnäha 
erinevad huvid teineteist. Ema juures 
käivad praeguseni tema õpilased, 
ta on igale poole kutsutud, temaga 
on huvitav ja ta ise huvitub samuti 
kõigest.

Kui arvan, et emas peituv muusika-
pisik  juhatas tütregi muusika juurde, 
siis selgub, et juba tema vanaema oli 
õppinud Odessa konservatooriumis 

ning olnud väga hea klaverimängija. 
Saatus tahtis, et vanaema oli sel-
lest suguvõsast üks vähestest, kes 
sõja üle elas, tema õe ja venna pere 
saadeti Saksamaale ja hävitati. Vana-
ema tuli pärast sõda Haapsallu tütre 
juurde ja täna tunnistab tütretütar, 
et tema jaoks olnud vanaema kõige 
tähtsam inimene: „Ta on mulle väga 
palju õpetanud – inimesi armastama, 
sallivust ja isegi kombeid.“ Mu kergele 
kulmukergitusele järgneb muuseas 
lisatud selgitus: „Ta oli aadlisoost.“  
Siis voolab teie soontes ju sinine veri, 
ei saa ma pidama. Aadlisoost klave-
riõpetaja naeratab seisusekohaselt 
ja jätkab: „Neil oli kunagi Harkovi 
lähistel suur mõis, emagi mäletab veel 
seda.  Stalini ajal vanaisa arreteeriti, 
alles palju hiljem saime teada, et üsna 
pea oli ta vanglas mõrvatud. Pere 
saadeti mõisast välja, kusagil leidsid 
nad mingisuguse peavarju.“

Sallivusest räägime Svetlana Silts-
henkoga veel. Eestlasi on nimetatud 
isegi võõravaenulikeks. Kas tema on 
seda tundnud?  

„Ma olen elus igasuguste inimestega 
kohtunud, aga mul on küll vedanud, 
minu suhtes on alati väga sallivad ol-
dud. Enne muusikakooli ma ei osanud 
eesti keelt, ühiselamus sattusin eesti 
tüdrukutega koos elama ja paratama-
tult hakkasin ka eesti keelt rääkima. 
Tagantjärele olen mõelnud, et võibolla 
mõni pisut pilkaski mind, aga üldiselt 

saime hästi läbi. 
Ma olen terve elu 
eesti kollektiivis 
töötanud ja kõikjal 
kohanud sõbra-
likku suhtumist,“ 
kinnitab Svetlana 
Siltshenko. Ilusas 
eesti keeles,  mis 

on kindlasti heade suhete üks põhjus. 
Aga mitte ainus. „Meie hoovis 

Haapsalus elas üks vanatädi, väga 
armas inimene. Kui sain suuremaks, 
siis vestlesime ja ta rääkis oma 
Siberi-elust. Hiljem olen mõelnud, et 
ta oli nii palju üle elanud, võinuks olla 
kibestunud, aga ei olnud. Me olime ju 
sinna elama tulnud vene perekond, 
aga kui hästi ta meisse suhtus, kui 
hea ta oli, tõi ikka oma aiast lilli ja 
õunu,“ meenutab Svetlana Siltshenko. 

Kindlasti teab igaüks mõnda eestla-
sest „siberlast“, tean minagi ja olen 
imetlenud nende avarat pilku ja eluka-
rastust, mis lubab naerda asjade üle, 
mis võiksid ahastuse äärele ajada. 
Sallivuse nähtamatu joon ei lähe mitte 
rahvusi, vaid inimesi pidi.

Astume koos Svetlana Siltshenkoga 
mõttes piki tema elurada edasi. Pärast 
viit tööaastat Haapsalus muusika-
õpetajana tuli abiellumine ja Tallinna 
minek. Sündisid lapsed, kaks tütart ja 
poeg, nagu kunagi oma lapsepõlveko-
duski. Noor ema töötas kahe kohaga 
ja õppis kaugõppes psühholoogiat. 
Algul elati koos mehevanematega 
Muugal, siis saadi Õismäele oma 
kodu. Selleks ajaks oli äi surnud ja 
ämm ei tahtnud poja perest lahkuda 
ning tuli samuti Õismäele. Nõudlik ja 
küllaltki võimukas, soovis ta poja pere 
elu seada oma äranägemise järgi. Mi-
niagi ei olnud just pehmest puust, aga 
tagantjärele paistavad mõnedki asjad 
teisiti: „Temast oli mulle palju abi. Mul 
ei olnud muret, kuhu lapsed jätta, kui 

tööl käisin. Ta elas üksnes perele, tööl 
ta eriti ei käinud, läks alles siis, kui ta 
abikaasa suri. Kui ta oma palga kätte 
sai, tassis alati palju igasugust sööki 
koju. Oli defi tsiidi aeg, pidid vaeva 
nägema, et midagi hankida. Tegelikult 
olid ta mõtted kogu aeg oma pere 
juures.“

Paraku lõhkus alkohol selle pere 
nagu lugematu arvu teisigi peresid. 
Mis toimub alkohooliku kodu nelja 
seina vahel, teavad vaid asjaosalised, 
aga nemad ei julge rääkida. Häbi 
on. Ja hirm. Ja siis arutavad riigiisad 
tähtsal kombel, kas alkoholi müügi-
piirangud mitte isikuvabadust ei piira! 
Alkohooliku oma, kel on piiramatu 
vabadus muserdada oma lähikondse-
te elu. Riigikassasse ja viinamüüjate-
tootjate taskusse voolab raha, mis 
hinnaga, kes seda küsib.

Svetlana Siltshenko elumuutused 
tulid kõik enam-vähem ühel ajal – uus 
kodu, uus töökoht. Ta ütleb, et lastega 
on vedanud, pole pidanud neid ku-
nagi õppimisel tagant sundima. Uues 
kodus elati alguses ligi kaks aastat 
remondi keskel. Vanaema imestanud 
ikka külas käies, kuidas poiss istunud 
ehitusmaterjali hunniku otsas, raamat 
ees ja õppinud. Nüüdseks on kõigil 
kõrgkool lõpetatud, pere loodud, 
elavad oma elu. 

„Meil on väga tore ja lõbus koos 
olla, sünnipäevadel tuleb terve tuba 
rahvast täis, lapsed oma perega, õe 
pere. Ja kuigi ma elan üksi, olen harva 
üksinda,“ rõõmustab ta. 

Svetlana Siltshenko uueks tööko-
haks sai Kostivere kool, nüüd on 
sellest üheksateist aastat. Võibolla 
saanuks millalgi ka ligemal tööd, aga 
ta pole seda otsinud: „Kostivere hak-
kas mulle kohe meeldima. Kõigepealt 
meeldisid lapsed, kes sattusid minu 
juurde muusikaklassi. Ma mäletan, 
kuidas ma igal pool rääkisin – kuidas 
see on võimalik, et nii palju andekaid 
lapsi korraga on nii väikeses koolis. 
Ja muidugi oli oluline see, et mul oli 
kogu aeg kõrval Silja Trisberg, kes  oli 
siin muusikaõpetaja. Tema mu siia 
kutsuski, meil oli väga hea kontakt, 
tegime koos üritusi, ta õpetas sama-
dele lastele laulu ja solfedzhot. Üldse 
võeti mind siin koolis kohe hästi vastu 
ja tunnustati mu tööd. Pärastpoole 
hakkasin veel 
rahvatantsu-
ga tegelema. 
Ajutiselt, lubas 
tolleaegne direk-
tor, kuni leitakse 
uus inimene, 
eelmine oli mu-
jale siirdunud. Kui klaveriõpetaja töö 
on rahulik, istud kusagil nurgas oma 
pilli taga, siis rahvatants nõuab ruumi 
ja on teistele tüliks. Meil Kostiveres 
ei ole ju saali, kus tantsutunde teha, 
harjutame siis koridoris, kus kõrval 
käivad matemaatika ja I klassi ja muu-
sikatunnid. Tantsida ei saa vaikselt, 
kõlab muusika, lapsed hüppavad ja 
hõikavad, õpetaja karjub ... Aga ma 
ei ole ühtegi kurja näoga õpetajat 
näinud. Meie koolis on üldse väga 
head õpetajad, meie õpilased saavad 
probleemideta Tallinna koolidesse 
edasi õppima minna. Ja jällegi sattu-
sid mulle ka rahvatantsuringi kohe 
nii vahvad lapsed, et nendega oli lust 
töötada. Nüüdseks olen selle tööga te-
gelnud kaheksa aastat. Ei ole midagi 
püsivamat ajutistest asjadest...“

Tema esimesed õpilased on juba 
suureks kasvanud, jätkavad rahva-
tantsu nüüd Jõelähtme rahvamaja 
juures ja see teeb heameelt. „Ilma 
lastevanemate toetuseta ei toimu mui-
dugi midagi,“ on õpetaja veendunud. 
„Nii nagu mu andekate klaveriõpilaste 
taga olid hoolivad vanemad, on see 
ka kõige muuga. Mäletan, et esimeste 
tantsijate puhul kujunes lastevanema-
test omamoodi fännklubi, nad käisid 
meiega igal pool kaasas, olid abiks, 
organiseerisid igasuguseid väljasõite, 
lõkkeõhtuid ja mida kõike veel.  Meie 
elu oli hästi aktiivne ja lastest kasva-
sid entusiastid. Tundub, et praegu on 
laste huvi langenud.“

Pakun ühe põhjusena välja ka huvi-
tegevuste hinda, mitte kõik pered ei 
saa kallist lõbu oma lastele lubada. 
Selgub, et Kostivere kooli kohta see 
ei kehti, kuna Jõelähtme vald toetab 
klassivälist tegevust, nõnda et lapse-
vanemad ei pea selle eest maksma. 
„Lastes on viimasel ajal vähem huvi ja 
tahet, püsivust ja kannatlikkust, mida 
nõuab selline töö, olgu siis rahvatants 
või klaverimäng,“ tõdeb Svetlana 
Siltshenko nukralt. On sellegi taga 

kodud, ainult et 
teistsugused. 
Vanematel on 
kiire, on vaja 
palju tööd 
teha, et ruttu 
heale järjele 
saada. Pole 

mahti mõelda näiteks kahekümne 
aasta taha -  missugused inimesed on 
selleks ajaks saanud lastest, kellega 
polnud aega tegelda, huvisid suunata, 
rääkida, kuulata.

Svetlana Siltshenko usub, et mate-
riaalne alus on muidugi vajalik igale 
inimesele, ent samas ei kindlusta 
üksnes see kellelegi täisväärtuslikku 
elu. Pealegi võib maine rikkus iga 
hetk kaduda, aga see, mida oled oma 
südamesse ja hinge kogunud, annab 
sulle jõudu elu lõpuni. Kas näiteks 
muusikas elades paistab maailm mõ-
neti teistsugune, tunnen huvi.

„Ma usun seda, olen alati uskunud, 
alates muusikakooli minekust. Sain 
aru, et see on nagu mingi eriline sfäär, 
eriline keel, mida sa oskad. Mu õde 
ja vanem tütar on õppinud klaverit ja 

kuigi nad enam ei mängi, on neis see 
vaimsus olemas. Vahel öeldakse, mis 
sa siin õpid seitse aastat muusikat, 
pärast ei puuduta üldse klaverit. See 
ei loe, sest see on sul mälus ja hinges. 
See on nagu mu Norra-reisiga – olen 
seal ühe korra käinud, ma ei saa seda 
puutuda, „ma ei mängi enam“, aga ta 
on mul mälus ja hinges. Kui ma siis 
kusagilt kuulen midagi juurde, tekivad 
hoopis teised kontaktid,“ on Svetlana 
Siltshenko veendunud. Ta nõustub 
minuga, kui arvan, et muusika teeb 
elu palju avaramaks, annab argipilgu-
le ja -kõrvale justkui veel lisanägemise 
ja -kuulmise. 

Kõige tähtsam Svetlana Siltshen-
ko elus on armastus: „Huvitav, kui 
armastusse õigesti suhtuda, ei kao ta 
kusagile, ta muudab oma ilmet, muu-
tub isegi sügavamaks, suuremaks. 
See ongi, mis hoiab minu elu üleval. 
Armastus oma laste vastu, oma õpi-
laste vastu, oma töö, muusika vastu, 
oma kodu ja ümbritsevate inimeste 
vastu. See aitab kõikidest muredest ja 
pahandustest üle. Samuti kaastunne 
ja mõistmine. Mul oli kord õpetaja, 
kes väitis, et tema printsiip on mitte 
mingisuguseid printsiipe. Toona ei 
saanud ma sellest aru. Pärastpoole 
mõistsin, et me ei tohi üheski asjas 
olla kinni, kõik ei pea minema, nagu 
sina tahad, võib minna hoopis teisiti 
ja võibolla see ongi õigem. Oma töös 
olen pidanud küll kõige tähtsamaks 
õpetada lapsi armastama seda, mida 
nad teevad. Siis tunnevad nad sellest 
ka rõõmu. Aga selle nimel tuleb hästi 
palju tööd teha. Mul on kahju, et täna-
päeva lapsed ei ole harjunud pinguta-
ma ega kannatama. Armastuse nimel 
tuleb vaeva näha.“

Enne, kui Svetlana Siltshenko küla-
lislahkest kodust lahkun, näen veel 
kaht rõõmsat poisikest, kes on tulnud 
vanaema käest jäätiseraha pommima. 
Loomulikult neile antakse seda, nagu 
kõike muud, mida vanaemal võimalik 
anda. Ja kindlasti saavad nemadki 
kord aru, et kõige väärtuslikum kingi-
tus on silmale nähtamatu, ometi nii 
tähtis, et selleta on maailm tühi.

Liina Kusma 

PERSOON

Armastuse usku

Ma olen elus igasuguste 
inimestega kohtunud, aga 
mul on küll vedanud, minu 
suhtes on alati väga salli-
vad oldud.

Oma töös olen pidanud küll 
kõige tähtsamaks õpetada 
lapsi armastama seda, mida 
nad teevad.

erakogu
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Loo staadion – terve 
valla staadion

Staadioni kasutuskord

Jalgpallimängus 
osalenud 
võistkonnad

Jooksuvõistluse tulemused

UUDISED

Loo staadion hõlmab nii Eesti sises-
teks võistlusteks sobivat jalgpalli-
väljakut, jooksuringi, kaugus- ja kol-
mikhüppe kasti, kuulitõuke sekto-
rit, korv- ja võrkpalli väljakut kui ka 
võimlemiseks mõeldud alasid.  

Uus staadion on eelkõige mõeldud Loo kooli 
õpilastele, kuid see on kasutamiseks avatud ka 
kohalikele elanikele ja teistele spordisõpradele.

 Loo staadioni kunstmurukattega jalgpalliväl-
jak on 90 meetrit pikk ja 55 meetrit lai. Staadio-
ni jooksuring on kolme rajaga, ringi pikkus on 
333 meetrit, 130-meetrine sirge on neljarajaline. 
Kunstkattega on ka jooksurajad, võimlemiseks 
mõeldud alad ning korv- ja võrkpalliplats. Staa-
dioni kasutajatele on paigaldatud ka istekohad. 

Loo staadionil on valgustus, mis võimaldab 
seda kasutada ka pimedal ajal. Staadion on pii-
ratud aiaga ning lisaks varustatud videovalvega.

Kokku läks staadioni ehitamine Jõelähtme 
vallale maksma 12,5 miljonit krooni. Staadioni 
ehitaja leidmiseks korraldati riigihange, mille 
võitis sarnaste rajatiste ehitamise kogemusega 
AS Talter. 

Vastvalminud Loo staadioni põhi-
line kasutaja on arusaadavalt Loo 
Keskkool. 

Peale kehalise kasvatuse tundide toimuvad 
seal ka kergejõustiku- ja jalgpallitreeningud 
erinevas vanuses lastele. Kõigile teistele 
soovijatele (nii lastele kui ka nende vanema-
tele ja teistele vallakodanikele) on õhtustel 
aegadel ja nädalavahetustel eraldatud praegu 
järgmised staadioni lahtioleku ajad (tasuta): 
E. 17.00 - 19.00, T. 18.00 - 20.00, K. 19.00 – 
20.00, N. 18.00 - 20.00, R. 19.00 - 20.30 ja P. 
14.00 - 18.00.

Peale seda on võimalik staadionit rentida jalg-
pallivõistkondadel ja rühmadel treeningute ja 
võistluste läbiviimiseks. 

Käesolev staadioni kasutamise graafi k, mis 
on täpsemal kujul üleval Loo Kooli

koduleheküljel, kehtib selle aasta sügishoo-
ajal. Graafi k on teatud mõttes esialgne, sest 
vastavalt elanikkonna huvile ja nõudlusele on 
seda vajadusel võimalik korrigeerida.

Ilusat sportlikku sügist soovides,

Jüri Paavel,
Jõelähtme Varahalduse OÜ

spordibaaside juhataja

Loo võistkond:
1. Michael Lilander 
2. Sander Leks 
3. Jarlin Pentus 
4. Allar Valge 
5. Ander Ott Valge 
6. Sander Päeren 
7. Hardy Kaska 
8. Henry Markus Gregory 
9. Argo Jõesalu 
10. Silver Leks 
11. William Vaask 
12. Jeremy Vaask 
13. Steffen Vaask
Treener ja mängu 
kohtunik Sven Elenurm

Kostivere võistkond:
1. Riivo Pall 
2. Ken Anders Pahkma 
3. Janno Roots 4. Kevin 
Mustonen 5. Edvard 
Prosutinski 6. Egert 
Prööm 7. Sten Michelson 
8. Erki Birkholtz 
9. Tauri Tarkpea 
10. Markus Käärik
Treener Toomas Känd

Nooremate tüdrukute 60m 
jooks.
1. Anna Kaisa Martin, 6kl. 
     8,31
2. Kristin Liisma, 4kl. 9,67
3. Helen Koks, 6kl. 9,89
4. Janeli Lillepõld, 6kl. 9,95

Nooremate poiste 60m jooks.
1. Alex Sander Sepp, 7kl. 8,83
2. Ott Männik, 6kl. 9,11
3. William Vaask, 6kl. 9,51
4. Allar Naber, 5kl. 10,08

Vanemate tüdrukute 100m 
jooks.
1. Marilin Tukia, 8kl. 14,85
2. Helena Smirnov, 9kl. 15,27
3. Jaanika Sepp, 11kl. 16,36
4. Liisi Vaab, 10kl. 16,52

Vanemate poiste 100m jooks.
1. Ken Tali, 10kl. 12,71
2. Johannes Kukebal, 8kl. 
     13,46
3. Henry Teesalu, 10kl. 13,49
4. Rihard Küttis, 9kl. 13,52

Vallavanem Ardo Lass: “Loo alevik on 
50aastane, siin on küll 40 aastat tagasi ehi-
tatud spordihoone, kuid staadioni puudu-
mine 2500 elanikuga alevikus pole võimal-
danud noortel harrastada kergejõustikku 
ja pallimänge.  Loo kool ehitati 21 aastat 
tagasi - me oleme igatsenud staadioni 21 
aastat! 

Kauaigatsetud spordirajatis on mõeldud 
Loo koolile ja kõikidele spordisõpradele.  
Ennekõike peavad seda saama kasutada 
koolilapsed, kooli vajadused on meile kõige 
tähtsamad. Jõelähtme vallal on olemas oma 
spordibaasid: ujula, spordihoone, tervise-
pargi rada ja nüüdsest ka  oma staadion.

Sportimisvõimalused on ajakohased, nüüd 
saame hakata unistama juba oma spordi-
kooli avamisest.

Kiidan Jõelähtme vallavolikogu liikmeid kii-
rete ja tarkade otsuste eest, Loo kooli peret 
kannatlikkuse eest ja vallavalitsust, OÜ 
Jõelähtme varahaldust ja ehitajat, kellega 
koostöös see kõik sündis. Olen väga rahul, 
et staadion anti laste kasutusse uue õppe-
aasta avapäeval." 

Euroopa keelte kuu on alanud
Juba kümme aastat toimub keskastme õpi-
lasgruppide vahetus Loo Keskkooli ja Lübec-
ki Thomas Manni nimelise kooli vahel. 
Nädal aega viibis  17 keskastme õpilast 
Eestis, lapsed elasid peredes, käisid koolis, 
tutvusid Jõelähtme vallaga, samuti meie 
Riigikogu töö korraldusega ning loomulikult 
Eestimaa imelise loodusega. Saksa õpilasi 
juhendas nagu alati ajaloo ja inglise keele 

õpetaja Manfred Henke, 
Loo Keskkooli õpilasi 
saksa keele õpetaja Helgi 
Org ning ajalooõpetaja Piret 
Parve. Projektitöö raames viidi 
läbi küsitlus ja analüüs, mis ühendab  õpi-
lasvahetuses osalevaid koolinoori. Selgus, et 
see on enam kui keeled. Ühised huvid, muu 
hulgas ka jalgpall!

Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu tänavad 
teid osalemise eest Loo staadioni avamis-
pidustuste jalgpalli/korvpallimatšis ning 
soovivad teile vastvalminud staadionil ausat 
võitlust ja põnevaid hetki, tõelist sportlikku 
kirge ning võimalust end teostada ja ületada.

