
Konkursi Kaunis Kodu 
võitja Siiri Heinmaa 
räägib  kodu leidmisest, 
lammutamisest, taasta-
misest ja  armastusest 
vana mööbli vastu. 

Maavara kaevandajate 
ja ehitajate surve meie 
maavaradele ja muin-
suskaitsealale on suur. 

 

Ehitistele, mis on ehita-
tud enne 2002. aastat, 
kasutusluba taotlema ei 
pea. Kasutusloa väljastab 
ja tunnistab kehtetuks 
kohalik omavalitsus.

 
Kõikide menetluses oleva-
te planeeringutega saab 
tutvuda valla kodulehel 
http://www.joelahtme.
ee/index.php?page=101 
(vali teemaks “Oma-
valitsus”, vasakust 
tulbast “Planeeringud).

 

Loo Kultuurikeskus sai 
viieaastaseks. 
Laste teatrifestival on 
tulemas.
Lugemisaasta lugemised.

 
Iseseisvuspäeva pidu-
lik tseremoonia toimub 
Jõelähtme vabadussamba 
juures 24. veebruaril 
kell 11.00. Olete oodatud.
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Mariin Kroon ja Egert Prööm Tartu rahu aastapäeva tähistamisel Jõelähtme vabadussamba juures.

Irja Kingsepp
Kostivere kooli õpetaja 

Tartu rahulepingu sõlmi-
misest möödub tänavu 90 
aastat. 2. veebruaril 1920 
allkirjastasid Eesti Vabariigi 
ning Nõukogude Venemaa 
esindajad Tartus lepingu, 
millega Venemaa tunnustas 
Eesti iseseisvust.   

Rahulepinguga lõpetati ka-
he riigi vaheline sõjaseisu-

kord ning sätestati Eesti ja Ve-
nemaa vaheline riigipiir. Ra-
hulepingu tekstiga said õpila-
sed tutvuda ajaloo tundides ja 
võrrelda tollal kehtestatud ja 
praegust piiri kaardil. 

Teise veebruari päikesetõu-
su ajal seisatasime Jõelähtme 
vabadussamba juures, kui ki-
rikukell lõi leinarütmi. Mee-
nutasime üheskoos seda Ees-
ti riigi jaoks pöördelist sünd-
must. Vabadussambale aseta-
sid pärgi Jõelähtme vallavalit-
sus, Kostivere kool ja Kaitselii-
du Harju Maleva Rävala ma-

levkond. Meie jaoks pühalikus 
paigas püstitati vabadussam-
mas 1939. aastal Jõelähtme ki-
helkonnast pärit Vabadussõ-
jas ja I maailmasõjas lange-
nud võitlejate auks. Mälestus-
samba kavandas Anton Star-
kopf. Mälestussammas võeti 
maha juba kahe aasta pärast 
nõukogudemeelsete poolt. 
Saksa okupatsiooni ajal taas 
püsti pandud samba hävita-
sid uuesti 1944. aastal kohali-
kud punameelsed. Kolmandat 
korda püstitati sammas 1992. 
aastal esialgse kavandi järgi. 

Kõik tähtpäevad on para-
jasti nii tähtsad ja olulised, 
kui oluliseks me need endi 
jaoks mõtleme ja teeme. Va-
bariigi aastapäev on eriline, 
vabas riigis oleme nüüd saa-
nud elada juba pea paarküm-
mend aastat. Traditsioon tä-
histada Eesti Vabariigi sün-
nipäeva on kindlasti ajas ja 
arengus muutunud. Toob ju 
tänapäeva tehnika kontser-
di, presidendi kõne, piduliku 
vastuvõtu meile igaühele ko-
ju kätte. Pidupäeva hommik 
algab lipu heiskamisega Pika 
Hermanni torni tippu päike-
setõusulisel Toompeal, hüm-
ni, tähtpäevakõne ja RAM-i 
lauluga. Olen hinges alati sü-
gavalt liigutatud, kui jälgin 
isamaaliselt meelestatud pe-
resid, vana-
isa-vanaema 
lapselapsega, 
isa-ema poja 
ja tütrega va-
rahommiku-
ses karges il-
mas, kui ol-
lakse emotsionaalselt koos. 
Nii antakse varakult laste-
le tunda armastust ja austust 
oma riigi vastu.

Koolides korraldatud pidu-
likud aktused, mälumängud, 
kontserdid ja kutsutud kü-
lalised on tavapäraseks saa-
nud ja veidi kohustuslikudki, 
kuid koolipäeva erilisemaks 
ja pidulikuks teevad need ik-
ka ning lisavad patriotismi 
kasvatusprotsessi. Kostive-
re koolis on aktus ja mälu-
mäng traditsioonilised üritu-
sed. Eelmisel aastal külastas 
meid Jõelähtme kooli vilist-
lane Laurits Leedjärv, kes ju-
hatas oma huvitava vestluse-
ga sisse ka astronoomia-aas-
ta. Tore oli kohtuda kunagi-
se koolipoisiga, kellest on saa-
nud Tartu Observatooriumi 
direktor. 

Milliseks see päev kodu-
des kujuneb, oleneb perest. 
Kindlasti on omad tradit-
sioonid, mida järgitakse: kes 
käib Toompeal, laulab aktu-
sel, valmistab pidulikku toitu, 
kohtub sõpradega.

On loomulik, et sünnipäe-
val mõtiskletakse ja arutle-
takse riigi üle – mis on häs-
ti, mis halvasti, väljendatak-
se rahulolematust või kiitust, 
öeldakse: väike, aga tubli. Tä-

navu täiendab aastapäevaeel-
set meeleolu taliolümpia ava-
mine, mängude jälgimine, 
medali ootus. Meie sportlas-
te esinemine avadefileel jät-
tis igati meeldiva mulje, tore-
dad lumehelbekostüümid so-
bisid praeguse tõeliselt lumi-
se talvega.

Lapsed kirjutavad arutlu-
si ja avaldavad arvamust oma 
riigist. Päris asjalikud ja tõe-
truud on nende mõtted, kuid 
tihti nähakse oma suhet ühe-
külgselt, riik peab tegema, 
andma, võimaldama, soodus-
tama, laenama jne.

Meie endi osa jääb tarbija 
tasandile: oleme saajate, taht-
jate osas, mitte andjate, looja-
te, tegijatena. Kas me ikka nii 
viletsad oleme? Hiljutist tu-

le läbi kahju 
saanud pe-
re abistajate 
tegutsemist 
nähes tekkis 
arvamus, et 
meis peitub 
tohutu po-

tentsiaal. Miks ta ainult era-
korralises olukorras avaldub, 
on ju abivajajaid meie kõrval 
kogu aeg? Murelikuks teeb ka 
laste arvamus, et mujal on pa-
rem, õpingud ja elu välismaal 
on paljude unistus. Koduigat-
sus ja isamaa-armastus seos-
tub väliseestlastega. Meenub 
kunagi kirja pandud tsitaat: et 
näha midagi suurt, peab ole-
ma distants. Paljud ilmarän-
durid ongi koju tagasi pöör-
dunud, olles kaugelt kaemas 
käinud ja arusaamisele jõud-
nud sõprade, pere, kodukandi 
olulisuses. Tean ka mitut meie 
kooli vilistlast, kes õpivad väl-
jaspool Eestit või on Brüsselis, 
Kossovos, Afganistanis vaja-
likku missiooni täitnud ja rii-
ki esindanud. Tunnen, et kil-
luke minugi panust on õpilas-
te läbi maailma parandamas.

Oma sõpruskonnaga oleme 
käinud sel talvisel pidupäe-
val Metsakalmistul, süüda-
nud küünla tuttava kirjaniku 
haual, meenutanud oma õpe-
tajat ja hiljem peletanud tal-
vekülma aasta esimese gril-
limisega. Head Eesti Vabarii-
gi sünnipäeva igasse peres-
se! Kindlasti oskate oma ko-
dus selle tähtpäeva mõtted 
eriliseks ja teod pidulikumaks 
muuta.

Vabariigi sünnipäevakuu algas 
Tartu rahu aastapäevaga

Tunnen, et killuke 
minugi panust on 
õpilaste läbi maail-
ma parandamas.
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Eelarve kriisis, tulud teevad vähikäiku
Andrus Umboja 
Jõelähtme vallavanem

Kohalike omavalitsuste 
eelarved on teist aastat jär-
jest languses ning see paneb 
omavalitsusjuhtidele raske 
kohustuse leida kokkuhoiu-
kohti, mille arvelt eelarvetes 
terendavaid auke lappida.  

Ühe omavalitsuse eelarve 
on tavaliselt täis väga vajalik-
ke kuluridasid, millest ühtegi 
esmapilgul kärpida ei saa. Ela-
nikud ju ootavad, et teed olek-
sid lumest puhtaks lükatud, li-
bedus tõrjutud ja augud lapi-
tud, et lasteaiad oleksid ava-
tud ja koolid toimiksid. Ooda-
takse, et vallavalitsus viiks ellu 
mitmed olulised investeerin-
gud ning menetleks tähtaeg-
selt kõiki avaldusi ja taotlusi.

Jõelähtme valla 2010. aas-
ta eelarve on tugeva surve all. 

2009. aastal üle ootuste häs-
ti laekunud tulumaks, mis on 
omavalitsuste peamine tu-
luallikas, on hakanud tege-
ma vähikäiku. Esimesed mär-
gid sellest ilmusid 2009. aas-
ta detsembris, mil järsku vä-
henes tulumaksu kuine lae-
kumine. Halva üllatusena jät-
kus sama trend ka jaanuaris 
ning ka veebruarikuu seni-
sed laekumised ei tõota muu-
tusi. Näitena saab välja tuua, 
et 2010. aastal laekus jaanua-
rikuus 24% vähem tulumak-
su kui 2009. aasta samal kuul. 
Sellised numbrid on ülimalt 
muret tekitavad ning sunnivad 
vallavalitsust järjest vähenda-

ma aastast tulumaksu prog-
noosi. Viimaste kuude laeku-
miste põhjal oleme langenud 
tagasi 2007. aastasse, mil tulu-
maksu laekus 54 miljonit kroo-
ni. Võrdluseks: eelmisel aas-
tal laekus eelarvesse 68 miljo-
nit krooni ehk 14 miljonit roh-
kem. Maamaksu, mis on valla 
eelarve teine suurem tululiik, 
laekus 2009. aastal vähem kui 
prognoositi. Maamaksu võlg-
nevus ulatub umbes 1 miljo-
ni kroonini. Ilmselt ei tule ka 
maamaksu osas 2010. aastal 
paremaid laekumisi võrreldes 
eelmise aastaga. Tagasilöögi 
on andnud ka muud suuremad 
ja vähemad tuluallikad.

Sellised halvad uudised tä-
hendavad aga üheselt seda, 
et eelarvet tuleb 2009. aasta-
ga võrreldes oluliselt kärpi-
da ning sellesse peavad and-
ma oma panuse kõik valla eel-
arvest rahastatavad asutused 
ja tegevusliigid. Piltlikult öel-
des oleme olukorras, kus kulud 

on 2009. aasta tasemel ja tulud 
tõotavad langeda 2007. aas-
ta tasemele. Sellises olukorras 
tuleb kulud viia miinimumini, 
ära tuleb jätta kulud, mis ei ole 
igapäevaseks eluks hädavaja-
likud. Protsentuaalselt vähe-
nevad kõige rohkem vallava-
litsuse tegevuskulud, oma osa 
annavad ka haridus- ja kultuu-
riasutused. Edasi tuleb lüka-
ta mitmeid sel aastal planee-
ritud investeeringuid. Ainu-
ke kulu, mis 2010. aasta eelar-
ves ei vähene, vaid pigem kas-
vab, on sotsiaalkulu ja seda 
just järjest halveneva sotsiaal-
majandusliku olukorra pärast 
ka meie vallas. Võreldes 2009. 
aastaga kasvas töötute arv 110 
inimeselt 303 inimeseni. Pide-
valt suureneb toimetulekutoe-
tust ja muud sotsiaalabi vaja-
vate inimeste arv.

2010. aasta on püksirihma 
pingutamise aasta, teha tuleb 
palju ebameeldivaid ja ebapo-
pulaarseid otsuseid.

Esmaspäeval, 1. veebruaril toimunud volikogu is-
tungi päevakorras oli 16 päevakorrapunkti. Kuigi päe-
vakorras olid nii valla arengukava kui eelarve esime-
ne lugemine, ei toimunud neil teemadel pikka sisulist 
mõttevahetust. Pandi paika vaid ettepanekute esita-
mise tähtaeg 14.02 ja otsustati mõlemad suunata tei-
sele lugemisele, mis kõigi eelduste kohaselt toimub 
järgmisel volikogu istungil 22.02. Loomulikult ei jäe-
ta arutlusest kõrvale ühtegi head ettepanekut, mis en-
ne teist lugemist volikoguni või arengu- ja rahandus-
komisjoni jõuavad. 

Volikogu päevakorras olid veel sotsiaaltoetuste 
maksmise korra muutmise eelnõud. Mitmete toetus-
te puhul otsustas volikogu rakendada omaosalust, et 
tagada toetuste sihipärane kasutamine. Samas tõusis 
ravimitoetuse määr ja laiendati küttetoetuse saajate 
ringi ning haarati taotlejate hulka ka need isikud või 
pered, kes kasutavad kaugkütet, kuid on oma küttear-
vete tasumisega raskustes. 2010. aastast tõusis matu-
setoetus 5000 kroonini.

Volikogu arutas ka Jõelähtme noortekeskuse asuta-
mise küsimust, kuid põhikiri jäi seekord kinnitamata, 
kuna noortekeskuse juhataja ametikohale välja kuu-
lutatud konkursi tulemusena loodavale asutusele juh-
ti leida ei ole veel õnnestunud.

Kuna volikogu päevakorras ei olnud seekord rohkem 
valla laiema avalikkuse jaoks huvipakkuvaid teema-
sid, siis arutas volikogu keskkonna- ja planeerimis-
komisjon oma viimasel koosolekul kahte eelnõu, mis 
mõlemad olid esitatud seoses Rebala teemaplaneerin-
guga. Ühe esitajaks oli valimisliit JAA ning teise esi-
tajaks valimisliit Koduvald Jõelähtme. Seejuures ko-
guti praegu menetluses oleva teemaplaneeringu vas-
tu rohkem kui 150 protestiallkirja. See on tõenäoliselt 
suurim vastuseis otsuse eelnõule Jõelähtme vallas lä-
bi aegade.

Mõlema valimisliidu 
poolt esitatud eelnõud 
lähtusid samuti seisu-
kohast, et menetluses 
olev Rebala teemapla-
neering, mille peale 
vald on kulutanud neli 
aastat ja ligikaudu pool 
miljonit krooni, ei ole küps kehtestamiseks ning täna-
ses seisus ei täida lähteülesandega püstitatud eesmär-
ke. Sellega võib põhimõtteliselt ka nõustuda, sest ne-
li aastat tagasi, kui volikogu otsustas nimetatud pla-
neeringu algatada, loodeti selle käigus teha ettepa-
nek kaitseala piiride vähendamiseks ning leevendada 
muinsuskaitselisi nõudmisi. Lähteülesande kehtes-
tamisel on nimetatud, et kaitseala piire võiks vähen-
dada kaitseala neljanda tsooni arvelt, näiteks Maardu 
põhjakarjäär, Saviranna küla jne. 

2005. aastal muinsuskaitseliste eritingimuste koos-
tamisel Rebala muinsuskaitseala teemaplaneeringu-
le ja põhimäärusele andsid muinsuskaitse spetsialis-
tid hinnangu Maardu põhjakarjäärile ja Parasmäe kü-
last idasse jäävale alale: “Nimetatud alad on muinsus-
kaitse seisukohast väheväärtuslikud objektid. Arvata 
muinsuskaitseala piiridest välja...” Teemaplaneering, 
mis peaks kajastama valla nägemust nimetatud ala-
de arengusuundadest ja -võimalustest tulevikus, näeb 
neid alasid aga endiselt kaitseala koosseisus ning pal-
jude Rebala kaitselal elavate inimeste arvates olek-
sid teemaplaneeringuga kehtestatavad piirangud se-
ni kehtinud muinsuskaitse nõuetest veelgi rangemad. 
Vallaelanikelt saadud tagasiside ja komisjonis toi-
munud mõttevahetuse tulemusena otsustati planee-
ringut sellisel kujul volikogule kehtestamiseks mit-
te esitada. Samas ei suunatud ka kummagi valimislii-
du koostatud eelnõu volikokku. Loodame, et vallava-
litsus vaatab peagi Rebala teemaplaneeringu kriitilise 
pilguga üle ning leiab võimaluse planeeringusse vaja-
like muudatuste sisseviimiseks.

art@artkuum.ee

Volikogu 
veerg

2010. aastast 
tõusis matusetoe-
tus 5000 kroonini. 

Art Kuum 
volikogu esimees
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Jaak Nairismägi

Märkasin, et paljudes ne-
tikommentaarides sarjatak-
se põhjendamatult hiljuti 
põlenud Rebala küla Jaagu 
talu omanikke selle eest, et 
talu ei olnud kindlustatud.

Sarjajateks mõistagi inime-
sed, kes pole ühtegi muinsus-
kaitsealal asuvat talumaja ku-
nagi kindlustada üritanud-
ki. Umbes viie aasta eest läk-
sin esimest korda kindlustus-
firmadesse oma talu jaoks pak-
kumisi küsima. Tagasi tulin 
sama targalt, sest mitte ükski 
Eestis tegutsev kindlustusselts 
polnud nõus tegema kindlus-
tust renoveerimata majale. 
Tollal anti nõu, et kõigepealt 
tuleks investeerida talusse vä-
hemalt pool miljonit krooni, et 
kindlustusselts suudaks mind 
tõsiselt võtta, st kindlustaja-
na, mitte ühe järjekordse kind-
lustuspettuse sepitsejana. Kas 
tõesti peeti majandusbuumi 
tingimustes mitmemiljonilise 
turuhinnaga talu väärtuseks 

ümmargust nulli, milles pole 
ka kõrgema kindlustusmakse 
korral midagi kindlustust vää-
rivat? Aga tegelikult saan aru 
ka kindlustusfirmadest. Kuna 
talus oli ootamas ees ka edasi-
lükkamatuid töid, võtsin pan-
galaenu ning tänaseks on mul 
investeeritud talusse juba tun-
duvalt suurem summa. Täna-
vu tegin kindlustusfirmade-
le peale uue ringi, pakkumi-
sed sain ainult kahelt (!) fir-
malt. Kusjuures neist ühe pu-
hul oleks pakkumine peaaegu 
tegemata jäetud, kuna maja re-
noveerimistööd ei ole veel lõp-
penud. Poolikult renoveeritud 
talukoht olevat aga tänapäe-
val tüüpiline probleem – laen 
kaelas, palju töid veel tegema-
ta ja õiglase hinnaga kindlus-
tades oleks tõesti odavam ma-
ja hävitada ning oodata raha 
kindlustuselt. Sest pangad se-
da enam ju anda ei taha! Nii ma 
nüüd maksangi kindlustuse-
le kordades suuremat summat 
kui mitu korda suurema väär-
tusega linnakorteri eest, aga 
vähemalt talukoht koos sel-
lesse kuuluvate hoonetega on 
kindlustatud. Tõsi küll, võima-

like kindlustuspettuste alla lii-
gitati ka torm, rahe ja veel mit-
med ilmastikunähtused, mille 
eest avatud põldudele ehitatud 
majadele küprokikülades po-
le mingi probleem kindlustus-
katet saada, aga asi seegi, mi-
da leping praegu lubab. Siin-
kohal soovikski küsida õelutse-
vatelt kommenteerijatelt: kust 
peaks paljulapseline maape-
re leidma raha nendeks inves-
teeringuteks, et kindlustusselt-
sid neid jutule võtaks ega seaks 
mõrvarlikke tingimusi oma ko-
du kindlustamisel?

Kujutan ette, et ainus vastu-
argument mu jutule saab olla 
veel see, et tulekahju sai algu-
se külmunud veetorude sulata-
misest. Lahendus peaks olema 
lihtne – soojusta maja ära! Soo-
justamine näeb muinsuskait-
sealal ajaloolises majas välja 
nii, et kõigepealt tuleb tellida 
geoalus tervele maatükile (ta-
lu puhul võib selle suurus ula-
tuda kümnetesse hektarites-
se, mida läbivad mitmed kom-
munikatsioonid, mis omakor-
da mõõdistamise kalliks teeb). 
Järgmiseks tuleb teha majale 
projekt, seejärel taotleda val-

lalt projekteerimistingimused. 
Siis peab litsentseeritud arhi-
tekt tegema ümberehituspro-
jekti, mis tuleb kooskõlastada 
muinsuskaitsega, järgmiseks 
nende antud näpunäidete jär-
gi muudatused projektis ja lõ-
puks saadki ehitusloa. Päris 
palju kümneid tuhandeid ku-
lub ainuüksi bürokraatiama-
sinast läbisöömiseks enne, kui 
on põhjust sõita poodi villa ja 
tuuletõkkeplaadi järele, olgu-
gi et see soojustus paigaldatak-
se kõik maja välisvoodri alla 
ja maja välimus üldse ei muu-
tu. Tänapäeval on meil võetud 
käest suur osa maadest ja met-
sadest mitmesuguste arendus-
te tarvis, mille eest anti vas-
tu vaid EVP-sid ning äraelami-
seks ei saa ka perenaine hoida 
kogu päeva ahjus tuld all, et ko-
du soe seisaks. Vaja ju tööl käia. 
Kust võtab maainimene selle 
raha, et ausalt seadusi järgides 
külmumisega seotud problee-
me ennetada? Eriti veel muin-
suskaitsealal, kus iga liigutus 
maksab omanikule keskmisest 
rohkem?

Jõudu perekond Saaremäele 
talu taastamisel!

Maamaksu vabastusest-
-
.
-
-
-
-
-
e
-

e

Jõelähtme vallavolikogu 
istungil oli tavapäraselt 
seegi kord päevakorras 
kohaliku õigusakti muut-
mine. Vastavalt Maamak-
suseaduse muudatustele 
2.07.2009 ja 1.01.2010 
muudeti Jõelähtme 
Vallavolikogu 28.12.2009 
määrus nr 4 „2010. aas-

ta maamaksu määrade 
kehtestamine“ punkt 3 
ja sõnastati see ümber 
alljärgnevalt: vabasta-
da avalduse esitanud 
pensionärid, repressee-
ritud ja represeeritutega 
võrdsustatud elamumaa 
kasutajad 2010. aastal 
maamaksust kuni 1,0 ha 

ulatuses, kui sellel maal 
asuvas elamus on vasta-
valt rahvastikuregistrisse 
kantud elukoha andmete-
le maksumaksja elukoht, 
kuid summas mitte üle 
600 krooni.“ Maamaksu 
vabastus puudutab sood-
salt neid maaomanikke, 
kes elavad rahvastikure-

gistri järgi maksuvabas-
tust taotletaval kinnistul 
olevas elamus. Kui varase-
ma korra kohaselt maksti 
maamaksuvabastust 
rohkem kui kolmesajale 
maaomanikule, siis nüüd 
saab seda soodustust 
kasutada poole vähem 
maaomanikke.  
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Õnnetus Rebala külas
Kas meis on piisavalt hoolivust sellega toime tulla?
Kristiina ja Arno Vaik
Rebala küla

Saaremäe perekonna 
mällu jääb 21. jaanuari hom-
mik igaveseks – tulekahjus 
põles maha nende Rebalas 
asunud kodu.

Jaagu talu ei olnud uusehi-
tis, mis üles löödud üldise ma-
janduskasvu tingimustes tee-
nitud kõrgete sissetulekute ja 
laenude abil, vaid esivanema-
te poolt aastasadade jooksul 
rajatud talumaja. Siin oli läbi 
aegade armas kodutalu küm-
netele peredele. 

