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Muinsuskaitseameti initsiatiivil on 
maastikke ning kultuuripärandit uuriv 
töögrupp mitmendat kuud analüüsi-
nud Rebala muinsuskaitsealale jäävaid 
maastikke. Töö eesmärgiks on uurida, 
kui väärtuslikud on Rebala maastikud. 

Maastike väärtus
Väärtus on subjektiivne mõiste. Ilu ei 
ole pelgalt vaataja silmades. Ilu on ka 
vaataja teadmistes ja hoiakutes. Austus 
kohaliku ajaloo, kultuuri ja elanike vastu 
loovad ka austuse maastike väärtustami-
sel. Maastiku väärtust ei saa rahaga 
mõõta. Ei ole suudetud välja mõelda 
ühtseid objektiivseid kriteeriume, mis 
ütleks, kus on väärtuslikud maastikud 
ja kus mitte. Maastike vääristamisel 
aitab meid ajaloo järjepidevus, inimeste 
hoolivus oma kodust ja enda ümbrusest. 
Võib julgelt öelda, et täna ei ole Eestis 
maal väärtust. Lähiajaloole tagasi mõel-
des võime nentida, et nõukogude ajal 
oli maa meile omamoodi vastupanu-
vahend vastuvõetamatule ideoloogiale. 
Maa "kuulus" küll nõukogude rahvale, 
ent maa ei olnud omand ja selletõttu tuli 
seda meile iseloomulikku maalapikest 
hoida ja kaitsta. Oli oluline, et säiluksid 
meile omased maastikud – väikesed 
külad, avatud niidud, metsatukad, põllu-
lapid. Seeläbi säilusime ka meie. Nüüd, 
kus vabadus käes, on meie suhtumine 
maasse muutunud. Maa on muutunud 
rahategemise allikaks. Maad omades 
saame seda vabalt müüa. Müümine toi-
mub tavaliselt kinnisvaraarendajale, kes 
siis põllulapile või metsatukka 20-30 
uut tihedalt puntras paiknevat maja pro-
jekteerib. Kaovad põllud, niidud, tradit-
siooniline külastruktuur. Selleläbi kao-
tame ka meie oma kohaliku identiteedi. 
Maastikke tuleb tänapäeval kaitsta kah-

juks eestlaste enda eest. Horisontaal-
selt paigutatud Lasnamäed meenutav 
tiheasum on tihtipeale madala kvali-
teediga elukeskkond, mis on rajatud 
vaid kasumlikkusele mõeldes. Sajan-
ditepikkusi traditsioone mitte arvestav 
uusasum võib hävitada maastiku koha-
vaimu alatiseks. 

Mis on Rebala maastike väärtus ja 
eripära?
Rebala maastikke võib pidada ainu-
laadseteks terves Eestis. Muinsuskait-
seala pärliks on erinevate ajalooliste 
sündmuste sümbioos, mis tekitab piir-
konnas eripärase aura. Ühelt poolt on 
tegu ühega Eesti vanimatest asulakohta-
dest, teiselt poolt ilmestavad piirkonda 
Eestimaa taasiseseisvuse lätted – fos-
foriidikaevandused, mille laiendamise 
vastu võitlemine andis impulsi laulvale 
revolutsioonile. Jätkusuutlik maakasu-
tus  aastatuhandete vältel on vorminud 
maastikud eripalgeliseks. Jõelähtme 
vallale tervikuna on iseloomulik maasti-
ke avatus. Eesti maastikupildis harvaks 
jäänud avatud vaated horisondini või-
maldavad meil vaadelda meid ümbrit-
sevaid ehitisi, orienteeruda maastikus 
ning lihtsalt nautida vaadet nii kaugele 
kui silm ulatub. Sööti jäänud põllumaa-
dele on ka siinses piirkonnas kiiresti 
tunginud võsa ning viimastel aastatel on 
maastikud kinni kasvamas. 

Jõelähtme vallal on palju pika aja-
looga kultuurmaastikke, mille üle uhke 
olla. Tasuks mõelda pikemas perspek-
tiivis maastike hooldamisele ning vää-
ristamisele, et see pakuks silmailu ja 
hin ge rahu nii kohalikele endile kui ka 
külalistele.

Helen Sooväli

6.-7. mail 2005 toimusid Taanis rull-
uisutamise showprogrammide Euroopa 
meistrivõistlused. Rulliluuisutamise 
showprogrammide EM oli traditsiooni-
liselt osavõturohke, kohal oli ligi 1000 
sportlast 52 spordiklubist. Esindatud oli 
10 riiki: Belgia, Hispaania, Holland, 
Iisrael, Itaalia, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa, Taani ja Eesti. Eestit esinda-
sid rulluisuklubid Rullest, Step by Step 
ja Little Step.

Jõelähtme vallast võttis Euroo-
pa Meistrivõistlustest osa 11aastane 
Marilin Tukia. Alla 14aastaste kadet-

tide klassis saavutas Marilin Tukia 14 
võistkonna hulgas kavaga "Roomlased" 
6. koha, mis on tähelepanuväärne saavu-
tus, kuna selja taha jäid sellised kuulsad 
rulluisumaad nagu Portugal, Holland, 
Belgia ja Taani.

11-aastane Marilin Tukia on rulluisu-
tamisega tegelenud neli aastat. Marilin 
on häid tulemusi näidanud varemgi nii 
üksiksõidus kui ka grupikavades.

2004. a. saavutas Marilin Tukia 
Eesti Meistrivõistlustel üksiksõidus alla 
12aastaste vanuse kategoorias neljan-
da koha. 2004. aasta oktoobris toimu-

nud showprogrammide võistlustel Open 
Spirit Cup, kus osales 11 spordiklubi 
kuuest riigist, saavutas Loo rulluisutaja 
koguni esimese koha.

Kokku on Marilin Tukia osalenud 
kaheksal rahvusvahelisel võistlusel Taa-
nis, Saksamaal, Belgias ja Itaalias.

Sügisel on rulluisuklubil Rullest plaa-
nis osa võtta väiksematest showprogram-
mide võistlustest Hollandis, kust kaks 
aastat järjest on koju toodud üldvõidu 
rändkarikas.

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener

On oht, et Jõelähtmest saab uus Ida-
Virumaa. Just selline mõte jäi kõlama 
30. mail Jõelähtme vallamajas toimu-
nud rahvakoosolekul, kus arutati Ruu 
külasse planeeritava lubja kivikarjääri 
loodusmõjutusi. Elame kergesti haava-
taval pinnasel. Juba magistraalkraavi 
rajamine alandas ühe sõnavõtja sõnul 
veetaset tema kaevus pool meetrit. Mis 
saab siis, kui valmib 25 meetri sügavune 
karjäär ja sealt  suunatakse karjääriveed 
looduskaitse all olevasse Kaberla ojas-
se? Üksmeelselt oldi arvamusel, et vesi 
kaob mitte ainult Ruu küla kaevudest, 
vaid karjääri mõju ulatub Kaberneemeni 
välja. Ei ole selge, milline on võimalik 
tekkiv kiirgusoht. Kas niisugune nagu 
Maardu kaevandusalal, kus näiteks sok-
kudel on sarved moondunud? Kiirguse 
üldine foon võib ju jääda lubatud piires-
se, küll aga võib elusolendeid mürgitada 
radioaktiivne radoon, mis maapinnast 
eraldudes lahustub vees ja sealt elusorga-
nis mi jõuab. 