Korvpallipoisid:
Henri Teesalu 
Keijo Repponen
Ken Tali 
Jörgen Martin
Heigo Kasela 
Kohtunik Rain Peerandi 

Jõelähtme valla võistkond:
 Ardo Lass
Tiia Välk
Kätlyn Virro
Inri Rästa
Maido Pajo
Jüri Paavel
Eero Lass

Peeter Hütt



NR. 136
SEPTEMBER 2008 5KÜLAKÄRAJA

Külavanemate ümarlauast ja muustki

Aiandusühistute piirkonna arendamine vajab koostööd

Külavanemate ümarlaud tun-
dub algajale külavanema-
le tabamatult põnev ja ooda-
tud sündmus. Vanad kalad 
teavad ja on näinud mõndagi 
ning neid huvitavad konkreet-
sed asjad.

Laua ümber kogunenud rohkear-
vuline seltskond on aktiivne valla-
ametnikega diskuteerima. Arvatavasti 
ollakse sama tuliselt hakkamas ka 
oma küla kogukonnategevuse aren-
damisel. Viimasel ümarlaual käsitleti 
kõige ühisemaid teemasid nagu teede 
register, jäätmevedu ja Rebala teema-
planeering. Pärast koosoleku lõppu 
aga ei tahetud veel kuidagi laiali min-
na, tundus, justkui midagi jäi hingele 
ja rääkimata. Arvati, et selgeks jäi 
rääkimata ümarlaua töökord ja sel-
lekohast mõttevahetust on jätkunud 
tänase päevani. Pole paha.

Ettepanekud olid muidugimõista 
asjalikud, kuid 
ühe aktivisti 
ettepandud 
reeglid ei har-
moneeru päris 
hästi avatud ja 
demokraatliku 
esinduskogu tunnustega - külava-
nemate ümarlaud pole üksikisikute 
koostöökogu, vaid külaelanike volita-
tud esindajate nõukoda, kus valitseb 
konsensuspõhimõte ning üksteise 
toetamine ja mõistmine. Erahuvide ja 
erakondlike väärtuspõhimõtete teos-
tamine pole siinkohal esmatähtis. 

Külavanemaid 
hakati Eestis valima 
90 aasta tagasi, 
tsunfte ehk ametilii-
te on olnud kõikide 
tegevusvaldkonda-
de esindajail ajast 
aega. Kodaniku-
ühiskonnas kehti-
vate heade tavade 
kohaselt toimivad 
ümarlauad ena-
masti roteerumise 
põhimõtteil ehk siis 
neid juhatatakse 
järgemööda või kor-
damööda ja kõikidel 
on võrdne sõnaõi-
gus. Seni on ümarlaudu kutsunud 
kokku vallavalitsus ja kavatseb seda 
head tava jätkata. Päevakordki pan-
nakse kokku külavanemate tõstatatud 
probleemide põhjal ning koosoleku 
korraldaja võtab enesele kohustuse 
hoolitseda, et ruumid, esitlusvahen-

did ja protokollija 
oleksid olemas. 

Mitmel korral on 
arutatud külavane-
mate töö tasusta-
mist. Siinkohal on 
sobiv meenutada, 

et külavanemaks olemine on auamet, 
mille eest vald palka ei maksa. Küla-
vanema tegevuskulusid saab korvata 
külaseltsi või mittetulundusühenduse 
kaudu. Külarahvas võib ka ise raha 
kokku panna, et külavanemale palka 
maksta. Nii on olnud ennevanastigi.

Külaseltsil või muul vabaühendusel 

on vanemat või küla ühistegevust 
abistav ja toetav roll, ilma milleta ei 
saa rahalisi vahendeid kuidagi kätte. 
Mõistagi pole selts või mittetulundus-
ühing küla esindusorgan, vaid üksnes 
ühesuguste huvide ja eesmärkidega 
elanike rühm, kes tegutseb külas 
avalikes huvides. Lihtsustatult võiks 
öelda, et külavanem on kogukonna 
juht ja esindaja, selts või mittetulun-
dusühendus aga vanemat toetav ja 
tema käsutuses olev majandusinstru-
ment.

Üks mu tuttav möönab alati, et raha 
on välja mõeldud selleks, et inimesed 
omavahel tülli ajada. Külade rahasta-
mine ehk kogukonnategevuse toeta-
mine käibki külaseltside või MTÜde 
rahalise toetamise kaudu. Liigub 
mõtteid, et külale suunatav raha-
summa võiks olla üks mingi protsent 
maamaksust. Teised pakuvad jällegi, 
et eelarve koostamisel planeeritaks 

küladele 0,5% eelneval eelarveaas-
tal üksisisiku tulumaksu laekunud 
summast. 

 Suured külad on erinevate juurte 
ja taustaga kogukondade kogumid, 
sama asustusüksuse (küla ) nime alla 
kuuluvad mõnikord endiste suvila-
kooperatiividega kõrvuti ajaloolised 
kaluri- või hajakülad. Kogukonnad 
on tekkinud eri aegadel ja põhjustel 
ning alati ei leidugi kõiki külaelanikke 
puudutavaid küsimusi. Või on need 
probleemid piirkonniti erinevad. Ega 
kõik elanikudki soovi koonduda mitte-
tulundusühenduste läbi kogukonna-
tegevusse. Valla külade rahastamise 
progamm põhineb ennekõike kogu-
konnatöö arendamisel. 

Külavanemate koostöövorm on 
ümarlaud, aga koostöövorme võib olla 
muidki. Vallavalitsuse ja külavanema-
te koostöö edendamise eesmärgiga 
pakkusin ümarlaual paljudes oma-
valitsustes läbiproovitud ja toimivat 
varianti - see võiks olla külavanemate 
alaline komisjon vallavalitsuse juures. 
Sedakaudu hõlbustuks omavaheline 
suhtlus ja soodustaks kooostööd 
vallavalitsejatega. Aeg näitab, kas 
vana koostöövorm on end tõepoo-
lest ammendanud ja peab uue järgi 
arenema.

Järgmine külavanemate kokkusaa-
mine leiab aset novembris, seekord 
koolituspäevana.

Merike Metstak
Merike@joelahtme.ee

Tel 52 7887 0 

Need ajad, mil Tallinna ümb-
ruse suvilapiirkondades pul-
bitses elu vaid suviti, on 
ammu möödanikku vajunud. 
Suvilarajoonidest on saamas 
kaasaegsed aedlinnad, kus 
inimene tahab end mugavalt 
ja turvaliselt tunda aastaring-
selt. 

Vallavalitsus on alustanud nende 
arenguga kaasnevate probleemide 
lahendamist. 

Varasemad vallavalitsused Jõeläht-
mes ei ole tundnud huvi Uusküla 
piirkonna endiste aiandusühistute 
territooriumi elanike probleemide 
vastu ja on jätnud need pikka aega 
lahendamata. 

Kokku on piirkonnas 
üle 300 aianduskrundi. 
Paljud maaomanikud on 
juba asunud oma aia-
maju aastaringseks ela-
miseks ümber ehitama. 
Selline ehitustegevus 
tuleb viia seadustega 
kooskõlla, sest elamute-
le kehtivad oluliselt rangemad nõuded 
kui aiamajadele. 

Seoses elamuehitusega ja alaliste 
elanike arvu kasvuga kohapeal on vaja 
korrastada endiste ühistute sisesed ja 
ühistute vahelised teed ning tagada 

nende aastaringne sõidetavus. Samuti 
on tarvis paigaldada tänavavalgustus, 
lahendada veevarustuse ja kanalisat-
siooni probleemid jne. 

Kogu piirkonda saab terviklikult 
arendada üksnes ühise, kõiki maaka-
sutusi ja krunte hõlmava detailplanee-
ringu kaudu. 

Ainult detailplaneering võimaldab 
määratleda avalikud teed, mis tuleks 
üle anda valla omandisse, et tagada 
nende avalik kasutus ja korrashoid. 
Ilma selleta ei ole vallal õigust nende 
teede korrashoiuks ega tänavavalgus-
tuseks raha kulutada.  Samuti on vaja 
lahendada ühistute siseste teede ja 
juurdepääsude kasutamise küsimu-
sed.

Üksnes detailplaneeringu kaudu 
saab seadustada aiamajade asemele 
elamute püstitamise ja nende arhitek-

tuuriliste 
tingimus-
te kind-
laksmää-
ramise.

Ainult 
detailpla-
neeringu-
te alusel 

saab määrata vee- ja kanalisatsiooni-
trasside asukohad ning ette valmista-
da vajalikud projektid nende trasside 
väljaehitamiseks vajalike rahaliste 
vahendite taotlemiseks Euroopa Liidu 
ja Eesti riigi vahenditest. Lahenda-

mist vajab ka 
olemasoleva 
pumbamaja ja 
veetrasside eda-
sine kasutamine 
asjaosaliste 
kokkuleppel.

Kõigi nende 
probleemide 
praktilisele 
lahendamisele 
Uusküla piirkon-
nas ongi nüüd 
asunud prae-
gune Jõelähtme 
vallavalitsus 
eesotsas vallavanem Ardo Lassi, 
abivallavanem Ludmilla Kaska ning 
volikogu arengu- ja planeerimiskomis-
joni aseesimehe Jelena Lätikuga. 

Kõik see nõuab ainult vallavalitsuse 
tihedat koostööd piirkonna elanike ja 
krundiomanikega ning eeldab selgust, 
vastastikust heatahtlikkust ja usaldus-
likkust. 

Igaühel tuleb arvesse võtta, et 
seaduse järgi ei ole vallavalitsusel 
õigust kavandatud detailplaneeringut 
täies ulatuses omal kulul läbi viia. Eriti 
selles osas, mis puudutab kruntide 
hoonestamist ja elamuehitust ning 
sellega seotud trasse ja tehnovõrke, 
sest kasu saavad sellest eelkõige 
maaomanikud. 

Tegemist on suure territooriumiga, 
mis vajab ühtset lahendust ja seetõttu 

on vallavalitsus võtnud enda peale 
asja korraldamise ning ka kulude 
osalise katmise. Selleks on tehtud va-
jalikud arvutused ning vald on valmis 
sõlmima krundiomanikega lepingud 
ühise detailplaneeringu koostami-
se ning igaühe osalustasu kohta. 
Seega võtab vald endale kohustuse 
detailplaneeringu koostamiseks ning 
kõik krundiomanikud tasuvad oma 
osa kuludest, mis jääb ühe krundi 
kohta ca 3000-4000 krooni piiresse 
(sõltuvalt detailplaneeringu koosta-
mise vähempakkumise tulemustest). 
Elanikud ei pea kellelegi teisele peale 
valla mingeid täiendavaid rahasid 
selle detailplaneeringu koostamise 
eest maksma ja ei tohigi maksta. On 
ilmne, et igaühel eraldi läheks oma 
krundi detailplaneeringu koostamine 
mitu korda kallimaks. 

Praeguseks on vallavalitsus kor-
raldanud endiste aiandusühistute 
kaudu nõupidamised ja infopäevad 
piirkonna elanikele. Ettevalmistamisel 
on valla ja elanike vahelised lepingud, 
mille tingimusi lähiajal kõigile tutvus-
tatakse.

Olles isiklikult osalenud mitmel 
koosolekul, olen veendununud, et 
vallavalitsuse ja kohalike elanike 
koostöö Uusküla piirkonna väljaaren-
damisel kaasaegseks elukeskkonnaks 
annab häid tulemusi. 

Uusküla piirkonna arengule võib 
aidata kaasa ka igaüks ise, regist-
reerides oma alaliseks elukohaks 
Jõelähtme valla. Seda on võimalik 
teha nii vallavalitsuses isiklikult kui ka 
interneti teel. Vald saab külade aren-
guks teha kulutusi niipalju, kuipalju 
ka üksikisikute tulumaksust valda 
raha laekub. 

Kui tekib küsimusi, mis vajavad 
täiendavat juriidilist selgitamist, võib 
alati allakirjutanu poole pöörduda. 

Kui tekib küsimusi ehitustegevuse, 
teede ja tehnovõrkude osas, võite  
pöörduda abivallavanem Ludmilla 
Kaska poole, tel. 5399184.

Maido Pajo, 
jurist

Jõelähtme vallavolikogu 
arengukomisjoni liige

maido@pajo.ee
5052056

Jõelähtme valla aleviku- ja külavanemad 
seisuga 31.08.2008 

Kostivere alevikuvanem Tõnu Truumaa

Aruaru külavanem Eve Luik

Ihasalu külavanem Hugo Nigol

Iru külavanem Arno Kannike

Jõelähtme külavanem Taimi Saarma

Jägala külavanem Kaupo Luur

Jägala-Joa külavanem Kati Remmel

Kaberneeme külavanem Marina Sonn

Kallavere külavanem Merike Metstak

Koila külavanem Kaidy Kütt

Koipsi - Koogi külavanem Veljo Haavel

Kostiranna külavanem Eili Juhkam

Loo külavanem Tiia Välk

Manniva külavanem Priit Parktal

Neeme külavanem Andrus Miller/Sirje Põllu

Parasmäe külavanem Raivo Kuuskmäe

Rebala külavanem Jaak Nairismägi

Saha küla külavanem Tarmo Õunap

Uusküla külavanem Jüri Jalakas

Vandjala külavanem Tiia Välk

Võerdla külavanem Piret Pintman - Hellaste

Ülgase külavanem Andres Viirpalu

Külavanemata külad:
Haapse küla, Haljava küla, 
Loo alevik, Jõesuu küla, 
Kullamäe küla, 
Liivamäe küla, 
Maardu küla, Nehatu küla, Rammu küla, 
Rohusi küla, Ruu küla, Sambu küla

Külavanemad Piret Pintman-Hellaste 
(Võerdla), Kati Remmel (Jägala –Joa) 
ja Tõnu Truuma (Kostivere alevik) said 
ametirahad kaela.

Külavanemaks olemine on 
auamet, mille eest vald 
palka ei maksa.

Vald võtab endale kohus-
tuse detailplaneeringu 
koostamiseks ning kõik 
krundiomanikud tasuvad 
oma osa kuludest.
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LEADER meetme - Põhja Harju koostöökogu 
tegevuspiirkond ja liikmete nimekiri

Iru küla lood

Rannarahva Muuseum 
hülgeküttide jälgedes

Sedapuhku on suvi möödas, kooliaas-
ta alanud, vihma tibutab piisavalt ning 
nüüd saame mõnuga oma vallalehte 
lugeda. Seda teades jätkan sõnumite 
kirjutamist Irust, et külarahvas oleks 
kursis, mis toimunud ja mis tulemas. 
Iru küla areneb ja kasvab hoogsalt, 
kiire areng nõuab otsuseid, mille 
langetamisel on elanike arvamusest 
sageli abi. Meie külla rajatakse uus 
elamuala ja inimesi tuleb taas juurde. 
Tekib küsimus, kas nõuda Nurmevälja 
kinnistu arendajalt lasteaia ehitust 
või mitte. Ametlike andmete järgi ei 
ole meil piisavalt lapsi olemas ega 
sündimaski, kes korralikku lasteaeda 
vajaksid. Seepärast pöördume lähiajal 
Iru küla elanike poole palvega täita ja 
tagastada küsitlusleht, millega saame 
teada külarahva tegeliku arvu ja las-
tega perede suuruse ning kaardistada 
olulisemad ettepanekud.

Meie pärimisele küla gaasiküttele 
üleviimiseks vastati, et peame asja 
ise lahendama, valla eelarvest seda 
rahastada ei saa. Kuna maagaasi hind 
on hakanud samuti hüppeliselt tõus-
ma, siis otsustasime oodata paremaid 
aegu. On ka positiivseid muutusi, 
nimelt saavutati kokkulepe, et Iru 
küla vee- ja kanaliseerimise 
küsimus lahendatakse koos 
Loo alevikuga valla ühe 
prioriteedina. 

Kiita saame vallavalitsust 
aktiivse tegutsemise eest 
bussiootepaviljonide paigaldamisel. 
Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmi-
kul asuv paviljon õnnestus paigaldada 
koostöös Tallinna linnaga ja Vana-
Narva maantee oma koostöös Viimsi 
vallaga, mille territooriumil paviljon 
ka asub. Siinkohal on hea märkida, et 
Ljudmilla Kaska lubas ja tegigi ära!

Erilise tähelepanu all oli ja on meil 
külavaheteede remont ning korrasta-
mine, sh. teeviitade ja siltide paigal-
damine. Esitasime vallale ülevaate 
olukorrast ja ettepanekud nende rea-
liseerimiseks juba märtsikuus. Nagu 
4. septembril k.a. toimunud külava-
nemate ümarlauas jutt jäi, esitavad 

spetsialistid 
meile peagi 
tööde tege-
mise kava. 

Suvekuu-
del tegeles 

küla eestseisus jäätmemajanduse 
probleemide lahendamisega. Oleme 
jõudnud prügikonteineritele rajada 
kõvakattega platsi. Külade rahas-
tamise programmist eraldati 8000 
krooni ning valla teede rahast saime 
asfalteerimiskulud kaetud. Taotle-
me vallalt täiendavaid vahendeid 

prügimaja ehitamiseks ja paigaldami-
seks. Siinjuures on väga suur palve 
meie külarahvale – püüdkem hoida 
puhtust ka konteinerite ümber. Täna-
se seisuga on prügimajandus kõige 
suurem „murelaps“ meie külas. Lausa 
arusaamatu on see, miks ainult Iru 
külas loobitakse eriotstarbelistesse 
paberi ja papi ning pakendite kontei-
neritesse ja nende ümbrusse igasu-
gust olme- ja ehitusprahti. Mitmel lau-
päeval olen ringi sõitnud valla teistes 
külades ning sellist hoolimatust ei 
märganud ma mitte kuskil. Olgem ka 
valmis selleks, et alates 1. jaanuarist 
on kõigil majaomanikel kohustus 
sõlmida lepingud valla korraldatud 
jäätmeveo konkursi võitnud fi rmaga 
AS Ragn-Sells. Loodame, et see aitab 
kaasa ka küla ühiste alade puhtuse 
hoidmisele. Puhtus ja kord on enne-
kõike meie endi teha ja hoida. Tänu 

kokkuleppele vallavalitsusega käib 
võimaluse korral külaplatsi korista-
mas OÜ Loo Hooldus, kuid meile ja 
meie lastele on vaja, et plats oleks 
pidevalt puhas.

Hea külarahvas! Lõpetuseks meel-
detuletus ja palve: registreeruda Iru 
küla elanikuks. Sellest, kui palju on 
meid rahvastikuregistris arvel, sõltub 
väga palju! Rahvaarvu alusel saame 
edaspidi taotleda suuremaid rahalisi 
vahendeid valla eelarvest, programmi-
dest ja fondidest meie elukeskkonna 
paremaks muutmisel. Ühe lisavõima-
luse kogukonnale rahaliste vahendite 
hankimiseks loob naabervaldadega 
moodustatud Leader-meetme Põhja-
Harju Koostöökogu, mille üks asutaja-
liikmeid oli MTÜ Iru Ämma Klubi.

Arno Kannike,
Iru külavanem

Viimsis Pringi külas tegutseb aastaküm-
neid randlaste ajaloole keskendunud 
Rannarahva Muuseum. Sellel suvel alustas 
muuseum hülgeküttidega seotud pärandi 
uurimist, mille tulemusel on kavas välja 
anda trükis ja koostada näitus.

Muuseum pöördub Jõelähtme valla 
rannakülade elanike poole üleskutse-
ga aidata kaasa hülgeküttide tegevuse 
uurimisel ja kaardistamisel. Suureks abiks 
on meenutused, kuuldud jutud, legendid, 
fotomaterjal. Seda valdkonda aitaksid uu-
rida ka erinevad hülgeküttimisega seotud 
vahendid (tang, jäänaasklid, hülgepüss 
koos koti ja padrunitega, hülgevõrk, har-
puun, hülgekonks, valge kaitsekostüüm, 
kiiker, nuga, rasvakaabits), hülgenahast 
tehtud esemed, küttimisel kasutatud paat 
või kelk ning muud esemed. 

Kui 
- kellelgi on olnud suguvõsas hülgekütte, 
- laka peal vedeleb hülgeküttimisega 

seotud esemeid,
- on teada mõni hülgelihatoidu retsept, 
- mäletatakse juttu vapratest küttidest, 
siis võtke kindlasti muuseumiga ühen-

dust!
 Helistage telefonil 6066 941 või saatke 

meil alar@viimsivald.ee või kirjutage aad-
ressil Rannarahva Muuseum, Nurme tee 3, 
Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa 74011. 
Vajadusel sõidame kohale, võtame vastu 
annetusi, teeme intervjuusid, kaardistame 
pärandit.

Oleme väga tänulikud iga annetuse, 
mälestuse või info eest.