Kõik jäi tulle
Nii mõnelgi hommikul koos 

oma perega söögilauas istudes 
tõuseb klomp kurku ja silm lä-
heb niiskeks. Kujutage enda-
le korrakski ette, et peaksite 
päevapealt oma kodust ilma 
jääma. Äkitselt pole enam ku-
sagil süüa teha, aset, kus ma-
gada ega midagi selga panna. 
Lapsed on ilma jäänud kooli-
asjadest ja lemmikloomadest, 
aastate jooksul kogutud raa-
matutest ja vanaema kootud 
villasokkidest, põlenud on fo-
toalbumid ja kõik muud kallid 
esemed. Koduloomad on huk-
kunud. Emotsionaalselt on 
sellise kaotuse suurust üsna 
raske mõõta ja hinnata. Tulle 
jäid ka 1880. aastast pärit ta-
lu päriseksostmise paberid ja 
kaart.

Varakindlustust perel ei ol-
nud. Pereisa Toomas jäi hil-
juti tööta, nende ainsaks sis-
setulekuallikaks on lasteaia-
õpetajast pereema Anu töö-
tasu. Peres kasvab kolm tore-
dat kooliealist poissi – Helari, 
Joel ja Kuldar. Kui paljud teis-
melised poisid ütleksid pärast 
nii kohutava õnnetuse üleela-
mist, et neil on kõige rohkem 
kahju hukkunud kassidest ja 
hävinud moosipurkidest? Just 
täpselt nii nad end väljenda-
sidki. Nendega koos elab ka 
vanaema Ludmila Jaagumägi, 
kes on eluaeg loomi pidanud. 
Veel 2007. aastal pidas ta talus 
lehma. Tules hukkusid kanad 
ja kits. Kõik, kes pereliikmete-
ga vähegi kokku puutunud on, 
teavad, et tegemist on ääretult 

siira ja heasüdamliku pere-
konnaga. Üle veerandsaja aas-
ta tagasi surnud vanaisa Valter 
Jaagumägi oli omal ajal tun-
tud paljudele Ülgase ja teis-
te lähikonna külade inimeste-
le. Ikka ja jälle on tulnud selle 
pere juurde omakandi elanik-
ke, kes ütlevad, et nad tahavad 
neid aidata, sest tunnevad, et 
jäid Valterile tema eluajal min-
gi heateo eest tänu võlgu.

Esimene abi tuli 
lähikonnast

Teade õnnetusest levis kii-
resti. Kostivere lasteaia ruu-
mides asuvast päevakeskusest 
sai pere esmane öömaja. Töö-
kaaslaste abiga muretseti kii-
res korras puhtaid riideid, pe-
semisvahendeid ja voodipesu. 
Anu Saaremäe lasteaiarühma 
lapsevanemad tegutsesid vii-
vitamatult – veel samal päeval 
koguti raha esmavajalike asja-
de soetamiseks. Väga paljud 
ümberkaudsed inimesed rut-

tasid appi, et ootamatult kogu 
oma maise vara kaotanud ini-
mesed saaksid taastada nor-
maalse elurütmi. Peagi sai pe-
re vallavalitsuselt aastaks ta-
suta kasutusse kahetoalise 
korteri Kostivere alevikus. 

Mitmetes seltskondades ja 
sõpruskondades hakati ko-
guma riideid, mööblit, levita-
ti Anu isiklikku pangakonto-
numbrit ning oldi ka moraal-
seks toeks – peret ei jäetud 
nende õnnetuses üksi. Täna-
seks on Saaremäed end kor-
teris tasapisi sisse seadnud. 
Heade inimeste abiga sisusta-
ti eluruumid – kes tõi diivani, 
kes pliidi, kes külmkapi. Sel-
legipoolest ei ole see siin oma 
kodu, vaid ajutine peavari.

“Minu lähikonnas pole nii-
sugust juhtumit varem ette 
tulnud,” ütles üks anonüüm-
seks jääda sooviv lapsevanem. 
“Kindlasti ei taha keegi meist 
kunagi sellisesse olukorda 
sattuda. Saaremäede olukord 
tundus esialgu täiesti lootuse-
tu. Esimesest hetkest peale oli 
selge, et oma jõududega pole 
neil võimalik hakkama saada. 

Neile on vaja appi tulla! Lisaks 
ju töötab pereema iga päev 
koos meie lastega.”

Esmased vajadused on nüüd 
tõepoolest mõneks ajaks ra-
huldatud, aga mis saab eda-
si? Esialgu spontaanse ja koor-
dineerimatu tegevuse sihipä-
rasemaks muutmiseks kutsu-
ti valla- ja külarahva algatusel 
kokku inimesed, kes olid val-
mis kaasa mõtlema, tegutse-
ma ja perekonda aitama. Tu-
gigruppi tuli üle kahekümne 
inimese.  

Ehitame maja uuesti üles
Perekond soovib oma esiva-

nemate kodu taas üles ehita-
da. Paraku pole oma jõudude-
ga selleks lähiaastatel lootust-
ki. Just nimelt sel eesmärgil sai 
avatud Anu Saaremäe nime-
le uus konto Sampo Pangas. 
Konto, kuhu kogutakse raha 
sihtotstarbeliselt maja ehita-
miseks. Koosolekul esile ker-
kinud grupp vabatahtlikke ot-
sustas korraldada annetuste 
kogumise aktsiooni ning viie-
liikmeline juhtgrupp oma su-
gulaste eestvedamisel võttis 

vastutuse koordineerida maja 
ehitusega seonduvat. 

“Raha on see, ilma mille-
ta pole aastasadade jooksul 
rajatud kodu taastamine lä-
hitulevikus mõeldavgi. Kui 
me aga kõik aitame neil tä-
na selle ülesandega toime tul-
la, on maailmas üks pere, kes 
on tunnetanud kaasmaalas-
te headust ning kolmest sirgu-
vast mehest saavad maailma-
kodanikud, kes seda hoolivust 
ja armastust edasi kannavad 
ja võimendavad. Me ei tea ku-
nagi, millal meie või meie lap-
sed nende abi vajavad. Toeta-
des ja abistades loome enda 
ümber hoolivust ja armastust. 
See on suurim jõud, mis tagab 
meie enda, meie perede, küla-
de ja ka riigi tuleviku,” väljen-
das üks vabatahtlikest meie 
kõigi mõtet. 

Vähesest saab suure
Igaühel meist ei tarvitse su-

gugi ülemäära palju teha – kui 
leiame piisaval hulgal inime-
si, kes kas või vähesega saavad 
toetada, siis aitab see meil pa-
remini ja kiiremini lõppees-
märgini jõuda, milleks on ela-
mu uuesti ülesehitamine. Kos-
tivere lasteaia hoolekogu liige 
Kaisa Välk näiteks kaasas ma-
ja taastamise tarbeks annetus-
te kogumisse ka oma töökaas-
lased Sampo Pangast. “Panga 
personaal- ja jaepanganduse 
direktori korraldusel edasta-
ti kõigile Sampo Panga tööta-
jatele pöördumine annetuste 
tegemise osas. Pangal on oma 
heateo konto, millele kogutak-

se kokku töötajate laekumi-
sed ning kantakse siis Sam-
po poolt ühtse summana Anu-
le,” selgitas Kaisa, kuidas kol-
leegid tema üleskutsele peret 
toetada reageerisid. Samuti on 
Sampo Panga poolne vastutu-
lek see, et Anu kontolt ei debi-
teerita teenustasusid, et tões-
ti kogu annetatud raha läheks 
maja ehituseks.

Lõpetuseks mõned mõtted, 
mida jagavad kõik inimesed, 
kes on juba abikäe ulatanud ja 
kavatsevad ka edaspidi kanna-
tanutele toeks olla. On majan-
dussurutise aeg ja meil kõigil 
on raskem kui tavaliselt. Kuid 
ühtlasi on ka aeg, mis annab 
võimaluse rohkem mõtiskleda 
oma väärtushinnangute üle. 
Püüame märgata rohkem, mis 
toimub meie ümber. Hoolitse-
des üksteise eest hoolitseme 
ju tegelikult ka enda eest. Pan-
gem ennast korraks perekond 
Saaremäe olukorda – ja küsi-
gem nüüd endalt, kes meist ei 
vajaks niisuguses olukorras 
abi? Olgem üksteise jaoks ole-
mas ja tõestagem, et meis on 
piisavalt hoolivust kaasinime-
se murega toime tulla.

Tänan kõiki inimesi, kes meie pere suurele õnnetuse-
le kaasa tundsid, kes annetasid riideid, raha ja kõike muud. 
Mõnda teame nimepidi, paljud on teadmata, aitäh kõigile! 
Tänan valda abi eest, et saime kohe sooja tuppa. Oi, kui pal-
ju abi ja häid inimesi, sõnadest jääb puudu! Koguja sõnadega 
ütlen: Viska oma leib vee peale, sest pikapeale sa leiad selle 
jälle. Elu seadus on see, et heategu tuleb teie juurde tagasi. 

Ludmilla Jaagumägi

Ootame annetusi Jaagu 
talu ülesehitamiseks.
Sampo Panga konto 
336863280003, 
Anu Saaremäe. 
Jooksvat infot talu 
ehitamise kohta: 
www.rebala.eu.

Tänuavaldus



4 NR. 152
VEEBRUAR 2010ELU

Naabril on alati õigus

Ellujäämine

Manniva liitus naabrivalvega

Õiguskord Jõelähtme vallas 
Tagasivaade aastale 2009

Uno Paas
Väärteomenetleja

Igal inimesel on õigus 
pääseda oma kinnistule. 
Kahjuks aga jätkuvad mõ-
nel pool naabritevahelised 
arusaamatused.  

Sagedamini on oma koju 
jõudmisega kimpus n-ö uus-
asukad, kes peavad pärale 
jõudmiseks läbima mitmeid 
võõraid kinnistuid. Kinnis-
vara arendamisega jagati pal-
jud endised metsa-, põllu-, ja 
maatulundusmaad kinnistu-
teks ja müüdi elamute ja su-
vilate ehitamiseks. Ajalooli-
selt väljakujunenud juurde-
pääs sinna aga puudus. Kar-
jamaadele ja põldudele mi-
nekuks ei rajatud ju enne-
vanasti eraldi ligipääsuteid. 
Uusasundused rajati alade-
le, kus maa jaotamine krun-
tideks toimus läbi detailpla-
neeringu; eelmisel sajandil 
või selle sajandi alguses ei ol-
nud seal täpset teede piirit-

lust olemaski. Maa jagamisel 
on mitmetel põhjustel jää-
nud teed ja trassid määratle-
mata.

Üsna mitmeid teid ja juur-
depääse tõkestavad ootama-
tult ketid, tõkke-
puud, väravad, lu-
kud, kivid, postid 
jms. Inimesed ei ar-
vesta kaaskodanike-
ga, kes peavad oma 
kinnistule pääsemi-
seks kasutama teed, 
mis viib üle võõra 
kinnistu. Samas an-
nab seadus kõikidele õiguse 
saada ligipääs oma kinnis-
tule. Mõtlematult paigalda-
tud teetakistused seavad oh-
tu paljude inimeste elu ja va-
ra, teed mööda peavad abiva-
jajateni jõudma kiirabi, tule-
tõrje ja muud päästeteenis-
tused.

Ainult üks lahendus
Kuna seadus annab kõigile 

õiguse pääseda oma kinnis-
tule, oleks esimeseks sam-
muks kokkuleppe sõlmimi-

ne naabrite vahel. See peaks 
kindlasti olema fikseeritud 
kinnistusraamatusse kan-
tava notariaalse servituudi-
ga. Elamukrundi omamine 
maakohas ei tähenda täielik-

ku vabadust, ti-
heasust usa la l 
e l a m i s el- ole -
misel on oma 
kindlad reeg-
lid ja naabritega 
hea läbisaami-
ne kuulub ühis-
elureeglite juur-
de. 

Kui naabrid ligipääsu osas 
kokkulepet ei saavuta, mää-
rab servituudi ja tee kasutu-
se korra kohus. Määratak-
se see aga igal juhul. Kohtu 
kaudu kulub selleks rohkem 
aega ja raha. Pidagem mee-
les, et kohtuvaidluse korral 
üks osapoolest paratamatult 
kaotab ja temalt võidakse sis-
se nõuda teise poole kohtu-
kulud. 

Tee kasutust reguleerivad 
asjaõigusseadus ja teesea-asjaõigusseadus ja teesea-
dus.dus.

Merike Metstak

Marko Olop on juba lap-
sest saati koos isaga metsas 
ja jahil käinud. 

Ta armastab loodust, siin-
setes metsades toimuv ini-
meste ja loomade liikumine 
on talle üksikasjadeni teada. 
Marko teab täpselt, kes met-
sas käib ja mida teeb, talvi-
ses metsas on kogu toimunu 
näha nagu peo peal. Lumele 
jäänud jäljed on kui raamat, 
ainult oska lugeda. Enneole-
matult paksu lume tõttu lii-
guvad metsloomad nüüd sa-
geli lahtilükatud sihte ja teid 
pidi. Sõnades meil looduse-
sõpradest puudu ei ole, kes 
aga tegudega tõestavad aus-
tust elava looduse ja uluki-
te vastu, on jahimehed. Tä-
navu, üle mitme aasta, on 
metsloomade söötmine ku-
junenud väga töömahukaks. 
Võõrad ei ole metsa teretul-

nud, loomade toidulauale 
saab annetusi teha ikka ja-
himeeste kaudu. Pahasoov-
likud tegelased ei ole üldse 
metsa oodatud. 

Jahimehed käivad pea üle-
päeva kõik söödapaigad lä-
bi. Metsloomade eest hoo-
litsetakse pidevalt, jälgitak-
se, et sigade künad ja kitsede 
sõimed oleks söödavat täis. 
Ulukitele maitseb mais, ni-
su, kaer, oder, puu- ja köögi-
viljad, hein ja põhk. Lindu-
de jõusööta kitsed ei taha, 
aga metssead panevad kõik 
nahka. Talunikud on õnne-
tud, kui kartulid ja muud 
põllusaadused on riknenud, 
kuid metsaelanikele on need 
maiuspalad. Kohalik suur-
ettevõtja annetas koguni 36 
tonni heina.

Söögikohtade ja -platside 
asupaigad on aastate jooksul 
välja kujunenud. Metsloo-
made toidulaual leidub kõik-
võimalikku, valik ei jää alla 

supermarketi puu- ja köögi-
viljaleti väljapanekule. Kos-
tivere jahiselts avaldab tänu 
ettevõttele Rigual, kes pide-
valt varustab jahiseltsi tasu-
ta kaubaga. Samuti suur tänu 
elanikele, kes avalikule pöör-
dumisele vastasid annetus-
tega. 

Jahimehed rahastavad end 
ise, kuigi tegutsetakse meie 
kõigi ehk avalikes huvides. 
Tegevustoetust neile ei maks-
ta, vaatamata sellele, et jahi-
selts on samasugune mitte-
tulundusühendus kui teised 
omataolised. Praegu peetak-
se plaani soetada jahiseltsi-
le majake. Meestele, kes oma 
kulu ja kirjadega suurt tööd 
teevad, saaks riik ja omava-
litsus teatud määral toetust 
avaldada, ka moraalset toe-
tust. Ka see fakt, et Kostivere 
jahiseltsil on maaomanikega 
lepingud sõlmitud, kinnitab, 
et tegemist on tõsiselt võeta-
va kodanikuühendusega. 

MTÜ Eesti Naabrivalve te-
gevjuht Tiina Ristmäe, Jõe-
lähtme vallavanem And-
rus Umboja, Ida-Harju polit-
seijaoskonna juht politsei-
leitnant Veiko Randlaine ja 
Manniva naabrivalve sekto-
ri vanem Ago Lauri kirjuta-
sid alla lepingu, mis sisaldab 
igakülgset koostööd turvali-
suse ja heakorra hoidmiseks 
ning tõstmiseks Manniva kü-
la piirkonnas.

Naabrivalve hõlmab tähele-
panekute tegemist piirkonnas 

toimuva suhtes ning tähele-
panekute jagamist naabrival-
vega, samuti elanike koostööd 
kogukonna edendamisel. Pea-
mine eesmärk on süütegude 
ennetamine. Isik, kes soovib 
osaleda oma piirkonna naab-
rivalvealases tegevuses, saab 
esitada sellekohase avaldu-
se sektori vanemale, kes oma-
korda edastab avalduse Eesti 
Naabrivalvele.

Kohaliku omavalitsuse roll 
on vajadusel aidata korralda-
da naabrivalve sektorite liik-
mete kogunemisi, toetada tea-
vitamist ja teha koostööd sek-
tori vanemaga jooksvate kü-
simuste lahendamisel. Polit-

sei omalt poolt selgitab naab-
rivalvealastel kogunemistel 
naabrivalve sektori liikmetele 
süüteo ennetamise meetodeid 
ja vastavat käitumist. Naabri-
valve sektori vanema ülesan-
deks jääb politsei ja vajadu-
sel kohaliku omavalitsuse tea-
vitamine naabrivalve sekto-
ri liikmete tähelepanekutest, 
mis omavad tähtsust süüteo 
ennetamisel; samuti liikmete-
le väljaõppe ja kokkusaamiste 
korraldamine.

Kui olete huvitatud naabri-
valve tegevusest ja projekti al-
gatamisest oma kodupiirkon-
nas, siis vastuse leiate http://
www.naabrivalve.ee.
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Kaupo Luur
piirkonnapolitseinik
53400125
kaupo.luur@politsei.ee

Noored, noored ...
Kõige suuremaks mureks 

peame noorte vaba aja veet-
mist viisil, millega kaasneb 
alkoholi tarvitamine. Tea-
tud noortele tundub olevat 
popp suitsetada ja õhtuti ale-
viku vahel alkoholi tarvitada. 
2009. a karistas politsei sellise 
tegevuse eest alaealisi 20 ju-
hul. Abi on vähe, kui piirduda 
vaid politseipoolse karistami-
sega, noored peavad ise oma 
käitumist analüüsima ja siin-
kohal on väga tähtis vanema-
te eeskuju. Vanemate roll on 
selgitada, et sellise käitumise-
ga võidakse tõsiselt kahjusta-
da oma tervist ja rikkuda tu-
levikku. Paljudel juhtudel on 
noorte taolise käitumise põh-
juseks just sotsiaalse kontrol-
li ja õige koduse eeskuju puu-
dumine. Paneme südamele, et 
lähedased tunneks huvi, mil-
lega laps tegeleb, eriti siis, kui 
ta hiliste õhtutundideni väl-
jas viibib. Õigete väärtushin-
nangute kujundamine peab 
saama alguse kodust, politsei-
jaoskonnas noore õigeid väär-
tusi kujundama hakata on ju-
ba liiga hilja. 

Vargad ei väsi
Vaatamata sellele, et 2009. 

aastal põhjustati varguste-
ga varalist kahju oluliselt vä-
hem kui 2008. aastal, rõhu-
tame veel kord, et oma vara 

kaitseks saab igaüks ise kõi-
ge enam ära teha. 2009. a toi-
mus kolm sõidukivargust ja 
need olid juhtumid, kus noo-
rukid varastasid lihtsalt äran-
datavaid sõidukeid, et teha lõ-
busõitu. Politsei pidas kurja-
tegijad kinni. Sageli varasta-
takse just sellised esemed, mis 
on hoovidest või lukustamata 
kõrvalhoonetest kergesti kät-
tesaadavad. Vargused eluruu-
midest ja sõidukitest on 2009. 
aastal varasema aastaga võr-
reldes mõnevõrra vähenenud. 
Alati ei pea oma vara kaitseks 
palkama turvafirmat, piisab 
ka heast valvekoerast või hoo-
livatest naabritest. 

Liiklusest
Meeldiv on tõdeda, et 2009. 

aastal (nagu ka 2008. aastal) ei 
toimunud Jõelähtme valla ter-
ritooriumil ühtegi surmaga 
lõppenud liiklusõnnetust, vä-
henenud on ka purjus sõiduki-
juhi süül tekitatud liiklusõn-
netuste arv. Positiivne on see, 
et politsei on pidanud ka tun-
duvalt vähem vastutusele võt-
ma liiklusseaduse rikkujaid. 
Siinkohal toonitame, et kind-
lasti peame liiklusohutuse-
le tähelepanu pööramist jät-
kuvalt oma töö üheks priori-
teediks ja selliste rikkumiste 
korral, millega võidakse sea-
da ohtu enda või kaasliikleja-
te elu, oleme me ranged.

Hoidke koerad-kassid 
kinni

Ühe piirkonnas olulise ja 
paljusid puudutava murena 

tooksin välja hooletuse koerte 
ja kasside pidamisel. Kahjuks 
on olnud mitmeid tõsiseid juh-
tumeid, kus hulkuvad või pii-
sava järelevalveta koerad on 
rünnanud inimesi, sealhulgas 
ka lapsi, kelle puhul võivad ta-
gajärjed olla eriti kurvad. Tä-
navusel külmal talvel on sage-
nenud sellised juhtumid, kus 
peremeeste poolt nälga ja kül-
ma jäetud koerad on muutu-
nud agressiivseks. Hulkuvat 
looma toites võtad sa vastutu-
se looma tegude eest, sellepä-
rast tuleks alati abivajavatest 
loomadest teavitada Jõeläht-
me vallavalitsust, kes korral-
dab hulkuvate loomade varju-
paika toimetamise. 

Kui soovite küsida nõu, kui-
das oma vara paremini kaits-
ta või lahendada muid turva-
lisusega seotud muresid, saate 
pöörduda minu poole kas tele-
fonitsi või alltoodud vastuvõ-
tuaegadel. 

Kokkuvõtteks
– tundke huvi oma laste te-

gevuse vastu;
– leidke võimalusi oma vara 

paremaks kaitsmiseks;
– olge liikluses hoolsad;
– hoolitsege oma koerte ja 

kasside eest.

Vastuvõtud esmaspäeviti 
kella 09.00–11.00 
Jõelähtme vallamajas 
ja teisipäeviti kella 
17.00–19.00 Loo 
konstaablipunktis.
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Valda on tabanud kaevanduslubade taotluste laviin

Jõelähtme vallas Nehatu lauda kinnistute detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest

Priit Adler

Meie valla asukoht on 
erakordne. Ajalugu on kinki-
nud Jõelähtme vallale võim-
sa graniidist aluskihi, fosfo-
riidi ja diktüoneemakihi, sel-
le peale tavatu lubajakivirik-
kuse.  

Maavarade peale on omal 
ajal loodud Rebala muinsus-
kaitseala, mille ajendiks oli 
mäletatavasti vastuseis fosfo-
riidi kaevandamisele. Fosfo-
riidi kaevandamise tagajärgi 
võime näha Maardu põhja- ja 
lõunakarjäärides.

Jõelähtme valla läänepool-
seks naabriks on vabariigi pea-
linn, kus elab kolmandik Eesti 
elanikest, põhjast piirneb vald 
Soome lahega, mille kaudu on 
ühendus kõikide maailma sa-
damatega. Valda läbib ida-lää-
nesuunaline magistraal.

Maavara kaevandajate ja 
ehitajate surve meie maava-
radele ja muinsuskaitseala-
le on suur. Tulenevalt suurtest 
põhimaanteede ehitus- ja re-
mondiprojektidest (Tallinna 
ringtee, Väo-Maardu teelõik, 
raudtee ümbersõidu ehitus 
Tallinna linnast mööda Pal-
diskisse jne) on lähiaastatel 
määrav ehituskillustiku vaja-
dus Tallinna lähiümbruses. 
AS Talter taotleb maavara kae-
vandamise luba Loo lubjakivi-
karjääri mäeeraldisel, et toota 
teede ehituseks vajalikku kil-
lustikku.