Inimeste muredele ei osanud asjali-
kult vastata ei karjääri arendaja ega ka 
keskkonnamõjude hindaja.  Vastus pei-
tub vast aruandes endas, kus on küünili-
selt märgitud, et loomad ja linnud lähe-
vad mujale. Loomulikult lähevad, sest 
üksnes läbi metsa, karjäärist Vana-Narva 
maanteele  planeeritav tee peletab kõik 
minema, kui seal vurab 12 tundi järjest, 
viis päeva nädalas, iga viie minuti tagant 
killustikuga raskelt koormatud veoauto. 
Igapäevased lõhkamised ei raputa mitte 
ainult ehitisi, vaid mõjuvad stressi teki-
tavalt nii inimestele kui ka kodulooma-
dele. Lõhkamiste mõju ulatub kindlasti 

kilomeetrite taha ja puudutab kaudselt 
kogu valla elanikke.

Loomad lähevad mujale, kuhu peab 
aga minema tervikuna lubjakivi maardla 
peal asuv Ruu küla? Täna planeeritak-
se karjäär avada riigile kuuluvas ilusas 
põlismetsas, homme on järg talumaade 
käes! Lõpp on 20-30 aasta pärast, kui 
karjääri piirid ulatuvad Peterburi maan-
teest Vana-Narva maanteeni ja vähemalt 
800 aasta vanuse Ruu küla kohal hai-
gutab auk. Lähitulevikus ulatub karjää-
ri mõjupiirkond suvilateni ja Kaberla 
oja kaudu rannani. Vaadates maavarade 
kaarti, on näha, et pool Jõelähtme valda 
asub maavarade peal. Kas tõesti 150 
aasta pärast on kõik üles kaevatud ja 
Maardust Kuusalu valla piirini haigutab 
üks ainus karjäär?  Rahvamajasse kogu-
nenud inimeste  arusaama toimuvast 
väljendas hästi mees, kes ütles:"Miks te 
olete nii tagasihoidlikud. Ka meie kirik 
on ehitatud paekivist. Müüge see juba 
ka kohe maha.".

Selge on see, et paekivi vajatakse ja 
kindlasti peab kusagil seda ka tootma. 
Aga selle üle ei pea otsustama mitte 
ettevõtjast arendaja, kes alati lähtub kii-
rest rikastumisest ja omakasust, vaid 
riik. Riik peab tagama külaelanike ning 
maaomanike õiguste kaitse.  Lahendada 
tuleb mitte ainult looduskaitse ja loo-
dusreostuse probleemid, vaid ennekõike 
kaevanduse mõjupiirkonda jäävate ini-
meste mured. Et mitte korrata Viimsi 
valla vigu, kus täna tuleb looduskaitse 
alla võtta viimane valla heinamaa, tuleks 
meie  vallal vastu seista karjäärikeste 
rajamisele piki Peterburi maanteed. Kui 

on vaja kaevanda lubjakivi, tuleb avada 
üks ja suur karjäär ning see korralikult 
ka ette valmistada. Kiiret sellega ei ole, 
sest juba avatud varudest  jätkub eri-
nevatel andmetel veel kuni 50 aastaks. 
Elame absurdsel ajal, kus inimelamud 
ehitatakse Peterburi tee ja suure põllu 
vahele (ka need asuvad uuritud paeki-
vimaardla peal), ja samal ajal ilusasse 
metsa,  kus täna veel kasvab looduse 
puhtust näitav sammal ja kanarbik, pla-
neeritakse paekarjäär. Suurt osa ametni-
kest, arendajatest ja "mõjude hindamise 
ekspertidest"  ei huvita karjääri rajamise 
tagajärjel hukkuda võivad kaitsealused 
Ruu tammed ega Kaberla oja kalade 
kudemiskoha võimalik reostamine. 

Eks näita suhtumist seegi, et meie 
valla juhid istusid vaikselt rahvamaja 
saalis ja ei julgenud või ei soovinud 
välja ütelda ei valla ega oma isiklikku 
arvamust. 

Tundub, et suuri sõnu inimeste mure-
dele kaasaelamisest jätkub vaid vali-
miste ajaks, et jälle kord pehme tooli 
peale tagasi saada. Tundub, et nad on 
ära unustanud, et kohalik omavalitsus 
tähendab MEIE OMA VALITSUST, et 
tagada vallas kõigile inimestele pikaks 
ajaks  hea ja turvaline elukeskkond. 

103 inimest andis oma allkirja  kar-
jääri rajamise vastu ja väljendas sellega 
selget tahet säilitada Ruu küla ka oma 
laste ja lastelaste elukohana. Toetajaid 
oli Vandjalast Kaberneemeni. Otsus oli 
üksmeelne: Keskkonnauuringute aruan-
ne on kõlbmatu. Karjäärile kindel EI.

Ülari Tiits
Ruu küla, Üti talu.

Karjäärile kindel EI

Jõelähtme maastikele 
mõeldes

Loo rulluisutaja Euroopa Meistrivõistlustel

Marilin Tukia

NEEME KÜLA külaelanike 
koosolek toimub 
4. juulil 2005 kell 19.00 
Neeme rahvamajas.
Päevakorras:
külavanema valimine

JÕELÄHTME KÜLA 
elanike koosolek toimub 
1. juulil kell 15 
Rebala muuseumis. 
Päevakorras: mõtete vahetamine 
küla oleviku ja tuleviku üle, 
küla arengukava koostamine.

Jõelähtme valla maavarade kaart ja 
Ruu suurim tamm.
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Neeme Mudila on üks väike armas ja sõb-
ralik maja, milles kahekümnele põnnile, 
nende kasvatajatele, pottide ja pannidega 
kokatädile ning lisaks veel ühes otsas asu-
vale postkontorile pole just ülearu palju 
ruumi. See-eest on seal ülevoolavalt palju 
armastust ja soojust, mida kiirgab välja-
poolegi nii, et koos algkooliga moodus-
tub Neeme küla südames üks rõõmus ja 
harmooniline mikromaailm. See on nagu 
saareke, mis julgelt ja otsusekindlalt trotsib 
Eesti ühiskonnas tooni andvat võrdlemist, 
arvustamist ja võistlemist. Neeme algkooli 
peod, kus iga lasteaia ja koolilaps saab 
võimaluse laval oma lauluhäält proovida, 
kus kedagi ei jäeta kõrvale ettekäändel, et 
ta pole piisavalt hea või tubli, on kohaks, 
kus pealtvaatajal on võimalik näha tõeliselt 
õnnelikke lapsenägusid. Neid lapsenägusid 
ei varjuta veel mure oma läbilöögivõime 
pärast, mis pealinna koolides ja isegi laste-
aedades on kiire tulema. 

Üheks heaks näiteks Neemes valitse-
vast lahkusest ja avatusest on kahe minu 
väga hea sõbra, Aili (5) ja Tooma (3) kiire 
sulandumine Neeme lasteaia perre. Koli-
sime Eestisse detsembri algul Ameerikast, 
kus Aili ja Tom, kes mõlemad on sündi-
nud Suurbritannias, veetsid viimased kolm 
aastat. Mina ja mu abikaasa olime arusaa-
davalt veidi mures, kuidas kliima, keele- 
ja kultuurikeskkonna järsk vahetus lastele 
võib mõjuda, kuid see hajus paari päevaga. 
Mõlemal lapsel oli olemas passiivne eesti 

keele oskus, kuid vaid Aili oli suuteline end 
eesti keeles väljendama. Tom ajas 3 kuud 
omi asju vaid inglise keeles, kuid see ei 
takistanud tal leidmast sõpru ja mõistmist. 
Ka Aili oli uue lasteaiaga kohe rahul, kuigi 
tema puhul oli tegu staatuse langusega 
– USA-s oli ta ju juba koolilaps. Olles vaid 
nädalakese lasteaias käinud, olid mõlemad 
algkooli ja lasteaia ühisel Jõulupuul ka laval 
kaasa laulmas-suud liigutamas. Tommi laul-
jakarjäär jätkus tubli ja pühendunud muusi-
kaõpetaja Sirje juhendamisel kuni laste lau-
lukaruselli Harjumaa vooruni, kus see aga, 
kuuldavasti puuduliku eesti keele häälduse 
tõttu, lõppes. Kuid ei see ega miski muu 
pole tumestanud minu laste siirast indu igal 
hommikul end lasteaeda minekuks valmis 

sättida ning ma olen kindel, et suvel, kui 
lasteaed puhkusel, saame me selle üle veel 
palju nurinat kuulda. 