Rannarahva Muuseum

Jrk Nr Vald Liikme nimi Esindaja nimi

1 Jõelähtme Jõelähtme Vallavalitsus Ardo Lass

2 Rae Rae Vallavalitsus Raivo Uukkivi

3 Viimsi Viimsi Vallavalitsus Jan Trei

4 Jõelähtme Sihtasutus Rebala Fond Merike Metstak

5 Jõelähtme MTÜ Iru Ämma Klubi Arno Kannike

6 Jõelähtme MTÜ Jõelähtme Valla Kultuuriühing Margit Pärtel

7 Rae Sihtasutus Rae Vabaajakeskus Tiit Eenmaa

8 Jõelähtme MTÜ Säästvat Arengut Toetav Jõelähtme Tiia Välk

9 Jõelähtme Tulundusühistu Talismaa Arvo Olek

10 Rae OÜ RL Kivi Talu Ly Uukkivi

11 Rae MTÜ Rae Kodanik Sulev Hermaste

12 Jõelähtme MTÜ Saviranna Külaselts Raul Keinast

13 Viimsi MTÜ Aiaotsa Aiandusühing Madis Kaasik

14 Viimsi MTÜ Lillelapsed Carl Rannaberg

15 Rae MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeselts Peeter Böckler

16 Rae MTÜ Rae Tehnikaspordi Klubi Hillar Lissmann

17 Rae AS Rae Ring Tarmo Sild

18 Rae MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Keskus Raigo Uukkivi

19 Jõelähtme MTÜ Kostitajate Klubi Ero Sõmer

20 Jõelähtme MTÜ Ülgase Külaselts Andres Viirpalu

21 Jõelähtme MTÜ EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja Kogudus Mart Johanson

22 Jõelähtme OÜ Jõelähtme Varahaldus Teet Sibrits

23 Viimsi OÜ Aaman Ene Lill

24 Viimsi FIE Karl Juha Lindström Karl Juha Lindström

25 Jõelähtme OÜ Pajo Õigusnõu Maido Pajo

26 Jõelähtme OÜ Protrailer Tarmo Paldermaa

27 Rae AS ELVESO Arvo Neimar

28 Viimsi SA Viimsi Muuseumid Alar Mik

29 Viimsi Viimsi Pensionäride Ühendus Viiu Nurmela

30 Viimsi OÜ Viimsi Vesi Toivo Eensalu

31 Jõelähtme MTÜ Rootsi-Kallavere Küla Selts Paavo Pent

32 Rae MTÜ Lilleoru Reet Rehtsalu

Puhtus ja kord on 
ennekõike meie endi 
teha ja hoida.

Merike Metstak

Merike Metstak
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Orkester Loopill 9-aastane

Jõelähtme rahvamaja - 85

Jõelähtme Rahvamaja 
pidas sünnipäevapidu

Neeme rahvamaja

Loo Kultuurikeskuse 
ringid ja kollektiivid

Loopill sündis 1. septembril 
2000. a., kui pilliõpetajad Vir-
ve Lääne (viiul) ja Ahto Nurk 
(akordion) kutsusid esimest 
korda kokku lapsed, kes hak-
kasid õppima viiulit, akordio-
ni, plokkfl ööti, kromaatilist 
kannelt ja klassikalist kitarri. 

Kandleõpetaja Ella Maidre ja mit-
med kitarriõpetajad käisid Tallinnast, 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. 
Esimesel aastal õpetas plokkfl ööti 
Heldur Vaabel, siis EMTA puhkpilli-
osakonna juhataja Ülo Sõro ja tema 
õpilased, 2004. aastast Virve Lääne. 
Erialatunnid olid 2 korda nädalas. Iga 
laps sai individuaalselt solfedzhot. 
Õpetajal kulus rohkesti aega - õpila-
ne omandas nooditundmise ja õige 
intoneerimise. Esimesed orkestritunnid 
algasid novembris ning jõulukontserdil 
esitati mitu ilusat klassikapala: (W. A. 
Mozarti Allegretto, Jõuluviisid ja G. F. 
Händeli Aaria). Edaspidi esines Loopilli 
orkester regulaarselt Loo Toidutares 
koos segakoori, ansamblite ja orkest-
ritega tähtpäevalistel üritustel. Loopill 
on esitanud Jõulumuusikat ka heatege-
vuslikul jõulukontserdil vähekindlus-
tatud perede heaks. Üldrepertuaaris 
on olnud koor C. M. Weberi ooperist 
“Nõidkütt”; Bocherini “Menuett”, mit-
med J. Straussi ja E. Waldteufeli valsid, 
J. Haydni ja W. A. Mozarti menuetid, H. 

Alfeni “Rootsi rapsoodia”, P. Tšaikovs-
ki “Valss” jpt., austria, itaalia,rootsi, 
mehhiko,saksa, eesti rahvamuusika 
pilliviisid ning seaded.

Aastate jooksul on palju lapsi õppi-
mas käinud. Mitmed tublid õpilased 
on seoses elukoha vahetusega Loolt 
lahkunud, mitmed andsid alla lisa-
koormusele. Kes viitsisid kodus har-
jutada ja keda kindlalt lapsevanemad 
harjutamisel toetasid, õpivad edukalt 
nüüdki. 

Praegune Loopill on töökas ja loo-
minguline. Orkestriproovid on tulised, 
kirega mängimised. Tundides harjuta-
takse koos erialaõpetajaga, erinevate 
ansamblikoosseisudega ja intensiiv-
selt, üksteisega arvestades. Kui lugu 
selgem, siis on kõigil topelt heameel 
raskuste ületamisest. Pillilapsed on 
õpetajaga võrdväärsed mängupartne-
rid. Kogemused kasvatavad. Projekti-
toetustega ostsime pille, pulte, noote 
ja reisibussi teenust.

Kaks aastat järjest on toimunud 
kevadised Loopilli Muusikapäevad. 
Solfedžo,- pillimängu ja orkestritöö 
intensiivkursuse käigus valmis kont-
serdiprogramm, mis esitati edukalt 
kontsertmatkadel. 2006. a. esines Loo-
pill Põhja-Eesti mõisate programmis: 
Palmse mõisas, Varbola linnuses ja C. 
R. Jakobsoni Kurgja Talumuuseumis 
koos Maardu-Loo segakoori ja rah-
vamuusikaorkestri “Ants ja Liisuga”. 
Külastati veel Tori Hobusekasvatust.

Igal aastal esinetakse kooli üritustel. 

2008. a. esineti Jõelähtme Laulupäeval 
koondorkestris.

Osaletud on koolinoorte tantsupeol 
koondorkestri koosseisus Tallinnas, 
kaks korda aastas käiakse Harjumaa 
ja Tallinna rahvamuusikapäevadel, kus 
on esitatud ka mitmekülgne soolokava. 
2008. a. juunis osales Loopill Haap-
salus toimunud XV üleriigilisel rahva-
muusikapeol, mille üldjuht ja lavastaja 
oli Loopilli akordioni- ja orkestriõpetaja 
Ahto Nurk. Esimest korda mängiti 560 
liikmelises koondorkestris kõrvuti 
täiskasvanud pillimeestega, tunnetati 
kõlapilti ja ühtset musitseerimist, saadi 
osa Eesti populaarsemast rahvamuusi-
ka peost.

Viiuldaja Indra Arvik ning plokkfl öödi-
mängijaTriinu Piht said võimaluse õp-
pida Pärnus vabariiklikul rahvamuusika 
suvekursusel. Indra ja Triinu on väga 
kohusetundlikud ja õpihimulised. Tüd-
rukutel on hea kogemus orkestritööst, 
proovidest, dirigeerimisest, improvi-
satsioonist, regilaulust ja pillitundidest 
parimate õpetajate käe all. Kursuslaste 
kontsert avalikule publikule toimus 
Pärnu Kunstide Majas. Loopill on regist-
reeritud 2009. a. Pillipeole Tallinnas. 

Tulge meie toredasse kollektiivi, meil 
on häid esinemisvõimalusi ja perspek-
tiivi!

Loopilli toetavad Loo Keskkool, Jõe-
lähtme Vallavalitsus ja Eesti Kultuurka-
pital.

Head loominguaastat kõigile!
Virve Lääne

Jõelähtme rahvamaja tähistas 16. augustil oma 85. 
aastapäeva. Kohal olid kõik need, kellele see vana kul-
tuurikants on hingelähedane.

Tänan Jõelähtme Vallavalitsust eesotsas vallavanem Ardo Lassiga, 
kes kinkis rahvamajale nii vajaliku videokaamera.

Aitäh Loo Kultuurikeskusele ning Kai Müürsepale ja Pihlakobaratele, 
kes tulid kolleege tervitama toredate etteastetega. 

Ole tänatud, Tõnu Truumaa, kooliaeda istutatud Suislepa-õunapuu 
eest!

Soovime jätkuvat vaimsuserikast koostööd oma maja ringidega ja 
suur tänu kaasalöömisel: Svetlana Siltshenkole (noorte segarahva-
tants), Kersti Laanejõele (Laste Teater), Mareks Lobele ("Annab Re"), 
Lavagrupi liikmetele, tantsuklubile...

 Suur tänu Katrin ja Tiit Tammessonile, tänu neile nägi ilmavalgust 
järjekordne pildiraamat rahvamaja kultuuriloost.

Südamlik tänu Valentina ja Merike Kahule fantastilise pudru ning oma 
talu piima ja hapupiima eest!

Olen tänulik Margit Pärtelile ja Taimi Saarmale abi eest ürituse doku-
mentaalselt värvikamaks muutmisel (slaidid, J. Toominga fi lm).

Olgu tänatud kõik, kes kohale tulid, hea sõnaga vana kultuurikollet 
austasid ja tundsid end "rahvamaja oma päeva" õigustatud pereliikme-
tena.

Uute kohtumisteni! 
Maie Ramjalg

Jõelähtme Rahvamaja seisab 
väärikalt kivisilla juures edasi. 

Jutud selle kokkulükkamisest või 
euroremondist on liialdatud., nagu öel-
dakse. Kuigi võiks asja lahendada nii 
üht kui ka teistviisi- inimeste tahtmised 
on seinast-seina. Hallide aegade ja 
erinevate riigikordade järgi hõnguvast 
sisemusest saab alati ühemõttelise 
mulje – ta elab siiski. Künklikult õealalt 
sissepääsu poole komistades tullakse 
kindla peale- mitukümmend aastat on 
rahvamaja juhatanud Maie, enneva-
nasti mitukümmend aastat Maie Jakobi 
ja viimased 10 aastat Maie Ramjalg. 

Sünnipäevatervituses sõnas val-
lavanem Ardo Lass, et Maie on üks 

kauneim naisterahva nimi üldse ja 
alatiseks võiks rahvamaja juhatama 
jääma Maie.

Tänane juhataja Maie Ramjalg kirju-
tab rahvamaja sünnipäevaraamatus: 
“ On ju selle seinte vahel tarkust taga 
nõudnud oi, kui palju vallaelanikke… 
Ikka ja jälle astub üle tuttava läve 
keegi, kes aastakümneid siit eemal 
olnud ja vana armas hõng toob õndsa 
naeratuse näole. Ja ka seltsielu vohas 
siin algusaastatest saadik. Meie oleme 
rahvamaja kultuuriloo jätkajad. Täna-
sed tegijad. Hoiame hinges aastaküm-
netetagust sõnumit, tehes tööd ausalt 
ja südamega..”

Jõelähtme rahvamaja seinad on 
näinud koolilapsi ja lustakaid kolhoo-

sipidusid, 
pulmi, 
peiesid, 
diskosid ja 
karnevale. 
Palju-
näinud 
lavalau-
dadel on 
mängitud 
maha kirg-
likke näite-
tükke ning 
praeguse 
TV menu-
seriaali 

“Õnne 13” võttedki toimuvad siin. 
Vallavanem Ardo Lass jutustab, 

kuidas mõni aasta tagasi saabus meie 
valda volbripeole kõrge ministeeriumi-
ametnik, kellele muuhulgas esitleti ka 
rahvamaja. Ümber maja kõndinud ja 
hoonet seestpoolt uudistanud tõdes 
pealinnast tulnud ministeeriumitege-
lane, et ta poleks osanud uneski näha, 
et teine Eesti Tallinnale juba nii lähedal 
asub. Huvitav tähelepanek muidugi. 
Aga meile on see maja armas.

Vallavanem Ardo Lass: “ Kui pealin-
nas lammutatakse maha suhtelistelt 
hiljuti rajatud kultuuritempleid, siis 
meie üritame säilitada vanast rahva-
majast niipalju kui vähegi võimalik, et 
jääks püsima siia talletunud aegade 
tagune hõng. Teeme tasapisi kosmee-
tikat, nüüd oleme sisu ja välisilmet 
jõudumööda parandanud, kamin on 
uus ja seintel värske värv peal.”

Sünnipäevapidu kujunes soojaks 
ja koduseks külapeoks, laual olid 
pannisoojad kodus praetud räimed 
ja ülimaitsev mulgipuder piimaga. Oli 
kohtumisrõõmu, nostalgiat, heietu-
si möödunud ilusatest aegadest ja 
kõrgtasemel rahvatantsu. Mõnus, et 
Jõelähtme Rahvamaja on meil jätkuvas-
ti olemas.

Jõelähtme Rahvamaja sünnipäeval 
käis Merike Metstak

Võimlemine esmasp. kell 19.00
Ansambel teisip. kell 19.00
Etlus, sõnakunst kolmap. kell 13.00
Jooga neljap. kell 19.00
Showtants kolmap. kell 18.00 Koorilaul 
ja näitering eiole veel päeva saanud. 
 

Beebikool R 10.00-12.00 alustab 
03. okt, juhendaja Kai Müürsepp

Mudilaste lauluring alustab ok-
toobris, juhendaja Meeli Lass

Näitering lastele T, N 15.00-16.00 
juhendaja Vilve Klettenberg

Kunstiring E 16.00 alustab ok-
toobris, juhendaja Katre Hall

Malering alustab oktoobris, 
juhendaja Ivar Veske

Showtants noortele T 16.30-
17.30, juhendaja Tõnis Kulbok

Showtants lastele (kuni 7. a) 
T 17.30-18.30, juhendaja Tõnis 
Kulbok

Seenioride laulu- ja tantsuring T, 
N 11.00, juhendaja Kai Müürsepp

Seenioride võimlemine T 9.15- 
10.30, juhendaja Lea Looga

Rahvatantsurühm LOOLILL E 
20.00-22.00, K 19.30-21.30

Juhendaja Erika Põlendik

Näitering täiskasvanutele E 
18.30, juhendaja Maire Papp

Loo Kammerkoor T 18.50-21.00, 
juhendaja Age Mets

Kammerkoor ootab oma ridades-
se uusi lauljaid!

Ansambel AMABILE E, N 18.00-
20.00, juhendaja Meeli Lass

Vokaalansambel AARECO E, K 
18.00-20.00, juhendaja Aare 
Värte

Maardu- Loo Segakoor E 18.00-
20.00, juhendajad Ahto Nurk ja 
Virve Lääne

Saksa keel täiskasvanutele alus-
tab oktoobris, õpetaja Helgi Org

Maria-Marika Kurvet
Neeme Rahvamaja
Juhataja
Telefon: 6083740; 
53496294
E-post: marika@neeme-
rahvamaja.ee 

Merike MetstakMaie Ramjalg ja äsja istutatud õunapuu.

Ilme Ratner, Linda Vissak ja Saima Prommik tulevad sünnipäevale.
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Neeme kooli juhataja Karin Soosalu.

Kostivere kooli aktus.Loo kooli aktus toimus uuel staadionil.

Maavanem Värner Lootsmann kiidab Loo kooli edumeelsuse eest.  HOL spordipäeval esindasid Jõelähtme valda spordipäeval Jüri Paavel, 
Merike Metstak, Ardo Lass, Tiia Välk, Art Kuum, Tarmo Paldermaa, Kätlyn 
Virro ja Hannes Orgse.

Helgi Org, Manfred Henke ja Ardo Lass saksa koolilastega kohtumas.

Neeme kooli I klass suureneb. Pritsumeeste pasunakoor.

M
V

H

Fotod: Peeter Hütt
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Перед вами первое 
дополнение к газете 
волости Йыеляхтме, 
издаваемое на 
русском языке 
для оповещения 
местных жителей 
необходимой 
информацией. 
Эта маленькая 
газета постарается 
сослужить 
добрую службу в 
сотрудничестве 
между жителями 
и работниками 
волостного 
правления, донести 
до Вас волостные 
новости и многое, 
что там происходит, 
прямо домой. Ждем 
обратной связи!

Мерике Метстак
merike@joelahtme.ee
Главный специалист по 
связям c общественно-
стью
Тел. 605 48 66; 
52 788 70
Область деятельности: 
общественные и внеш-
ние cвязи, деятельность 
по развитию, деревен-
ское движение.

Для внесения данных о месте жи-
тельства в регистр народонаселе-
ния Вам следует подать заявление в 
волостное управление, которое Вы 
можете заполнить там при помощи 
регистратора. Члены одной семьи мо-
гут предоставлять единое заявление 
о месте жительства, но только в том 
случае, если адрес проживания у них 
один и тот же.

Для подачи заявления о месте жи-
тельства необходимы документы удо-
стоверяющие личность: детям – сви-
детельство о рождении, взрослому 
– паспорт, ИД-карту или водительские 
права. С этих документов в волост-
ном управлении снимаются копии, 
которые прилагаются к заявлению. 
Затем в течение 10 дней работник во-
лостного управления введет данные в 
регистр народонаселения и таким об-

разом устаревшие данные заменяют-
ся новыми. В паспорт отметка о месте 
жительства больше не ставится, нет 
необходимости больше и в домовой 
книге. Кроме того, есть возможность 
изменить данные о месте жительства 
по требованию собственника жилья 
или на основании соответствующего 
судебного решения.

Жилое помещение, адрес которо-
го Вы считаете местом жительства, 
должно отвечать условиям действу-
ющего закона о жилище и установ-
ленным правительством Республики 
Указу о жилых помещениях. Осно-
ваниями пользования помещением 
может быть то, если Вы являетесь его 
собственником или сособственником, 
членом семьи собственника, или если 
право члена семьи на пользование 
помещением вытекает из Жилищно-

го закона, а также из Закона об обя-
зательственном праве. Собственник 
жилья добавляет к заявлению о реги-
страции места жительства копию до-
кумента подтверждающего это право.  
Договор об аренде помещения тоже 
может стать основой для внесения в 
регистр народонаселения.  Если заяв-
ление о месте жительства посылается 
по почте, то к нему следует прило-
жить копию документа подтверждаю-
щего право на проживание в данном 
жилом помещении.
Основаниями для внесения данных 

в регистр народонаселения являются:
- место жительства новорожденно-

го, которое вносится в регистр на-
родонаселения по месту жительства 
матери;

- подростки 15-17-ти лет могут ре-
гистрировать свое место жительства 
отдельно от места жительства роди-

телей, но только с их письменного 
согласия;

- самоуправление не вносит данные 
в регистр, если ходатай не является 
собственником жилья, у него нет раз-
решения собственника или договора 
на аренду, а также в том случае, если 
здания или помещения не соответ-
ствуют установленным требовани-
ям;.  

- если же самоуправление отказыва-
ет лицу в регистрации по месту жи-
тельства в регистре народонаселения, 
то ходатай информируется об этом в 
течение 10 дней после подачи заявле-
ния. 
Адресные данные о месте житель-

ства в регистре народонаселения 
имеют правовую основу:

- для возможности участия в парла-
ментских выборах, в выборах в мест-
ное самоуправление, для участия в 

референдуме и различных социаль-
ных опросах;

- дает право оплаты налогов по-
ступающих в бюджет местного са-
моуправления на основании пункта в 
законе о налогах;

- дает право выполнения обществен-
ных обязательств, если они связаны с 
местом жительства;

- отсутствие в регистре народонасе-
ления адресных данных о месте жи-
тельства лица не препятствует суду 
и следствию, государственному над-
зору или законных действий государ-
ственных учереждений.

Бланки заявлений о регистрации ме-
ста жительства Вы можете получить 
в волостном самоуправлении, либо 
на домашней интернет-страничке во-
лости под соответствующей ссылкой.

Внимание! Что нужно сделать для 
внесения данных о месте жительства 
в регистр народонаселения?

Контакты
Йыеляхтмеское 
волостное правление
Село Йыеляхтме
74202 Харьюмаа
lia@joelahtme.ee
Тел. 60 54 887
Факс 60 33 040

Правление
Ардо Ласс 
ardo@joelahtme.ee
Волостной старейшина
Тел. 60 54 850; 
50 788 37
Факс: 603 3040
Прием: по четвергам с 
13.00 до 16.00 
(предварительная реги-
страция
по тел. 60 54 887)

Прийт Пыльдмяэ
priitp@joelahtme.ee
Помощник волостного 
старейшины
Тел. 60 54 889
Факс: 603 3040
Прием: Вт. 09.00-13.00; 
Ср. 14.00-18.00
Область деятельности: 
природоохрана, ком-
мунальное хозяйство, 
строительство.

Людмила Каска
ljudmillak@joelahtme.ee
Помощник волостного 
старейшины
Тел. 53 999184
Прием: Вт. 09.00-13.00; 
Ср. 14.00-18.00
Область деятельности: 
коммунальное хозяй-
ство, финансирование, 
планирование и земле-
пользование.

Käesolev artikkel on kättesaadav eesti keelses augustikuu ajalehes Jõelähtme.
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Давно прошли те времена, когда в 
окружающих Таллинн дачных райо-
нах жизнь кипела только летом.
Эти дачные районы становятся те-

перь современными садовыми при-
городами, в которых человек хочет 
чувствовать себя удобно и надежно в 
течение всего года. 
Волостное правление приступило к 

разрешению проблем, связанных с их 
развитием. 

