
Meie valla kõige vanem 
hoone - Jõelähtme kirik 
ei saa vist kunagi val-
mis.

Iga aasta toob uusi töid ja tegemi-
si ning kõigel sellel ei paista tulevat 
lõppu. Ühelt poolt on see koormav 
ja väsitav, teisalt kõneleb aga inimes-
te jätkuvast hoolest. Eks kirik seisab 
ja uueneb seni, kuni teda inimestele 
vaja on, ja kui ta ükskord varemeis-
se jääb, siis järelikult on temagi aeg 
otsas.

Juba on alanud tööd kiriku viilude 
kallal, need korrastatakse ja kaetak-
se plekiga, samuti krohvitakse kogu 
idapoolne müüriosa. Krohvimistööde 
teostamise eelduseks on ligi 50 000 
krooni maksvate krohviuuringute 
teostamine. Kõige selle jaoks oleme 
saanud toetust riigi eelarvest.

Südamelähedasem on aga jätkuv 
akende korrastamine. Selgi aastal soo-
viks uuendada kahte akent kirikus, et 
tõrjuda külma ja üha intensiivistuvat 
autode müra ning pakkuda kirikulise 
silmale kaunist mõtlemisainet.

Vitraažakende restaureerimine on 
aga kallis töö. Kahe akna kordatege-
mine läheb maksma 138 000 kroo-
ni. Valla ning teiste annetajate abiga 
on meil pool vajaminevast summast 
koos.

Viimastel nädalatel on mõned 
vabatahtlikud käinud talgukorras 
korrastamas kirikaia ümbrust ning 
vana leerimaja-koolimaja sisemust. 
Sellegi tegemise mõtteks on juhtida 
tähelepanu ühele tühjalt seisvale 
hoonele ning laiemas mõttes väär-
tustada kogu vana kirikukomplek-
si. Nõukogude aja lõpus hävis või 
hävitati siin hulganisti hooneid, 
koolimaja aegadest laiutavad siia-
ni prügimäed. Paljud siinse kooli 

vilistlased muutuvad nukraks seda 
kõike nähes, ometi saab kõike seda 
muuta ka ise. Tuleb vaid käed külge 
panna. 

Kutsuksin siinkohal kõiki, kellel 
selle paigaga seoses on häid mäles-
tusi, kaasa lööma korrastustöödel. Ja 
kel mahti ei ole, annetama murunii-
dutraktori heaks. Iga ruutmeetrit pu-
hastatud maad tuleks hakata niitma. 
Traktor on välja valitud ning ka anne-
tuste kogumine juba alanud. Kahjuks 
on 44 500 krooniline hind kogudusele 
selgelt üle jõu käiv, seda eriti muude 
vajalike tegemiste valguses.

Kõiki küsimusi või ettepanekuid 
ootame telefonil 56 647 686 ning 
annetusi akende renoveerimiseks 
ja traktori ostmiseks saab jätkuvalt 
teha EELK Jõelähtme koguduse arve-
le 10052027886009 Ühispangas.

Margus Kirja 
Jõelähtme koguduse vaimulik

Kirik, mis ei saa 
kunagi valmis

Lehte saab värvilisena näha internetiaadressil http://www.joelahtme.ee/?id=547

Meie kodukirik vajab 
meid
Kirik on meie 
valla sümbol. Ta 
on vana ja oma 
iidses väärikuses 
ütlemata ilus 
hoone. Kui talvel 
pääle tööpäeva 
maanteed möö-
da kodupoole 
sõidan ja ühel hetkel kiriku valgus-
tatud torn paistma hakkab, valdab 
mind alati sõnulseletamatu sügav 
rahu – olen kodus. Sel hetkel kaovad 
kui peoga pühitult kõik päevatööst la-
destunud muremõtted. Niiviisi mõjub 
mulle see hele kirikutorn. Ja küllap 
on teisigi jõelähtmelasi, kellel kirikuga 
oma tunde- või ja mälestusseos.

Kirik on meile, eestlastele, läbi aega-
de olnud tähtis paik. Meie esivane-
matel sai iga uus elunatuke siit oma 
lähetuse eluteele – kes valju nutuga, 
kes vapralt jahedat veepisarat trot-
sides. Siin lõppes ühel hetkel meie 
teeots – kellel varem, kellel hiljem. 
Aga alguse ning lõpu vahele jäid  
leerid, laulatused, kuuselõhnalised 
jõuluõhtud ja kaskedest kaunistatud 
suvised pühapäevahommikud. Kirik 
oli koht, kuhu tuldi viimases hädas. 
Siis, kui lootust enam polnud, kuid 
ometi loodeti imele. See oli viimane 
tugipunkt…

Paradoksaalne, kuid täna vajab kirik 
just meie tuge. Rahalist. Ja seda 
olenemata, kas me oleme uskuvad 
või mitteuskuvad inimesed.

Kõik see rahvas, kes kasvõi kord aas-
tas kiriku puupüsti täidab ja jõulurõõ-
mu hinge saab – me ometi suudame 
aidata. Olgu või 10 krooni haaval, kui 
rohkem pole võimalik. Aga kindlasti 
on ka neid, kellel on võimalik enam. 

Kirikuõpetaja Margus Kirja tagasi-
hoidlik pöördumine, mis toimetusse 
saabus pani mind mõtlema kiriku 
märkamatule kuid püsivale väärtus-
kohale meie elus. Nii hää, et see koht 
on olemas.

Meeli Hunt

JÕELÄHTME KIRIK (XIV saj.)

• Puust algkirik rajati arvatavasti taanlaste vallutusperioodil 1220ndate 
algul. Kirjalikes allikates mainitakse esmakordselt Jõelähtme Neitsi 
Maarjale pühitsetud kirikut aastal 1241. Keskaegse läänisüsteemi 
alusel kuulus see Tallinna Toomkirikule. 

• Praeguse väljanägemise on kirik saanud kolmes suuremas 
ehitusetapis ja omandas lõpuks traditsioonilise “kolmikhüppelise” 
siluetirühma. XIV sajandi alguses rajati kirik, mille põhiplaan ühtib vaid 
praeguse pikihoonega. Ehituste käigus on lammutatud põhjaküljel 
olnud käärkamber ning lõunaküljel olnud sandikoda. Põhjasein oli 
aga algselt hoopis ilme akendeta. 

• Murranguline oli ehitusloos aasta 1878, mil arhitekt Fr. Modi järgi sai 
kirik tänaseni püsinud neogooti kujunduse. Väärtuslikud kunstimäles-
tised on 1639. a. valminud renessanss-stiilis kantsel ning 1670.a. 
valmistatud barokkaltar. Jõelähtme kogudust teenis Eesti kirjandus-
lukku läinud Gustav Heinrich Schüdlöffel (1798 - 1859), kelle viimane 
puhkepaik siinsamas kirikuaias.
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Jõelähtme kaks noort vallavalitsejat
Eks iga vallavanema eesmärk on muuta vallas elu paremaks, ütleb tänases intervjuus vallalehele Jõelähtme 
värske vallajuht Andrus Umboja. Selle mõttekilluga on raske mitte nõustuda. Küllap soovis sama ka eelmine valla-
vanem Tarmo Paldermaa. Aeg selle tõestamiseks sai lihtsalt enne otsa. Uus koalitsioon lõi senised kaardid vallav-
alitsuse laual segamini. Püüame tänase looga veidi selgust saada, mis ja miks jäi pooleli; mida plaanib uus vallav-
alitsus ja millist kasu on jõelähtmelastel uuest valitsemisest oodata. Sõna saavad nii uus kui ka vana vallavanem. 
Noored mehed mõlemad.

Vastab Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja

Mis põhjustel Jõelähtme valla
valitsuses võim vahetus? Miks 
eelmine reformierakondlasest 
vallavanem tagasi astus? 

Võimuvahetuse põhjused võiks lü-
hidalt kokku võtta nii - Isamaaliidu ja 
Res Publica saadikute soovimatus teha 
koostööd Reformierakonnaga. Val-
lavanema vahetus sai alguse eelmise 
vallavanema Tarmo Paldermaa poolt 
veebruaris Reformierakonna Jõeläht-
me piirkonnaorganisatsiooni liikme-
tele tehtud avaldusest, kui ta teatas, et 
ei soovi enam vallavanem olla ja seda 
juba alates 01. aprillist. Tegemist oli 
väga suure üllatusega, sest kui peale 
sügisesi valimisi Tarmo Paldermaa 
oma kandidatuuri vallavanemana üles 
seadis, siis oli kokkulepe ikka nelja aas-
ta peale. Kahjuks ei pidanud see luba-
dus paika ning 5. mai Äripäevast saime 
lugeda, et selline plaan oli Paldermaal 
juba algusest peale. Kahju, aga elu peab 
edasi minema ning Reformierakond, 
tundes vastutust vallas võetud kohus-
tuste ja saadud mandaadi ees hakkas 
otsima uut vallavanema kandidaati. Nii 
jõutigi minuni. Minu esimene tingimus 
kandidatuuri vastuvõtmiseks oli koalit-
sioonilepingu sõlmimine, mis sügisest 
saati veel sõlmimata oli. Selle aja jook-
sul oli Reformierakonna piirkonnaor-
ganisatsioon juba ühe lepingu variandi 
ette valmistanud, aga see lükati part-
nerite poolt tagasi. Reformierakonna 
eestvõttel asuti nüüd taas uut lepingut 
ettevalmistama, mis pidi kokkuleppe 
kohaselt veel enne 01. aprilli sõlmitud 
saama. Kahjuks see järjekordselt nii ei 
läinud ning Isamaaliidu ja Res Publica 
saadikud lükkasid selle taas tagasi, ilma 
sisulist arutelu avamata.

Miks Reformierakond otsus
tas Rahvaliiduga koalitsiooni 
minna?

Kahjuks olime me märtsi lõpuks 
jõudnud olukorda, kus koostöö 
partneritega Isamaaliidust ja Res 
Publicast oli karile jooksnud ning 
Reformierakonna Jõelähtme piir-
konnaorganisatsioon asus otsima 
uusi lahendusi kuidas valla arenguga 
edasi minna. Pöördusime Rahvaliidu 
poole, et teada saada nende nägemust 
valla arengust. Esitasime neile meie 
poolt ette valmistatud koalitsiooni-
lepingu projekti, mis läbirääkimiste 
käigus mõlemate poolte poolt täien-
datult lõpuks allakirjutamiseks küps 
oli. Sellel hetkel oligi valiku küsimus, 
kas jätkata vanaviisi ebamääraselt ja 
ilma selgete eesmärkideta või valida 
uus tee ja uued partnerid. Reformie-
rakonna piirkonnaorganisatsioon va-
lis selle uue tee.

Mis jäi eelmisel vallavalitsusel 
sellist tegemata, mida kindlasti 
oleks pidanud tegema?

Kindlasti oli ka eelmisel vallava-
litsusel soov elu paremaks muuta, 
põhiliseks probleemiks peaksin-
gi konkreetsete eesmärkide ja sihi 
puudumist. Konkreetset asja, mis jäi 
tegemata on minul väga raske välja 
tuua.

Millised on Teie esimesed konk
reetsed sammud ja projektid 
uue vallavanemana?

Oma ettekandes volikogule rõhuta-
sin, et vallavanemana näen oma esime-
se ülesandena vallavalitsuses töörahu 
taastamist, vallavalitsuse ametnikele 
selgete tööeesmärkide seadmist ja 
mitmete vallavalitsuse toimimise seis-
ukohast oluliste ametikohtade kiiret 
täitmist, nagu täiskohaga vallaarhitekt, 
ehitusjärelvale, finantsjuht jne. Valla-
valitsus ei tohi olla pelgalt reageerija, 
vaid oluliselt tuleb panustada ka valla 
arengu planeerimisse ning planeeri-
tu reaalsele elluviimisse. Koalitsiooni 
püstitatud eesmärkidest tooksin esile 
lapsesõbraliku elukeskkonna loomist, 
avaliku teenuse kvaliteedi paranda-
mist, tasakaalukat arengut, kus esiko-
hale seatakse elukeskkonna rikastami-
ne ja vallaelanike üldised huvid ning 
valla infrastruktuuri kaasajastamist. 
Konkreetsetest projektidest sooviksin 
koheselt käivitada valla heakorrastami-
se projekti, mille raames saaks koolilas-
te ja töötute abiga teeääri ja muud valla 
avalikku ruumi puhtamaks ja meeldi-
vamaks muuta.

Millised on teie nägemuses 
meie valla kõige suuremad 
probleemid, mis murelikuks tee
vad ja mis lahendamist vajavad?

Kindlasti on vallal väga palju suu-
remaid ja väiksemaid probleeme, mis 
kõik lahendust vajavad. Välja tooksin 
järgnevad: üheks suuremaks problee-
miks on lapsesõbraliku elukeskkonna 
puudumine. Siia juurde veel noored, 
kellel ei ole vallas võimalusi oma vaba 
aega sisukalt veeta ning on sunnitud 
poe trepil või nurgatagustes aega 
surnuks lööma. Selleks tuleb rajada 
mängu- ja spordiväljakuid ning pak-
kuda noortele ja lastele tubasemaid 
tegevusi ka peale spordi harrastami-
se võimaluse. Lisaks veel kindlasti 
infrastruktuuri kehv olukord – teed 

ja tänavad, tänavalgustus, vee- ja ka-
nalisatsioonitrassid, kõik see vajab 
edasiminekut. Oluline on arendamisel 
tugevalt ohje peos hoida, et peale jääk-
sid ikka valla üldised huvid, selleks 
tuleb teha üld- ja teemaplaneeringuid. 
Kindlasti tuleb leida võimalusi valla tu-
lubaasi suurendamiseks, millele aitaks 
kaasa väga suure osa tegelikult vallas 
elavate inimeste rahvastikuregistris 
registreerimine, kes hetkel ametlikult 
teistes omavalitsustes arvel on ja oma 
maksud mujale maksavad. Erilist tä-
helepanu tuleb pöörata valla konku-
rentsivõime parandamisele võrreldes 
teiste naaberomavalitsustega. Selleks 
on kavas tõsta laste sünnitoetus võrd-
seks naaberomavalitsustega ja palju 
muud. Kindlasti on ka probleemiks 
avaliku teenuse kättesaadavus, mida 
tuleb oluliselt parandada. Valla elanik 
peaks lihtsamad asjad saama tehtud 
võimalikult kodu lähedal ja ei pea alati 
selleks vallamajja sõitma.

Kuidas tagate valla edasiste 
tegemiste läbipaistvuse?

Läbipaistvuse tagavad avalik kon-
kurss ja informatsiooni kättesaadavus. 
Nagu varasematelgi aegadel on kõik 
vallavolikogu istugid avalikud ja asjast 
huvitatud isikud võivad istungitest ala-
ti kuulajatena osa võtta, samuti jätkab 
tegevust valla ajaleht, mis peab tooma 
objektiivselt vallaelanikeni informat-
siooni vallas toimuva kohta ning jõud-
ma igasse postkasti. Lisaks on plaanis 
riputada enne volikogu istungit valla 
kodulehele üles volikogu õigusaktide 
eelnõud, et vallaelanikud saaksid soo-
vi korral nendega juba enne tutvuda. 
Tulevikus peaks kodulehele üles saama 
ka vallavalitsuse õigusaktid. Samuti 
saab iga valla kodanik tulla nii minu 
kui ka kõigi teiste vallavalitsuse amet-
nike vastuvõtule või ajada asju telefoni 
teel. Kedagi vallamaja ukselt tagasi ei 
saadeta ja iga probleem peab saama 
lahenduse. 

Kindlasti ootab vallarahvas vas
tust eelmises lehes tõstatatud 
küsimustele Laheranna arendu
se kohta.

Kui mulle tehti ettepanek kan-
dideerida Jõelähtme vallavanemaks, 
siis ei teadnud ma sellest arendusest 
midagi, ootamatult on osutunud see 
aga kõige kuumemaks teemaks, vähe-
malt volikogu tasandil. Kindlasti vajab 
see küsimus edaspidi selgemaks rää-
kimist ja analüüsimist. Mulle tundub, 
et seni on olnud teema käsitlus liialt 
ühele poole kaldu ja sõna pole antud 
endistele vallajuhtidele, keda on selles 
probleemis kõige rohkem süüdistatud 
ega ka arendajale. Arvan, et valla leht 
võiks seda teemat ka edaspidi käsitleda 
ja sõna võiksid siis saada ka teised as-
jaosalised. Reformierakonna seisukoht 
ilmus juba elmises valla lehes ning võin 
üle korrata, et me ei toeta tiheasustus-
alade rajamist rannapiirkondadesse ja 
seisame selle eest, et rannad peavad 
jääma avalikku kasutusse. Sama seisu-
kohta sisaldab ka Reformierakonna ja 
Rahvaliidu koalitsioonileping.

Võitlus aususe 
eest jätkub
Vastab Jõelähtme endine val-
lavanem Tarmo Paldermaa

Miks toimus vallas võimuvahe
tus kui valla uus koosseis sai 
tööd teha vaid mõned kuud? 

Endistel läks jalgealune kuumaks 
ja vahendeid valimata pidid nad või-
mule naasma

Mis jäi pooleli?
Pooleli jäi loogiline valla juhtimi-

ne, kus ei tegeletud vasakule pane-
misega. Avastasin, et meil on veel 
olemas ressursse, mida saaks valla 
hüvanguks kasutada, s.t. teid paran-
dada, lasteaedu ehitada jne.