Tahaksin avaldada tänu Neeme Mudila 
õpetajatele-kasvatajatele ja abilistele Elvile, 
Tiinale, Hellele, Urvele, Kadrile ja Sirjele 
kogu selle armastuse ja hingesoojuse eest, 
mida nad sugugi kokku ei hoia ja mis on nii 
asendamatu, et meie lastest kasvaks terved 
ja hoolivad isiksused. 

Loodan, et Jõelähtme vallavalitsus suh-
tub ka edaspidi algkooli ja lasteaia vaja-
dustesse ülima tõsidusega, sest tõepoolest, 
kui hääbuks sellised väikesed oaasid nagu 
Neeme lasteaed ja algkool, on kaotust ühis-
konnale tervikuna võimatu korvata.

Kärt Juhasoo-Lawrence

Juba läinud sügisel pani lasteaia hooleko-
gu märgi maha: kevadel teeme perepäe-
va! Heategevusliku perepäeva, mis aitaks 
lasteaiale natukene tulu teenida, ja mis 
peamine – lapsevanemad võtaksid aja maha 
ja veedaksid koos oma lastega lõbusa ning 
meeldejääva päeva.

Lumepallina hakkas mõte veerema, 
mida kevade poole, seda suuremaks. Rüh-
mades toimusid koosolekud ja arutelud, 
mida põnevat perepäeval teha võiks. Mõt-
tepalli aitasid veeretada nii lapsevanemad 
kui ka lasteaia õpetajad. Aprilli lõpuks oli 
kava koos.

Kui me reedel, 13. mai õhtul, pärast rüh-
matubade kaunistamist lasteaia uksest välja 
astusime, olid kõigi pilgud suunatud üles. 
Taevas hakkas  tasapisi süngeks tõmbuma, 
sealt võis küll kõike oodata!

“Oh, oleks ainult homme päike!” ohka-
sime nagu ühest suust. Selle sooviga heitsid 
magama kõik perepäeva organiseerimisega 
seotud inimesed.  Ilmselt oli see soov nii 
tugev, et taevataadil ei olnud teist valikut.

14. mai hommik, kell 10. 45. Päike särab 
kõrgel helesinises taevas. Lasteaia väravad 
on imestunud, sest lapsed muudkui tulevad, 
emad-isad käekõrval! On ju laupäev, kuhu 
siis nüüd minnakse? Mis samuti tavatu 
–  keegi ei kiirusta!

Kell on 11. Kokkutulnud kogunevad 
lasteaia peatrepi juurde.  Perepäeva juhatab 
sisse lasteaia juhataja Katrin Paldermaa.  
Kolmekesi koos Alice`i ja Oliveriga Rukki-
lille rühmast, istutatakse esimese Perepäeva 
puu – elupuu.

Laulavad Rukkilille rühma lapsed, kes 
sügisel sätivad oma sammud juba kooli 
poole. Avatseremoonia käigus ilmub trepile 
lõbus tegelane – Vidi-Ridi-Vitilane, kes 
läbi huumoriprisma tutvustab perepäeva 
ajakava.

Perepäev 2005 on alanud! Kõikides rüh-
mades on avatud töötoad, mängunurgad, 

mänguasjade ja riiete müügipunktid ja palju 
muud huvitavat.

Saab mõõtu võtta nooleviskes ja tõm-
mata õnneloosi. Lasteaia territooriumil on 
võimalus ratsutada hobustega, teha näo-
maalinguid, valmistada lindudele pesakaste 
ja toksida niisama naelu paku sisse. Kõhu-
täiteks ja maiasmokkadele mokamäärdeks 
müüakse jäätist, limonaadi, kohukesi, ham-
burgerit, suppi, erinevaid küpsetisi. Küp-
setised muide, on kõik lastevanemate endi 
meistritöö! Supp ja hamburger on pärit 
lasteaia köögist, sest kärmetel kokatädidel 
läks uni juba varakult ära.

Rühmades on töös tublid lapsevanemad 
ja õpetajad, kes aitavad lastel erinevate 
meisterduste ja tegevustega toime tulla. 
Töönurkadesse on välja mõeldud kõikvõi-
malikke tegevusi. Saab meisterdada erine-
vatest materjalidest lennukeid, purjekaid, 
joogikõrte juppidest ning pärlitest kaelakee-
sid ja käevõrusid. Võimalus on voolida, lii-
mida, värvida, lakkida. Valmistatakse kaar-
te, tehakse männikäbidest küünlaaluseid, 
pannakse pudelisse erinevaid toiduaineid, 
mille tulemusena moodustuvad imeilusad 
kujundid. Mida kõike veel? Lausa uskuma-
tu, kui palju ideid on ellu rakendatud!

Ürituse kulminatsiooniks kujuneb oks-
jon. Iga rühm on hoolitsenud selle eest, 
et oksjonil oleks, mida müüa. Ja laud on 
kirju! Võileivatortidest kuni isevalmista-
tud nukkudeni – ikka üks ahvatlevam kui 
teine! On ka käpiknukud ja nukuriided, 
puidust autoparkla ja mänguasjakastid, sei-
namaal ja isetehtud värviraamat, hüppe-
pall ja pliiatsitopsid, isegi omavalmistatud 
šokolaad! Oksjonikorraldajad on säravad ja 
valjuhäälsed, eesotsas ikka ürituse maskott 
Vidi-Ridi-Vitilane. Ostjad on vägagi elevil, 
kauplemine käib täies hoos, emad- isad kru-
vivad hinnad päris korralikult üles. Kõige 
kallim oksjonil müüdud asi on Naksitrallide 
tegelane Muhv, mille  üks tubli emme ise 

õmbles.
Väiksemad lapsed, kes ei jõua oksjo-

nit jälgida, kõhutavad asfaldil ja tunnevad 
mõnu kriitidega joonistamisest.

Märkamatult on kell saanud 14.  Pere-
päev hakkab lõpule jõudma.  Lasteaia juha-
taja tänab kõiki osalejaid ning soovib ilusat 
päeva jätku. Kevad südames ja päike nägu-
delt vastu naeratamas, hakkab rahvas laiali 
minema. Mõni laps on alles nüüd avastanud 
enda jaoks huvitava töönurga, kus kiiruga 
viimaseid meistriteoseid nikerdab, mõni 
sööb õues imemaitsvat hernesuppi, mõni 
viimaseid koogikesi. Väike tüdruk jookseb, 
4 krooni näpu vahel ja küsib möödaminnes, 
kus jäätisepoiss on. Jäätisekastiga noormees 
tulebki nurga tagant ja väikese tüdruku 
suu läheb naerule, ta saab veel ühe jäätise. 
Mitte kunagi varem ei ole lapsed saanud 
lasteaiast jäätist osta! See on väikeste imede 
suur päev!