Жаль, что прежние волостные прав-
ления в Йыеляхтме не интересовались 
проблемами бывших членов садовых 
товариществ на территории села Уу-
скюла и долгое время ничего не дела-
ли, чтобы им помочь. 
В этом районе более 300 садовых 

участков, и многие владельцы уже 
приступили к перестройке своих 
дачных домиков, чтобы в них можно 
было жить круглый год. Но эту дея-
тельность следует урегулировать в со-
ответствии с законом, потому что по 
закону к таким обновленным домам 
предъявляются намного более жест-
кие требования.

В связи с жилым строительством и 
ростом постоянных жителей необхо-
димо гарантировать возможность кру-
глогодичного проезда на всех исполь-
зуемых внутренних дорогах бывших 
товариществ, а также подъездных 
путях, соединяющих различные това-
рищества. Следует также установить 
на этих дорогах уличное освещение, 
разрешить проблемы водоснабжения, 
канализации, сточных вод и т.д.
Достичь целостного развития все-

го региона можно только с помощью 
общей детальной планировки, охва-
тывающей все его отдельные участки 
земли.

Только детальная планировка по-
зволяет четко обозначить те дороги 
и подъездные пути, которые следует 
передать во владение волости, чтобы 
таким образом соблюдать порядок и 
гарантировать возможность их обще-

ственного пользования. Без этого у 
волости нет права, чтобы содержать 
дороги в порядке и тратить деньги 
на установку уличного освещения. 
Следует также решить все проблемы, 
связанные с общественным использо-
ванием внутренних и соединительных 
путей садовых товариществ.

Только с помо-
щью детального 
планирования 
можно в закон-
ном порядке 
гарантировать 
строительство 
домов вместо 
садовых дач и 
определить их 
архитектурные 
условия. 

Только на основании детального 
планирования можно обозначить ме-
ста для канализационных и водопро-
водных трасс, а также подготовить не-
обходимые проекты для ходатайства 
денежных пособий в Европейском 
Союзе и Эстонской республике для 
стоительства этих трасс. На основе 
соглашения заинтересованных сторон 
следует также найти решение и для 
дальнейшего совместного использо-
вания уже имеющихся в наличии на-
сосной станции и водосточных трасс.

Нынешнее Йыеляхтмеское волост-
ное правление во главе с волостным 
старейшиной Ардо Лассем, его по-
мощником Людмилой Каська и зам-
председателем комиссии по планиро-
ванию Еленой Лятик уже приступило 
к поиску путей практического реше-
ния этих задач в районе села Уускю-
ла.

Но эта работа может проходить толь-
ко в тесном сотрудничестве с жителя-
ми и владельцами земельных участков 
этого региона, и здесь необходимы 
полная ясность, взаимная доброжела-
тельность и доверие.

Каждому следует учесть, что согласт-
но закону у волостного правления нет 
права разрабатывать предполагаемое 
детальное планирование полностью 
на свои средства. Особенно в той его 
части, которая касается жилищного 
строительства на отдельных участках 
и связанных с ними трасс и техносе-

тей. Потому что реаль-
ную пользу от этого 
получат прежде всего 
владельцы этих участ-
ков.

Так как речь идет о 
большой территории, 
которой требуется еди-
ное решение, то волост-
ное правление взяло на 
себя ответственность за 

организацию дела и частичную оплату 
расходов. Для этого были произведе-
ны необходимые расчеты, и теперь во-
лостное правление готово заключить 
с владельцами участков договоры о 
составлении единого детального пла-
нирования и об оплате каждого вла-
дельца доли его расходов. Это значит, 
что сельсовет берет на себя обязан-
ность составления детального плани-
рования, а владеьцы участков оплатят 
все расходы в равных долях. Это будет 
примерно 3000-4000 крон в зависимо-
сти от торгов по оплате детального 
планирования. Жители не должны (да 
и не могут) вносить никакие дополни-
тельные денежные средства за разра-
ботку детального планирования нико-
му, кроме волостного правления. И это 
очевидно, что каждому в отдельности 
за разработку детального планирова-
ния своего участка пришлось бы за-
платить в несколько раз дороже.

К настоящему времени волостное 
правление с помощью бывших садо-
вых товариществ распорядилось про-
вести совешания и информационные 
дни для жителей региона. В процес-
се подготовки находятся и договоры 
между жителями и волостным прав-
лением, с условиями которых можно 

будет познакомиться в ближайшее 
время.

Так как я сам принимал непосред-
ственное участие в нескольких таких 
собраниях, то могу с полной уверен-
ностью утверждать, что сотрудниче-
ство волостного правления и местных 
жителей для разработки современных 
условий в регионе села Уускюла дает 
хорошие результаты.
Развитию региона в окрестности 

села Уускюла может помочь каждый, 
кто зарегистрирует своим местом жи-
тельства Йыеляхтмескую волость. Это 
можно сделать лично, придя в волост-
ное правление, или с помощью ин-
тернета. Напоминаем, что волостное 
правление может потратить для раз-
вития своего региона именно столько 
средств, сколько денег от подоходного 

налога поступит в его казну от каждо-
го отдельного человека. 
Если у Вас возникнут вопросы, кото-

рые требуют дополнительной юриди-
ческой консультации, то можете всег-
да обратиться ко мне за помощью.
Если же у Вас возникнут вопросы по 

жилищному строительству, дорогам 
или техносети, можете обратиться за 
разьяснениями к помощнику волост-
ного старейшины Людмиле Каска. Ее 
тел. 5399184

Майдо Пайо,
юрист

член Комисси по развитию 
Йыеляхтмеского волостного 

правления
maido@pajo.ee

5052056 

Развитие садовых товариществ 
нуждается в совместных усилиях

Сельсовет берет на 
себя обязанность 
составления 
детального 
планирования, а 
владеьцы участков 
оплатят все расходы 
в равных долях.

С 1 декабря 2008 года изменяется 
организация вывоза мусора.
По результатам проведенного летом 
конкурса с 1 декабря 2008 года на всей 
территории волости Йыеляхтме вывозом 
мусора будет заниматься фирма Ragn-Sells 
AS.
Мешок с отходами до 20L / 4kg - 9.44
Мешок с отходами до 150L / 10kg - 17.70
Контейнер 80L - 17.70
Контейнер 140L - 27.45
Контейнер 240L - 51.91
Контейнер 370L - 53.10
Контейнер 600L - 60.02
Контейнер 800L - 71.34
Контейнер 2500L - 180.65
Контейнер 4500L - 293.86

Инфотелефон вывоза мусора 15155

Прейскурант цен

Peeter Hütt
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Этим летом дождь лил так часто, 
что без него не обошелся и тот день, 
когда я пошла в гости к Светлане 
Сильченко. Но не смотря на это, 
прежде всего запомнилась солнеч-
ность той встречи. Ее квартира на 
втором этаже серого деревянного 
дома на тихой улице была на удив-
ление светлой и теплой, в воздухе 
витал запах свежевыпеченных бу-
лочек с корицей и кофе. Откуда-
то из других комнат появились на 
мгновение двое веселых мальчиков, 
которые тут же исчезли по своим 
неотложным делам.
Хотя с их симпатичной и обаятельной 

бабушкой я раньше не встречалась, но 
очень скоро возникло чувство, будто 
мы были старыми знакомыми.  

Откуда приходят люди с таким свет-
лым взором и щедрой душой?
Оказалось, что Светлана Сильченко 

родилась в Хаапсалу, ходила там же в 
школу и до сих пор очень любит свой 
родной город. Годы учебы привели ее 
в Таллиннское музыкальное учили-
ще. После его окончания она получи-
ла направление снова в Хаапсалу, но 
теперь все же не живет там больше 
уже несколько десятков лет, правда, 
при удобном случае всегда любит 
туда съездить и сейчас. Ее мама была 
всю жизнь учительницей, папа рабо-
тал в сфере радиосвязи. В их семье 
было еще двое детей – брат и сестра, 
с которой Светлана в детстве часто 
ссорилась. А отец посмеивался: мол, 
вот увидите, будете потом в жизни 
лучшими подругами, на что Светлана 
мысленно отвечала: «Никогда!» Но 
именно так все и получилось.
А история отношений ее родителей 

сложилась намного раньше. Светла-
на поведала, что они встретились во 
время войны. «Отец работал до войны 
на Ленинградском радиозаводе, и от-
туда его отправили служить в морской 
флот на Дальний Восток. Маму эва-
куировали туда же с Украины из-под 
Харькова. И не со своими родителями, 
а с семьей дяди. Это было счастье, что 
ее забрали, потому что остальные род-
ственники, которые остались в Харь-
кове, почти все пропали. Мама и папа 
поженились почти сразу после войны 
там же на Дальнем Востоке, а затем 
приехали в Ленинград. Оказалось, что 
у папы там не сохранилось ни дома, 
ни работы, вот так они и нашли свой 
новый дом в Хаапсалу». А с семьей 
дяди Светлана постоянно поддержи-
вает контакты, ведь близкие родствен-
ники всегда очень важны в жизни.
Мать математик, отец радиотехник, 

похоже, что вроде бы нет особой по-
чвы для интереса к музыке. Но Свет-
лана тут же добавляет: «У моей мамы 
- прекрасный голос, она хорошо поет. 
Думаю, что если бы жизнь сложилась 
иначе, то и я могла  бы стать учитель-
ницей по математике, потому что ма-
тематика тоже моя большая любовь».
Музыка и математика – разве они 

не противостоят друг другу? «Так 
считают. Но на самом деле хороший 
музыкант получается из хорошего ма-
тематика, потому что и в музыке необ-
ходимо иметь логическое мышление, 
ощущение формы и равновесия », - 
парирует Светлана Сильченко. Во вся-
ком случае, в жизни ее матери эти две 
кажущиеся противоположности лишь 
дополняют друг друга. К ней до сих 
пор ходят ученики, ее зовут повсюду, 
с ней интересно и она сама интересу-

ется всем.
Когда я предположила, что,скорей 

всего, природные музыкальные при-
страстия матери и привели дочь к му-
зыке, то выяснилось, что ранее уже 
бабушка со стороны матери училась 
в Одесской консерватории и была 
хорошей пианисткой. Судьба поже-
лала, чтобы из всей семьи она оказа-
лась одной из немногих, кто пережил 
войну. Семьи ее сестры и брата были 
угнаны в Германию и там погибли. 
Бабушка приехала после войны  к до-
чери в Хаапсалу, и теперь ее внучка 
признается, что именно бабушка ста-
ла самым важным для нее человеком: 
«Она очень многому меня научила 
– любви к людям, терпению и даже 
хорошим манерам». На мой немой 
вопрос с поднятой бровью – поясне-
ние: « Она была дворянкой». И тут я 
не смогла удержаться: тогда ведь и в 
Ваших жилах течет «голубая кровь»! 
Пианистка из дворянского рода в со-
ответствии с положением улыбнулась 
и продолжила: «У них была когда-то 
под Харьковым большая усадьба, мама 
еще помнит ее. В сталинские времена 
дедушку арестовали, и лишь намного 
позже мы узнали, что довольно скоро 
он был убит в тюрьме. Семью из по-
местья выселили, и пришлось найти 
хоть какое-то пристпнище».

Мы продолжили разговор со Свет-
ланой Сильченко о толерантности. 
Эстонцев порой упрекают даже во 
враждебности по отношению к чу-
жим. Ощущала ли она это по отноше-
нию к себе?

«Я встречала в своей жизни самых 
разных людей, но мне везло, ко мне 
всегда относились очень хорошо. До 
поступления в музыкальное учили-
ще я не знала эстонского языка. В 
общежитии попала в одну комнату с 
эстонскими девочками  и, как-то само 
собой, заговорила по-эстонски. Те-
перь, вспоминая то время, думаю, что 
может быть кто-то и подсмеивался 
надо мной, но вообще-то мы хорошо 
ладили. Я всю жизнь проработала в 
эстонском коллективе и всегда встре-
чала только дружеское отношение», 
- утверждает Свет-
лана Сильченко на 
прекрасном эстон-
ском языке, что, не-
сомненно, является 
одной из причин ее хороших отноше-
ний с людьми. 
Но не единственной. «В Хаапсалу 

у нас во дворе жила одна старенькая 
тетя, очень милый человек. Когда я 
подросла, мы как-то разговорились, 
и она рассказала мне о своей жизни в 
Сибири. Позже я подумала, что после 
всего пережитого она могла бы оже-
сточиться, но этого не случилось. Мы 
же приехали туда жить как русская 
семья, а она так хорошо к нам отно-
силась, была такой доброй, все время 
приносила нам из своего сада цветы 
и угощала яблоками », - вспоминает 
Светлана Сильченко.
Скорей всего, каждый из нас знает 

кого-нибудь из «сибирских эстонцев». 
Знаю и я таких и всегда восхищаюсь 
широтой их взглядов и мудростью, ко-
торая позволяет им смеяться над тем, 
что могло бы привести в отчаяние. 
Невидимая граница терпимости про-
ходит не по народностям, а по отдель-
ным людям.
Вместе со Светланой Сильченко мы 

продолжаем путешествие по дороге 

ее жизни. После пяти лет работы пре-
подавателем музыки в Хаапсалу она 
выходит замуж и уезжает в Таллинн. 
Рождаются дети, две дочери и сын, 
как когда-то и в ее отчем доме. Мо-
лодая мать работала на двух местах и 
училась заочно на психолога. Сначала 
жили вместе с родителями мужа в Му-
уга, затем получили свою квартиру в 
Ыйсмяэ. К тому времени свёкор умер 
и свекровь, не захотев оставить семью 
сына, переехала также в Ыйсмяэ. Тре-
бовательная и довольно властолюби-
вая, она хотела направлять семейную 
жизнь сына по своему усмотрению. 
Но и невестка была не из робкого де-
сятка. Правда, вспоминая теперь те 
времена многое видится совсем по 
другому: «Она мне во многом помога-
ла. У меня никогда не было проблем, 
куда девать детей, когда я была на 
работе. Свекровь жила только для се-
мьи, на работу не ходила. Пошла лишь 
тогда, когда умер ее муж. А когда она 
получала свою зарплату, то всегда 
приносила домой много разной еды. 
Было время дефицита, и нужно было 
потратить массу усилий, чтобы хоть 
что-нибудь достать. Так что ее мысли 
были всегда связаны с семьей.
Но, к сожалению, эту семью, как и 

многие другие, разрушил алкоголь. 
Что творится в стенах дома алкоголи-
ков, знают лишь очевидцы, но они не 
осмеливаются рассказывать об этом 
другим. Стыдно. И страшно. А в это 
время правители страны с важным 
видом обсуждают вопрос, не умаля-
ют ли свободу личности ограничения 
в продаже спиртного. В том числе и 
личности алкоголика, у которого есть 
полная свобода отравлять жизнь сво-
их близких. В государственную казну 
и карманы продавцов спиртным льют-
ся деньги, но вот какой ценой – кто об 
этом спросит?

Изменения в жизни Светланы Силь-
ченко произошли более-менее в одно 
время – новый дом, новая работа. 
Она говорит, что с детьми ей повезло, 
их никогда не надо было заставлять 
учиться. В новом доме жили пару лет 
посреди ремонта. Когда бабушка при-

езжала в гости, то 
удивлялась: сидит 
внук на куче строй-
материалов за кни-
гой и делает уроки. 

Теперь все уже получили высшее об-
разование, завели семьи и живут своей 
жизнью. «Нам всегда очень хорошо и 
весело вместе, на дни рождения соби-
рается полная комната гостей – дети 
со своими семьями, семья сестры. И 
хотя я живу одна, я редко одинока», - 
радуется Светлана.
Её новым местом работы, теперь уже 

11 лет назад, стала школа в Костиве-
ре. Возможно, могла бы найти работу 
и поближе, но она её и не искала. «В 
Костивере мне сразу понравилось. 
Прежде всего дети, которые попали в 
мой музыкальный класс. Помню, я все 
время   удивлялась, что так много та-
лантливых детей может быть в одной 
маленькой школе. И конечно же, очень 
важным было то, что со мною рядом 
все время находилась Силья Трисберг, 
которая была здесь учительницей му-
зыки. Она-то меня и позвала сюда. Мы 
с ней очень хорошо ладили и прово-
дили разные мероприятия. Она учила 
тех же детей, что и я, пению и соль-
феджио. В общем, меня здесь сразу 
приняли очень хорошо и ценили мою 

работу. Позднее я занялась ещё и на-
родными танцами. Временно, как обе-
щал директор школы, пока не найдут 
нового человека, потому что прежний 
уехал из этих мест. Если работа пре-
подавателя по-фортепьяно довольно 
спокойная, сидишь себе где-нибудь в 
уголке за своим инструментом, то на-
родный танец требует большего про-
странства и некоторым даже в тягость. 
У нас в Костивере ведь зала для танцев 
нет, поэтому занимаемся в коридоре, 
когда рядом проходят уроки по мате-
матике или музыке. А танцевать ведь 
тихо невозможно: звучит музыка, дети 
прыгают и вскрикивают, учительница 
кричит... Но я не видела среди других 
учителей ни одного сердитого лица. У 
нас вообще очень хорошие учителя в 
школе, а наши ученики, чтобы учить-
ся дальше, легко попадают в Таллинн-
ские школы. И опять-таки ко мне в 
танцевальный кружок попали такие 
замечательные ребята, что с ними ра-
ботать – одно удовольствие. К настоя-
щему времени я занимаюсь этим уже 
8 лет. Нет ничего более постоянного, 
чем временное.»
Первые ученики Светланы Силь-

ченко уже выросли и продолжают за-
ниматься народным тацем в кружках 
при Йыеляхтмеском народном доме. 
Конечно же, это радует. Но, по убеж-
дению учительницы, без поддержки 
родителей ничего не получится. «При-
чем, как за плечами моих талантливых 
учеников в фортепьянном классе, так 
и во всем другом. Помню, как с пер-
вой же группой ребят-танцоров сразу 
же образовался своеобразный роди-
тельский фэн-клуб. Они ездили с нами 
повсюду, помогали, организовывали 
всякие выезды, вечера с кострами, и 
чего только еще. Наша жизнь была 
очень активной, и из детей выросли 
энтузиасты. Похоже, сейчас интерес у 
детей чуть поугас.»
Думаю, что одна из причин – плата 

за кружок. Не все родители могут по-
зволить своим детям такую роскошь. 
Но оказывается, школе в Костивере 
это не грозит, так как Йыеляхтмеская 
волость поддерживает внеклассную 
деятельность так, что родителям не 
надо зп это платить. И все-таки, как с 
грустью отметила Светлана Сильчен-
ко, - « в детях сейчас уменьшились и 
интерес, и настойчивость, и терпение, 
и усердие, которые так необходимы в 
этой работе, будь то игра на фортепья-
но или народный танец. За этим тоже 
стоит их родной дом, но сейчас став-
ший уже совсем другим. Родители все 
время спешат. Надо много работать, 
чтобы быстро достичь успеха. Нет 
времени подумать, что будет, напри-
мер, через 20 лет – какими людьми 
вырастут их дети, с которыми некогда 
было заниматься, направлять их инте-
ресы, говорить с ними, слушать.»
Светлана Сильченко верит, что ко-

нечно же, материальный достаток 
необходим любому человеку. Но в то 
же время – это не гарантия того, что 

он будет жить полноценной жизнью. 
К тому же, богатство может в любой 
момент исчезнуть, а вот то, что ты су-
меешь скопить в своем сердце и душе 
– даст тебе сил до конца жизни.
На мой вопрос, правда ли, что живя 

посреди музыки все видится в не-
сколько ином свете, Светлана Силь-
ченко отозвалась следующим обра-
зом: «Я верю в это и всегда верила с 
начала занятий в музыкальной школе. 
Я поняла, что это какая-то моя особая 
сфера, особый язык, которым владе-
ешь. Моя сестра и старшая дочь тоже 
учились игре на фортепьяно, и хотя 
сейчас они уже не играют, в них все 
равно осталась эта духовность. Ино-
гда говорят, ну что ты тут учишься 
семь лет музыке, а потом вовсе не 
притрагиваешься к фортепьяно. Это 
ничего не значит, потому что это оста-
лось в твоей памяти и в душе. Это 
как с моей поездкой а Норвегию – я 
только раз там побывала и не могу 
это больше «потрогать», «я больше не 
играю», но она по-прежнему у меня в 
памяти и душе. Если же я узнаю что-
то новое, сразу же возникают другие 
представления,» - убеждает Светлана 
Сильченко.

Самое главное в её жизни – лю-
бовь. «Интересно, что если к любви 
правильно относиться, она никуда не 
пропадает. Она меняет свое лицо, рас-
тет и становится даже глубже. Это и 
есть то, что поддерживает мою жизнь: 
любовь к своим детям, ученикам, к 
своей работе, к музыке, своему дому 
и окружающим людям. Это помогает 
мне справляться с любыми трудностя-
ми. Очень важно также понимание и 
сострадание. У меня была как-то учи-
тельница, которая утверждала, что её 
главный принцип – никаких принци-
пов. Тогда я её не поняла. А потом до-
гадалась, что мы не должны быть свя-
заны ни с чем, то есть все не должно 
идти так, как тебе хочется. Все может 
получиться совсем по-другому – и, 
может быть, это даже к лучшему.
В своей работе вижу главное в том, 

чтобы научить детей любить то, что 
они делают. Тогда они будут ощущать 
от этого радость. Но во имя этого надо 
очень много работать. Мне жаль, что 
в наше время дети не привыкли ни на-
прягаться, ни страдать. Во имя любви 
нужно потрудиться.»