Mida heidate ette eelmisele 
vahetusele?

Vald ei ole perefirma. Kurb on see, 
et kus oleks olnud võimalik rahva ja-
oks raha saada, see parseldati maha.

Mis on valla kõige akuutsemad 
probleemid praegusel hetkel?

Eelkõige infrastruktuuride välja-
ehitamine.

Poliitika, ambitsioonid ja valla 
areng…

Poliitika jäägu vallast väga kauge-
le. Seda tõdesime meie, kes asutasi-
me partei rakukese ja lubati, et ko-
halikku ellu ei sekkuta. Paraku meid 
peteti.

Poliitilisest omakasust - ütlen 
selle peale, et poliitikat ajavad koha-
likud inimesed, kes ise ei suuda elus 
midagi korda saata. See on üks või-
malus suust vahtu välja ajada ja pere 
eest ära joosta. Vaadake “poliitikute” 
pereelu. Nad on kas lahutatud, üksi-
kud või kibestunud inimesed.

Laheranna. Millist arengukont
septsiooni oleks Teie valitsus 
välja pakkunud?

Meie oleks vältinud naabrite vigu 
ja Jõelähtmest teinud atraktiivse val-
la.

Selleks on vaja valda uut hinga-
mist. Inimesed, kes on kui verekaa-
nid maksumaksja rahakotile, ei tee 
seda. Vallal on olemas oma ühis-
kondlik roll.

Ülejäänud on volikogulaste kätes. 
Kurb on tõdeda, et inimesed on ru-
malad ja võtavad valitsemisest oma 
tasku ajamist loomulikuna, para-
tamatusena. See ei olnud meie ees-
märk ja me kaotasime täna. Võitlus 
aususe eest jätkub.

Intervjueeris 
Meeli Hunt

Kedagi vallamaja ukselt tagasi ei saadeta, probleem saab lahenduse

Uue vallavanema suuri
maks huvialaks on polii
tika ja rattamatkamine

• Milline on Teie senine töö
kogemus? 
Olen töötanud AS Nõmme 
Elamus juristina ja kliendideeni-
duse juhina, Nõmme Linnaosa 
Valitsusese linnavaraosakonna 
juhatajana ning kultuuriministri-, 
Tallinna abilinnapea- ja välis-
ministri nõunikuna. Lisaks olen 
olnud ka AS Paljassaare Sadam 
nõukogu liige ja SA Vanalinna 
Teatrimaja nõukogu esimees.

• Perekond, huvialad, haridus 
Olen abielus, suurimaks huvial-
aks võiks nimetada poliitikat ja 
rattamatkamist. Hariduselt olen 
jurist.

• Kus Te elate? 
Elan Lool.

• Miks just Jõelähtme valla
vanemaks? 
Kuna elan ise Jõelähtme val-
las, siis läheb mulle korda siin 
toimuv ja vallavanemana on 
mul võimalus ise valla arengule 
kaasa aidata.

• Kui kaua loodate/kavatsete 
vallavanema ametit pidada? 
Ametisse olen asunud plaaniga 
olla vallavanem vähemalt 2009. 
aasta valimisteni.

• Milliseks loodate valda muu
ta ja milline on Teie “käekiri” 
vallavanemana? 
Eks iga vallavanema eesmärk 
on muuta vallas elu paremaks. 
Vallavanemana olen koostööal-
dis ja positiivselt tulevikku vaatav.
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Lapsed koristasid 
Jõelähtme europrügi
la järelt

29. aprill oli heakorrapäev kogu 
Jõelähtme vallas. Peterburi maantee 
sodikaost olid teiste hulgas koristama 
tulnud Alavere kooli noored vaba-
tahtlikud. (Pildil 6.-9. klassi brigaad). 
Teepeenrale jäi nende tööpäeva 
tähistama mustade kilekottide tihe rivi. 
Keskpäevaks olid noorte tolmused 
näod väga väsinud. Tööd jätkus veel 
nelja tunni jagu.

Meedias on kirutud autoomanikke, kes 
kõike aknast välja loobivad. Ometi on 
Peterburi maantee kontekst hoopistük-
kis erinev. Jah, kindlasti panustavad 
räämas teeäärte tekkesse tuhanded 
autoomanikud, kuid suursüüdlased 
on siin hoopis Jõelähtme prügilasse 
vuravad prügiautod, mille paokil kon-
teineriukse või katmata koorma otsast 
teeäär kiiresti taas prahikorraga kattub. 
Juba 1. mail oli teeäär kuni europrügila 
teeotsani hullem kui enne koristamist.

Tekib küsimus - miks on lapsed need, 
kes peavad koristama lohakate täis-
kasvanute ja Jõelähtme valda saastava 
europrügila järelt? 

Sama mõtteavaldusega esineb Loo 
kooli õppealajuhataja Kersti Lepik, kelle 
õpilased tegid tööd Loo alevikus 11. 
mail. Töökasvatus on küll vajalik, aga 
kas on eetiline panna lapsed kokku 
korjama teeäärest aluspükse, hügiee-
nisidemeid ja surnud kassiraipeid. Just 
sellised olid laste eneste jaoks kõige 
ebameeldivamad koristusobjektid. Ja 
kuigi Loo koolilapsed jäid koosvee-
detud päevaga üldiselt rahule - sest 
koos olemine oli vahva ja puhas teeäär 
tegi neile hääd meelt - püsis puhtus ja 
töörõõm kahjuks vaid ühe päeva. 

Kui vaid saaks igale järjekordse plastik-
pudeli autoaknast välja lennutajale või 
südametunnituseta prügiautojuhile üle 
kanda tunnet, mida tundsin heakor-
rapäeval Peterburi maantee veerel 
mööda kihutavate, gaasipilvi ja liiva 
üles keerutavate autode tõmbetuules. 
Tunne oli kujuteldamatult mage ja 
piinlik.

Au nendele, kohati lapseohtu noortele, 
kes oma puhkepäeva kodust kaugel, 
täiesti võõral teepervel võõrast saasta 
koristasid. Minu siiras lugupidamine 
neile.

Aga lugege Loo kooli laste mõtteid 
koristuspäevalt. Mõned neist toovad 
klombi kurku. 

Meeli Hunt

Lumi sulanud ja rohi 
tärkamas, riivavad sil-
ma teeäärtesse visatud 
või jäetud kilekotid, 
suitsupakid ja muu. 
Loo keskkool korraldas 
11. mail suure koris-
tuspäeva Loo alevikku 
suunduvate teede ääri 
prügist puhastades ning 
Saha kabeli ja kooli ümb-
rust korrastades. 

Kõige prügirohkem oli Saha teeäär, 
aleviku sildist kuni Talleggini. Tunni 
ajaga saadi selt kolmkümmend 100-
liitrist kotitäit kola.

Järgnevalt õpilaste mõtteid koris-
tuspäeva ilust ja jõledusest.

III klass
• Saime teha midagi kasulikku
• Kadri-Ann leidis hõbedase kandiku 
ja viis krooni, Birgit lauliku ja Siim 
põrkepalli
• Meeldis peale koristamist staadio-
nil mängida
• Nägime rästikut
• Leidsime vana botase, millele oli 
sammal peale kasvanud
• Meisterdaja Emil leidis talle väga 
vajaliku „jupi“
• Sven mängis Punamütsikest

IV klass
• Nii mõnus tunne oli, kui sai kõik 
korda teha
• Oleks tahtnud neilt inimestelt , kes 
prügi maha viskasid küsida, miks 
nad seda tegid
• Põõsaste alla oli visatud palju prah-
ti. Igal pool olid pudelid
• Igasse kohta võiks panna prügiko-
tid, niimoodi oleks looduses vähem 
prügi
• Kõige halvem mõte oli mul siis, kui 
ma nägin vees kumme, plastmasspu-
deleid ja kappi. Teeääred olid õudselt 
prahti täis. Seda oli nii kohutav vaa-
data
• Kui olla puhtuses või rämpsu sees, 
siis on sellel vahe
• Mõned inimesed on rumalad, kuna 
nad loobivad tee äärde kumme, pu-
deleid, jäänuseid ja vanu riideid. Sel-
le jaoks on taarapunkt ja prügimägi
• Inimene loobib prahti, ega mõtle 
sellele, et teised peavad selle maast 
ära korjama
• Palju leidsime krõpsupakke ja pu-
deleid. Need ei ole suure inimese 
maha visatud
• Kõike prahti ei jõudnudki ära kor-
jata

VII klass
• Seal, kus meie koristasime, oli pal-
ju suitsukonisid, alkoholipudeleidja 
klaasikilde
• Suht jube oli koristada teiste löga! 
Kuusiku alust mina enam koristada 
ei taha. Siis hakkasin mõtlema, et 
isegi olen sinna prahti visanud
• Mind pani mõtlema just see, miks 
on kuusiku alune prahti täis, miks 
inimesed reostavad nii moodi
• Koristamine on kasulik, eriti Eesti-
maa looduses
• Koristamine oli lahe. Sai midagi ka-
sulikku teha. Lõbus oli
• Prügi oli nii palju, et kottidest tuli 
puudu, meile toodi neid juurde
• Parketitööstuse hais oli jube, see 
segas tööd
• Leidsime kikilipsu, hügieeniside-
meid, autokumme, umbes 50 tühja 

Peterburi maanteed oli koristamas Alavere kooli noortebrigaad.

Kõike ei õnnestunudki ära korjata

Actimeli pudelit koos suure reklaam-
pudeliga, uhke serviisi jpm
• Inimesed peaksid natuke mõtlema 
enne, kui prügi maha loobivad
• Muidugi oli hea, et me natukenegi 
puhastasime, kuid tegelikult peaksid 
seda koristama need inimesed, kes 
prügi maha viskasid
• Tore oli see, et saime oma kodukoh-
ta ilusamaks muuta

VIII klass Saha kabeli ümbruse 
koristamisest
• Minu meelest oli see hea mõte, et 
koristama minna
• Prügikastide juures oli hiiglaslik so-
dihunnik. Selle koristamisega läks 3 
tundi
• Tüdrukud pandi oksi koristama 
ja poisid aeda parandama. Töö sai 
tehtud, tore oli
• Saha kabelis oli äge
• Arvan, et see koristamine oli igas 
mõttes kasulik, nii ühiskondlikult kui 
suhtlemise osas. Igal juhul võiks see 
üritus traditsiooniks jääda
• Ma arvan, et see oli kasulik nii mei-
le kui ka vallala. Vald sai puhtamaks 
ning meie õppisime teiste tööd hin-
dama ja ise tööd tegema.
• Selliseid päevi võiks olla rohke, nii 
iga veerand vähemalt üks
• Nüüd tahaks ma küll, et teised või 
ma ise valedesse kohtadesse ei vis-
kaks, sest seda ei ole tore koristada
• Sain ennast vajalikuna tunda
• Lihtsa tööga sai palju head tehtud

IX klass
• Minu arvates on koristamine ideena 
5+, aga olukord teede ääres on või-
gas. Mitmel korral läks süda pahaks
• Koristasime innuga, et ruttu sealt 
ära saaks
• Viimane piisk karikasse oli leida 
tee äärest katki läinud prügikotte, 
millest olid välja tulnud kasutatud 
mähkmed
• Kui ema õhtul töölt koju tuli, ütles, 
et tee ääred olid väga ilusad
• Igatahes olen selle ürituse poolt, 
sest keegi teine seda prahti ju ei ko-
rista
• Ise koristades mõistad täielikult kui 
väär on tee äärde prahi loopimine
• See üritus ei olnud kindlasti mõt-
tetu
• Meeldis see, et sai puhastada ja 
korrastada oma kodukohta. Arvan, 
et kui meie ümber on puhas loodus, 
siis on palju mõnusam ka seal elada 

Talgud Jõelähtme 
rahvamaja jõekäärus

29. aprillil ootasin koristus-
talgutele palju inimesi. Tulid 
aga ikka ainult omad head 
naabrid. Usun, et kõigil oli 
oma aiamaa rehitseda, risu 
põletada, kuid kui juunikuus 
rahvamaja suurele peole tul-
la tahate, siis on tarvis plats 
korda teha!

Aitäh toredatele naabrite-
le, kes alati väljas on: Leena 
ja Valentina, Taimi Saarma, 
Urmas Kingsepp, Kaie Pall 
perega, Juhan Rüngas, Mare 
Treiberg, Raivo Paimla ja 
teised!

Väino Loolt tõi maitsva supi 
ja ATK masinad. Päev lõppes 
lõkke, supi ja ATK masinatel 
sõitmisega. Suur tükk maad 
sai puhtaks ning võsast lage-
daks. Ka volbriöö lõkke plats 
tehti kenasti korda.

Tööd siin jõekäärus jätkub 
veel kauaks ja teretulnud on 
kõik abistavad käed. 

Maie Ramjalg

ja aega veeta
• Ei meeldinud näha seda, kui hoo-
limatud ja räpased on tegelikult ini-
mesed
• Ma arvan, et see koristamine on 
mõttetu, sest kindlasti visatakse sin-
na uuesti prahti

XI klass
• Kuna koristasin kooli ümbrust, siis 
polnud mul selle vastu midagi, kui 
aga oleks pidanud mõnda muud koh-
ta koristama, siis poleks ma sellega 
nõus olnud
• Prügi ja prahti leidus rohkem kui 
eelmisel aastal
• Kokku riisusime küll prügi, aga ki-
lekotte läks rohkem ja kokkuvõttes ei 
teinud me sugugi loodusele head
• Sõna koristuspäev oma erinevates 
vormides pole minus kunagi min-
gisugust erilist vaimustust esile kut-
sunud
• Üksi ei läheks keegi staadionile ko-
ristama, kuid koos on seda isegi lõbus 
teha
• Kust tuleb kooli staadionile piima-
pakk?
• Kommid võiksid kilepakendis olla 
ilma paberita. Üksikute väikeste 
kommipaberite korjamine oli väga 
tüütu. Eriti, kui ühe põõsa all oli nah-
ka pandud terve pakk lutsukomme
• Kõige rohkem prügi tekitavad alko-
holi tarbivad inimesed
• Inimesed suitsetavad palju

• Kartulikrõpsude tootmine tuleks 
lõpetada. Väikese koguse krõpsude 
jaoks valmistatakse hirmsuured pa-
kendid, mis ei kõdune ka kõige pare-
ma tahtmise juures
• Inimesed ei viitsi oma kodukohta 
puhtana hoida
• Koristasime ala, millest ise peaaegu 
iga päev üle käime
• Koristamine on üksluine töö, aga 
kodukoha puhtuse nimel olen alati 
valmis midagi koristama
• Hea meel tekkis, kui nägin Loo ja 
Lagedi vahelise tee servades mus-
ti prügist pungil kilekotte. Õpilased 
olid teinud tublit tööd!

Tegelikult ei peaks kool ja õpilased 
tegelema paljude inimeste muga-
vusest tekkinud sodi koristamisega. 
Nähes, kuidas üsnagi lühikese ajaga 
tekkis Loole ja selle ümbrusesse 160 
suurt kotti prügi, mille korjasid kok-
ku 266 õpilast koos õpetajatega, või-
me tunda selle töö vajalikkust: Kuid 
ikkagi tuleb koputada iga inimese 
südametunnistusele – TEEÄÄRED 
JA HALJASALAD EI OLE PRÜGI 
PANEMISEKS! 

Kuigi ilm oli ilus ja töötahe hea, EI 
TAHA ME JÄRGMISEL KEVADEL 
TEIE RÄMPSU KORISTADA!

Kersti Lepik 
Loo keskkooli õppealajuhataja

Loo koolilapsed olid nii usinad koristajad, et kotte jäi puudu.
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Eestit tabanud kesk-
konnaõnnetused on 
avalikkuse tähelepa-
nu keskpunkti toonud 
keskkonnakaitse küsi-
mused laiemalt. Kriiti-
ka alla on sattunud ka 
Muuga söeterminal. 

Tunnistame, et nii suure terminali 
käikuandmisel ei suudetud kõiki asja-
olusid ette näha, kuid see ei tähenda, 
et ettevõtte juhid ja omanikud oleks 
pahatahtlikud, laisad või suhtuksid 
keskkonda ja piirkonna elanikesse 
üleolevalt. Väga kahju, kui selline 
mulje on jäänud. Me vabandame.

Terminali rajamiseks investeeriti 
1,5 miljardit krooni. Terminali käi-
vitamisel on esinenud käivitamis-
raskusi ja möödarääkimisi sadama 
tööstuspiirkonna läheduses olevate 
valdadega, kuid kinnitame, et te-
geleme inimeste muredega 24 tundi 
ööpäevas. Ka ei ole me kriitika peale 
solvunud, vaid käsitleme seda tähe-
lepanu juhtimisena probleemidele, 
millega ka ise pidevalt tegeleme. Mei-
le läheb vägagi korda nii kohalike ini-
meste, vallajuhtide, keskkonnaspet-
sialistide kui ka ajakirjanduse kaudu 
saadud tagasiside.

Sellest, et kavandatud keskkon-
nameetmed ei pruugi olla piisavad, 
saime ruttu aru. Kujunenud olukor-
da oleme arutanud nii vallarahva kui 
ka keskkonnaametnikega ja esitanud 
tolmu vähendamise põhjaliku kava, 
milles selgitame liigse tolmu tekkimi-
se põhjuseid ning viise, kuidas kavat-
seme probleemidest jagu saada.