Viimase aasta jooksul on 
taotletud volikogult kaevan-
dusloa väljastamise kohta kol-
mel korral arvamust:

• Ruu külla lubjakivikarjää-
ri rajamiseks – volikogu arva-
mus oli eitav; 

• Maardu Lõunakarjäärist 
lubjakivi kaevandamise jätka-
miseks – volikogu arvamus oli 
eitav;

• Ülgase külla savikarjää-
rist savi kaevandamise jätka-

miseks – volikogu arvamus oli 
eitav.

Samuti on Jõelähtme Valla-
volikogult küsitud arvamust 
geoloogiliste uuringute loa 
väljastamiseks Ruu külla ja ka 
sellele vastati eitavalt, kuna 
eelnevalt oli maaomanik soo-
vinud alale elamuarendust.

Maardu II graniidimaard-
la keskkonnamõju hindami-
se aruanne on nüüdseks Kesk-
konnaministeeriumi poolt 
heaks kiidetud ning sellele 
järgneb kaevandusloa väljas-
tamise kohta arvamuse küsi-
mine volikogult. Praegu val-
mistab Jõelähtme Vallavalit-
sus keskkonnamõju hindami-
se aruande heakskiitmise koh-
ta vaiet, st kavatseb selle doku-
mendi vaidlustada. 

Arvatavasti seisavad ees 
kaevandamisloa vaidlustused. 
Selgituseks nii palju, et kae-
vandamisloa väljastab Kesk-
konnaministeerium ja koha-
likel elanikel on alati võimalus 
see vaidlustada.

Loo I lubjakivikarjääri kae-
vandamisloa väljastamiseks 
on koostamisel keskkonna-
mõju hindamine. Selle doku-
mendi orienteeruv avalik tut-
vustamine leiab aset lähikuu-
del. Teada on, et taotletavalt 
alalt leiti uuringute läbiviimi-
se käigus looduskaitsealune II 
kategooria liik – aasnelk – ning 
lisaks muinaspõllu ala. 

Loo II lubjakivikarjääri kae-
vandamisloa taotlusele on 
vastu olnud nii Loo aleviku 
eestseisus kui ka Jõelähtme 
Vallavalitsus. Vastuseisu tõt-
tu algatas Keskkonnaminis-
teerium keskkonnamõju hin-
damise kaevandamisloa väl-
jastamiseks. Keskkonnamõju 
hindamise programmi avalik 
arutelu leiab aset 25. veebrua-
ril 2010 kell 15.00 Keskkonna-
ministeeriumi I korruse saalis 
aadressiga Narva mnt 7A. 

Lisaks toimub vallavalitsu-
se survel täiendav programmi 
arutelu ka samal päeval kell 
18.00 Loo Keskkooli saalis, ku-

hu ootame kõiki aleviku ja lä-
hikülade elanikke oma sõna 
kaasa rääkima.

Mis on keskkonnamõju 
hindamine

Keskkonnamõju hindamise 
programmile saavad kõik hu-
vilised esitada ettepanekuid 
vajalike uuringute ja mõju-
de hindamise kohta. Kesk-
konnamõju hindamisel tu-
leb arvestada mõju looduse-
le, keskkonnale, majanduse-
le, sotsiaalsele, kultuurilisele, 
ajaloolisele ja valla arengule. 
Loomulikult tuleb arvestada 
mõjude hindamisel inimeste 
arvamusega, mis ei pruugi ol-
la kaevandust toetav.

Keskkonnamõju hindamise 
programmi avaliku tutvusta-
mise järgselt peab Keskkon-
naministeerium programmi 
heaks kiitma ning siis alusta-
takse keskkonnamõju hinda-
misega programmi alusel. 

Keskkonnamõju hindami-
se valmimise järgselt toimub 
selle avalik väljapanek ning 
avalik arutelu, kuhu on kaa-
satud ja kus saavad sõna kõik 
huvilised.  

Kaevandamislubade taot-
lemise tulva põhjuseks on 
see, et Eesti NSV perioodil 
viidi maavarade geoloogili-
sed uuringud läbi, arvestades 
Tallinna, Muuga sadama, Tal-
linna–Narva maantee ja Eesti 
põhjaranniku vajadusi. Oluli-
ne oli läheduse printsiip, sest 
ehitusmaavara pidi asuma 
ehitisele võimalikult lähedal. 

 
Riiklik arengukava

Eesti Vabariigi valitsus on 
algatanud “Looduslike ehi-
tusmaterjalide kasutamise 
riikliku arengukava koosta-
mise”. Arengukava koostatak-
se aastateks 2010–2020 ja see 
käsitleb kogu Eestis paikne-
va lubjakivi, dolokivi, kristal-
liinse ehituskivi, liiva, kruusa 
ja savi kaevandamist ning ka-
sutamist. Arengukava tutvus-
tamine vallaelanikele leidis 

aset Jõelähtme rahvamajas 
2009. aasta oktoobri lõpus. 

Teame, et Ida-Virumaal teeb 
AS Põlevkivi pingutusi oma 
jäätmete taaskasutamiseks, 
purustades aherainest lubja-
kivi killustikuks. Paraku pole 
kauguse tõttu sellest palju abi 
ning valitseb teadmatus loo-
duslike ehitusmaterjalide ka-
sutamise riikliku arengukava 
edasise saatuse suhtes. 

Jõelähtme Vallavalitsus te-
gi eelmise aasta novembris 
arengukavasse järgmised et-
tepanekud, mida koostamisel 
ka arvesse võeti:

1. “Looduslike ehitusma-
terjalide kasutamise riikliku 
arengukava 2010–2020” stra-
teegilise hindamise aruande 
eelnõus on vastuolu säästva 
arengu seaduse § 6 lõikega 2. 

(2) Majandustegevuse ka-
vandamisel arvatakse kasu-
tatavast varust välja kaitse-
aladel asuvad varud.

2. “Looduslike ehitusma-
terjalide kasutamise riikliku 
arengukava 2010–2020” stra-
teegilise hindamise aruande 
eelnõus ei ole käsitletud alter-
natiivseid võimalusi karjääri-
de ning kaevanduste rajami-
sele. Teeme ettepaneku ühe 
alternatiivina Tallinna–Nar-
va maantee Tallinnast Kuu-
salusse viiva teelõigu süven-
disse viimiseks.

3. Palume kaaluda “Loo-
duslike ehitusmaterjalide ka-
sutamise riikliku arengukava 
2010–2020” strateegilise hin-
damise aruandes võimalust, 
kus riik teostab üld- ja geo-
loogilised uuringud. Palume 
teha vastav ettepanek “Loo-
duslike ehitusmaterjalide ka-
sutamise riikliku arenguka-
va 2010–2020” teksti. Nii uuri-
taks uusi alasid, mis ei paik-
ne asulate vahetus läheduses 
ning see tekitaks vähem konf-
likte kohaliku omavalitsuse 
ning elanikega. Samuti ei te-
kiks õigustatud ootusi uurin-
gute läbiviijale, nagu see on 
praegu.

Kokkuvõtteks 
Palume kõiki osalema maa-

varadega seotud avalikel aru-
teludel, avaldama oma arva-
must ning esitama argumen-
teeritud fakte, et muuta Eesti 
NSV aegseid otsuseid.

Oleme seisukohal, et kasu-
tusele tuleb võtta Ida-Virumaa 
lubjakivijäätmed, viia Tallin-
na–Narva maantee süvendis-
se, teostada üld- ja geoloogi-
lised uuringud aladel, mis ei 
paikne asulate vahetus lähe-
duses ning et tuleb täita sääst-
va arengu seadust, mille alu-
sel arvatakse kasutatavast va-
rust välja kaitsealadel asuvad 
varud.

Esmaspäeval, 1. märtsil 
2010 kell 17.00 toimub Jõe-
lähtme Vallavalitsuses (asu-
koht Jõelähtme küla) Jõe-
lähtme vallas Nehatu ja Loo 
külades paiknevate Neha-
tu lauda I, Nehatu lauda II ja 
Nehatu lauda III kinnistute 
detailplaneeringu keskkon-
namõju strateegilise hinda-
mise (KSH) aruande avalik 
arutelu.

Avalikule arutelule eelne-
valt toimub ajavahemikus 8. 

veebruarist kuni 28. veebrua-
rini 2010 KSH aruande ava-
lik väljapanek, mille jooksul 
on igaühel võimalik tutvuda 
KSH aruandega ning esitada 
aruande kohta ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi. KSH 
aruande ning detailplaneerin-
gu materjalidega on võimalik 
tutvuda Jõelähtme Vallavalit-
suses ja Jõelähtme Vallavalit-
suse veebilehel www.joelaht-
me.ee.

KSH aruande kohta saab et-
tepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi esitada kirjalikult 
kuni 28. veebruarini 2010 OÜ-

le Hendrikson&Ko (hendrik-
son@hendrikson.ee; Raekoja 
plats 8, 51004 Tartu).

 
Detailplaneeringu eesmär-

giks on kinnistute kruntimine 
väiksemateks maaüksusteks 
ja maa sihtotstarbe muutmine 
maatulundusmaast äri- ja/või 
tootmismaaks ning puhke- ja 
virgestusmaaks ärimaa kõr-
valsihtotstarbega. Tulenevalt 
kavandatava tegevuse iseloo-
must ning asukohast riigipiiri-
ülest keskkonnamõju tegevu-
sega ei kaasne.

 
KSH eesmärgiks on kesk-

konnakaalutlustega arvesta-
mine detailplaneeringu koos-
tamisel, jõudmaks tasakaa-
lustatud ja säästvat arengut 
edendava planeeringulahen-
duseni. KSH käigus käsitle-
ti kavandatud tegevusega tõe-
näoliselt kaasnevaid mõjusid 
ning esitati vajadusel ettepa-
nekud mõju leviku takistami-
seks. 

 
Nehatu lauda kinnistute de-

tailplaneeringu koostamise 
osapooled:

detailplaneeringu koosta-
mise algataja ja kehtestaja: 
Jõelähtme Vallavolikogu Jõe-

lähtme küla, Jõelähtme vald, 
74202 Harjumaa;

detailplaneeringu koosta-
mise korraldaja: Jõelähtme 
Vallavalitsus Jõelähtme küla, 
Jõelähtme vald, 74202 Harju-
maa. E-post: kantselei@joe-
lahtme.ee; 

detailplaneeringu koosta-
ja: OÜ Hendrikson&Ko Raeko-
ja plats 8, 51004 Tartu. E-post: 
hendrikson@hendrikson.ee

KSH aruanne on kättesaa-
dav aadressil 

http://klient.hendrikson.ee/
NehatuKSH/Nehatu_KSH_
aruanne_avalikustamisele.

pdf. KSH programm (aruan-
de lisa 1) on kättesaadav aad-
ressil 

http://klient.hendrikson.
ee/NehatuKSH/Nehatu_DP_
KSH_prog_heakskiidetud.pdf. 

Detailplaneeringu materja-
lid on tutvumiseks kättesaa-
davad aadressil: 

seletuskiri http://klient.
hendrikson.ee/NehatuKSH/
Nehatu_seletuskiri.pdf 

ning põhijoonis 
http://klient.hendrikson.ee/

NehatuKSH/Nehatu_POHI-
JOONIS_A1.pdf.

PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51PA-51
33,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,0033,00
26,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,0026,00

-------------------------------------------------
7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,0

ASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAANASENDIPLAAN
M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000M 1 : 100 000

6.8

23.7

23.5

38.8

40.3

41.8

0.0

43.7

51.0

48.7

41

35.7

46.1

21.9

39.1

32.0

34.2

35.6

34.0
46.0

40.4

14.1

23.4

38.0

36.8

45.4
38.4

41.840.0

36.4

35.6

42.7

37.9

39.1

42.6

26.9

42.7

39.2

38.0

35.4

29.2
36.5

20.5

30.3

32.5

a

M a a r d u

N e h a t u

MAARDU

Iru pank

Maardu jv

K
rood i 

oja

Ä i g r u m ä e

L i i v a m ä e

Loo

PIRITA J

Maardu mv

Maardu

Lagedi

Saha pkr

Soodeva

R a e   r a b a
Lagedi

V e n e k ü l a

S o o d e v a h e

K a d a k a

K o p l i

S a h a

he pkr  

Andrus Umboja
vallavanem

 Jõelähtme vald on langenud 
kaevanduslubade taotluste la-
viini alla. Viimastel nädalatel on 
heaks kiidetud Maardu granii-
dikaevanduse keskkonnamõju 
hindamise aruanne, esitatud 
hüdroakumulatsioonijaama 
rajamise soov Muuga sadamas-
se, kohe on toimumas Loo II 
lubjakivikarjääri keskkonnamõ-
ju hindamise programmi avalik 
arutelu. Esimesel poolaastal 
saab valmis Loo I lubjakivikar-
jääri keskkonnamõju hindami-
se aruanne. Menetluses on Ruu 
kaevandusloa taotlus. Kõikide 
nende taotluste eesmärk on 
jõuda ka reaalse kaevandus-
tegevuseni ja see on liig mis 
liig. Oleme niigi kannatanud 
fosforiidikaevanduste tõttu, 
paljude meie valla elanike iga-
päevast elukeskkonda saastab 
ja häirib Lõunakarjääris toimuv 
kaevandustegevus. Me teame, 
mida kaevandused tegelikult 
kaasa toovad. Vallavalitsus teeb 
kõik selleks, et meie elukesk-
kond oleks elamisväärne, et me 
ei peaks iga päev elama tolmu 
ja müra sees. Peame üheskoos 
astuma välja oma koduvalla 
kaitseks ning seetõttu kutsun 
teid kõiki üles oma arvamust 
avalikult välja ütlema.

Kommentaar
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Tallinna Prügila alustas jäätmekütuse tootmist

Teised meist Leader meetme esimene 
taotlusvoor avaneb 23. märtsil

Pressiteade 
16.02.2010

Tallinna Prügilas alustab 
täna tööd segaolmeprügist 
jäätmekütust tootev meh-
haanilis-bioloogilis töötle-
mise tehas. Tänu uuendu-
sele muutub Harjumaa prü-
gi käitlemine oluliselt rohe-
lisemaks, samuti hoiab jäät-
mekütuse tootmine kontrol-
li all jäätmekäitlustasusid. 

„Jäätmekütuse tootmise tu-
lemusel väheneb prügilasse la-
destatavate jäätmete hulk. See 
toob aga kaasa senisest oluli-

semalt väiksemad saastetasud, 
mis avaldub omakorda stabiil-
setes hindades Harjumaa ela-
nikele,“ rääkis Tallinna Prügi-
la juhatuse liige Allan Pohlak 
ja lisas, et käitlushinna ühtlast 
taset lõpptarbijale aitab hoida 
ka jäätmekütuse müügist tee-
nitud tulu. 

40 000 tonnist olmejäätme-
test toodetakse mehhaanilis-
bioloogilise töötlemisega aas-
tas ligi 20 000 tonni jäätmekü-
tust. Tootmisprotsessis eral-
datakse kõigepealt segaolme-
jäätmetest mehhaaniliselt bio-
lagunevad jäätmed ja metall. 
Metallid suunatakse taaska-
sutusse, biolagunev aine aga 
komposteeritakse või suuna-
takse biogaasi tootmisesse. 

Ülejäänud jäätmed peenesta-
takse puruks ehk jäätmekü-
tuseks. Jäätmekütuse osakaal 
vastuvõetud prügist on ligi-
kaudu 50% ehk teisisõnu saab 
100 kg prügist toota 50 kg jäät-
mekütust. 

Tallinna Prügila on tänaseks 
sõlminud kokkulepped kogu 
toodetud jäätmekütuse eks-
pordiks Lätti, Brocenes asu-
vasse Cemexi tsemenditeha-
sesse. Esimene kogus jäätme-
kütust saadetakse Lätti juba 
märtsikuus. 

„20 000 tonni jäätmekütust 
on arvestatav kogus, mis ka-
tab näiteks ligi pool Kunda tse-
menditehase vajadusest tä-
naste tootmismahtude juu-
res,“ näeb Pohlak jäätmekütu-

sel väljundit ka kohalikul turul 
ja lisab, et koostööpartneriteks 
võivad kujuneda ka elektri ja 
soojuse koostootmisjaamad.

Jäätmekütuse tootmislii-
ni käivitamisse investeeris 
Tallinna Prügila ligi 30 miljo-
nit krooni. „Kui tänavu too-
dab liin 20 000 tonni jäätme-
kütust, siis paari aasta pärast 
soovime käidelda kuni 100 000 
tonni segaolmejäätmeid aas-
tas – see tähendab, et Tallinna 
Prügila aastaseks jäätmekü-
tuse toodanguks kujuneb ligi 
50 000 tonni,“ selgitas Pohlak. 

Prügi mehhaanilis-bioloo-
gilise töötlemise protsess on 
kooskõlas Euroopas tunnus-
tatud jäätmekäitlusnormidega 
ja see asub jäätmekäitluse hie-

rarhias kõrgemal jäätmete la-
destamisest.

Tallinna Prügila avati 2003. 
aastal. Ettevõttes töötab 20 ini-
mest. Tallinna linn omab prü-
gilas 35% osalust, prügila ena-
musosanik on Veolia Umwelt-
service Betelingungsverwal-
tung GmbH. 2009. aastal käit-
les Tallinna Prügila ligi 180 000 
tonni tavajäätmeid, millest ligi 
160 000 tonni moodustasid se-
gaolmejäätmed. 

Lisainformatsioon: 
Allan Pohlak

Juhatuse liige
Tallinna Prügila AS

tel. +372 609 60 18
gsm: +372 50 67 769

allan.pohlak@veolia.ee

Postimees 

Kaitsevägi tutvustas Jä-
gala sõjaväelinnaku eskiis-
projekti

Kaitseministeeriumi ja 
kaitseväe esindajad tutvus-
tasid Jõelähtme vallajuhtide-
le ja kohalikele elanikele lähi-
aastatel ehitatava Jägala sõja-
väelinnaku eskiisprojekti. 

Praeguse eskiisprojekti jär-
gi säilitatakse Jägalas senis-
test ehitistest vaid ajalooli-
sed mõisahooned ning ehita-
takse uued kasarmud, staabi-
hoone, söökla, õppehooned, 
ambulants, spordikompleks 
ja sõdurikodu kokku umbes 
1500 kaitseväelasele. Samuti 
rajatakse Jägalasse vajalikud 
laod, tehnikapark ning park-
lad nii kaadrikaitseväelaste 
kui ka ajateenijate sõiduau-
todele. 

Kaitseministeeriumi infra-
struktuuriosakonna nõuni-
ku Toomas Laumetsa sõnul 
möödus avalik arutelu posi-
tiivses õhkkonnas. 

«Jägalas saavad Tallinna 
väeosad lõpuks endale kaas-
aegse linnaku, samas toob 

kaitsevägi Jõelähtme valla-
le kaasa suurema turvatun-
de, töökohti ning uusi elanik-
ke ohvitseride ja allohvitseri-
de näol,» selgitas Laumets. 

Kaitseministeerium kuulu-
tab välja riigihanke linnaku 
projekteerija leidmiseks, sa-
muti on käimas linnaku de-
tailplaneeringu koostamine. 
Planeering peaks valmima 
suveks.

Sõjalise kaitse arenguka-
va 2009–2018 järgi asuvad sel 
aastakümnel Jägalasse üm-
ber praegu Tallinnas ruumi-
kitsikuses vaevlevad vahipa-
taljon, staabi- ja sidepataljon, 
logistikapataljon ning luure-
pataljon. Need väeosad paik-
nevad Tallinnas amortisee-
ruvates linnakutes, samuti ei 
soodusta väeosade praegu-
ne asukoht sõjalise väljaõppe 
korraldamist, kuna Tallinna 
liiklusolud raskendavad juur-
depääsu harjutusväljadele. 

Jägala linnaku rekonst-
rueerimine kujuneb kaitse-
ministeeriumi selle aasta-
kümne mahukaimaks ehi-
tusprojektiks. Seejuures kaa-
lutakse Jägala väljaehitamist 
avaliku- ja erasektori koos-
tööprojektina. 

Teade
Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 01.02.2010 vastu 
otsuse nr 43 „Neeme 
küla Peetri, Kollipeetri, 
Kolli 7, Tommi, Tommi-
metsa ja Liivametsa I 
kinnistute detailplanee-
ringu koostamise alga-
tamine, lähteülesande 
kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise 
hindamise algatamata 
jätmine”.
Planeeritava ala suurus 
on ca 2,1 ha. Koostata-
va detailplaneeringu 
eesmärgiks on kehtiva 
detailplaneeringuga 
määratud hoonestus-
alade ja tingimuste 
täpsustamine ja muut-
mine. Planeeringuga 
lahendatakse juurde-
pääsud planeeritavale 
alale, tehnovõrkude 
varustus ning määratak-
se keskkonnakaitselised 
abinõud.

Arno Kannike
MTÜ Põhja–Harju Koostöökogu 
juhatuse esimees

11. veebruaril toimus 
koolitus Põhja- Harju Koos-
töökogu piirkonna projekti-
toetuse taotlejatele, kuhu 
kutsuti  osa võtma koostöö-
kogu liikmed ja meie piir-
konna huvilised.

Head projektide koostajad,  
kas tõesti suur lumi segas, 
et osalejaid oli vaid 26? Kah-
ju neist, kes tulla ei saanud, 
sest  meie  saime päris hea tar-
mukuse süsti, kuna koolituse 
praktilise poole läbiviijaks oli  
Rohelise Jõemaa Koostöökogu 
suurte kogemustega ja heade 
teadmistega tegevjuht Merle 
Adams. 

Tutvustasin meeldetuletu-
sena meie heakskiidu saanud 
strateegias olevaid meetmeid, 
projektide hindamise üldkri-
teeriume ning hindamisprot-
seduuri läbiviimise algoritmi.  
Merle oli omalt poolt ette val-
mistanud näidistaotluse hin-

damise koondmaterjalid läh-
tuvalt meie meetmelehtedest, 
kriteeriumidest ja taotlusega 
esitatava vormi nõuetest. Tä-
helepanu sai juhitud minis-
teeriumi määruse nr 59 lisas 9 
toodud PRIA-le esitatava vor-
mi täitmisele ja selle puudu-
likkusele projektide sisu ka-
jastamisel. Praktilise osa lä-
biviimiseks sai moodustatud 
neli erinevat töögruppi. Pea-
le paaritunnise tõsise mõt-
tetöö  sai selgeks, et sünergia 
töögrupi ja juhendaja vahel 
toimis, saime palju häid ideid 
ning juhiseid,  kuidas pare-
mustada  meie taotlusvormi 
ning  korraldada hindamisko-
misjoni tööd. 

Esimene taotlusvoor ava-
takse 23. märtsil 2010. a ja see  
kestab kuni 7. aprillini 2010. a. 
kella 12:00.

Soovin lennukaid ideid ja 
häid projekte.

Kas prügila 
haiseb?
Priit Adler

12. novembril 2009 
lepiti Jõelähtme valla-
majas toimunud kohtu-
misel kokku, et Tallin-
na Prügilast leviva lõh-
na asjus kohtutakse kol-
me kuu pärast, kui on lä-
bi nn testperiood, mil 
inimesed teavitavad le-
vivast lõhnast Tallinna 
Prügilat.

Tänaseks on seda tehtud 
kolmel korral: 

1) 30.12.2009 kell 8.30 
Võerdla küla; 

2) 11.12.2009 Maardu 
linn;

3) 10.12.2009 Maardu 
linn.