Прежде, чем я покинула гостеприим-
ный дом Светланы Сильченко, я вновь 
увидела двух жизнерадостных маль-
чуганов, которые пришли поклянчить 
у бабушки деньги на мороженое. Раз-
умеется, они их получают, как и мно-
гое другое, что бабушке доступно. И 
конечно же, когда-нибудь они поймут, 
что самый ценный подарок невидим 
глазу, но он настолько важен, что без 
него мир будет пустым.

     
Лийна Кусма

(перевод: Наталья Сиккемяэ)

Религия любви

«В Костивере мне 
сразу понравилось.»
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1 сентября в поселке Лоо был открыт новый 
стадион с футбольным полем, подходящим 
для внутриреспубликанских игр, с беговой  
дорожкой, секторами для тройных прыжков 
и прыжков в длину, толкания ядра, площад-
ки для игр в баскетбол и волейбол, а также 
территорией для занятий гимнастикой. В це-
ремонии открытия стадиона в Лоо принима-
ли участие президент Олимпийского комите-
та Март Сиймер и знаменитый баскетболист 
Маргус Метстак.
Как сказал волостной старшина Ардо Ласс, - 

«Отсутствие стадиона в поселке Лоо с 2500-ми 
жителями было препятствием для успешного 
развития таких видов спорта, как легкая атле-
тика и игры в мяч. Надеюсь, что новые условия 
для занятий спортом дадут возможность нашей 
молодежи как улучшить свое здоровье, так и по-
высить спортивные достижения.»

Новый стадион будет служить прежде всего 
местом для занятий ученикам Лооской школы. 
Но он открыт также для всех местных жителей 
и других любителей спорта. 
Некоторые данные стадиона: футбольное поле 

с искусственным покрытием длиной 90 и шири-
ной 55 метров, беговой круг с тремя дорожками 
(длина его окружности 333 метра), на ровном 
130-метровом беговом отрезке – 4 дорожки. Ис-

кусственное покрытие имеют также беговая до-
рожка, площадки для игр в баскетбол и волейбол 
и территория для занятий гимнастикой.
Для зрителей на стадионе установлены места 

для сидения. Лооский стадион освещен, что по-
зволяет заниматься там любой спортивной дея-
тельностью и в темное время. Он окружен забо-
ром и снабжен видео-охраной.
Строительство стадиона обошлось Йыелях-

тмеской волости в 12,5 миллиона крон. Для 
этого с помощью государственного заказа был 
проведен конкурс, который выиграла фирма AS 
Talter, имеющая опыт в строительстве подобных 
объектов.

В находящемся в 3-х км от Таллинна поселке 
Лоо школа была открыта уже в 1987 году, и с 
тех пор там планировалось и строение стадиона. 
Сейчас помимо нового стадиона в поселке Лоо 
есть также здание со спортивным залом, бас-
сейн и беговая дорожка здоровья.

Мерике Метстак 
Йыеляхтмеское волостное правление

Тел. 60 54 866 ; 52 788 70
merike@joelahtme.ee

http://www.joelahtme.ee

Разумеется, прежде всего новым стадио-
ном будет пользоваться Лооская средняя 
школа. Кроме уроков по физкультуре там 
будут проходить тренировки по легкой 
атлетике и футболу для детей разных воз-
растов. Все другие желающие – любители 
спорта (как дети, так и их родители) могут 
заниматься на стадионе Лоо по вечерам 
и в выходные в следующее время: Пон. 
17.00 - 19.00, Вт. 18.00 - 20.00, Ср. 19.00 - 
20.00, Ч. 18.00 - 20.00, Пят. 19.00 - 20.30 и 
Воск. 14.00 - 18.00.
В это время стадион открыт (бесплатно) 

для всех.
Кроме того, стадион можно снимать для 

проведения групповых тренировок, футболь-
ных матчей и других состязаний. График дея-
тельности стадиона (пока предварительный), 
который в более уточненном виде есть и на 
домашней страничке Лооской средней шко-

лы в интернете, действителен этой осенью. 
Но в дальнейшем по желанию жителей его 
могут изменить в соответствии с интересами 
наших любителей спорта. 
С пожеланием прекрасной спортивной осе-

ни,

Юрий Паавел
Руководитель спортивных баз 

Jõelähtme Varahalduse OÜ

Йыеляхтмеское волостное правление ждет от всех действующих в волости не-
доходных объединений и товариществ заявления о ходатайстве для денежных 
пособий из волостного бюджета на 2009 год. Просим предоставить обоснованное 
ходатайство и описание плана действий не позднее 15.10.2008 года.

Об использовании 
нового стадиона в Лоо

Внимание недоходным 
объединениям и 
товариществам!

Открыт новый 
стадион

Peeter Hütt
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Harri Reidma, Sirje Tikerpäe 
ja lapsed on esireas. Loo 

elanikud taustal.

Pealtvaatajad kaasa elamas.

Loolill jalgpallimurul.

Avamängu korvpallivõistkonnad.

Lõvi ja Siga lapsi lõbustamas.

OÜ Jõelähtme Vara-
halduse juhataja Teet 

Sibrits sai tänukirja 
Loo staadioni raja-

mise eest.

Mäng visati lahti.

Vello Varik, 
Ardo Lass, 
Margus Metstak, 
Mart Siimann, 
Harri Reidma, 
Merike Metstak 
ja Maido Pajo.

ETV spordiuudistesse annavad inter-
vjuud sporditüdrukud.

Lippude heiskamine.

Fotod: Peeter Hütt
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Valdade tulevik on jälle päeva-
korda tõstetud ning järjekordselt 
räägitakse nende sundliitmisest.  
Käsu korras kokkupanekuga loo-
detakse, et vallad saavad siis oma 
tööga paremini hakkama. Selline 
lootus on naiivne. Mitmetes Eu-
roopa riikides on omavalitsused 
rahvaarvult ja territooriumilt palju 
väiksemad kui meil, mis aga ei 
takista nende toimetulekut. 

Tegelik probleem ei ole mitte 
valdade suuruses, vaid selles, et 
riik on järjest rohkem ülesandeid 
pannud valdadele ja linnadele 
ilma rahalise katteta ja seda on 
tunda ka meie vallas. Samuti on 
probleem kahtlemata selles, et 
paljud omavalitsused on riigi-
ametnikele ja Toompea poliitiku-
tele pinnuks silmas.

Esiteks. Kohalikud teed, koolid, 
lasteaiad, hooldekodud, kultuu-
rimajad, raamatukogud, võimlad, 
ujulad, staadionid on ainult osa 
sellest loetelust, mida tuleb 
ehitada ja ülal pidada omavalit-
suse eelarvest. Ilma riigi toeta või 
laenu võtmata ei suuda selliseid 
objekte valmis ehitada mitte üks-
ki omavalitsus, ükskõik kui suur 
ja rikas see ka ei oleks.  Seoses 
sellega on äärmiselt taunitav 
valdadele ja linnadele lubatud 
lasteaedade ehitamise rahade 
kärpimine Vabariigi Valitsuse 
poolt käesoleval aastal poole 
võrra - 150 miljonilt 75 miljonini. 
Selletõttu peame ka oma vallas 
täiendavalt vajalikud lasteaiako-
had valmis ehitama laenu arvelt.   
Samuti jättis riik rahuldamata 

meie valla taotluse Loo kooli 
renoveerimise rahastamiseks 
ning  võimla ja staadioni ehitami-
seks Euroopa Liidu rahade toel. 
Sellepärast otsustas volikogu 
kõigepealt valmis ehitada Loo 
kooli staadioni ja veel sel sügisel 
algab kooli remont tiibade kaupa. 
Pärast seda, kui oleme saanud 
lahendada lasteaiakohtade prob-
leemid üle valla ning rahuldada 
ka Kostivere ja Neeme kooli esma-
sed vajadused, tuleme kindlasti 
ka Loo kooli võimla ehituse 
juurde. Nende objektide peale 
kulub kokku ligi 100 miljonit 
krooni ja valla oma rahadest 
seda kõike ühe-kahe aastaga 
ära ei tee.

Teiseks. Vallad peavad maksma 
suuri summasid bussiliikluse 
eest, kuigi meil puudub otsus-
tav sõnaõigus bussiliinide ja 
kellaaegade osas. Ilmselgelt ei 
panusta riik piisavalt korrakaitse 
tagamisse, mistõttu ka siin peab 
omavalitsus õla alla panema. Nii 
oleme valla kulul asunud pai-
galdama avalikesse kohtadesse 
valvekaameraid,  nagu seda 
tehakse ka teistes riikides. Loo 
aleviku keskuse valvekaameratest 
on juba kasu olnud korrarikkumis-
te ja varguste avastamisel. Kõik 
see aga peaks toimuma eelkõi-
ge politsei kui korrakaitse eest 
vastutava ametkonna arvel. Riik 
ei ole seni suutnud täita ka oma 
ülesannet meie valla ja piirkonna 
riskianalüüsi koostamisel, kuigi  
siin asuvad riigile kuuluva Tallin-
na Sadama ohtlike naftasaaduste, 

söe ning kemikaalide laadimis- ja 
laokompleksid.  

Kolmandaks. Kui omavalitsused 
muutuvad mitu korda suuremaks, 
siis peavad inimesed kulutama 
tunduvalt rohkem oma aega 
ja raha vallaga asjaajamiseks. 
Samamoodi suurenevad ka valla 
asjaajamiskulud (eriti ehitus- ja 
keskkonnajärelevalve, sotsiaalabi 
jne.) oma elanikega suhtlemisel.   

Seega on kokkuhoid ja sääst 

valdade kokkupanekust näiline 
ning tegelikust probleemist möö-
davaatamine. Riigi raha sääst-
mine valdade ja elanike tasku 
arvelt näitab, et riik tegelikult ei 
hooli kohalikust ja piirkondlikust 
arengust. 

Neljandaks. Järjest ilmsem on 
peaministri ja ministrite huvi 
dikteerida riigi rahakoti kaudu 
valdadele ja linnadele oma tingi-
musi, samuti ajada takistamatult 
ärimeeste huve, nii nagu näiteks 
reformierakondlasest keskkon-
naminister, kes soosib meie 
vallas uute kaevanduste rajamist 
vastuolus elanike huvidega. 
Jätkuvad valla vaidlused Muinsus-
kaitseametiga, kes on harjunud 
dikteerima kõigile oma tingimusi, 
selle asemel, et leida Rebala 
muinsuskaitsealal mõistlik tasa-

kaal külade arengu ja ajalooliste 
väärtuste säilitamise vahel. 

Kui poleks oma tugevat valla-
võimu, kes siis valla arengu ja 
kohalike probleemide lahenda-
mise eest seisaks, vastukaaluks 
riigivõimu survele?

Riigi suund nõrgestada omava-
litsusi ja mitte arvestada kohaliku 
arengu vajadustega on vastuolus 
demokraatlike riikide üldtunnus-
tatud ning ka Eesti seadustes 
kirja pandud põhimõttega. Selle 
põhimõtte kohaselt tuleb koha-
likke asju otsustada  kohapeal ja 
riik peab tagama omavalitsustele 
piisava tulubaasi oma ülesanne-
tega toimetulekuks. 

Poliitikute tagatubades joonis-
tatud liitmiskavade asemel tuleb 
rohkem soodustada valdade ja 
linnade koostööd piirkonna aren-
gu huvides. Nii oleme ise asunud 
ühiselt tegutsema Rae ja Viimsi 
vallaga Euroopa Liidu LEADER 
programmi raames (vt. augusti-
kuu Jõelähtme valla leht).

Elu ja senised kogemused on 
näidanud, et ainult tugev  koha-
lik omavalitsus suudab seista 
piirkonna huvide eest, lahendada 
kohapeal kõik olulised küsimused 
ning tasakaalustada ametkonda-
de võimu.

Vajame reaalselt iseseisvaid ja 
kohalikku elu ise korraldavaid 
omavalitsusi, kes ei sõltu poliiti-
listest tõmbetuultest.

Maido Pajo, 
Jõelähtme vallavolikogu liige

POOLT JA VASTU

Omavalitsus ja riik – 
sõbrad või vaenlased?

Vabameelsusel 
on laastavad 
tagajärjed

2008. a. augusti “Jõelähtme vallalehes” artiklis 
“Kuritegevust saab ennetada ja ära hoida” puudu-
tab valla vanemkonstaabel K. Luur noorte prob-
leemset käitumist. 

On vaja teada, millised mured korra tagamisel 
esile tulevad.

Kuritegevuse ulatus on suur ja kuritegevuse juured 
sügaval. 20 aasta jooksul on noorus väga muutu-
nud ja muutunud negatiivses suunas. 20 aastat 
tagasi peeti oluliseks töökasvatust ja noortele 
esitati kindlaid nõudeid, mis on kasvatuslikust 
seisukohast väga tähtis. Pärast kella 23 ei tohtinud 
alaealised ringi hulkuda. Vabatahtlikud, puna-
sed sidemed käistel, patrullisid linna tänavatel. 
Tänapäeval selliseid vabatahtlikke ei leidu, sest 
elanikele, sealhulgas alaealistele on kättesaadavad 
iga tüüpi relvad. Nõukaajal sai noakandja 2 aastat 
vanglakaristust, kui lubatav noatera pikkus ületas 
kasvõi paar sentimeetrit normi. Praegu panevad 
rullnokad keset ööd toime tugevaid plahvatusi, 
mida pürotehnika abil ei saavuta. Internetis puudub 
tsensuur täielikult, sealt need retseptid pommide 
valmistamiseks saadakse. 

Maal nõudsid töötajatelt nende võsukeste distsip-
liinist kinnipidamist majandijuhid, kes karistasid 
vanemaid rahaliselt – nad jäeti preemiast ilma. Ja 
kord oli majas. Praegu ongi suur probleem noorte 
sihitu hulkumine, suitsetamine, alkoholi ja muude 
uimastite tarbimine, mis viib vandalismini. Noorte 
väära käitumise üks põhjus on võõrdumine tööst, 
neist on saanud tööpõlgurid ja hõlptulu otsijad. 
Kasvav tööpuudus teeb murelikuks, on ju töökus 
intelligentsuse näitaja. 

Psüühilises väärarengus on süüdi täiskasvanud, 
s.o. ühiskond ja poliitikud, kes riiklikul tasemel 
külvavad vihkamist inimgruppide vahel, kasutades 
selleks keeleseadust. Kunagi räägiti rahvaste sõpru-
sest, nüüd vihkamisest.

Väga suurt mõju noore inimese ja ka lapse 
omaduste kujundamisel avaldavad televisioon ja 
internet, milles domineerivad vägivald, jõhkrus, 
madalad instinktid. Hirmsasti häirib noorte juures 
lausropendamine. 

Mida saavad lastevanemad teha? Nõuda dist-
sipliini, anda vähem taskuraha, näidata isiklikku 
eeskuju. Paljusid lastevanemaid endid tuleks veel 
kasvatada. Nii on lood. 

Kuid puud tuleb painutada siis, kui ta on veel vit-
sajämedune. Kui puuduvad nõudmised ja distsip-
liin, tulevad asemele anarhia ja vabameelsus. Aga 
vabameelsusel on laastavad tagajärjed. 

Kirjasaatja Harjumaalt
P.S. Käesoleva artikli alusel nimetab mind nii mõ-

nigi nõukanostalgikuks, aga mis puutub lähimine-
vikku, pole ma tõde moonutanud.

Järjest ilmsem on 
ministrite huvi dikteerida 
riigi rahakoti kaudu 
valdadele oma tingimusi
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Valla ametiisikute 2007.a. majanduslike huvide 
deklaratsioonid.

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on 
esitatud Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse 
liikmete ning vallavalitsuse ametiisikute poolt kor-
ruptsioonivastase seaduse ja Jõelähtme Vallavolikogu 
poolt kinnitatud 07.11.2002.a. nr. 1 “Majanduslike 
huvide deklaratsioonide avalikustamise korrast” läh-
tudes, ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni 
vormi järgi:

 I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood (ei kuulu 

avaldamisele). 3. Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 
5. Ametipalga aste ja ametipalk. (Avaldatakse koos 
asutusest makstavate lisatasudega;

volikogu liikme puhul ei avalikustata).
 II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmise-

ni, ka ehitised ja nende osad).
7. Registrisse kantud autod, vee-ja õhusõidukid; 

sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik,  

kogus,  nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank arve liik ja nende arv).
III Andmed varaliste kohustuste kohta.
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isiku-

tele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ameti-
palga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka 
ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal. 
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab 
deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 
50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta 
(liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms.).

           IV Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhi-

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

            V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu 
kohta.

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

kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).

Volikogu liikmed.

1. Tiia Välk. 3. FIE. 4. Aara talu. 6. Elamumaa 
mõtteline osa, ühetoaline korter, Maardu linn 
44603:003:0097; elamumaa mõtteline osa, garaaži-
boks Maardu linn 44603:003:0128; maatulundusmaa, 
elamu koos keldri ja rajatisega, Harjumaa Jõelähtme 
vald 24504:008:0482; maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald 24504:008:0483; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald 24504:003:0001; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 24504:003:0002; 
maatulundusmaa (kaasomand) Harjumaa Jõelähtme 
vald 24504:003:0126; maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald 24504:008:0236; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald  24504:008:0224; maatu-
lundusmaa (kaasomand) Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:008:0159; maatulundusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald 24504:008:0172; maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald 24504:008:0177; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald 24504:004:0162; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 24504:004:0174; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:004:0909; maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald 24504:004:0908.  7.  Peugeot Partner 
(2002); WW Golf (1998). 8. Ei ole. 9. Hansapank – 
arveldusarve, EURO tähtajaline hoius; Sampo pank 
– arveldusarve, EURO tähtajaline hoius; Ühispank – 
arveldusarve; Sampo Finland pank - arveldusarve. 10.  
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Põllumajanduslikust tootmisest 
saadav tulu; töövõtulepingud; volikogu aseesimehe, 
komisjoni esimehe ja komisjoni liikme tasu.

1. Jüri Paavel. 3. Juhataja. 4. Rahvaspordiklubi Loo. 
6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald; suvila Tallinn 
Haabersti. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat (1997). 
8. Ei ole. 9. Eesti Ühispank – arveldusarve 2. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis; töötasu 
ringitundide eest.

1. Toomas Kümmel.  3. Vabakutseline. 4. Erinevad 
lepingulised töösuhted. 6. Elamumaa Harjumaa 
Jõelähtme vald 24504:002:0314. 7. Sõiduauto Citroen 
Xantia (1999). 8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldusarve; 
Sampo Pank – arveldusarve; Nordea pank – arveldus-
arve. 10.  Eluaseme laenu jääk 170 000 kr. 11. Ei ole. 
12. Lepingulised tasud: Jaan Tõnissoni Instituut, Eesti 
Rahvusringhääling, OÜ Originaalne Keskus, AS Delfi , 
Allfi lm OÜ, Eesti Raadio; OÜ Jõelähtme Varahaldus  
nõukogu liikme tasu; Jõelähtme Vallavolikogu liikme 
ja komisjonide esimehe tasud.  

1. Riimas Ukanis. 3. Juhatuse liige. 4. Rimtom Ehitus 

OÜ. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Rimtom OÜ osa 50% - 202 
500 kr; Rimtom Ehitus OÜ – osa – 30% - 12 000kr. 9. 
Hansapank – 1.10. Hansapank – 40 170,36. 11. Ei ole. 
12. Palk, vallavolikogu liikme ja volikogu komisjoni 
liikme hüvitis.

1. Maido Pajo. 3. Volikogu liige. 4. Jõelähtme vald. 6. 
3 autogaraaži Harjumaa Jõelähtme vald  (kinnistama-
ta, ühisomand). 7. Sõiduauto Chrysler Sebring (2004). 
8. OÜ Pajo Õigusnõu osa

89 900 kr; AS EGCC A aktsia – 1000 kr – 125 000 
kr.,10 200 EUR; AS Kalev aktsia 138 tk. - 10 

kr./tk - 1380 kr; SEB Rahaturufondi osak 100 000 
kr;   Loo Hoiuühistu osamaks 64 891 kr. 9. Eesti 
Ühispank - arveldusarve; Hansapank - arveldusarve; 
Nordea Pank – arveldusarve; Loo Hoiu-Laenuühistu 
- arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk põhitöö-
kohal Riigikogu kantseleis; autori ja loengutasud; OÜ 
Jõelähtme Varahaldus nõukogu liikme tasu; pangaint-
ressid; dividenditulud. 

