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Irulane

Kolmapäeval 11. dets. 19:00
toimub Ämma majas (tenniseväljaku
kõrval): “Turvalisuse teemaline
koosolek”. Ettekande teeb valla
konstaabel Kaupo Luur. Kõik, kes oma
vara pärast pimedal ajal muret
tunnevad, tulge kuulama ja küsima!

Laupäeval 14. dets. 17:00
toimub Ämma majas "Iru küla
jõuluõhtu”. Jõuluteemalise
mõtiskluse esitab Jõelähtme
koguduse õpetaja Margus Kirja.
Oma uusimaid luuletusi on
lubanud tulla ette kandma meie
valla luuletaja Heli Viht. Kõlavad
ka jõululaulud, kellel aga endal
juba salmid/laulud selged, see on
väga oodatud neid ette kandma.
Kaasa võib võtta piparkooke vms.
suupisteid. Jõuluõhtule on
oodatud kõik Iru elanikud.
Iru külavanem Art Kuum

LOO KVALIFITSEERUS TÕMBEKESKUSEKS!
Valimiste-eelne aeg oli meie valla jaoks
eriti ebakindel aeg, sest vahetult enne
valimisi oli Siseministeeriumi metoodika
järgi
välja
selgitatud
Harjumaa
tõmbekeskused. Ühtki meie valla asumit
nende hulgas aga polnud, mis viitas justkui
ootaks meie valda liitumine mõne teisega
või tükeldamine ja jagamine mitme teise
valla vahel. Põhjus, miks meie valla suurim
asum tõmbekeskuste nimistust esialgu

välja jäi seisnes selles, et koostatud uuring
lähtus põhimõttest, et kõik asumid, millel
on Tallinnaga ühine piir (sh. Loo ja Iru) on
linnastunud ning liidetakse haldusreformi
käigus Tallinnaga. Kuna Loo tegelikult
Tallinnaga ühist piiri ei oma, siis tehti
uuring meie palvel ringi ja nüüd on Loo 17
Harjumaa tõmbekeskuse hulgas ja
Jõelähtme vald võib hingata veidi
kergemalt.

Harjumaa tõmbekeskuste kaart - viimane versioon
Kas sellisel haldusreformil suurt mõtet
oleks, kus keerulise tükeldamise ja liitmise
tulemusena 24-st omavalitsusest 17
tehakse on juba omaette küsimus. Vaevalt
küll, et selle tulemusena avalike teenuste
kvaliteet olulisel määral tõuseks või suurt
kokkuhoidu saavutada õnnestuks. Pigem
vastupidi - kulutused, mis sellise

haldusreformiga
kaasneksid
oleksid
tõenäoselt suuremad, kui tulu, mis sellest
tõusta võiks. Seda arvestades usun, et
tõmbekeskuste haldusreform vähemalt
sellisel kujul mitte kunagi teostuseni ei
jõua.
Art Kuum

SUUR TÄNU KÕIGILE, KES VALIMISTEL OMA HÄÄLE ANDSID!
Tahaksin tänada kõiki teid, kes te mulle
oma hääle usaldasite - luban anda endast
parima, et te ei peaks oma valikus
pettuma.
Kui valimistulemust külade lõikes vaadata,
siis võib julgelt võib öelda, et 2013 aasta
kohalikud valimised võitis Jõelähtme vallas
Iru küla! Saime 17-st volikogu mandaadist
ligikaudu veerandi ehk 4 endale! Usun, et
selliseid külasid, kes omaksid ca 24%
saadiku-kohtadest oma valla volikogus on
terve Eesti peale vaid väga üksikuid.

Oleme Jõelähtme valla jaoks ääreala, kuid
tulemus, mille KOV valimistel saime, lubab
loota, et meie küla ei jää mitte sugugi
pildilt kõrvale, vaid on pigem kesksel
positsioonil.
Tänase seisuga on Iru
elanikest volikogus Art Kuum (volikogu
esimees)
Arno
Kannike
(volikogu
aseesimees), Mati Pärnamägi ja Ljudmilla
Kaska. Loodan, et meil on jõudu ja tarkust
hoida volikogus ühte, et külaasjad aetud
saaksid.
Art Kuum

RAHULIKKE JÕULE JA HEAD UUT
AASTAT!
Mida aeg edasi, seda vähemaks jääb jõulurahu. Jõulud justkui jookseksid meist üle,
andmata mahti hingegi tõmmata.
Seepärast tahaksin teid kutsuda ühisele
"Iru küla jõuluõhtule" 14. detsembril kell
17:00 Ämma majas (so. see uus küla
seltsimaja tenniseväljaku kõrval), et koos
hetkeks aeg maha võtta ja jõulusid
nautida. Oma mõtteid on lubanud meiega
jagama tulla Jõelähtme kirikuõpetaja
Margus Kirja ja oma luuletusi esitab meile
Loo luuletaja Heli Viht.
Aastavahetus on aga aeg, mil argistele
toimetustele joon vahele tõmmata ja pilk
veidi kaugemale järgmise aasta peale
suunata. Usun, et külaelu tuleb järgmisel
aastal vähemalt sama sisukas, kui 2013ndal. Kindlasti on plaanis "Teeme ära"

kevadtalgud 3. mail, kui kutsume kokku ka
külakoosoleku, kus seekord päevakorras
ka külavanema valimised, kuna eelmisest
valimisest saab juba 3 aastat täis. Mida
veel kindlalt saan lubada on "Jaanituli" ja
"Õunalaat" - need üritused on kindlalt
kavas.
Kõike paremat teile uueks aastaks!
Art Kuum

Iru külavanem
tel 5017127 email:artkuum@hotmail.com

Toeta koduküla - registreeri
ennast Jõelähtme valla elanikuks!
Hea Iru küla elanik, kui oled mingil
põhjusel varem jätnud oma elukoha
rahvastikuregistrisse teatamata ja oled
tänase seisuga ametlikult mõne teise
omavalitsuse elanik, siis nüüd on
saabunud õige hetk valda oma tegelikust
elukohast teavitada ja nö. kirjutada ennast
Irusse sisse. Kõigi 2013 aasta jooksul meie
valda oma elukoha registreerunute vahel
plaanib vald välja loosida elamumaa
krundi Kostivere alevikus Jõelähtme jõe
kaldal (väärtusega ca 14000 eurot).
Loomulikult saab iga registreerunu endale
meeneks ka Jõelähtme valla kruusi või Loo
ujula kümne korra pääsme.

Hakates Jõelähtme valla kodanikuks,
laieneb teile ka kodualuse maa
maksusoodustus - tiheasustusalal 1500
ruutmeetrit on teie jaoks siis maksuvaba!
Iga inimene, kes on 2013. aasta 31
detsembri seisuga Jõelähtme valla elanik,
selle tulumaksust ligikaudu pool laekub
meie valla eelarvesse.
Tahame ju kõik, et meie vald ja küla
oleksid jätkusuutlikud: külateed korras,
lumi koristatud, tänavavlgustus põleks jne.
jne.
jne.
Üheks eelduseks
selle
saavutamisel on see, et me ise, meie
naabrid ja kõik Iru elanikud oleksid siia ka
oma ametliku elukoha registreerinud.