Investeeringud jätkuvad
Muuga söeterminal on viimastel 

kuudel kõvasti pingutanud ja loo-
dame, et asjad on tublisti paremuse 
poole liikunud. Meile teadaolevalt ei 
ole märtsi keskpaigast alates prob-
leeme olnud, seda on kinnitanud ka 
keskkonnainspektsioon.

Muuga söeterminal investeerib 

juuni lõpuks 15,5 miljonit krooni 
täiendavate keskkonnameetmete 
rakendamisse, mis peaks muutma 
terminali tegevuse ümbruskonnale 
vastuvõetavamaks ja viima söetolmu 
tekkimise riski miinimumini.

Aprilli lõpus võttis söeterminal 
kasutusele välisõhu automaatse sei-
rejaama, mis võimaldab jälgida peen-
tolmu osatähtsust õhus. Jaamast saa-
dav tagasiside aitab muuta terminali 
tolmutõrje oluliselt tõhusamaks ning 
reageerimise kiiremaks. 

Monitooringujaama asukoha 
kooskõlastasid keskkonnainspektsi-
ooni, Jõelähtme valla ja Harjumaa 
keskkonnateenistuse esindajad. Mai 
alguses alustati terminali niisutus-
süsteemi täiustamist, mille käigus 
paigaldatakse territooriumi ladus-
tamisalale 22 kastmisseadet. Nende 
töödega loodame hiljemalt juuni kes-
kpaigaks valmis saada. Uued sead-
med on kaugjuhtimise ja elektriküt-
tega ning töötavad aastaringselt.

Terminali teiste seadmete täius-
tamise käigus katsime laolaadurite 
nooltel olevad konveieriosad lisaks 
olemasolevatele külgkatetele ka pe-
alt. Söetolmu tekkimise vähenda-
miseks on betoneeritud terminali 
peakonveierialune ala ning laokon-
veieri alused. Piki peakonveieri liini 
on istutatud Tatari vahtra hekk ja 
territooriumi haljastamisel jätkatak-
se koostööd rohelistega. Tellitud on 
ekspertiis, et saada hinnang terminali 
kavandatud niisutussüsteemi ja ka-
sutusele võetud meetmete tõhususe 
kohta.

Sõltumatus naftatransiidist
Söeterminal rajati Muugale koos-

töös Tallinna sadamaga, kes investeeris 
projekti umbes 800 miljonit krooni. 
Tallinna sadama pikaajalise stratee-
gia kohaselt aitab terminal kinnistada 
kaubavoogusid ja vähendada sõltuvust 
Eestit läbivast naftatransiidist. Selleks 
on investeeritud 1,5 miljardit krooni.

Söeterminali rajamine Muugale 
algas 2002. aasta oktoobris lange-
tatud investeerimisotsuste alusel. 
Terminali asutajad kaalusid koos 
tooraine omanikega erinevate sada-
mate võimalusi nii Balti riikides kui 
ka mujal ja otsustasid Tallinna sada-
ma kui usaldusväärse partneri ning 
Eesti atraktiivse majanduskeskkonna 
kasuks.

Terminal projekteeriti ja tehnoloo-
giline skeem kavandati koostöös Sak-
samaa söekäitlemisseadmete tarni-
jaga ThyssenKrupp Foerdertechnik 
GmbH. Projekt läbis kõik kooskõlas-
tused ja sai Jõelähtme valla heaks-
kiidu.

Muuga sadama söeterminali tege-
vuseks kohustus terminali operaator 
hankima kasutusload terminalis ehi-
tatud hoonetele ja rajatistele, samuti 
keskkonnaload. 

Kui ehitustööd olid lõpetatud ja 
pädevad ametiasutused ehitised üle 
vaadanud, esitas söeterminal (AS 

Coal Terminal) 16. septembril 2005 
Jõelähtme vallavalitsusele vagunite 
tühjendamise sõlme, olme-, remondi- 
ja administratiivhoone ning söevaa-
lude platsi kasutuslubade taotlused.

Muuga sadama söeterminali tege-
vuseks kohustus terminali operaator 
hankima kasutusload terminalis ehi-
tatud hoonetele ja rajatistele, samuti 
keskkonnaload.

Lube menetletakse ning söetermi-
nal on kõrvaldanud puudused ning 
esitatud kogu info ja dokumentatsi-
ooni.

Kõik meetmed, mis terminal on 
rakendanud, on kooskõlastatud Jõe-
lähtme vallavalitsusega ning pidevalt 
antakse kohalikule omavalitsusele, 
keskkonnainspektsioonile ja Harju-
maa keskkonnateenistusele aru ka-
vandatud tööde käigu ning ajakava 
kohta.

Nadia Manzos 
Coal Terminal AS

Söeterminal tegeleb inimeste murega
Söeterminal esitas saaste
lubade taotlused pärast 
mõõtmisi ja seadmete 
häälestamist.
 
• 26. augustil 2005 esitas AS 
Coal Terminal Harjumaa kesk-
konnateenistusele välisõhu 
saasteloa taotluse.

• 2. septembril 2005 esitati vee 
erikasutusloa taotlus.

• 21. novembril 2005 esitati 
keskkonnaministeeriumile 
taotlus kivisöe regulaarseks 
laadimiseks laevadele.

• 20. aprillil 2006 esitas AS 
Coal Terminal täiendavalt Har-
jumaa Keskkonnateenistusele 
taotluse lühiajalise välisõhu 
saasteloa ja vee erikasutusloa 
väljastamiseks tähtajaga kuni 
1. juuli 2006.

Austatud Jõelähtme 
valla  elanikud, suvilate 
ja suvekodude omani-
kud ja lapsevanemad!

Ka Teie ise saate takistada kuritege-
vust, pöörates suuremat tähelepanu 
oma ja naabrite vara kaitsmisele, 
millega hoiate ära kurikaelte vaba ja 
jultunud tegutsemise!

• Muretsege oma kodule korralik uks 
ja ukselukk, parem, kui neid on kaks
• Lahkudes kodust kontrollige, et 
uksed ja aknad oleksid kindlalt su-
letud
• Ärge hoidke oma kodu võtmeid ko-
has, kus need võivad sattuda võõraste 
kätte
• Pikemal ärasõidul paluge usaldus-
väärsel tuttaval või naabril kontrolli-
da Teie kodu ja tühjendada regulaar-
selt postkast
• Teavitage ka naabreid, kellel ja mil-
lise transpordiga on luba  külastada 
Teie suvilat või suvekodu
• Ärge jätke aeda või maja juurde la-
okile jalgrattaid, muruniidukeid ning 
muid tööriistu, mis ahvatlevad var-
gaid 

• Märgates suvilate vahel või majade 
ümbruses sihitult hulkuvaid isikuid, 
tundke huvi nende tegevuse vastu, 
püüdke meelde jätta riietus ja muud 
tunnused ning kirjutage üles autode 
registreerimisnumbrid
• Tundke vahel huvi ka naabermaja 
või suvila juures toimuva vastu, sest 
mitte alati ei viibi seal oodatud küla-
line
• Kodus olles hoidke välisuksed alati 
lukus
• Minnes magama, ärge jätke aknaid 
avatuks ning toas nähtavale kohale 
autovõtmeid, mobiiltelefone ja raha-
kotte. Ärgates võite avastada, et need 
on saanud uued omanikud
• Märgistage ja kirjutage üles väärtus-
likemate esemete numbrid ja eritun-
nused
• Hoidke kindlas laekas või kohas ko-
dumasinate ja muude esemete tehni-
lisi passe ja garantiitalonge
• Autosid hoidke lukustatud garaaźis, 
valvatavas parklas või hästi valgus-
tatud kohas
• Muretsege oma autole kindlasti sig-
nalisatsioon ja vajadusel ka lisa tur-
vaseadmed
• Viibides metsas või rannas, kus ei 
ole valvatavaid parklaid, ärge jätke 
autodesse dokumente, mobiiltelefone, 

rahakotte ning muid väärtuslikke ese-
meid. Mitte alati ei aita ka esemete peit-
mine, sest hilisem kahju ei korva Teile 
hetkelist mõtlematust ja kas on ikka 
otstarbekas randa minnes võtta autos-
se kaasa kogu hinnaline vara. Püüdke 
auto parkida võimalusel nii, et see oleks 
nähtav Teile või kaaslastele
• Ärge kirjutage üles kõikvõimalike 
kaartide PIN koode ega jätke neid koos 
kaartidega autodesse või muudesse 
kergelt ligipääsetavatesse kohtadesse. 
Nii tagate oma hoiuste ja muude vaja-
like toimingute turvalisuse.
• Nautides kaunist loodust ärge unus-
tage, et Teie autosse jäetud vara vastu 
võivad sel ajal tunda huvi kurikaelad, 
kes teesklevad loodushuvilisi
• Ostes kalli jalgratta, muretse ka hea 
lukk
• Kindlustage kindlasti oma kodu ja 
vara
• Teadke, et varga elu, toimetamine ja 
ligipääs Teie varale tuleb teha võima-
likult raskeks

Tervis ja vara on ohus ning Sa  
riskid sattuda kuriteo ohvriks, 
kui:
• lähed kaasa  võõrastega (kutsutakse 
kaasa autoga sõitma jne.)
• kiitled oma koduse varaga

• kutsud endale külla sõpru, keda 
vähe tunned või kelle mineviku kohta 
pole midagi teada
• jätad oma jalgratta järelvalveta, lu-
kustamata või lukustad kõrvalisse 
ning valgustamata kohta
• hoiad oma rahakotti seljakotis, 
muus avatavas kotis või  pükste taga-
taskus
•  tarvitad alkoholi Sulle vähetuttava-
te inimeste seltsis
• ei märka eemale hoida kriminogeen-
setest, sageli ka valgustamata kohta-
dest ja pimedal ajal põhjendamatult 
kogunenud noorukite gruppidest.

Eestis on üha kasvavaks prob
leemiks alkoholi tarvitamine ja  
narkomaania. 
• Pöörake suuremat tähelepanu oma 
järeltulevale põlvkonnale 
• Suhelge lapsega võimalikult palju, 
rääkides avameelselt ka alkoholist ja 
uimastitest
• Hoidke usalduslikku vahekorda
• Seadke kindlad piirid ning kontrolli-
ge nende tegemisi ja käimisi 
• Tundke huvi nende suhtlusringkon-
na vastu
• Julgustage oma last vastu panema 
grupi mõjudele
• Ärge keelake sõprade vastuvõtmist 

kodus
• Püüdke sisustada nende vaba aega 
millegi kasulikuga
• Püüdke näha lapses head. Kiitmi-
ne ja mõistmine aitavad rohkem kui 
hukkamõist ja laitmine
• Olge ise heaks eeskujuks – lapsed 
õpivad selle põhjal, mida näevad

Alkoholi tarvitamise ja narko-
maania leviku vastu peame võit-
lema kõik koos – ainult nii on või-
malik saavutada tulemust !

21. aprillil võttis Muugal tegutsev söeterminal kasutusele automaatse seirejaama välisõhu sei-
sundi hindamiseks terminali territooriumil. 

Kuidas ennast ja oma vara paremini kaitsta

Kaupo Luur
Jõelähtme valla konstaabel ja korra-
kaitsekomisjoni liige
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Veiko Randlaine, Põhja 
Politseiprefektuuri Ida-
Harju politseiosakonna 
komissar on uues ame-
tis alates 1. veebruarist 
2006. Vaatamata oma 
noorele eale (34) on ta 
politseis teeninud juba 
kümme aastat ja täna-
seks jõudnud kõrgele 
ametikohale. 

Maardus asuva politseiosakonna 
juhi staatus pole kindlasti meelak-
kumine, sest Maardu on üldsusele 
teada-tuntud keeruline paikkond 
koos kõikide nõukogude ajast pärit 
probleemidega. Need probleemid 
ei ole päriselt taandunud tänaseni. 
Probleemide ohjeldamiseks on noo-
re komissari käsutada 105 töökohta, 
neist 24 kriminaaltalituse- ja 76 kor-
rakaitseteenistuja ametiposti. Üle-
jäänud viis hinge töötab kantseleis ja 
infotöötluses. 

Randlaine ise on tagasihoidliku 
olekuga ja konkreetse jutuga. Teab 

täpselt kui palju ütleb ja mida ütleb. 
Kõik, mis ütleb on usutav ja mõjuv. 
Sõnaga, usaldusväärne ja tõsine po-
litseiülem.

Kohtusime komissariga tema ka-
binetis ühel aprillikuu hommikul. 

Kas Maardusse tulek oli asumi
sele saatmine või edutamine?

Küsimus toob mehe näole napi 
naeratusvine. “Asumisele saatmine 
see kindlasti polnud,” arvab komis-
sar. “ Töötasin enne Tallinnas opera-
tiivstaabis planeerijana. Praegune töö 
tõi tagasi praktilise tegevuse juurde, 
mida ma varemgi teinud olen. Siinne 
töö pole midagi ootamatult uut, eel-
nevatel töökohtadel on palju nähtud 
ja tehtud.”

Tegevust Randlaisel ja tema allu-
vatel juba jätkub. Selle aasta esimese 
kolme kuuga registreeriti Jõelähtme 
vallas 55 kuritegu, neist avastati 34. 
See teeb avastamise protsendiks 61,8. 
Kurvaks teeb asjaolu, et 34-st avas-
tatud pahategudest kaheksa panid 
toime alaealised, kusjuures neli olid 
grupiviisilised ja 16 pandi toime alko-
holijoobes.

Väärtegusid registreeriti I kvarta-
lis 2159, millest 61 panid toime alaea-
lised. Enamus rikkumisi (ca 85%) 

olid liiklusalased. Põhjuseid võib 
aimata asjaolust, et valda läbib mitu 
suurt maanteed. 

Komissar Randlaine vangutab 
siinkohal vaid pead: “Liikluskultuu-
rist rääkida ei saa, pigem kultuuritu-
sest. Totaalne kihutamine, kiiruspii-
rangutest kinni ei peeta, sõidetakse 
joobes,” tutvustab ta juhtide pature-
gistrit. Kolme kuuga pidas Ida-Har-
ju politseijaoskond kinni 116 joobes 
juhti. Neist 46 jäid vahele teistkord-
selt. Vahele jäädakse nii reididel “kõik 
puhuvad” kui ka pistelistel kontrolli-
del”.

Suur mureallikas, nagu kõikjal po-
litseis, on madalast palgast tingitud 
politseinike nappus, mida ei suuda 
korvata Jõelähtme vabatahtlikud 
korrakaitsjad. Kuigi nendepoolne abi 
on märgatav.

Lool asuvas konstaablijaoskonnas 
on kahest konstaablikohast komp-
lekteeritud vaid üks. Samuti on mure 
patrullkonstaablite komplekteerimi-
sega.

Kas Jõelähtme vald on politsei 
seisukohalt millegi poolest 
eriline?

“Jõelähtme on tüüpiline linnalähe-
dane vald kõigi suurlinna lähedusega 

kaasnevate probleemidega. Kuritege-
vus on siin kõrgem. Üldiselt on nii, et 
mida kaugemale linnast maa poole, 
seda väiksemaks jääb kuritegevus,” 
selgitab komissar. “Maapiirkonda-
des tegutsevad valdavalt kohalikud 
kurikaelad ja need on külarahavale 
enamasti hästi teada. Küll on aga eri-
line Maardu, sest siin on koos küm-
neid erinevaid rahvusi oma eripärade 
ja kultuuritaustadega”. 

Maardut peab ta suhteliselt rahu-
likuks paigaks, sest linn on pidevalt 
kaetud aktiivse politseipatrulliga. 
Muidugi on ka linnas omad valu-
punktid, nagu öised kauplused, kasii-
no ja muud lõbustusasutused.

Öised kauplused? Jõelähtme 
vallas on ju öine alikoholikeeld!

Seda küll, aga siin on omava-
litsusüksustel oma otsustusõigus. 
Maardu linnas ei ole öine alkoholi-
müük keelustatud.

Kas Maardus on oma bordell?
Ütleme nii, et Maardus on koh-

ti, kus pakutakse intiimteenust, aga 
need on meie pideva vaatluse all.

Noored ja kuritegevus?
“Noorte kuritegevus ongi Jõe-

lähtme, nii nagu paljude teiste lin-
nalähedaste kohtade üheks suure-
maks probleemiks,” ütleb Randlaine. 
“Noortel pole maal tegevust, sporti-
misvõimalusi napib ja nii nad paha 
peale lähevadki. Kui siia lisandub veel 
alkohol ja narkootikumid, siis ongi 
tulemused käes”. 

Konkreetne mees Maardus – Veiko Randlaine

Veiko Randlaine
Ida-Harju politseiosakonna  
komissar

Laul oli see, mis meid kokku tõi
Meenutab Linnuvabri-
ku naisansambli Lootar 
laulja Ilvi Viidas.

Loo aleviku kohal voogasid tol am-
musel ajal veel Loo talu põllud ja 
heinamaad. Et aga taluperenaine Si-
berisse küüditati ja loodus teatavasti 
tühja kohta ei salli, rajati siia 17. juu-
lil 1956 Tallinna Linnuvabrik. Nüüd 
hakkas siia tööle ja elama tulema rah-
vast nii Hiiust kui Harjust, nii Tapalt, 
Tallinnast kui ka Mulgimaalt. Tuldi 
Siberistki - need, kes kodumaal oma 
kodu kaotanud olid.