1. Valeri Tammeleht. 3. Kinnisvara korrashoiu 
töötaja. 4. OÜ Jõelähtme Varahaldus. 6. Korter ja 
garaaž Harjumaa Jõelähtme vald 24504:003:0371 
(kaasomand). 7. Mahtuniversaal WVSharan (2000). 8. 
Ei ole. 9. Eesti Ühispank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. 
Hüpoteek korterile 200 000 EEK. 12. Palk 0,5 OÜ Jõe-
lähtme Varahaldus; Tallinna Prügila nõukogu liikme 
hüvitis; volikogu liikme ja volikogu komisjoni esimehe 
ja liikme tasu. 

1. Merike Kahu. 3. Huvijuht, kunstiline juht.  4. 
Kallavere KK, Neeme Rahvamaja. 6. Korter Harjumaa 
Kuusalu vald 9505; elumaja Harjumaa Jõelähtme vald 
75501;. 7. Sõiduautod Ford EU (1982), Hunday Sonata 
(1989), Volkswagen Golf (1993), Seat Gordoba (2000). 
8. Ei ole. 9. Hansapank - arveldusarve; Ühispank - 
arveldusarve. 10. Hansapank – 144 230,36. 11. Hansa-
pank õppelaen 45 000 kr. 12. Volikogu liikme hüvitis. 

1. Ester Sassi. 3. Perearst-juhataja. 4. OÜ Loo 
Tervisekeskus. 6. Eramaa Võrumaa Võru linn 
91901:007:0130. 7.  Ei ole. 8. AS Pharmac lihtaktsia 
30 tk. – 300 kr. – 9000 kr; Loo TK OÜ osak 50,25% 
- 20 100. 9. Hansapank – arvelduskonto; Ühispank 
– arvelduskonto, väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. SE-
BÜhisliising – 430 000 kr. 12. Palk põhitöökohal; SA 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla lepinguline töö; volikogu 
liikme hüvitis.

1. Jüri-Anton Kerner. 3. Talupidaja. 4. FIE Jüri Kerneri 
Lille Talu. 6. Elamu, 2 majandushoonet, tulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald. 7. Sõiduauto VAZ-2101 
(1971); veoauto GAZ 51A (1965). 8. Ei ole. 9. Hansa-
pank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension; 
volikogu liikme hüvitis.

1. Harri Reidma. 3. Pensionär. 4. Ei ole. 6. Elumaja, 
rehetuba, rehealune; saun-kelder, laut, küün  Harju-
maa Jõelähtme vald – A-70. 7. Sõiduauto Volkswagen 
“Vento” (1994). 8. Ei ole. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Pension;  volikogu liikme hüvitis.

1. Jelena Lätik. 3. Maakler. 4. Maad ja Majad 
Kinnisvara OÜ. 6. Maja Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:002:1380 (ühisvara). 7.Ei ole. 8. Ei ole. 9. 
Hansapank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek 
Hansapank – 700 000 kr. 12.  Volikogu liikme hüvitis.

1. Marje Laimets. 3. Pearaamatupidaja. 4. OÜ Loo 
Hooldus. 6. Kolmetoaline korter Harjumaa Jõelähtme 
vald 81459 (ühisvara). 7. Sõiduauto Mazda 323 (1999) 
(ühisvara). 8. Ei ole. 9. SEB - arveldusarve; Sampo  
pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.  OÜ Loo 
Hooldus töötasu, Jõelähtme Vallavalitsus töötasu; 
Loo Hoiu-Laenuühistu nõukogu liikme tasu; volikogu 
liikme ja volikogu komisjoni esimehe hüvitis.

1. Väino Haab. 3. Majandusjuhataja. 4. Loo Kesk-
kool. 6. Kolmetoaline korter Harjumaa Jõelähtme vald 
(ühisomand); ühetoaline korter Harjumaa Jõelähtme 
vald (ühisomand); kelder Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:002:0244; garaažiboks Harjumaa Jõeläht-
me vald; 2 maaüksust Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:003:0402 ja 24504:003:0333. 7.  Audi 100 
(1992); Ford-Transit 100 (1995); traktor T-25A (1993); 
mootorratas Kawasaki KL-650 - (1992), Kawasaki Bentl 
Force – 750 –ATV, Honda CBR 926 RR (2002). 8. Ei ole. 
9. Hanza.net - hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tulu 
töövõtulepingust, volikogu liikme hüvitis.

1. Arvo Olek. 3. Juhataja. 4.  TÜ Talismaa. 6. 
Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
24505:002:0220. 7. Ei ole. 8. TÜ Talismaa osakud 185 
000 EEK-i. 9. Sampo pank - arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.

1. Tarmo Paldermaa. 3. Juhataja. 4. Protrailer OÜ. 
6. Elumaja Harjumaa Jõelähtme vald 86107; kinnistu 
Harjumaa Jõelähtme vald 86105; kinnistu Läänemaa 
Nõva 888; transpordimaa Harjumaa Jõelähtme vald. 
7. Sõiduauto MB 190 E (1991); sõiduauto M-21 (1962). 
8. Protrailer OÜ 100%; Loo Maja OÜ 100%; Morton 
Vara OÜ 25%. 9. Hansapank – arveldusarve; SEB – 
arveldusarve; Hansapank krediitarveldusarve; SEB 
krediitarveldusarve. 10. SEB – 253 849 kr. 11. Ei ole. 
12. Volikogu liikme hüvitis.

1. Taimi Saarma. 3. Volikogu liige. 4.  Eesti Maa-
omavalitsuste Liit. 6. 3/16 kinnistust Jõelähtme vald 
5567102. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - arveldus-
arve. 10. Eluaseme laen 90 863 kr. 11. Ei ole. 12. EMOL 
töötasu; Tallinna Prügila Nõukogu liikme tasu; Eesti 

Noorsootöö Keskus; HOL; Volikogu liikme hüvitis.

Vallavalitsuse ametnikud.

1. Ljudmilla Kaska. 3. Abivallavanem. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 37 - 20 000 kr. 6.  Kahe-
toaline korter Harjumaa Jõelähtme vald; kinnistu 
Harjumaa Jõelähtme vald; 2 kinnistut - Pärnu vald. 7. 
Sõiduauto Seat Toledo (1999). 8. Riverside Grupp OÜ 
100%. 9. SEB ÜP – 1 arvelduskonto. 10.  Laen 36 000 
EEK. 11. Ei ole. 12. OÜ Jõelähtme Varahaldus nõukogu 
liikme hüvitis. 

1. Merike Metstak. 3. Avalike suhete peaspetsialist. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 33 – 15 000 
kr. 6. Elamumaa/korter Harjumaa Tallinn – 3470401; 
elamumaa/korter Harjumaa Tallinn – 22601701; 
maatulundusmaa/elamu Harjumaa Jõelähtme vald 
1566102 (1/2). 7. Ei ole. 8. OÜ Merimetsa Kinnisvara 
100%; 9. SEB – arvelduarve; 10.  SEB  142 981.00 
EEK; SEB  21569.81 EUR. 11. Ei ole 12. Üüritulu, auto-
kompensatsioon.

1. Priit Põldmäe. 3. Abivallavanem. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 37 – 20 000 kr. 6. Maatu-
lundusmaa Läänemaa (Pärnu piirkond) kinnistu nr 
2107732; eluasememaa Läänemaa (Pärnu piirkond) 
kinnistu nr 2107832. 7. Sõiduauto Toyota (2005); 
sõiduauto Hyundai (1996); sõiduauto UAZ (1995); 
sõiduauto RAF (1989). 8. Rae Liikluskool OÜ osa 
1 – 12 000 EEK; Nordington invest OÜ, osa 1, 20 000  
EEK. 9. SEB Ühispank – arveldusarve; Hansapank - 
arveldusarve. 10.  SEB Ühispank – ca 810 000kr.  11. 
Ei ole. 12. Ei ole.

1. Helvi Kork. 3. Vallasekretär. 4. Jõelähtme Vallava-
litsus. 5. Palgaaste 37 – 20 000 kr. 6. Ei ole.

7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldusarve. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole 12. Lasteraha.

1. Hannes Orgse. 3.  Arenduse peaspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 33 – 15 000 kr. 
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldus-
arve, krediidiarve 2, kogumispension. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole.

1. Aida Kasela. 3. Finantsosakonna juhataja. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 36 – 18 500 kr. 6. 
Elamu Harjumaa Aegviidu vald (1/2 osa). 7. Sõiduauto 
Mazda (2003); sõiduauto Ford (1991). 8. Ei ole. 9. 
Hansapank – arveldusarve; Ühispank - arveldusarve. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Riiklik pension.

1. Kai Mets. 3. Pearaamatupidaja. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 –15 000 kr. 6. Eramaa 
Harjumaa Jõelähtme vald 24504:003:0335; eramaa 
Harjumaa Jõelähtme vald 24504:003:0337. 7. Ei ole. 
8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldusarve; Ühispank - 
arveldusarve. 10. Hansapank – 10 366.16 EUR. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole. 

1. Jaana Haab. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 31 – 13 500 kr.

6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald. 7. Ei ole. 8. Ei 
ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Ei ole.

1. Ellen Kahu. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 29 – 12 500 kr.

6. Elamu Harjumaa Kuusalu vald 35201:003:1716; 
elamu Harjumaa Kuusalu vald 35201:003:0035. 7. Ei 
ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Ülo Laanemets. 3. Maaosakonna juhataja. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 36 - 18 500 kr. 
6. Elamumaa, ridamaja boks Harjumaa Jõelähtme 
vald nr. 198502; garaažiboks Harjumaa Jõelähtme 
vald 1/10 m.o. nr. 10589102. 7. Ei ole. 8. Hansapanga 
väärtpaberi kontoleping 100 000 kr. 9. Hansapank – 
arveldusarve; Norde Pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 
11. Ühishüpoteek SEB Eesti Ühispank - 1 019 000 kr. 
12. Ei ole.

1. Leho Kure. 3. Jurist/peaspetsialist. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 35 – 17 000 kr. 6.  
Eramu Põlvamaa Põlva vald 557138; korter Tallinn 
7351701(1/2 kaasomandist). 7. Sõiduauto Opel Omega 
(1994); sõiduauto Citroen C4 (2008). 8. Ei ole. 9. Eesti 
Ühispank – arveldusarve, krediitarve; Hansapank – 
arveldusarve; Sampo Pank – arveldusarve, krediitar-
ve. 10. Sampo Pank 600 000 kr.  11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Triin Lindau. 3. Maakorralduse peaspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 – 14600 kr. 
6.  Elamumaa, elamu, Harjumaa Jõelähtme vald Harju 
kinnistuspiirkond 19267 (3/8). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. 
Hansapank – arvelduskonto. 10. Hansapank – 89600 
kr.  11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Alla Tempel. 3. Maaosakonna vanemspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 29 – 12 500 kr. 
6. Korteriomand Harjumaa Jõelähtme vald 8131902. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Pank - arvelduskonto. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. TÜ Kostivere Tera palk.

1. Liivi Vain. 3. Sotsiaaltöö vanemspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 29 – 12 500 kr. 
6. Elumaja ½ Harjumaa Jõelähtme vald. 7. Sõiduauto 
ZAZ (1990); sõiduauto KIA (1997). 8. Ei ole. 9. SEB 
Eesti Ühispank - arveldusarve.10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
HOL töötasu.

1. Regina Sergejeva. 3. Lastekaitse vanemspetsialist. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 29 -  12 500 

kr. 6. Elamu Harjumaa Viimsi vald 4197002. 7. Ei ole. 
8. II samba pensionifondi K3 Hansapank. 9. Hansa-
pank – arveldusarve, pensionifond; DNB Nord pank 
– arveldusarve 3. 10. DNB NORD Pank 625 000 kr.  11. 
Ei ole. 12. Tallinna Laste Turvakeskus.

1. Priit Põldma. 3. Kultuuri ja spordi vanemspetsia-
list. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 29 -  12 
500 kr. 6. Korter Tallinn; kinnistu Harjumaa Jõelähtme 
vald (1/2). 7. Sõiduauto KIA Sephia (1997); sõiduauto 
Fiat Punto (2000). 8. II samba pensionifond K3 Han-
sapank. 9.   Hansapank – arveldusarve 4; SEB pank 
- arveldusarve. 10. Ühispank kodulaen 400000 kr. 11. 
Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus palk.  

1. Johann-Aksel Tarbe. 3.  Vallaarhitekt. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 37 – 20 000 kr. 

6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Osalus OÜ Tumtum 1/3 14 000 
14 000. 9. Hansapank – arveldusarve, Den Danske 
Bank – arveldusarve (Taani). 10. Õppelaen Hansa-
pangas 31 696,56. 11. Ei ole. 12. Konsultatsioon OÜ 
Tumtum.

1. Laine Vain. 3.  Planeerimise vanemspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 28 – 11 400 kr. 
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldus-
arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Signe Kaasik. 3.  Planeeringute sekretär. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 - 8068 kr. 
6. Üksikelamu Harjumaa Jõelähtme vald 9378602. 7. 
Sõiduauto Volkswagen Golf Pluss (2007); ATV Kawa-
saki KVF 750 (2005). 8. Ei ole. 9. Hansapank – arvel-
dusarve; Nordea Pank – arveldusarve, laenukonto; 
Sampo pank - kreeditkaart. 10. Nordea Pank 89 895, 
00 EUR. 11. Hansa Liising  200 000 EEK; Hansa Liising 
56 164,56 EEK. 12. Ei ole.

1. Kätlyn Virro. 3. Planeerimise vanemspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 29 –12 500 kr. 
6. Ei ole. 7. Sõiduauto Audi A3 1997. 8. Ei ole. 9. SEB – 
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Indrek Mäeküngas. 3.  Keskkonnaosakonna ju-
hataja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 36-37 
- 19 500 kr. 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald 24505:001:0097; korteriomand Harjumaa Viimsi 
5747-12. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldus-
arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Eleri Riks. 3.  Keskkonna peaspetsialist. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 31 -

135 00 kr. 6. Korter Tallinn nr 8258601 (1/2); maja 
Järvamaa Albu vald 2393936 (1/2); maa Järvamaa 
Albu vald 21736 (1/2). 7. Ei ole. 8. SEB Ühispanga 
Progressiivne Pensionifond SEB; Pensionikindlustus. 
9. Hansapank – arveldusarve, SEB Ühispank – arvel-
dusarve. 10. SEB Eesti Ühispank - eluasemelaen 412 
000 kr. (kaastaotleja); SEB – 111 460.- krooni. 11. Ei 
ole. 12. KÜ  kütuse kompensatsioon.

1. Liis Truubon. 3.  Keskkonna vanemspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 – 14 600 kr.  
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldus-
arve; Ühispank - arveldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Ei ole.  

1. Mari Viilop. 3.  Ehitusosakonna juhataja. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste  36-37 - 19 500 kr. 
6. Ei ole. 7. Volkswagen Golf 1999. 8. AS Tallink Grupp 
aktsiad 765. 9. Lihthoius 1; krediidihoius 1. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Uno Paas. 3.  Väärteomenetleja. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 33 – 15 000 kr. 6. Eramu ja 
elamumaa Harjumaa, Rae vald nr 8030702. 7. BMW 
X-5 Maastur (2002); sõiduauto Chrysler PT Cruiser 
(2000). 8. “OÜ Atoll” osakud – 40 000 kr. 9. Sampo 
pank deebet- ja krediitarve; Hansapank deebetarve 
(2); krediitarve (2). 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Igor Sljussar. 3. Kommunaalehituse peaspetsia-
list. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 33 -  15 
000 kr. 6. Elamu (50%) Harjumaa Maardu linn. 7. 
Sõiduauto Opel Vectra (2000). 8. Ei ole. 9. SEB arvel-
dusarve, kreeditarve. 10. Ühispank  143 151 kr. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole. 

1.Gerli Kelk. 3.  Ehitusspetsialist. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 28 –11 400 kr. 6. ½ 
korteriomand Harjumaa, Jõelähtme vald nr 5196702. 
7. Ei ole. 8. II samba pensionifond K3 Hansapank 27 
835.62 EEK. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Hansa-
pank, kodulaen (kaaslaenutaotleja), jääk 88 516.17 
EUR. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Mihkel Toomse. 3. IT spetsialist. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 -  11 400 kr. 6. Ei ole. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.   Hansapank – arveldusarve, 
kreeditarve; SEB Ühispank – arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole. 

1. Lia Oolberg. 3. Sekretär-asjaajaja. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 – 10 000 kr.

6. ½ kinnistust Ida-Virumaa Kohtla-Nõmme. 7. Sõi-
duauto Ford Sierra (1986). 8. Ei ole. 9. Eesti Ühispank 
- arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Elo Pajo. 3. Sekretär asjaajaja. 4. Jõelähtme Val-
lavalitsus. 5. Palgaaste 26 – 10 000 kr. 6. Ei ole. 7. Ei 
ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Tulud töövõtulepingutega.

Volikogu esimees Art Kuum ja vallavanem Ardo Lass 
esitasid oma deklaratsioonid Siseministrile ja need 
avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.

AMETLIKUD TEATED



NR. 136
SEPTEMBER 200816 AMETLIKUD TEATED

Jõelähtme Vallavolikogu otsused august

   
Nr 397/ 26.august 2008
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud 

teemaplaneeringu „Tallinna rohealade teema-
planeering” kooskõlastamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse paragrahv 22 lõikest 2, Planeeri-
misseaduse paragrahv 17 lõike 2 punktist 2, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti koostatud teemaplaneeringu „Tallinna 
rohealade teemaplaneering”.

2. Teha ettepanek Tallinna linna territooriumil 
asuva Pirita jõe kalda sisse arvamiseks roheko-
ridori koosseisu. Jõelähtme valla Loo aleviku, 
Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla osa 
üldplaneeringu koostamisega (konsultant ja 
kaaskoostaja OÜ Hendrikson & Ko) täpsusta-
takse rohekoridore Tallinna linnaga külgneval 
alal. Pirita jõe kalda äärne maa-ala määratakse 
piiranguvööndi ulatuses rohevõrgustiku alaks.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

_____________________________________

Nr 396/26.august 2008
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud 

üldplaneeringu „Lasnamäe elamualade üldpla-
neering” kooskõlastamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse paragrahv 22 lõikest 2, Planeeri-
misseaduse paragrahv 17 lõike 2 punktist 2, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti üldplaneeringute osakonna koostatud 
üldplaneeringu „Lasnamäe elamualade üldpla-
neering”.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

_____________________________________

Nr 395/ 26.august 2008
Kaberneeme küla Metsatagune maaüksuse ja 

sellega
külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p33, planeerimisseaduse § 
24 lg 5, Jõelähtme valla Ehitusmääruse § 3 p 3, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Kaberneeme küla Metsatagune 
maaüksuse ja sellega külgneva ala detailpla-
neering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ poolt 
koostatud tööle nr 18/07, millega on kavanda-
tud 2,6 ha maatulundusmaa sihtotstarbega 
kinnistule 3 pereelamumaa ja 1 elamumaa 
krundi moodustamine.

2. Detailplaneeringu järgsete teede ning 
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise tagab 
ehitusloa taotleja vastavalt 19.08.2008.a. 
sõlmitud lepingule nr. DP-36/08.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus ühe kuu jooksul arvestades otsuse 
teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

_____________________________________

Nr 394/26. august 2008
Uusküla küla Jänesesöödisauna maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine

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

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Uusküla küla Jänesesöödisau-
na maaüksuse detailplaneering vastavalt OÜ 
Tartu Arhitektuuribüroo poolt koostatud tööle 
nr AB-51/06, millega on ca 4,12 ha maatulun-
dusmaa sihtotstarbega kinnistule planeeritud 
6 väikeelamumaa, 1 üldmaa ja 1 maatulundus-
maa krundi moodustamine.

2. Detailplaneeringu järgsete teede ning 
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise tagab 
ehitusloa taotleja vastavalt 14. 08. 2008.a. 
sõlmitud lepingule nr. DP-34/08.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus ühe kuu jooksul arvestades otsuse 
teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Nr 393/26.08.2008
Manniva küla Nõmme I kinnistu 
detailplaneeringu kehtestamine

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

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Manniva küla Nõmme I kinnistu 
detailplaneering vastavalt Sirkel & Mall poolt 
koostatud tööle nr 01-06 DP, millega on kavan-
datud 4,66 ha maatulundusmaa sihtotstarbega 
kinnistule  5 üksikelamu, 1 maatulundusmaa ja 
1 transpordimaa krundi moodustamine.

2. Detailplaneeeringu järgsete teede ning 
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise tagab 
ehitusloa taotleja vastavalt 12.08.2008.a. sõl-
mitud lepingule nr. DP-33/08.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus ühe kuu jooksul arvestades otsuse 
teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

_____________________________________

Nr 392/26.august 2008
Loo alevik Talleggi ja Loo bensiinijaama 

kinnistute vahelise ala ja lähiümbruse detail-
planeeringu koostamise algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamine

Jõelähtme Vallavalitsusele on esitatud 
detailplaneeringu koostamise algatamise 
taotlus Loo alevikus Talleggi (24504:002:0395), 
Saha tee 18D (24504:002:0396), Lõu-
na tee 3 (24504:002:0397) ja Jõujaama 
(24504:002:0065) kinnistutele. Jõelähtme 
valla üldplaneeringu kohaselt asub detailpla-
neeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas 
Saha tee ja Nehatu- Loo- Lagedi (T- 11110) 
tee vahelisel ca 30 ha suurusel tootmismaa, 
ärimaa ja üldmaa sihtotstarbega maa-alal. Esi-
tatud taotluse eesmärk on äri- ja tootmismaa 
sihtotstarbega kruntide moodustamine. Antud 
detailplaneeringu koostamise algatamise 
taotlusega soovitakse üldplaneeringut muuta 
üldmaa muutmisega äri- ja tootmismaaks.