Elanike teavitamiseks on 
Tallina Prügila koostanud 
komposteeritavate aunade 
avamise graafiku. Graafi-
kus on välja toodud kuupäe-
vad, millal kompostiauna-
sid segati ja teisaldati prot-
sessi teise etappi. Eelmai-
nitud tegevuste teostami-
sel lähtuti sellest, et valitse-
vad ilmaolud (tuule suund 
ja tugevus) ei kannaks lõh-
na tiheasustatud alade suu-
nas. Ebasobivate ilmastiku-
tingimuste korral jäeti au-
nad suletuks ja oodati, kuni 
olud paranevad.

Kuivõrd infot lõhna levi-
ku kohta on laekunud vä-
he (kas on inimesed olnud 
tagasihoidlikud või on Tal-
linna Prügila suutnud oma 
protsesse ohjata), teek-
sin ettepaneku lükata koh-
tumine esialgu plaanitust 
ühe kuu võrra edasi, märt-
si lõppu. Siis saaksime rää-
kida lähemalt ka prügila 
uutest tegevustest. Selleks 
ajaks on prügilas käivitu-
nud gaasist elektri tootmi-
ne ja jäätmekütuse tootmi-
se tehas ning saame ana-
lüüsida nende kahe projek-
ti keskkonnamõju. Märtsi 
keskel peaks KIK otsusta-
ma ka biolagunevate jäät-
mete käitlemise projekti-
de finantseerimise. Tal-
linna Prügilas käidelda-
vate biolagunevate jäät-
mete kompleksile on teh-
tud kaks taotlust, üks OÜ 
Baltic Biogas poolt, teine 
AS-i Tallinna Prügila poolt. 
Nende projektide rakendu-
misest saaks rääkida samu-
ti märtsi lõpus. 

Prügilast leviva lõhna 
esinemise korral palume 
helistada üldtelefonil 609 
65 30 (E–R 8.00–16.30) või 
kaalumaja telefonil 609 60 
29 (24h). Helistades palume 
nimetada konkreetne aad-
ress, kus lõhna tunda on ja 
esitada ka teavitaja kontak-
tandmed. Ootame tagasisi-
det, et leppida kokku koh-
tumine märtsi lõpus.
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Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja 
Nehatu küla osa üldplaneeringu menetlusest

Ehitise kasutusluba ja milleks seda vaja

Johann-Aksel Tarbe,
Jõelähtme vallaarhitekt, 
Eesti Planeerijate Ühingu 
juhatuse liige
telefon: 6054863, e-post: 
johann@joelahtme.ee

Loo aleviku, Liivamäe kü-
la, Saha küla ja Nehatu küla 
osa üldplaneering on vastu 
võetud Jõelähtme Vallavoli-
kogu 03.09.2009 istungi ot-
susega nr 537, millele järg-
nes 05.10–05.11.2009 ava-
lik väljapanek.

Selle ajal oli planeering kät-
tesaadav ja nähtaval kohal 
Jõelähtme vallamaja kantse-
leis, Kostivere raamatukogus, 
Loo kultuurikeskuses ja Jõe-
lähtme Vallavalitsuse arengu- 
ja planeerimisosakonnas. Sa-
muti oli planeeringu seletus-
kiri, põhijoonis ja keskkonna-
mõjude strateegilise hindami-
se aruanne vallavalitsuse ko-
dulehel üleval ning täienda-
valt edastati planeeringu põ-
hijoonised külavanematele 
külas tutvustamiseks.

 Avalikul väljapanekul esi-
tati 24 kirja ettepanekute või 
vastuväidetega, millele järg-
nes avalik arutelu pärast et-

tepanekutele ja vastuväidete-
le vallavalitsuse seisukohta-
de esitamist Loo alevikus Loo 
kultuurikeskuses 10.09.2009. 
Avalikul arutelul arutati läbi 
esitatud ettepanekud ja vas-
tuväited ning tutvustati val-
lapoolseid seisukohti. Esita-
ti ka mitmeid ettepanekuid 
ning vastuväiteid, mida ko-
halik omavalitsus on otsusta-
nud jätta rahuldamata. Kõige 
enam vastukaja tekitanud tee-
mad üldplaneeringu avalikul 
väljapanekul olid:

• raskeveokite liikumistee 
määramine läbi kavandatava 
äri-tootmismaa Pirita teele – 
vastuväiteid arvestati ning uut 
teekoridori ei nähta ette;

• rohelise võrgustikuga seo-
tud teemad, selle piirid ja ro-
hevõrgustikus ehitamise või-
malused – vastuväiteid arves-
tati osaliselt, täpsustati ro-
hekoridoris ehitustingimusi, 
kuid rohekoridore vähendada 
ei kavandata;

• Saha küla piirkonnas vaa-
tekoridoride ja miljööväär-
tusliku ala määramine, ehita-
mine Saha külas, sh ehitami-
ne Rebala muinsuskaitsealal 
– seoses muinsuskaitsealaga 
Saha külas on vald seisukohal, 
et piirkonda peab väärtusta-
ma ning miljööväärtuslikuks 

alaks määrama, sellest tule-
nevalt on ka ehitustegevus ni-
metatud piirkonnas rangema 
kontrolli all;

• üksikute maaüksuste 
sihtotstarvete/juhtotstarve-
te muutmise ettepanekud ja 
maakasutustingimuste täp-
sustamine – vastuväiteid ar-
vestati osaliselt võimaluste 
piires, kuid planeeringu põhi-
lahendust ei muudetud;

• teede ja juurdepääsude 
määramise küsimused – pal-
ju kõneainet on tekitanud et-
tepanekud teede koridoride 
osas Liivamäe külas, kuid vald 
on jõudnud tasakaalustatud ja 
otstarbekatele lahendustele;

• kaugküttepiirkonna mää-
ramisega seotud küsimused – 
otsustati kaugküttepiirkonda-
sid mitte määrata.

Planeeringu menetluse 
edasisest käigust

 Vastavalt planeerimissea-
duse § 21 lg-le 4 ja § 23 lg-le 3 
esitatakse planeering järgmi-
se etapina erimeelsuste lahen-
damiseks Harju Maavalitsu-
sele järelevalve teostamiseks. 
Maavanema teostaja päde-
vuses on muu hulgas planee-
ringu õigusaktidele vastavu-
se kontrollimine; planeeringu 
liigilt üldisemale kehtestatud 

planeeringule vastavuse kont-
rollimine (maakonnaplanee-
ringud, üleriigiline planeering 
jne), nõusoleku andmine liigilt 
üldisema kehtestatud planee-
ringu muutmiseks (näiteks ro-
hevõrgustiku muutmine) ja 
ka planeeringu avalikul välja-
panekul kirjalikke vastuväi-
teid esitanud isikute ning ko-
haliku omavalitsuse ärakuu-
lamine ja seisukoha esitami-
ne vastuväidete kohta, kui pla-
neeringu koostamisel vastu-
väiteid ei arvestatud. Kui vald 
ja vastuväiteid esitanud isikud 
ei saavuta järelevalve käigus 
kokkulepet, saadab järeleval-
ve teostaja nendele oma kirja-
liku seisukoha vastuväite koh-
ta pärast osapoolte ärakuula-
mist ning annab planeeringu-
le oma heakskiidu pärast järe-
levalve käigus esitatud nõuete 
täitmist.

Pärast maavanema heaks-
kiitu vastavalt planeerimis-
seaduse § 24 lõigetele 3 ja 4 on 
vallavolikogul võimalik asuda 
üldplaneeringut kehtestama 
ning volikogu otsus kehtesta-
mise kohta hakkab kehtima 
siis, kui maavalitsus on muu-
datused sisse kandnud maa-
konnaplaneeringusse vasta-
valt planeerimisseaduse § 23 
lg-le 6. Koostamisel olev üld-

planeering teeb ettepaneku 
Harju maakonnaplaneeringu 
muutmiseks järgmistes osa-
des:

• täpsustatakse maakonna-
planeeringu teemaplaneerin-
guga “Asustust ja maakasu-
tust suunavad keskkonnatin-
gimused” määratud roheli-
se võrgustiku paiknemist ro-
helise võrgustiku sidususe tu-
gevdamise eesmärgil. Samu-
ti täpsustatakse rohevõrgus-
tiku tuumalade ja rohekori-
dori laiuseid ning nähakse et-
te uue rohevõrgustiku korido-
ri loomist ning samuti täpsus-
tatakse ehitustingimusi rohe-
võrgustikus;

• Nehatu küla läbivas pers-
pektiivses RailBaltika korido-
ris tehakse ettepanek muu-
ta osaliselt maakasutuse juht-
funktsiooni tootmis- ja äri-
maaks ning tehakse ettepanek 
nimetatud koridori likvideeri-
miseks;

• täpsustatakse hajaasus-
tusala ja tiheasustusala moo-
dustumise kriteeriume ehk 
missuguse asustustihedusega 
piirkondasid peab käsitlema 
kui tiheasustusalasid.

Planeeringu üldisest 
eesmärgist

 Koostatava üldplaneerin-

gu eesmärk on vastavalt pla-
neerimisseadusele luua kor-
rektne alusdokument Loo ale-
viku, Saha küla, Nehatu küla 
ja Liivamäe küla territooriu-
mi edasiste arengusuundade 
kavandamiseks ja territooriu-
mi funktsionaalseks planee-
rimiseks ning infrastruktuu-
ri arengu põhilahenduste saa-
miseks. Üldplaneering peab 
leidma antud territooriumi 
edasised sotsiaal-majandus-
likud arengusuunad ning vii-
masega seotult määratlema 
säästva ja tasakaalustatud 
arengu tingimused, nagu hal-
jasalade osatähtsus elamuala-
del, kergliiklusteede asukohad 
jne. Hetkel on Loo alevikus 31 
detailplaneeringut, millest 10 
on menetluses; Liivamäe kü-
las 21 planeeringut, millest 9 
on menetluses; Saha külas 13, 
millest 5 on menetluses ning 
Nehatu külas on menetluses 
kahest üks. Koostatavad de-
tailplaneeringud arvestavad 
koostamisel oleva üldplanee-
ringuga.

Kõikide menetluses oleva-
te planeeringutega saab tut-
vuda valla kodulehel http://
w w w.joela ht me.ee/i ndex .
php?page=101 (vali teemaks 
“Omavalitsus”, vasakust tul-
bast “Planeeringud”).

Kari Jaago

Eelmises Jõelähtme val-
lalehes ilmunud reklaamar-
tikkel “Kasutusloata ehitis 
toob trahvi” tekitas vallaela-
nike seas ärevust ja pani ini-
mesi vallavalitsusse helista-
ma ja selgitusi paluma. 

Siinkohal esitan lühikese 
ülevaate ehitise kasutusloa 
olemuse ja nõuete kohta. 

Ehitise kasutusluba on ko-
haliku omavalitsuse poolt 
väljastatud dokument, mis 
näitab, et ehitis on ehitatud 
vastavalt projektile, on kont-
rollitud vastavate ametkon-
dade inspektorite poolt ja ehi-
tist on ohutu kasutada. Ehi-
tusseadus sätestab, et ehi-
tis ei või ohustada selle kasu-
tajate ega teiste inimeste elu, 
tervist või vara ega keskkon-
da. Kohalik omavalitsus väl-
jastab ehitise kasutuslubasid 
ehitise omaniku taotluse alu-
sel ehitistele, millele on alates 
2002. aastast väljastatud ehi-
tusluba. 

Ehitistele, mis on ehitatud 
enne 2002. aastat, kasutus-
luba taotlema ei pea. Kasu-
tusloa väljastab ja tunnistab 
kehtetuks kohalik omavalit-

sus. Kasutusloa saamiseks tu-
leb ehitise omanikul esitada 

– kasutusloa taotlus; 
– ehitusprojekt, mille koha-

selt ehitis on ehitatud; 
– lisaks ehitusprojektile ehi-

tamise tehniliste dokumenti-
de originaalid või dokumendi 
väljastaja või ehitustoote tar-
nija toote nõuetele vastavuse 
tõendamise seaduse tähen-
duses või ehitise omaniku või 
kohaliku omavalitsuse kinni-
tatud koopiad, kui kasutusloa 
taotlejal on ehitamise tehni-
liste dokumentide säilitami-
se kohustus; 

– õigusaktis sätestatud juh-
tudel dokument, mis tõendab 
ehitise kasutusele võtmisele 
eelneva ehitise, selle osa või 
ehitise tehnosüsteemi tehni-
lise kontrolli teostamist; 

– õigusaktis sätestatud juh-
tudel kirjalik nõusolek ehitise 
või selle osa kasutusele võt-
miseks;

– energiamärgis, kui see on 
nõutav.  

Kasutusluba väljastatakse, 
kui ehitis vastab õigusaktide-
ga ettenähtud nõuetele. Ka-
sutusloa väljastajal on õigus 
põhjendatud juhtudel ehitise 
ohutusest lähtuvalt enne ka-
sutusloa andmist nõuda ehi-
tise või selle osa ekspertiisi 

tulemi esitamist. Kasutuslu-
ba väljastatakse pärast ehiti-
se ülevaatust ja nõuetele vas-
tavaks tunnistamist. Koha-
likul omavalitsusel on õigus 
kaasata ehitise ülevaatuse te-
gemisse selleks pädevaid isi-
kuid ja institutsioone, kes esi-
tavad oma arvamuse kirjali-

kult. Kasutusluba väljastatak-
se valminud ehitisele kui ter-
vikule. 

Kasutusloa võib ehitise püs-
titamisel väljastada ka ehiti-
se osale, kui seda on võima-
lik funktsionaalselt ja ohutult 
kasutada. Ehitise osale väljas-
tatud kasutusluba kehtib ku-

ni ehitisele kui tervikule väl-
jastatud kasutusloa väljas-
tamiseni. Ehitisele kasutus-
loa väljastamisel arvestatak-
se eelnevalt ehitise osale väl-
jastatud kasutusloaga ja sel-
le loa väljastamiseks esitatud 
dokumentidega. Kasutuslu-
ba on tähtajatu. Ajutisele ehi-

tisele väljastatakse kasutus-
luba tähtajaliselt kuni viieks 
aastaks. Olemuselt on ehiti-
se kasutusluba justkui kinni-
tus ehitise omanikule, et ehi-
tis on ehitatud vastavalt pro-
jektile ja seda on ohutu ka-
sutada. Kui kasutate alates 
2002. aastast ehitatud hoo-
net ilma kirjaliku kasutusloa-
ta ja teie ehitisega peaks min-
gi õnnetus juhtuma (hoidku 
jumal selle eest), siis ei pruugi 
kindlustus teile tekkinud va-
ralist kahju hüvitada isegi ju-
hul, kui teil on kehtiv kindlus-
tusleping, kuna hoonel puu-
dus kasutusluba. Kurb näide 
on tuua meie lähiminevikust, 
kus hoone omanik rekonst-
rueeris omavoliliselt oma 
eramut ja pärast rekonstruee-
rimistööde lõppu kasutuslu-
ba ei taotlenud. Tulemus oli 
kurb, kuna rekonstrueeritud 
hoone trepp varises kasuta-
misel kokku ja trepil viibinud 
inimene sai raskeid vigastusi. 
On küll tagantjärele tarkus, 
kuid tõenäoliselt oleks hoone 
kasutusloa taotlemisel teos-
tatud ehitise kontrolli käigus 
tuvastatud trepi ehituskonst-
ruktsioonilised vead ja nõu-
tud tugevama trepi ehitust, 
mis poleks inimese raskuse 
all kokku varisenud.
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23.02 Kostivere 
noortekeskus

Palju õnne, kodumaa!

23.02 Neeme 
rahvamaja

Eesti Vabariigi aastapäevale pü-
hendatud pidulik kontsert-aktus

23.02 Kostivere 
põhikool

Eesti iseseisvuspäeva tähistamine

23.02 kl 
9.50 ja 12

Loo keskkool Eesti Vabariigi 92. aastapäeva 
aktused

23.02 Loo 
kultuurikeskus

Eesti Vabariigi aastapäevale pü-
hendatud kontsert

3.03 Kostivere 
noortekeskus

Tere, teatrikuu! (valmistame nuk-
ke, teeme teatrit ja räägime teatri 
ajaloost)

5. 03 Loo keskkool Tüdrukute päev

5.–6.03 Jõgeva Alo Mattiiseni XIV üleriigiline 
vokaalansamblite konkurss. Osaleb 
Loo Keskkooli ansambel Laululind

6.03 Neeme 
rahvamaja

Naistepäevapidu. Valivad naised

8.03 Kostivere 
noortekeskus

Päev täis kirjandust

8.03 Kostivere 
põhikool

Stiilipidu

8.–12.03 Loo keskkool Raamatuvahetamisnädal

11.03 Loo keskkool Emakeelepäev

11.03 Loo keskkool Mälumäng, 3. voor

12.03 Loo keskkool Emakeelepäev Jõelähtme valla 
koolidele

8.03 kl 19 Loo keskkooli 
aula

Muusikalised kingitused naistele 
Bukett kauneid kevadisi laule. 
Esineb Eesti Rahvusmeeskoor RAM 
Pilet 25.-

10.03 kl 12 Loo 
kultuurikeskus

Uudishimulike klubi

12.03 Loo 
kultuurikeskus

Lahedat klaveriklassikat. Tuntud 
teemasid nii operetist, muusikalist 
kui vanast heast klassikast  esitavad 
pianistid klaveriansambliseltsist 
Allegro

12.03   Neeme 
rahvamaja

Emakeelepäev. Luulekava

13.03 Kostivere  
noortekeskus

Emakeelepäev (tarkusetunnid ja 
teadmiste kontroll)

14.03 Jõelähtme 
rahvamaja

Mälumäng, III ring

15.03 Kostivere 
põhikool

Kõnevõistlus “Kuldsuu”

15.03 Loo keskkool Raamatumüük

18.03 Loo keskkool Sisekergejõustikuvõistlus

19.03 Kostivere 
põhikool

Matemaatikavõistlus “Känguru”. 
UNICEFi kaartide müük

20.03 kl 11 Jõelähtme 
rahvamaja

Jõelähtme valla lasteteatrite festival

21.03 kl 13 Rebala 
muuseumimaja

V loeng “Rebala arhitektuur” 
sarjast “Rebala ajaloost, loodusest, 
inimestest…”. Lektorid Kersti Mar-
kus ja Helen Bome

24.03  (või 
26.03) kl 14

Loo 
kultuurikeskus

Seenioride teatrikuu pidu

24.03 Kostivere 
noortekeskus

Karaokevõistlus

25.03 kl 06 Neeme 
rahvamaja

Paastumaarjapäev. Rituaalid mere 
kaldal

26.03 kl 12 Loo 
spordihoone 
bassein

Veepidu Havai stiilis. Korraldaja: 
Kostivere noortekeskus, Jõelähtme 
vallavalitsus

29.03 Loo keskkool Kevadaken 2010, ülevaatus

29.03–1.04 Loo 
kultuurikeskus

Ülestõusmispühade mesitrikursus 
noortekas

31.03 kl 
9.40

Loo keskkool Kevadaken, konkursi parimate 
tunnustamine

31.03 kl 15 Loo lasteaed 
Pääsupesa

Loeng-kontsert “Kalamees, hiir ja 
parmupill”. Mängivad ja räägivad 
Marju Varblane ja Tiia Kadalipp

Elle Himma

29. jaanuaril said värskelt 
renoveeritud Loo keskkoo-
li aulas kokku Loo Kultuuri-
keskuse pere ja selle kuns-
ti austajad, et üheskoos tõ-
deda: aeg on lennanud lin-
nutiivul – möödunud on viis 
aastat sissekolimisest uude 
kultuurikeskusesse.

25. jaanuaril 2000. aastal 
moodustati küll Jõelähtme 
vallavolikogu otsusega Loo 
rahvamaja ja Loo huvikooli 
asemele Loo Kultuurikeskus, 
kuid keskust, kus tegutseda, 
ikkagi ei olnud. Moodusta-
tud kultuurikeskuse käsutus-
se anti väike proovisaal ja ka-
binet OÜ Loo elamuhooldu-
sega ühe koridori peal. Huvi-
kooli ruumidest sai Loo laste 
huvituba. Seega on mõistetav, 
et pikisilmi oodatud kultuuri-
keskuse hoone ristiti juba ehi-
tuse käigus fassaadivärvi järgi 
helesiniseks unistuseks. Viie 
aastaga on fassaadi helesinine 
värv asendunud märksa luitu-
numa tooniga, kuid kultuuri-
keskuse sisu on aina rohkem 
tugevamaid värvi juurde saa-
nud. 

Oma pesa
Viis aastat on tegelikult üs-

na väike number ja tavaliselt 
ei peeta vajalikuks seda tähis-
tada. Kuid kohapeal olles ta-
jusin, kui oluline on kultuu-
rikeskuse rahvale oma pesa 
olemasolu; et see on kultuu-
rirahva paik koosolemiseks 
ja -tegemiseks. Soojust ja hel-
dimust jagus peojuhtidel Vil-
ve Klettenbergil ja Egon Järvel 
majale, kolleegidele, kollektii-
videle ja viie aasta jooksul teh-
tule.

Õhtu jooksul astusid üles 
kõik keskuses tegutsevad kol-
lektiivid. Laste näitering alus-
tas mõtliku luulekomposit-
siooniga “Rändajad”, seejärel 
astus üles Harjumaa lastean-
samblite konkursi värske lau-
reaat Laululinnud. Esinemis-
järge ootasid muusikaõpetaja-
test koosnev ansambel Aareco 
ja Maardu-Loo segakoor oma 
tegusate dirigentide Virve 
Lääne ja Ahto Nurga juhatu-
sel. Seenioride ansambel Pih-
lakobar on kena näide kau-
nist vananemisest. Jääb mul-
je, et kõik, keda või mida Kai 
Müürsepp puudutab, muutub 
kauniks, elegantseks ja graat-
siliseks. Jõelähtme valla sega-
koor üllatas oma noorusliku ja 
meeleoluka Valgre popurrii-
ga. Kuigi saal oli suur, tuli väl-
ja, et meie esitantsutrupi Loo-
lille jaoks jäi ruumi ikka vähe-
seks. Nii sai kaerajaan Erika 
Põlendiku juhendamisel käi-
gu pealt uue seade, kuhu kaa-

sati kõik saalisviibijad. Esina-
jate rivi lõppu olid jäetud an-
sambel Amabile ja Loo kam-
merkoor, kes ei kartnud väl-
ja tulla tõsisemat laadi reper-
tuaariga ja see mõjus hästi. 

Üldist elevust tekitasid mee-
leolukad tantsunumbrid kõ-
hutantsijate duolt Õed Shah-
razad. 

Õhtu üllatuseks kujunes fil-
mi esilinastus. Filmile oli tal-
letatud Loo Kultuurikesku-
se viie aasta olulisemad sünd-
mused. Võib ainult ette kuju-
tada, kui töömahukas see oli – 
11-tunnisest materjalist pan-
na kokku 30-minutiline film. 

Loo Kultuurikeskus sai kol-
meaastase töö tulemusena lõ-
puks valmis oma logo. Sellega 
tegelesid mitmed eri firmad, 
kuid lahendus oli lähemal, 
kui osati aimata. Väljavalituks 
osutus oma maja töötaja And-
rus Martini kavand.

Oli südamega tehtud pidu.

KULTUUR

Loo Kultuurikeskus 
sai viieaastaseks
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Loo Kultuurikeskus sai logo

Hetked raamatuga
Kostivere Kooli 8. klassi õpilaste lugemiselamusi

Vilve Klettenberg
Loo Kultuurikeskuse juhataja

Loo Kultuurikeskuse 
viienda sünnipäeva üritusel 
29. jaanuaril 2010 toimus 
muu hulgas ka logo esitlus.

2007. aasta sügisel korraldas 
Loo Kultuurikeskus logo kon-
kursi, kuhu laekus kuus tööd. 
Oma töötajatega lootsime logo 
välja valida, aga kus on inime-
si, seal on ka arvamusi. Sõe-
lale jäi kaks kavandit. Poolte-
le meeldis üks ja pooltele teine 
kavand. Nii jäigi tookord idee-
kavandi võitja välja selgitama-
ta.