Tasapisi märkasime, et mitutki 
siit-sealt kokku tulnud inimest seob 
veel midagi peale töö. Nii me ühel 
õhtul kokku kogunesimegi – Asta ja 
Niina, Ami ja Õie, Liisi oma tütarde 
Maie ja Ilviga ning Saha küla tüdru-
kud Linde ja Helju. Võtsime viisiotsa 
üles. Juhendajaks sai Liisi, kes ühtae-
gu meie laule pisikesel akordionikö-
katsil saatis. Nii sündis Tallinna Lin-
nuvabriku naisansambel ja laulma 
hakkasime kohe mitmel häälel. 

Esimeseks esinemiseks valmis-
tusime hoolega - õmblesime endale 
mustad seelikud ja valged pluusid 
ilusate mustade lipsukestega. Just 
nii, nagu nõudis tollane mood!

1959.a. asus meie naisansambli 
etteotsa tuntud dirigent Valdo Ra-
tassepp, 60ndate algusaastatel aga 
juhendas meid karismaatiline Raivo 
Dikson. 1966.a. võttis dirigendikepi 
enda kätte noor ja energiline Ahto 
Nurk ja just tema käe all kujunes 
ansamblist püsikoosseisuga Lootar. 
Selleks ajaks oli meie ansambel .nii 
muusikaliselt kui nimede poolest 
hästi kokku kõlav. Just nii Ahto üht 
meie kontserti ka sisse juhatas:

“Eevi ja Ilvi, Maie ja Silvi, Hilli ja 
Elle, Linde ja Ilse, ja Ester ka koos 
Ahtoga”.

Oma sõpruskond koos kannatli
ke abikaasade ja lastega

Ajapikku kujunes Lootarist väl-
ja sõpruskond, kuhu kuulusid peale 
lauljate veel meie kannatlikud abi-

kaasad, tublid lapsed ja hiljem ka 
agarad lapselapsed. Kuidas oleksime-
gi saanud saada selleks, kelleks sai-
me või olla see, kes olime, kui poleks 
olnud meie lähedaste tuge?!

Pean tunnistama, et nagu hilise-
mal ajal kogesime Jõelähtme valla-
valitsuse tähelepanelikkust ja abi-
valmidust, nii kogesime omal ajal 
sama meeldivat suhtumist linnu-
vabriku juhtkonna poolt. Meeldiv, 
et linnuvabriku pikaaegne direktor 
Aleksander Lind huvitus meie tege-
vusesest ja toetas kontserte. Üheks 
suuremaks kingituseks olid kaunid 
Pöide rahvarõivad. Mäletan, et lu-
gupidamise märgiks kandsime neid 
esmakodselt tema matustel 6. juulil 
1983.a. 

Laul oli see, mis meid kokku tõi 
ja koos hoidis, kuid aastakümnetega 

suutsime endale ja teistele tõestada, 
et peale laulmise saame hakkama ka 
rahvapillide ja tantsuga. Me ei suut-
nud ära öelda ühestki pakkumisest 
ega keelduda ühestki kutsest. Seda 
nii arvukatel esinemistel majandi ja 
rajooni üritustel, kontserditel ja üle-
vaatustel kui ka piiri taga. 

Lootari esimene välisreis oli Jugos-
laaviasse, aastaarv kirjutati siis 1977. 
Sama aasta märtsis esinesime Mos-
kva Kongresside Palees ametiühingu-
te delegaatidele. 

Seejärel aga:
• 1979 – esinemine Süürias
• 1980 – esinemine OM raames Tal-
linna purjeregatil
• 1984 – esinemine Tjumeni oblas-
tis
• 1985 – festival Gruusias

• 1987 – esinemine Saksa DV-s
• 1991 ja 93 – esinemised Rootsi Ku-
ningriigis
• 1995 – festival Hispaanias (Euro-
pied)
• 1996 – festival Itaalias (Europied)
• 1996 – esinemine Belgias

Aga igal asjal on oma algus ja lõpp. 
Kümme aastat tagasi (1996) pani 40-
aastane naisansambel Lootar oma 
pillid kotti ja lõpetas tegevuse. Liht-
salt aeg sai täis. 

Õnneks pole Lootari sõpruskond 
kuskile kadunud! Nii koguneme 
nüüdki sünnipäevadel ja muudel 
tähtsündmustel. Just nagu aastaküm-
nete eest. Koguneme ja jutustame, 
jutustame ja meenutame, meenuta-
me ja laulame, sest vanu laule hea on 
laulda…

Esimeseks esinemiseks valmistusime hoolega - õmblesime endale mustad seelikud ja valged 
pluusid ilusate mustade lipsukestega. Just nii, nagu nõudis tollane mood!

Loo pereapteegi “per
enaised” ootavad teid

Eelmise aasta juunis avati Lool uus 
apteek. See asub Loo alevikus ja 
jagab kaubanduskeskusega sama 
maja. Enne avamist said ruumid 
värske remondi ja uue mööbli.

Perenaisteks on apteegis farmat-
seudid Eerika Lipping ja Lea Kirsi. 
Lisaks käsimüügi-ja retseptiravimitele 
pakutakse loodustooteid, hooldus-
vahendeid imikule, ravimtaimi ja 
palju muudki. Ikka ja alati saab ning 
tasub nõu küsida, Seda nii ravimite 
tarvitamise-säilitamise kui ka tervise 
hoidmise osas. Tore on seegi, et 
säästukaardiga saab koguda boo-
nust ja seeniorkaardiga 5% allahind-
lust. Viimane on mõeldud eakatele 
alates 60. eluaastast.

Kui tulete Loole apteeki, siis ainult 
küsige. Peame koos nõu. Tihti saab 
märgatavat kokkuhoidu just siis, 
kui julged nõu küsida. Seda enam, 
et retseptiravimitele on soodsama 
hinnaga alternative. Seda oskavad 
farmatseudid teile soovitada. Seda 
muidugijuhul juhul, kui arst ei ole 
välja kirjutanud kindla kaubamärgiga 
ravimit.

Kõigile jõelähtmelastele aga teadmi-
seks: oleme avatud tööpäeviti 9-19-
ni, laupäeviti 10-15-ni. 

Riina Laurimaa 
Puiestee apteegi juhataja

Eelmise aasta juunis avati 
Lool uus apteek.



JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 110 / MAI 2006 lk 6

Politsei on Eestis ala-ra-
hastatud, ala-motivee-
ritud ja ala-mehitatud. 
See pole kellelegi uudi-
seks ja Jõelähtme vald 
pole siin erandiks. Pigem 
kinnitavaks reegliks. Ku-
rikaelad tunnevad end 
turvalisemalt, tavaini-
mene kaitsetumalt. 

Tänaseks on kaks Eesti liikluspolit-
seinikku taas pistisega vahele jäänud. 
Kurb reaalsus. Ka väikesepalgalisel 
politseinikul on kodu ja lapsed. 

Politseioperatsioon “Tänav”
Kell 21.00 koguneb Maardu Ida-

politsei prefektuuris seitsme auto jagu 
korrakaitsjaid. Valla ainus konstaabel 
Kaupo Luur (28) jagab ülesandeid ja 
võtab kokku reidi eesmärgid: “Valu-
punkt – Loo alevik. Eesmärk- avaliku 
korra tagamine”.

Ida-Harju politseiosakonnas laua 
ümber kogunenud mehed, vanuses 
24-56 on vaoshoitud, justkui sordiini 
all. Loo alevik on ammu teada koht, 
kus õhtuti kogunevad noored, et su-
helda ja omas stiilivõtmes aega viita. 
Paradoksaalselt pole ca 2000 inime-
sega Loo asulas mitte ühtegi õhtust 
vabaaja veetmise paika - baari, koh-
vikut või pubi. 

Ja nii ongi, et noorte ainus kogu-
nemiskoht on kaupluse esine plats. 
Kui see uksed kinni paneb kolitakse 
seltskonniti kodudesse või nurgata-
gustesse hoovidesse. Ja kuna tege-
vust pole, võetakse välja õlle-, veini 
ja džinnipudelid. Vaid aja küsimus, et 
tekiksid ülemeelikud sõnavahetused, 
omavahelised mõõduvõtmised, mus-
tema stsenaariumi puhul aga konflik-
tid. Ikka juhtub, et seltskonda satub 
alaealisi.

Korrakaitsjate jaoks on eelnev 
nagu korrutustabeli “kaks-kord-
kaks”. Seetõttu ei liigu olukorra kir-
jeldamise ajal kellegi kulm ja operat-
siooni piirjooned on kiiresti paigas 
– “kes-kellega-mis-kohas” ning “kel-
lel-milline-raadiokutsung” kui mida-
gi juhtuma peaks. Konstaabel Luur 
räägib vaikse häälega ja pigem formu-
leerib mööda seinaääri ja laua ümber 
kogunenud vaikivatele meestele nap-
pe nõustuvaid repliike. Meeste pilgud 
on suunatud kuhugi eemale…ilmselt 
juba tegevuspaika. 

Asi laabub arusaamatu lihtsusega. 
Üksteist mõistetakse poolelt sõnalt. 
Reid on alanud. Autod suunduvad 
ülesannet täitma.

Dirigent “Evert Sundja”
Kaupo Luur, aktsiooni “dirigent” 

on omaette nähtus. Teda, nagu kõiki 
teisi mehi, on põnev õhtu edenedes 
jälgida. Luur on nagu kaks tilka vett 
sarnane populaarse muusiku Evert 
Sundjaga. Populaarsus on tunnetatav 
ka Loo noorte hulgas. Rasket kons-
taabli tööd teeb ta vallas alates 2001. 
aastast. Teab peast nimesid, elulu-
gusid ja paturegistreid, tunneb poiste 
vanemaid ja klassijuhatajaid. Räägib 
noortega nagu psühhiaater-nõustaja-
koolidirektor ühes isikus, kusjuures 
vaimukalt ja mõjusalt. Mitte kordagi 
öise 18 väärteo protokolli  koostami-
se jooksul ei teki konfliktilähedast 
olukorrakübet. Luur on intelligentse 
vaheda huumori meister. Tema ar-
gumendid on niivõrd lihtsad ja loo-
gilised, et protsessijad on koheselt 

relvituks tehtud. Ja veidi nagu na-
erualusekski. Toogem siinkohal üks 
stiilinäide.

Kell kaks öösel saabub reid teisele 
ringile Loo alevikku. Kõik on vaik ja 
vagane. Umbusklik Luur teeb “kuu-
lamisproovi” – avab auto mõlemad 
esiuksed. Vaikus. Aga seda vaid võ-
hiku kõrvadele. Konstaabli treenitud 
kõrv avastab heli, mis mõne minuti 
pärast paljastab 20-nese noorte nap-
sitajate seltskonna. Keegi ei püüagi 
politsei saabudes jalga lasta. Kuna 
politsei nägemine kuraasikad hää-
letoonid üles kruvib, kutsub Luur 
kohale kogu reidis osaleva operatii-
vüksuse ja asub protokolle koostama. 
Seltskondlik liider püüab asuda läbi-
rääkimistesse - rahvas tulnud sünni-
päevalt. “Olime just koju asutamas, 
saime paari tuttavaga tänaval kokku.” 
selgitab noormees. “Väga tore,” arvab 
Luur. “Kui te tahtsite koju minna, siis 
te oleksite ju juba kodus. Aga teie ole-
te siin”, teeb ta sõbralikult ja maheda-
häälselt loole loogilise lõpu. Asi selge. 
Keegi ei vaidle

Ammused tuttavad 
Aga tulgem tagasi reidi alguses-

se. Esimene külastus Loole näitab, 
et Comarketi esine on noorte poolt 
hõivatud. Kohal on kolm generatsi-
ooni - 8-10 aastased, 13-15 aastased 
ja vanemad. Iga grupp omaette. Va-
nematel, umbes 20. aastastel on ligi 
poest soetatud “4-päkid” (neljased õl-
lepakid). Tuju on mitmel mehel juba 
täitsa olemas. Lendavad repliigid 
“mentide” aadressil, kuid üldpilt on 
rahulik. Jõustruktuurid ja kohalikud 
on ammused tuttavad ning jõujooned 
paigas. Poisid puhuvad alkomeetrisse 
vahelduvate tulemustega. Tulemu-
sed diskussiooni ei tekita. Kuna kell 
pole veel ületanud kriitilist piiri, teeb 
üks pool märkusi ja annab soovitusi. 
Teine pool võtab soovitused teadmi-
seks. Eemal vedelevat tühja taarat 
keegi omaks ei tunnista. Näpus olev 
“4-päkk” aga mõeldud koduseks tar-
bimiseks. 

Politseioperatsioon jätkub kind-
late objektide kaupa – korrakaitsele 
on teada kõik kogunemiskohad ning 
potentsiaalseid korrarikkumise- ja ki-
hutamispaigad. Muret tekitavad Lool 
noored rolleriomanikud, kes tihti tu-
lede- ja kaitsekiivriteta ringi törista-
vad. Ühe sellise püüab patrull kohe 
ka kinni. Tegemist õnnetu juhtumiga. 
Nimelt on ratas vaid päevakese vana 
ja rattaseljas olija pole mitte omanik 
vaid lähikülast sõbra uhket sõidu-
riista uudistama tulnud noormees. 
Pimedas sõidusuunda näitama pidav 
väikseampriline latern katsetamis-
õhinas otsa saanud. Koduni jäi vaid 
50 meetrit. Poistel on nutuvõru suu 
ümber. Kuid seadus on vanem kui 
meie ja trahvikviitung kirjutatakse 
välja. Autoga kohale kihutanud pois-
te emad on nördinud. “Kui poisid 
midagi ei tee, on halvasti. Kui midagi 
teevad, on veel halvemini,” nurisevad 
nad ja käsutavad pojad rolleriga ko-
dupoole. 

“Õnnetu juhus,” on ka Luur nõus. 
Samas ei saa järelandmisi ja erandeid 
teha, sest siis väljub kogu asi kontrolli 
alt.

Loo aleviku traadita infotelefon
Loo alevikus töötaks nagu oma 

traadita infotelefon. Tunni aja pä-
rast on paik nagu välja surnud. “Info 
liigub, et politsei on kohal,” muigab 
Luuri paarimees abipolitseinik Aavo 
Sirel. “Pole mõtet siin enam aega 
raisata”. Nii ongi ja liigutakse edasi 
Jõelähtme bensiinijaama poole. Teel 

kihutab politseist mööda ülemeelik 
punane auto. Luur, kes kohe teab nii 
autoomanikku kui tema varasemaid 
julgustükke paneb vilkuri tööle ja võ-
tab noored rajalt maha. Õnneks on 
roolis kaine juht. Omanik, purjus kui 
põrsas lällab tagaistmel. Protokoll tu-
leb siiski kainele juhile, kuna kõrva-
listujal turvarihm kinnitamata. 

Teisel ringil Loo alevikus juh-
tub naljakas lugu. Korrakaitsjad on 
ankrus haruteel, et jälgida hilisõhtu-
seid kihutajaid. Korraga sõidab üks 
sõiduauto teepeenrale ja kustutab tu-
led. Autos peetakse pikalt aru, lõpuks 
saabub politsei juurde silmnähtavalt 
nokastanud teksastes noormees ja 
kurdab, et sai veidi võetud ning nüüd 
ei leidu ühtki kainet sõpra, kes auto 
koju aitaks toimetada. Kõik olevat 
läbi helistanud. Palve – kas politsei ei 
aitaks, garaaž vaid 200 m kaugusel. 

Politsei vaid muigab ja soovitab 
helistamist jätkata, kuni kaine juht 
leitud. Läbirääkija naaseb aru pida-
ma. Möödub veel 15 minutit. Tee-
pervel käib tegevus. Siis kõigile oota-
matult ilmub teele täistuledes auto, 
mootoriks kolm purjakil ähkivat 
meest, teksaspüksid teiste hulgas. 

Mehed nimelt helistanud 110 ja 
saanud nõu, et autot võib lükata ka 
napsis olekus ja ärgu neid ahistata-
gu puhumise või protokollidega. Pil-
distamine ärritab kondimootori jõul 
töötavat autoseltskonda silmnähta-
valt, sest igal inimesel olevat õigus 
oma isiklikku autot suvalisel ajal su-
valises olekus suvalist teed mööda lü-
kata! Nii nad vihaselt ähkides nurga 
taha kaovadki. 

Kell on kaks öösel. Rebala küla, 
Jõelähtme bensiinijaama ja Koogi 
poe ümbrus on inimtühjad. Kosti-
vere alevik magab rahus. Viimane 
kontrolltiir Lool aga päädib meie loo 
alguses kirjeldatud napsitava noorte-
seltskonna avastamisega. 

Mitte ükski seltskonnast - kaasa 
arvatud kaks alaealist tüdrukut ja üks 
koolipoiss pole kaine. Nii tunnistab 
alkomeeter. Protokollide koostamine 
võtab aega ja uurin noorte käest, miks 
nad öösel nurga taga napsise peaga 
seltsielu harrastavad.