“Täname hea tuju ja ilusa päeva eest!” 
laulavad lasteaia õlitatud väravad head aega 
jättes. “Käige meil sagedamini külas!”

Tegelikult oli ju üritusel ka väike mate-
riaalne eesmärk: teenida lasteaiale raha 
– iga rühm endale. Kogutud summa eest 
ostetakse rühmale vajalikke materjale või 
mänguasju, millest kellelgi puudus on. 
Samas sai kehtestatud reegel, et tegevused 
rühmades ja meisterdused on küll tasulised, 
kuid mitte kallimad kui 5 krooni.

Korraldajate ühine otsus on, et üritus 
täitis oma eesmärgi. Perepäeval teenitud 
summa ületas igati  meie ootusi.  

Materiaalsest väärtusest suurem on 
kindlasti see, mis meile ja meie väikestele 
sellest päevast hinge jäi, mis südamega sai 
koju kaasa viidud. 

Aitäh kõigile lapsevanematele, lasteaia 
õpetajatele, õpetajaabidele  ja kokatädide-
le. Suur tänu jäätisepoistele – Kuldarile, 
Slavale, Kertile ja Heigole ning Loo kooli 
mänguasjade meistrimeestele õp. Pohlaku 
juhendamisel.

Muusika eest tänu Loo kultuurikeskuse 
DJ Egonile. Täname ka AS TallEggi ning 
Tallinna Külmhoone AS-i. Kõigile tänu, 
kelle abiga perepäev teoks sai!

Kõiki emotsioone ei suudagi paberile 
kirja panna, aga te tulge järgmisel aastal 
ise vaatama! Perepäev on kõigi jaoks ja 
kõik head inimesed võivad sellest alati osa 
võtta.

Hoolekogu istus veel viimast korda koos 
ja tegi perepäevast kokkuvõtteid 23. mail. 
Kui tõstatasime küsimuse, mida järgmisel 
aastal võiks paremini teha, jäid kõik suurte 
silmadega üksteisele otsa vaatama. Pisiasju 
siiski leidsime, mida kõrva taha panna. Eks 
nüüd ole aega veel mõtteid koguda, aga 
selle otsustasime küll ära, et perepäevast 
peab saama traditsioon!

Päikeselaste rühma lapsevanem
Vilve Klettenberg

Loo spordihoone ujumisgrupp ja kul-
tuurikeskuse seenioride klubi lõpeta-
sid oma tegevusaasta ühise bussireisi-
ga Viinistusse. 

Seal, meretuulte ja veteavaruste 
vallas, tundsime õiget maikuu keva-
det. 4,5 km kaugusel lainete süles 
tervitas meid Mohni saar, kivine ja 
metsavaene. Praegu elab seal ainult 
üks pere, aga suvel viib kaluripaat üle 
ka matkahuvilisi. Vana kaluriküla siin 
looduskaunis paigas Viinistu pool-
saare tipus on ärganud uuele elule. 
Kolme aasta eest asutas siia muuseu-
mi maalikunsti erakogu omanik Jaan 
Manitski.  Ruumideks on kasutatud 
endise Kirovi-nimelise kalurikolhoosi 
külmhoonet ja katlamaja, mis on hoo-
lega renoveeritud. Plaanis on ruume 
veelgi laiendada ja ehitada juurde 
teatri- ning kontserdisaal. Rannas 
taastatakse vana muul ja rajatakse uus 
paadisadam. 

Seda kõike jutustas meile kohalik 
giid, kelle juhtimisel algas meie tee-
kond eesti kunsti maailma. Teatavasti 
langeb eesti rahvusliku kunsti sünni-
aeg XIX saj. teise poolde.  Üks vara-
semaid töid siin muuseumis on 1855. 
a. pärit maal. See on impressionist-
likule kunstivoolule omane õrnades 
heledates toonides looduspilt.

Edasi näeme kuulsate kunstnike 
Ants Laikmaa ning Kristjan ja Paul 
Raua töid. Kahjuks ei ole muuseumis 
veel ühtegi Johann Köhleri maali, aga 
loodetavasti tulevikus on. 

XX saj. alguses moodustasid pal-
jud kunstnikud nn Pallase rühma. 
Need olid Tartu Kunstikoolis Pallas 
hariduse saanud ja hiljem seal ka 
õppejõuna töötanud väljapaistvad 
kunstnikud:Konrad Mägi, Ado Vabbe, 
Nikolai Triik jpt. 

Eriti meeldejäävad olid Konrad 
Mägi mereäärsed looduspildid. 

Eelmise sajandi 30ndatel aastatel 
kujunes silmapaistvaks eesti graafi-
kuks Eduard Viiralt. Viinistu muu-
seumis on kohe esimesel korrusel 
nn Viiralti saal. Siin on originaalid 

tema tuntud töödest nagu “Berberi 
tüdruk kaameliga”, “Virve”, “Tiiger” 
jt. Samas saalis nägime ka Kalevi-
poja-ainelisi teoseid teistelt kunstni-
kelt, nagu Kristjan Raua “Kalevipoeg 
laudu toomas” jt.

Ülakorruse saalides eksponeeri-
takse kaasaegsete kunstnike töid. Seal 
võib näha Evald Okase, Jüri Arraku, 
Peeter Mudisti jpt töid. Vahel korral-
datakse muuseumis püsiekspositsioo-
ni kõrval ka lühiajalisi väljapanekuid. 
Nii on lähemal ajal muuseumikülasta-
jal võimalik tutvuda kunstiakadeemia 
tudengite lõputöödega. 

Muuseum kutsub kohale ka teat-
ritegijaid. Nii lavastati eelmisel suvel 
Mart Kivistiku näidend “Külmetava 
kunstniku portree” kunstnik Konrad 
Mägist. Praegu on samal autoril val-
mis käsikiri “Põrguvärk” Eduard 
Viiralti “Põrgu” ainetel. Mõlemat 
lavastust saab Viinistus näha juba sel 
suvel. 

Arvukad sissekanded külalisraa-
matus näitavad, et muuseum on tun-
tuks saanud kodumaal ja kaugemalgi. 
Külastajate arv ulatub juba 20000ni. 
Meiegi tulime siia midagi nägema, 
midagi kogema, midagi saama. Hin-
gele, südamele ja meeltele. 

Mälestuseks ostsime kaasa Fred 
Jüssi ilusa foto Mohni saarest. See 
tilluke kivine ja kanarbikune maalapp 
merede keskel jääb meenutama huvi-
tavat kevadreisi Viinistusse. 

Lõunatasime oma suure grupiga 
Viinistu restoranis Leonardo.  Ranna-
restoran oli kaunilt kujundatud, söö-
gisaali seinal suur pilt kirjaga “Ema 
lööb maha, kui ma suppi ei söö!”  
See lause olevat pärit hr Manitski 
lapsepõlvest ja tekitas kõigis mõnusat 
muhelust. 

Lauluga, rõõmsalt ja heatujuliselt 
pöördusime tagasi koduteele. Meelel 
ja keelel tänusõnad Gitale ja Kaile, 
kes ekskursiooni organiseerisid ning  
vallavanem Taimi Saarmale, kes meile 
väljasõiduks bussi võimaldas.

Maire Papp

Juba viiendat aastat toimus Lool 
kogupereüritus „Koolilõputrall“, 
kus leidus tegemist kõigile – pisipõn-
nidest vanamemmedeni välja.
Kavas oli:
Võistlusmängud:
• Turbolehma Ralli
• Loo Sops
• Asfaldijoonistus
• Rahvastepall
• Teatevõistlus
• Graffiti joonistamise nippe jagasid 
ja näidistöö tegid NGA meeskond 
(Graffiti võistluse töid saab näha kul-
tuurikeskuse Noortetoas).