Kahe aasta jooksul ei ole see 
teema aga unustatud olnud. 
Otsisin inimesi ja firmasid, kes 
asjaga tegeleksid. Algul ei osa-
nud arvatagi, et Loo Kultuuri-
keskust iseloomustava kujun-
di väljamõtlemine parajaks 
pähkliks kujuneb. Kõikide, 
kes suure hurraaga asja kallale 
asusid, hoog mingil hetkel ik-
kagi rauges. Isegi need firmad, 
kes hakkasid meie logo kallal 
tööle, on oma tegevuse täna-
seks lõpetanud.

Mõte aga ketras peas endi-
selt nii ööl kui päeval ja kind-
lameelselt sai sahtlisolevaid 
logokavandeid näidatud mit-
metele inimestele. Nende hul-
gas oli nii disainereid ja kunst-
nikke kui ka lihtsalt kunsti-
meelega inimesi. Lõpuks sai 
asi otsustatud.

Kõige parem, originaalsem, 
kujundlikum ja ilusam logo 
seisis minu lauasahtlis kon-

kursi esimesest päevast alates. 
Eriliselt hea meel on selle üle, 
et see on meie oma töötaja vai-
muvälgatus ja sisutihe uuri-
mustöö ühtekokku! 

Logo autor on Loo Kultuuri-
keskuse administraator And-
rus Martin.

Ideekavandi selgituseks üt-
leb autor:

“Kuna kultuuri ja seltskon-
nategevust on minu arva-
tes peaaegu võimatu graafi-
liselt kujutada, lähtusin kul-
tuurikeskuse asukoha nimest 
– Loo – ning selle graafilisel 
kujutamisel omakorda ringi-
dest ja stiliseeritud loorberi-
puust. Üritasin leida võimali-
kult lakoonilist kujundit, mi-
da sobiks kasutada nii must-
valgelt kui värviliselt, nii väi-
kesemõõduliselt kui suure-
malt ning mida annaks kasu-
tada eri kohtades: kirjapäises, 
pitsatil, suveniirtassil, särgil 
jne. Samas võib loodud kujun-
dilt hea tahtmise juures välja 
lugeda Loo K.

Miks just ring ja loorber?
Ring: ringlus–ringmäng–

ringliikumine–ringtantsud 
(rahvatantsud); ring ülekan-
tud mõttes: mingi ühise huvi-
ga seotud isikute kogu (luge-
misring, malering, näitering, 
lauluring) jne. Siia võib tuleta-
da veel nii mõnegi vaste.

Loorberipuu ja loorberileht: 
antiikajal oli loorber kuulsu-

se sümboliks ja teda seostati 
muusika ja luule kaitsja Apol-
loniga. Aga ka miks mitte liht-
salt vana puu ja noored võr-
sed.”

Asjatundjate üldine arva-
mus on, et logo on hästi läbi 
mõeldud ja seda on hea graa-
filiselt kujutada. Võib kasuta-
da nii kirjaga Loo Kultuurikes-
kus kui ka kirjata. 

Originaalis sisaldab logo ro-
helist värvi, mis ühtlasi iseloo-
mustab ka Loo aleviku vär-
vi. Alevikul küll veel 
oma logo ja vappi 
ei ole, aga koostöös 
aleviku eestseisuse-
ga valiti välja roheli-
ne, mida juba kasu-
tatakse näiteks ale-
viku teadetetahvli 
värvina.

Igas inimeses on 
peidus väga palju! 
Mida rohkem inime-
ne ennast elu jook-
sul avada suudab, 
seda üllatavam, seda 
parem ja mitmekesi-
sem võib olla nii te-
ma enda kui ka teis-
te elu! Hea soovitus 
kõigile: püüdkem 
rohkem märgata ini-
mesi enda kõrval ja 
enda ümber! Maa-
ilm ja inimesed meie 
lähedal on palju rik-
kamad kui nad välja 

paista lasevad! Saksa luuleta-
ja ja kirjanik Wilhelm Müller 
(1794–1827)on öelnud: “SUU-
RIM ELUKUNST on teiste ini-
meste tundmaõppimises.” 

Aitäh, Andrus! Sinu tegu on 
sõnadest suurem. See on see, 
mis jääb, see on ajalugu, Loo 
Kultuurikeskuse lugu!

Aitäh kõikidele Loo Kultuu-
rikeskuse töötajatele ja kollek-
tiivide juhendajatele meie ühi-
se sünnipäevapeo ilusa korda-
mineku eest! Aitäh külalistele 
ja sõpradele, sest ilma teieta ei 
oleks see pidu saanud selline, 
nagu ta sai!

Päikeselist kevadeootust 
kõigile koos Loo Kultuurikes-
kusega!

Me kõik oleme raamatuid 
lugenud, mõni rohkem, mõ-
ni vähem. Loetu jätab meis-
se oma jälje ja mõnikord vä-
ga sügava.

Olen ise nii mõndagi head 
teost lugenud, kuid sügava-
malt mõtlema pani mind P. 
Coelho “Alkeemik” – see oli 
tõeline elamus.

Raamat räägib ühest His-
paania karjusest, kes läheb 
Egiptusesse otsima varandust, 
mida ta unes nägi. Oma pi-
ka rännaku ajal kohtub mees 
paljude inimestega, kellelt tal 
on nii mõndagi elu ja elamise 
kohta õppida.

Üldisemas plaanis on teoses 
kujutatud inimese OMA LU-
GU, mille järgi elamine võib 
tunduda raske, kui mitte või-
matu, kuid lõpuks on see ikka 
parem kui kõige ja kõikide ei-
tamine või ükskõiksus ümb-
ritseva suhtes. Karjus elaski 
OMA LOO järgi ning nägi, kui-
das kogu maailm tema pürgi-
mustele salamisi kaasa aitas. 

Mulle meenub karjuse koh-
tumine kristallimüüjaga. Te-
ma eluunistus oli minna Me-
kasse palverännakule, kuid 
nooruses oli ta vaene, et oma 
unistust täide viia ning hiljem 
arvas, et on selleks juba liiga 
vana. Nii jäigi suur soov täit-
mata, sest alati on lihtne leida 
sobivaid põhjusi ja vabandusi. 

Kui mees oleks kõigele vaa-
tamata Mekas ära käinud, 
oleks ta süda vähemalt selle 
soovi täitumise pärast mure-
tum olnud.

Olen “Alkeemikut” lugenud 
neli korda ja alati leidnud, et 
see oli kulutatud aega väärt.

Rain TammessonRain Tammesson

Arvan, et lugemine on vä-
ga tähtis. Kui inimene loeb, 
siis tema silmaring avardub, 
teadmised maailmast laie-
nevad ja sellepärast soovin-
gi võimalikult palju lugeda. 
Tahan teada, kuidas elatakse 
minu kodukohast kaugemal 
või millega inimesed kauges 
minevikus tegelesid. 

Mulle meeldivad peaae-

gu kõik raamatud, välja arva-
tud igavate inimeste elulood. 
Üheks lemmikuks on selline 
kirjavara, kus kõike otse väl-
ja ei öelda, vaid mõte on rida-
de vahele peidetud allegoo-
ria või alltekstina ja inimloo-
must kujutatakse hoopis loo-
made, nähtuste või esemete 
kaudu.

Eriti jäi mulle meelde Oscar 
Wilde'i kunstmuinasjutt “Õn-
nelik prints”. Mulle meeldib 
õnneliku printsi öeldu, et kui 
õnn on rõõm, siis oli ta oma 
eluajal õnnelik. Kuid tõeliselt 
õnnelikuks tegi printsi teis-
te omakasupüüdmatu aita-
mine ja see on palju suurem 
väärtus kui eluhüvede nauti-
mine. Mina olen õnnelik siis, 
kui saan nautida mõnda head 
raamatut.

Mihkel MoosteMihkel Mooste

Tavaliselt on igaühel mingi 
meelistegevus, kellel sport, 
kellel muusika, kellel lugemi-
ne.

Olen oma lühikese elu jook-
sul lugenud palju erinevaid 

raamatuid. Nende hulgas 
on ka selliseid, mille juurde 
uuesti tagasi tuleksin.

Üks minu lemmikutest on 
noortele mõeldud “Teravi-
ku” sarja raamat “Kallis Mic-
hael”, mille peategelaseks on 
16-aastane noormees, kes 
hukkub rattaõnnetuses, sest 
on tarvitanud narkootiku-
me.

Poisi tüdruk Rosa ootab last 
ning järgnev kirjeldabki Rosa 
elu pärast Michaeli surma. 
Imetlesin mõttes Rosat, kellel 
vaatamata viieteistkümnele 
eluaastale jätkus julgust oma 
elu ümber korraldada ja elu-
raskustele vastu seista. Tema 
tahtmine üksi hakkama saa-
da oli imetlusväärne.

Mõtlema pani ka see, kui-
das Rosa vanemad ta sellises 
olukorras saatuse hoolde jät-
ta suutsid. Tüdruk vajas just 
siis perekonna ja lähedaste 
erilist abi, hoolt ja tuge.

See oli üks raamat palju-
dest, mis mind elu üle mõtle-
ma pani.

Egely TrummEgely Trumm
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Neeme Euroopas ja vastupidiLahedat 
klaveriklassikat 

Armas noor teatritegija! 

Inga Korts-Laur

Neeme koolis toimusid 
8. veebruaril inglise keele 
tundide asemel portugali 
keele ja kultuuri tunnid. 

Euroopa keeltepäeva jät-
kuna toimunud sündmusel 
suheldi inglise keeles, andes 
õpilastele võimaluse tunne-
tada reaalselt võõrkeelte õp-
pimise vajadust. Meie õpe-
tajaks oli Portugali linnast 
Coimbrast pärit Lissaboni 
Ülikooli meditsiiniteadus-
konna magistrant Joao Abel. 
Teda abistas tundide läbivii-
misel ning nooremate klassi-
dega suhtlemisel Anni Korts-
Laur, meie oma kooli vilistla-
ne aastast 2000. Septembris 
toimunud keeltepäeval oli-
me juba eelnevalt tutvunud 
Portugaliga ning viinud läbi 
ka viktoriini. Külalise arvates 
teadsid meie lapsed juba pä-
ris palju fakte tema kodumaa 
kohta, samuti ei olnud eri-
ti vaja meie vilistlase abi tõl-
kimisel, vanemad õpilased ei 
saanudki aru, et teine õpetaja 
on eestlane. Läbi kolme paa-
ristunni valmis ühine kook 
Portugali moodi. Neljanda 
tunni olid külalised nõus läbi 
viima ka tavalise inglise keele 
tunnina. Päeva pidulikul lõ-
petamisel proovisime tabada 
ibeeria muusika rütme, kui 
Joao õpetas meile portugali-
keelse laulumängu, lauldes 
ise kitarri saatel. Meie muu-
sikaõpetaja Sirje esitas omalt 
poolt koos lastega eesti rah-
vaviisi “Varred” (seda olime 
enne video kaudu tutvusta-
nud ka oma eTwinningu part-
neritele). Järgnes laste ema-
deaegne populaarne vahe-
tunni laulumäng “Need ton-
did tulevad kaugelt maalt”. 

Pärast ühist koogisöömist tä-
nasime külalisi väikese kont-
serdiga, mida kool harjutab 
usinasti meie vabariigi aasta-
päeva tähistamiseks. Külalis-
tel käes kingiks saadud meie 
kooli meened, laulsime koos 
Eesti hümni ning jätsime õpi-
lased tundidesse oma kooli-
päeva lõpetama.

Õpilased soovisid sama 
kooki ka kodus järele proovi-
da, samuti huvitas neid kü-
lalisõpetaja portugalipära-
selt pikk kaheksaosaline ni-
mi ning see, kuidas ta oma 
allkirja kirjutab. Kõik soovi-
jad said endale retseptid koos 
meie Portugali saadiku ni-
me ja allkirjaga, aga ka laulu-
mängu sõnad. Külaline soo-
jalt Pürenee poolsaarelt tõi 
küllaga päikest meie põhja-
maiselt kargesse päeva. 

Õpilaste muljeid ja pilte 
Portugali kultuuri päeva koh-
ta saab lugeda-vaadata koo-
li võõrkeelte blogist: http://
nak123.blogspot.com. Külas-
tage ka meie Comeniuse pro-
jekti blogi: http://neemeco-
menius.blogspot.com.

Rahvusvaheline koostöö 
jätkub

Tänavune pakaseline 
küünlakuu jääb Neeme Alg-
kooli jaoks tähendama jär-
jekordseid kuumi sündmu-
si Euroopa koostööprojek-
ti eTwinning ning Euroopa 
keeltepäeva raames.

Käesoleval õppeaastal ole-
me alustanud kahe projek-
tiga. Mullu veebruaris sai-
me toetuse Comeniuse pro-
jektile WebEcam ehk Euroo-
pa ühine virtuaalne kunsti-
muuseum. Projektipartne-
rid on Prantsusmaa ja Lee-
du. Prantsusmaa koordinaa-
tor oli ka meie kooli esime-
se Euroopa projekti partner. 
Septembrist alustasime oma 
tööd juba eTwinning’u kesk-
konnas. Veebruari lõpus sõi-
dame koos klassiõpetaja Kär-
diga esimesele projektikoh-
tumisele Prantsusmaale. Lä-
hemalt tutvustame oma pro-
jektitöö käiku juba märt-
si alguses, mil jõuame taga-
si uute muljetega Prantsus-

maalt Bretagne’i pealinnast 
Renne’ist.

Sevillas oli mul võimalik 
kohtuda nii eelnimetatud Co-
meniuse eTwinning’u projek-
ti partneri Aldutega Leedust 
kui ka meie teise sel aastal re-
gistreeritud projekti SayIT2 
partneri Jensiga, kes esindab 
samuti Prantsusmaa koo-
li. Jens on sakslane, õppinud 
saksa keele ja bioloogia õpe-
tajaks ning ta õpetab saksa 
keelt Prantsusmaa koolides.

Kuna aastakonverentsil 
moodustab tähtsaima osa 
võrgustikutöö ehk sidemete 
loomine ja arendamine, siis 
sai partneritega läbi aruta-
tud nii jooksva töö käiku kui 
ka tehtud edasisi plaane järg-
misteks aastateks. Põhimõt-
teliselt leppisime kokku nii 
õpilaste kui õpetajate vahetu-
se Prantsusmaaga saksa kee-
le (mida mõned tublid võõr-
keelehuvilised õpilased ka 
meie koolis ringitunnis õpi-
vad) õppimise ja õpetamise 
eesmärgil.

Tiina Muddi
Klaveriansambliseltsi Allegro liige

Nagu kontserdi pealkiri-
gi ütleb, on tegemist klave-
riansamblimuusikaga. See 
tähendab, et klaverit män-
gitakse vähemalt kaheke-
si, kuid on repertuaari ka 
kolmele ja neljale mängi-
jale.

Sellel kontserdil esinevad 
klaveriansambliseltsi Allegro 
mängijad. Hiljuti pidas selts 
oma 7. sünnipäeva. Allegros 
käivad koos klaveriõpetajad 
eri muusikakoolidest ja muu-
sikaklassidest. Neid inimesi 
ühendab see, et peale klaveri-
tundide andmise soovivad nad 
ka ise musitseerida ja esineda. 
Aastate jooksul on korralda-

tud klaveriansamblifestivali 
Kohilas Tohisoo mõisas ja seal 
ka esinetud, tehtud kontserte 
Eestimaa eri paikades. Samuti 
on oldud koos mitmes toredas 
suvelaagris, kus koos harjuta-
tud ja omandatud uut reper-
tuaari. Meie vallast kuuluvad 
seltsi Kostivere Põhikooli kla-
veriõpetaja Svetlana Siltšenko 
ja Loo Keskkooli klaveriõpeta-
ja Tiina Muddi.

Loo Kultuurikeskuses esita-
takse kergemat laadi klaveri-
teoseid, muusikat operettidest 
ja tantse eri aegadest. Üllatus-
esinejatena astuvad üles ka 
Loo ja Kostivere muusikaklas-
side õpilaste ansamblid. 

Tulge kuulama!

Kontsert “Lahedat klaveri-Kontsert “Lahedat klaveri-
klassikat neljal käel” 12. märt-klassikat neljal käel” 12. märt-
sil kell 18.00 Loo Kultuurikes-sil kell 18.00 Loo Kultuurikes-
kuseskuses

Oleme igal kevadel kok-
ku tulnud ja ühiselt rõõmu 
tundnud teatritegemise 
võlust. 

Käesolev aasta on kuuluta-
tud lugemisaastaks. Kuna iga 
lavateos toetub kirjandusli-
kule materjalile ja kuna me 
kõik oskame lugeda, siis tee-
me oma teatripäeva lugemis-
aasta vääriliseks. Kõik lapsed 
armastavad lugusid kuulata 
ja miks mitte ka ise rääkida. 
Mul on ettepanek – võtke meie 
teatripäevale kaasa oma lem-
miklugu, lemmikraamat, kel 
on, ka lugemispäevik.

Teeme väikese näituse teie 
lemmikraamatutest. Pole üle-
tamatu raskus seegi, kui kee-
gi igast trupist enne etteas-
tet loeb ühe katkendi lemmik-
raamatust või vestab väike-
se loo mõnest raamatukange-
lasest. Vaatame, kas saalisis-
tujad mõistatavad ära, kellest 
või millest on jutt. Nii et hoid-
ke oma lood vaikselt vaka all. 
Kõige väiksemaid võivad kas-

vatajad aidata. Paneme au-
hinnad ka mängu!

Teeme XI Jõelähtme las-
te teatripäeva veelgi põneva-
maks.

Külla lubasid tulla ka Kiili 
kooli näitemängutegijad koos 
juhendaja Margit Kohjusega, 
kel on samuti raamatuteema 
tagataskus.

Niisiis, 20. märtsil kell 11.00 
avab Jõelähtme rahvamaja 
uksed oma valla tarkuse taga-
nõudjatele – säravale nooru-
sele! Ühine lõuna ja üllatus-
külaline on meie kindel tra-
ditsioon igal juhul.

Andke märtsikuu algu-
seks teada oma valmisole-
kust: lavatöö nimetus, autor, 
etteaste pikkus, osalejate arv, 
juhendaja(te) nimi. Soovin ke-
vadehõngulist fantaasialen-
nukust, et mängida taas ühes-
koos toredal teatripäeval!

Maie rahvamajast
Tel 53978896
j o e l a h t m e r a h v a m a j a @

gmail.com

Tohisoo XII klaveriansamblite 
festivali lõppkontserdile 
pääsesid meie valla muusikud
Festivalil osalesid:

Loo Keskkooli muusikaklas-
sist Ander Ott Valge ja Grete-
Helena Eranurm;

Kostivere Põhikooli muu-
sikaklassist Eili Lusti, Eileen 
Lusti, Carmen Niinepuu ja 
Marijell Niinepuu.

Lõppkontserdile 13. veeb-
ruaril Maarjamäel Orlovi los-
sis valiti välja Ander Ott Val-
ge ja Grete-Helena Eranurm 
(Loo, juhendaja Tiina Muddi) 
ning Eileen Lusti ja Carmen 
Niinepuu (Kostivere, juhen-
daja Svetlana Siltšenko).

Lugemisaasta tõi talvesse kevade 
Ebe Talpsepp
Loo Keskkooli õpetaja

On lugemisaasta ja iga-
üks meist saab sellest omal 
kombel osa võtta.

Loo koolis istutati teise 
poolaasta alguses kolm lu-
gemispuud. Tõsi küll, keegi 
ei pannud mulda väikesi isti-
kuid, millest kunagi vägevat 
puud loodetakse. Istutami-
ne toimus sootuks tei-
sel moel. Seadsime 
ühte algklassi ja 
kahte ema-
keelekabi-
netti üles 
suured 
r a a -
g u s 

õunapuuoksad, millele tub-
li lugeja oma loetud raama-
tu lugemisaastal lehena kül-
ge riputama peab. Kohe hak-
kas puule ilmuma erivärvili-
si lehti – oli ju iga klass saa-
nud endale oma värvi, mida 
agaralt kasutati. Oksad muu-
tuvad iga päevaga kirjumaks, 
sest nagu on öelnud targad 
mehed – lugemine loeb. 

Kõigi üllatuseks märkasime 
ühel päeval, et meie lugemis-
puud ei kasvata ainult raa-
matulehti, vaid tasapisi hak-
kasid endast märku andma 
ka tõelised lehe- ja õiepun-
gad. Päev-päevalt need suu-
renesid ning jaanuari lõpu-
päevadel läksid lahti esime-
sed õunapuuõied... Praegu 
õitsevad meie lugemispuud 

täies jõus: kõrvuti 
ehtsate õi-

t e -

ga, mis on toonud kaunis-
se külma talve kevade, näeb 
igaüks, kes puid vaatama tu-
leb, rõõmsaid lehti, mis an-
navad teada, et Harry Pot-
ter, Holden Caulfield, Meister 
ja Margarita, Randle P. Mc-
Murphy ning paljud teised 
kirjandustegelased on ko-
ha leidnud meie kooli õpilas-
te lugemislaual. Et järg käest 
ei läheks, andis kooli direk-
tor igale lapsele temaatili-
se järjehoidja, millel kõigis 
Loo koolis õpetatavates keel-

tes mõnusat lugemisaas-
tat soovitakse. Head lu-

gemisaasta jätku iga-
le vallaelanikule, et 

tore lugemisela-
mus ikka tal-

vist kevade-
tunnet teki-

taks!
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Kodukonkursi võitja: seal oli palju oma higi ja vaeva!
Marina Lohk

Konkursi Kaunis Kodu 
võitja Siiri Heinmaa räägib 
Tarbija24.ee-le oma Jõe-
lähtmel asuva kodu leidmi-
sest, lammutamisest, taas-
tamisest; armastusest va-
na mööbli vastu ning erilis-
test leidudest, mis võiduko-
du omanäoliseks teevad. 

“See oli üks talv, kui ma mõt-
lesin, et see suvi ma kolin lin-
nast maale elama ära, et nüüd 
aitab, nüüd lähen otsin endale 
maja. Kui ma sinna hoovi sat-
tusin – see oli vana ja räämas 
ja armas ja kiriku kõrval –, siis 
väravast sisse astudes mõtle-
sin, et see on nüüd see! Kui se-
da ei saa, siis muud ka ei taha!” 
räägib Hiiumaalt pärit ja va-
hepeal Tallinnas elanud Hein-
maa. Vana ja väärika maja, ot-
se kiriku kõrval asuva köstriai-
da soetamine käis talle siis-
ki rahaliselt üle jõu, kuid vars-
ti tuli tema kõrvale praegune 
abikaasa ning koos saigi maja 
ostetud. Maja vanuski on pe-
renaisel täpselt teada. Ühe sei-
na peal on Siiri Heinmaa sõnul 
üks vana kivi, millelt (kui see 
märjaks teha) loeb välja aasta-
arvu 1802. 

“Köstrimaja põles nõukogu-
de ajal maha, aga see ait jäi al-
les,” jutustab Heinmaa oma 
kodu ajaloost. Kuigi nõukogu-
de ajal oli maja elamiskõlbli-
kuks tehtud – seal olevat ela-
nud üks vanamemm –, tuli 
seinad nüüd maatasa teha ja 
uuesti üles laduda. 

Kirikuaeda jääv maja on 
muinsuskaitse all ning taas-
tamine oli Heinmaa sõnul üks 
vaevarikas protsess. “Sealtko-
halt tuge ei tulnud, pigem pan-
nakse kaikaid kodaratesse ko-
gu aeg. Kui sa Tallinna piires 
ei asu, ei viitsi keegi sind vaa-
tama tulla ja sinu muredega 
kursis olla,” kirjeldab perenai-
ne veidi ebaõnnestunud koos-
tööd muinsuskaitsega.