Vastused lendavad valdavalt ühte 
väravasse – Lool pole selles vanu-
ses (18- edasi) noortel mingit tege-
vust – ei kohvikut, pubi, tantsu- ega 
suhtluskohta. Oleks keegli- või pil-
jardisaal, muusika ja baarinurgake, 
pakkus keegi ootajaist. Enamik kooli 
lõpetanuid käib linnas tööl või koolis, 
koju jõutakse õhtuks. Teha aga pole 
midagi. Linna ja naabervalda peole 
minek kipub minema liiga kalliks ja 
logistiliselt keeruliseks. Ainuüksi tak-
sosõit öösel koju maksab tublilt üle 
saja krooni. 

“Kord improviseerisime siia ma-
jade lähedusse jalgpalliplatsi, aga 

Politseioperatsioon “Tänav” paljastas Jõelähtme nõrgima lüli – Loo noored
• Koht: Loo keskus – Jõeläht-
me – Kostivere

• Aeg: 28/29. aprill, 21.00 
– 04.00 

• Aktsioon: politseioperatsioon 
“Tänav”

• Osalejad: Ida-Harju polit-
seiosakonna kolm politseia-
metnikku ja 10 abipolitseinikku 
nende seas ka MTÜ Jõelähtme 
korrakaitse patrull  

• Operatsiooni juht: Kaupo 
Luur,  Jõelähtme valla konstaa-
bel

p Õnnetu juhtum, nendib ka 
konstaabel Luur. Koduni jäi 
poistel 50 m, tutt-uue ratta 
väikseampriline latern oli kat-
setamisõhinas otsa saanud.

u MTÜ Jõelähtme Korrakaitse 
patrull. Abipolitseinikud Meelis 
Määr ja Kaido Ojala viisid öösel 
koju lapseohtu purjakil kooli-
poisi. “Saab vist kere peale,” 
ohkasid noored mehed.

uu Väljakutse Comarketisse. 
Turvamees laiutab käsi – var-
gapoiss kadus kui vits vette.

q Kaine või mitte? Pildil (vasa-
kult) Priidik Liiv, Ahti Vahesalu 
ja abipolitseinik Aavo Sirel.

qu Pildistamine ärritab purja-
kil mehi. Auto kaob ähkimise 
saatel kärmelt silmapiirilt.
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siis läks kohe kisaks, et mis te riku-
te inimeste rahu,” selgitab Soomes 
töötamise kogemusega noormees. 
“Soomes olid alevikesse rajatud spet-
siaalsed spordiplatsid, kus mängis 
muusika ja noored said teha erine-
vaid spordialasid – jalgratast, rula, 
rulluisku, jalgpalli – mida iganes. See 
oli noorte seas kõva sõna. Oli koht, 
kus õhtul koguneda ja suhelda”.

Nurjunud Noorte Meeste klubi
Loo keskkooli huvijuhi ja 23. aas-

tase poja ema Rozeta Meose sõnul 
olevat noored kunagi välja pakku-
nud mitmeid ideid. Üks neist Noor-
te Meeste Klubi jäi realiseerimata, 
sest välja pakutud vana raamatuko-
gu ruumides oleks vastutus jäänud 
noortele enestele. Aga mis vastutaja 
on noor, päev läbi tööl olnud noor 
inimene. Asi jäigi katki.

Meose sõnul pidi lillepoe kõrvale 
tulema pirukabaar, aga tuli hoopis 
viinapood! Selle vastu koguti küll all-
kirju, aga asjata. See on juba kolmas 
alkoholiga kauplev koht Loo alevikus 
ja lähemal kui 300 m koolile. Suits, 
õlu ja muu kangem kraam on seega 
hästi kättesaadav.

Noortetuba versus netikohvik?
Margot Leismann, kultuurikes-

kuse noorsootöötaja leiab, et tege-
vusetult ringi hulkuvad noored on 
probleemiks igal pool, mitte üksnes 
Lool. Kultuurikeskuse ruumides 
avati aasta tagasi noortekeskus, mis 
kannab Noortetoa nime. Põhjuseks, 
et kasutada on vaid üks tuba. See on 
koht, kus noored võivad aega veeta 
just nii, nagu nad ise tahavad ja kus 
kehtivad kindlad käitumisreeglid. 
Näiteks ei tohi kasutada alkoholi ja 
mõnuaineid, rikkuda korda jne. 

Noortel on võimalik televiisorit 
vaadat, muusikat kuulata, lauamän-
ge mängida, osaleda erinevatel kur-
sustel, vahetada teadmisi ja infot ea-
kaaslastega, joonistada, kirjutada….
Ja miks mitte ka õppida!  

Paraku ei lahenda see 20ndates 
aastates noorte probleeme. Joonis-
tame-kleebime-voldime-voolime 
ja muud “käelised tegevused” nagu 
noortetuba pakub, pole allakirjutanu 
nägemuses see teema. Arvutiklass 
– no sellel jumet! (ja avatud on see E 
ja N kella 16.00 - 20.00). 

Aga miks ei võiks Lool eksisteeri-
da internetikohvik? Ja olla avatud iga 
päev, seaduse järgi lubatud kellani.

Kui ise ei tee, siis ei tee keegi
Loo konstaabel Kaupo Luur pa-

kuks isklikult välja motoklubi, kus te-
gevust leiaksid noored rallihimulised 
poisi-tüdrukud-noormehed-neiud. 
“Rahvaralli on levinud ja vanad sõi-
dukid küllalt odavad, et neist midagi 
ehitada. Sisuliselt oleks vaja kohta 
kus masinatega tegelda ja inimest, 
kes oleks nõus noortega tegelema,” 
pakub Luur. “Kutsun üles vanemaid 
inimesi noortega tegelema. Vale 
on loota ainult riigi ja omavalitsuse 
peale, et nemad annavad raha, orga-
niseerivad ja kõik meie mõtted ellu 
viivad. Riik ja omavalitsus olemegi 
meie, tavalised inimesed. Kui ise ei 
tee, siis ei tee seda keegi. Seega, kui 
keegi arvab, et temas on jõudu ja jul-
gust midagi ära teha noorte olukorra 
parandamiseks, siis ootan nende ini-
mestega kohtumist väga”.

Politseioperatsioon “Tänav” paljastas Jõelähtme nõrgima lüli – Loo noored

Töötan konstaabli-
na Jõelähtme vallas 5 
aastat ja pean ütlema, 
et olukord on tasakesi 
paremaks muutunud. 
Minu piirkonnaks pole 
ainult Loo alevik vaid 
terve Jõelähtme vald.

Loo aleviku mured ei ole erilised, 
mujal on probleemid samad. Põhi-
mureks on noorte vaba aja veetmise 
viisid. Väga pop tundub olevat suit-
setada ja õhtuti aleviku vahel alko-
holi tarvitada. Vähesed mõtlevad 
eelnimetatud mõnuainete tarbimise 
tagajärgedele. Politsei ülesandeks ei 
peaks olema niivõrd noorte karista-
mine, kui hoopis nende hoiatami-
ne, et sel viisil teistele meeldimisega 
mürgitatakse oma tervist. Tihti on 
sellise käitumise põhjuseks kodune 
kasvatus või selle puudumine. Paljud 
kodud ei tunne huvi, millega laps sü-
daööl õues tegeleb või kus ta ülepea 
viibib. Kurb, et politsei töö peab sisal-
dama purjus alaealiste keset ööd koju 
viimist. 

Lugesin lehest Hillary pöördumist 
ja olen temaga täiesti nõus. Noortel 
pole peale kooli piisavalt võimalu-
si tegeleda neile meeldivaga. Mõt-
teid nende võimaluste loomiseks on 
olnud mitmeid, kuid probleemiks on 

osutunud rahaline külg. 
Noored peaks siin ka ise initsiatiivi 

üles näitama ja oma ettepanekud esi-
tama. Olen nendega ise sel teemal rää-
kinud ja usun, et mõned head mõtted 
võivad lähitulevikus teoks saada. 

Isiklikult pakuksin välja nn moto-
klubi, kus tegeldaks noorte rallihimu-
liste poiste ja tüdrukutega. Rahvaralli 
on levinud ja vanad sõidukid küllalt 
odavad, et neist midagi ehitada. Sisu-
liselt oleks vaja kohta kus masinate-
ga tegelda ja inimest, kes oleks nõus 
noortega tegelema. 

Kui kellelgi on mõtteid, võib alati 
otse minu poole pöörduda. Kuulun 
Jõelähtme valla korrakaitse komis-
joni, mille üheks eesmärgiks on en-
netustöö korraldamine. 

Kaupo Luur 
Jõelähtme valla konstaabel ja korra-
kaitsekomisjoni liige

Purjus alaealiste kojutoimetamine keset ööd

Vastuvõtuajad:

• Esmaspäeviti Jõelähtme 
vallamajas kell 09.00-11.00 
• Teisipäeviti Loo konstaabli-
punktis kell 17.00-19.00

Kontakti saab telefonidel  
608 0100, 53 400 125

Kõigest, mis mõtteis või süda-
mes võib kirjutada aadressile 
kaupo.luur@pohja.pol.ee

21. mail toimus Jõeläht-
mel politseiope ratsioon 
“Kõik puhuvad”. Ope-
ratsioonil osales kolm 
politsei- ja üks kor-
rakaitse auto, kokku 
üheksa meest. 

Ligi kolm tundi kestnud aktsioonil, 
mis hõlmas Loo alevikku, Koogi-
Neeme-Kaberneeme piirkonda 
kontrolliti 82 juhti, kellest neljal 
tuvastati joove. Samuti avastati üks 
lubadeta juht. Õhtutundidel jäi Loo 
alevikus politseile vahele joobes 
alaealine. 

Korrakaitsekomisjoni liikme, 
konstaabel Kaupo Luuri sõnul oli 
tegemist väga kõrge avastusprotsen-
diga ja juhtide jaoks ootamatu kont-
rollaktsiooniga. Üks napsitanud juhi 

kaassõitja oli šokis ning asus koheselt 
kõiki tuttavaid Kaberneemel läbi he-
listama ja hoiatama. 

Kui keskmise statistika järgi jääb 
napsise peaga vahele iga sajas auto-
juht, siis tegid politsei ja Jõelähtme 
korrakaitsepatrull tõelise rekordi. 
Luuri sõnul ollakse harjunud, et 
politsei põhitähelepanu keskendub 
suurematele asustatud punktidele ja 
maateedele, seetõttu oli politseiope-
ratsioon tõeline jõudemonstratsioon. 

Seoses suvitushooaja saabumise-
ga keskendatakse tähelepanu ranna-
äärsetele suvituspaikadele ja külade-
le. Samuti Jägala-Joa autoparklale, 
kus toimub palju korrarikkumisi ja 
autodesse sissemurdmisi. Me hak-
kame operatsioone korraldama tihe-
mini kui kunagi enne, lubab Luur. 
Eesmärk on õige, kohalike elanike ja 
suvitajate rahu ning turvatunne.

Meeli Hunt

Politseioperatsioon püstitas rekordi

Politseinikud nõu pidamas: Pildil (vasakult): konstaabel Viljar 
Randma; konstaabel Kaupo Luur; konstaabel Kalev Toomingas 
ja abipolitseinik Veiko Naarits.
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  27. aprill 2006 nr. 54

Uue valla arengukava koostamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse paragrahvi 37 ja Jõelähtme 
valla põhimääruse paragrahvi 66, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Algatada uue Jõelähtme valla arengukava 
aastateks 2007-2015 koostamine.
2. Vallavalitsusel korraldada arengukava koos-
tamine ning esitada uue arengukava eelnõu 
volikogule hiljemalt 01. oktoobriks 2006a.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees

Jõelähtme  VallavOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  27. aprill 2006 nr. 55

Loo aleviku, Liivamäe küla ja Saha küla 
üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõikest 2, Jõelähtme 
valla ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 2 
ja  Jõelähtme Vallavolikogu 26. jaanuari 2006 
otsusest nr.  29 “Loo aleviku, Liivamäe küla ja 
Saha küla üldplaneeringu algatamine”, Jõe-
lähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kinnitada Loo aleviku, Liivamäe küla ja 
Saha küla üldplaneeringu lähteülesanne vas-
tavalt lisale.
2. Jõelähtme Vallavalitsusel korraldada vasta-
valt lähteülesandele üldplaneeringu koostami-
ne 2007.a. aprilliks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees 

Lisa 
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 

27. aprilli 2006.a. otsusega nr. 55
                                                                       
        
LÄHTEÜLESANNE 

Jõelähtme valla Loo aleviku, Liivamäe küla ja 
Saha küla üldplaneeringu  koostamiseks.

Algataja: Jõelähtme Vallavolikogu, 26.jaa-
nuar 2006 otsus nr. 29.

1. Üldplaneeringu eesmärk:    
Koostatava üldplaneeringu eesmärgiks on 
luua vastavalt planeerimisseadusele korrekt-
ne alusdokument Loo aleviku, Liivamäe küla 
ja Saha küla territooriumi edasiste arengu-
suundade kavandamiseks ja territooriumi 
funktsionaalseks planeerimiseks ning inf-
rastruktuuri arengu põhilahenduste saami-
seks. Üldplaneering peab leidma  antud ter-
ritooriumi edasised sotsiaal-majanduslikud 
arengusuunad ning seotult viimasega mää-
ratlema säästva ja tasakaalustatud arengu 
tingimused.
Eesmärgi saavutamiseks tuleb:
1. Inventeerida olemasolev maastik, kaardi-
stada olemasolevad elamugrupid ning alad, 
kus detailplaneeringud on algatatud.
2. Inventeerida olemasolev veevõrk ja kana-
lisatsiooni torustik.
3. Määrata kindlaks arheoloogiakaitselised, 
muinsuskaitsealased jm. kitsendust tekita-
vad objektid.
2. Arvestamisele kuuluvad varemkoos
tatud projektid ja tööd:
2.1. Jõelähtme valla üldplaneering.
2.2. Harju maakonnaplaneeringu teemapla-
neering “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused”.
2.3. Rebala muinsuskaitseala põhimäärus.
2.4. Muinsuskaitselised eritingimused Reba-
la muinsuskaitseala teemaplaneeringule ja 
põhimäärusele.

2.5. Tallinn-Narva mnt 9-17 km rekonstruee-
rimine (projekteerija EA Reng )
2.6. Alal väljastatud detailplaneeringu läh-
teülesanded.
3. Olemasoleva olukorra iseloomustus:
Planeeritava ala pindala on ca 1736 ha, asu-
kohaga Narva maanteest lõunapoole, lääne 
poolt külgneb ala Pirita jõega, lõunapoolt 
Rae vallaga ning ida poolt Maardu linnaga ja 
Maardu külaga. Käsitletav ala külgneb osa-
liselt Tallinna linnaga, mistõttu on ehitamise 
surve alale väga suur. 
Loo alevikule on koostatud 1988.a. gene-
raalplaan, mis on aegunud ja ei saanud ar-
vestada tekkinud maaomandiga. Aastatel 
2001 kuni 2002 (kehtestati 2003.a. alguses) 
koostati valla üldplaneering, siis puudusid 
avalikkuse huvid Loo piirkonna arendami-
seks. Käesoleval ajal on kehtestatud Loo 
alevikus mitmetele üksikutel maaüksustele 
detailplaneeringud, kuid puudub aleviku 
arengu terviknägemus. Loo aleviku kanali-
satsioon on ühendatud Tallinna kanalisatsi-
oonitrassidega. Vee tootmisega tegeleb AS 
Loo Vesi. Vallal puudub Loo aleviku ja teda 
ümbritsevate külade tehnovõrkude arengu-
kava. Samuti puudub teedevõrgu arenguka-
va. 
On tekkimas Liivamäe küla tiheasutuse ala 
(orienteeruvalt 1000 elanikku), mille ühenda-
mine Loo alevikuga on mitterahuldav. Kaoo-
tiliselt toimub Liivamäe  elamukvartalite vee-
varustuse ja kanalisatsiooni planeerimine. 
Saha küla jääb osaliselt Rebala muinsuskait-
sealasse ja külgneb Rae vallaga. Nimetatud 
küla külgneb Loo alevikuga, kus on olemas 
vajalik infrastruktuur, mistõttu on huvi Saha 
külas ehitada samuti väga suur. Saha külas 
asub arhitektuurimälestis Saha kabel. On 
vajalik tagada vabad vaatekoridorid Saha 
kabelile.
Kõnealuses piirkonnas olid seni tootmisob-
jektidest ainult AS Tallegg`i kanalad. Uus 
tekkiv tootmine areneb olemasolevate toot-
missihtotstarbega kinnistutel. On vajalik la-
hendada tootmispiirkonna(de) võimalikud 
arengusuunad. Tootmispiirkondadest lähtu-
va liikluse suunamine ja raskeveokitele liik-
lemiseks mõeldud teede kavandamine välja-
poole elurajoone.
Vastavalt Harju maakonnaplaneeringu tee-
maplaneeringule “Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused” on kavan-
datud rohevõrgustiku ala Maardu järve äärde 
ja sealt rohekoridorina üle Pirita jõe suunas.
Rohekoridori asukoht vajab täpsustamist, 
kuna teemaplaneeringus on see märgitud 
alale, kus puudub haljastus.
4. Üldplaneeringuga kavandatakse:
4.1. Määrata Loo aleviku, Liivamäe küla ja 
Saha küla territooriumi edasised sotsiaal-
majanduslikud arengusuunad;
4.2. Määrata säästva ja tasakaalustatud 
arengu tingimused ning nende sidumine ter-
ritooriumi sotsiaal-majandusliku arenguga;
4.3. Mitmekesistada maakasutuse funktsio-
naalsust ja tagada planeeritava territooriumi 
sidusus üldplaneeringuga hõlmatavate terri-
tooriumi erinevate alade kui ka üldplaneerin-
gust väljajäävate ümbritsevate piirkondade 
vahel.
4.4. Koostada planeeritava ala kohta maas-
tikuanalüüs ja näidata maakonna teemap-
laneeringust tulenev rohekoridor ja selle 
täpsustatud ala ning vajadusel esitada ette-
panek maakonna planeeringus toodud ro-
hekoridori muutmiseks.
4.5. Esitada keskkonna seisundi ülevaade ja 
hinnang.
4.6. Määrata elamualade võimalikud arengu-
suunad, täpsustades üldisi ehitustingimusi ja 
reegleid. Teha ettepanekud, millistes piirkon-
dades kavandada korruselamuid, millised 
piirkonnad on ettenähtud väikeelamutele.
4.7. Selgitada ettevõtluseks sobivad maa-
alad.
4.8. Anda planeeritava ala üldine teedevõrgu 
arengukava. Planeerida ala liikluskorraldus 
ja logistilised lahendused. Määrata ohtlike ja 
raskeveokite marsruudid. Anda jalg- ja kerg-
liiklusteede lahendus.
4.9. Selgitada müramüüri vajadus Loo alevi-
kuga külgnevale raudteetrassile.
4.10. Kavandada park-puhkeala Pirita jõe 
äärde alates planeeritud elamurajoonist kuni 
kaitsealuste Proosa kalmeteni Linnuvabriku 
aegadel rajatud puistule ja määrata muud 
park-puhkealade sobivad kohad.
4.11.Välja selgitada olemasolevate tehnovõr-
kude olukord ja olemasolevate tehnovõr-
kude trasside asukohad.
4.12. Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetras-
side võimalike koridoride reserveerimine kä-
esoleva piirkonna teenindamiseks.