Lisaks jagasid näpunäiteid Tallin-
na Footbagi Klubi ja selgitasid välja 
ka parimad, oskusi näitasid ka kohali-
kud rulatajad, rulluisuvirtuoosid ning 
Loo Motoklubi.
Töötoad:
• Potte ja vaase sai kaunistada Pille 

Trumm juhendamisel
• Nukkude valmistamine toimus Õie 
Alti valvsa pilgu all
• Beebidega meisterdas Cristina 
Lään
Meeleolu lõid:
• Mõmmi Muusikatoa väikesed laulu-
lapsed Kai Müürsepa juhendamisel
• Kostivere Põhikooli rahvatantsijad 
Svetlana Siltšeko juhendamisel
• Linetantsijad, juhendaja Krista Rat-
tus
• Vello Vaher koos isside ja titadega
• Päeva lõpetas karaoke

Oma tooteid tutvustas Oriflame 
ning infotelgis olid üleval nii 
Pereplaneerimis Keskuse kui TAN-i 
infoteavikud.

Kehakinnitust pakkusid Nehatu ja 
Balbiino. Päeva juhtis Madis Malk ja 
lapsi lõbustas Turbolehm.

Rõõm meie sees  ja meie ümber

Lõbus perepäev Loo lasteaias "Pääsupesa"

Rõõmus ja harmooniline mikromaailm Neeme külas „Koolilõputrall“ sai 5 aastaseks
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 203

Maardu linna üldplaneeringu 
kooskõlastamine

Juhindudes Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 1999, 82, 755;a 
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 
61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 
393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 
2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 
588; 2004, 41, 277; 56, 399; 
81, 542) paragrahv 22 lõikest 2, 
Planeerimisseaduse (RT I 2002, 
99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 

84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150) 
paragrahv 17 lõike 2 punktist 2,  
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kooskõlastada Maardu lin na 
üldplaneering vastavalt koos taja 
Maardu Linnavalitsuse ja konsul-
tant-koostaja OÜ Hendrikson&KO 
tööle nr. 439/03.
2. Otsust on võimalik vaidlus-
tada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstege-
misest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 204

Rae valla üldplaneeringu 
kooskõlastamine

Juhindudes Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 
61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 
393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 
2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 
588; 2004, 41, 277; 56, 399; 
81, 542) paragrahv 22 lõikest 2, 
Planeerimisseaduse (RT I 2002, 
99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 

84, 572; 2005, 15, 87; 22; 150) 
paragrahv 17 lõike 2 punktist 2,  
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kooskõlastada Rae valla 
üldplaneering vastavalt koosta-
ja Rae Vallavalitsuse, konsul-
tant-koostaja OÜ Urban Mark 
ning konsultant-koostaja OÜ 
Hendrikson&KO  tööle  nr. 
493/04.
2. Otsust on võimalik vaidlus-
tada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstege-
misest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 205

Jõelähtme valla Neeme küla 
Kolli 7 ja Liivametsa 1 maa-
üksuse detailplaneeringu keh-
testamine

Juhindudes Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 
61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 
82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 
1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 
2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) 
paragrahv 22 lõikest 2, Planeeri-
misseaduse (RT I 2002, 99, 579; 
2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 
2005, 15, 87; 22, 150) parag-
rahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme 
valla ehitusmääruse (KO 2003, 

104, 1933) paragrahv 3 punktist 
3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Neeme küla Kolli 
7 ja Liivametsa 1 maaüksuse 
detailplaneering vastavalt OÜ 
Esplan poolt koostatud tööle nr 
0421, detailplaneeringu eesmärk 
on maa-alale nelja elamukrundi 
moodustamine. Planeeritava ala 
suurus on 1,92 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste 
teede ja tehnovõrkude väljaehi-
tamise tagab ehitusloa taotleja 
vastavalt 30. mail 2005.a. sõl-
mitud lepingule nr. 33/05.
3. Otsust on võimalik vaidlus-
tada Tallinna Halduskohtus ühe 
kuu jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tel-
lijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 206

Jõelähtme valla Ülgase küla 
Koljunuki maaüksuse detail-
planeeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 
61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 
82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 
1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 
2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) 
paragrahv 22 lõikest 2, Planeeri-
misseaduse (RT I 2002, 99, 579; 
2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 
2005, 15, 87; 22, 150) parag-
rahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme 
valla ehitusmääruse (KO 2003, 

104, 1933) paragrahv 3 punktist 
3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Ülgase küla Kol-
junuki maaüksuse detailplanee-
ring vastavalt Ruum ja Maastik 
OÜ poolt koostatud tööle nr. 07-
04, detailplaneeringu eesmärk 
on maa-alale 24 väikeelamu-
krundi planeerimine. Planeerita-
va ala suurus on 13,7 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste 
teede ja tehnovõrkude väljaehi-
tamise tagab ehitusloa taotleja 
vastavalt 26. mail 2005. a. sõl-
mitud lepingule nr. 1/05.
3. Otsust on võimalik vaidlus-
tada Tallinna Halduskohtus ühe 
kuu jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tel-
lijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 207

Jõelähtme valla Maardu küla 
Koidu maaüksuse osa detail-
planeeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 
61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 
82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 
1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 
2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) 
paragrahv 22 lõikest 2, Planeeri-
misseaduse (RT I 2002, 99, 579; 
2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 
2005, 15, 87; 22, 150) parag-

rahv 24 lõikest 3, Jõelähtme 
valla ehitusmääruse (KO 2003, 
104, 1933) paragrahv 3 punktist 
3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Maardu küla 
Koidu maaüksuse osa detailpla-
neering vastavalt  OÜ Maapla-
neeringud poolt koostatud tööle 
nr 208_04, detailplaneeringu 
eesmärk on maa-alale 3 väike-
elamukrundi planeerimine. Pla-
neeritava ala suurus on  1,1 ha.
2. Otsust on võimalik vaidlus-
tada Tallinna Halduskohtus ühe 
kuu jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tel-
lijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 208

Neeme küla Mardi 7, Mardi 13 
ja Mardi 14 maaüksuste detail-
planeeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 
61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 
82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 
1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 
2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) 
paragrahv 22 lõikest 2, Planeeri-
misseaduse (RT I 2002, 99, 579; 
2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 
2005, 15, 87; 22, 150) parag-
rahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme 
valla ehitusmääruse (KO 2003, 
104, 1933) paragrahv 3 punktist 
3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Neeme küla 
Mardi 7, Mardi 13 ja Mardi 
14 maaüksuste  detailplaneering 
vastavalt  OÜ Maaplaneeringud 
poolt koostatud tööle          nr 
197/04,  detailplaneeringu  ees-
märk  on  6 väikeelamukrundi,  
kahe transpordimaa krundi ja 
8 maatulundusmaa maaüksuse 
planeerimine ning moodustata-
vatele kruntidele ehitusõiguse 
ulatuse ja hoonestustingimus-
te määramine. Planeeritava ala 
suurus on  12,5 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste 
teede ja tehnovõrkude väljaehi-
tamise tagab ehitusloa taotleja 
vastavalt 30. mail 2005. a. sõl-
mitud lepingule nr. 32/05.
3. Otsust on võimalik vaidlus-
tada Tallinna Halduskohtus ühe 
kuu jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tel-
lijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 209

Valla valimiskomisjoni 
moodustamine

Võttes aluseks Kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimise sea-
duse paragrahv 14 lõike 1 ja 
paragrahvi 19 ning Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadu-
se paragrahv 22 lõige 1 punkti 
13,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Lugeda Jõelähtme valla vali-
miskomisjoni esimeheks ameti-
kohast tulenevalt vallasekretär 
HELVI KORK.