“Kõik asjad, mis teha tahtsi-

me, oli ruttu “ei”, ja kui põhjen-
dust küsisime, siis hakati roh-
kem süvenema, et miks siis mi-
dagi teha ei tohi,” räägib ta.

2002. aastal soetatud maja 
taastamisele kulus perenaise 
sõnul kokku umbes viis aastat. 

”Põhjapoolne külg läks maa-
tasa maha, üks sein jäi püs-
ti ja üks sisesein jäi püsti, üle-
jäänud läksid lammutamise-
le,” kirjeldab Heinmaa tööde 
algust. 

Juba lammutamisest saa-
ti on tema sõnul maja taasta-
misel palju sõpru abiks olnud 
– põhilammutamine viidi läbi 
talgute korras. 

Ehitustöid tehti tasapisi vas-
tavalt rahakotile, jaksule ja 
jõule. “Siis läks asi libedamalt, 
kui pangalaenu saime, aga en-
ne seda, kui oma rahadest te-
gime, siis läks natukene nihu 
see asi,” meenutab Heinmaa. 

Esimene ehitusmees pani 
tema sõnul koos rahaga pleh-
ku, järgmine tegi kõike viltu 
ja valesti ja pani samuti mine-
ma, kolmandad ehitusmehed 
saadi aga juba pangalaenu abil 
sellised, kes tegid oma töö kor-
ralikult ära. 

Siseviimistlus – krohvimine 
ja värvimine – tehti Heinmaa 
sõnul juba oma kätega. “Eks 
seal oli palju oma higi ja vae-
va,” tõdeb ta.

Sõpru ei jõua Heinmaa ära 
kiita. Sõbrad, kunstihinge-
ga inimesed, on teinud maa-
lingud maja laetaladele; dii-
vanidki olevat ühistööna sün-
dinud, Siiri Heinmaa sõbran-
na kudus sinna telgedel kalt-
suvaipadest katted peale. “Kes 
on oma vana ukse andnud ja 
puhtaks teinud,” jätkab pere-
naine loetelu.

Miski pole majas Heinmaa 
sõnul raisku läinud, kõik va-
nad lauad, mis seintelt ja põ-
randatelt kätte saadi, on uuesti 
kasutusel kas siis põrandal või 
on neist kapid, diivan või trepi-
astmed tehtud.

“Ja vanad paekiviplaadid, 
mis seal olid, need on küll häs-
ti unikaalsed, meeter korda 
80 sentimeetrit suured paeki-

viplaadid olid maas, abikaasa 
lihvis üle ja need läksid uuesti 
esikupõranda plaatideks. Need 
on küll superlahedad asjad, 
nad on muidugi konarlikud ja 
lapsed komistavad ja kukuvad 
seal, aga nad on ägedad!” rää-
gib perenaine vaimustusega.

Heinmaa jutust on aru saa-
da, et kõik, mis vana ja vääri-
kas, poeb talle sügavale hin-
ge. Vana mööbel on tema jaoks 
eriti suur armastus, seda on ta 
aastaid ostnud ja ema ning va-
naema kodust kogunud, lootu-
ses, et kunagi tuleb oma ma-
ja. Ja ega maja tulemata ei jää-
nudki. “See maja sai hiljem os-
tetud sellele mööblile ümber,” 
muigab ta.

Tähtsaid vidinaid on Hein-
maa kodu täis. “Iga asja kohta 
võib ikka loo rääkida, kust see 
tulnud on,” märgib ta. “Lap-
sevoodi on Koplist mahajäe-
tud maja hoovist prügi alt väl-
ja kaevatud ja korda tehtud, 
veneaegne raudvoodi,” toob ta 
ühe näite.

Siiri Heinmaa on enda sõ-
nutsi oma Jõelähtme kodus sii-
ralt õnnelik. Nii õnnelik, et ise-
gi reisima ei taha minna. Ka 
koduspüsimise peale imes-
tavatele sõpradele on ta kor-
duvalt pidanud esitama küsi-
must: “Miks ma peaks tahtma 
oma kodust ära minna?” 

“Praegu küll on väike laps, 
aga enne seda pisemat poissi – 
kaks last on mul, üks on aasta 
ja viiekuune ja üks on kuuene 
–, siis me istusime abikaasa-
ga õhtul, pead viltu, jõime vei-
ni ja nautisime oma kodu,” kir-
jeldab Heinmaa oma kodust 
idülli.

Lisaks oma kodule naudib 
ilusa maja perenaine ka teiste 
kodude vaatamist nii ajakirja-
des kui ka külas käies. “Mul on 
tuttavatel nii palju ilusaid ko-
dusid, nii modernseid kui va-
nu, ja mulle kõik need õudselt 
meeldivad. Ma ei ole isegi nii 
väga modernse vastane, ma 
küll endale ei taha, aga mulle 
õudselt meeldib käia ja olla ka 
sellises ruumis,” räägib Hein-
maa.

Konkursi Kaunis Kodu 
žürii võidukodu jäi silma 
vana väärtustamisega  

Konkursi Kaunis Kodu žü-
rii esinaise, sisearhitekt Kaisa 
Raidmetsa sõnul jäi peapree-
mia pälvinud Siiri ja Ivar Hein-
maa Jõelähtme kodu silma va-
na ja väärika esiletõstmise 
poolest. Jõelähtmes vana ki-
riku kõrval asuva paekivima-
ja pidid Heinmaad juppideks 
lahti võtma ja uuesti kokku 
panema ning taastamine pak-
kus omajagu nuputamist. Sa-
muti oli Raidmetsa sõnul nä-
ha, et perenaine oli oma hinge 
selle kodu sisse pannud. “Pal-
ju asju oli seal oma ja sõprade 
kätetöö,” lisas Raidmets. Sa-
muti tuli Heinmaade koju eel-
misest kodust kaasa peresse 

kogunenud vana mööbel, mis 
leidis sisearhitekti sõnul seal 
väärika koha. Ruumi on seal 
palju ja kõik vanad asjad said 
väärikalt eksponeeritud.

Väga hea mulje jättis tema 
sõnul ehe materjalide kasu-
tus. “Nii nagu see vana möö-
bel ja vana puitmaterjal välja 
nägi, nii ta oli ka jäetud – ei ol-
nud püütud asju ilusamaks te-
ha,” rääkis sisearhitekt.

Eri vanusest eri puiduliigid 
kõigi oma väikeste vigadega 
ning paljudes seintes ehedal 
kujul säilitatud paekivi jätsid 
Raidmetsa sõnul kokkuvõttes 
väga maalilise tulemuse. “Ehe 
puupõrand oli naturaalsena 
jäetud, samamoodi laetalad – 
palgi toon oli ilusti näha jäe-
tud, ei olnud mingi peitsiga 
üle kaetud,” kirjeldas ta. 

Žürii arvamus

KODU
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Keskkonnaministeerium teatab, et on valminud Loo II lubjakivikarjääris 
ehituslubjakivi kaevandamise keskkonnamõju hindamise (KMH) pro-
gramm. Keskkonnamõju hindamine algatati Keskkonnaministeerium 
poolt 12.11.2009 kirjaga nr 13-4-4/10855-3 seoses Seapaju Arendus OÜ 
esitatud maavara kaevandamise loa taotlusega, Väo lubjakivimaardlas 
Liivamäe külas eraomandis oleva Seapaju I katastriüksusel ehituslubjaki-
vi kaevandamiseks. Kavandatava tegevuse pindala koos teenindusmaaga 
on 12,04 ha ja ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru taotletava mäeerald-
ise piires on 823 tuh m³. Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt 
KeHJS § 6 (2) ja (3).

Arendajaks on Seapaju Arendus OÜ (Kotka 1, Tallinn 11315, Harjumaa, 
kontaktisik Urmas Kivisalu, e-post urmas@vjh.ee). Otsustaja ja kesk-
konnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaministeerium. Kesk-
konnamõju hindaja on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu 51004; 
KMH eksperdid: Kuido Kartau, Triinu Jürmann).

Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise programmiga saab 
tutvuda kuni avaliku arutelu toimumiseni:
1) Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse- ja tehnoloogia osa-
konnas, Tallinn Narva mnt 7a, tuba 505, kontaktisik Marko Kaunis
2) Jõelähtme Vallavalitsuses, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa
3) Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee 
4) Hendrikson&Ko kodulehel www.hendrikson.ee

KMH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
esitada kirjalikult kuni 25. veebruarini 2010 Keskkonnaministeeriumile 
(kontaktisik: Marko Kaunis, e-kiri marko.kaunis@envir.ee; Narva mnt 7a, 
Tallinn).

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 25. veeb-
ruaril 2010. a kell 15:00 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis 
(aadress: Narva mnt 7a, Tallinn) ja täiendavalt kell 18:00 Loo Kesk-
kooli saalis (Saha tee 7, Loo alevik).

Arendaja liidaks kaks Jõelähtmesse plaanitavat suurprojekti 
BNS

Harjumaale Jõelähtme 
valda maa-alust pump-hüd-
roakumulatsioonijaama ja 
samasse piirkonda graniidi-
kaevandust plaanivate et-
tevõtete juhatusse kuulu-
va Peep Siitami sõnul oleks 
mõistlik kaks projekti ühen-
dada. 

Siitam rääkis BNS-ile, et kui 
arendaja OÜ Energiasalv ra-
jab jaama Muuga sadamas-
se praeguste plaanide koha-
selt, siis pole graniidikaevan-
dust algselt kavandatud kujul 
põhjust teha, sest jaama inf-
rastruktuuri hakataks kasu-
tama ka graniidi kaevanda-
miseks. 

"Kaevanduse asukoht muu-
tub, Maardu Põhja karjäärist 
siirdub tööstusplats kui pea-
mine keskkonnamõju allikas 
Muuga sadamasse," ütles ta. 

Siitami sõnul on ühisest inf-
rastruktuurikasutusest tekkiv 
sünergia sedavõrd suur, et pa-
ralleelseid infrastruktuure ra-
jada pole majanduslikult mõt-
tekas. 

"Kui saame kaks asja ühen-
dada, mis on absoluutselt või-
malik ja mõistlik, siis see on-
gi kõige klassikalisem sääst-
va arengu põhimõtteid järgiv 
projekt - minimaalse kahjuga 
saavutada maksimaalne tule-
mus." 

Siitam selgitas, et arendajad 
lähevad kahe projektiga pa-
ralleelselt edasi senikaua, ku-
ni saabub kindlus, et jaama 
saab rajada. Kui omavalitsus 
hakkab jaama projekti mingil 
põhjusel pidurdama, siis gra-
niidikaevandamisest arenda-
ja loobuda ei kavatse, lisas ta. 

Graniidikaevandamise pro-
jektiga tegeleb OÜ Maardu 
Graniidikaevandus. 

Jõelähtme vallas toimus 12. 
veebruaril pump-hüdroaku-
mulatsioonijaama teemaline 
kohtumine, kus osalesid val-
la esindajate ja Energiasal-
ve kõrval ka Muuga sadama 
omanik Tallinna Sadam ning 
majandus- ja kommunikat-
siooniministeerium (MKM). 

Jõelähtme vallavanem And-
rus Umboja selgitas BNS-ile, 
et "jaama ei olegi võimalik ra-
jada ilma graniiti kaevanda-
mata". Jaama rajamisel oleks 
graniidikaevandamise pe-

riood võrreldes Maardu Põh-
ja karjääri plaanituga lühem. 
Jaama jaoks vajalike süvendi-
te rajamiseks kuluks viis või 
kuus aastat. 

Seoses plaanitava jaama-
ga huvitab valda ja selle ela-
nikke põhjavee, tolmu ja mü-
ra küsimus. Vallavanem mär-
kis, et jaama rajamisel läbin-
dataks kõik põhjavee kihid, 
müra graniidi purustamisel 
oleks suurem kui paekivi pu-
rustamisel ja samuti on maa 
alt võetav graniit kergelt ra-
dioaktiivne. Lisaks on vaja jäl-
gida merekeskkonda. 

Umboja rääkis, et taolisi 
jaamu on maailmas rajatud, 
aga kunagi pole asunud re-
servuaar nii sügaval maa all. 
"See on täiesti unikaalne ja 
vajab väga korralikke uurin-
guid. Ei tõttaks jaamale ütle-
ma, et väga tore, tulge ja teh-
ke. Hetkel on selged hirmud 
ja niikaua, kuni neid kahtlu-
si pole kummutatud, me posi-
tiivsed selles osas ei ole," ütles 
Umboja. 

Siitam lisas, et vald huvitus 
ka sellest, kas arendaja on uu-
rinud projekti asukoha alter-
natiive. 

"Meie ettepaneku sisu oli, et 
tuleb algatada mingi ametlik 
protsess, käesoleval juhul de-
tailplaneering, mille raames 
tehakse keskkonnamõjude 
hinnang, et leida täiesti for-
maalselt ja sisuliselt vastused 
kõikvõimalikele tekkivatele 
küsimustele," rääkis ta. 

Energiasalv plaanib lähiajal 
Maardu linnas projekti ini-
mestele tutvustada ja seejä-
rel esitada detailplaneeringu 
algatamise avalduse Jõeläht-
me vallale. Siitam loodab, et 
vald algatab detailplaneerin-
gu koostamise märtsis. 

"Selliste balansseerivate, ti-
punõudlust rahuldavate ja re-
servi pakkuvate võimsuste ra-
jamine on täiesti üheselt sisse 
kirjutatud elektrimajanduse 
pikaajalisse arengukavasse ja 
see on väga selge MKM-i huvi 
ja vastutus, et taolised jaamad 
Eestisse tekiksid," lisas ta. 

Energiasalv rajaks kuni 
500-megavatise võimsusega 
pump-hüdroakumulatsiooni-
jaama mitmesaja meetri sü-
gavusele graniidikihi sisse. 
Jaamale on plaanis kaevanda-
da kaks eri tasapindadel asu-
vat veehoidlat, kuhu pumba-
takse mere- või sademevesi. 

Siitam on varem meedias 
selgitanud, et "jaam võimal-
dab elektri hinna kõikumi-
se abil spekuleerimist Põh-
jamaade elektribörsil Nord 
Pool ja pakub tasakaalusta-
vat energiat tuulegeneraato-
ritele". 

Kui elektrihind börsil on 
kõrge, lastakse vesi elektri 
tootmiseks ühendustoru kau-
du ülemisest hoidlast läbi tur-
biini alumisse. Odava hinna-
ga elektrit kasutatakse vee esi-
messe hoidlasse tagasipum-
pamiseks. 

Energiasalv kuulub läbi osa-
ühingute Siitamile ja taastuv-
energeetika arendamisega te-
geleva Nelja Energia OÜ tü-
tarettevõttele 4E Tehnoinvest 
OÜ. Energiasalve juhatus-
se kuulub ka endine Eleringi 
juht Lembit Vali. 

Kesk konnaministeerium 
kiitis veebruari alguses heaks 
Maardu teise graniidikaevan-
duse keskkonnamõju hinda-
mise (KMH) aruande. Maar-
du Graniidikaevandus taot-
leb seal kaevandusluba 30 
aastaks. Umboja sõnul kavat-
seb vald aruande vaidlustada. 
"Vaadates aruandes tolmus-

aaste hulka, siis see ületab 
igasuguseid piirnorme ühe 
kilomeetri raadiuses. Projekt 
tundub sellisel kujul täiesti 
mõeldamatu." 

Tallinna-Peterburi maa-
nteest mere poole kavanda-
tud kaevanduse maa-alune 
kaeveosa on 1167,28 hektarit. 
Maavara maksimaalne aasta-
ne kaevandamismaht on 4,5 
miljonit kuupmeetrit. Kae-
vandatava maavara kasutus-
ala on killustiku ja graniittoo-
dete valmistamine. 

KMH aruande kohaselt on 
kaevandusest tekkivaid ne-
gatiivseid keskkonnamõjusid 
detailplaneeringu ja projek-
tilahendusega võimalik oluli-
selt vähendada ja keskkonna-
normide piiresse viia. 

Varasema info kohaselt va-
rieerub planeeritud graniidi-
maardla maksumus 700 mil-
jonist kroonist kuni 1,9 mil-
jardi kroonini vastavalt kae-
vandamise aastamahule. 

Maardu Graniidikaevan-
duse plaan on hakata granii-
ti kaevandama 2013. aastal, 
kuid kaevanduse ehitust on 
kavas alustada juba 2011. aas-
tal. Ettevõtte juhatusse kuu-
lub teiste hulgas Anto Raukas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Märkused 

1. Osavõtt on tasuta 
2. Ajavõtt toimub käsitsi 
3. 6 km sõidud toimuvad 3 km ringil. Sõitjatel 

tuleb läbida 2 ringi 
4. Vanuseklassid A-st E-ni on vastavalt 

suusaliidu vanuseklasside määratlusele 
5. Võistlustele saab registreeruda e-posti teel 

aadressil meelis.valk@mail.ee saates nime, 
sünniaasta ja kooli/klubi. Registreeruda 
saab kuni 25.veebruar k.a. 

6. Ajakavas võib tulla muudatusi seoses 
vanuseklasside osavõtjaskonna suurusega. 
Sellest teavitatakse osavõtjaid e-posti teel ja 
ka Jõelähtme valla kodulehekülje kaudu 

7. Iga osavõtja saab sooja suutäie ja teed 
8. Auhinnatakse 3 iga vanuseklassi parimat 

Ajakava 

10:30 tillude sõit ühisstardist (sünniaasta alates 2004)  

11:00 laste sõit eraldistardist ca 1 km (sünniaastad 2002-
2003) 

12:00 Poisid ja tüdrukud vanuseklassid D ja E (sünniaastad 
1998-2001) 2 km sõit  eraldistardist 

13:00 Poisid ja tüdrukud vanuseklassid B ja C (sünniaastad 
1994-1997) 3km sõit eraldistardist 

14:00 Poisid ja tüdrukud vanuseklass A (sünniaastad 1992 
– 1993) 6 km sõit eraldistardist   

15:00 täiskasvanute sõit 6 km eraldistardist 

16:00 Koolide-vaheline  teatesõit 3x3 km (toimub ainult 
koolide eelregistreerumisel  - võistkonnas 1 tüdruk ja 2 
poissi) 

Jägala-Joa I suusamängud   
Aeg: 27. veebruar 2010 

Toimumiskoht: Jägala-Joa endise papivabriku laagripaik 

Võistluse korraldab: MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi 
(peakorraldajad Kristo Kotkas ja Meelis Välk) 
koostöös Jõelähtme valla ja Jägala Energy OÜ-ga 
Rajameister: Peeter Jäetma 

a rattaklubi

-ga

Tule suusatama! 

Harju Elu, 
12. veebruar 2010

Jaanuarikuu viimasel lau-
päeval kogunes Harju murd-
maasuusatajate paremik Kõr-
vemaa matka- ja suusakes-
kusesse, et sõita maakonna 

meistritiitlile. Esindatud oli ko-
guni 19 linna ja valla sportla-
sed.

Maakonna spordiliidu peaspet-
sialisti Rein Suppi sõnul oli osavõtt 
viimaste aastate suurim. Seekord 
osales ligi 200 suusatajat. Kõrve-
maale olid kogunenud kõik vähe-
gi arvestatavad suusaklubid. Kohal 

olid Saku, Viimsi, Keila, Kolgakü-
la, Aegviidu, Harku, Padise ja Saue. 
Erilist rõõmu võib tunda noorte hu-
vi üle. Nii oli kohal Nõmme spordi-
klubi rahvas, samuti Jaak Mae suu-
sakooli esindus.

Neidude klassis (sünniaasta 1992 
– 1993) tuli 3 km distantsil aja-
ga 11.44 võitjaks Ingrid Kristin Pa-
plavskis. 

Harjumaa suusameister aastal 2010 on Ingrid Kristin Paplavskis 
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Sotsiaaltoetuste maksmisest Jõelähtme vallas
Hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakond

Eelmisel aastal maksis 
vallavalitsus oma eelarvest
1 660 913 krooni eest erine-
vaid sotsiaaltoetusi – nii pe-
rekonna sissetulekust mitte-
sõltuvaid toetusi, nagu sün-
nitoetus, ranitsatoetus, matu-
setoetus, kui ka sotsiaaltoetu-
si valla vähekindlustatud ela-
nikkonnale, nagu ravimitoe-
tus, küttetoetus, lasteaia osa-
lustasu ja söögiraha kompen-
satsioon jne. 

Sotsiaaltoetused ja -teenu-
sed on praegu kindlasti vä-
ga olulised, kuna paljudel ini-
mestel on langetatud töötasu-
sid või on töö üldse kaotatud. 
Seetõttu korrigeerisime ka 
sotsiaaltoetuste kordasid, et 
kõige suuremas hädas olijad 
saaksid kõige tõhusamat abi.

Jõelähtme valla eelarvest 
eraldatav sotsiaaltoetus on 
perekonna toimetuleku soo-
dustamiseks makstav raha-
line toetus. Sotsiaaltoetust 
makstakse Jõelähtme valla 
vähekindlustatud või erivaja-
dustega isikutele ja perekon-
dadele, et osaliselt katta hä-
davajalikud kulud, mida ei ole 
võimalik kompenseerida riik-

like toetustega, ja osutada väl-
timatut sotsiaalabi piisavate 
elatusvahenditeta isikutele.

Toetusi on õigus taotleda 
isikul, kelle elukohana Eesti 
rahvastikuregistris on jooks-
va aasta 1. jaanuari seisuga re-
gistreeritud Jõelähtme vald.

Toetuse liigid on erinevad. 
Puudega täiskasvanule on 
toetus ortopeediliste ja inva-
tehniliste abivahendite ost-
misel ja rentimisel isiku osa-
luse osaliseks katmiseks. Toe-
tuse suurus on kuni 50% isiku 
kanda jäävast vahendi mak-
sumusest. Toetuse taotlejale 
peab olema arstliku ekspertii-
si komisjoni otsusega määra-
tud puude raskusaste.

Riskirühma eakale – üle 
70-aastane üksik vanadus-
pensioni saav lasteta eakas või 
eakas, keda laps tervisliku või 
majandusliku seisundi tõttu ei 
saa toetada – on toetus retsep-
tiravimite ostmiseks. Ravimi-
toetust makstakse retseptira-
vimite eest nimelise ostutše-
ki alusel kuni 1000 krooni aas-
tas. Mitme kroonilise haiguse 
samaaegsel esinemisel maks-
takse toetust kuni 2000 kroo-
ni aastas. Lisaks on uue mää-
rusega kehtestatud omaosa-
luse määrad:

1) pension kuni 3000 krooni 
– omaosalus 200 krooni kuus;

2) pension kuni 4000 krooni 
– omaosalus 300 krooni kuus;

3) pension kuni 5000 krooni 
– omaosalus 400 krooni kuus;

4) pension üle 5000 krooni – 
omaosalus 500 krooni kuus;

Ravimitoetuse maksmisel 
võetakse arvesse ka sotsiaal-
kindlustusameti poolt maks-
tava ravimitoetuse suurust.

Riskirühma eakal on või-
malik taotleda ka toetust ra-
viprotseduuridel (sanatooriu-
mis) osalemiseks, kuid alu-
seks peab olema arsti ettekir-
jutus ning kui isikul on soov 
kompensatsiooni saada, tuleb 
see eelnevalt kooskõlastada 
Jõelähtme Vallavalitsusega.

Toetuste hulka on lisandu-
nud vaktsineerimise kompen-
satsioon riskirühma perede 
lastele.