Jõelähtme vallal on koostamisel “Loo aleviku, 
Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üld-
planeering”, millega täpsustatakse muu hulgas 
ka Loo aleviku maakasutus- ja ehitustingimusi. 
Tootmismaade planeerimisel tuleks lähtuda 
krundi kasutamise juhtfunktsioonist toot-
mishoone maa, laohoone maa, kaubandus-, 
teenindus-, kontori- või büroohoone maa. Krun-
tide suurim lubatud täisehitusprotsent oleks 
40%, kusjuures haljastusalade ja parkide ala 
planeeringualast peaks olema vähemalt 15%. 

Samuti näeb üldplaneering ette läbi Talleggi 
kinnistu transpordikoridori.

Kuna taotletud planeeringuala naabruses asu-
vad piirkonna arengule vajalikud planeeringuta 
ja sihtotstarbeta maa-alad, siis on laiendatud 
planeeringuala selliselt, et oleks tagatud tasa-
kaalustatud ja ühtselt lahendatud piirkond.

Detailplaneeringu koostamise algatamise 
eesmärk on äri- ja tootmismaa sihtotstarbega 
kruntide moodustamine, ehitusõiguse ulatuse 
ja hoonestustingimuste väljaselgitamine ning 
määramine. Planeeringuga lahendatakse juur-
depääsud planeeritavatele aladele, tehnovõr-
kude varustus ning määratakse keskkonnakait-
selised abinõud. 

Detailplaneeringu ala on ümbritsetud läänest, 
idast ja põhjast olemasolevate elamualadega 
ning koostamisel oleva Loo aleviku, Liivamäe 
küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplanee-
ringuga nähakse elamuala ette ka lõunasse. 
Detailplaneeringualast ca 150 m põhjas asub 
lasteaed ning ca 300 m ja ca 350 m kirdes 
Loo teeninduskeskus ja keskkool. Eeltoodust 
nähtub, et äri- ja tootmismaa krunte planeeri-
takse Loo aleviku südamesse. Hetkel enamusel 
detailplaneeringuala territooriumil ei toimu 
reaalselt äri- ja tootmistegevust, kuid käes-
oleva planeeringu realiseerumisel lisanduvad 
piirkonda kindlasti mitmed uued ettevõtted. 
Seega tõenäoliselt tõuseb ka keskkonnakoor-
mus. Teadmata on kavandatava tegevuse 
iseloom, kaasa arvatud selle tehnoloogiline 
tase, loodusvarade kasutamine, jäätme- ja 
energiamahukus, tegevusega kaasnevatest 
tagajärgedest, nagu vee, pinnase või õhu saas-
tatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, 
soojus, kiirgus ja lõhn ning tegevusega kaasne-
vate avariiolukordade esinemise võimalikkus. 
Samuti nimetatud mõjude suurus, ruumiline 
ulatus, kestus, sagedus ja pöörduvus, toime, 
kumulatiivsed mõjud ning mõjude ilmnemise 
tõenäosused. Eeltoodust tulenevalt on vajalik 
algatada keskkonnamõju strateegiline hin-
damine, et välja selgitada millise iseloomuga 
äri- ja tootmistegevust on võimalik Loo aleviku 
südames arendada, et ümbritsevatel ühiskond-
likel ja elamualadel säiliks kvaliteetne elukesk-
kond. 

EELIS andmebaasi kohaselt (17.06.2008 sei-
suga) planeeringualal ja selle lähiümbruses ei 
paikne Natura 2000 võrgustiku alasid, kaitse-
alasid, hoiualasid, püsielupaikasid, kaitstavate 
liikide elupaikasid või kaitstavaid looduse 
üksikobjekte.

Aluseks võttes eeltoodu, kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeeri-
misseaduse § 9, § 10 lg 5 ja 6, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 3 p 5 ja 6, keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 2 lg 2, § 6 lg 3 § 31, § 32 lg 1, § 33 lg 
1 p 3, § 35 lg 5, Jõelähtme valla üldplaneeringu 
ning detailplaneeringu algatamise taotluse 
koos lisadega, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Algatada Jõelähtme valla Loo alevik Talleggi 
ja Loo bensiinijaama kinnistute vahelise ala ja 
lähiümbruse detailplaneeringu koostamine. 
Planeeritava ala suurus on ca 41 ha. Detailpla-
neeringu eesmärk on kinnistute sihtotstarbe 
muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning 
määramine. Planeeringuga lahendatakse juur-
depääsud planeeritavatele aladele, tehnovõr-
kude varustus ning määratakse keskkonnakait-
selised abinõud.

2. Kinnitada Jõelähtme valla Loo alevik Talleg-
gi ja Loo bensiinijaama kinnistute vahelise ala 
ja lähiümbruse detailplaneeringu lähteülesan-
ne vastavalt lisale.

3. Algatada keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Loo alevik Talleggi ja Loo bensiini-
jaama kinnistute vahelise ala ja lähiümbruse 
detailplaneeringule.

4. Otsus on vormistatud kolme võrdse juriidili-
se jõuga originaaleksemplarina, millest üks an-

takse detailplaneeringu algatamise taotlejale, 
teine säilitatakse valla kantseleis ning kolmas 
valla arengu- ja planeerimisosakonnas.

5. Otsus jõustub Planeerimisseaduse § 10 
lõike 6 kohase lepingu jõustumise hetkest.

6. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja planeeri-
misosakonnas (Jõelähtme küla, 74202 Jõeläht-
me vald) tööpäeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee.

_____________________________________

Nr 391/26. august 2008
Loo alevik Jõeääre tee 32 kinnistu detail-

planeeringu koostamise algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise mittealgatamine

Jõelähtme Vallavalitsusele on esitatud de-
tailplaneeringu koostamise algatamise taotlus 
Loo aleviku Jõeääre tee 32 (24504:002:0271) 
kinnistule. Esitatud taotluse eesmärk on kinnis-
tu hoonestustingimuste täpsustamine. Jõeääre 
tee 32 kinnistule on Jõelähtme Vallavolikogu 
27.04.2004 a otsusega nr 103 kehtestatud 
(Mäe A-67) detailplaneering. Jõelähtme valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneerin-
guks taotletav maa-ala tiheasustusalas, kus 
elamukrundi minimaalne suurus on 3000m2. 
Algatatava planeeringuala elamukrundi suurus 
on 1618 m2. Antud detailplaneering on üldpla-
neeringut muutev.

EELIS andmebaasi kohaselt (16.07.2008 sei-
suga) planeeringualal ja selle lähiümbruses ei 
paikne Natura 2000 võrgustiku alasid, kaitse-
alasid, hoiualasid, püsielupaikasid, kaitstavate 
liikide elupaikasid või kaitstavate looduse 
üksikobjekte.

Aluseks võttes eeltoodu, kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeeri-
misseaduse § 9, § 10 lg 5 ja 6, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 3 p 5 ja 6, keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 2 lg 2, § 31, § 32 lg 1, § 33, § 35 lg 5, 
Jõelähtme valla üldplaneeringu ning detailpla-
neeringu algatamise taotluse koos lisadega, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Algatada Jõelähtme valla Loo alevik Jõeääre 
tee 32 kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
Planeeritava ala suurus on 1618 m2. Detailpla-
neeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa 
kinnistu ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustin-
gimuste määramine.

2. Kinnitada Jõelähtme valla Loo alevik Jõeää-
re tee 32 kinnistu detailplaneeringu lähteüles-
anne vastavalt lisale.

3. Mitte algatada keskkonnamõju strateegilist 
hindamist Loo alevik Jõeääre tee 32 kinnistu 
detailplaneeringule.

4. Otsus on vormistatud kolme võrdse juriidili-
se jõuga originaaleksemplarina, millest üks an-
takse detailplaneeringu algatamise taotlejale, 
teine säilitatakse valla kantseleis ning kolmas 
valla arengu- ja planeerimisosakonnas.

5. Otsus jõustub Planeerimisseaduse § 10 
lõike 6 kohase lepingu jõustumise hetkest.

6. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja planeeri-
misosakonnas (Jõelähtme küla, 74202 Jõeläht-
me vald) tööpäeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee.

_____________________________________

                                                                                
Nr 390/26. august 2008
Neeme küla Mardi 8 kinnistu koos juurde-

pääsuteega detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise mitte-
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algatamine

Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
hajaasustuses ning piirneb merega. EELIS 
andmebaasi kohaselt (05.03.2008 seisuga) 
planeeringualal ja selle lähiümbruses ei paikne 
Natura 2000 võrgustiku alasid, kaitsealasid, 
hoiualasid, püsielupaikasid, kaitstavate liikide 
elupaikasid või kaitstavaid looduse üksikob-
jekte. Läänest piirneb planeeringuala Harju 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga 
"Asustust ja maakasutust suunavad keskkon-
natingimused" määratletud piirkondliku ehk 
maakondliku tähtsusega tuumalaga. Nimeta-
tud teemaplaneeringu seletuskirja kohaselt 
tugi- ehk tuumalade käsitlemisel tuleb arvesta-
da, et nende lahutamatuks osaks on äärealad. 
Need alad jäävad küll tuumala piiridest välja, 
kuid on nende kandjateks ja moodustamise 
aluseks. Tuumalade säilitamine toimub eel-
kõige äärealade rohelise võrgustikuga sobiva 
maakasutuse kaudu. Maakatastri andmetel 
on Mardi 8 maatulundusmaa ning maaüksuse 
kõlvikuline koosseis järgmine: 34671 m2 met-
samaa ja muu maa 2001 m2. Looduskaitsesea-
duse (edaspidi LKS) § 38 lg 2 kohaselt rannal 
metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd ranna pii-
ranguvööndi piirini. LKS § 37 lg 1 p 1 kohaselt 
on läänemerel ranna piiranguvöönd 200 m. LKS 
§ 38 lg 3 kohaselt on ranna ehituskeeluvööndis 
uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. 
LKS § 34 kohaselt on ranna kaitse eesmärk 
rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, 
inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piirami-
ne, ranna või kalda eripära arvestava asustuse 
suunamine ning seal vaba liikumise ja juurde-
pääsu tagamine. Jõelähtme valla üldplaneerin-
gu kohaselt Neeme külas metsaalal ei kuulu 
alla 1,0 ha suurused kinnistud jagamisele, 
suuremate kinnistute kruntimisel ei ole lubatud 
moodustada elamukrunte reeglina alla 0,7 ha, 
elamute minimaalne vahekaugus peab olema 
50 m. Planeerimisel tuleb lähtuda Jõelähtme 
valla üldplaneeringu tingimustest. Üldpla-
neeringujärgne maakasutus antud piirkonnas 
on looduslik ala, mets. Lähtuvalt eeltoodust 
algatatakse detailplaneering üldplaneeringut 
muutvana ning ehitusõigus on võimalik määra-
ta vaid ühele krundile. Ehitamisel kaitsemetsa 
tuleb hoonestus paigutada lagedale või vähem-
väärtusliku metsaga kaetud alale.

Juhindudes ülaltoodust ja võttes aluseks ko-
haliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lõike 2, planeerimisseaduse § 9 lg 2 p 8, § 10 lg 
5 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkon-
najuhtimissüsteemi seaduse § 2 lg 2, § 31, § 32 
lg 1, § 33, § 35 lg 5, Jõelähtme valla ehitusmää-
ruse § 3 p 5 ja 6, Jõelähtme valla üldplaneerin-
gu, detailplaneeringu algatamise taotluse koos 
lisadega, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Algatada Jõelähtme valla Neeme küla Mardi 
8 kinnistu koos juurdepääsuteega detailpla-
neeringu koostamine. Planeeritava ala suu-
rus on ca 4,5 ha. Detailplaneeringu eesmärk 
on olemasoleva maatulundusmaa kinnistu 
sihtotstarbe muutmise, ehitusõiguse ulatuse 
ja hoonestustingimuste väljaselgitamine ning 
määramine. Planeeringuga lahendatakse 
juurdepääs planeeritavale alale, tehnovõrkude 
varustus ning määratakse keskkonnakaitseli-
sed abinõud.

2. Kinnitada Jõelähtme valla Neeme küla Mar-
di 8 kinnistu koos juurdepääsuteega detailpla-
neeringu lähteülesanne vastavalt lisale.

3. Mitte algatada keskkonnamõju strateegilist 
hindamist Neeme küla Mardi 8 kinnistu koos 
juurdepääsuteega detailplaneeringule.

4. Otsus on vormistatud kolme võrdse juriidili-
se jõuga originaaleksemplarina, millest üks an-
takse detailplaneeringu algatamise taotlejale, 
teine säilitatakse valla kantseleis ning kolmas 
valla arengu- ja planeerimisosakonnas.

5. Otsus jõustub Planeerimisseaduse § 10 

lõike 6 kohase lepingu jõustumise hetkest.
6. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda 

Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja planee-
rimisosakonnas (Harjumaa, Jõelähtme vald, 
Jõelähtme küla) tööpäeviti tööajal või Jõe-
lähtme Vallavalitsuse kodulehe elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee.

______________________________________

Nr 389/26.august 2008
Haljava küla Pärtli 3 kinnistu detailplanee-

ringu koostamise algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise mittealgatamine

Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala haja-
asustuses. Vastavalt kehtivale üldplaneeringu-
le on Haljava külas elamukruntide minimaalne 
suurus 3000 m2, metsaalal 7000 m2. Planee-
ringu koostamiseks taotletava kinnistu suurus 
on 3,24 ha. Planeeringuga taotletakse kinnistu 
jagamist neljaks elamukrundiks. Vastavalt keh-
tivale üldplaneeringule on maa-ala kasutuse 
juhtfunktsiooniks looduslik ala, mets. Detail-
planeeringu alal on läbi viidud puittaimestiku 
hinnang, milles toodud ettepanekud haljastuse 
säilitamiseks, hooldamiseks ja täiendami-
seks kuuluvad täies mahus arvestamisele, 
sh sookaasiku säilitamine. Detailplaneeringu 
koostamise algatamise taotlus teeb ettepane-
ku üldplaneeringuga määratud maakasutus-
sihtotstarbe muutmiseks. Algatatav detailpla-
neering on üldplaneeringut muutev. Kruntide 
suuruste planeerimisel hajaasustuses lähtuda 
üldplaneeringuga kehtestatud miinimum krun-
di suurustest ja hajaasustusele vastavast pla-
neerimispõhimõttest. Eeltoodust lähtuvalt on 
soovitatav kahe elamukrundi moodustamine.

EELIS andmebaasi kohaselt (17.06.2008 sei-
suga) planeeringualal ja selle lähiümbruses ei 
paikne Natura 2000 võrgustiku alasid, kaitse-
alasid, hoiualasid, püsielupaikasid, kaitstavate 
liikide elupaikasid või kaitstavaid looduse 
üksikobjekte. Kavandatud tegevus ei avalda 
olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese 
tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Aluseks võttes eeltoodu, planeerimisseaduse 
§ 9, § 10 lg 5 ja 6, Jõelähtme valla ehitusmää-
ruse § 3 p 5 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 lg 2, 
§ 31, § 32 lg 1, § 33, § 35 lg 5, Jõelähtme valla 
üldplaneeringu ning Liimimark OÜ taotluse 
detailplaneeringu algatamiseks koos lisadega, 
Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Algatada Jõelähtme valla Haljava küla Pärtli 
3 (24504:009:0096) kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Planeeritava ala suurus on 3,24 
ha. Detailplaneeringu eesmärk on olemas-
oleva maatulundusmaa kinnistu sihtotstarbe 
muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning 
määramine. Planeeringuga lahendatakse 
juurdepääsud planeeritavale aladele, tehno-
võrkude varustus ning määratakse keskkonna-
kaitselised abinõud.

2. Kinnitada Jõelähtme valla Haljava küla Pärt-
li 3 (24504:009:0096) kinnistu detailplaneerin-
gu lähteülesanne vastavalt lisale.

3. Mitte algatada keskkonnamõju stra-
teegilist hindamist Haljava küla Pärtli 3 
(24504:009:0096) kinnistu detailplaneeringu-
le.

4. Otsus on vormistatud kolme võrdse juriidili-
se jõuga originaaleksemplarina, millest üks an-
takse detailplaneeringu algatamise taotlejale, 
teine säilitatakse valla kantseleis ning kolmas 
valla arengu- ja planeerimisosakonnas.

5. Otsus jõustub Planeerimisseaduse § 10 
lõike 6 kohase lepingu jõustumise hetkest.

6. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda 

Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja planeeri-
misosakonnas (Jõelähtme küla, 74202 Jõeläht-
me vald) tööpäeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee.

______________________________________

Nr 388/26.august 2008
Haapse küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu 

koos juurdepääsuteega detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise mittealgatamine

Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringu ala Haapse küla tiheasustus-
alas. Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt 
on Haapse küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu 
elamumaa sihtotstarbega. Detailplaneeringu 
koostamise algatamise taotlus on esitatud ole-
masoleva 4956 m2 suuruse elamumaa kinnistu 
jagamiseks kaheks elamumaa krundiks. Uue 
hoonestuse rajamiseks üldplaneeringuga an-
tud hoonestamistingimused: tiheasustusalal, 
mis ei ole metsaala, ei ole lubatud moodustada 
elamukrunte reeglina väiksemaid kui 3000 m2, 
elamute minimaalne vahekaugus 25 m; met-
saalal ei kuulu alla 1,0 ha suurused kinnistud 
jagamisele, suuremate kinnistute kruntimisel ei 
ole lubatud moodustada elamukrunte reeglina 
alla 0,7 ha, elamute minimaalne vahekaugus 
50 m. Algatatav detailplaneering on Jõelähtme 
valla üldplaneeringut muutev.

EELISe andmebaasi kohaselt (17.06.2008 
seisuga) planeeringualal ja selle lähiümbruses 
ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid, kait-
sealasid, hoiualasid, püsielupaikasid, kaitsta-
vate liikide elupaikasid või kaitstavaid looduse 
üksikobjekte. Kavandatud tegevus ei avalda 
olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese 
tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Aluseks võttes eeltoodu, kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeeri-
misseaduse § 9, § 10 lg 5 ja 6, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 3 p 5 ja 6, keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 2 lg 2, § 31, § 32 lg 1, § 33, § 35 lg 5, 
Jõelähtme valla üldplaneeringu ning detailpla-
neeringu algatamise taotluse koos lisadega, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Algatada Jõelähtme valla Haapse küla SÜ 
Kabris krunt nr 27 (24505:004:0130) kinnistu 
koos juurdepääsuteega detailplaneeringu 
koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 
0,64ha. Detailplaneeringu eesmärk on ole-
masoleva elamumaa kinnistu sihtotstarbe 
muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning 
määramine. Planeeringuga lahendatakse juur-
depääsud planeeritavatele aladele, tehnovõr-
kude varustus ning määratakse keskkonnakait-
selised abinõud.

2. Kinnitada Jõelähtme valla Haapse küla SÜ 
Kabris krunt nr 27 (24505:004:0130) kinnistu 
koos juurdepääsuteega detailplaneeringu 
lähteülesanne vastavalt lisale.

3. Mitte algatada keskkonnamõju strateegilist 
hindamist Haapse küla SÜ Kabris krunt nr 27 
(24505:004:0130) kinnistu koos juurdepääsu-
teega detailplaneeringule.

4. Otsus on vormistatud kolme võrdse juriidili-
se jõuga originaaleksemplarina, millest üks an-
takse detailplaneeringu algatamise taotlejale, 
teine säilitatakse valla kantseleis ning kolmas 
valla arengu- ja planeerimisosakonnas.

5. Otsus jõustub Planeerimisseaduse § 10 
lõike 6 kohase lepingu jõustumise hetkest.

6. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja planeeri-
misosakonnas (Jõelähtme küla, 74202 Jõeläht-
me vald) tööpäeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel aadressil www.

joelahtme.ee.

______________________________________

Nr 387/26.august 2008
Vaide tagastamine

Simona Gassmann-Keedus, Hilda Lemmik 
ja Tähte Luik esitasid vaide Jõelähtme Valla-
volikogu 17.06.2008 otsuse nr 359 “Neeme 
küla Mardi 11 kinnistu koos juurdepääsuteega 
detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
lähteülesande kinnitamine ning keskkonna-
mõju strateegilise hindamise mittealgatamine” 
peale 30.07.2008.

Vaide esitajad leiavad, et Jõelähtme Vallavo-
likogu 17.06.2008 otsus nr 359 ei ole õigus-
pädev kuna Neeme küla Mardi 11 kinnistu 
detailplaneeringu lähteülesandes ära märgitud 
planeeringuala hõlmab osaliselt ka naabruses 
asuvaid Mäe, Hilda ja Liivametsa kinnistuid. 
Lisaks leiavad vaide esitajad, et nimetatud 
detailplaneeringu algatamine on vastuolus 
Jõelähtme valla arengukavaga, looduskaitse-
seadusega ja Jõelähtme valla põhimäärusega, 
kuna otsuse tegemisel ei ole lähtutud tasakaa-
lustatud ja säästva arengu põhimõtetest.