2. Nimetada Jõelähtme valla 
valimiskomisjoni liikmeteks:
2.1. TÕNU TRUUMAA; 
2.2. EHA TEIVA; 
2.3. ELLE HÜTSI;
2.4. LAINE MEI;
2.5. URVE MESILANE.
3. Nimetada Jõelähtme valla 
valimiskomisjoni asendusliik-
meks TIIT TÜVI.
4. Otsus jõustub teatavakstege-
misest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  31. mai 2005  
nr. 210

Jõelähtme valla 2004. majan-
dusaasta aruande kinnitamine

Võttes aluseks Kohaliku omava-
litsuse korralduse seaduse (RT I 
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 
61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 
82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 
1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 
2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) 
paragrahv 22 lõige 1 punkti 1 
ja paragrahv 39¹, lõike 2 ning 
Valla- ja linnaeelarve seaduse 
(RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 
234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 
2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 
2003, 88, 588) paragrahvi 26, 

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1.  Kinnitada Jõelähtme valla 
2004. majandusaasta  aruanne 
järgmises mahus:     
1.1. 2004. aasta täpsustatud 
eelarve tulud olid 54 180 tuhat 
krooni ja tulude laekumine oli 55 
243 tuhat krooni, s.o. 102 %.
1.2. Finantseerimistehingute 
eelarve oli 3 852 tuhat krooni 
ja täitmine 3 125 tuhat krooni, 
s.o. 81,1%.
1.3. 2004. aasta eelarve täpsus-
tatud kulude plaan oli 58 032 
tuhat krooni ja täitmine 58 369 
tuhat krooni, s.o. 100,6 %.
1.4. Kassaline käibefond 50 000 
krooni. 2005. aasta alguse vaba  
jääk  470 tuhat krooni.
2. Otsus jõustub teatavakstege-
misest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 31. mai 2005 nr. 213

Volituse andmine haldus lepin-
gu sõlmimiseks

Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse paragrahv 6 lõi-
ge 4 punkti 1 ja paragrahv 50 
lõige 1 punkti 2 alusel ning 
kooskõlas Ühistranspordisea-
duse paragrahv 54.1.- 54.7. ja 
54.10; paragrahv 54.11 lõige 
1; lõige 2 punkti 3 ja lõike  
3, Haldusmenetluse seaduse 
paragrahv 96 ja paragrahv 97, 
Halduskoostöö seaduse parag-
rahv 9 ja paragrahv 10, Jõe-
lähtme valla põhimääruse uue 
redaktsiooni punkt 6.3 ja punkt 
55.1.2. ning tulenevalt vallava-
litsuse ettepanekust, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Volitada Jõelähtme vallava-
nem Taimi Saarma’d alla kir-
jutama juurdelisatud Jõelähtme 
valla  ja MTÜ Jõelähtme Valla 
Korrakaitse Ühing juhatuse esi-
mehe Rein Peetrimäe vahel sõl-
mitavale halduslepingule valla-
valitsusele pandud ühistranspor-
dialaste väärtegude kohtuvälise 
menetleja kohustuste täitmiseks  
Jõelähtme valla haldusterritoo-
riumil alljärgnevas osas: 
1.1. Ühistranspordi seaduses 
sätestatud alljärgnevate väärte-
gude menetlemine:

1.1.1. § 541 sätestatud sõitjate 
bussiliiniveo, bussijuhuveo, tak-
soveo ja pagasiveo üldeeskirja 
rikkumine ühissõidukis ;
1.1.2. § 542. Bussi-, trammi-, 
trollibussi-, takso- ja pagasiveo 
nõuete rikkumine;
1.1.3. § 543. Taksoveo korralda-
mine nõuetekohase taksomeet-
rita;
1.1.4. § 544. Taksovedu nõuete-
kohase taksomeetrita ;
1.1.5. § 545. Tasulise sõitjate-
veo korraldamine seaduses ette-
nähtud dokumentideta;
1.1.6. § 546. Tasuline sõitjate-
vedu seaduses ettenähtud doku-
mentideta;
1.1.7. § 547. Sõit sõiduõigust 
tõendava dokumendita ja tak-
sosõidutasu maksmisest keeldu-
mine;
1.1.8. § 5410. Vanema hoolsus-
kohustuse täitmata jätmine, kui 
see tõi kaasa lapse  sõidu ühis-
sõidukis sõiduõigust tõendava 
dokumendita.    
2. Käesoleva otsuse peale võib 
esitada vaide Haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras 30 
päeva jooksul arvates otsu-
sest teadasaamise päevast või 
päevast, millal oleks pidanud 
otsusest teada saama või esitada 
kaebuse Tallinna Halduskohtule 
Halduskohtumenetluse seaduses 
sätestatud korras sama tähtaja 
jooksul.
3. Otsus jõustub teatavakstege-
misest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Selle aasta teema oli:“Säästa 
vett ja väldi reostust.” Saime 
valla projektist rahalist toetust 
ja panime oma nädala kava 
kokku. 

Suuremate lastega käisime 
AS Loo Vesi pumbajaamas, kus 
juhataja Ain Mutli rääkis huvita-
valt ja lastele arusaadavalt, kui-
das vesi jõuab meie kraanidesse, 
mis on pinna-, mis põhjavesi, 
kuidas kasutada vett, et jätkuks 
veel kauaks-kauaks.  Suur tänu!

 Muusikaõpetaja Evelin 
Halli abiga toimus saalis tore 
ühisüritus “Vesi läbi muusika”. 
Plaadilt kuulati vee häälitsusi 
(vihma sajab, äike, vee jooks 
kraanist jne.) Prooviti läbi vee-
pillid: pudeli-, vispli-, mulli- ja 
vulinapill. Üritus lõppes vee-
disko ja gaseeritud vee joomi-
sega. Kohal oli ka vallavalitsuse  
keskkonnanõunik Gerli Kelk 
– tänusõnad Gerlile. 

Teater  “Trumm” andis vee-
teemalise etenduse  “Järvevana-
ke”.  Toimusid veel seebimulli 
puhumise võistlused,  koos Kos-
tivere lasteaia koolieelikutega 
käisime tutvumas valla vaata-
misväärsustega . 

Suur tänu Margit Pärtelile ja 
Merike Kahule. 

Tähtis sündmus oli Jõeläht-
me vallavalitsuse külastamine. 
Lapsed võtsid kohad sisse saalis, 
kus volikogu oma koosolekuid 
peab. Tähelepanelikult kuulati 
Ave Paadi ja Arvo Pärniste juttu. 
Täname neid! 

Lahkudes sai iga laps kaasa 

valda tutvustava brošüüri, kaar-
di ning maiustuse. 

Tänusõnad ka Margus Kirja-
le, kes tutvustas lastele kiriku-
elu. Samuti täname bussijuhti, 
kes meid sellel hommikupooli-
kul sõidutas. 

Nädala lõpetasime Loo spor-
dikeskuse ujulas liikumisõpetaja 
Kaire Paaveliga, kus lisaks vee-
mängudele valiti  ka Neptuun ja 
Merineitsi. 

Olge tänatud rühmaõpetajad, 
kogu personal, sest ainult ühiselt 
saime seda nädalat organisee-
rida. 

Ei saa mainimata jätta ka 
AS Tallinna Vesi poolt saade-
tud veeteemalisi selgitusi ja 
näpunäiteid: et üle 70% maa-
kera pinnast on kaetud veega: 
97% sellest veest on meredes ja 
ookeanides, 2% polaarjää lius-
tikel, vaid 1% on joogikõlblik 
magevesi. 