Suurim muudatus uues kor-
ras on küttetoetuse maksmi-
ne. Varasemalt oli küttetoe-
tust võimalik taotleda vaid 
autonoomset küttesüsteemi 
tarbival riskirühma eakal. See 
oli kaugkütte tarbijatega võr-
reldes ebaõiglane. Uue kor-
ra alusel on küttetoetust või-
malik taotleda ka kaugkütet 
tarbival riskirühma eakal ja 
perel. Toetuse suurus on ku-

ni 1500 krooni ning seda saab 
taotleda üks kord aastas. Taot-
lusele tuleb lisada arve, mis 
tõestab küttekulu. Toetust ei 
maksta toimetulekutoetuse 
saajatele.

Toetuse taotlemiseks tu-
leb taotlejal esitada Jõeläht-
me Vallavalitsuse kantseleis-
se kirjalik avaldus jooksva 
kuu 20. kuupäevaks. Taotluses 
märgitakse taotlemise põhjus, 
taotleja kontaktandmed, taot-
leja perekonnaseis, pereliik-
mete arv ja lisatakse sissetu-
leku suurus või töötu staatust 
tõendavad dokumendid. Aval-
dusele tuleb lisada kulutusi 
tõendavad dokumendid.

Kooli ja lasteaia toiduraha 
ning lasteaia osalustasu kom-
pensatsiooni taotlemiseks tu-
leb lapsevanemal, eestkostjal 
või hooldajal esitada avaldus 
koos palgatõenditega kooli di-
rektorile või lasteaia juhataja-
le. Avaldused vaadatakse lä-
bi vastava õppeasutuse hoo-
lekogus ja esitatakse ettepa-
nek vallavalitsusele, kes teeb 
lõpliku otsuse maksmise või 
maksmata jätmise kohta.

Toetuse määramise aluseks 
on perekonna netosissetulek 
ning sissetulekute hulka arva-
takse kõik tulud. 

Jõelähtme valla eelarvest 

perekonna sissetulekust mit-
tesõltuvate sotsiaaltoetus-
te taotlemiseks peab taotle-
ja olema registreeritud Jõe-
lähtme valda jooksva aasta 1. 
jaanuari seisuga. Sünnitoetu-
se taotlemiseks peavad mõ-
lemad vanemad olema en-
ne lapse sündi Jõelähtme val-
la elanikud ning üks vanema-
test peab olema rahvastikure-
gistri andmetel elanud vallas 
hiljemalt jooksva aasta 1. jaa-
nuarist. 

Ranitsatoetust makstak-
se tingimusel, et üks vanema-
test, lapse eestkostja või hool-
daja on Jõelähtme valla elanik 
hiljemalt jooksva aasta 1. jaa-
nuarist enne lapse koolimine-
kut ning laps on enne kooli al-
gust valla elanik.

Medaliga kooli lõpetanu 
toetust makstakse isikule, kes 
on 12. klassi lõpetanud kuld- 
või hõbemedaliga, on valla 
elanik hiljemalt jooksva aas-
ta 1. jaanuarist. Toetust maks-
takse olenemata sellest, kus 
piirkonnas isik koolis käib.

Matusetoetust makstakse 
matuse korraldajale, kui lah-
kunu elukoht rahvastikure-
gistri andmetel on surma kuu-
päeval Jõelähtme vald.

Toetust õnnetusjuhtumi või 
kriisiolukorra puhul (nt inva-

liidistumine või raske ravima-
tu haigus, tulekahju, vargus 
jmt) on õigus taotleda isikutel, 
kes on elanud vallas hiljemalt 
jooksva aasta 1. jaanuarist.

Jõulutoetust makstakse 
70-aastastele ja vanematele 
inimestele, puudega laste pe-
redele (kuni 16-aastane laps, 
kellele on määratud puue 
arstliku ekspertiisi komisjoni 
otsusega) ja paljulapselistele 
peredele (neli ja enam last pe-
res), kui toetuse saajad on ela-
nud vallas hiljemalt jooksva 
aasta 1. jaanuarist.

Sünni- ja matusetoetuse 
saamiseks tuleb taotlejal esi-
tada vormikohane taotlus ja 
sünni- või surmatunnistus.

Ranitsatoetuse ja medaliga 
kooli lõpetanute toetuse taot-
lejal tuleb esitada vormikoha-
ne taotlus ja kooli tõend.

Õnnetusjuhtumi või kriisi-
olukorra toetuse saamiseks 
tuleb taotlejal esitada vormi-
kohane taotlus, millele peab 
lisama arsti, päästeteenistuse 
või politsei kirjaliku tõendi.

Eakate jõulutoetust ja pal-
julapseliste perede jõulutoe-
tust makstakse Eesti rahvasti-
kuregistri andmetel. Puudega 
laste jõulutoetust makstakse 
lähtudes Sotsiaalkindlustus-
ameti andmetest.

Lasteaedade järjekordadest
Art Kuum
kahe tütre isa Irust

Lasteaiajärjekorrad 
on teema, millest on pal-
ju räägitud nii meie valla 
kontekstis kui ka laiemalt.
Piirkondadesse, kuhu vii-
mastel aastatel elanikke 
kinnisvaraarenduste kau-
du järsult juurde on tul-
nud, pole kohalikud oma-
valitsused suutnud sama 
kiirelt lasteaiakohti juur-
de luua. 

Nii on ka Jõelähtme val-
las lasteaedade järjekor-
rad viimaste aastatega pi-
kaks veninud. Tänase seisu-
ga on lasteaia ukse taha jää-
nud Lool 79 ja Kostiveres 40 
lasteaiaealist last. Ei saa aga 
öelda, et Jõelähtme vald oma 
noored lastega pered hät-
ta oleks jätnud. Volikogu on 
vastu võtnud nii lapsehoiu-
teenuse toetamise kui ka 
eralasteaedades käivate las-
te toetamise korra. Eralas-
teaedades käivate laste eest 
tasub vald vastavalt esita-
tud arvele kuni 3000 kroo-
ni kuus, ülejäänu tuleb ta-
suda lapsevanematel endil. 
Võttes arvesse, et majandus-
surutis on ka lasteaiatasu-

dele mõju avaldanud, pole 
3000-kroonine toetus sugu-
gi mitte väike. Täna käib aga 
eralasteaedades vaid ühek-
sa last. Neist kolm, sealhul-
gas ka minu tütar Helen, 
käivad Tallinna teletorni lä-
hedal asuvas Memme Musi 
lasteaias, millega oleme vä-
ga rahul. Kuigi kulud on na-
tuke suuremad kui munitsi-
paallasteaias, on lapsevane-
mad selle võimaluse eest tä-
nulikud nii vallale kui laste-
aiale. Teiselt poolt on eralas-
teaial ka omad plussid, näi-
teks on kasvatajatel väikse-
ma laste arvu tõttu võima-
lik igale lapsele rohkem aega 
pühendada.

Kui lapsel ei õnnestu pää-
seda munitsipaallasteaeda 
ning ta ei saa või ei soovi ka-
sutada eralasteaedade poolt 
pakutavaid teenuseid, on 
veel võimalik kasutada lap-
sehoiuteenust, mida vald sa-
muti toetab 3000 krooni ula-
tuses kuus. Siinjuures tuleb 
arvestada, et eelmise aasta 
lõpus volikogus vastu võe-
tud määrusega kehtestati 
lapsehoiuteenuse toetustele 
10% omaosalustasu.

Vaatamata sellele, et Jõe-
lähtme vallas ei jätku laste-
aiakohti mitte päris kõigile 
lastele, ei saa kindlasti öel-
da, et meie vald oma laste 
eest hoolt ei kanna.

Karolin Kriiska saavutus 
sulgpallivõistlustel
Kairi Kriiska
Lapsevanem

Olen tänulik, et Jõeläht-
me vald on nõuks võtnud 
toetada lapsevanemaid 
lapse sporditeel.

Toetuse süsteem on küll al-

les alguses ja selle toimimist 
näeme hiljem, kuid loodeta-
vasti vähenevad sellise otse-
toetussüsteemi abil kulutused 
lapse spordiharrastusele. 

23. jaanuaril toimus Tondi-
raba tennisekeskuses sulgpal-
livõistlus “Sulelised”, kus Ka-
rolin Kriiska saavutas D klas-
sis auväärse II koha.

Pakendite kogumisest
Liis Truubon 

Pakendid (nii paber/papp 
kui ka muu pakend) peavad 
enne pakendite kogumis-
vahenditesse panekut ole-
ma tühjad, puhtad ja kokku 
pressitud.

Tühjad ja puhtad seetõttu, et 
kokkukogutud materjali saaks 
võimalikult suures ulatuses 
taaskasutada. Kokkupressitud 
seetõttu, et ei toimuks “õhu-
vedu”. Siinkohal on toodud 
kaks pilti üheksast eri suuru-
ses mahlapakist, mis on pan-
dud tavalisse pappkarpi. 

Esimesel pildil ei ole mahla-
pakid kokku pressitud ja võta-
vad ära kogu pappkarbi ruu-
mi. 

Teisel pildil on mahlapakid 
kokku pressitud ja tänu selle-
le on pildil toodud pappkar-
bis ruumi veel vähemalt kol-
mekordsele mahlapakkide ko-
gusele. 

Paberi- ja papi kogumiskas-
ti võib panna kokkupressitud 
pappkaste, jõupaberit, puhtaid 
paberpakendeid, pakkepaberit 
ja muid paberist või papist pa-
kendeid ning vanapaberit.

Segapakendite kogumiskas-
ti võib panna metallist, plas-
tist, klaasist pakendeid ning 
mahla- ja piimakartonge. Sel-
lesse konteinerisse sobivad ka 
kilekotid, toidu ja joogipaken-
di metallkaaned ja -korgid. 

Pakendite kogumiskastides-
se mitte panna toidujäätmeid, 
segaolmejäätmeid, ohtlikke 
jäätmeid, ehitusjäätmeid jms. 
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14 AMETLIKUD TEATED

Jõelähtme Vallavolikogu 
26.10.2004 määruse nr 50 
„Maamaksust vabastamise korra 
kehtestamine“ muutmine

01. veebruar 2010 nr 11
Määrus kehtestatakse maamaksusea-

duse § 11 lg 2, 21, 22, 3 ja Rahandusmi-
nistri 17.01.2001 määruse nr 10 “Maa-
maksuseaduse rakendamise kord” § 7 
alusel.

§ 1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 
26.10.2004 määruse nr 50 „Maamaksust 
vabastamise korra kehtestamine“ punk-
ti 1.1. ja sõnastada alljärgnevalt:

 „1.1. Vabastada maamaksust riikli-
ku pensionikindlustuse seaduse alusel 
pensioni saaja ning represseeritu ja rep-
reseeritutega võrdsustatud isik tema ka-
sutuses olevalt elamumaalt kuni 1,0 ha 
ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus 
on vastavalt rahvastikuregistrisse kan-
tud elukoha andmetele maksumaksja 
elukoht, kuid summas mitte üle voliko-
gu poolt kehtestatud piirsuuruse.“

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiula-
tuvalt alates 01.01.2010. 

§ 3. Määrus jõustub 05. veebruaril 
2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu 
28.12.2009 määruse nr 4  
„2010. aasta maamaksu määrade 
kehtestamine“ muutmine

01. veebruar 2010 nr 12
Määrus kehtestatakse maamaksusea-

duse § 11 lg 22 ja Jõelähtme Vallavoliko-
gu 01.02.2010 määruse nr ? “Jõelähtme 
Vallavolikogu 26.10.2004 määruse nr 50 
„Maamaksust vabastamise korra keh-
testamine” muutmine alusel.

§ 1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 
28.12.2009 määruse nr 4 „2010. aasta 
maamaksu määrade kehtestamine“ § 3 
ja sõnastada alljärgnevalt:

„§ 3. Vabastada avalduse esitanud 
pensionärid, represseeritud ja represee-
ritutega võrdsustatud elamumaa kasu-
tajad 2010. aastal maamaksust kuni 1,0 
ha ulatuses, kui sellel maal asuvas ela-
mus on vastavalt rahvastikuregistris-
se kantud elukoha andmetele maksu-
maksja elukoht, kuid summas mitte üle 
600 krooni.“

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiula-
tuvalt alates 01.01.2010. 

§ 3. Määrus jõustub 05. veebruaril 
2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme valla hallatavate 
asutuste põhimääruste muutmine 

01. veebruar 2010 nr 8
Määrus kehtestatakse kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 
ja § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu sea-
duse § 6  lõike 1, koolieelse lasteasutuse 
seaduse § 20 lõike 4, põhikooli- ja güm-
naasiumiseaduse § 36 lõike 3, § 38 lõi-
ke 1 alusel.

§ 1. Jõelähtme Vallavolikogu 
03.09.2009 määrust nr 137 „Loo Raama-
tukogu põhimäärus“ muudetakse all-
järgnevalt:

1) § 5 lõike 7 punkti 2 sõnastust muu-
detakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„2) juhindudes Jõelähtme Vallavalit-
suse ettekirjutustest, koostab raamatu-
kogu eelarve projekti, esitab selle valla-
valitsusele ja vastutab kinnitatud eelar-
ve täitmise eest;“.

2) § 5 lõiget 7 täiendatakse punktidega 
10 ja 11 alljärgnevas sõnastuses:

 „10) sõlmib, muudab ja ütleb üles 
töölepingud personaliga;

11) annab raamatukogu töö korralda-

miseks oma pädevuse piires käskkirju ja 
kontrollib nende täitmist“.

§ 2. Jõelähtme Vallavolikogu 
03.09.2009 määrust nr 138 „Kostivere 
Raamatukogu põhimäärus“ muudetak-
se alljärgnevalt:

1) § 4 lõiget 6 täiendatakse punktiga 
11 alljärgnevas sõnastuses:

„11) juhindudes Jõelähtme Vallavalit-
suse ettekirjutustest, koostab raamatu-
kogu eelarve projekti, esitab selle valla-
valitsusele ja vastutab kinnitatud eelar-
ve täitmise eest;“.

2) § 4 lõike 6 punkti 2 muudetakse ja 
sõnastatakse alljärgnevalt:

„2) kindlustab raamatukogu tulemus-
liku ja häireteta töö;“

3) § 4 lõiget 6 täiendatakse punktiga 9 
alljärgnevas sõnastuses:

„9) sõlmib, muudab ja ütleb üles töö-
lepingud personaliga“.

§ 3. Jõelähtme Vallavolikogu 
03.09.2009 määrust nr 139 „Jõelähtme 
Raamatukogu põhimäärus“ muudetak-
se alljärgnevalt:

1) paragrahvi 3 lõiget 6 muudetakse 
alljärgnevas sõnastuses:

“(6) Raamatukogu juhataja:
1)esindab raamatukogu;
2) juhindudes Jõelähtme Vallavalitsu-

se ettekirjutustest koostab raamatukogu 
eelarve projekti, esitab selle vallavalitsu-
sele ja vastutab kinnitatud eelarve täit-
mise eest;

3) sõlmib raamatukogu nimel lepin-
guid ja kokkuleppeid ning teostab te-
hinguid;

4) sõlmib,  muudab ja ütleb üles raa-
matukogu personali töölepingud;

5) annab raamatukogu töö korralda-
miseks käskkirju;

6) tagab raamatukogu põhiülesanne-
te täitmise;

7) kannab vastutust raamatukogu 
arengu ja rahaliste vahendite õiguspä-
rase kasutamise eest”.

2) tunnistatakse kehtetuks § 3 lõige 7.
§ 4. Jõelähtme Vallavolikogu 

03.09.2009 määrust nr 140 “Kabrenee-
me Raamatukogu põhimäärus” muude-
takse alljärgnevalt:

1) paragrahvi 3 lõiget 6 muudetakse 
alljärgnevas sõnastuses:

“(6) Raamatukogu juhataja:
1) esindab raamatukogu;
2) juhindudes Jõelähtme Vallavalitsu-

se ettekirjutustest koostab raamatukogu 
eelarve projekti, esitab selle vallavalitsu-
sele ja vastutab kinnitatud eelarve täit-
mise eest;

3) sõlmib raamatukogu nimel lepin-
guid ja kokkuleppeid ning teostab te-
hinguid;

4) sõlmib,  muudab ja ütleb üles raa-
matukogu personali töölepingud;

5) annab raamatukogu töö korralda-
miseks käskkirju;

6) tagab raamatukogu põhiülesanne-
te täitmise;

7) kannab vastutust raamatukogu 
arengu ja rahaliste vahendite õiguspä-
rase kasutamise eest”.

2) tunnistatakse kehtetuks § 3 lõige 7.
§ 5. Jõelähtme Vallavolikogu 

03.09.2009 määrust nr 141 “Neeme Raa-
matukogu põhimäärus” muudetakse 
alljärgnevalt:

1) paragrahvi 3 lõiget 6 muudetakse 
alljärgnevas sõnastuses:

“(6) Raamatukogu juhataja:
1) esindab raamatukogu;
2) juhindudes Jõelähtme Vallavalitsu-

se ettekirjutustest koostab raamatukogu 
eelarve projekti, esitab selle vallavalitsu-
sele ja vastutab kinnitatud eelarve täit-
mise eest;

3) sõlmib raamatukogu nimel lepin-
guid ja kokkuleppeid ning teostab te-
hinguid;

4) sõlmib,  muudab ja ütleb üles raa-
matukogu personali töölepingud;

5) annab raamatukogu töö korralda-
miseks käskkirju;

6) tagab raamatukogu põhiülesanne-
te täitmise;

7) kannab vastutust raamatukogu 
arengu ja rahaliste vahendite õiguspä-
rase kasutamise eest”.

2) tunnistatakse kehtetuks § 3 lõige 7.
§ 6. Jõelähtme Vallavolikogu 

28.11.2000 määrusega nr 18 kinnita-
tud Jõelähtme Rahvamaja põhimäärust 
muudetakse alljärgnevalt:

1) punkti 4.1 teist lauset muudetakse 
ja sõnastatakse see alljärgnevalt:

„Juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb 
üles töölepingu vallavanem“.

2) Punkti 4.5. alapunkti 7 sõnastust 
muudetakse alljärgnevalt:

„ 7) juhindudes Jõelähtme Vallavalit-
suse ettekirjutustest, koostab rahvama-
ja eelarve projekti, esitab selle vallava-
litsusele ja vastutab kinnitatud eelarve 
täitmise eest“.

3) punkti 4.5. täiendatakse alapunkti-
ga 14 alljärgnevas sõnastuses:

„14) sõlmib, muudab ja ütleb üles töö-
lepingud rahvamaja personaliga.“ 

4) punkt 5.1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 7. Jõelähtme Vallavolikogu 

01.10.2007 määrusega nr 80 kinnitatud 
Loo Kultuurikeskuse põhimäärusesse 
tehakse alljärgnevad muudatused:

1) § 4 lõike 4 punkti 5 muudetakse ja 
sõnastatakse alljärgnevalt:

„5) sõlmib kultuurikeskuse nimel le-
pinguid ja kokkuleppeid ning teostab 
tehinguid“;

2) § 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 
1 alljärgnevas sõnastuses:

„ 5 1) sõlmib, muudab ja ütleb üles 
töölepingud personaliga“;

3) § 4 lõike 4 punkti 7 sõnastust muu-
detakse alljärgnevalt:

„7) juhindudes Jõelähtme Vallavalit-
suse ettekirjutustest, koostab kultuuri-
keskuse eelarve projekti, esitab selle val-
lavalitsusele ja vastutab kinnitatud eel-
arve täitmise eest“

§ 8. Jõelähtme Vallavolikogu 
28.11.2000 määrusega nr 17 kinnitatud 
Neeme Rahvamaja põhimääruses te-
hakse alljärgnevad muudatused:

1) punkti 4.1 teist lauset muudetakse 
alljärgnevas sõnastuses:

„Juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb 
üles töölepingu vallavanem“;

2) punkti 4.5 alapunkti 2 sõnastust 
muudetakse alljärgnevalt:

„2) sõlmib, muudab ja ütleb üles töö-
lepingud ja töövõtulepingud;“;

3) punkti 4.5 alapunkti 7 sõnastust 
muudetakse alljärgnevalt:

„ 7) juhindudes Jõelähtme Vallavalit-
suse ettekirjutustest, koostab rahvama-
ja eelarve projekti, esitab selle vallava-
litsusele ja vastutab kinnitatud eelarve 
täitmise eest;“.

§ 9. Jõelähtme Vallavolikogu 
24.10.2006 määrusega nr 34 kinnitatud 
Kostivere Lasteaia põhimäärust muude-
takse alljärgnevalt:

1) § 6 lõike 1 punkti 8 muudetakse ja 
sõnastatakse alljärgnevalt:

„ 8) sõlmib, muudab ja ütleb üles töö-
lepingud pedagoogidega, tervishoiu-
töötajaga ja lasteasutuse majandamist 
tagavate ning õpetajaid abistavate töö-
tajatega”;

2) § 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 
alljärgnevas sõnastuses:

“9) juhindudes Jõelähtme Vallavalit-
suse ettekirjutustest, koostab lasteaia 
eelarve projekti, esitab selle vallavalitsu-
sele ja vastutab kinnitatud eelarve täit-
mise eest”.

§ 10. Jõelähtme Vallavolikogu 
29.03.2007 määrusega nr 60 kinnitatud 
Loo Lasteaed Pääsupesa põhimäärust 
muudetakse alljärgnevalt:

1) § 6 lõike 1 punkti 12 muudetakse ja 
sõnastatakse alljärgnevalt:

“12) sõlmib, muudab ja ütleb üles 
töölepingud pedagoogidega, tervis-
hoiutöötajaga ja lasteasutuse majanda-
mist tagavate ning õpetajaid abistavate 
töötajatega”;

2) § 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 
14 alljärgnevas sõnastuses:

“14) juhindudes Jõelähtme Vallava-
litsuse ettekirjutustest, koostab lasteaia 
eelarve projekti, esitab selle vallavalitsu-
sele ja vastutab kinnitatud eelarve täit-
mise eest”.

§ 11. Jõelähtme Vallavolikogu 
27.12.2000 määrusega nr 23 kinnitatud 
Neeme Algkooli põhimäärust muude-
takse alljärgnevalt:

1) IV peatüki punkti 8 muudetakse ja 
sõnastatakse alljärgnevalt:

„8. Töölepingud personaliga sõlmib, 
muudab ja ütleb üles kooli juhataja vas-
tavuses töösuhteid reguleerivate õigus-
aktidega.”

2) V peatüki punkti 1 täiendatakse pä-
rast sõna „majandustegevust“ sõnade-
ga „ja juhindudes Jõelähtme Vallavalit-
suse ettekirjutustest, koostada algkoo-
li eelarve projekt, esitada see vallavalit-
susele ning vastutada kinnitatud eelar-
ve täitmise eest“.

§ 12. Jõelähtme Vallavolikogu 
14.10.2009 määruse nr 145 „Lasteaed 
Neeme Mudila põhimäärus“ § 6 lõiget 
2 täiendatakse punktiga 15 alljärgnevas 
sõnastuses:

„15) juhindudes Jõelähtme Vallava-
litsuse ettekirjutustest, koostab lasteaia 
eelarve projekti, esitab selle vallavalitsu-
sele ja vastutab kinnitatud eelarve täit-
mise eest”.

§ 13. Jõelähtme Vallavolikogu 
27.12.2000 määrusega nr 20 kinnitatud 
Kostivere Põhikooli põhimäärust muu-
detakse alljärgnevalt:

1) IV peatüki punkti 8 muudetakse ja 
sõnastatakse alljärgnevalt:

„8. Töölepingud personaliga sõlmib, 
muudab ja ütleb üles kooli juhataja vas-
tavuses töösuhteid reguleerivate õigus-
aktidega.”

2) V peatüki punkti 1 täiendatakse pä-
rast sõna “õpilasomavalitsusega” sõna-
dega “ja juhindudes Jõelähtme Vallava-
litsuse ettekirjutustest, koostada kooli 
eelarve project, esitada see vallavalitsu-
sele ja vastutada kinnitatud eelarve täit-
mise eest”.