4.13. Ühiskondlike keskuste arengualade 
ning puhke- ja haljasalade ulatuse, kasutus-
tingimuste arengusuundade ning koormuse 
määramine ja täpsustamine.
4.14. Korraldada Loo aleviku, Liivamäe küla 
ja Saha küla üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine;
4.15. Koostada Loo aleviku, Liivamäe küla 
ja Saha küla hõlmav kaart, mis võtab kok-
ku arengu-ehitamistingimused planeeritaval 
territooriumil.
5. Nõuded planeeringu koostamise prot
sessile ja vormistamisele:
Üldplaneering koostatakse, avalikustatakse, 
vormistatakse ja kooskõlastatakse vastavalt 
planeerimisseadusele ja Jõelähtme valla 
ehitusmäärusele ning Keskkonnaministee-
riumi väljaantud käsiraamatule “Soovitused 
üldplaneeringu koostamiseks” (Keskkonna-
ministeerium 2000). Planeering koostatakse 
koostöös planeeringuala kinnisasjade oma-
niku, elanike ning teiste huvitatud isikutega. 
Planeeringu koostamisse kaasatakse erine-
vate huvigruppide esindajad, kasutades ava-
likke planeeringupäevi, kus toimub planee-
ringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduste 
tutvustamine. Planeeringu protsessi kajasta-
takse valla koduleheküljel, Jõelähtme lehes 
ja ajalehes “Harjumaa”.
5.1. Planeering kooskõlastada:
5.1.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusega
5.1.2. Rae Vallavalitsusega
5.1.3. Maardu Linnavalitsusega
5.1.4. Harjumaa Keskkonnateenistusega
5.1.5. Maa-ametiga
5.1.6. Keskkonnaministeeriumiga
5.1.7. Muinsuskaitseametiga
5.1.8. Põhja Regionaalse Maanteeametiga
5.1.9. Põhja-Eesti Päästekeskusega
5.1.10. Eesti Energia AS
5.1.11. OÜ Loo Elekter
5.1.12. Elion Ettevõtted AS
5.1.13. AS Eesti Gaas
5.1.14. Tallinna Tervisekaitsetalitusega
5.1.15. AS Tallinna Vesi
5.1.16. OÜ Loo Vesi.
6. Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla 
üldplaneering peab sisaldama järgmisis 
töid:
6.1. Algandmete kogumine - üldplaneerin-
guga hõlmatava territooriumi üldised iseloo-
mustavad näitajad:
6.1.1. geograafiline asukoht, pindala, külad 
ja piirid;
6.1.2. elanikkonna demograafiline struktuur 
ja rahvastiku prognoos;
6.1.3. sotsiaalne infrastruktuur (kool, kooli-
eelsed asutused, kultuuriasutused, noorsoo-
tööasutused, huvialaringid jmt) üldiseloo-
mustus ja perspektiivne vajadus;
6.1.4. ettevõtlusstruktuuri üldiseloomustus ja 
orienteeruv töökohtade arv;
6.1.5. tööhõive;
6.1.6. keskkonna kvaliteet- õhu-, vee- ja pin-
nasereostus, jäätmed, müra;
6.1.7. haljasalade, mänguväljakute ja parki-
miskohtade vajaduse vastavus algandmete 
kogumile.
6.2. Arengueelduste väljatöötamine tugin-
edes süstematiseeritud algandmete kogu-
mile:
6.2.1. arengu eesmärgid ja kriteeriumid;
6.2.2. arengut soodustavad ja pidurdavad 
tegurid;
6.2.3. väliskeskkonnast tulenevad võimalus-
ed ja ohud.
6.3. Ruumilise arengustrateegia põhisuun-
dade välja toomine järgmiseks 10-15 aas-
taks, milles käsitletakse:
6.3.1. elamualade struktuuri: külade ja ale-
viku omavaheline sidestumine, rahvaarvu 
prognoos;
6.3.2. sotsiaalset infrastruktuuri: sotsiaalse 
infrastruktuuri arengu üldpõhimõtted, rajata-
vad ühiskondlikud objektid;
6.3.3. tehnilist infrastruktuuri: teedevõrk, teh-
novõrgud, side elektrivõrk;
6.3.4. kommunaalmajandust: jäätmemajan-
dus, veemajandus, soojamajandus;
6.3.5. ettevõtlust;
6.3.6. keskkonda - heakord ja haljastus.
6.4. Maa-alade üldised kasutus-ja ehitustin-
gimused:
6.4.1. määrata säilitamisele kuuluvad alad 
- väärtuslikud looduspiirkonnad ja kooslus-
ed, kaitstavad looduse üksikobjektid, muin-
suskaitsealused objektid ning puhkamisega 
seotud paigad;

6.4.2. tuginedes algandmetele ja lähtemater-
jalidele töötada välja olemasolevate elamute 
vahelise ruumi kui elukeskkonna väärtusta-
mise vajadus, istutatud kõrghaljastuse säili-
tamine pargina;
6.4.3. täpsustada perspektiivsete sotsiaalob-
jektide rajamise vajadus ning asukoht;
6.4.4. määrata ja täpsustada asukohad:
6.4.4.1. täiendavaks elamuehituseks - tihe-
asutuse piirkonnad korterelamute rajami-
seks ja väikeelamute piirkonnad;
6.4.4.2. uutele äri-, ettevõtlus- ja tootmishoo-
netele;
6.4.4.3. haridus-, tervishoiu-, spordi-, jm asu-
tustele;
6.4.4.4. puhke- ja haljasaladele.
6.5. Tehnilise infrastruktuuri määramine ning 
täpsustamine:
6.5.1. teed ja tänavad, sh kergliiklusteed;
6.5.2. veevarustus ja kanalisatsioon;
6.5.3. sade-ja drenaažvete ärajuhtimine;
6.5.4. küttesüsteemid;
6.5.5. sideteenused;
6.5.6. tänavavalgustus;
6.5.7. gaas.
6.6. Piirangutes maakasutusele:
6.6.1. määrata olemasolevate kaitsealuste 
objektide asukohad, koos nende kaitse-
vöönditega;
6.6.2. vajadusel teha ettepanek täiendavate 
maa-alade või objektide kaitse alla võtmi-
seks;
6.6.3. selgitada põhjavee toitealad, mis tuleb 
jätta hoonestamata;
6.6.4. määrata erinevatest seadustest, teh-
nogeensetest jm teguritest maakasutusele, 
ehitustegevusele tulenevad piirangualad.
6.7. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
korraldamine.

Lähteülesande koostas: 
Arhitekt Leili Müür

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  27. aprill 2006 nr. 56

Loo aleviku, Liivamäe küla ja Saha küla 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegi
lise hindamise algatamine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuh-
timissüsteemi seaduse paragrahv 33 lõige 1 
punkti 2, paragrahv 34 lõike 1 ja lõike 2, pa-
ragrahv 35 lõike 1, lõike 2 ja lõike 5 ning pla-
neerimisseaduse paragrahv 8 lõike 9 alusel, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Algatada Jõelähtme Vallavolikogu 26. jaa-
nuari 2006 otsusega nr. 29 algatatud Loo ale-
viku, Liivamäe küla ja Saha küla üldplaneerin-
gu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Üldplaneeringu eesmärgiks on Loo aleviku, 
Liivamäe küla ja Saha küla elamualade aren-
gusuundade määramine, territooriumi funkt-
sionaalse maakasutuse planeerimine koos 
uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalike asu-
kohtade määramisega ehitustegevuse suu-
namiseks ja koordineerimiseks.
2. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise korraldaja on Jõelähtme Valla-
valitsuse Keskkonnateenistus, kes korraldab 
keskkonnamõju strateegilise hindamise pro-
grammi ja aruande avalikud väljapanekud ja 
arutelud ning esitab programmi ja aruande 
heakskiitmiseks Harjumaa Keskkonnateenis-
tusele.
3. Loo aleviku, Liivamäe küla ja Saha küla 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamise otsusega saab tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuse Keskkonnateenistu-
ses, teisipäeviti kella 8.15 kuni 13.00 ja kol-
mapäeviti kella 13.00 kuni 16.30.
4. Jõelähtme Vallavalitsuse Keskkonnatee-
nistusel avaldada keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamise otsus 14 päeva 
jooksul otsuse tegemisest ametlikus väljaan-
des Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Har-
jumaa.
5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 
Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arva-
tes otsuse teatavakstegemisest.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees 
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  27. aprill  2006 nr. 59

Jõelähtme valla Jägala küla Mõisa tee 9 ja 
11 maaüksuste detailplaneeringu kehtesta
mine

Juhindudes   kohaliku   omavalitsuse   kor-
ralduse   seaduse   paragrahv  22  lõikest 2, 
planeerimisseaduse paragrahv 24 lõikest 3, 
Jõelähtme valla ehitusmääruse paragrahv 3 
punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Jägala küla Mõisa tee 9 ja 11 
maaüksuste detailplaneering vastavalt Hedo-
link Detailplaneeringud poolt koostatud tööle 
nr 1105, millega on kavandatud ca 1 ha suuru-
sel alal viie väikeelamu krundi moodustamine 
ja ühe transpordimaa sihtotstarbega krundi 
moodustamine, mis on vajalik juurdepääsu 
lahendamiseks. Planeeringuga määratakse 
kruntidele ehitusõiguse ulatus.
2. Detailplaneeringu kohaste tehnovõrkude ja 
välisvalgustuse väljaehitamise tagab ehitusloa 
taotleja vastavalt 27.04.06 sõlmitud lepingule 
nr. 04/06.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades ot-
suse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees 

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  27. aprill 2006 nr. 60

Jõelähtme valla Saha küla Põllu maaüksu
se detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes   kohaliku   omavalitsuse   kor-
ralduse   seaduse  paragrahv 22   lõikest  2, 
planeerimisseaduse paragrahv 24 lõikest 3, 
Jõelähtme valla ehitusmääruse paragrahv 3 
punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Saha küla Põllu maaüksuse de-
tailplaneering vastavalt OÜ Majaprojekt poolt 
koostatud tööle nr DP014-05, millega on ka-
vandatud 2 ha suurusele maaüksusele kuue 
elamumaa krundi planeerimine, kuhu kavan-
datakse paariselamute ehitamine. Planeerin-
guga on kavandatud juurdepääsude lahen-
damiseks kahe transpordimaa sihtotstarbega 
krundi moodustamine.
2. Detailplaneeringu kohaste tehnovõrkude ja 
välisvalgustuse väljaehitamise tagab ehitusloa 
taotleja vastavalt 27.04.06 sõlmitud lepingule 
nr. 05/06.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades ot-
suse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees 

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  27. aprill 2006  nr. 62

Vallavanema teenistusest vabastamine ning 
asendaja määramine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahvist 46¹, avaliku teenistuse 
seaduse paragrahvist 114, paragrahv  132 lõi-
kest 1 ja lõikest 2, Jõelähtme valla põhimääru-
se paragrahv 56 lõikest 2, vallavanem Tarmo 
Paldermaa 27. aprilli 2006 avaldusest, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B :
1. Vabastada vallavalitsuse liikme kohustest 
ja teenistusest vallavanem Tarmo Paldermaa 
tema enda algatusel kirjaliku avalduse alusel 
arvates 28. aprillist 2006.
2. Maksta Tarmo Paldermaa’le hüvitust kasu-
tamata puhkuse eest 15 kalendripäeva ulatu-

ses.
3. Määrata vallavanem Tarmo Paldermaa 
asendajaks kuni uuele vallavalitsusele volitus-
te andmiseni  abivallavanem Terje Lillo.
4. Teenistusest vabastatud vallavanemal anda 
asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usal-
datud vara asendajale üle hiljemalt 05. maiks 
2006.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  08. mai 2006 nr. 63

Vallavolikogu esimehele umbusalduse aval
damine ja tema kohustustest vabastamine

Lähtudes volikogu liikmete poolt esitatud al-
gatusest, tuginedes kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse paragrahv 46 lõikele 3 ja 
Jõelähtme valla põhimääruse paragrahv 43 
lõigetele 1, 3 ja 8 ning avaliku hääletuse tule-
musel, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Avaldada umbusaldust  Jõelähtme Vallavo-
likogu esimees Art Kuum`ile ja vabastada Art 
Kuum volikogu esimehe kohustustest. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees

 Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  08. mai 2006 nr. 64 

Vallavanema valimine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktist 15, 
Jõelähtme valla põhimääruse paragrahv 30 
lõige 1 punktist 15 ning salajase hääletuse tu-
lemustest, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Valida vallavanemaks ANDRUS UMBOJA.
2. Vallavalitsusel teha käesolev otsus teata-
vaks järgmises Jõelähtme valla lehes.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  08. mai 2006 nr. 65

Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri 
kinnitamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktist 16 ja 
paragrahv 28 lõikest 1 ja lõikest 2, Jõelähtme 
valla põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punk-
tist 16, paragrahv 50 lõikest 2 ja paragrahv 52 
lõikest 2 ning tulenevalt vallavanema ettepa-
nekust, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kinnitada vallavalitsus viie liikmelisena: val-
lavanem ja neli vallavalitsuse liiget, neist kaks 
palgalist vallavalitsuse liiget.
2. Vallavalitsusel teha käesolev otsus teata-
vaks järgmises Jõelähtme valla lehes.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  08. mai 2006 nr. 66

Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabas
tamine vallavalitsuse liikme kohustustest

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktist 17 ja 
paragrahv 28 lõikest 1, paragrahv 29 lõikest 1, 
paragrahv 49 lõikest 4, paragrahv 50 lõige 1 
punktist 5 ja 6, Jõelähtme valla põhimääruse 
paragrahv 30 lõige 1 punktist 17, paragrahv 50 
lõikest 2 ja lõikest 4 ja paragrahv 52 lõikest 1, 
lõikest 4 ja lõikest 6 ning tulenevalt vallavane-
ma ettepanekust, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kinnitada vallavalitsuse liikmeteks: Terje Lil-
lo, Riimas Ukanis, Kai Mets ja Priit Põldma.
2. Nimetada Terje Lillo ja Riimas Ukanis palga-
listeks vallavalitsuse liikmeteks.
3. Vabastada Kaupo Heinma ja Olav Kruus val-
lavalitsuse liikme kohustustest.
4. Vallavanema asendajal anda asjaajamine ja 
teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara val-
lavanemale üle hiljemalt 11. maiks 2006a.
5. Vallavalitsusel teha otsus teatavaks punkti-
des 1 ja 3 nimetatud isikutele.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  08. mai 2006 nr. 67

Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele 
töötasu ja hüvituse määramine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktist 19,  
Jõelähtme valla põhimääruse paragrahv 30 
lõige 1 punktist 19,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Määrata vallavanem Andrus Umboja tööta-
suks 25 000.-  (kakskümmend viis tuhat) kroo-
ni kuus alates 08. maist 2006a.
2. Määrata palgaliste vallavalitsuse liikme-
te töötasuks 20 000.- (kakskümmend tuhat) 
krooni kuus.
3. Määrata palgalise vallavalitsuse liikme Terje 
Lillo töötasuks 20 000.- (kakskümmend tuhat) 
krooni kuus alates 08. maist 2006a.
4. Määrata vallavalitsuse liikme Kai Mets’a hü-
vituseks 2000.- (kaks tuhat) krooni kuus alates 
08. maist 2006a.
5. Määrata vallavalitsuse liikme Priit Põldma 
hüvituseks 2000.- (kaks tuhat) krooni kuus 
alates 08. maist 2006a.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  08. mai 2006 nr. 68

Vallavolikogu majandusarengukomisjoni 
esimehele umbusalduse avaldamine ja 
tema kohustustest vabastamine

Lähtudes volikogu liikmete poolt esitatud al-
gatusest, tuginedes kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse paragrahv 46 lõikele 3 ja 
Jõelähtme valla põhimääruse paragrahv 43 
lõigetele 1, 3 ja 8 ning avaliku hääletuse tule-
musel, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Avaldada umbusaldust vallavolikogu ma-
jandus-arengukomisjoni esimehele Toomas 
Kümmel’ile ja vabastada Toomas Kümmel ko-
misjoni esimehe kohustustest. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  08. mai 2006 nr. 69

Vallavolikogu alatiste komisjonide esimees
te valimine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktist 20, pa-
ragrahvist 46¹, paragrahvist 47, Jõelähtme val-
la põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punktist 
20, paragrahv 45 lõikest 4, volikogu korrakait-
sekomisjoni esimehe Väino Haab`i isiklikust 
avaldusest ning tulenevalt salajase hääletuse 
tulemustest, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Lugeda Väino Haab tagasiastunuks valla-
volikogu korrakaitsekomisjoni esimehe ame-
tikohalt.
2. Valida vallavolikogu komisjonide esimees-
teks:
2.1. Majandus-arengukomisjoni esimeheks 
Väino Haab;
2.2. Korrakaitsekomisjoni esimeheks Harri 
Reidma.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavalitsus
K O R R A L D U S

Jõelähtme   20. aprill 2006 nr 489

Kuulutuste hinnad Jõelähtme valla lehes 
“Jõelähtme”
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 30 lõikele 3, arvestades 
valla lehe trükikulusid ja asjaolu, et ajalehte 
levitatakse tasuta ning ajalehe ilmumisega 
seotud kulutuste katmiseks, annab Jõelähtme 
Vallavalitsus alljärgneva 

KORRALDUSE:
1. Kehtestada alates 01.05.2006 valla lehes 
”Jõelähtme” avaldatava reklaami hinnad all-
järgnevalt:
1.1 Erakuulutus kuni 3 rida (reas 25 tähemärki) 
maksab 30 krooni, iga lisarida 10 krooni;
1.2 Surma- ja õnnitluskuulutused maksavad 
60 krooni, pildiga kuulutus 100 krooni;
1.3 Jõelähtme Vallavolikogu, Vallavalitsuse ja 
allasutuste kuulutused on tasuta;
1.4 Igasugune muu reklaam, teated ja kuulu-
tused maksavad 8 krooni ruutsentimeeter.
2. Toimetajal on õigus sõlmida pikema peri-
oodi kohta sooduskoostöölepinguid järgmis-
tel tingimustel:
2.1 Reklaami paigutamine infolehte pidevalt 
3 kuu jooksul annab allahindlust 5% reklaami 
tavahinnast;
2.2 Reklaami paigutamine infolehte pidevalt 6 
kuu jooksul annab allahindlust 10% reklaami 
tavahinnast;
2.3 Reklaami paigutamine pidevalt 1 aasta 
jooksul annab allahindlust 20% reklaami tava-
hinnast. Aastase koostöölepingu puhul tuleb 
arvestada reklaami ilmumisega 12 korda;
2.4 Pikemate reklaamtekstide (alates 1/3 ula-
tuses ilmuva lehe lehekülje pindalast) on toi-
metajal õigus sõlmida kokkuleppehind lähtu-
valt punktidest 1.1-2.3;
2.5 Ajalehe toimetusel on koostöös vallavalit-
susega õigus keelduda avaldamast reklaame 
ja reklaamtekste, mis kahjustavad valla mainet 
või on vastuolus üldlevinud eetiliste tõekspida-
mistega.
3. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsu-
se 11.06.2001a  korraldus nr 363 ja Jõelähtme 
Vallavalitsuse 01.03.2004 korraldus nr 151.
4. Korraldus jõustub 01. mail 2006a.

Kaupo Heinma 
Abivallavanem vallavanema ülesannetes 
Helvi Kork 
Vallasekretär 
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Päiksepaistelise laupä-
eva, 6. mai hommikuks 
kogunes kõigest 10 mat-
kaselli jalgratastel Loo 
kooli ette, et alustada 
retke Rebala kaitseala-
ga tutvumiseks. 

Esimene peatus oli Saha kabeli juu-
res. Margiti huvitav jutt sajandite 
tagustest aegadest ja kabeli ainu-
laadsustest pani põnevusega ootama 
järgmistesse paikadesse jõudmist. 
Maardu mõisa ees, kus oli meie järg-
mine ajaloohetk, liitus matka vanim 
osaleja Raul Kurg Kallavere külast. 
Edasi kulgesime mööda vana teed 
Kostiverre, kus liitusid veel kaks mat-
kalist, üks neist - rahvamatka noorim 
- ema rattatoolis. Jätkasime matka 
külateel kolmeteistkümnekesi. Peagi 
oli keskpäev ja aeg kehakinnituseks 
vana veski juures. Sealt lahkudes oli 
tore kuulda, kuidas Toomas, Jaak ja 
Henri omavahel arutlesid põneva pä-
eva üle ja et kodus istuda oleks olnud 
igav. 

Näitus Saha kabelist 
Jõelähtme kirikus ronisime möö-

da kitsast kivitreppi võlvidele ja vaa-
tasime näitust Saha kabelist. Tore 

oli varem kuuldule ka pildiliselt lisa 
saada. Jõelähtme surnuaia eripära 
nägemine ja Hõbemäe kaunid vaated 
merele, olid järgmised matkasihid. 
Tänu poiste soovile käisime ka Ülga-
se kavanduse maa-alustes käikudes ja 

nautisime karjäärijärve maalilisust. 
Rebala külas kuulasime kangrute ehk 
muistsete matmispaikade lugusid ja 
otsisime paekivist fossiile. 

Tagasi Loole sõitsime mööda en-
dise fosforiidikarjääri serva ja gaasi-

trassi. Sumamine Maardu järve äär-
ses võsas lühendas küll koduteed, 
kuid oli päris raske. Siiski kinnitas 
põline Loo elanik Taimi, et ta on kaks 
korda käinud Egiptuses, kuid Ülgase 
koobastest ei teadnud ta midagi ja 

läbides lühimat teed Maardu mõisa 
alleelt Loole, leidis ta uue kepikõnni-
raja. Koju jõudsime kella nelja paiku 
väsinult, kuid palju targematena.

Nüüd küsimused neile, kes kõi-
gest sellest põnevast ilma jäid: Kas 
pidasite rahvamatka raskeks? Kas 
arvasite, et lagedal loopealsel ei ole 
midagi vaadata? Kas arvaste, et olete 
autoga Jõelähtme vallas sõites juba 
kõike näinud? Kas info ei jõudnud 
õigeaegselt teieni? Kuidas seda siis 
korraldada? Kas teil pole jalgratast? 
Kas ilm oli liiga ilus ja kevadised tööd 
tahtsid tegemist? Kas leiate veel mõne 
vabanduse enda jaoks?

Uus matkapäev septembris
Ma ei kirjutanud kaugeltki kõi-

gest, mida me sel toredal laupäeval 
nägime, kuulsime ja kogesime. Seda 
põhjusel, et ehk tekitab teadmatus nii 
vanades kui uutes vallaelanikes huvi 
ning septembris, kui loodus värvili-
seks muutub ja õhk veel soe, võiks 
kodukoha tundmiseks uue matkapä-
eva korraldada.

Suurimad tänud rahvamatka “Aja-
loo jäljed Rebala muinsuskaitsealal” 
korraldajatele ja matkajuhtidele Mar-
git Pärtelile ja Merle Kusmale Rebala 
muinsuskaitsealalt ning kõigile huvi-
listele, kes osalesid.

Kersti Lepik

Reedel, 12. mail oli 
Jõelähtme rahvamajas 
tavatult rahvarohke. 
Kümme minutit enne 
kohalejõudnuna oli te-
gemist, et päevinäinud 
saalis istekohta leida. 

Mis või kes see siis on, mis praegusel 
üldiselt kultuurivaenulikul ajal küla-
rahvamaja saali pilgeni rahvast täis 
toob?

Sedakorda oli see Jõelähtme La-
vagrupi 9. esimene suurem ülesas-
tumine oma valla rahva ees. Mängiti 
kaasaja eesti tuntud autori  Urmas 
Lennuki lavateost „Kadunud kinda-
pood“.

Tunnistan, et oma varasematele 
rahvateatri külastamise kogemustele 
toetudes lootsin näha vahvat janti, 
kus vabaajanäitlejad teevad ennast-
unustavaid ponnistusi enda päriselu 
rollidest vabanemiseks, kuid enamas-
ti see neil ei õnnestu. Ja ega seda neil 
oodatagi -naabrimehe või -naise liht-
salt laval ära tundmise rõõm on ka 
vahva. Aga selle kõneldava etenduse 
puhul  on lood hoopis teised. 

Tugev ansamblimäng
Harrastusteatri asemel sattusin 

vaatama professionaalset lavastust ja 
nauditavaid näitlejarolle. Kogu vaate-
mängu tugevus seisneski ehk harras-
tusnäitlejaile mitteomaselt tugevas 
ansamblimängus. Usun, et lavastaja 
Maie Ramjalg võiks oma trupi üle uh-

kust tunda just selles osas, et on suut-
nud näitlejad laval üksteisega suhtle-
ma panna. Vajakajäämisi selles osas 
võib päristeatriski tänapäeva rahale 
orienteeritud kunstitegemisel küll ja 
küll näha-kuulda.

Nagu juba öeldud lõi Jõelähtme 
Lavagrupp just ühtlaselt hea taseme-
ga. Kui kedagi siiski esile tõsta, siis 
on need peaosalised Tiit Tammesson 
ja Eigi Tali, kes mõlemad olid nn ul-
likeserollides väga veenvad. Taimi 
Saarma vastiku vanamuti rollis oli 
ka sedavõrd tõetruu, et osalise lavale 
ilmudes tõmbusid käed tõesti rusi-
kasse ja selg kattus külma higiga. Enn 
Kirsmann ja Kaupo Parve vastavalt 
härra Heldbergi ja konstaabli osades 
olid täiesti võrdväärsed partnerid eel-
nimetatutele.

Jäägitult haarav näidend
„Kadunud kindapoe“ puhul oli te-

gemist sügavasisulise näitemänguga, 
mis haaras saalisviibijad jäägitult ja 
pani unustama, et laval pole profes-
sionaalid.

Hilisel õhtutunnil Jõelähtme va-
nast rahvamajast lahkudes jäi pähe 
kummitama mõte-selleks , et sünniks 
KUNST, ei ole vaja uhkeid hooneid 
ega palju raha. On vaja tahtmist teha 
ja natuke aega ning head vedurit, kes 
Maie näol ju olemas. 

Aitäh Jõelähtme Lavagrupile! 
Tulin esietendusele, nagu kuulutuses 
kutsuti, ja tõesti ei kahetsenud, nagu 
sealsamas ka lubati.

Ester Saaret 
tänulik teatrikülastaja

Olen käinud kaks korda Egiptuses, aga  
Ülgase koobastest ei teadnud midagi

Matkajate vahepeatus oli Saha kabelis.

Tulin esietendusele

29-30. 04.06 toimusid 
Hispaanias Euroopa 
meistrivõistlused rullui-
sutamise grupikavade 
showprogrammis.

Eest klubi “Rullest” saavutas võistlus-
tel I koha. “Rullesti”, kus võistkonnas 
oli Loo Keskkool 5 B klassi õpilane 
Marilin Tukia. 

Õnnitleme Marilini, tema treeneri 
ning ema Monikat, kes võistkonnaga 
kaasas olles tüdrukuid toetas ja abis-
tas.

Mariln Tukia osalemist Hispaani-
as toetas rahaliselt Jõelähtme Valla-
valitsus.

Rozeta Meos 
Loo Keskkooli huvijuht

Marilin Tukia – Euroopa meister

21.-23. 04. 06 toimus 
Riias Rahvusvaheline 
jäähokiturniir kuni 14-
aastastele poistele. 

Loo keskkooli 6. klassi poiss Martin 
Kase (1. reas vasakult kolmas) sai tur-
niiril oma teise meistritiitli. Eesti Ho-
kiklubi „Purikad“, kus Martin treener 
Jüri Rooba juhendamisel juba seitse 
aastat treenib, saavutas I koha. Mar-
tini esimene Eesti meistritiitel tuli 4. 

klassis õppides.
Õnnitleme oma kooli tublit sport-

last Martin Kaset suurepärase saavu-
tuse puhul,  täname tema treenerit ja 
Martini vanemaid .

Rozeta Meos 

Martin Kase – kahekordne Eesti 
meister jäähokis

JÕELÄHTME LAVAGRUPILT
26. mail kell 20.00 Jõelähtme Rahvamajas Urmas Lennuki

“KADUNUD  KINDAPOOD”
Tõsine lugu kahes osas. Pilet 30.-, pensionärid  15.-
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA

Jõelähtme vallavalitsus

Tel. 60 54 887, 60 54 882, 

KAASTÖID OOTAME MEILIAADRESSIL: vallaleht@joelahtme.ee

Trükk Eesti Ekspress Kirjastus AS

FIE-de ravikindlustus alates  
1. aprillist 2006

1. aprillist  jõustusid muudatused FIE-de (füüsilisest isikust ette-
võtjate) ravikindlustuses, mille tulemusena FIE-de  kindlustuskait-
se tekkimisele eelnev ooteaeg lühenes ning lihtsustus andmeva-
hetus haigekassaga. Nüüdsest saab haigekassa  andmed FIE-de 
ravikindlustuse kohta otse Maksu- ja Tolliametist. See välistab 
olukorra, kui inimesel puudub kindlustus oma teadmatuse, unusta-
mise või muu asjaolu tõttu. Ka ei pea FIE enam ootama 3 kuud, et 
saada kindlustus, vaid ta saab selle juba 14 päeva pärast.

• RAVIKINDLUSTUSE TEKKIMINE
FIE ravikindlustus tekib Maksu- ja Tolliametis registreerimisest 
või äriregistrisse kandmisest arvestatava neljateistkümnepäevase 
ooteaja möödumisel. Kui inimesel on juba kehtiv ravikindlustus, 
jätkub FIE kindlustus ilma ooteajata. Maksu- ja Tolliamet peab 
esitama isiku andmed  seitsme kalendripäeva jooksul.

• RAVIKINDLUSTUSE PEATUMINE
Kindlustuskaitse katkeb ajutiselt kahe kuu möödumisel ajast, mil 
FIE teatas ettevõtluse peatamisest Maksu – ja Tolliametile. Pä-
rast peatamist ettevõtluse jätkamisel jätkub kindlustuskaitse ilma 
ooteajata. Ravikindlustus ei peatu ajaks, millal FIE-l on õigus saada 
ajutise töövõimetuse hüvitist.

• RAVIKINDLUSTUSE LÕPPEMINE
FIE ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel, kui inimene teatab 
Maksu- ja Tolliametile või äriregistrile ettevõtlusega tegelemise 
lõpetamisest.

Täpsemat infot ravikindlustuse kohta saab haigekassa ko-
duleheküljelt www.haigekassa.ee või infotelefonil 16363.

Päikeselist kevade jätku, 
Eesti Haigekassa Harju osakond

Strateegilise keskkonnamõju hinda-
mise algatamine

Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et on algatanud Jõelähtme 
Vallavolikogu  27.04.2006 otsusega nr. 56 Loo aleviku, 
Liivamäe küla ja Saha küla üldplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise. Üldplaneeringu eesmärgiks 
on Loo aleviku, Liivamäe küla ja Saha küla elamualade 
arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse 
maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja ettevõt-
lusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustege-
vuse suunamiseks ja koordineerimiseks. KMH algatamise 
otsuse tegemisel on tuginetud keskkonnamõju hindamise  
ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse paragrahv 33 lõi-
ge 1 punkti 2, paragrahv 34 lõike 1 ja lõike 2, paragrahv 
35 lõike 1, lõike 2 ja lõike 5 ning planeerimisseaduse 
paragrahv 8 lõikele 9.

KMH eesmärgiks on luua vastavalt planeerimisseaduse-
le korrektne alusdokument Loo aleviku, Liivamäe küla ja 
Saha küla territooriumi edasiste arengusuundade kavan-
damiseks ja territooriumi funktsionaalseks planeerimiseks 
ning infrastruktuuri arengu põhilahenduste saamiseks. 
Üldplaneering peab leidma antud territooriumi edasised 
sotsiaal-majanduslikud arengusuunad ning seotult vii-
masega määratlema säästva ja tasakaalustatud arengu 
tingimused.

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda aadressil:

• Jõelähtme Vallavalitsuses, teisipäeviti kella 8.15 kuni 13.00 ja 
kolmapäeviti kella 13.00 kuni 16.30 aadressil Jõelähtme Harju-
maa 74202;

• Valla kodulehel: www.joelahtme.ee;

• Kontaktisik vanem keskkonnaspetsialist Liisa Tammemets  
tel. 60 548 51

Volbriöö “vinge pidu”

30. aprilli õhtu võttis vastu kõikvõimalikke volbriöö tegelasi. 
Tulid lapsed vanematega ja ilma, tulid noored, tulid ka vana-
emad. Fantastilised kostüümid selga nõiutud, rahvamajas 
tantsu saatel lahti tantsitud. Ütlen ausalt, nii palju rahvast 
pole volbriööl veel kohal olnud. Ansambel “Vanker” võttis 
oma pillidest välja viimase, rahvas möllas, nõudis lisa ja eks 
selliselt pidu mõeldud oligi.

Alustasime aga kell 22.00 jõe ääres. Rahvamaja tulemeis-
ter Juhan Rüngas oli juba jõel pakuküünlad süüdanud ja 
ansambli “Annab RE” saatel süttis volbrilõke. Kõrvalt võsast 
kostus nõiakisa ja tulepaistele tuiskas Nõia-Ella luua ja vas-
kpanniga. Leidis aset tormiline nõiatants koos rahvaga ning 
ülemnõia huilgamiste saatel kulgeski lõkkeäärne müsteeri-
um. Sealt suundusime tagasi saaali, kus ansambel ”Vanker” 
juba ootas. Pidu oli võimas! 

Tänu teile, kallid külalised, kes te lahkusite peolt soojade 
sõnadega. Tunnustus “vingele peole” oli kui palsam väsinud 
korraldaja hingele! Nii et unigi ei tulnud enne hommikut!

Uute kohtumisteni! 
Maie Ramjalg

Kust on tulnud laululusti 
Kes on seadnud tantsujalgu 

Kus see viisike kibeleb 
Eks ta südamest pudeneb 

Vanaema lauludesta 
Vanaisa põlve pealta 

Vana suitsutare hingus 
Hoidku rahvaviis meil rinnus!

Armas koduvalla rahvas!

Tule 17. juunil kell 15.00 
Kaberneeme vana kooli õuele

JÕELÄHTME VALLA 
MEMMETAADI 

SUVESIMMANILE

Kirevad etteasted Kaberneeme, Kostivere, 
Neeme, Loo seenioridelt.

Simmanit juhivad ja annavad särtsu 
MART PUUST ja LEA RÄNI-OJASSON. 

Kaasa lööb NEEME NOGIA

Tantsuks mängib 
RAHVAMUUSIKAANSAMBEL.

Luba endale üks tore päev sõprade seltsis!

Käigus bussid.

Info tel 6081539 Anne Kanne 
Kostivere Päevakeskus

1.-6. maiks võttis Kos-
tivere Põhikool ette 
reisi meie kauaaegsete 
sõprade juurde Storas. 
Enne reisi olime oma 
„Rootsi grupiga“ sel-
geks õppinud mõned 
tantsud, mida sõpradele 
esitada. 

Reis oli planeeritud Eesti-Soome-
Rootsi marsruudil. Soome väljus laev 
kell 10.20 ning Soomest Rootsi kell 
17.00. Õpetajatest olid meil kaasas 
direktor Marika Kuurman, huvijuht 
Evelyne Lusti ja tantsuõpetaja Sveta 
Siltšenko.

Rootsi jõudsime tegelikult alles 
teisipäeva hommikul. Seal olid meil 
vastas Stora kooli inglise keele õpeta-
ja Hakan ning vanad tuttavad Emma 
ja Josse. Reisist väsinutena läksime 
bussi peale, mis viis meid 3 tunniga 
Storasse.

Esimesel päeval tutvustati meile 

kooli, Storat ning peresid. Esmamulje 
rootslastest oli kohe väga lahke ning 
hea. Koolis olid meil muusikatunnid, 
kus õpetati kitarrimängu ning rootsi 
laule-tantse. Meie jällegi õpetasime 
neile ühe rootsi rahvatantsu, mida 
me Eestis õppinud olime. Peale väsi-
tavat koolipäeva läksime kodudesse, 
kus meid ootas samuti väga soe vas-
tuvõtt. Andsime üle kingid, rääkisi-
me reisist ning sõime traditsioonilist 
rootsi einet: kartuliputru ja lihapalle. 
Õhtul läksime vanasse koolimajja, 
mis on nüüd huvikeskus. Istusime, 
mängisime, tantsisime ning rääkisi-
me niisama juttu.

Teisel päeval sõitsime Stora lähe-
dale Lindesbergi linna, kus tutvusime 
linnaga, šoppasime nig mängisime 
bowlingut. Seejärel läksime otse hu-
vikeskusesse, kus oli meil väike fil-
miõhtu maitsva rootsi pitsaga. Õhtul 
hilja kõmpisime koju, et viimaseks 
päevaks valmistuda.

Kolmanda päeva veetsime koo-
lis, kus võisime tunde külastada ja 
Rootsi koolieluga lähemalt tutvuda. 
Lõunal hakkasime oma sõpradega 
ühiselt „kokkama“: küpsetasime koos 

võileibu, mis tulid algajate kokkade 
kohta väga hästi välja. Magustoiduks 
tegime puuviljasalati, mida sõime 
koos jäätisega. Õhtul anti kõigile vaba 
aega ning me otsustasime minna jär-
ve äärde grillima. Järv oli super – sel-
list vaadet ei näe iga päev! Õpetajad 
veetsid õhtu Hakani juures ühisel 
õhtusöögil. 

Reede varahommikuks pidid ole-
ma asjad juba pakitud, sest buss võt-
tis suuna Stockholmi poole. Stockhol-
mis oli meil veel terve päev aega ning 
selle aja sees külastasime Vasa muu-
seumi ja Stockholmi vanalinna. Kell 
16.00 olime sadamas, kus algas reisi 
kõige kurvem osa – ärasaatmine. Kui 
Rootsi sõpradega oli hüvasti jäetud, 
läksime laevale.

Kokkuvõtteks – Eesti riigil ning 
koolidel on kahjuks veel palju arene-
da, samuti võiksid eestlased olla sama 
lahked ning heasüdamlikud. Looda-
me, et see aeg Eestis peagi tuleb.

Oleme reisiga igati rahul!

Raimo Pall 
9. klass  
Kostivere põhikool

Eestlased võiksid olla sama 
lahked kui storalased

11. mail toimus Kosti-
vere põhikooli võim-
las emadepäeva 
kontsert. Emasid oli ko-
hale tulnud päris palju ja  
nende rõõmuks oli ette 
valmistatud meeleolu-
kas kava. 

Kontsert algas esimese klassi luu-
lepõimikuga, millele järgnesid mu-
dilaskoori laulud. Lapsed olid nae-
rusuised ja rõõmsad, see tekitas 
lõbusa tuju ka emadele. Järgmisena 
esinesid 2. klassi õpilased Rene ja Jo-

hannes, kes lugesid vaimukaid luule-
tusi – nii mõnigi kõhistas oma pingil 
naerda. Järgnes terve hulk lauljaid ja 
luuletuste lugejaid, kes kõik esinesid 
enesekindlalt ja hästi. 

Siis tuli minu ja teiste Rootsis käinu-
te kord esineda Svetlana Siltšenko poolt 
kokku pandud rahvatantsukavaga. 
Publik aplodeeris elavalt, tähendab esi-
nemine tuli meil suhteliselt hästi välja. 
Siis esitasid Sandra Kaldasaun, Marijell 
Niinepuu ja Kristen Ukanis kaks ilusat 
klaveripala. “Rongisõitu” tantsisid II 
– IV klassi rahvatantsijad. 

Esinesin veel Jaan Tätte lauluga 
„Minemine“, mida saatsid Kaimo 
Klement kitarril, Madleen Kirja ning 
Silja Trisberg kandlel. Seejärel tuli 

lavale mu väikevend Rain, et lugeda 
oma sõpradega luuletusi. Lõpetuseks 
kõlas ühislaulu „Emakesele“ ja direk-
tor Marika Kuurmani tänusõnad. 

Peale kontserti võis igaüks enda 
suu magusaks teha maiustuste ja 
puuviljadega, mida oli nii palju, et 
isegi lapsed said kõhu täis. Samuti 
olid vaatamiseks välja pandud aasta 
jooksul valminud õpilaste kunstiteo-
sed ja käsitööd.

Veel oli paistmas imekaunis õh-
tupäike, mis pani ilusa punkti meie 
kooli emadepäeva kontserdile.

Tauri Tammesson 
8.klass 
Kostivere põhikool

Imekaunis õhtupäike pani Kostivere 
kooli emadepäevale ilusa punkti
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
mais 2006

87 22.05 HEINRICH RUMMO Uusküla küla

86 09.05 VENDA KASK Loo alevik

81 13.05 GILBERT  ARUSAAR Saha küla

80 06.05 LEONID RABOVALYUK Kostivere alevik

80 27.05 ANTSPEETER TUST Neeme küla

94 27.05 LJUBOV REAP Loo alevik

86 04.05 LIUDMILA POPOVA Jägala küla

84 17.05 LEONELLALEONORA  
LAAGRIKÜLA

Vandjala küla

83 20.05 ALEKSANDRA TRAVKINA Jägala küla

83 22.05 ASTAVALENTINE SPRENK Kostivere alevik

83 24.05 LEIDA RÜÜTEL Loo alevik

81 08.05 LINDA HAAVEL Ruu küla

81 22.05 NIINA KORŠUNOVA Kostivere alevik

80 16.05 ESTER KOMISSAROVA Ihasalu küla

75 06.05 HELVIBRIGITTE RAUDNAGEL Loo alevik

75 22.05 FRICIS HERBERTS KRUMINŠ Ruu küla

70 27.05 ARVO ARJASEPP Loo alevik

70 29.05 HELDUR SEPP Kostiranna küla

70 01.05 ESTER VESKE Liivamäe küla

70 06.05 HELGI SILD Loo alevik

70 31.05 TIIU VARUNOV Neeme küla

Veebruaris, aprillis 
2006.a. surnud valla 

elanikud

HELINA BISSCHOPS 
30.08.1980 – 02.02.2006 

TAIVO VEERBAUM  
07.05.1960 – 02.04.2006 

KERSTI TRUULEHT 
02.03.1945 – 26.04.2006

KONTSERT JÕELÄHTME 
KIRIKUS
09.06. kl 19.00

Kellojärven trio
Mängib vaskpillitrio koos-
seisus Heiki Kalaus (trom-
boon), Markku Pääkkönen 
(bariton), Esa Ronimus 
(tuuba). Kõlavad klassika-
lise muusika seaded triole 
ning soolopalad ansambli 
liikmete esituses. Klaveril 
Imbi Mägi. Annetused kiri-
ku akende remondi toeks.

LOO KULTUURIKESKUS 
TEATAB:

 
Esimesel nelipühal,  
4. juunil kell 14.30

annab Loo Kammerkoor  
kontserdi Saha kabelis.

 
Koori juhatab Age Mets

Kihelkonnapäeval,  
13. augustil kuldleer 
Jõelähtme kirikus

Ootame endast märku 
andma 1956. a.  
leeris käinuid. 

Daisy-Maie Jaksen
Linda Kõva
Vilma Kõva
Ilme Kalju
Milvi Klaus
Silvi Kallas
Milvi Kuuskmäe
Evi Luite
Ilme Saem
Taimi Võlumägi
Kaljo Laur
Tõnu Ojap
Heino Paemurd
Heldur Paemurd
Heinar Sauemägi
Aro Sepp
Juhan Jürgenson
Karl Liiv
Evi Lauringson
Vladimir Toomemets
Heljo Sepaväli Loo Keskkoolis

VIIMASE 
KOOLIKELLA 

AKTUSED

reedel, 2. juunil 2006. a.

• kell 9.00  1.- 4. kl.
• kell 11.00      9A ja 9B  ning   
  5.-11. kl.

LÕPUAKTUSED:

9. klass
teisipäeval, 20. juunil 

2006.a. kell 14.00  
Loo Keskkooli aulas

12. klass
neljapäeval, 22. juunil 

2006. a. kell 15.00  
Loo Keskooli aulas

LASTEKAITSEPÄEVAKS
 
1. juunil 2006.a. kell 13.00 kut
sume Loo kooli ette kõiki lapsi, 
et koos tähistada järjekordselt 
lastekaitsepäeva.
Kavas on traditsiooniline asfaldile 
joonistamise võistlus, rula-ja rullui-
sutamine, jalgratastega trikitamine, 
võistlused magusatele auhindade-
le, üllatuskontsert.
Olete oodatud! Üritus kõigile 
tasuta.
 
Jõelähtme Lastekaitse Selts

Jõelähtme valla  
VIII mälumängu-
turniir lõppenud

I koht 
ja rahaline preemia - 

perekond Mägi 
Parasmäelt.

II koht 
võistkond “Sammas”

III koht 
võistkond “Vana Kala” 

Neemest

„KOOLILÕPUTRALL 
2006” 

28. mail algusega kell 12.00 
Loo Kultuurikeskuse ümbruses.

Võistlused nii suurtele 
kui väikestele!

• Jalgpalliatraktsioon
• Takjavestidega ronimisba-
tuut
• Liumägi
• Võimalus ratsutada poni-
dega al 5.- ning näomaaling 
al 10.- 
• Lemmikloomanäitus kell 
13.00 – 14.00. Tutvusta oma 
lemmikut teistelegi!
• Lisaks erinevad esinejad nii 
meilt kui mujalt

Peaesineja REBECCA JA SKA, 
päevajuht REBECCA KONTUS.

Üritus on tasuta!

Kostivere lasteaed kuulutab seoses uue rühma avamisega 
välja konkursi 

LASTEAIAÕPETAJA 

ametikoha täitmiseks. Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 26.08.2002.a mää-
rus 65). Avaldus, CV, haridust tõendava dokumendi koopia 
saata 31.maiks aadressil Kostivere lasteaed, Aruküla tee 1, 

Kostivere, Jõelähtme vald või kostilaps@solo.ee.

Lisainfo 6081 540.

Ostan Jõelähtme 
rahvariided (naiste).
50 124 20 Meeli Hunt

Loo Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi

LASTEAIAÕPETAJA

ametikoha täitmiseks. Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuetele. Avaldus, CV ja haridust tõendava 
dokumendi koopia saata 12. juuniks aadressil Loo Lasteaed 

Pääsupesa, Saha tee 12, Loo, Harjumaa 74201,  
loopesa@hot.ee.

Lisainfo 6080 656.

PAKUME LASTELE SUVEKS 
TÖÖD
Jõelähtme Lastekaitse Selts pakub 
ka sellel suvel Loo lastele tööd 
(heakord, lillede eest hoolitsemine, 
rohimine jne.) TPL-i rühmades.
I rühm – 7.-10. a. lapsed (10-12 last) 
5.-9. juuni iga päev kell 11:00-12:00
II rühm – 11.-14. a. lapsed( 10-12 
last) 12.-16. juuni iga päev kell 11:00-
12:00
III rühm – 7.-14. a. lapsed (10-12 
last) 21.-25. august iga päev kell 
11:00-12:00

NB! Kogunemine  iga päev kell 
10:55 Loo kooli fuajees.
Laste juhendajad on Hilda Männik 
(JLS-i aseesimees) ja Rozeta Meos 
(JLS-i esimees).
Registreerimine ja info tel. 60-80-403 
Loo koolis, mobiil 52 84 483 või  
e-mail rozeta.meos@mail.ee

Lusikapidu 13. mail 2006. a

BRUNO VAIN
15.09.2005

Edgar Vain
Kristiina Tur

Loo alevik

KASPAR RÜNGENEN
21.10.2005

Heiki Rüngenen
Marika Rüngenen

Haapse 
küla

SANDRA VARIK
31.10.2005

Viljar Varik
Piret Varik

Maardu 
küla 

NORMAN TALVOJA
04.11.2005

Raiko Talvoja
Katrin Talvoja

Kostivere 
alevik

MIHKEL PALOOTS
30.10.2005

Mikk Paloots
Kai Kaasik

Loo alevik

HANNES OSKAR PAKLER           
30.11.2005

Raul Pakler
Kaire Hoppenstiel

Haljava küla

RENSO SAARE
12.12.2005

Tarmo Saare
Livia Juhansoo

Aruaru küla

DOMINIC-TEODOR KARP           
15.12.2005

Veiko Karp
Evelin Randmeri

Loo alevik

KLEANDRA TAMMER
24.12.2005

Kristjan Tammer
Renne Tammer

Loo alevik

LISETTE PÄHN
26.01.2006

Kristjan Pähn
Gerli Truuts

Saha küla

LIISI OLMAN
25.01.2006

Ivar Olman
Katrin Olman

Loo alevik

ALEKSANDER KAITSA
09.02.2006

Andrus Kaitsa
Margit Biletova

Haljava küla

ROSIINA MEIGAS
14.02.2006

Rainer Meigas
Riina Meigas

Jägala küla

KARMEN AVI
18.02.2006

Aivar Avi
Silja Risti

Maardu 
küla

ADRIANA LUMI
20.02.2006

Piret Lätik
Indrek Lumi

Loo alevik

ROMER OTS
27.02.2006

Reimo Ots
Taisi Tusti

Kostivere 
alevik

ANETT MARII ENOK
05.03.2006

Janek Enok
Britta Madison

Kostivere 
alevik

JESSE LAUTER
01.03.2006

Tõnu Lauter
Heidi Lauter

Neeme küla

MIKK-JOONAS RAUDLAM      
20.03.2006

Marko Raudlam
Anneli Birkholtz

Kostivere 
alevik

LIISBET CARMEN MÕEK           
13.06.2006

Marek Mõek
Gerli Gruntal

Saha küla

HENRI EVERT
27.03.2006

Jaak Evert
Marjet Salmar

Loo alevik