Duši all käies kulub 1 minu-
tis 9 liitrit vett, üks vannitäis 
mahutab 118 liitrit vett, lahtisest 
kraanist jookseb 1 minutis 18 
liitrit vett. Eesti Energia  kasu-
tab ligi 90% puhast vett. 

Vesi on pidevas ringluses, 
nii looduses kui majanduses, ta 
on kergesti riknev loodusvara, 
mida tuleb säästlikult kasutada. 

Mõelge kallis rahvas, kui 
keerate kraani lahti või lähete 
ämbriga kaevule. 

“Ära veega larista, siis ei saa 
karista!”

Lasteaia tervishoiutöötaja:  
Veera  Andresson

Keskkonnanädal Loo lasteaias 
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 01.06 ELFRIEDE LOOPERE, Jägala küla 
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 25.06 ELIKONIDA KÜNNAP, Loo alevik

 
88

 29.06 ARTUR LUIK, Koogi küla

86
 03.06 ELMI TOOM, Neeme küla 
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 16.06 HELGA-MARIE MARTEN, 

Neeme küla    
 26.06 OLGA REMMELT, Manniva küla 
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 24.06 ASTA NAHKUR, Loo alevik
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 04.06 HELGA-EMILIE MEIGAS, 

Jägala küla    
 14.06 HELGA KÄSPRI, Kallavere küla 

 17.06 JUTTA SAU, Parasmäe küla 

75
 28.06 HEIMAR PEREMEES, Ülgase küla 

21.06 LINDA RAHULA, Loo alevik

70
 23.06 LJUDA SIKKA, Kostivere alevik    
 27.06 LIIDIA LINK, Kostivere alevik

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed 
juunis

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA 
Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber, tel. 566 50 650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piia@sirp.ee 
Trükk AS Printall

4

MAIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

AINO VAHISALU 02.05. 1930 – 27.05. 2005 
MART PREIMAN 12.11. 1951 – 30.05. 2005 

Surnuaiapühad:
Kirikaia surnuaiapüha 
23.06. kl. 11 kirikus, 
kaetud püha armulaud

Jõelähtme surnuaiapüha 
23.06. kl. 12.30

Saha surnuaiapüha 
03.07. kl. 14.30

9.55 Avapalvus. Pärgade asetamine Eesti vabaduse eest langenute mälestu-
seks Jõelähtme kiriku juures asuva Vabadussõja mälestusmärgi jalamile 
10.45 Kaitseliidu Harju Maleva esindajate pidulik saatmine kõigi Harjumaal 
asuvate vabadusvõitlusega seotud mälestusmärkide austamiseks.
11.40 Maakonna eriteenistuste ja kaitsejõudude Võidupühale pühenda-
tud pidulik rivistus ja paraad Loo aleviku keskväljakul 
Paraad: 
vastuvõtja – Maavanema kohusetäitja 
juhataja – Kaitseliidu Harju Maleva pealik 
rivistaja – Kaitseliidu Harju Maleva staabiülem 
12.30 Maakonna eriteenistuste ja kaitsejõudude pidulik jalutuskäik 
Politseiorkestri saatel (dirigent Kaido Kodumäe)
12.50 Vabadussõjas võidu saavutamise 86. aastapäevale pühendatud 
Harju X Maakaitsepäeva pidulik avamine – volikogu esimees Tiit Kollo 
(Jõelähtme vald, Loo alevik)
Programmi tutvustamine ja juhtimine – Eero Spriit;
Kaitseliidu Harju Maleva liikmete autasustamine – Urmas Susi;
Avatud on eriteenistuste ning kaitsejõudude tehnika,varustuse ja relvastuse 
näitusepaviljonid, sõdurisupp, kultuuri- ja spordiprogramm.
13.10 Tammepuude istutamine, uue algatuse – Vabaduse hiie rajamiseks 
(vallavanemad, linnapead); Politseiorkestri temaatiline esinemine – dirigent 
Kaido Kodumäe.
13.30 Võidupühale pühendatud individuaal – võistkondlik aastajooks 
2005 meetrit – Sirje Tikerpäe
14.30 Maakonna eriteenistuste ja kaitsejõudude demonstratsioonesi-
nemised Piirivalve Lennusalga MI-8 ja Lennubaasi R44 Robinson heli-
kopterid, Vahipataljon, Scoutspataljon, ROK, Kaitseliit, Politsei, Piirivalve, 
Päästeteenistus, sõjaväepolitsei erijagu, Eesti Vabadusvõitluse muuseum, 
Ajalooklubi Front Line.
16.20 Langevarjurite kujund-ja täpsushüpped
16.35 Presidendi poolt süüdatud Võidutule pidulik vastuvõtmine ning 
valdadesse, linnadesse toimetamine – maavanema kohusetäitja, vallavane-
mad, linnapead, Harju Maleva kaitseliitlased.
17.00 Ilutulestik ja Harju X Maakaitsepäeva juubeli tuleskulptuur
17.30 Harju maavanema kohusetäitja Võidupühale pühendatud pidulik 
vastuvõtt Loo Kultuurikeskuses (kutsetega).

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS
müüb
KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL

järgmise vallasvara
                             
1. Pooleliolev ühislaut asukohaga Haljava küla, Jõelähtme 
vald, Harjumaa, alghinnaga 70 000.- (seitsekümmend tuhat) 
krooni. Tagatisraha pakkumisel osalemiseks 3 500.- (kolm 
tuhat viissada) krooni ja osavõtumaks 700.- (seitsesada) kroo-
ni tasuda Jõelähtme Vallavalitsuse a/a 10002018903006 SEB 
Eesti Ühispank. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus 
märgusõnaga “Ühislaut”.
2. Katlamaja asukohaga Haljava küla, Jõelähtme vald, Harju-
maa, alghinnaga 100 000.- (ükssada tuhat) krooni. Tagatisraha 
pakkumisel osalemiseks 5 000.- (viis tuhat) krooni ja osavõtu-
maks 1 000.- (üks tuhat) krooni tasuda Jõelähtme Vallavalitsu-
se a/a 10002018903006 SEB Eesti Ühispank. Ostupakkumine 
esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Katlamaja”.
Ostupakkumiste esitamise tähtaeg on 11. juuli 2005. a. kell 
13.00.  Pakkumine saata või tuua aadressil 74202 Jõelähtme 
Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Harjumaa.
Pakkumisele tuleb lisada:
1. andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, 
isikukood või sünniaeg, koopia isikut tõendavast dokumendist, 
elukoht ja kontakttelefon; juriidilise isiku puhul äriregistri B-
osa registrikaardi väljavõte, pädeva organi otsus enampakku-
misel osalemiseks ning müüdava vara ostmiseks pakkumisel 
esitatud hinnaga, vajadusel pakkuja esindaja volitust tõendav 
volikiri);
2. nõusolek müüdava vara ostmiseks vastavalt enampakkumise 
tingimustele;
3. panga ja arvelduskonto numbrid, kuhu saab enampakkumi-
sel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;
4. tagatisraha ja osavõtutasu maksmist, Jõelähtme Vallava-
litsuse a/a 10002018903006 SEB Eesti Ühispank, tõendavad 
dokumendid; 
5. juriidilise isiku puhul MA tõend maksuvõlgnevuste puudu-
mise kohta;
6. kirjalik kinnitus, et pakkuja on tutvunud müüdava objektiga 
ja pakutud hind arvestab objekti seisukorraga.