§ 14. Jõelähtme Vallavolikogu 
28.11.2000 määrusega nr 14 kinnitatud 
Loo Keskkooli põhimäärusesse viiakse 
sisse alljärgnevad muudatused:

1) VII peatüki punkti 7.2 muudetakse 
ja sõnastatakse see alljärgnevalt: 

„7.2. Kooli personali koosseisu mää-
rab direktor, tuginedes haridus- ja tea-
dusministri määrusega kehtestatud mii-
nimumkoosseisule.”

2) VII peatükki täiendatakse punktiga 
7.2.1 alljärgnevas sõnastuses:

„7.2.1. Töölepingud personaliga sõl-
mib, muudab ja ütleb üles kooli direk-
tor vastavuses töösuhteid reguleerivate 
õigusaktidega.”;

3) punkti 8.4.4 sõnastust muudetakse 
alljärgnevalt:

„8.4.4. juhindudes Jõelähtme Vallava-
litsuse ettekirjutustest koostab kooli eel-
arve projekti, esitab selle vallavalitsuse-
le ja vastutab kinnitatud eelarve täitmi-
se eest“.

4) VIII peatüki punkti 8.3 muudetakse 
ja sõnastatakse see alljärgnevalt:

„8.3. Kooli direktoriga sõlmib, peatab, 
muudab ja ütleb üles töölepingu valla-
vanem.”

§ 15. Jõelähtme Vallavolikogu 
29.10.1998 määrusega nr 21 kinnitatud 
Kostivere Päevakeskuse põhimäärust 
muudetakse alljärgnevalt:

1) punkti 4.3.1 muudetakse ja sõnas-
tatakse alljärgnevalt:

“4.3.1. sõlmib, muudab ja ütleb üles 
töölepingud personaliga;“;

2) punkti 4.3.5 sõnastust muudetakse 
alljärgnevalt:

„4.3.5 juhindudes Jõelähtme Vallava-
litsuse ettekirjutustest koostab päeva-
keskuse eelarve projekti, esitab selle val-
lavalitsusele ja vastutab kinnitatud eel-
arve täitmise eest“.

§ 16. Määrus jõustub 05. veebruaril 
2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme valla eelarvest pere-
konna sissetulekust mittesõltuvate 
sotsiaaltoetuste maksmise kord

01. veebruar 2010 nr 9
Määrus kehtestatakse kohaliku oma-

valitsuse korralduse seaduse  § 6 lõike 1, 
§ 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekan-
de seaduse paragrahv 23 lõike 1 alusel. 

§ 1.  ÜLDSÄTTED
(1) Käesolev kord sätestab perekonna 

sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramise ja maksmise Jõeläht-
me vallas.

(2) Toetust on õigus taotleda isikul, 
kelle elukohana Eesti rahvastikuregist-
ris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga 
registreeritud Jõelähtme vald.

(3) Jõelähtme valla eelarves toetuste 
maksmiseks eraldatud vahendite kasu-
tamist korraldab ja peab selle üle arves-
tust Jõelähtme Vallavalitsus.

§ 2. TOETUSTE LIIGID
(1) Lapse sünnitoetus määratakse 

lapse vanemale tingimusel, et lapse mõ-
lemad vanemad on rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme valla elanikud en-
ne lapse sündi ning vähemalt üks lapse 
vanematest on rahvastikuregistri and-
metel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt 
jooksva aasta 1. jaanuarist.

(2) Esmakordselt kooli mineva lapse 
toetus (edaspidi ranitsatoetus) makstak-
se lapsevanemale,   eestkostjale (kohtu-
otsus eestkostjaks määramise kohta) või 
lapse hooldamisele võtjale (lapse pere-
konnas hooldamise leping) tingimusel, 
et vähemalt üks vanematest, eestkostja 
või hooldaja on rahvastikuregistri and-
metel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt 
jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse 
kooliminekut ning laps on rahvastiku-
registri andmetel Jõelähtme valla elanik 
enne kooli algust.

(3) Medaliga kooli lõpetanu toetus 
makstakse isikule, kes on lõpetanud 12. 
klassi kuld- või hõbemedaliga. Toetust 
makstakse isikule, kes on rahvastikure-
gistri andmetel elanud Jõelähtme val-
las hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist, 
olenemata sellest, kus piirkonnas isik 
koolis käib. 

(4) Matusetoetust makstakse matuse 
korraldajale, kui lahkunu elukoht rah-
vastikuregistri andmetel on surma kuu-
päeval Jõelähtme vald.

(5) Toetust õnnetusjuhtumi või kriisi-
olukorra puhul (näiteks invaliidistumi-
ne või raske ravimatu haigus, tulekah-
ju, vargus jmt) on õigustatud taotlema 
isikud, kes rahvastiku registriandmetel 
on Jõelähtme valla elanikud hiljemalt 
jooksva aasta 1. jaanuarist.

(6) Jõulutoetus 70 aastastele ja vane-
matele inimestele, puudega laste pe-
redele (kuni 16.aastane laps, kellele on 
määratud puue arstliku ekspertiisi ko-
misjoni otsusega) ja paljulapselistele pe-
redele (neli ja enam last peres), kui toe-
tuse saajate elukoht on hiljemalt jooks-
va aasta 1. jaanuarist rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme vald.

§ 3. TOETUSTE TAOTLEMINE
(1) Sünnitoetuse ja matusetoetuse 

saamiseks tuleb taotlejal esitada vormi-
kohane taotlus ja sünni- või surmatun-
nistus.
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(2) Ranitsatoetuse ja medaliga kooli lõpe-
tanute toetuse taotlejal tuleb esitada vormi-
kohane taotlus ja kooli tõend, taotlusele li-
sada arveldusarvenumber.

(3) Õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra toe-
tuse saamiseks tuleb taotlejal esitada vormi-
kohane taotlus, millele lisada arsti, pääste-
teenistuse või politsei kirjalik tõend.

(4) Eakate jõulutoetust ja paljulapselis-
te perede jõulutoetust makstakse Eesti rah-
vastikuregistri andmetel. Puudega laste jõu-
lutoetuse makstakse lähtudes Sotsiaalkind-
lustusameti andmetest. 

§ 4. TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMI-
NE

(1) Käesoleva korra § 2 lõigetes 2 ja 3 sä-
testatud asjaolude puhul võib avalduse toe-
tuse saamiseks esitada 3 kuu jooksul peale 
lapse esmakordset kooli minekut või meda-
liga kooli lõpetamist.

(2) Käesoleva korra § 2 lõigetes 1 ja 4 sä-
testatud asjaolude puhul makstakse toetust 
sünni või surma registreerimise kuupäeval 
kehtinud korras ja määras.

(3) Käesoleva korra § 2 lõigetes 1 - 4 nime-
tatud toetus kantakse seitsme päeva  jook-
sul pärast vormikohase avalduse laekumist 
taotleja näidatud pangakontole,  erandju-
hul makstakse sularahas  välja vallavalitsu-
se kassast.

(4) Käesoleva korra § 2 lõikes 5 nimeta-
tud toetuse taotluse vaatab läbi vallavalit-
suse sotsiaalkomisjon ning esitab korraldu-
se eelnõu  Jõelähtme Vallavalitsusele otsu-
se tegemiseks.

(5) Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus toe-
tust tagasi nõuda, kui toetuse määramise 
aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud 
valeandmed. 

(6) Enammakstud toetuse tagastamine 
toimub vabatahtlikult ja/või tasaarveldades 
Jõelähtme valla poolt makstavate toetuste 
arvel või kohtu kaudu.

(7) Toetuste suurused § 2 lõigetes 1 - 4 ni-
metatud toetuste osas määrab vallavolikogu 
eraldi igaks eelarveaastaks.

§ 5. RAKENDUSSÄTTED
(1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Val-

lavolikogu 15. 08.2006 määrus nr 25 “Jõe-
lähtme valla eelarvest perekonna sissetule-
kust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maks-
mise kord”.

(2) Kinnitada avalduste vormid vastavalt 
lisadele alljärgnevalt:

1) Lisa 1 - avaldus sünnitoetuse taotlemi-
seks; 2) Lisa 2 – avaldus ranitsatoetuse taot-
lemiseks; 3) Lisa 3 – avaldus medaliga kooli 
lõpetanu toetuse saamiseks; 4) Lisa 4 – aval-
dus matusetoetuse taotlemiseks; 5) Lisa 5 – 
avaldus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra 
puhul makstava toetuse taotlemiseks.

(3) Määrus jõustub 05. veebruaril 2010.
Art Kuum

Volikogu esimees

Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoe-
tuste maksmise kord

01. veebruar 2010 nr 10
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalit-

suse korralduse seaduse  § 6 lõike 1, § 22 lõi-
ke 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande sea-
duse § 5 lõike 4, § 8 lõike 2 ja § 9 alusel.

§ 1.  ÜLDSÄTTED
(1) Jõelähtme valla eelarvest eraldatav sot-

siaaltoetus on perekonna toimetuleku soo-
dustamiseks valla eelarves selleks ette näh-
tud summadest makstav rahaline toetus.

(2) Toetust on õigus taotleda isikul, kel-
le elukohana Eesti rahvastikuregistris on 
jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeri-
tud Jõelähtme vald.

(3) Sotsiaaltoetust makstakse Jõelähtme 
valla vähekindlustatud riskirühma perede-
le hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, 
mida ei ole võimalik kompenseerida riikli-
ke toetustega, ja piisavate elatusvahenditeta 
isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks.

(4) Käesolevas korras kasutatakse mõis-
teid alljärgnevas tähenduses:

1) paljulapseline pere – pere, kus on neli 
või enam kuni 18-aastast last;         

2) üksikvanema pere – last/lapsi üksinda 
kasvatava vanema pere;

3) riskirühma eakas – üle 70-aastane üksik 
vanaduspensioni saav eakas või eakas, keda 
laps tervisliku või majandusliku seisundi tõt-
tu ei saa toetada;

4) puudega täiskasvanu – puue on inime-
se anatoomilise, füsioloogilise või psüühili-
se struktuuri või funktsiooni kaotus või kõr-
valekalle, millest tingituna vajab isik pidevat 
kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet. Isi-
kule peab olema määratud arstliku komisjo-
ni otsusega  puude raskusaste;

5) puudega lapse pere – kuni 16-aastast 
puudega last kasvatav pere;

6) vähekindlustatud leibkond - ühises elu-
ruumis (korteris) elavad isikud, kelle sissetu-
lek ühe pereliikme kohta on alla kehtestatud 
toimetulekupiiri;

7) riskirühma pere – paljulapseline pe-
re, üksikvanema pere, puudega täiskasvanu 
pere, puudega lapse pere, vähekindlustatud 
leibkond.

8) krooniline haigus – alaline haigus, mis 
kestab pikka aega või kogu elu.

§ 2. TOETUSTE LIIGID
(1) Toetus puudega täiskasvanule orto-

peediliste ja invatehniliste abivahendite ost-
misel ja rentimisel, isiku omaosaluse osali-
seks katmiseks. Toetuse suurus on kuni 50% 
isiku kanda jäävast vahendi maksumusest. 
Erandkorras eraldatakse toetust suuremas 
ulatuses tagades taotlejale toimetulekupiiri.

(2) Toetus ravimite kompenseerimiseks 
riskirühma eakale ja puudega isikule. Ravi-
mitoetust makstakse retseptiravimite eest, 
nimelise ostutšeki alusel, kuni 1000 krooni 
aastas. Mitme kroonilise haiguse samaaeg-
sel esinemisel makstakse toetust kuni 2000 
krooni aastas.

Vallavalitsus arvestab ravimitoetuse maks-
misel isiku omaosalust:

1) pension kuni 3000 krooni – omaosalus 
200 krooni kuus

2) pension kuni 4000 krooni – omaosalus 
300 krooni kuus

3) pension kuni 5000 krooni – omaosalus 
400 krooni kuus

4) pension üle 5000 krooni – omaosalus 
500 krooni kuus

Vallavalitsuse poolt makstava ravimitoe-
tuse maksmisel võetakse arvesse ka sotsiaal-
kindlustusameti poolt makstava ravimitoe-
tuse suurust.

(3) Toetus raviprotseduuridel osalemiseks 
riskirühma eakale isiku omaosaluse osali-
seks katmiseks, mis tagab tervisliku seisun-
di stabiilsuse või paranemise. Toetuse taot-
lemise aluseks on arsti ettekirjutus. Toetuse 
suurus on kuni 50% isiku omaosalusest. Va-
jalik eelnev kooskõlastus Jõelähtme Vallava-
litsusega.

(4) Vaktsineerimise kompensatsioon riski-
rühma perede laste, tagamaks perele toime-
tulekupiir.

(5) Küttetoetus riskirühma eakale või pe-
rele kord aastas. Toetust ei maksta toimetu-
lekutoetuse saajatele. Toetuse suurus on ku-
ni 1500 krooni.

(6) Toetus mõõteseadmete (vee-, gaasi-, 
elektrimõõturid) paigaldamiseks, mille ees-
märk on isiku igakuuliste eluasemekulu-
de vähendamine. Toetuse suurus on kuni 
50% mõõteseadme ostmise ja paigaldamise 
maksumusest. Erandkorras määratakse toe-
tus suuremas ulatuses tagades taotlejale toi-
metulekupiiri.

(7) Toetus riskirühma pere lastele hädava-
jalike koolitarvete, riiete, jalanõude, toidu

jne ostmiseks, toetuse suuruseks on kuni 
100% ostu summast. 

(8) Toetus dokumentide (pass, isikutun-
nistus, elamisluba) taotlemiseks. Toetu-
se suurus on kuni 100% kehtivast riigilõivu 
määrast.

(9) Kooli ja lasteaia toiduraha ning laste-
aia osalustasu kompensatsioon riskirühma  
peredele.

(10) Toetus koolilastele õppeaasta alguses 
ning põhikooli või gümnaasiumi lõpetami-
seks riskirühma peredele, toetuse suuruseks 
1000 krooni lapse kohta.

(11) Muud antud korras sätestamata toe-
tused.

§ 3. TOETUSTE TAOTLEMINE
(1) Toetuse taotlemiseks tuleb taotle-

jal esitada Jõelähtme Vallavalitsuse  kantse-
leisse kirjalik avaldus (lisa 1) jooksva kuu 20. 
kuupäevaks, milles märgitakse taotlemise 
põhjus, taotleja kontaktandmed, taotleja ar-
veldusarve number, taotleja perekonnaseis, 
pereliikmete arv ja lisatakse sissetuleku suu-
rust või töötu staatust tõendavad dokumen-
did ning kulutusi tõendavad dokumendid.

(2) Toetuse võib välja maksta sotsiaaltöö-
tajale, õpetajale jt lapsega tegelevatele isiku-
tele, kui on alust arvata, et lapsevanem võib 
toetuse summasid kasutada ebasihipära-
selt.

(3) Kooli ja lasteaia toiduraha ning lasteaia 
osalustasu kompensatsiooni taotlemiseks 
tuleb lapsevanemal või hooldajal esitada 
avaldus (lisa 2) koos palgatõenditega kooli 
direktorile või lasteaia juhatajale. Avaldused 
vaadatakse läbi vastava õppeasutuse hoole-
kogus ning vallavalitsuse sotsiaalkomisjonis 
ja esitatakse ettepanek vallavalitsusele.

(4) Jõelähtme Vallavalitsusel on vajadusel 
õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid 
või dokumente, millest taotlejat informeeri-
takse kümne päeva jooksul pärast avalduse 
vastuvõtmist.

(5) Toetuse taotlused, millele ei ole ühe 
kuu jooksul avalduse esitamisest või kirjali-
ku teate saatmisest esitatud täiendavalt va-
jalikke dokumente, vaadatakse nimetatud 
tähtaja möödumisel läbi esitatud dokumen-
tide alusel.

§ 4. TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMI-
NE

(1) Toetuse määramise aluseks on leib-
konna netosissetulek. Sissetulekute hulka 
arvatakse leibkonna kõik tulud.

(2) Toetust määratakse reeglina isikutele, 
kelle leibkonna netosissetulek esimese pere-
liikme kohta on väiksem riiklikult kehtesta-
tud toimetulekupiirist ja iga järgmise pere-
liikme kohta väiksem kui 75% riiklikult keh-
testatud toimetulekupiirist.

(3) Sotsiaaltoetuse avaldust menetlev sot-
siaaltöötaja teostab vajadusel kodukülastu-
se, vestluse  ja majandusliku olukorra ana-
lüüsi põhjal hinnangu taotleja abivajaduse 
kohta, toetuse määramise otsustab Jõeläht-
me Vallavalitsuse vallavalitsuse sotsiaalko-
misjoni ettepanekul.

(4) Otsusest teatatakse toetuse taotlejale 
kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tege-
mise päevast arvates.

(5) Positiivse otsuse korral kantakse toetus 
viie tööpäeva jooksul pärast otsuse  tegemist  
taotleja  kirjalikus avalduses näidatud pan-
gakontole, erandjuhul makstakse toetus su-
larahas välja vallavalitsuse kassast.

(6) Sotsiaaltoetuse taotleja vastutab esita-
tud andmete ja dokumentide õigsuse eest. 

(7) Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus toe-
tust tagasi nõuda, kui toetuse määramise 
aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud 
valeandmed.

(8) Enammakstud toetuse tagastamine 
toimub vabatahtlikult ja/või tasaarveldades 
Jõelähtme valla poolt makstavate toetuste 
arvel või kohtu kaudu.

§ 5. RAKENDUSSÄTTED
(1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Valla-

volikogu 15. juuni 2006 määrus nr 19 „ Jõe-
lähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maks-
mise kord“.

(2) Kinnitada sotsiaaltoetuse avalduse ja 
lasteaiatoidu/kohamaksu kompensatsiooni 
taotlemise

avalduse vormid vastavalt lisadele 1 ja 2.
(3) Määrus jõustub 05. veebruaril 2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

92 10.02 TATJANA PAPPEL Kostivere alevik

88 10.02 LINDA-VELILLA VELLER Kallavere küla

87 16.02 LEMBIT EHA Kaberneeme küla

86 10.02 ELLA KNUUT Manniva küla

83 07.02 LEIDA VELK Kostivere alevik

83 10.02 ELVI ALTSAR Loo alevik

83 22.02 VÄINO ILING Jõesuu küla

81 22.02 ADA AASMETS Jägala-Joa küla

81 22.02 LINDA KÕRGESAAR Loo alevik

81 24.02 SALME NOORMETS Neeme küla

80 02.02 LÜÜDI PITKVE Jõelähtme küla

80 14.02 LINDA KOKKO Loo alevik

75 01.02 LEILI HAAVEL Koogi küla

75 21.02 HELJU MATTEUS Kostivere alevik

70 01.02 VILVE NIINEPUU Rebala küla

70 13.02 VALDUR NABI Uusküla küla

70 17.02 JÜRI TAMMIK Uusküla küla

70 20.02 AARNE PAJUNURM Loo alevik

70 28.02 JÜRI RANDMERI Loo alevik

Teade
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu:
1. Jõelähtme Vallavalitsuses arengu-ja planeerimisosakon-
nas  toimub 22. veebruaril 2010 algusega kell 12.00 Nee-
me  küla Peetri, Kollipeetri, Kolli 7, Tommi, Tommimetsa ja 
Liivametsa I kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohta-
de ja eskiislahenduse avalik arutelu.
2. Jõelähtme Vallavalitsuses arengu-ja planeerimisosa-
konnas  toimus 08. veebruaril 2010 Ruu  küla Madikse 
maaüksuse (katastritunnus 24504:008:0623) ja lähiala 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse 
avalik arutelu.

Teade
Jõelähtme Vallavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja sot-
siaalosakond annab teada, et kui teie perekonna sissetu-
lekud vähenevad drastiliselt ning te ei suuda maksta kõiki 
oma makse, siis on kohe võimalik pöörduda abi saamiseks 
eri asutuste, sealhulgas ka vallavalitsuse poole. Kahjuks on 
raske inimesi aidata, kui võlad on kasvanud mitmeküm-
ne tuhande kroonisteks ja kohtutäitur korraldab korteri 
sundmüüki. Vallavalitsus on seisukohal, et võlgu sotsiaal-
toetustest ei kompenseerita, küll aga proovime abiks olla 
mitmesuguste toetavate teenustega ning nõuannetega.
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
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Avalda tasuta tööpakkumiskuulutus!
Ajaleht Jõelähtme trükib töökoh-
ti pakkuvate ettevõtjate reklaami 
tasuta. 
Loodame, et tööpakkujaid tuleb juurde 
ning rohkem töötuid saab seeläbi tööle. 
ajaleht@joelahtme.ee

Müüa söödaveskid, koorelahutaja, 
võimasin, inkubaator. Tel 58452991

Ostan vanu autoakusid.
Tel 56176024

AS Aatmaa pakub tööd kohusetund-
likule ja loomi armastavale lüpsjale 
nüüdisaegses renoveeritud farmis. 
Töö graafi ku alusel – 4 päeva tööl, 
2 vaba. Transport tööle ja koju Loolt 
ja Kostverest ettevõtte poolt. Tel 
5040789

Lagedi Põhikool ootab oma vilistlasi 
kooli 225. aastapäeva tähistamisele 
laupäeval, 27. veebruaril 2010

15.00 algab registreerimine 
17.00 kontsert-aktus 
20.00 tants ansambli Väike Mees saatel 

21. veebruarini osavõtumaks 80 krooni tasuda 
kas arveldusarvele nr 221048795910 (Swedbank, 
saaja MTÜ Lagedi Kool) või sularahas Lagedi 
kooli kantseleisse.
27. veebruaril osavõtumaks 100 krooni (sulara-
has kohapeal).
 
Eelregistreerimine ja info telefonidel 6766237, 
56628420, samuti koolis kohapeal.

Jõelähtme küla 
koosolek toimub 9. 
märtsil 
kell 19.00 
Jõelähtme rahvamajas.
Päevakorras:
1. Jõelähtme küla piiride 
muutmine (nn Uusrebala 
liitmine Jõelähtme 
külaga);
2. küla arengukava 
koostamine;
3. külaseltsi 
moodustamine.
Ootame aktiivset 
osavõttu.

Ülgase küla üldkoosolek 
toimub pühapäeval, 
7. märtsil algusega 
kell 13.00 Jõelähtme 
Rahvamajas. 
Päevakorras on 
külavanema valimised, 
arengukava arutelu 
ja kohalalgatatud 
küsimused.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Kostivere päevakeskuse juures 
peatub pangabuss üks kord kuus 
kolmapäeviti kell 13.00–14.30
(10. veebruar, 10. märts, 14. aprill, 12. mai, 16. juuni)

Müüa soodsad Mitsubishi soojuspumbad. 
Liisi järelmaksuga pump koju 3000-krooni-
se sissemaksuga.
Garantii 2 a, www.homeair.ee, tel 56483222

Väikeehitus- ja remonditööd. 
Kaminad, pliidid, ahjud ja nende remont.
Kanalisatsiooni- ja elektritööd.
Kõik keevitustööd.
Sõiduautode keevitus-, plekitööd ja 
värvimine, plaststangede remont.
Kabriolettsõidukite katuste õmblemine.
Imesepistused – teie ideede teostamine.
Aatemees OÜ
Tel 50 74 924; Tel 50 11 573

Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse-
männipalki ja paberipuud. Abistame 
paberite vormistamisel ja raietöödel. Oma 
transport.
56636076
56638551

Kõige soodsamad küttepuud
Lepp alates 330 krooni ruum, kask alates 
450 krooni ruum;
konteineris alates 1200 krooni tükk.
Toome puud Harjumaal tasuta koju! 
Tellimiseks
helista 5200093 või täida tellimisleht
Internetis: www.puu24.ee