Planeerimisseaduse (PlanS) § 10 lõigete 1, 
5 ja 7 kohaselt võib igaüks teha planeeringu 
koostamise algatamise ettepaneku, detailpla-
neeringu koostamise algatab ja koostamist 
korraldab kohalik omavalitsus ning  detail-
planeeringu algatamine tähendab kohaliku 
omavalitsuse otsust selle kohta, et planeeringu 
koostamisele tuleb asuda.

PlanS § 221 kohaselt laiendab planeeringu 
algataja planeeritavat maa-ala selliselt, et 
planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühen-
dust,  kui kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise-
ga võrguühenduse loomiseks on vajalik luua 
ühendus olemasoleva tehnovõrgu või –rajati-
sega. Ilma Mäe, Hilda ja Liivametsa kinnistute 
kaasamiseta ei oleks Neeme küla Mardi 11 
detailplaneerimise menetluses võimalik lange-
tada asjakohaseid kaalutlusotsuseid.

Planeerimismenetlus koosneb erinevatest 
etappidest: planeeringu algatamine, planee-
ringu koostamine, planeeringu vastuvõtmine, 
planeeringu avalik väljapanek ja planeeringu 
kehtestamine. PlanS § 26 lõike 1 kohaselt on 
igal isikul õigus planeeringu kehtestamise ot-
suse vaidlustamiseks ühe kuu jooksul, arvates 
päevast, millal isik sai teada või pidi teada 
saama planeeringu kehtestamisest, pöörduda 
kohtusse, kui ta leiab, et see otsus on vastu-
olus seaduse või muu õigusaktiga või selle 
otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud 
tema vabadusi.

Haldusmenetluse seaduse § 51 lõike 1 koha-
selt on haldusakt haldusorgani poolt haldus-
ülesannete täitmisel avalikõiguslikus suhtes 
üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku 
õiguste või kohustuste tekitamisele, muut-
misele või lõpetamisele suunatud korraldus, 
otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt. 
Kuna planeeringu algatamine tähendab otsust 
planeeringu koostamisele asumise kohta, siis 
ei reguleeri selline otsus ühegi isiku õiguste või 
kohustuste tekkimist, lõppemist või muutmist.

Seega on Jõelähtme Vallavolikogu 17.06.2008 
otsuse nr 358 näol tegemist menetlustoi-
minguga, mitte aga haldusaktiga, mis oleks 
vaidlustatav. Nimetatud menetlustoiming ei 
saa tekitada isikutele iseseisvalt pöördumatuid 
õigusi või kohustusi ning seda on võimalik 
vaidlustada vaid koos lõpliku haldusaktiga, 
ehk kehtestamise otsusega.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 72 
lõikest 2 ja § 79 lõike 1 punktist 1, Jõelähtme 
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O T S U S T A B:

1. Tagastada 30.07.2008 Simona Gassmann-
Keedus, Hilda Lemmik ja Tähte Luik poolt 
esitatud vaie.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

_____________________________________

Nr 375/29.juuli 2008
Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 
1 punkt 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 mää-
rusega nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaal-
omandisse andmise korra”, haldusmenetluse 
seaduse § 64 lg 1 ja 2, Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Taotleda Rebala geoloogilise õpperaja 
rajamiseks Harju Maavalitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Rebala külas asuv 
Rebala paeraja maaüksus. 

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

3. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavoli-
kogu 29.01.2008 otsus nr 307 ja 26.02.2008 
otsus nr 318.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

_____________________________________

Jõelähtme Vallavolikogu määrused augustis

Nr 115/ 26. august 2008 
Jõelähtme valla 2008. aasta eelarve muutmi-

ne

Määrus kehtestatakse  kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 38, 
valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja 3, 
Jõelähtme valla põhimääruse § 67 lg 1 ja 2 ning 
§ 68 lg 1 ja 2 alusel, Jõelähtme Vallavolikogu  
26.02.2008 määruse nr 49 “Jõelähtme valla 
2008. aasta eelarve kinnitamine”,  Jõelähtme 
Vallavolikogu 25.03.2008 määruse nr 108 “Jõe-
lähtme valla 2008. aasta eelarve muutmine” ja 
Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2008 määruse 
nr 112 ning tulenevalt Jõelähtme Vallavalitsuse, 
volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni ning 
volikogu liikmete ettepanekutest.

§ 1. Kinnitada Jõelähtme valla 2008. aasta 
eelarve kulude muudatus alljärgnevalt:

§ 2. Määrus jõustub  2. septembril 2008.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

 O T S U S

Jõelähtme                                                                                              
17. juuni 2008 nr 361

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 
2, Vabariigi 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 alu-
sed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Võerdla külas 
Kasekese maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega -  011. Maatulundusmaa (M)

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

 O T S U S

Jõelähtme                                                                                              
17. juuni 2008 nr 362

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 
2, Vabariigi 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 alu-
sed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Kallavere külas 
Pilpa 1 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega -  011. Maatulundusmaa (M)

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

O T S U S

Jõelähtme                                                                                              
17. juuni 2008 nr 363

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 
2, Vabariigi 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 alu-
sed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Ülgase külas Pilpa 
2 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega -  011. Maatulundusmaa (M)

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

O T S U S

Jõelähtme                                                                                              
17. juuni 2008 nr 364

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 
2, Vabariigi 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 alu-
sed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Ülgase külas Pilpa 
3 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega -  011. Maatulundusmaa (M)

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

O T S U S

Jõelähtme                                                                                              
17. juuni 2008 nr 365

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 
2, Vabariigi 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 alu-
sed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Ülgase külas Pilpa 
4 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega -  011. Maatulundusmaa (M)

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

O T S U S

Jõelähtme                                                                                              
17. juuni 2008 nr 366

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 
2, Vabariigi 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 alu-
sed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Ülgase külas Pilpa 
5 maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega -  011. Maatulundusmaa (M)

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

O T S U S

Jõelähtme                                                                                              
17. juuni 2008 nr 375

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 
1 punkt 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 mää-
rusega nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaal-
omandisse andmise korra”, haldusmenetluse 
seaduse § 64 lg 1 ja 2, Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Taotleda Rebala geoloogilise õpperaja 
rajamiseks Harju Maavalitsuselt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas Rebala külas asuv 
Rebala paeraja maaüksus. 

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

3. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavoli-
kogu 29.01.2008 otsus nr 307 ja 26.02.2008 
otsus nr 318.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Abiks ikka
Eesti Punase Risti kampaania toetamaks 

abivajajaid Gruusias on olnud edukas, 
kuu ajaga on kogunenud annetusi juba 
ligi 3 miljonit krooni. Üheskoos paljude 
teiste Eestimaa omavalitsustega on abikäe 
ulatanud ka Jõelähtme, toetades agres-
siooniohvreid 15000.- krooniga.

Jätkuvalt saab annetusi teha Eesti Pu-
nase Risti kogumiskontole 1180001436 
Hansapangas ja 10220039608010 SEB-s 
märgusõnaga «Gruusia relvakonfl ikt».

Tegevusala Tegevusala 
nimetus

Kulu liik On eelarves Muudatus Jääb eelarvesse

01112 Vallavalitsus Investeeringud 58 764 58 764

Majandamis-
kulu

3 965 837 -58 764 3 907 073

04510 Valla teed Investeeringud 3 775 600 -1 306 600 2 469 000

Personalikulu 30 000 30 000

Majandamis-
kulu

2 302 500 1 276 600 3 579 100

04900 Ehitusosakond Eraldised 1 000 1 000

Majandamis-
kulud

1 002 200 -1 000 1 001 200

06300 Veevarustus Investeeringud 537 500 133 920 671 420

Majandamis-
kulu

345 000 -133 920 211 080

06605 Muu elamu-ja 
kommunaal-
majandus

Investeeringud 4 720 000 -941 700 3 778 300

Majandamis-
kulu

1 334 000 941 700 2 275 700

10121 1 Hooldajatoetus Eraldised 300 000 -70 000 230 000

10200 1 Üldhooldekodu Majandamis-
kulu

300 000 70 000 370 000

10900 Sotsiaal-
osakond

Eraldised 3 482 400 -380 270 3 129 730

Personalikulu 787 200 71 850 859 050

Majandamis-
kulud

486 700 308 420 767 520

Kokku: 23338937       - 23338937

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE-
GA SAAB TUTVUDA JÕELÄHTME 
VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA 
KODULEHEL: www.joelahtme.ee 
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On päevi musti, on päevi häid

Elu tihti kurb meil näib.

Kuid peale vihma paistab päike

Ja annab elule teise läike

Tunneme kaasa meie muusikaõpetaja 

Sirje Põllule

venna surma puhul.

Kostivere Lasteaiapere

Kallis ILVI.

Südamlik kaastunne Sulle ja su perele armsa õe

Maie Jürise
20.05.1941 - 04.09.2008

surma puhul.

Toredat laulukaaslast jääb leinama naisansambel 

Lootar

Avaldame kaastunnet

Sirje Põllule ja tema perele

venna kaotuse puhul

Neeme Algkool, lasteaed ja rahvamaja

Armast lugupeetud Peeter Jüriperi mälestab 

Kostiranna rahvas

Neeme Algkooli I klassi õpilased
Ereline, Annalena 
Kiik, Ave Luise 
Kruus, Silver 
Maiste, Janno 
Metsoja, Katarina 
Miller, Trinity 
Paomees, Anna-Maria 
Tael, Joonas 

Kostivere kool I klassi õpilased
Govorun, Markus
Järnja, Alex-Anders
Kaart, Meelis
Kahu, Hendrik
Kovaljov, Kristo
Prošutinskaja, Melissa
Puuorg, Kristiin
Roos, Christian
Rämmeld, Karoliina
Sergejeva, Nadežda
Terasma, Jarek-Gerder
Žinkovskaja, Sofi a

Loo kool Ia klassi õpilased
Adul, Anete Liis
Belov, Toomas
Bergmann, Braian
Haavandi, Lauri
Kangro, Elis Ingel

Karu, Jaana
Klandorf, Lisa Marie
Laanem, Bryan
Laanjõe, Elvis Leon
Laul, Sandra
Leidsaar, Martin
Ogorodnik, Jana
Tolli, Birgit
Tooming, Steven
Tuul, Kirke
Vatman, Mairit
Viks, Kamilla

Ib klassi õpilased
Kaar, Egery-Keithi
Kaska, Hardy
Kubja, Aron
Orav, Gilbert Anton
Oruste, Silver
Paladii, Devid
Pilve, Donna
Põder, Reili
Pähkel, Dan
Raie, Triinu
Sarnet, Killu Brita Ingel
Siim, Kevin
Slungin, Hanna Rahel
Svirbut, Victoria
Umbjärv, Ketrin
Villems, Marcus

Avaldame südamlikku kaastunnet 
lahkunute omastele 
Ljubov Reap 27.05.1912 – 30.07.2008 

Selma Ventsel 10.02.1929 – 08.08.2008 

Pentti Keinänen 05.05.1951 – 14.08.2008 

Mati Esnar 15.02.1943 – 26.08.2008 

Õnnitleme kõiki septembrikuu 
sünnipäevalapsi!

Sotsiaalosakonna 
juhataja Kristina 
Välba naases pärast 
lapsehooldupuhkust 
tagasi ametisse

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus
Avalike suhete peaspetsialist 
Merike Metstak 52 788 70 ja 6054866; 
ajaleht@joelahtme.ee

OÜ VISARI 
METALLITÖÖD
Metalluksed, 
klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid 
Metallaiad, -väravad 
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, 
veeboilerid
Suitsuahjud, 
grillid
Sepatööd

Tel/fax: 6706917 

GSM: 5014504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee 

Viimased vabad A klassi rendipinnad 
Tiigi tn. 28 büroohoones 

Jüri Tehnopargis Rae vallas.
40 m2  ja 50 m2 ning 

188 m2  läbi kahe korruse.

+373 50 512 92 
   eero@fcc.ee 
   Eero Hammer

KUULUTUSED

Salong Suur-Sõjamäe 8a Ülemistes 
ning mob: 53 476 476, 53 011 011

Jüri lastehoid ootab 
Jõelähtme valla lapsi
Rae vallas Jüris avas uksed lastehoid Naljatilk, lapsesõbralik 
ja turvaline kasvukeskkond väikelastele. Lastehoid on avatud 
igal tööpäeval kell 8-18. Väikeses, kuni 10 lapsega päevahoiu-
rühmas on kõik võimalused selleks, et lapsed veedaksid oma 
päeva rõõmsalt ja turvaliselt. 

Lastehoid tegutseb ainult lastele loodud ruumides, kus on 
olemas kaks mängutuba, magamistuba ning söögi- ja tege-
vustuba. Kogu päevakava on sama, mis lasteaias: rõõmsad 
ja heatahtlikud lapsehoidjad teevad koos lastega laulu- ja 
liikumistunde, joonistusi ja voolimistöid. Lapsed saavad kolm 
korda päevas süüa ning mängida oma, aiaga piiratud mängu-
väljakul. Puhkamiseks on igal lapsel oma voodi. 

Lastehoiuruumid vastavad kõigile tervisekaitse-, toitlustus- ja 
päästeameti nõuetele ning lastehoiul Naljatilk on Harju maa-
vanema poolt antud tegevusluba. Tänu Jõelähtme valla toetu-
sele maksab lapsevanem kuutasu vaid 2500 krooni. Selle raha 
sees on lapsehoid, toitlustamine (hommikusöök, lõunasöök, 
õhtuoode) ning kõik õppevahendid ja tegevused. Igal lapsel on 
magamiseks oma voodi ning lastehoiul on oma, aiaga piiratud 
mänguväljak. 

Ootame huvilisi meile külla, et näidata ruume, tutvustada päe-
vakava, uudistada mänguasju ja olla mänguväljakul. Helista 
56 218 648 ja tule vaatama kas tööpäeva õhtuti või nädalava-
hetusel teie perele sobival ajal! Lastehoiu kodulehekülg asub 
internetis aadressil lastetuba.onepagefree.com

GEOTEKSTIIL

AIAMATERJAL

EHITUSVÕRGUD Keevisvõrgud -
, krohvivõrgud:

sõelavõrgud, keevispaneel

ka PVC
kattega metall ning
klaaskiudvõrk,

Lai valik võrke, postid,
klambrid (ning soovi korral ehitusmees)

Väikepakendid, suured rullid
100g/m ,130g/m ,150g/m2 2 2

Kõik vajalik aia ehitamiseks!

Raunteks

Klass 2

www.rauning.ee - ehitusmaterjalid maaletoojalt!

Rauning OÜ Rapla tänav 8/10 TALLINN
6556 403 rauning@rauning.eeTel: e-mail:

92 11.09 VALVE TOOM Koogi küla

90 02.09 ELLA OTSTAK Liivamäe küla

90 08.09 ELISE TOMSON Rebala küla

84 15.09 PELAGEJA RÜTTEL Loo alevik

83 03.09 ERICH JOHANNES AINSALU Loo alevik

82 12.09 LEMBIT PÕLDMA Neeme küla

81 13.09 MARIA MAžAJEVA Kostivere alevik

80 17.09 NIINA PJANKOVA Loo alevik

75 19.09 HELLE –VIOLA LIND Loo alevik 

75 26.09 GALINA ZIMMERMANN Iru küla

75 27.09 SILVER LEHTSALU Nehatu küla

70 18.09 VIRVE ROMANOVA Loo alevik

70 20.09 ILME RATNER Ülgase küla

70 26.09 MEETA VILBA Loo alevik

JÄÄTMEVEO HINNAKIRI
Jäätmekott kuni 20L / 4kg - 9.44
Jäätmekott kuni 150L / 10kg - 17.70
Konteiner 80L - 17.70
Konteiner 140L - 27.45
Konteiner 240L - 51.91
Konteiner 370L - 53.10
Konteiner 600L - 60.02
Konteiner 800L - 71.34
Konteiner 2500L - 180.65
Konteiner 4500L - 293.86
JÄÄTMEVEO INFOTELEFON 15155

Teade vabaühendustele
Jõelähtme Vallavalitsus ootab kõiki-
delt vallas tegutsevatelt mittetulun-
dusühingutelt ja seltsidelt taotlusi, 
kes soovivad toetust 2009. a. valla 
eelarvest. Palun esitada põhjendatud 
taotlus ja tegevuskirjeldus vallavalitsu-
sele hiljemalt 15.10. 2008. a.
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Raamatupidamisteenus meilt, 
OÜ Abakus Raamatupidamine. 

Uuri lisaks: 
WWW.abakusrmp.ee, 
info@abakusrmp.ee, 

tel 5083321

SÄÄSTA KÜTTEKULUDELT 
KUNI 70% 

ÕHKSOOJUSPUMBAD 
KOOS PAIGALDUSEGA.
HINNAD ALATES 9900,-

TEL: 58226902

MÜÜA 2-TOALINE 
RENOVEERITUD KORTER 
Kostivere alevikus, Liukivi 6, 53m2, 5/2,  ehita-
tud 1979.a. Hind: 875 000.- 
Avar, soe ja valgusküllane korter toimiva 
infrastruktuuriga keskkonnas. Eraldi toad, WC 
ja vannituba, pakettaknad (Glaskek), põranda-
kate – parkett, elutoas efektvalgustus, uus el. 
juhtmestik, turvauks. internet. Veemõõdikud ja 
kahetariifne el. arvesti. 
Hinnas sisaldub kõõgimööbel Candy intergree-
ritud pliidi ja ahjuga, õhupuhastaja ja peegelliu-
gustega garderoobikapp. 
Korterelamu katus, rõdud, kütte- ja elektrisüs-
teem renoveeritud, otsaseinad soojustatud,  
trepikoda lukus. 
Naabruses ilus lasteaed, põhikool, raamatukogu, 
perearstikeskus, kauplused, mänguväljakud, 
heas korras sõiduteed, hooldatud majaümbru-
sed. 
VÕIMALUS KOHE SISSE KOLIDA! 
Tel. 532 26184

Meil on hea meel teatada, et on avatud uus ülevaatuspunkt aadressil Taevavärava tee 9A Rae vald DAF`i Veoautokeskusega ühes hoones.
Teostame teeliikluses osalevate sõidukitele igat liiki ülevaatuseid. Oleme avatud kõikidel tööpäevadel kella 8.00-19.00
Ohutut ja probleemideta liiklemist soovivad Alpter Grup`i OÜ ülevaatuspunkti töötajad.

www.alpter.ee tehno.rae@alpter.ee Telefon 606 4230, GSM 5624 6136

ONNINEN

Taevavärava tee

ALPTER
GRUPP

TEHNOÜLEVAATUS

Peterburi mnt.

Põrguvälja tee

P
õr

gu
vä

lja
te

e

Tartu mnt.

KALEV

PIPELIFE

Kalevi tee

Jü
ri

66 84 700    1partner@1partner.ee   www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258

Ville Värk
51 32 422

Ääre- ja tänavakivide müük 
ja paigaldus           
Liiv- ja killustikalused                                                          
Paekividest teede ja platside 
rajamine               
Munakivide paigaldus
Kõnniteekividest teede ja 
platside rajamine
Haljastus
Telefon 58118322
veiko.tuurmaa@mail.ee
Koduleht www.tuurmaa.ee

Fekaali veduFekaali vedu 

tööpäeviti, 
telefon 56 256 258

Oü Fekalist

AS Olerex otsib Jõelähtme tanklasse sõbralikku 
ja elurõõmsat klienditeenindajat
Põhilised tööülesanded:
• klientide teenindamine: kütuste, kaupade ja teenuste müük, kauba vastu-
võtt
• tankla igapäevatöö organiseerimine
Nõudmised kandidaadile
Eeldame:
• head suhtlemisoskust
• täpsust ja kohusetundlikkust
• korrektset käitumist ja välimust
• vene ja inglise keele oskust suhtlustasandil
• arvutioskust 
Ettevõte pakub
• tulemustele vastavat töötasu
• meeldivat töökeskkonda noores ja rõõmsameelses kollektiivis
• stabiilset töökohta kiiresti arenevas ettevõttes 
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik.
CV saata e-mailile: saue@olerex.ee

Samas vajame ka vanemklienditeenindajat, kelle 
tööülesandeks on tankla töö korraldamine.

 HEA VALLARAHVAS,

VALD kui KOOL
Milleks meile Rebala

muinsuskaitseala?
Üks võimalik arenguvisioon:
Mart Johanson (Kullamäe), Lembit Tuur (Ruu),

 Margus Kirja (Jõelähtme) jt.

Lisainfo: Jüri Paavel   tel. 56 46 5761   e-post: rskloo@hot.ee 

KÕNEKOOSOLEK
20. septembril 2008 kell 11.00

Jõelähtme rahvamajas

 Jõelähtme vallavolikogu haridus-, 
 kultuuri- ja spordikomisjon kutsub: 

Oodatud on kõigi sõnavõtud ja ideed

REKLAAM