Enampakkumise tingimuste ja dokumentidega saab tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses (aadressil Jõelähtme Vallavalitsus, 
Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa) alates 20. juunist 
2005. a. kuni 8. juulini 2005. a. tööpäeviti kell 09.00 – 15.00;
Enampakkumiste läbiviimiseks moodustatud komisjon avab 
pakkumised 11. juulil 2005 kell 13.15 Jõelähtme Vallamajas.

       Lisainformatsioon telefonil  6054 852 Ülo Laanemets

Asta-Renete Hell
Ilme-Helene Hell
Maie-Elvi Kungla
Asta Kuusik
Helju Lepp
Virve Prommik
Astrid Prommik
Ilmi Pärtmaa
Endla Rauam
Helju Riiban
Asta Sukamägi
Mai Toom
Elsa-Marie Vaher

Esta-Anette Vaher
Harald Jaagu
Kalev Korkmaa
Sulo Lall
Jaan Lipstok
Aldor Lipstok
Kalju Mardim
Erich Prommik
Raul Tiisaar

Kuldleeriliste registreerimine 
koguduse kantseleis, 
telefon 603 3087, 56 647 686

Kärmu  arendusprojekt 2005
Jõelähtme külas on valmimas 13 korteriga korterelamu. Projekti lõplik 
valmimine ja korterite realiseerimine on planeeritud septembriks 2005. 

Kinnisvara arendus on teostatud omaniku Galliks Invest OÜ omava-
henditest ning SEB Ühispanga toetusel.

Korterelamu asub Peterburi maantee läheduse, mis on eraldatud 
tiheda okasmetsaga. Kinnistu asub Rebala muinsuskaitsealal, Jõelähtme 
kiriku ja vabadussõja monumendi vahetus läheduses.

Kinnistu suuruseks on 4005 m2 ja selle juurde kuulub ka panipaikade 
kompleks, kus on võimalik hoida näiteks kaminapuid või muud vajalik-
ku. Koos korteri omandiga saab klient ka mõttelise osa kinnistust ehk 
ligikaudu 300m2. Arendaja jätab elanikele võimaluse rajada kinnistule  
ühise lastemänguväljaku, grillimise nurga või näiteks sauna. Kõik mui-
dugi kooskõlas valla ja kaitseala tingimustega. 

Looduslähedus, privaatne kinnistu, uus maja, vähe elanikke, just 
need on tegurid mis väärtustavad antud kinnisvaraarendust ja paranda-
vad oluliselt elanike elukvaliteeti.

 Kortereid müüakse karbi kujul, see võimaldab klientidel oma kodu 
rajada veelgi soodsama hinnaga. Esimese korruse korterite ruutmeetri-
hinnad algavad 8990 kroonist. 

Pakume ka võimalust tellida sisetööd otse meie alltöövõtjalt  OÜ 
Marnad Ehitus. Siseetööde maksumuse orienteeruvaks alghinnaks on 
1900 krooni m2, sõltuvalt viimistlusmaterialide kalliduse astmest.

Käesolevaks hetkeks on broneeritud kolm korterit,  vastavalt nõudlu-
sele jätab arendaja endale võimaluse korteriomandite hindu muuta.

Vaata lähemalt: www.lamberd.ee

Reio Riisna
Juhatuse liige

Galliks Invest OÜ

Harju X Maakaitsepäev Harju X Maakaitsepäev
23.06.2005 Jõelähtme vald 23.06.2005 Jõelähtme vald

Maakaitsepäeva kultuuri ja eriteenistuste ning 
kaitsejõudude demonstratsioonesinemiste programm

10.00 - 13.30 Politseiorkestri temaatiline esinemine (dirigent Kaido Kodumäe).
12.00 Avatud on eriteenistuste ja kaitsejõudude tehnika, varustuse 
ja relvastuse näitusepaviljonid. Eesti Vabadusvõitluse muuseumi ja KL 
Harju Maleva näitus “Mees, Sa pead kodu kaitsma!” ROK-i värbamispunkt, 
sõdurilaul (Jaen Teär), näomaalingud (camo), lasketiir, eririietuse käsitlemi-
se võistlus, autoavarii simulaator, Politseiameti maskotid, helikopter R44 
Robinson, atraktsioonid lastele, sõdurisupp.
13.10 - 13.30 Vabaduse hiie rajamine (vallavanemad, linnapead)
13.30 - 13.45 Võidupühale pühendatud aastajooks 2005 meetrit (Sirje 
Tikerpäe)
13.30 - 13.45 Naisrahvatantsurühm Loolill (Erika Põlendik)
14.30 Mundrikandjate moeshow (Maavägi, Merevägi, Õhuvägi, Politsei, 
Piirivalve, Päästeteenistus, Eesti Vabadusvõitluse muuseum, ajalooklubi 
Front Line)
15.00 Sõjaväepolitsei erijagu tegevuses (Meelis Sarapuu)
15.10 Viimane sõjasuvi  (Ajalooklubi Front Line – Erkki Tikan ja Eesti 
Vabadusvõitluse muuseum – Heiki Muda)
15.30 Rünnak objektile (helikopter MI-8, Vahipataljon, KL Harju Malev)
15.50 Linnalahing  (Vahipataljon)
16.10 Päästetööd ahelsündmuses (Harjumaa Päästeteenistus)
16.20 Langevarjurite kujund-ja täpsushüpped
16.35 Loo Kammerkoori temaatiline esinemine (dirigent Age Mets)
16.35 Võidutule pidulik ja teatraliseeritud vastuvõtmine
17.00 Ilutulestik ja Harju X Maakaitsepäeva juubeli tuleskulptuur

Külaliidrite kokkusaamine 
9. aprillil k.a. toimus Kostivere mõisas Jõelähtme valla külavanemate ja 
külaelu aktiivsete inimeste kokkusaamine.

Esinema oli kutsutud “Kodukant Harjumaa” juhatuse liige Devil 
Rahumägi ja “Kodukant Harjumaa” kordinaator June Visnapuu. Kohale 
olid tulnud 15 aktiivsemat inimesest, kes tundsid muret külaelu tuleviku 
pärast. 

Päeva teemadeks oli:
- kuidas edasi tegutseda, et külades tekiks rohkem inimesi, kellele 

läheb korda meie külade areng ja heaolu;
- kuidas jõuda nii kaugele, et igas külas oleks valitud külavanem, kes 

esindaks oma külainimeste huve talle antud häälte-volituste kaudu;  
     - kuidas toimib külavanema statuut tegelikkuses; 

- kuidas oleks võimalik paremini  lihtsate projektide kaudu läbi valla 
eelarve külaelu arengut toetada, et koos midagi ära teha, kas tegutseda 
lihtsalt ümarlaua nime all või teha seda läbi seltsingute või MTÜ-de.

Tegelikkuses on meie vallas valitud külavanemaid väga vähe.  
Suvi on tulekul. On ideaalne  võimalus korraldada külades külapidu-

sid ja ka külavanemad ära valida.
Sellel kokkutulekul sai lubatud, et saame uuesti kokku juunikuus.

Kuid ürituse korraldajad, Tiia Välk ja Heli Läns, arvavad, et kui midagi 
otsustada, peaks siiski külad suve jooksul oma külavanemad ära valima.
Tahaksime suhelda ja tegutseda koos tõeliste külaliidritega, keda küla-
inimesed on etteotsa valinud ja oma häälega neile õiguse andnud oma 
küla esindada ja tegutseda küla huvides.

Seega – head algavat suve!
Valime kõigile küladele külavanemad!!

 Tiia Välk 
Loo ja Vandjala külavanem

14. augustil kell 11 on 
Jõelähtme kirikus 
KULDLEERIPÜHA

Leerilised 1955. aasta 10. juulil:


