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Põhja-Eesti Päästekes-
kuse Muuga koman-
do pealik Marko Põld 
meenutab kõhedusega 
kaks aastat tagasi Jõe-
lähtme valda vapus-
tanud avariid. Väljakut-
se saanud päästeauto 
tegi Peterburi maanteel 
lausvihmasajus avarii. 

Tagajärjed olid õõvastavad. Meeskon-
na ülem sai selja- ja peavigastusi, mis 
halvasid alakeha, 28 aastane noor-
mees suri pool aastat hiljem. Kolm 
päästjat tagapingil pillutati mööda 
põldu laiali. Paari kuu pärast olid 
poisid taas tööl ja on ametis tänaseni. 
Auto läks mahakandmisele.

“Mehed töötavad meeskondadena 
ja kasvavad omavahel kokku, on nagu 
üks pere. Ega see neile hästi mõju-
nud,” räägib Põld vaikse häälega. Au-
tovrakk seisab tänini Põldi kabineti 
akna taga. Asja teeb eriti kõhedaks 
see, et tegelikult pidanuks Põld ise 
autos olema. Lugu selles, et meeskon-
na vanemal olid sel päeval sisseastu-
miseksamid Sisekaitseakadeemiasse 
ja vanad sõbrad tegid omavahel vahe-
tust. Kokku lepiti poole kümneks. Kui 
Marko tööle jõudis, oli auto just välja 
sõitnud. Põld ei mäleta sellest päevast 
suurt midagi – tegutses nagu lennuk 
autopiloodiga. “Täitsin mulle antud 
käske, rääkisin omastega – need olid 
kõik noored naised…”. Põld vakatab 
hetkeks. 

“Ma ei tea, kas midagi oleks 
olnud teisiti kui oleksin ise seal autos 
olnud”. 

Aastatega on juhtunud kõike
Päästjate kreedoks on – ära vii 

tööd koju, see maksab raskelt kätte su 
perele. Sellepärast püüavad mehed 
rasked emotsioonid ajust kustutada, 
vastasel juhul lasuks kõigil peal must 
masendus. Tuleb mõelda positiivselt 
– et mitut inimest sa oled suutnud ai-
data.  See aitab. 

Muuga tugikomando on väike. 
Siin on korraga garaažis vaid kaks 
autot ja pidevas valmidusastmes 
üks ekipaaž. Autodel nagu laevadel-
gi on omad nimed. Praegu garaažis 
seisva müraka nimi on Meite Mat-
hilde. Siiani pole Matilde mehi alt 
vedanud.

Tugikomando päevad on kõik eri-
nevad, kunagi ei kordu sama situat-
sioon. Küllap on rutiinivabadus üks 
põhjusi, mis suhteliselt tagasihoidli-
kult makstud mehi tööl hoiab.

Reapäästja palk on veidi üle 5000 
krooni, millest lähevad maha mak-
sud. Lisanduvad öövalved ja väljakut-
sed väljaspool tööaega. Sellist meest 
praktiliselt pole, kes midagi kõrvalt 
ei teeks. Ehitustöölised, kodumasina-
te parandajad jne. Peaasi, et põhitöö 
ei kannataks. Tegu on vaikse avaliku 
kokkuleppega ja seda mitte ainult 
Muugal. 

Tegelikult on Marko Põldi ko-
mandol hallata üle mõistuse suur 
haldusala, ainuüksi Maardus elab 16 
000 inimest. Sinna lisandub ühelt 
poolt järjest suureneva rahvaarvu-
ga Jõelähtme-Kaberneeme-Raasiku 
territoorium. Põldi lõputöö sisaldas 
Tallinna linnast välja valgumise 
ehk valglinnastumise ja õnnetuste 
võrdlevat statistikat. “Mida rohkem 
inimesi, seda rohkem õnnetusi,” 
võtab noormees teema lihtlause-
ga kokku. “Tühjas metsas on kõige 
vähem probleeme”. Ilmselt polnud 

Kuusalu mets siis päris tühi, sest 
kurikuulsale hiidpõlengule suudeti 
piir panna alles Jaanipäeva järgsel 
esmaspäeval. 

Mis seal Kuusalus õieti toimus? 
Miks kustutati metsa nii kaua?

Ilmastikutingimused ja ressurs-
side nappus mängisid suurt rolli. 
Tuli levis kiiresti, tehnika ilma ini-
mesteta tööd ei tee. Tegu pole la-
geda platsiga, et tõmbad voolikud 
laiali ja muudkui kustutad. Tegu on 
metsaga, eks proovi 8 km voolikuid 
laiali vedada. Õnneks olid lähedal 
järved. Öösel lasti abistajatel puha-
ta ja väljas oli ööluure, kes pidi kohe 
teatama kui tuli taas kuskil välja 
lööb. Idee poolest lõpetati töö õhtul 
nii, et asi oleks kontrolli all.

Kas oli olukordi, kus tekkis 
mõte, et nüüd läheb käest…

Esimesed päevad olid karmid. Ei 
jõutud kõiki voolikuliine laialigi tõm-
mata. Tuli levis mööda latvu ja kui tuli 
saab sealt ülevalt tuule taha, siis on 
asi ikka väga hull. Siin reegleid ei ole, 
et kui kiiresti see läheb - puud on kõik 
erinevad, ilmastikutingimused samu-
ti. Tulekahju sai lõpu tänu vihmale. 
Julgen arvata, et kui põud oleks jät-
kunud, siis jätkuks seal tööd tänaseni. 
Kuusalus on tegemist turbapinnasega 
ja see on väga salakaval pinnas. Tuli 
läheb sinna sisse ja immitseb edasi. 
Moment end välja ei anna, aga veidi 
hiljem lööb välja. Õhtul tehti piirkon-
nas luure ära, ei näinud midagi, järg-
misel hommikul põles samas känd 
lahtise leegiga. Ometi loputati isegi 
paari cm suurused tulekolded kõik 
hoolega üle. 

Mida Teie konkreetselt tegite?
Olin staabis ja vastutasin logisti-

liste küsimuste eest. Et meestel oleks 
transport, kütus, toit ja varustus ole-
mas. 

Kas Jaanilaupäeval oli tunne, et 
ei taha lõkketuld nähagi?

Kooskõlastasin ümbruskonnas 
toimuvaid Jaanitulesid ja lugesin kõi-
gile sõnad peale, vähendasin tundu-
valt lõkke kõrgust. Tegelikult pole ini-
mesele vahet, kas lõke on nii või naa 
kõrge. Ei pea kõike materjali korraga 
kokku kuhjama ja tuld otsa panema. 
Tulekustutusvahendite olemasolu sai 
ka südamele pandud. Õnneks läks 
kõik korda. Meie piirkonnas ei olnud 
ühtegi probleemi. 

Milline oli Teie esimene tööpä-
ev? Kas juhtus midagi?

Jah, esimene tulekahju oli Maar-
dus, õppisin siis alles Sisekaitsea-
kadeemias. Põles neljas korrus, aga 
tõmberedel on mõeldud vaid kuni 
kolmandani ronimiseks. Maja põ-
les, suitsu palju, inimesel akna peal 
olid veenid klaasikildudest katki 
tõmmatud. Meeskonna vanem ro-
nis üles esimesena. Kui mina üles 
jõudsin siis nägin, et aknalauda 
polegi - üks korrusevahe on puudu. 
Vaatasin üles ja nägin kellegi käsi. 
Ülem hõikas: “Ära karda, tõmban 
su üles”. Tõmbaski. Inimene sai kii-
rabile üle antud. 

Kas keegi hiljem tänab ka?
No…vahetevahel. Ja see on mui-

dugi meeldiv. Aga ega pritsumehed 
ootagi, et tänama tullakse. Tegelikult 
on see hea tunne kui oled suutnud ke-
dagi aidata. 

Muuga - raske territoorium
Vahetuse meeskond leiab, et 

kõige hullem juhtum oli selle aasta 

varakevadine sadama põleng, mis 
oleks halvima stsenaariumi puhul 
jätnud sadama kohale alles väga 
suure tühja augu. Üldse on Muuga 
meeste tegevuspiirkonnas mitmeid 
üliohtlikke objekte. Lisaks sadama-
le ja raudteele ääristavad Peterburi 
maanteed erineva vedelikuga täi-
detud mahutid. 

Kui küsida, kas väljakutsete tõttu 
ka midagi olulist pooleli on jäänud, 
on vastus ühine - alati jääb pooleli 
söök. Kevadel kulupõletamise peri-
oodil joodi hommikukohv ära ja taga-
si jõuti hilisööl. Algul sisikond strei-
gib, hiljem harjub ära. Mõnikord jääb 
ka trenn pooleli. 

Nimelt on meeskonna tarvis ma-
jas oma väike jõusaal. On ka köögi-
nurk, mille mehed vabast ajast ise 
ära remontisid. Igal vahetusel on 
omade seast selekteeritud parim söö-
gimeister, kes teistes veidi paremini 
kokakunsti saladusi valdab. Kokk 
keedab-küpsetab, ülejäänud mehed 
koorivad-hakivad, pesevad nõusid. 
Selline peen tööjaotus. 

Üldiselt on Maardu päästekoman-
dol palju ruumi, varsti algab kapitaal-
remont. Punastest tellistest torniga 
maja on tasuta rendile saadud Muu-
ga sadamalt. Käsi peseb kätt, sest 
sadamal on turvaline teadmine, et 
päästemehed on kiviviske kaugusel. 
Sadama mehed omakorda annavad 
pritsumeestele teada kui sadama 
dispetšerteenistus mingit kahtlast 
suitsusaba märkab. 

Kui kalamehele öeldakse – kivi 
kotti ja autojuhile – nael kummi, siis 
pritsumehed soovivad järgmisele 
valvevahetusele – rahulikku päeva. 
Rahulikku päeva Muuga komando 
mehed! 

Meeli Hunt

Rahulik Jaanilaupäev – mitte ühtegi väljakutset!
Muuga tugikomando ja Meite Mathilde: meeskonnavanem Andrus Ostrov, autojuht Igor Denissov, 
päästja Tarvo Sõlg, päästja Indrek Viska, autojuht Konstantin Poitajev, komndo pealik Marko Põld.

Kuusalu metsades möllas tuli täpselt 12 päeva. Hullemast 
päästis Jaanipäeva eelne vihm.
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Kiirguskeskus valis uu-
ringuks sellised piirkon-
nad, kus on tuvastatud 
kõrgeid radoonisisaldu-
si. Peamiselt on radoo-
niohtlikud Põhja-Eesti, 
kohati ka Lääne-Viru-
maa ning Tartumaa. 

Kokku uuriti 30 valla ja linna 208 las-
teasutuse hoonet. Neist ei vastanud 
nõuetele 102 - keskmine radooni-
sisaldus oli lubatud piirväärtusest 
kõrgem 66 hoones ning 36 hoones 
oli probleeme ühes või mitmes mõõ-
detud ruumis. Radoonisisaldus vas-
tas nõuetele 106 hoones. Uuringud 
viidi läbi ajavahemikul 01.01.2006-
20.02.2006.a.

Jõelähtme vallas mõõdeti radooni 
sisaldust järgmistes asutustes: Loo 
Keskkool, Kostivere Põhikool, Nee-
me Algkool, Loo Lasteaed Pääsupesa, 
Kostivere Lasteaed, Neeme Lasteaed, 
Loo Raamatukogu, Kostivere Raa-
matukogu ja Kaberneeme Raama-
tukogu.

Radoon on radioaktiivne gaas, 
mis tekib maapinnas looduslike 
radionukliidide lagunemisel. See tä-
hendab, et radoon on alati meid 
ümbritsenud ning ta on looduse 
üks osa. Igas hoones on teatud 
määral radooni ning meie orga-
nism on sellega harjunud.

Radooni võib leiduda pinnases, 
põhjavees ning ehitusmaterjalides. 
Eestis on probleemiks radoon, mis 
pärineb pinnasest.

Kuna radoon on gaas, võib ta levi-
da pinnases kümnete meetrite kaugu-
sele ja jõuda maapinnale. Välisõhus 
ei ole radoon ohtlik, kuna ta hajub 
kiiresti.  Teatud tingimustel võib ra-
doon imbuda läbi vundamendi- ja 
põrandakonstruktsioonide hoonete 
siseruumidesse ning sinna kogune-
da.

Eestis pärineb radoon diktüonee-
makildast ning ka fosforiidist ning 
graniidirikastest setetest. Sellise pin-
nasekoostisega alad jäävad peamiselt 
Põhja-Eestisse, kohati ka Kesk-Ees-
tisse ning Lõuna-Eestisse. Kui eel-
mainitud koostisega (radooniohtlike-

le) pinnasele rajatakse hooned, mille 
põrandakonstruktsioonid pole 
väga vastupidavad, võib hoone 
siseruumides ilmneda kõrgem ra-
doonifoon. 

Eestis on standardiga EVS 
839:2003 sätestatud radoonisi-
salduse piirväärtuseks hoonete elu, 
-puhke- ning tööruumides 200 Bq/
m3 (bekerelli kuupmeetris). Kui ra-
doonisisaldus on piirväärtusest 
kõrgem, ei tähenda see seda, et 
kopsuvähki haigestumise risk 
kasvaks hüppeliselt. Risk suure-
neb lineaarselt, see tähendab, et suu-
rema radoonisisaldusega suureneb 
paralleelselt ka risk.

Radoonist tulenevat terviseriski 
suurust mõjutavad tegurid on radoo-
niga kokkupuute aeg ja geoloogiline 
ning graafiline asukoht. Kõrge-
nenud radoonisisaldus hoone-
tes ei ole ohtlik, kui sellega kok-
kupuute aeg on lühike. Radoon 
võib avaldada mõju kui inimene 
viibib kõrge radoonisisaldusega ruu-
mides palju aastaid, hinnanguliselt 
15-30 aastat. 

Radoonisisaldus on üldjuhul kõr-
gem külmema kliimaga piirkonda-
des. Kuna radoon imbub siseruumi-
desse eelkõige majaalusest pinnasest, 
on selle majja jõudmine suurem siis, 
kui hoone ümbruses olev pinnas on 
külmunud. Hoonealune maapind aga 
ei külmu, ning seetõttu on radooni 
sissetungimine intensiivsem. Tal-
veperioodil tuulutatakse ka ruume 
vähem, seetõttu on radoonisisaldus 
talvel kõrgem. 

See tähendab, et tavaliselt 
pole radoonisisaldus aastalä-
bi nii kõrge kui kütteperioodil. 
Kuid kuna rahvusvaheliselistest 
nõuetest ja soovitustest tingituna 
peab radoonisialdus vastama nõue-
tele aastaringselt, tehakse külmema 
kliimaga riikides uuringuid just küt-
teperioodil, et saada adekvaatseid tu-
lemusi. Samas annab kütteperioodil 
tehtud uuring ka parema hinnangu, 
kas ja kui suurel hulgal saab radoon 
majja tungida.

Lisaks neile teguritele on olulised 
ka indiviidi eripärast sõltuvad tegurid 
nagu suitsetamine, sugu, füüsiline 
seisund ja geneetiline eripära.

Radoonist tuleneva kiirguse ning 
tubakasuitsu vahel on täheldatud sü-

nergilist (positiivset samasuunalist) 
vähkitekitavat mõju. Eestis on palju 
suitsetajaid, seetõttu on riskitegur 
kõrgem, kui näiteks Skandinaavia-
maades.

See kõik tähendab seda, et uu-
ritud lasteasutusi ei tule sulgeda 
või piirata nendes õppetööd. Küll 
aga tuleks lähiajal viia kõrgenenud 
sisaldusi andnud hooned kooskõlla 
standardis sätestatud piirväärtusega. 
Siis on terviserisk väga väike.

Meetmed, mida saab kohe 
rakendada radoonisisalduse 
vähendamiseks elu- ja töökohta-
des:

• Tuulutage ruume võimalikult 
tihti. Nii vahetub radoonirikas õhk 
kiiremini välja ning selle mõju on 
väiksem. Tuulutage ka ruume, kus 
tihti ei viibita (näiteks kelder), et ra-
doon sinna kontsentreeruda ei saaks.

• Hoidke ruumid tolmust ning 
suitsu- ja tahmaosakestest vabad, 
sest radooni tütarproduktid kleepu-
vad nende külge ning liiguvad õhu 
abil inimeste hingamisteedesse.

• Ärge suitsetage, sest nii väldite 
radooni ja suitsetamise sünergilist 
koosmõju Teie tervisele.

Ehituslikud meetmed, mida 
saab rakendada radoonisi-
salduse vähendamiseks elu- ja 
töökohtades:

• Korrastage oma ventilasti-
oonisüsteemi, puhastage lõõrid ning 
torud.

• Vaadake üle põranda konstrukt-
sioon. Sulgege kõik visuaalselt nähta-
vad augud ja praod. Näiteks maja alt 
tulevate torude või juhtme ümbrus-
ed. Samuti on head radooni sisselask-
jad seina ja põranda vahelised praod. 
Ohtlikud võivad olla ka vihmavee 
kollektorid garaazides ja abiruumi-
des, kui seal viibitakse tihti või on 
sellised ruumid ühendatud elu- või 
töökoha ruumidega. Hermeetiliseks 
tuleks muuta ka pistikupesad ning 
muud avaused seintes, sest radoon 
võib maapinnast liikuda ka poorsesse 
seinamaterjali.*

* Kui radoonisisaldus on 2 ja roh-
kem korda kõrgem, ei pruugi sellised 
meetodid radoonisialdust piirnor-
mist (200 Bq/m3) madalamaks viia. 
Valesti parandatud ja korrastatud 

hoones võib radoonisisaldus hoo-
pis kõrgeneda! Näiteks pole põrand 
täielikult hermeetiliseks muudetud, 
küll aga paigalatakse tugevad seina-
katted ning pakettaknad. Sellisel ju-
hul pääseb radoon endiselt hoones-
se, kuid sellest väljumine on veelgi 
keerulisem, kui enne, kuna loomulik 
ventilatsioon pole enam efektiivne.

Ehituslikud meetmed, mida 
saab rakendada radoonisisaldu-
se vähendamiseks elu- ja töö-
kohtades, kus radonisisaldus 
on 2 ja rohkem korda kõrgem 
piirväärtusest:

• Paigaldage ventilatsioonisüs-
teem, mis tekitab hoonesse väikese 
ülerõhu. Lisaks sellele, et õhk vahe-
tub kiiremini, tekitab väike ülerõhk 
ka olukorra, kus radoon ei saa nii in-
tensiivselt hoonesse tungida.*

* süsteemi peab paigaldama as-
jatundja, kuna ülerõhk suuremal 
määral võib samuti tervisele halvas-
ti mõjuda.

• Paigaldage uus ning tihe põran-
dakate, efektiivsem on aga paigaldata 
täiesti uus põrand.

• Võimalusel paigaldaga hoone alla 
radooni kogumise torud, või võimalda-
ge välisõhu juurdepääs hoone alla.*

Ehituslikud meetmed, mida 
tuleb rakendada uue hoone 
projekteerimisel:

• Infot, kuidas radooniohutut hoo-
net projekteerida saab standardist 
EVS 840:2003 Radooniohutu hoone 
projekteerimine ning Kiirguskesku-
ses (paar raamatukest peaks olema 
ka vallas?) olevas infomaterjalist  Ra-
dooniohutu elamu.

Lisainformatsiooni on võima-
lik leida Kiirguskeskuse kodulehelt 
www.kiirguskeskus.ee, kus on üleval 
ka lasteasutuste radoonisisalduse uu-
rimustöö ning see sisalab ka üldinfor-
matsiooni radooni ning selle vähen-
damise meetodite kohta.

Samuti on võimalik helistada uu-
ringu läbiviijale ning Kiirguskeskuse 
radoonispetsialistile Evelyn Pesurile 
6603336 või 51992921

Ning geoloogilist informatsiooni 
ning pinnase mõõtmisi on võimalik 
tellida Geoloogiakeskusest Valter Pe-
tersellilt 6720093 või 5354 0766.

Radoon lasteasutuste siseruumides  
kõrgenenud radooniriskiga piirkondades

Suvepuhkuste aeg 
on käes aga prob-
leeme on ikka kuh-
jaga

Taas on saabunud see kõige mõnu
sam aeg aastast – suvine puhkus
teaeg, kus enamus inimesi saavad 
tavapäraselt aja maha võtta ja päikese 
tõhusal kaasabil oma akusid laadi
da. Õnneks on enamusel meie valla 
inimestel võimalus seda näiteks oma 
koduaias teha, kuid on küllalt palju 
neid, kes vajavad lõõgastumiseks 
avalikke puhkepaiku. Kui hakata aga 
järele mõtlema, siis ega meil selliseid 
korrastatud ja ettevalmistatud kohti, 
kus oleksid pingid ja lauad, prügikastid 
ja tualetid, kaubandus ja koristamine ju 
ei leidugi. Olemas on küll looduskaunid 
kohad nagu näiteks tohutu potentsiaa
liga Jägala joa ümbrus ja kilomeetrite 
pikkune mererand, ent korraldatud 
lõõgastumispaigad puuduvad. Õnneks 
on RMK küll rajanud oma metsades
se piknikuplatse, mis on ka tohutult 
populaarsed, ent mida teha siis kui 
metsa ei tohi minna, nagu nüüdsama 
juhtus. Vald peab siin kindlasti midagi 
ette võtma ning pakkuma meie oma 
inimestele ja ka külalistele tsivilisee
ritud võimalusi vaba aja veetmiseks 
looduses. 

Alanud on koolivaheaeg ning see 
on kaasa toonud palju vaba aega, 
mis vajab sisustamist. Eelmine valla 
leht kirjutas pikalt Loo aleviku noorte 
probleemidest, kellel puudub võimalus 
midagi asjalikku ette võtta. Pikalt on 
räägitud rularambi rajamise vajadusest. 
See oleks üks vahend, millega saaks 
päris suure hulaga noorte vabale ajale 
sisu anda. Vallavalitsus on siin astunud 
esimesed sammud, eraldades valla 
reservfondist kolmkümmend seitse 
tuhat krooni ning rambi ka ära tellinud. 
Loodetavasti saab juba juuli esime
ses pooles see valmis ning huvilised 
saavad sõitma hakata. Samalaadset at
raktsiooni vajab aga ka Kostivere ning 
selle tarbeks otsib vallavalitsus sobivat 
asukohta ning finantseerimisvõimalusi.

See aasta tuleb kahjuks paljudele 
lapsevanematele tavapärasest teisiti, 
nimelt jääb praeguse seisuga meie 
lastest lasteaiakohata kakskümmend 
üks last ehk tervelt ühe rühma jagu 
lapsi. Nii terav ei ole kohaprobleem 
meil kunagi veel olnud. Vaadates naa
bervaldadesse oleme veel isegi heas 
seisus Viimsis ja Rae vallas on kohata 
sadu lapsi. Sellest hoolimata tuleb 
aga probleemiga koheselt tegelema 
hakata, sest trend kohapuudusele ja 
seda eeskätt Lool on järjest süvene
mas. Vallavalitsus planeerib võimalikult 
ruttu luua võimalused paari rühma jagu 
lastele täiendavalt aiakoht leida. Kutsun 
siinjuures kõiki aktiivseid ja ettevõtlikke 
vallakodanikke üles mõtlema eralaste
aia või päevahoiu rajamisele või siis ko
duse lapsehoidjateenuse osutamisele. 
Vald on omaltpoolt valmis alternatiivset 
lapsehoiuteenust pearahaga toetama. 

Ilusat suve kõigile!

Andrus Umboja 
Vallavanem

05.08.06.a. toimub 
teist korda Vandjala 

ja Loo külapäev
Kogunemine 11.00 –12.00. 
Peateema - Vandjala küla 
765.aaastapäeva tähistami-
ne.

Toimuvad ühistalgud. Töö 
tegemiseks kaasa kindad, 
labidad, haamrid ja naelad.

Peale talguid pidulik koosvii-
bimine koos laulu ja tantsu-
ga.

Kaasa võtta ilus ilm, hea tuju, 
tantsukingad ja piknikukorv. 
Hea kui koos oma küpsetatud 
koogiga. Kõik see läheb ühi-
sele toidulauale.

Ootame kõiki praeguseid, 
endisi ja tulevasi külainimesi. 
Kõiki, kes tunnevad end meie 
küladega seotud olevat! 

Vandjala ja Loo küla 
külavanemad

Harjumaal Jõelähtme 
vallas elab 01.01.2006.
a. seisuga 5412 inimest. 
Loo on kahtlemata val-
la suurim alevik 2131 
elanikuga, moodusta-
des 40% valla elanike 
arvust. 

Elanike arv on tõusnud vähemalt 
viimasel kolmel aastal ning langus-
tendentsi ei ole märgata. Suurem osa 
meie valla elanikkonnast töötab siiski 
väljaspool valda, samuti käivad lap-
sed koolides väljaspool koduvalda.

Jõelähtme Vallavalitsus püüab 
igati kaasa aidata valla elanike vaba 
aja veetmise võimaluste loomisele.

Üheskoos ja koostööna suudaksi-
me muuta oma piirkonna atraktiiv-

semaks huvialaringide ja erinevate 
vabaaja veetmise võimaluste pakku-
miste loomisega, samuti paraneks 
keskkond meie ümber. Vaadates val-
la noori peegeldub neilt osaliselt meie 
tegemata töö.

Antud artikliga püüan leida piir-
konna ettevõtjaid ja aktiivseid valla-
kodanikke, samuti piirkonda toeta-
da soovijaid, kes oleksid oma nõu-, 
jõu- ja mis salata ka ressurssidega 
osalema erinevates projektides, mis 
suudaksid parandada omavalitsuse 
piirkonnas erinevaid vabaaja veetmi-
se võimalusi. Samuti ootan Teie ideid 
ja ettepanekuid, mis aitaksid piirkon-
da arendada.

Parandades erinevaid vabaaja 
veetmise võimalusi või neid juurde 
luues loome võimaluse ka noortele, 
kes vajavad just väljundit oma ener-
gia mahalaadimiseks nagu ka täis-
kasvanud. Oluline, et energia maan-
datakse enesele kasulikult ja teistele 

kahju tegemata, mis tõstab kogukon-
na väärtust ja üldist turvalisust.

Suvel tuleks mõelda talvele ning 
talvel suvele. Samuti tuleb teha ette-
valmistusi juba tulevaks 2007. aas-
taks, kuna eelarve koostamisel on 
oluline öelda sõna sekka ning leida 
omavalitsuse poolset tuge oma pro-
jektide realiseerimisel.

Hetkel on Jõelähtme Vallavalitsu-
se poolt koostatud erinevad projektid 
toetuse ootuses, milledele otsitakse 
fondide kaudu toetust. Ka esimesed 
eraisikust toetajaid ning ka ettevõtjad 
on oma panuse juba andnud. Aitäh 
toetajatele! 

Olen avatud piirkonna koostöö 
arendamiseks ja parandamiseks, sa-
muti annan omapoolse panuse Teie 
idee realiseerumisele.
Indrek Jegorov 
Jõelähtme Vallavalitsuse lastekaitse
spetsialist alates 01.06.2006.a. 
Telefon: 6054858

Jõelähtme valla elanik ja ettevõtja on oodatud osalema 
koduvalla arengus
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16. juuni soojal päikeselisel 
õhtupoolikul anti põhikooli lõ-
putunnistus kaheteistkümnele 
Kostivere põhikooli 9. klassi 
õpilasele: Kerli Aasametsale, 
Henri Heinale, Janno Idavai-
nule, Sven Kaurile, Aare Kii-
nile, Tauri Pahkmale, Raimo 
Pallile, Anni Rootsile, Alvar 
Terasmale, Maris Ukanisele, 
Martin Valtmann-Valdsonile ja 
Argo Veerbaumile.

Kooliaasta algus tõi kooli lõpuklassile 
uusi kohustusi, nagu iga-aastane õpe-
tajate päeva tähistamine, 5. klassi õpi-
laste ehk väikeste rebaste vastuvõt-
mine suuremate hulka, Rootsi Storå 

sõpruskooli esindajate võõrustamine. 
Kevadel maikuus mahtus niigi kiires-
se elutemposse ka vastukülaskäik 
Rootsi sõprade juurde ja kolmepäe-
vane klassiekskursioon Peterburi.

Kooli õpilasomavalitsuses tegut-
sesid aktiivselt Sven Kaur ja Aare 
Kiin. Tublide sportlastena tundsid 
kõik Alvar Terasmad, Argo Veer-
baumi, Aare Kiini. Aare Kiin, Raimo 
Pall ja Aleksandr Lukin lõid kaasa 
näiteringis ja olid profid teiste meelt 
lahutama. Rahvatantsuga tegelesid 
pikka aega Anni Roots, Maris Ukanis, 
Alvar Terasma, Janno Idavain. 

Anni Rootsi, Maris Ukanise ning 
Kerli Aasametsa ilus lauluhääl kõlas 
pea kõigil koolipidudel ja laulukon-

kurssidel, Henri Hein oli aga asjalik 
helitehnik.

Tõsiselt töine aeg algas paljudele 
alles teisel poolaastal ja kevadisel 
koolivaheajal panid nii mõnedki 
oma teadmisi proovile, et kandidee-
rida pealinna keskkoolidesse. Ame-
tikoolidest on eelistatud Tallinna 
Ehituskool ja Tallinna Transpor-
dikool. Eksamiperioodil olid tubli-
mad Maris Ukanis, Tauri Pahkma 
ja Raimo Pall.

Nüüd on aeg veidi hinge tõmmata, 
et peagi täie hooga uusi kõrgusi val-
lutada! Tibusid loeme siis sügisel!

KARIN HARJU  
9. klassi juhataja

Suvi Jõelähtme valla noortele!

Alanud on suvevaheaeg ja sellest esimene kuu juba möödunud. Et 
järgmised kuud oleksid meeldejäävamad ja teguderohkemad paku-

me lastele välja erinevaid üritusi, kuhu ootame lapsi osalema. 

Möödunud juunikuu kulus paljudele lastele ilmselt taastumiseks pikast 
kooliajast, kuid nüüd tahaksid jälle aktiivsemalt tegutseda. Aktiivse-

mad lapsed juba kindlasti osalesid Loo töö-ja puhkelaagris. 

Pakume lastele sel suvel erinevaid üritusi ja erinevatest valdkondadest. 
Kahjuks kehtib vanasõna, et rege rauta suvel ja vankert paranda tal-
vel, ka noortetöös. Seega oleme hetkel natukene juba hiljaks jäänud 
suveüritustega, aga teeme aktivistidega ettevalmistusi juba sügiseks 

ja talveks ning võtame veel suvest viimast.

Jalgrattaretk
Juba neljapäeval 29. juunil korraldab Loo Kultuurikeskuse Noortetuba 
noortele alates 10. eluaastast ühepäevase jalgrattaretke Punakivi ran-
da. Marsruut kulgeb Loo – Kostivere - Jägala-Joa – Punakivi, pikkusega 
u 20 km. Kohapeal mängud, piknik ja võimalus veemõnusid nautida. 

Õhtul sõidame jalgratastega tagasi.

Osaleja varustusse peaks kuuluma: jalgratas, kiiver ja 10-15 aastastel 
jalgratturi luba. Kaasa võiks võtta ka ujumisriided ja pikniku tarbeks 

väheke nosimist ja joomist.

Retk algab kell 10.00 Loo Kultuurikeskuse eest. 

Kogunemine 9.30.

Kogu retke turvab politseipatrull.

Kui tahad kaasa tulla, siis anna endast teada Loo Kultuurikeskuse 
noorsootöötajale või e- maili aadressil: margot@lookultuurikeskus.ee.

Sport
Sel suvel plaanime läbi viia ja korraldada noorte meistrivõistlused 

jalg-, korv- ja võrkpallis, kus saavad osaleda võistkonnad Jõelähtme 
valla erinevatest küladest ja alevikest. Küla/alevikku võib esindada ka 

rohkem kui üks võistkond. 

Võistluste toimumisel oleme soovinud, et need toimuksid valla eripai-
kades ning oleks rohkelt osavõtjaid. Samuti on erinevad võistluspaigad 
leevenduseks transpordi küsimustes, et kõik saaksid võrdselt sõita ja 
samas tutvuksid oma vallaga. Võistkondade transportimisel loodame 

aktiivsetele inimestele kohtapeal.

Igale turniirilosalejale tänuväärne aukiri ning parimatele mõistagi 
auhinnad. 

Lisan järgnevalt turniiride toimumisajad, võistkondade suurused ja 
toimumiskohad. 

Jalgpalli turniir:

05.07.2006.a. kell 11 – vanus 10-12a Võistkonnas 9,  
väljakul 6+1 mängijat Kostiverest

06.07.2006.a. kell 11 – vanus 13-15a Võistkonnas 9,  
väljakul 5+1 mängijat Kostiverest

Tänavakorvpalli turniir:

12.07.2006.a. kell 11 – vanus 13-15a Võistkonnas 4,  
väljakul 3+3 mängijat Loost*

05.07.2006.a. kell 11 – vanus 16-18a Võistkonnas 4,  
väljakul 3+3 mängijat Loost*

Võrkpalli turniir

19.07.2006.a. kell 11 – vanus 13-15a Võistkonnas 4,  
väljakul 3+3 mängijat Neeme v Jõelähtme väljak *

20.07.2006.a. kell 11 – vanus 10-12a 
Väljakul 2+2 mängijat Neeme v Jõelähtme väljak *

• Võrkpalli ja korvpalli toimumiste asukohad ei ole kindlad.  
Soov on korraldada võistlused eri paikades. Uurime veel väljakuid ja 

võimalusi, siis teeme ka otsuse. 

Laager
Loo Kultuurikeskuse Noortetuba korraldab 21. – 25.08.2006.a.  

linnalaagri „Suvelõpp sisukaks“. 

Laagrisse on oodatud 9-16 aastased valla noored, kelledel on soov 
osaleda iga päev erinevates tegevustes. Nii toimub Muusikapäev, Met-
satarkuse päev, Tervisepäev, Seikluspäev, Teatripäev. Lisaks toimub 

palju muid tegevusi, mänge ja ettevõtmisi.

Laagripäev algab kell 12.00 kogunemisega Loo Kultuurikeskuse  
Noortetoas ja lõpeb kell 18.00.

Laagri osavõtumaks on 300 krooni ja seda saab tasuda Jõelähtme Val-
lavalitsuse arvele 10002018903006 SEB EÜP-s (selgitusse: linnalaager 

„Suvelõpp sisukaks“, lapse nimi) või sularahas Loo Kultuurikeskuse 
administraatorile. Osavõtumaks sisaldab lõunasööki, transpordi- ja 

tegevustekulusid. 

Kui lapsel on soov osaleda laagris, aga vanemad ei suuda võimalust 
pakkuda, siis vanemad saavad toetust taotleda Jõelähtme Vallavalitsu-
se sotsiaalosakonnast. Selleks tuleb kirjutada avaldus, milles märkida 

pere suurus, kuu sissetulek pere kohta ja kontaktandmed.

Info ja registreerimine laagrisse: 
margot@lookultuurikeskus.ee, telefon 6080 557  

(registreerimise tähtaeg 04.08.2006.a.) 

Indrek Jegorov 
Jõelähtme Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist 

Tel 6054 858

Hüvasti, Kostivere põhikool!

Isetegemise päevad Jõelähtmes
Traditsiooniliste käsitöövõtete taas

avastamine Jõelähtmes, Rebala 
kaitseala keskusmuuseumis

12. juuli 2006 algusega kell 12

Töötuba noortele, kus proovime 
tasapinnalist viltimist, paberitege

mist, paelapunumist või kõlavööde 
tegemist.

13.-14. juuli 2006 algusega kell 10

Kangastelgede töötoad  kangas
puude ülespanemisest kaltsuvaiba 

esimeste ridadeni!

Üritustest osavõtmine on tasuta!  
Kui oled osaleja, helista ja pane nimi 

kirja tel 60 33 097 või emailil  
info@rebala.ee.

Oodatud on kõik huvilised!

Maikuu keskel tähistas 
Jõelähtme Lastekaitse 
Selts (JLS) oma 19.aas-
tapäeva.

Seltsi liikmed otsustasid selle päeva 
tähistamiseks kinkida Loo aleviku las-
tele kaks kettkiike. Kiiged tellisime OÜ 
Anrema Grupilt ja nende maksumus 
oli 3332.30. Paigaldamistasu hoidsime 
kokku, sest kiiged pani üles JLS-i liige 
Urmas Pohlak koos teiste abilistega.

JLS tegevust rahastab Jõelähtme 
Vallavalitsus. Loodame, et see kin-
gitus valmistab kõigile lastele kaua 
aega rõõmu.
Rozeta Meos

Lastekaitse selts kinkis lastele kettkiiged
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Ühel laupäevasel juuni-
hommikul oli Loo kul-
tuurikeskuse juures 
rohkem saginat kui 
tavaliselt–seenioride 
klubi rahvas, kokku 30 
inimest, kogunes oma 
kevadisele väljasõidule. 
Kell 7 startis seltskond 
Riia suunas.

Läti vabaõhumuuseum, mille asu-
tamist alustati juba eelmise sajandi 
30ndatel aastatel, oli Eestis hästi 
tuntud ka sajandi lõpukümnenditel. 
Kuulusid ju loomaaed ja vabaõhu-
muuseum pea kohustuslike elementi-
dena tollase Riia-ekskursiooni kavva. 
Kuna iga aasta juuni esimesel näda-
lavahetusel toimub samas ka suur 
käsitöölaat, olid meie seenioriprouad 
eriti põnevil. Mine tea, mis häid ja põ-
nevaid šnitte seal näha võib!

Et laadalisi vähemalt must tuhat 
kokku tulnud oli, näitas kilomeetri-
te pikkune autoderivi tänava ääres. 
Mida seal laadal kõike ei pakutud! 
Virnade viisi kaabusid ja kübaraid, 
lettide kaupa kindaid, kapukaid, kul-
pe, kruuse, kausse ja korve! Silma 
torkasid kampsunikirjad, põllede 
pitsid, sädelev merevaik ja helklev 
hõbe. Punutised, puutööd, keraami-
ka ja nahatööd. Kätte ja kaela, sõrme 
ja kõrva, seinale ja põrandale, õue ja 
tuppa. Kõikjale! Eriti hea minek pais-
tis olevat kirjatud laadapräänikutel ja 
värskel kodusel brõnzal, mida siinsa-
mas leiva kõrvale haugati. Inimesed 
kõndisid, istusid, vaatasid ja lustisid. 
Rahvapillid mängisid ja laadaplatsi 
kohale tõusis ninasõõrmeid erutav 
šašlõkilõhn.

Ei jätnud meiegi prouad oma 
Läti raha - latte kotipõhja kolletama, 
vaid panid need ringlusse. Kes limp-

sis saldejumsi, kes ampsas magusat 
seemneleiba, kellel rippus käevangus 
punutud korv või sädeles kaelas me-
revaigukee – igaüks leidis oma!

Hea toit Lidos
 Kui päike paari tunni pärast end 

lõunataevasse upitas, olid meie laa-
daliste kõhud tühjad ja jalad väsind. 
Järgnes väike improviseeritud orien-
teerumismäng “Otsi bussi”, mis lõp-
pes õnneks suuremate kadudeta, ja 
sõit läks eestlaste armastatud söögi-
paika Lidosse.

Seda, mis Lidos söömiseks-joomi-
seks välja pandud, ei oska küll jutus 
jutustada ega kirjas kirjeldada. Tühi 
kõht sundis taldrikuid head-paremat 
nii täis kuhjama, et paljudel oli tege-
mist selle tühjaks söömisega. 

Ja ega`s ainult toit ole see, mis 
Lido ainulaadseks teeb! Õitsvad lil-

led, vulisevad ojad, põõsaste vahel 
piiluvad igasugu lustakad tegelased, 
arvukad istumiskohad küll päikeses 
küll varjus, hulgaliselt atraktsioone 
nii suurtele kui väikestele külastaja-
tele… Kõik see oli kokku kujundatud 
kauniks rahvuslikuks puhkepargiks 
milletaolist meil Eestis vastu panna 
pole.

No oli ikka mõnus reis!
 Kõht täis, meel hea, võtsime suu-

na vanalinna, et tutvuda ka ajalooli-
se Riiaga. Linna sisenesime endist 
Lenini tänavat mööda, mis kannab 
praegu Vabaduse tänava nime ja on 
ühtlasi linna pikim tänav. Kõikjal, 
kuhu sattusime, nägime lipukesi – 
neid lehvis müügipaviljonide küljes, 
inimestel käes ja isegi lapsevankri-
tel. Läti puna-valged lipud tähistasid 
Riias suurüritust – perekond vaatega 

tulevikku. Meilegi torgati pidupäeva 
puhul lipukesed näppu ja nii jaluta-
sime, otsekui omad, läbi peomelus 
vanalinna – Raekoda ja Mustpeade 
Maja, Peetri ja Jakobi kirik, Toomki-
rik ja Rootsi värav, Püssirohutorn ja 
Presidendi loss. Kui meil ring tehtud, 
oli päikegi õhtus ja oli aeg koduteele 
asuda.

Teeäärses marketis said soovijad 
vahetada veel viimased santiimid 
kommide vastu ja juba me viipasi-
megi külalislahkele Riiale. Äkitselt 
akna taga kribistama hakanud vihm 
andis märku, et olime jõudmas ko-
dusele Eestimaale. “No oli ikka mõ-
nus reis,” polnud eakad reisisellid 
kiitusega kitsid. Jah, ei saa me läbi 
Lätita!

Kai Müürsepp 
Loo Kultuurikeskuse metoodik

Kuidas Loo seeniorid Riias käisid 
ehk ei saa me läbi Lätita

“Mõtlesime kaua ja leid-
sime oma klubile ilusa 
poisslapsenime- Pihla-
kobar. Küpsenud puna-
sed marjad kaunistavad 
sügise ilu”.

Loo seenioride teine tegevusaasta on 
lõppenud. Sellesse aastasse on mahtu-
nud palju huvitavaid ettevõtmisi. Kõik 
põhimõttel- tule ja ole, süüta küünal ja 
soojenda ennast ja teisi. 

Kindlalt on jalad alla saanud mit-
mekesine huvitegevus. Esmaspäevati 
meistrituba ja näitering, teisipäeval 
võimlemine, neljapäeval tantsu- ja lau-
luansambel; lisaks veel vesivõimlemine 
ja kepikõnd.

Meistritoas on valminud kaunid 
jõulukingitused, kruuside ja siidisal-
lide-rätikute maalimine ning näitus-
müükide korraldamine. Korduvalt on 
tänatud parimaid meistreid.

Loengute ja vestluste tsükkel „Kui-
das olla terve“ läbis kogu aasta. Koha-
likud seenioriprouad Lea ja Malle on 
meid õpetanud, kuidas ise ennast aida-
ta. Lea pakutud harjutused enesemas-
saaziks on paljudele juba harjumuseks 
saanud. Kasulikud on olnud ka Malle 

seletused tervislikust toitumisest ja 
toidulaua reguleerimisest. Tervisetoo-
detega on meid tutvustanud külalisesi-
neja Tiit Toomiste - Hiina rahvamedit-
siini tundja ja maaletooja.

Mitmed huvitavad külalised on 
meid harinud kunstivallas. Näiteks 
reikimeistri Urmas Loige, kelle mee-
leolukad pildid julgustavad mõtlema 
headusest. Pastelsetes toonides sobi-
valt pealkirjastatud pildid kaunistavad 
praegugi meie koridorigaleriid ja mit-
meid kodusid.

sadsadsadsadsadasdsa dsadsa
Külaliseks oli ka meie oma Loo har-

rastuskunstnik Anna Magus, kes jutus-
tas oma naivistlike piltide ja maalide 
ning mõtteluule sünniloost. 

Erilise ilu vaataja silmale ja hingele 
pakkus kaasaegse Siberi kunstniku Vis-
sanioni koopiatööde näitus märtsikuus. 
Pealkirjaga „Vaimne tee ja kunst“.

Oleme uhke laulurahvas. Tänu an-
dekale ja energilisele Kaile on meil oma 
Pihlakobarate tantsu- ja lauluansam-
bel. Astusime esmakordselt kuulajate-
vaatajate ette klubi esimesel sünnipä-
eval 17. novembril. Sealt alates oleme 
ise ilutegijad, pakume rõõmu omadele 
ja külalistele. Kõlavad kevade- või kau-
ge noorusmaalaulud, põlised setu rah-
valaulud ja lehvivad tantsijate kirjud 

seelikud. Tavapärased on veel särtsa-
kad popurriid ühislauludena.

Samas armastame kuulata nii ko-
halikke kui külalislauljaid. Igakuistel 
ümarlaua või peoõhtute koosviibimis-
tele on meile üllatusi toonud Loo Kooli 
parimad laululapsed, ansamblid „Aa-
reco“ ja „AnnabRe“. Nii olid jõulukin-
gituseks vokaalansambli „AnnabRe“ 
jõilumaa viisid Meeli Tammu juhen-
damisel.

Jaanuarikuus oli meie õhtu kü-
laliseks endine Loo elanik Lea Räni-
Ojamaa. Tema sisukas muusikalises 
rännakus kaugele lapsepõlvemaale va-
heldusid laulud sõnalise mõtisklustega. 
Kõlasid armsad viisid “Kui lapsena...”, 
“Ma tahaksin kodus olla”, “Metsa vee-
rel” jne.

Meeldejääva elamuse saime Karl 
Madise kontserdilt Salme Kultuurikes-
kuses. 

dsadsadsadsa sadsads;ad sad
Maikuu tähtsündmuseks oli rahva 

lemmiklaulja Uno Loobi esinemine 
meie keskel. Tema laulud kõlasid en-
diselt nooruslikult, meenutasid ammu-
seid aegu ja kutsusid kaasa laulma.

Lisaks laulu- ja tantsuhuvilistele on 
mitmed seeniorid ka aktiivsed etlejad 
(Kai, Meeta, Maire, Lea jt), kes peoõh-
tul naerutavad kuulajaid oma lühikeste 

naljalugude või sketsidega. Ise käisime 
teatris vaatamas tõeliste näitlejate eten-
dust „Gösta Berlingi Saaga“.

Pihlakobaratel on sõbralik koos-
töö Kostivere Päevakeskuse, Tallinna 
VENÜ Poska majaga ja Kaberneeme 
rahvaga. Ühised kohtumispeod Kosti-
veres, Lool ja Kadriorus on kinnitanud 
sõprussidemeid ja pakkunud elamusi- 
silmarõõmu kõigile.

Meid on toetanud ja tegemistes kaa-
sa löönud Loo kool, lasteaed ja kultuu-
rikeskus. 

Lõppeva aasta viimased ettevõt-
mised on juunis toimuv ekskursioon 
Riiga, osalemine Jõelähtme seeniori-
de suvepeol Kaberneemes ja väljasõit 
KUMU- sse.

Tähtsatel päevadel on meid alati 
õnnitlemas käinud vallavalitsuse es-
indajad, näiteks pr. Liivi Vain on tihti 
meiega koos lustinud.

Oleme tõestanud kõigile, et oleme 
leidnud oma koha, kus meid seob ko-
dune tuba, küünalde soojus ja ühtekuu-
luvustunne. Koha, kuhu on alati hea 
tulla. Kõige selle eest oleme tänulikud 
meie armastatud Kaile. Hea, et ta on 
olemas. Tänu temale on meie päevad 
rõõmsad ja tegusad. Iga lahkumine on 
uute oodatud kohtumiste algus.

Maire Papp

Pihlakobarad läksid suvepuhkusele

Loo talust
See kevad tõi mulle kurva teate, suri 
vana sõber Saksamaalt – Waldek 
Saarsoo. Jõelähtme rahvale teadmi
seks, et tema isatalu, Loo talu, asuski 
Lool. Waldek oli meie kandi tõeline 
patrioot ja korduvalt oma kodukohta 
külastanud, kus kunagi laiusid isatalu 
põllud ja karjamaad. Suure tõenä
osusega on Loo alevik saanudki 
oma nime just Waldeku isatalu nime 
järgi. Rajati ju kommunistliku režiimi 
ajal näidislinnuvabrik sotsialistliku 
suurtootmise kampaania korras 
pea tühjale kohale ja asustati mujalt 
tulnud noore tööjõuga.

Mõni aeg tagasi oli mul kirglik kirja
vahetus vallas lugupeetud inimesega 
põliselanike teemal. Minu üllatus oli 
suur, kui 1967.aastal siiakanti kol
hoosi saabunud proua pidas ennast 
Jõelähtme kihelkonna põliselanikuks. 
Olen ise päritolult mulk ja meie maal 
on õige mulgi tunnuseks olnud ikka 
vähemalt vanaisa talu Mulgimaal! 
Aga Walter oli kindlasti meie valla 
põliselanik, ehkki ta ise elas olude 
sunnil kolhoosikorrast puutumatul 
vabas maailmas, Saksamaal.

Walter oli aktiivne inimene kuni 
surmani. Tal oli mitu hobi, millega 
ta tõsiselt tegeles – filatelist, raadio
amtör ja erilise kirena haagisuvilaga 
reisimine. Ta kuulus ka klubisse, kus 
haagisuvilatega rändajad kokkutule
kuid korraldasid ja suuri piknikke ning 
pidusöömaaegu korraldasid. Enne 
surma jõudis Waldek rõõmustada ka 
värskete tuulte üle Jõelähtme valla 
läppunud valitsusvõimus. Paraku...

Loo talu osteti Lagedi mõisalt väga 
viletsas seisukorras 1909.aastal. 
Koha suurus oli 63,6 ha. Tol ajal 
oli põldu 9 tiinu ümber, ülejäänud 
kehv mets ja vesine põlviniulatuva
te tarnamätastega kaetud metsik 
heinamaa või meie kandi tüüpiline 
loopealne paene maastik. Waldeku 
vanaisa, Konstantin Saarson oli tubli 
põllumees. 1930.aastate alguseks oli 
talul põllumaad juba 19 ha ja lahtiste 
kraavidega kuivendatud heinamaad 
25 ha. Kui Waldeku vanaisa kraavi
dega metsikut vaeva nägi, eelistasid 
paljud teised selle kandi inimesed 
Esimese maailmasõja eel teenida 
suurt raha kindlusetöödel. 1930.aas
tal andis peremees talupidamise üle 
oma pojale Johannesele, Waldeku 
isale. Noore peremehe ajal kujundati 
talust kiiresti eeskujulik põllumajan
dusüksus. Loo talust kirjutas 1932.
aastal näiteks rahvalik põllumajandu
se kuukiri Uus Talu. 1932.aasta suvel 
toimus Loo talu koplis ka PõhjaEesti 
lüpsivõistlused! Loo talu piimakari 
koosnes1933.aastal 20st lüpsileh
mast, friisi tõugu pullist ja 7st noor
loomast. „J. Saarsoni valdamisel on 
Loo talu alles kaks aastat (ka varem 
oli ta isal abiks), kuid juba on tema 
ajutöö kõikjal tunda. Eriti saaduste tu
rundamise korraldamisel ja tootmise 
kohandamisel turunõuetele. Piimakari 
ja aiavili (keeduvili) on pääsissetuleku 
allikateks,” kirjutas Uus Talu.

Köögivili ja kartul läksid Loo talust 
Tallinna turule. „Tallinna turul sisse
töötamine, see on kolmas õpetlik ja 
eeskujulik päätükk J. Saarsoni töös. 
Sellega ta alustaski oma isa talu juh
timist. Rännakud linnas, majades ja 
söögisaalides, et teada saada, mida 
tarvitaja vajab, kuis tarvitajale vastu 
tulla ja tema usaldust võita. Mitte selle 
vana juhtmõttega, et küll linnarahvas 
kõik nahka paneb, olgu see porine, 
kärnane kartul või olgu see tembitud 
piim või mis tahes. Ei, sellega nüüd 
kaugele ei saa: linlane vajab hääd 
kaupa, linlane on läinud umbus
klikuks: siin on küllalt rahvast, kes 
suudab ka rohkem maksta ja rohkem 
tarvitada, kui ta aha kindel on, et ta 
saab maalt parimat, puhast ja tervet 
ning kui ta saab seda hõlpsasti kätte. 
Ja Loo noor peremees oskas seda 
pakkuda, võitis usalduse,” kiitis Uus 
talu Loo talu tollast noort peremeest, 
Waldeku isa. 

Toomas Kümmel
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Tänapäeval on Setomaa piir-
kond, kus imelise looduse ja 
heade puhkamisvõimaluste 
kõrval osatakse veel väärtusta-
da vanu kombeid, kus austatak-
se oma keelt ja usku ning põlvest 
põlve kantakse edasi teadmisi.

7. juunil asusidki Loo kooli õpeta-
jad traditsioonilisele õppe- ja puhke-
reisile -seekord siis Setomaale. Meie 
reisi juhendajaks oli Jaan Masing, 
kes tutvustas ja näitas teele jäävaid 
põnevaid paiku. Sõit kulges Värska 
poole mööda kaunist  Piibe maan-
teed. Esimene peatus oli Ahja mõisas. 
Teekond jätkus Mooste mõisa poo-
le. Mooste õdusas mõisakoolis tegi 

meile ringkäigu kooli direktriss Sirje 
Puniste, kes tutvustas ka kohalikku 
kooliajalugu ja arhitektuuri. Pikemalt 
peatusime Räpinas, kus jalutasime 
mõisapargis ja kinnitasime keha. 
Peale lõunasööki viis agar reisijuht 
Jaan kogu seltskonna tervislikule 
jalutuskäigule Meenikunno rabasse, 
mille lõpp-punkt oli Päikeseloojangu 
rabarind. Külastasime ka Eesti kõige 
läbipaistvamat Nohipalu Valgjärve, 
punakat Rebasmäe allikat ja vähem 
tuntud meteoriidikraatrit Ilumetsas. 
Õhtuks jõudsime Värskasse. Kohali-
kus tsäimajas sõime väga maitsvaid 
seto rahvustoite. Kosutava õhtusöö-
gi järgi tutvustati seto keeles nende 
omapärast kultuuri, ainulaadseid 

rahvarõivaid ja kombeid. Kõige suu-
remaks elamuseks oli kohalikku seto 
leelokoori esinemine. Raskest pä-
evast puhkasime ennast välja Hirve-
mäe külalistemajas.

Järgmise päeva esimeseks kul-
tuurielamuseks oli kohtumine Värs-
ka õigeusu kiriku preester Alfrediga, 
kes tutvustas kirikut ja seto usukul-
tuuri läbi aastasadade. Päev jätkus 
looduskaunites paikades matkates- 
külastasime Piusa matkarada, Obi-
nitsa lauluema nõlva, Jõksi koopaid. 
Meeldivaks kujunes  kohtumine Seto 
kuningaga ülemsootska tares. Reisi 
tipphetkeks kujunes matk Härma 
müüridel, kus pandi proovile selts-
konna vastupidavus ja seiklushimu. 

Sellel rajal tuli rühkida läbi põlislaa-
ne, trotsida päikest, vihma ja tuult 
- orientiiriks ainult jõgi. Meie reis 
lõppes Meremäe Seto turismitalu 
muuseumi külastamisega. 

Väsinuna, aga rahulolevatena 
suundusime kodu poole. Rõõmsat 
tuju jätkus koduni. 

Tahame tänada reisi ettevalmista-
jat Margita Ermat, reisijuht Jaan Ma-
singut ja bussijuht Matit bussifirmast 
Onu Mati reisid, kes selle ürituse 
meeldejäävaks aitasid teha.

Setomaa on unikaalne koht Ees-
timaal ja seto kultuur nii ainulaadne 
maailmas  mine ja vaata ise!

Terje Mägi, Piret Parve

Loo Keskkooli põhikooli ja güm
naasiumi lõpetajad 2006. aastal

Ilmus teos “Jõeläht-
me kirik ja kogudus 
18. sajandi esimesel 
poolel”
Muinsuskaitseamet andis Jõelähtme 
kirikuraamatu põhjal välja teose “Jõeläht
me kirik ja kogudus 18. sajandi esimesel 
poolel”. Pastor Heinrich Christopher 
Wrede (16911764) ja tema ametijärg
laste kroonikamärkmed on transkri
beerinud, tõlkinud ja kommenteerinud 
Tiina Kala. Kala sõnul on Wrede peetud 
HarjuJaani ja Jõelähtme kirikuraamatud 
oma aja mahukamad ja põhjalikumad 
ning pälvinud kiriku ja kultuuriloolaste, 
koduuurijate, genealoogide ja teiste hu
viliste tähelepanu. Muu hulgas sisaldab 
kirikukroonika ülevaateid kooliõpetuse 
edenemisest kihelkonnas ning kohalikke 
rahvapärimusi. Kroonikale lisavad vürtsi 
mõned erilised seigad inimestega, mit
mesuguste loodusnähtuste kirjeldused 
ja paikkondlikud juhtumised. Raamatut 
esitleti Jõelähtme kirikus 14. juunil 2006, 
lõike kroonikast lugesid erinevad kohal 
olnud inimesed, muusika ja lauluga 
täitsid kiriku Mart ja Jaak Johanson 
ning koguduse ansambel. Pärast sirviti 
raamatut, vesteldi ja rüübati kohvi vanas 
leerimajas. Raamatut osta saab Muin
suskaitseametist ning vähesel määral ka 
kohalikust kirikust või muuseumist.
Margus Kirja 
Jõelähtme koguduse vaimulik

Ühest erilisest raama-
tust ja selle seosest 
kohaga
14. juunil kuue paiku õhtul tekkis hetk, 
kus aeg mitte ainult seisma ei jäänud, 
vaid ennast ka hea mitusada aastat 
tagasi keris.

Jõelähtme kirikus ette loetud kroonika 
katkendid 18. saj algupoolest ja sinna 
vahele hästi sobiv muusika olid selle 
hetke põhjustajaks, kuid vähemtähtis ei 
olnud ka koht ise. Nendesamade võlvide 
alune, kus kroonikapidaja Wrede 300 
aastat tagasi omi mõtteid mõtles; nende 
sündmuste toimumispaik, mida ta oma 
kroonikas oluliseks pidas üles tähendada 
ja kirjeldada.

Nii meeldejäävale ja eripärasele raama
tuesitlusele ei satu just väga tihti  küllap 
seepärast, et raamat ise ongi eriline. 18 
sajandist pärit kroonika tõlkimine ja ilmu
mine on oluline täiendus meie paikkonna 
kirjutatud ajalookäsitluste hulgas. Palju 
on uuritud ja kirjutatud meie esiajaloo 
kohta, mainitud olgu siinkohal prof. Valter 
Langi monograafia “Muistne Rävala”. 
Märksa vähem on teavet keskaja ja 
uusaja perioodist, millele valgust heidab 
just pastor Wrede kirjapandud märkmed. 
Ilmunud kroonika ei ole kuiv faktipõhine 
ajaraamat – selles on parasjagu fakte ja 
külajutte, teateid kaugemast ajast ja kroo
niku enda mõttemõlgutusi oma kaasajast 
ja kaasaegsetest. Väärtuslikuks teeb 
kroonika see, et Linnaarhiivi teadur Tiina 
Kala, kes nägi vaeva käsikirja tõlkimise
ga, varustas teksti ka vajalike kommen
taaride ja viidetega, mis suurema huvi 
korral juhatab lugejat edasi ajalooteedel. 

Peale kirikus öeldud tänusõnu inimeste
le, tänu kellele raamat ilmuda sai, mindi 
edasi leerimajja kohvilauale. Et kokku 
tulnud olid valdavalt kohalikud, jätkus 
hubane olemine nüüd juba lähiminevikku 
meenutades  paljudele kohalviibija
tele oli seesama maja olnud omal ajal 
koolimajaks.

Merle Kusma, 
kohalviibinu

XII kl.  
Klassijuhataja 
Ebe Talpsepp

1. Kasela, Mariann
2. Kerb, Ahto

3. Mith, Margus
4. Raud, Merilyn
5. Rästa, Birgit
6. Surva, Aune

7. Surva, Sander
8. Varul, Bruno

IXa kl.  
Klassijuhataja 

Piret Parve

1. Edela, Oliver
2. Jakson, Rainer

3. Kroon, Kati
4. Lõhmus, Martin

5. Murumets, Henriko
6. Mägi, Rainer
7. Paas, Meelis
8. Pavlov, Arno
9. Pavlov, Ärni

10. Peenemaa, Martin
11. Sepp, Anu
12. Song, Aare

13. Võsa, Jarmo

1. Aareleid, Getter-Agnes
2. Kadde, Oliver
3. Kivisild, Stella

4. Klettenberg, Sander
5. Koplik, Siim

6. Laas, Roosi
7. Lastik, Teeri

8. Lehemets, Leiki
9. Lillepea, Hardo

10. Lindemann, Annika
11. Lissmann, Grete
12. Lissmann, Hants

13. Nool, Britta

14. Paavel, Jürgen
15. Padu, Kristiina
16. Palmik, Oliver
17. Piho, Kristiina

18. Pira, Alari
19. Plinkner, Janar

20. Pugi, Jane
21. Pähn, Kristi

22. Selg, Hardi
23. Sepp, Kristel
24. Sepp, Rauno

25. Zotov, Aleksander
26. Teesalu, Jane
27. Tänav, Timo
28. Vahar, Getter

29. Viirmaa, Marili

IXb kl.  
Klassijuhataja 

Eve Valvik

Loo kooli õpetajad kahe ilma veere pääl keset võrratut loodust

Mart ja Jaak Johanson.

Tõnu Truumaa
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Maakaitsepäeva idee al-
gatas 1995. aastal väike 
sõpruskond, kes impor-
tis mõtte Soomest. Algu-
ses vedasid asja entusi-
asmist Jõelähtme mees  
Ülo Kurgpõld ja tollane 
Harju Maleva pealik kpt 
Ülo Ostumaa, edaspidi 
malevapealiku vahetu-
sel ltn Andres Sikka. 

Sõprade ja neli maavanemat üle 
elanud Harju maavanema nõuni-
ku julgeoleku-kaitseküsimuste osas 
Nikolai Vojeikini abiga hakkas asi 
hoogsalt arenema. Ühel hetkel saadi 
taha ka Harjumaa Omavalitsuste Liit. 
Vallajuhid nägid, et tegu väärt sünd-
musega ja õige pea käis valdade vahel 
suisa võistlus, et saada järgmise maa-
päeva organiseerimisõigus endale. 

Tegevus kiskus aga vägisi ülerii-
giliseks kui president Lennart Meri 
asjast kuulda sai ja selle idee kõigile 
maakondadele soovituslikus korras 
maha müüs. Nii ongi tänane üleriik-
lik Võidupüha tähistamise idee koos 
uhke paraadiga alguse saanud Jõe-
lähtmelt. Vaat, et Jõelähtme Nokia! 
Kui oleks osanud idee vaid õigel ajal 
patenteerida! Isegi Soome on Eestilt 
ideid üle võtnud ja põhjanaabrid on 
kohal ka seekordsel Maakaitsepäeval 
Kuusalus.

Lootsmann jääb omade juurde
Kuigi ilm Harjumaal on üle öö 

vimka sisse visanud ja sajab peent 
uduvihma, pole kaitseliitlased papist 
poisid. Nii toimub Vabadussõja 87. 
aastapäevale pühendatud XI Maa-
kaitsepäev täpselt ettemääratud skee-
mi järgi. 

Päev ise algab Lool Vabaduse hii-
es, kuhu istutatakse tammepuu. Jär-
jekordse puukese mulda panekul on 
kohal ka Jõelähtme vallavolikogu esi-
mees Ardo Lass ja Harju maavanem 
Värner Lootsmann isiklikult. Loots-
mann on otsustanud mereparaadi 
boikoteerida ja jääda koju “omade” 
juurde. Kahjuks pole kuskil näha pre-
sidendipaari ja ministreid, kes kõik 
kutse saanud. 

“Kõik nad on sündmusest tead-
likud, saatnud tervitused ning siira 
kahetsusega nentinud, et on hõivatud 
riikliku ülesandega,” selgitab maa-
vanem. Igavesti sümpaatne üritus, 
kiidab ta:“Hindan kõrgelt mehi, kes 
selle 11 aastat tagasi algatasid”. 

Maavanema sõnul muutub päeva 
sisu iga aastaga põnevamaks, uusi 
ideid sajab robinal. Lootsmanni mõt-
teis mõlgub järgmisel korral teha mi-
dagi mereparaadi laadset. “Harju me-
repiir on pikk, oleme nagu mereriik ja 
sobilikke kohti on küllaga – Paldiski, 
Viimsi, Loksa...” loetleb ta võimalusi.

Tõrs sütitab kõnega vaat et 
Kuusalu metsad

Järgmine päevakavas olev sünd-
mus leiab aset Kuusalus – pärgade 
asetamine Eesti vabaduse eest lange-
nute mälestussambale. Selleks ajaks 
tibab juba tihedat vihma.  Politsei-
orkester on pugenud keepidesse ja 
trotsib muusikainstrumentide suhtes 
vaenulikku ilma. Ridamisi asetatakse 
pärgi – Põhja Eesti Politseiprefek-
tuurilt, Põhja Eesti Päästekeskuselt, 
Piirivalvelt, Kaitseliidult ja valdadelt. 
Kümned ja kümned pärjad on kui 
ühe meistri toodang - kõik sini-val-
ged. Seejärel tulevad kõned, teiste seas 

Kuusalu vallavanem Herko Suntsilt. 
Kõige sütitavama kõne peab aga Lage-
di vabadusvõitluse muuseumi omanik 
Johannes Tõrs. Ordenid tumeda üli-
konna revääril kilisevad kui mehe käsi 
nagu mõõk järjest innukamalt õhku 
raiub. Hääl kerib üles tuure, adrad 
on ammu mõõkadeks taotud ja kui 
sel hetkel Tõrs üleskutse esitaks – et 
mehed ootan teid kloostri taga metsas 
– siis oleks rivis seisvad eakad kaitse-
liitlased, tõrvikud peos kui üks mees 
temaga mestis. Õnneks asi nii kaugele 
ei lähe ja peale tulist aplausi saadetak-
se pidulikku sündmust tunnistanud 
pärjad ka valdadesse laiali.

Jõelähtme pärjaga on lood veidi 
segased – see vahetab mitu korda 
omanikku kuni peatub noorukese 
Rävala kompanii rühmapealik vee-
bel Ardo Haudsaare peos. Haudsaar 
on Maardu poiss. Noor mereväelane 
teeb hädist nägu, aga kui bensiinikulu 
kinni lubatakse maksta, lööb selja sir-
gu ja asub käsku täitma. Enne uurib, 
et kus see kuradima sammas täpselt 
asub. Poole tunni pärast on pärg koos 
poisiga kohal.

Lassi kõneleb tühjale platsile
Paraku pole kell 11.30 Jõelähtmel 

peale kahe sammast valvava ja kolme 
vihma käest puu alla peitunud, suitsu 
kiskuva kaitseliitlase kedagi. Vabadus-
samba esisel platsil haigutab tühjus. 
“Küllap ilm peletab rahvast,” pakub 
džiibis kõnevooru ootav vallavolikogu 
esimees Ardo Lass lepitavalt. Samal 
ajal kirikus toimuval teenistusel on 
oma 40-inimeseline eakas seltskond, 
kes vabadussõja aegu hästi mäleta-
nuks, aga pärjapaneku ajastatus on 
just nii, nagu ta on. Ja nii deklameerib 
Lass oma kõne tühjale “saalile”. Lassi 
auks tuleb öelda, et temas peitub kü-
beke teatraali. Laskmata end publiku 
puudumisest eksitada deklameerib ta 
ilmekalt, mõõdetud mõjukate pauside-
ga tikksirgelt seisvatele kaitseliitlastele 
kogu tõe Vabadussõjast. Ja nii võiduka 
lõpuni. Tõsi, ühel hetkel lisandub ka 
publikut – abielupaar, kes ilmselt kiri-
ku juurde lähedaste kalmu koristama 
tulnud. Kaugemal paistab oma tosin 
koristusega tegelevat inimest, aga ligi 
ei astu keegi. Kõne lõppedes on kõik 
kergendunud. Asi on aetud.

Lassi kõne on vaatamata publiku 
puudumisele kuulamist väärt. Selline 
kõne peaks olema kohustuslik kõigi-
le Jõelähtme koolide abiturientide-

Jõelähtme Nokiast – Maakaitsepäevast kasvas välja üleriigiline Võidupüha paraad
Ärge jätke jonni, 
Jõelähtme mehed!

Jaanilaupä-
eva hommikul 
särab Saare-
maa merepa-
raadil päike 
ja Kuusalus, 
Harjumaa XI 
Maakaitse-
päevadel tibab tihedat seenevih-
ma. Küllap ostis põline saarlane, 
president Rüütel ilma miljonitega 
ära! Nii sai saarlastele broneeritud 
päikseline ilm ning Harjule kui 
väiksemale vennikesele jäänud 
koerailm. Selline humoorikas 
legend liigub kaitseliitlaste seas. 
Nagu muinasjutus, kus loomadele 
sabasid jagati. Aga nali naljaks.

Eks selles ütlemises ole omajagu 
kibedat tõde, sest Kaitseliidu oma-
finantseeringul toimuv mereparaad 
neelab reamehe seisukohalt mõtte-
tult valusaid miljoneid. Ja nagu ikka, 
valitud eliitseltskonna jaoks. Samade 
miljonite eest saanuks igas Eesti nur-
gas korraliku, oma maakonnarahvale 
orienteeritud Maakaitsepäeva maha 
pidada. Ja kui Jõelähtme kaitseliit-
lased proportsionaalse rahanutsaku 
ühiskatlast enda kätte saanuks, siis 
jäänuks raha veel ülegi. Näiteks ko-
haliku kontori sisseseadmiseks, kus 
noori õpetada ja muidu nõu pidada. 
Ja ehk oleks poistele korralikud 
püssidki pihku saanud. Kunagi pea 
sajameheline Jõelähtme meeskond 
on aga lootusetult kokku kuivanud. 

Põhjusi on mitmeid, arvab Rävala 
malevkonna üks pealikke Rein 
Peetrimägi, kes ka valla korrakait-
sekomisjonis osaleb ja kohaliku 
aktiivse kaitseliitlasena tuleviku 
pärast südant valutab. Peetrimägi oli 
ka see, kes liidu hiilgeaastail koos 
paari kaaslasega isiklikust rahakotist 
raha välja käis ja kodanikualgatu-
se korras Kostiverre Kaitseliidule 
ruumid kinkis. Vald omalt poolt lisas 
vana paekiviaida, kuhu garaaž sisse 
seada. Tänaseks on aga kinnisvara-
äri sõlmede tõttu seisud segased. “Ei 
taha seda asja torkida ega kommen-
teerida, see on pikem lugu,” rehmab 
Peetrimägi käega. Igatahes praegu 
on Jõelähtme Kaitseliidu seis nutune 
- pole ei tuba ega kohalikku noort 
järelkasvu. Ootamatult kidakeelseks 
muutunud meeste jutust klaarub, et 
hädasti vajatakse uut juhti. Ja et see 
mees võiks tulla nende endi hulgast, 
mitte käsukorras peakorterist. Kui 
Jõelähtme kaitseliitlased peaks täna 
oma valla rahva kaitseks mehed välja 
panema, oleks rivis vaid käputäis 
tublisid kuid vananevaid mehi. 

Ometi on need mehed väljas terve 
Jaanilaupäeva: kes Vabadussamba 
juures auvalves, kes Maakaitsepäe-
vadel ja kes hiliste õhtutundideni jaa-
nitule valves. Ja on veel neidki, kes 
hõivatud mõlema, sel päeval Eestis 
toimuva paraadi korraldamistööde-
ga. Loodame, et Jõelähtmele tulevad 
tagasi head ajad ja uue tegusa 
juhtkonnaga taas töö käima läheb. 
Ja loodame, et õige pea seisavad 
Võidupäeval vabadussamba juures 
õlg-õla kõrval nii vanad väärikad 
kui ka uued noored kaitseliitlased. 
Jõudu teile toimetamiseks, mehed! 
Ja ärge jätke jonni! Heas mõttes 
muidugi.

Meeli Hunt

le ja põhikoolide lõpetajatele. Miks 
ei võiks järgmistel aastatel koolide 
lõpupeod alguse saada just siit, Jõe-
lähtme vabadussamba juurest. Kui 
pronkssõduri ja Maardu õigeusu kiri-
ku juurde viiakse 9. mail lasteaiarüh-
mad ja klasside kaupa koolilapsi, 
siis kas ei peaks ka meie kasvatama 
samaväärset mäluplejaadi oma noor-
te näol? Kes meist koguneb samba 
juurde saja aasta pärast kui praegugi 
on kohal vaid valvurid ja kõnemees?! 
Mõelgem sellele.

Järgmine vaatus Kuusalus
Kuusalus käib samal ajal eten-

dus oma rada – toimub maakonna 
eriteenistuste ja kaitseväe üksuste 
rivistus, paraad ja seejärel Maa-
kaitsepäeva pidulik avamine ning 
parimate autasustamine. Kuusalu 
keskkooli staadioni kõrval olev plats 
on täis sõjatehnikat – alates Soo-
me Pasidest, haubitsatest, Vietnami 
sõjas käinud maastikuautodest kuni 
võrkudega maskeeritud laigulise 
hiigeltelgini. Kodanikualgatuse kor-
ras on kohal soomustatud hiiglaslik 
must džiip nimega Kombat. Vene 
keelt kõnelev omanik selgitab, et just 
sellise “pilliga” sõidab Moskvas Puti-
ni saatjaskond, et see maksab miljoni 
ja on tehtud Venes, sisu aga läänes. 
Rahvas on elevil. “Näituse vingeim 
riist,” ütleb üks kleenuke noor kaitse-
liitlane häälevärinal ja sukeldub auto 
sisemust uurima.

Berliini 1701 km
Platsi keskel seisab teeviit, kust 

selgub, et Berliini on maad 1701, Re-
valisse 37, Peterburini 280 ja Mos-
kvasse 835 km. Kummalgi pool viita 
seisab sõjaaegne auto – Moskva vii-
da all vene ja Berliini viida all saksa 
oma. Autode kõrval on laagris kaks 
kummalist seltskonda. Mehed vene 
ja saksa mundris on sõja-ajalooühin-
gust Front Line. Lisaks vormidele ja 
relvadele on kokku kogutud Vaba-
dussõja-aegset varustust, tehnikat ja 
kõikvõimalikku miljöölist kila kola. 
Nii on venelaste poolel katelokid ja 
posti otsa naelaga löödud loputus-
kast. Sakslastel aga näiteks raadio, 
mis mängib ajastu patriootilist muu-
sikat ja posti küljes Eesti Leegioni 
plakatid. Tõmbenumbriks on padru-
nimasin, mille ühest söödetakse sisse 
padrunid ja teisest otsast kerib välja 
täidetud padrunivöö. Mehed valmis-
tuvad lahinguks.

Lahing ongi järgmine põnev 
episood, mis rahva suisa ahhetama 
ajab. Enne aga peetakse maha tõsine 
lahingunõu. Selleks saadavad saks-
lased oma käskjalad venelaste leeri, 
kus arutatakse pikalt-põhjalikult. 
Määratakse, kes peab surema ja kes 
eesliinile välja jõudma, kes paugutab 
ja kes hiilib põõsas. 

Kogu etendus algab tohutu mü-
rina ja suitsuga, igal pool lõhkevad 
miinid. Üle lahinguvälja pikeerib 
lennuk, ees maapinnal lõhkemas 
pardakahurite mürskude immitatsi-
oonid  ja loobib lendlehti, mille peale 
sakslased vaid naeravad. Siis läheb 
asi karmimaks ja mehed võtavad 
tüütu lennuki sihikule. Pihta ei saa, 
küll aga kannab kaotusi maapealne 
kontingent. Front Line’i idee on taa-
stada kogu reaalselt aset leidnud la-
hingusituatsioon ja see õnnestub neil 
loomutruult. Vaatajaskond on kohati 
nii üles ärritatud, et hakkavad noob-
lilt riietunud saksa ohvitseri siunama 
ja õpetama. Juhtub aga paratamatu 
- venelaste arvuline ülekaal kallutab 
kaalukausi kuhu vaja. Kogu lahingu 
käiku kommenteerib päeva juht, lai-
gulisse riietunud näitleja Eero Spriit. 

Tõeline emotsionaalne riigikaitseala-
ne õppetund pealtvaatajatele!

See pole aga kõik. Rahval pole het-
kekski asu, sest terve päev käib ak-
tiivne tegevus : politseikoerte esitus, 
kiirreageerijate demonstratsioone-
sinemine (Põhja Politseiprefektuuri 
Korrakaitseosakonna kiirreageeri-
mistalitus) , üksus varitsusel (Scouts-
pataljon, Kaitseliidu Harju Malev ja 
Tapa Väljaõppekeskuse Pioneeripa-
taljon), suurpõlengu kustutamine 
(Põhja-Eesti Päästekeskuse Loksa tu-
gikomando), Tallinna Maleva Kalevi 
Malevkonna langevarjurühma de-
monstratsioonhüpped, Võidupühale 
pühendatud võidujooks, lõkkelaulud 
Jaen Teärilt ja tuletõrje ülikonda riie-
tumise võistlus. Lapsed saavad näole 
maalingud ja soovijad värvikuulidega 
märki lasta. 

Viimane vaatus – võidutuli 
soomukil

Viimane vaatus on kell viis, mil 
kohale saabub võidutuli presidendilt. 
Pidulikuks tseremooniaks rivistu-
vad üles kõik vallad koos vallajuhi ja 
Kaitseliidu esindajaga. Tuli saabub 
soomukil ja selle annab maavanem 
Värner Lootsmannile üle Harju Ma-
leva Keila malevkonna Saue kom-
panii pealik nooremleitnant Jüri 
Pääsuke. Jälle kõnelevad maavanem 
ja Kuusalu vallavanem ning siis läheb 
lahti valdade tõrvikuläitmine. Asi on 
pidulik. Kõik tõotavad tule oma val-
da jaanitule süütamiseks kohale viia 
ning seda oma elu ja au hinnaga. Pikk 
rivi saab tuled kätte. Sellega on amet-
lik osa läbi ja rahvas saab jaanituleks 
valmistuma hakata. 

Jõelähtme tuli pannakse later-
nasse põlvili 

Selge, et tõrvikuga autosse ei istu 
ja seetõttu tuleb võidutuli vahepeal 
laternasse peitu panna. Asi kujuneb 
nii keerukaks, et kaitseliidu mees 
Harald Ernesaks laskub lausa põlvili. 
Appi tõttavad ka Soome sõbrad. Lõ-
puks on tuli purgis ja asub koduteele, 
kus puhkab paar tundi Jõelähtme 
rahvamajas. Kell kümme võtab tule 
Jaanitule süütamiseks üle vallava-
nem Andrus Umboja. 

Jõelähtme tulesüütamise juures 
on meeleoluloojaks valge hobune, 
kellega tuli kohale kappab. Hobune 
on pärast tule üleandmist aga sellises 
kultuurišokis, et kolm meest pea-
vad teda sillapiirete juures ohjades-
se klammerdunult talitsema. Valge 
kaunitar kipub vägisi tagajalgadel 
tantsima.

Jaanituli süüdatud, käib vallava-
nem laternaga veel jupp aega ringi 
nagu usin päkapikk Lumivalgukese 
muinasjutus. Teise käega hoiab hel-
lalt vastu rinda kingiks saadud eesti 
lippu. 

Jõelähtme jaanituli rahvamaja 
kõrval jõekäärus on hästi organisee-
ritud, meeleolukas ja eriliste vahejuh-
tumiteta kulgev sündmus. Kui lõke 
peale pikka loitsimist ja mitut pudelit 
süütevedelikku lõpuks täistuuridel 
põlema saab, on kõik rahul ja lahti lä-
heb tants ning jõukatsumised. Vahva 
on raske raudratta tõstmisvõistlused, 
mis selgitavad, et suurim rammees 
ei ole mitte kõige suuremate lihas-
tega vaid hoopis parima tehnikaga 
sitke mees. Eriauhind läheb umbes 
kuue-aastasele Kevinile, kes saab 
nutikuse eest kasti limonaadi. Laval 
kepsutavad lopsakad tantsutüdru-
kud ansamblist Neeme Nogia. Tubli 
on intelligentse jutuga, eksootilises 
kaabus õhtu juht. 

Tänud kõigile tegijatele.
Meeli Hunt

 Lahing on põnev, Front Line on 
nii tõetruu esitusega, et paneb osa 
pealtvaatajaid suisa õpetussõnu 
jagama.

 Kuusalust saadetakse pärjad 
teele. Omapärase vihmavarju all 
on maavanema nõunik Nikolaii Vo-
jeikin ja maavanem Värner Loots-
mann. Esiplaanil Rein Peetrimägi, 
Johannes Tõrs ja Ülo Kurgpõld.

 Volikogu esimees annab võidutu-
lele au. Tule Jõelähtmele toimetav 
Harald Ernesaks on auavaldusest 
lummatud.

 Jõelähtme pärja toimetab 
kohale Rävala malevkonna Rävala 
kompanii rühmapealik veebel Ardo 
Haudsaar. Hetkel ta seda veel ei tea.

 Sellise “pilliga” sõidab Putini 
kaaskond.

 Kapten Ülo Ostumaa oli Vabadu-
se hiies ehk kõige sisukam mees. 
Temast sai alguse maakaitsepäeva 
idee - tõi mõtte Soomest meile ja 
istutas õigesse pinasesse. Täna istu-
tab Harju malevkonna pealik õigesse 
pinasesse järjekordse tammepuu.
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Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  27. aprill 2006  nr. 18 

Vallavolikogu keskkonnakomisjoni põhimääruse 
kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 47 lõike 2 ning  Jõelähtme valla põhimääruse 
paragrahv 45 lõike 2, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kinnitada Vallavolikogu keskkonnakomisjoni põhimää
rus vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub 08. mail 2006a.

Art Kuum 
Volikogu esimees 

  Lisa 
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 
27. aprilli 2006.a. määrusega nr. 18

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU 
KESKKONNAKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED.

1.1. Keskkonnakomisjon (edaspidi “komisjon”) on Jõeläht
me Vallavolikogu tööorgan, mille ülesandeks on Jõelähtme 
valla heakorra ja keskkonnakaitse küsimuste analüüs ning 
nendes valdkondades Jõelähtme Vallavolikogule ja Jõe
lähtme Vallavalitsusele ettepanekute tegemine ning vajadu
sel Jõelähtme Vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõude 
algatamine.

1.2. Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest lepingu
test, seadustest, Jõelähtme valla põhimäärusest, Jõeläht
me Vallavolikogu töökorrast ja teistest seaduse alusel antud 
õigusaktidest.

1.3. Komisjonile suunab materjale läbivaatamiseks vallava
litsus, volikogu ja volikogu esimees.

2. KOMISJONI MOODUSTAMINE.

2.1. Komisjon moodustatakse Jõelähtme valla põhimääru
ses sätestatud töökorras.

3. KOMISJONI ÜLESANDED.

Komisjoni ülesandeks on keskkonna ja looduskaitse ning 
heakorra valdkondades:

3.1. Selgitada välja Jõelähtme valla poolt lahendamist va
javad keskkonnaprobleemid ja teha ettepanekuid nende 
lahendamiseks;

3.2. Seisukoha andmine  selliste algatatud detailplaneerin
gute lähteülesannetele ennem kinnitamist, mis puudutavad 
miljööväärtuslikke alasid ja kõrghaljastusega alasid ning va
jadusel selliste detailplaneeringute vaidluste läbivaatamine 
ja seisukoha andmine;

3.3. Tegeleda valla arengukavas ettenähtud  tasakaalus
tatud arengust lähtuvalt oluliste rohevööndi objektide mää
ramisega; 

3.4. Kohalike looduskaitse objektide kaitse alla võtmise 
kohta ettepanekute tegemine;

3.5. Keskkonnaalaste projektide läbivaatamine ja ettepane
kute tegemine;

3.6. Vaadata läbi selliste algatatud detailplaneeringute läh
teülesanded ennem kinnitamist, mis annavad ehitusõiguse 
keskkonnaohtlike ehitiste ehitamiseks, vajadusel selliste 
detailplaneeringute vaidluste läbivaatamine ja seisukoha 
andmine;

3.7. Vaadata läbi keskkonnaohtlike ehitiste ehitusloa saami
se tingimused ja teha ettepanekud;

3.8. Olulisemate keskkonnamõju hindamise algatamise ot
suste eelnõude läbivaatamine;

3.9. Jäätmekava ja hoolduseeskirjade koostamise käigus 
ettepanekute tegemine;

3.10. Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo tingimuste väl
jatöötamisel ettepanekute tegemine;

3.11. Algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;

3.12. Esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks 
saadetud Jõelähtme valla õigusaktide eelnõude kohta;

3.13. Ettepanekute tegemine arengukavasse;

3.14. Ettepanekute tegemine üldplaneeringusse;

3.15. Kontrollida volikogu määruste ja otsuste täitmist;

3.16. Teha ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tule
vate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta;

3.17. Anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile ad
resseeritud kirjade kohta.

3.18. Teha koostööd külavanematega.

3.19. Anda arvamus ja ettepanekud keskkonna ohtlike ette
võtete keskkonnalubade andmiselotsustamisel.

4. KOMISJONI TÖÖ TOIMUB KOMISJONISISESE TÖÖ-
JAOTUSE JA IGA LIIKME INITSIATIIVI PÕHIMÕTTEL.

5. KOMISJONI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.

Komisjonil on õigus:

5.1. Nõuda tutvumiseks volikogu menetluses olevaid 
eelnõusid, samuti nõuda tutvumiseks vallavalitsuse struk
tuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja 
dokumente, v.a. neid, mis on seadusega keelatud;

5.2. Läbi vaadata ja ette valmistada volikogule komisjoni 
töövaldkonda käsitlevad materjalid;

5.3. Teha koostööd volikogu teiste komisjonidega problee
mi sisust sõltuvalt;

5.4. Esindada volikogu käesolevast põhimäärusest tulene
vates küsimustes volikogu antud volituste piires;

5.5. Esitada arupärimisi volikogu valitud või kinnitatud ame
tiisikutele;

5.6. Teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve 
projekti kohta; 

5.7. Vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksper
te;

5.8. Taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajaku
lu hüvitamist volikogu poolt kehtestatud korras;

5.9. Komisjon annab volikogule aru tehtud tööst vähemalt 
üks kord aastas.

6. TÖÖ KOMISJONIS.

6.1. Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esimees. Vaja
dusel valitakse aseesimees ja protokollija.

6.2. Komisjoni esimees valmistab ette komisjoni koosole
kute päevakorra, juhib komisjoni tööd, jaotab komisjoni liik
mete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni kooso
leku, otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra punktide 
arutelul, juhatab komisjoni koosolekut.

6.3. Komisjoni  korraline  koosolek toimub  iga kuu teisel 
teisipäeval,  algusega  kell 17.00. Vajadusel kutsutakse ko
misjon kokku 2 korda kuus.

Komisjoni esimehe ettevalmistatud koosoleku päevakorra 
edastab vallavalitsuse kantselei komisjoni liikmetele või

malusel 2 tööpäeva enne koosolekut. Komisjoni liikmete 
nõusolekul võib küsimusi päevakorda võtta enne päeva
korra kinnitamist koosolekul. Komisjoni liikmetel on õigus 
saada koopiaid koosolekutele esitatud  dokumentidest ja 
materjalidest Jõelähtme Vallavalitsuse sekretäri käest.

6.4. Komisjoni esimees võib kokku kutsuda komisjoni era
korralise koosoleku teatades selle toimumisest koos päeva
korraga vähemalt 5 tööpäeva ette.

6.5. Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline kui sellest 
võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, sealhulgas 
esimees või aseesimees.

6.6. Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõtmisega. 
Komisjon teeb otsuse, kui selle poolt on üle poole kohalole
vatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad kolmandal hääletami
sel järjest pooleks, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

6.7. Komisjoni koosoleku töö protokollitakse.

6.8. Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud ma
terjalid on hoiul vallavalitsuse kantseleis komisjonile eral
datud kaustas.

7. KOMISJON LÕPETAB OMA TEGEVUSE VOLIKOGU 
OTSUSE VÕI KOMISJONI LIIKMETE VOLITUSTE LÕP-
PEMISE ALUSEL.

8. RAKENDUSSÄTTED.

8.1. Käesolev määrus jõustub 08. mail 2006a.

8.2. Käesolev määrus avaldatakse valla ajalehes.

Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 19

Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise 
korra muutmine

Võttes  aluseks  sotsiaalhoolekande  seaduse  paragrahv  
23  punkti  1  ja  Jõelähtme 

Vallavolikogu 28. jaanuari 2003.a. määruse nr. 9,  Jõelähtme 
Vallavolikogu

M Ä Ä R A B :

§ 1. Täiendada Jõelähtme Vallavolikogu 28. jaanuari 2003.
a. määrusega nr 9 kehtestatud  Jõelähtme valla eelarvest 
sotsiaaltoetuste maksmise korda punktiga 1.1.4. alljärgne
vas sõnastuses:

“1.1.4.  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgne
vas tähenduses: paljulapseline pere – pere, kus on neli või 
enam kuni 18aastast last;         

üksikvanem – last üksinda kasvatav vanem;

riskirühma eakas – vanaduspensioni  saav lasteta  eakas  
või  eakas,  keda  laps tervisliku  või majandusliku seisundi 
tõttu ei saa toetada; 

puudega inimene – inimene,  kellele  on  arstliku  komisjoni  
otsusega  määratud puude  raskusaste;

puudelapse pere – kuni 16aastast puudega last kasvatav 
pere; 

madala sissetulekuga pere – pere,  kelle  sissetulek ühe pe
reliikme kohta on alla kehtestatud toimetulekupiiri; 

riskirühma pere – paljulapseline pere, üksikvanema pere, 
riskirühma vanur, 

puudega inimese pere, puudelapse pere, madala sissetu
lekuga pere.”

§ 2. Muuta  Jõelähtme  valla  eelarvest  sotsiaaltoetuste 
maksmise korra punkti 1.2.3.ning   sõnastada see alljärg
nevalt:

“1.2.3. Toetus   ravimite   väljaostmiseks   või  raviprotseduu
ridel osalemiseks riskirühma  eakale   isiku   osaluse   osali
seks   katmiseks,   mis tagab tervisliku seisundi  stabiilsuse  
või  paranemise. Toetuse taotlemise üheks aluseks on arsti 
ettekirjutus. Toetust  makstakse  suuruses,  mis tagab taot
lejale toimetulekupiiri,  kuid mitte üle 1000 krooni aastas. 
Toetust makstakse 50% ulatuses,  kui  1 kuu retseptiravimite 
hind  ületab  200  krooni.  Puudega  inimestele   ravimitoetu
se   maksmisel arvestatakse sotsiaalkindlustusameti   poolt  
makstava ravimitoetuse suurust.”

 § 3. Muuta Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maks
mise korra punkti 1.2.6. ning  sõnastada see alljärgnevalt:

 “1.2.6. Toetus riskirühma pere lastele hädavajalike koolitar
vete, riiete,  jalanõude, toidu jne. ostmiseks. Toetuse võib 
välja maksta sotsiaaltöötajale, õpetajale jt lapsega tegele
vatele isikutele, kui on alust arvata, et lapsevanem võib toe
tuse summasid kasutada ebasihipäraselt.”

§ 4. Muuta Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maks
mise korra punkti 1.2.8. ning sõnastada see alljärgnevalt:

“1.2.8. Kooli ja lasteaia toiduraha ning lasteaia osalustasu 
kompensatsioon madala sissetulekuga peredele.”

§ 5.  Muuta Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maks
mise korra punkti 1.2.11. ning sõnastada see alljärgnevalt:

“1.2.11. Toetus lapse I klassi minekul ning põhikooli või 
gümnaasiumi lõpetamiseks riskirühma peredele.”

§ 6. Muuta Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maks
mise korra punkti 1.3.1. ning sõnastada see alljärgnevalt:

“1.3.1. Toetuse taotlemiseks tuleb taotlejal esitada Jõeläht
me Vallavalitsuse  kantseleisse kirjalik avaldus jooksva kuu 
20. kuupäevaks, milles märgitakse taotlemise põhjus, taot
leja kontaktandmed, taotleja perekonnaseis, pereliikmete 
arv ja lisatakse sissetuleku suurust või töötu staatust tõen
davad dokumendid, avaldusele lisada võimalusel kulutusi 
tõendavad dokumendid.”

§ 7. Muuta Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maks
mise korra punkti 1.4.5. ning sõnastada see alljärgnevalt:

“1.4.5. Taotlused vaatab läbi sotsiaalkomisjon ning sotsiaa
losakond esitab korralduse eelnõu Jõelähtme Vallavalitsu
sele otsuse tegemiseks.”

§ 8. Kinnitada Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste 
maksmise kord paragrahvlõigepunkt süsteemis vastavalt 
lisale.

§ 9. Määrus jõustub 22. juunil  2006.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 20

Neeme Rahvamaja põhimääruse muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 22 lõige 1 punkti 34, Neeme Rahvamaja põhi
määruse punkti 1.2 ning Neeme Rahvamaja taotluse, Jõe
lähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

Söeterminal inves-
teeris söetolmu 
vähendam isse 15,5 
miljonit

Muuga söeterminal lõpetas kesk-
konnaalased tööd, mille käigus 
täiustati terminali niisutussüs-
teemi ja investeeriti söetolmu 
vähendamisse ühtekokku 15,5 
miljonit krooni.

Mai alguses hakkasime paigalda-
ma niisutussüsteemi täiustamiseks 
mõeldud 22 täiendavat kastmisseadet. 
Tööd lõpetasime juuni keskpaigaks, 
kastmisseadmed on paigaldatud ja pi-
serdavad automaatrežiimil. Lisaks on 
uued niisutusseadmed kaugjuhtimise 
ja elektriküttega ning töötavad aasta 
ringi. Need muudatused peaksid vii-
ma miinimumini söetolmu tekkimise 
võimaluse.

Praegu monteeritakse terminali 
territooriumil Steckeri pihustisüs-
teemi. Nimetatud süsteem võimal-
dab kanda söevaalude pinnale spet-
siaalsest ainest koosneva vesilahuse, 
mis moodustab kastmisel söepinnale 
looduses laguneva kilelaadse kaitse-
kihi. See aga tagab selle, et tuulega 
süsi ei tolma.

Teine hea asi, mis kaasneb Steckeri 
kastmissüsteemiga, on see, et pihustid 
saab viia söele lähemale ehk kasta ka 

siis, kui puhub tugev tuul. Kolmandaks 
võib kastmissüsteemi torustikku elekt-
riga kütta ja seetõttu saab sütt kasta ka 
miinuskraadidega.

Rajame ka vagunite puhastusplatsi. 
See on betoonist aluspinnaga eraldi 
ala, kus edaspidi puhastatakse laadi-
missõlmest tulevad söevagunid.

Tänaseks on lõpetatud kõik asfal-
di- ja betoonitööd söetolmu tekkimise 
ärahoidmiseks. Terminali laolaadurite 
nooltel olevad konveieriosad katsime 
lisaks olemasolevatele külgkatetele ka 
pealt. Söetolmu tekkimise vähenda-
miseks oleme betoneerinud terminali 
peakonveierialuse ala ning laokon-
veierialused.

Monitooringujaam: 
söetolmu osatähtsus 
õhus on normi piires
Aprilli lõpus võttis söeterminal 
kasutusele välisõhu automaatse 
seirejaama, et reaalajas jälgida 
peentolmu osatähtsust õhus. 
Jaamast saadav tagasiside aitas 
muuta terminali tolmutõrje olu-
liselt tõhusamaks ning reageeri-
mise kiiremaks. 

Monitooringujaama asukoha koos-
kõlastasid keskkonnainspektsiooni, 
Jõelähtme valla ja Harjumaa keskkon-
nateenistuse esindajad.

Viimase kuu aja jooksul iga 30 mi-
nuti tagant võetud andmete põhjal ei 
ole terminal lubatud saastetaset üle-
tanud. Monitooringujaama näitajate 
järgi moodustas välisõhu ööpäevane 
keskmine saaste keskmiselt 20 mg/m³ 
kuus, samal ajal kui lubatud saastetase 
on 50 mg/m³ kohta. Normikohastele 
tulemusele vaatamata on terminali 
vahetusülemad teinud plaanipäraseid 
profülaktilisi töid ning niisutanud sö-
evaalusid.

Söetermiali jaoks on esmatähtis 
koostöö valla ja kohalike elanikega, 
kes asuvad Muuga sadama vahetus 
läheduses ning koostöö Keskkon-
nainspektsiooniga, kelle tehtud juhi-
seid peame oluliseks.

Söeterminal rajati Muugale koos-
töös Tallinna sadamaga, kes inves-
teeris projekti umbes 800 miljonit 
krooni. Tallinna sadama pikaajalise 
strateegia kohaselt aitab terminal kin-
nistada kaubavoogusid ja vähendada 
sõltuvust Eestit läbivast naftatransii-
dist. Selleks on investeeritud kokku 1,5 
miljardit krooni.

Terminal projekteeriti ja tehnoloo-
giline skeem kavandati koostöös Sak-
samaa söekäitlemisseadmete tarnijaga 
ThyssenKrupp Foerdertechnik GmbH. 
Projekt läbis kõik kooskõlastused ja sai 
Jõelähtme valla heakskiidu.

JELENA PÕDER 
Coal Terminal ASi juhatuse liige

Muuga söetermial annab teada
Inimesed soovivad 
Muuga tööstusob-
jektide kohta roh-
kem teavet
Aprillis korraldas Turu-uu-
ringute AS Muugal asuva sö-
eterminali palvel kohalike 
elanike seas küsitluse, milles 
uuriti, kas inimestel on piisa-
valt teavet piirkonnas tegut-
sevate ettevõtete kohta.

Kohalikud elanikud olid aktiivsed 
ja paljudel juhtudel meeldivalt ül-
latunud, et nendelt üldse arvamust 
küsitakse ja see kellelegi korda lä-
heb. Ühe suurema probleemina too-
di esile just info nappust. Kuigi piir-
konnas toimuva kohta ei ole Muuga 
aedlinna söeterminaliga külgneva 
osa, Uusküla ja Saviranna elanikel 
just liiga palju infot, soovitakse seda 
saada. Eelistatuim teabe saamise ka-
nal oli ülekaalukalt vallaleht.

Püüdsime välja selgitada Muuga 
söeterminali lähiümbruse elanike 
valupunktid seoses elukeskkonna-
ga. Seda enam, et Muuga sadama 
ümbrus on juba kujunenud arves-
tatavaks tööstuspiirkonnaks, kuhu 
on koondunud palju tööstusobjek-
te ja suurettevõtteid. Küsitlusest 
selgus, et naabruses asuva Muu-
ga sadama tegevuse mõju häirib 

enamikku kohalikest elanikest. 
Selge on see, et sadam laieneb veel-
gi ja ettevõtted ning piirkonna ela-
nikke esindavad vallajuhid peaksid 
senisest tihedamalt suhtlema ning 
koostööd tegema juba probleeme 
ennetades.

Muuga söeterminali opereeriva 
ettevõtte AS Coal Terminal Opera-
tor juhatuse liige Jelena Põder ütles, 
et ettevõte peab vajalikuks senisest 
enam kohalike elanikega suhelda. 
“Arvan, et suur osa talvistest ja va-
rakevadistest probleemidest oli tin-
gitud just möödarääkimisest. Oleme 
viimastel kuudel söetolmu piiramis-
se palju panustanud ja olukord on 
selgelt paranenud. Me ei ole enam 
pikka aega saanud kaebusi, mis 
näiteks talvel olid peaaegu igapäeva-
sed,” rääkis Põder.

Turu- ja arvamusuuringute firma 
Turu-uuringute AS-i küsitluse vali-
mi moodustasid Muuga aedlinna sö-
eterminaliga külgneva osa, Uusküla 
ja Saviranna elanikud, kokku 200 
majapidamist. Küsitluse eesmärk 
oli välja selgitada Muuga sadama 
lähiümbruse elanike valupunktid 
seoses elukeskkonnaga ning elanike 
informeeritus. Turu-uuringute kü-
sitlus toimus 5.–16. aprillini, küsitle-
ti elanikke alates 15. eluaastast.

HELLA KALDARU 
Turuuuringute ASi uuringujuht
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§ 1. Muuta Neeme Rahvamaja põhimääruse punkti 4.5 ala
punkti 2 ning sõnastada see  alljärgnevalt:

“2) sõlmib töölepinguid ning töövõtulepinguid.”

§ 2. Muuta Neeme Rahvamaja põhimääruse punkti 4.5 ala
punkti 9 ning sõnastada see  alljärgnevalt:

“9) osaleb Neeme Rahvamaja arengukava koostamises, ra
kendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, 
töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsi
ooni tõstmiseks.”

§ 3. Muuta  Neeme Rahvamaja  põhimääruse  punkti 4.7. 
teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

“Nõukogu kooseisu kinnitab rahvamaja juhataja ettepane
kul kolmeks aastaks vallavalitsus, kes võib nõukogu koos
seisu nimetada oma esindaja.”

§ 4. Täiendada Neeme Rahvamaja põhimääruse punkti 4.8. 
alapunktidega 6 – 8 alljärgnevas sõnastuses:

“6) korraldab Neeme Rahvamaja arengukava koostamist 
ning annab sellele heakskiidu. Neeme Rahvamaja arengu
kava kinnitab Jõelähtme Vallavolikogu.

7) osaleb Neeme Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täit
miseks korraldatava konkursi komisjoni töös.

8) otsustab tähtsamaid kultuuritöö valdkonda puudutavaid 
küsimusi.”

§ 5. Täiendada Neeme Rahvamaja põhimääruse punkti 4.9. 
alapunktiga 5 alljärgnevas sõnastuses:

“5) nõukogu esindab nõukogu esimees.”

§ 6. Muuta Neeme Rahvamaja põhimääruse   punkti 5.1. ja 
sõnastada see alljärgnevalt:

“5.1. Neeme Rahvamaja töötajatega sõlmib,  muudab ja 
lõpetab töölepingud juhataja.”

§ 7.  Määrus jõustub 22. juunil 2006.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 21

Jõelähtme valla arengukava muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse para
grahv 22 lõige 1 punktist 7, Jõelähtme valla põhimääruse 
paragrahv 30 lõige 1 punktist 7, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Muuta Jõelähtme valla arengukava osa Tegevuskava 
ning võtta see vastu käesoleva määruse lisas toodud sõ
nastuses. 

§ 2. Määrus jõustub 22. juunil 2006.a.

Ardo Lass  
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 22

Jõelähtme Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koos-
seisu kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõige 1 punktist 36, avaliku teenistuse seaduse 
paragrahv 11 lõikest 1, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kinnitada Jõelähtme Vallavalitsuse struktuur ja teenistu
jate koosseis vastavalt lisale.

§ 2. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 22. 
veebruari 2006 määrusega nr. 12  kinnitatud Jõelähtme Val
lavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis.

§ 3. Määrus jõustub 19. juunil 2006.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. juuni 2006  nr. 23

Jõelähtme valla ehitusmääruse muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse parag
rahv 22 lõige 1 punktist 29, Jõelähtme valla ehitusmääruse 
paragrahv 3 punktist 1, Jõelähtme Vallavolikogu  

M Ä Ä R A B:

Muuta Jõelähtme valla ehitusmäärust alljärgnevalt:

§ 1. Tunnistada kehtetuks ehitusmääruse § 2 lg 1 p 1.

§ 2. Muuta ehitusmääruse § 5 ja sõnastada see alljärgne
valt: 

“§ 5. Maa ja planeerimisosakonna pädevus

(1)  Maa ja planeerimisosakonna pädevusse kuulub:

1) üldplaneeringu, teemaplaneeringu, ehitusmääruse ja de
tailplaneeringu koostamise korraldamine;

2) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailplaneeringute 
lähteülesannete koostamine ning kooskõlastamine; 

3) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailplaneeringu 
koostamise käigus tekkivate planeeringuvaidluste lahenda
mise korraldamine;

4) avalikkuse informeerimise korraldamine üldplaneeringu, 
teemaplaneeringu ja detailplaneeringu algatamisest ja keh

testamisest; 

5) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku korraldamine;

6) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel planeeringus 
vajalike paranduste ja täienduste tegemise otsustamine;

7) detailplaneeringule illustreerivate jooniste või makettide 
lisamise nõude esitamine; 

8) kehtestatud üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja de
tailplaneeringute arhiveerimise ja kättesaadavuse korralda
mine;

9) projekteerimistingimuste koostamine planeerimisseadu
se paragrahv 9 lõikes 10 sätestatud juhtudel;

10) projekteerimistingimuste   koostamine,  v.a.  käesoleva   
määruse   § 5¹ lõige 1 punktis 1 sätestatud juhul;

11) ehitiste arhitektuursete ja arhitektuurehituslike tingi
muste koostamine;

12) projekteerimistingimuste avalikustamine;

13) ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuete
le vastavuse kontrollimise korraldamine;

14) ehitusprojektide nõuetele vastavuse ekspertiisi vajadu
se määramine.

§ 3. Täiendada ehitusmäärust §ga 5¹ alljärgnevas sõnas
tuses:

“§ 5¹. Ehituse ja keskkonnaosakonna pädevus

(1) Ehituse ja keskkonnaosakonna pädevusse kuulub:

1) insenertehniliste projekteerimistingimuste       koostami
ne ja väljastamine; 

2) ehitusloa, kirjaliku nõusoleku ja ehitise teatise menetle
mine;

3) ehitustööde registreerimine;

4) ehitise kasutusloa menetlemine;

5) ehitise ülevaatuse korraldamine;

6) Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine;

7) ehitisregistri pidamine;

8) dokumentatsiooni säilitamine;

9) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine;

10) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks   ekspertiisi 
tegemise korraldamine;

11) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korral
damine;

12) ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;

13) ehitusettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimine;

14) osavõtt detailplaneeringu lähteülesande koostamisest 
oma pädevuse piires;

15) tehnovõrkude ja infrastruktuuri paiknemine;

16) kaevelubade väljastamine;

17) keskkonnakaitse abinõud;

18) ettepanekute tegemine kaitseeeskirjade,  põhimää
ruste ja muude kasutamistingimuste täpsustamiseks või 
muutmiseks;

19) keskkonnamõjude hindamise menetlemine.

§ 4. Muuta ehitusmääruse § 13 ja sõnastada see alljärgne
valt: 

“§ 13. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja korral
damine

(1) Maa ja planeerimisosakond korraldab avalikkuse infor
meerimise kavatsetavatest detailplaneeringutest vastava 
ajalehe ja Jõelähtme veebilehe kaudu vähemalt üks kord 
aastas.

(2)  Detailplaneeringu koostamise algatab vallavalitsus, v.a. 
käesoleva määruse § 3 lõikes 6 sätestatud juhtudel.

(3) Detailplaneeringu algatamise ettepaneku võib teha 
igaüks, esitades maa ja planeerimisosakonnale vormi
kohase taotluse, millele tuleb lisada lahendusskeem pla
neeringuga kavandatavast. Taotluse vorm on saadaval 
vallavalitsuse kantseleis, maa ja planeerimisosakonnas ja 
Jõelähtme veebilehel ning taotlus sisaldab järgmisi and
meid: 

1) taotleja nimi; 

2) taotleja kontaktandmed; 

3) planeeringu põhjendatud eesmärk; 

4) huvi olemasolul taotlus planeeringu koostamise ja finant
seerimise kohta.

(3¹)  Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lahenduss
keem peab visuaalselt    kirjeldama  kavandatavaid  ehitus
mahte. Lahendusskeem tuleb esitada  krundiplaanil või val
la aluskaardil, millel näidata orienteeruvad  hoonestusalad 
ja kavandatav hoonestuse kõrgus ning vajadusel muud 
hoonestuse eripära kajastavad parameetrid.

(4) Maa ja  planeerimisosakond  koostab  ühe  kuu  jooksul  
vormikohase taotluse  vastuvõtmisest alates detailplanee
ringu lähteülesande, mis sisaldab alljärgnevaid osasid: 

1) planeeritava ala piir ja suurus; 

2) planeeringu koostamise eesmärk ja alused; 

3) arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud 
ja dokumendid; 

4) nõuded ja tingimused planeeringu koostamiseks ja vor
mistamiseks; 

5) planeeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste 
loetelu;

6) lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avaliku tutvustami
se vajaduse määramine.

(5) Kui detailplaneeringu algatamise taotluses soovitakse 
planeeringu finantseerimist valla kulul koostab maa ja pla
neerimisosakond läheteülesande ja vallavalitsus algatab 
detailplaneeringu ainult juhul, kui taotletava planeeringu 
koostamine on valla eelarves ette nähtud.

(6) Maa ja planeerimisosakond kooskõlastab detailplanee
ringu lähteülesande:

1) vallavolikogu arengu ja planeerimiskomisjoniga kui de
tailplaneeringuga taotletakse kehtiva üldplaneeringu muut
mist;

2) Asutus Rebalaga kui detailplaneeringu ala jääb Rebala 
muinsuskaitseala piiresse; 

3) valla ehituse ja keskkonnaosakonnaga; 

4)  vastava riigiasutuse või kaitseala valitsejaga, kui planee
ritaval maaalal asub riiklik kaitse alla võetud maaala või 
üksikobjekt või planeeringu algatamise taotlusega tehakse 
ettepanek selle  kaitse  alla  võtmiseks või kui   planeeritaval 
maaalal asub riigi omandisse kuuluv maavara aktiivvaru või 
altkaevandatud ala;                     

5) vajadusel muude asutuste ja isikutega.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kooskõlastus
ed peavad olema formuleeritud ulatuses, mis võimaldab 
otsustada detailplaneeringu vastuvõtmise. Kui kooskõlas
tamisel ei viidata vastuolule seadusega või seaduse alusel 
kehtestatud planeeringuga, loetakse lähteülesanne koos
kõlastatuks ka juhul, kui kooskõlastaja seab tingimusi, mis 
ei ole seadusest või määrusest tulenevalt vajalikud detailp
laneeringu algatamise otsustamiseks.

(7¹) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud koos
kõlastuse annab osakonna juhataja, tema puudumisel vas
tava valdkonna abivallavanem.

(8) Detailplaneeringu lähteülesanne loetakse kooskõlas
tatuks, kui ühe kuu jooksul planeeringu kooskõlastajale 
väljasaatmise päevast arvates, ei ole saabunud kirjalikku 
kooskõlastust või vastuväidet.

(9) Vallavalitsus võib detailplaneeringu koostamisest huvi
tatud isikuga sõlmida lepingu detailplaneeringu koostami
se kohta. Lepinguga määratakse valla ja detailplaneeringu 
koostamisest huvitatud isiku kohustused detailplaneerin
gu koostamisel ja planeeringu koostamise rahastamisel. 
Eraõiguslik isik ei tohi olla detailplaneeringu koostamise 
tellija looduskaitse ja muinsuskaitse alla võetud maaalade 
planeerimisel, samuti juhul, kui detailplaneeringuga soo
vitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut. Sellisel juhul 
võib vallavalitsus sõlmida huvitatud isikuga lepingu ainult 
detailplaneeringu koostamise rahastamise kohta. Lepingu 
sõlmib vallavalitsuse nimel vallavanem ning leping jõustub 
detailplaneeringu algatamiseks vajaliku vallavalitsuse kor
ralduse jõustumisel.

(10) Vallavalitsuse korraldus, millega algatatakse detailpla
neeringu koostamine ja kinnitatakse detailplaneeringu läh
teülesanne, sisaldab muuhulgas järgmisi andmeid: 

1) detailplaneeringu pealkiri;

2) planeeritava ala suurus; 

3) detailplaneeringu eesmärk; 

4) vajadusel ajutise ehituskeelu kehtestamine.

(11) Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib 2 aastat, arva
tes vallavalitsuse vastava korralduse teatavakstegemisest.

(12) Detailplaneeringu koostamist korraldab maa ja pla
neerimisosakond, kui koostamise kohta ei ole sõlmitud kä
esoleva paragrahvi lõike 9 kohast lepingut.”

§ 5.  Täiendada ehitusmääruse § 14 lõikega 1¹ alljärgnevas 
sõnastuses:

“(1¹) Maa ja planeerimisosakond esitab algatatud detailp
laneeringute lähteülesanded koos skeemlahendustega 
paberkandjal informatsiooniks ka volikogu arengu ja pla
neerimiskomisjonile.”

§ 6.  Muuta ehitusmääruse § 14 lõiget 4¹ ja sõnastada see 
alljärgnevalt:

“(4¹)  Detailplaneeringute eskiislahenduste tutvustamise 
staadiumis esitab vallavalitsus lahenduse kooskõlastami
seks ka volikogu arengu ja planeerimiskomisjonile.”

§ 7.  Muuta ehitusmääruse § 17 lõiget 10¹ ja sõnastada see 
alljärgnevalt:

“(10¹)  Peale avalikku arutelu ja enne detailplaneeringu keh
testamist volikogus, esitab vallavalitsus detailplaneeringu 
kooskõlastamiseks ning seisukohavõtuks volikogu arengu 
ja planeerimiskomisjonile.”

§ 8. Määrus jõustub 19. juunil 2006.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 24

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu 
maksmise korra muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse parag
rahv 22 lõige 1 punktist 21,  Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Täiendada Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 
määrust nr. 14 paragrahviga 6¹ alljärgnevas sõnastuses: 

“ § 6¹. Valla konstaablile, keda on kutsutud osa võtma ko
misjoni koosolekust, makstakse tasu 300. krooni iga kohal 
viibitud komisjoni koosoleku eest”.

§ 2.  Määrus jõustub 19. juunil 2006.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  22. mai 2006 nr. 70

Volikogu majandus-arengukomisjoni  
tegevuse lõpetamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, Jõelähtme valla põhimää
ruse paragrahv 30 lõige 1 punkti 20, paragrahv 46 lõike 12, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B : 

1. Lõpetada Jõelähtme Vallavolikogu 25. novembri 2005 
otsusega nr 8 moodustatud volikogu majandusarenguko
misjoni tegevus.

2. Lugeda volikogu majandusarengukomisjoni esimehe 
Väino Haab’i volitused lõppenuks.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  22. mai 2006 nr. 71

Täiendavate alatiste komisjonide  
moodustamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, paragrahv 47 lõike 1, Jõe
lähtme valla põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punkti 20 ja 
paragrahv 45 lõike 1, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Moodustada volikogu volituste ajaks täiendavalt järgmi
sed alatised komisjonid:

1.1 arengu ja planeerimiskomisjon;

1.2 majandus ja rahanduskomisjon.

2. Tegevust jätkavad Jõelähtme Vallavolikogu 25. novembri 
2005 otsusega nr 8 moodustatud järgmised alatised komis
jonid:

2.1 haridus ja kultuurikomisjon;

2.2 sotsiaalkomisjon;

2.3 korrakaitsekomisjon;

2.4 revisjonikomisjon;

2.5 keskkonnakomisjon.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  22. mai 2006 nr. 72

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehe valimine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõige 1 punktist 20, paragrahvist 47, Jõelähtme 
valla põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punktist 20, parag
rahv 45 lõikest 4 ning tulenevalt salajase hääletuse tulemus
test, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Valida VÄINO HAAB  arengu ja planeerimiskomisjoni 
esimeheks.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  22. mai 2006 nr. 73

Majandus- ja rahanduskomisjoni esimehe valimine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõige 1 punktist 20, paragrahvist 47, Jõelähtme 
valla põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punktist 20, parag
rahv 45 lõikest 4 ning tulenevalt salajase hääletuse tulemus
test, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Valida  TAIMI SAARMA  majandus ja rahanduskomisjoni 
esimeheks.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  22. mai 2006 nr. 74

Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse para
grahv 22 lõike 1 punktist 20, paragrahv 47 lõikest 1, Jõe
lähtme valla põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punktist 20 
ja paragrahv 45 lõikest 5 ning komisjoni esimehe esildisest, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Kinnitada volikogu korrakaitsekomisjon 9 liikmelisena 
järgmises koosseisus:

1.1 Harri Reidma  esimees

1.2 Maido Pajo 

1.3 Hilda Männik

1.4 Väino Haab

1.5 Veljo Haavel

1.6 Rein Peetrimägi

1.7 Ljudmilla Kaska

1.8 Aleksander Lepik

1.9 Tõnu Lauter.
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2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  22. mai 2006 nr. 75

Majandus- ja rahanduskomisjoni koosseisu kinnita-
mine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse parag
rahv 22 lõike 1 punktist 20, paragrahv 47 lõikest 1, Jõeläht
me valla põhimääruse  paragrahv 30 lõike 1 punktist 20 ja 
paragrahv 45 lõikest 5 ning komisjoni esimehe esildisest, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T  S U S T A B:

1. Kinnitada volikogu majandus ja rahanduskomisjon 9 liik
melisena järgmises koosseisus:

1.1 Taimi Saarma  esimees

1.2 Tiit Kollo

1.3 Kaja Olek

1.4 Veljo Haavel 

1.5 Aivar Treiberg

1.6 Aavo Mooste

1.7 Tarmo Paldermaa

1.8 Art Kuum

1.9 Tiia Välk.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  22. mai 2006 nr. 76

Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse para
grahv 22 lõike 1 punktist 20, paragrahv 47 lõikest 1, Jõe
lähtme valla põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punktist 20 
ja paragrahv 45 lõikest 5 ning komisjoni esimehe esildisest, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Kinnitada volikogu arengu ja planeerimiskomisjon 9 liik
melisena järgmises koosseisus:

1.1 Väino Haab  esimees

1.2 Kalev Lehtla 

1.3 Kalmer Kase

1.4 Maido Pajo

1.5 Arno Kannike

1.6 Aivar Jõgi

1.7 Ljudmilla Kaska

1.8 Jelena Lätik

1.9 Toomas Kümmel.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 77

Jõelähtme valla 2005. majandusaasta aruande kinnita-
mine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  
paragrahv 22 lõige 1 punkti 1 ja paragrahv 39¹ lõike 2 ning 
valla ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 26, Jõelähtme Val
lavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kinnitada Jõelähtme valla 2005. majandusaasta aruanne 
järgmises mahus:

1.1. 2005. aasta täpsustatud eelarve tulud olid 64 437 tu
hat krooni ja tulude laekumine oli 65 166 tuhat krooni, s.o. 
101%;

1.2. Finantsinvesteerimistehingute eelarve oli 778  tuhat 
krooni ja täitmine 1 926 tuhat krooni;

1.3. 2005. aasta eelarve täpsustatud kulude plaan   oli 63 
659 tuhat krooni ja täitmine 63 241 tuhat krooni s.o. 99,3%;

1.4. Kassaline käibefond oli 50 000 krooni. 2006. aasta algu
se vaba jääk 1121 tuhat krooni.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006  nr. 78

Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, paragrahv 47 lõike 1, para
grahvi 48 ning lähtudes Taimi Saarma isiklikust avaldusest, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 21. detsembri 2006 ot
susega nr. 27 kinnitatud revisjonikomisjoni koosseisu ning 
arvata komisjonist välja Taimi Saarma.

2. Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Ljudmilla Kaska.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 79 

Täiendavate kohustuste võtmine Loo Keskkooli re-
konstrueerimiseks

Võttes aluseks Jõelähtme valla arengukava 20042006 ning 
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 
lõige 1 punkti 8, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Nõustuda kohustuste võtmisega 2,0 miljoni krooni ula
tuses 2007 aasta valla eelarves, seoses Loo Keskkooli re
konstrueerimise riigihanke arhitektuuri ja insenertehnilise 
projekteerimise teostamisega.

2. Lubada vallavalitsusel teha kulutusi 402 000. krooni ula
tuses 2006. aasta eelarves Loo Keskkooli majanduskulude 
arvelt, kuni järgmise lisaeelarve vastuvõtmiseni. Kulutused 
tehakse seoses Loo Keskkooli rekonstrueerimisega. 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 80 

Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 otsuse nr. 
35 täiendamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 30 lõikest 2, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Täiendada Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 
otsuse nr. 35 punkti 2 teise lausega alljärgnevas sõnastu
ses: 

“Lubada ajutiselt, kuni teemaplaneeringu valmimiseni, Mui
nsuskaitseameti tingimustel algatada Rebala muinsuskait
sealal detailplaneeringuid olemasolevate kinnistute piires 
kuni kahe uue elamukrundi moodustamiseks ning kommu
nikatsioonidega seotud probleemide (juurdepääsuteed, ve
sivarustus, kanalisatsioon, sadeveed jne) lahendamiseks.”

2. Täiendada Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 
otsust nr. 35 punktiga 2¹ alljärgnevas sõnastuses: 

“2¹. Punktis 2 sätestatud piirang ei kehti detailplaneeringu
te algatamise taotlustele, mis on enne 22. veebruari 2006 
saanud Muinsuskaitseameti kooskõlastuse detailplaneerin
gu algatamiseks”.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 81

Jõelähtme valla Jägala küla Kassi maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõikest 2, planeerimisseaduse paragrahv 24 lõi
kest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 
3,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Jägala küla Kassi maaüksuse detailplanee
ring vastavalt  Vahtra Grupp OÜ poolt koostatud tööle nr 
DP1105, millega on 2,68 ha suurusel maaalal asuva kin
nistu jagamisel tekkivatele kruntidele kavandatud kuue ük
sikelamu ehitamine. 

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude välja
ehitamine tagatakse vastavalt 29. mail  2006 sõlmitud le
pingule nr. 06/06.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemiseks.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 82 

Jõelähtme valla Loo aleviku Antsu maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõikest 2, planeerimisseaduse paragrahv 24 lõi
kest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 
3,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada  Loo aleviku Antsu maaüksuse detailplanee
ring vastavalt  OÜ ASE Projekteerimise büroo poolt koos
tatud tööle nr PL1004/DP, millega on 3,23 ha suurusel 
maaalal asuva kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele 
kavandatud kahe äri ja tootmishoone ehitamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude välja
ehitamine tagatakse vastavalt 12. juunil  2006 sõlmitud le
pingule nr. 09/06. 

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemiseks.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 83

Jõelähtme valla Ülgase küla Lauda maaüksuse detailp-
laneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõikest 2, planeerimisseaduse paragrahv 24 lõi
kest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 
3,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Ülgase küla Lauda maaüksuse detailplanee
ring vastavalt  Ruum ja Maastik OÜ poolt koostatud tööle 
nr 40/05. 1,6 ha suurusel maaalal asuva kinnistu jagami
sel tekkivatele kruntidele on kavandatud kahe üksikelamu 
ehitamine.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemiseks.

3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 84

Jõelähtme valla Iru küla Klaukse maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõikest 2, planeerimisseaduse paragrahv 24 lõi
kest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 
3,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Iru küla Klaukse maaüksuse detailplaneering 
vastavalt  OÜ M.K. Konsultatsioonid poolt koostatud töö
le nr 1104/14, millega on 1,5 ha suurusel maaalal asuva 
kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele kavandatud kahe 
ridaelamu ja kolme 3korruselise korterelamu ehitamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude välja
ehitamine tagatakse vastavalt 14. juunil  2006 sõlmitud le
pingule nr. 07/06.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemiseks.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 85

Jõelähtme valla Maardu küla Landi 2 maaüksuse de-
tailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse pa
ragrahv 22 lõikest 2, planeerimisseaduse paragrahv 24 lõi
kest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 
3,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Maardu küla Landi 2 maaüksuse detailpla
neering vastavalt  OÜ SSSK koostatud tööle nr 52, millega 
on 0,39 ha suurusel maaalal asuva kinnistu jagamisel tekki
vatele kruntidele kavandatud kahe üksikelamu ehitamine.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemiseks.

3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 86

Jõelähtme valla  Loo aleviku Sitika  maaüksuse detail-
planeeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse para
grahv 22 lõikest 2, planeerimisseaduse paragrahv 24 lõikest 3, 
Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 3,  Jõe
lähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Loo aleviku Sitika maaüksuse detailplanee
ring vastavalt  OÜ Idee & Joonis poolt koostatud tööle nr 
05037, millega on 3,11 ha suurusel maaalal asuva kinnistu 
jagamisel tekkivatele kruntidele kavandatud nelja üksikela
mu ja seitsme kaksikelamu ehitamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude välja
ehitamine tagatakse vastavalt 14. juunil  2006 sõlmitud le
pingule nr. 10/06.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemiseks.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 87

Jõelähtme valla Neeme küla Toomari III ja Liivamet-
sa 3 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 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 Neeme küla Toomari III ja Liivametsa 3 
maaüksuste detailplaneering vastavalt  insenerpro
jekteerija Mari Viilop’i poolt koostatud tööle nr 7/2006. 
1,49 ha suurusel maaalal asuva kinnistu jagamisel 
tekkivatele kruntidele on kavandatud kahe üksikelamu 
ehitamine.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh
tus ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstege
miseks.

3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemi
sest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 88

Jõelähtme valla Ruu küla Kõrre maaüksuse detailp-
laneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 22 lõike 1 punktist 33, planeerimisseaduse 
paragrahv 24 lõikest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse 
paragrahv 3 punktist 3,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Ruu küla Kõrre maaüksuse detailpla
neering vastavalt Tiit Kaljundi Projektgrupp OÜ poolt 
koostatud tööle nr 1804, millega on ca 10 ha suurusel 
maaalal asuva kinnistu jagamisel tekkivatele kruntide
le kavandatud 27 üksikelamu ehitamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude 
väljaehitamine tagatakse vastavalt 14. juunil 2006 sõl
mitud lepingule nr. 08/06.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh
tus ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstege
misest

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemi
sest. 

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 89

Maavanemale seisukoha andmine

Lähtuvalt Harju Maavalitsuse 23.05.2006 kirjast nr. 3.2
2/27 soovivad Harjumaal, Jõelähtme vallas, Uusküla 
külas Aino Inno’le kuuluvat kinnistut AÜ Tammiku 20, 
mis on registreeritud Tallinna Linnakohtu kinnistus
osakonnas Harju kinnistusjaoskonna kinnistusregistri 
registriosas nr 472802, pindalaga 1197 m2, katastritun
nus 24501:003:0010, omandada välismaalased Natalja 
Topalašvili ja Iliko Topalašvili.

Arvestades eelpooltoodut ning võttes aluseks kinni
sasja omandamise kitsendamise seaduse paragrahv 
1 lõike 1, paragrahv 2  lõike 4 ja paragrahv 4 lõike 1, 
Jõelähtme Vallavolikogu
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Jõelähtme valla  
sotsiaaltoetuste 
maksmise korrast

Jõelähtme vald maksab sotsiaal-
toetust peredele ja üksikisikutele 
toimetuleku soodustamiseks valla 
eelarvest, toetust makstakse vä-
hekindlustatud või erivajadusega 
isikutele ja perekondadele hädava-
jalike kulude osaliseks katmiseks. 
Toetust on õigus taotleda isikul, 
kes rahvastikuregistri andmetel on 
Jõelähtme valla elanik. 

Sotsiaaltoetused on eelkõige 
mõeldud järgnevalt loetletud 
inimestele ja peredele:

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

• üksikvanem – last üksinda kas-
vatav vanem;

• riskirühma eakas – vanaduspen-
sioni saav lasteta eakas või eakas,    
keda laps tervisliku või majandus-
liku seisundi tõttu ei saa toetada;

• puudega inimene – inimene, kel-
lele on arstliku komisjoni otsusega  
määratud puude raskusaste;

• puudelapse pere – kuni 16-aas-
tast puudega last kasvatav pere;

• madala sissetulekuga pere 
– pere, kelle sissetulek ühe pere-
liikme kohta on alla kehtestatud 
toimetulekupiiri.

• riskirühma pere – paljulapseline 
pere, üksikvanema pere, riskirüh-
ma vanur, puudega inimese pere, 
puudelapse pere, madala sissetu-
lekuga pere.

Lähtuvalt eelnevatest mõistetest 
on sotsiaaltoetuste maksmise 
korda viidud sisse mõned muuda-
tused.

Riskirühma eakal on õigus arsti et-
tekirjutuse alusel taotleda ravimite 
ja raviprotseduuride osalist kom-
penseerimist. Toetust ei maksta 
üle 1000 krooni aastas. Kui 1 kuu 
retseptiravimite hind ületab 200 
krooni, on võimalik taotleda kom-
pensatsiooni 50% ulatuses.

Puudega inimestele ravimitoetuse 
maksmisel arvestatakse sotsiaal-
kindlustusameti poolt makstava 
ravimitoetuse suurust.

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb 
taotlejal esitada Jõelähtme Val-
lavalitsusele kantseleisse kirjalik 
avaldus, milles märgitakse taotle-
mise põhjus, taotleja kontaktand-
med, taotleja perekonnaseis, 
pereliikmete arv ja lisatakse sisse-
tuleku suurust või töötu staatust 
tõendavad dokumendid. Avalduse-
le lisada võimaluse korral kulutusi 
tõendavad dokumendid.

Taotlused vaatab läbi sotsiaalko-
misjon ning lõpliku otsuse toetuste 
maksmise osas teeb Jõelähtme 
Vallavalitsus.

Jõelähtme valla eelarvest sotsiaal-
toetuste maksmise korra tervik-
tekstiga on võimalik tutvuda valla 
kodulehel, www.joelahtme.ee, 
sotsiaalhoolekande punkti all.

Jõelähtme Vallavalitsuse  
sotsiaalosakond

OTSUSTAB:

1. Nõustuda Jõelähtme vallas, Uusküla külas asuva 
Aino Inno’le kuuluva AÜ Tammiku 20 kinnistu (pindala 
1197 m2, katastritunnus 24501:003:0010, registreeritud 
Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonnas Harju kinnis
tusjaoskonna kinnistusregistri registriosas nr 472802) 
omandamisega välismaalaste Natalja Topalašvili (ik. 
xxxxxxxxxxx elukoht xxxxx) ja Iliko Topalašvili (ik. 
xxxxxxxxxxx elukoht xxxx) poolt kaasomandisse võrd
setes mõttelistes osades. 

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh
tus 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest ar
vates.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 90

Maavanemale seisukoha andmine

Lähtuvalt Harju Maavalitsuse 02.06.2006 kirjast nr 3.2
2/29 soovib Harjumaal, Jõelähtme vallas, Kallavere 
külas Tatjana Sapron´ile kuuluvat kinnistut Uuesauna 
II, mis on registreeritud Tallinna Linnakohtu kinnistus
osakonnas Harju kinnistusjaoskonna kinnistusregistri 
registriosas nr 9217102 pindalaga 2805 m2, katastri
tunnus 24504:004:0499, omandada välismaalane Va
leri Korovin. 

Arvestades eelpooltoodut ning võttes aluseks kinni
sasja omandamise kitsendamise seaduse paragrahv 
1 lõike 1, paragrahv 2 lõike 4 ja paragrahv 4 lõike 1, 
Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Nõustuda Jõelähtme vallas, Kallavere külas Tatja
na Sapron´ile kuuluva kinnistu Uuesauna II (pindala 
2805 m2, katastritunnus 24504:004:0499, registree
ritud Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonnas Harju 
kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosas nr 
9217102) omandamisega välismaalase Valeri Korovin 
(ik. xxxxxxxxxxx, elukoht xxxxx) poolt. 

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh
tus 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest ar
vates.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisel. 

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 91

Isiklik kasutusõigus Kadakaranna kinnistul

Võttes aluseks asjaõigusseaduse paragrahvid 225, 
226 ja 228, Jõelähtme vallavara valdamise, kasutamise 
ja käsutamise korra ning OÜ Jaotusvõrk poolt esitatud 
taotluse, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Sõlmida Jõelähtme vallas Neeme külas Jõeläht
me valla maaüksusel Kadakaranna (katastritunnus 
24505:001:0453, pindala 21401 m², registriosa nr 
6681902) isikliku kasutusõiguse leping OÜ Jaotusvõrk 
kasuks 0,4 KV maakaabelliini rajamiseks, remontimi
seks, hooldamiseks või muul viisil ekspluateerimiseks, 
mis on vajalik elektrivõrgu talituse tagamiseks, vasta
valt lisale nr 1.

2. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult.

3. Volitada isikliku kasutusõiguse lepingut sõlmima 
Jõelähtme valla esindajana vallavanem Andrus Um
boja.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006 nr. 92

Osalemine MTÜ-s Neeme Sadam

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 25, paragrahv 35 
lõike 1 ja lõike 4, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Osaleda mittetulundusühingus Neeme Sadam (reg 
kood 80152876).

2. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Haldus
kohtumenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva 
jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või 
esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskoh
tumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  15. juuni 2006  nr. 93

Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, paragrahv 47 
lõike 2, Jõelähtme valla põhimääruse paragrahv 45 lõi
ke 6¹ ja Jõelähtme Vallavolikogu 08. mai 2006 otsuse 
nr. 66, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 26. jaanuari 2006 ot
susega nr. 31 kinnitatud keskkonnakomisjoni koossei
su ning arvata komisjonist välja Riimas Ukanis.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Neeme sadam on viimane 
Jõelähtme vallale kuuluv 
vana sadamakoht. Kunagi 
kuulus see S.M. Kirovi ni-
melisele Kalurikolhoosile, 
kuid sadam sellel kohal oli 
juba ka enne olemas. Kui 
kaua juba, ei tea vist keegi. 

Tuleb tõdeda, et vanarahvas teadis, 
kuhu sadamat teha. Selles maanurgas 
on see sadamakoht kaitstud enamike 
tormide eest. „Kirovi ajal”, nii umbes 
1967. a., pikendati nn. Põhjamuuli ja 
ehitati juurde nn. Lõunamuul, mille 
tulemusena tekkis kaitstud akvatoo-
rium, mis avaneb Kirdesse.

Neeme sadam on amortiseerunud 
alates 1967. aastast. Pärast „Kirovi” 
lagunemist pole sellel kuni viimase 
ajani olnud motiveeritud kasutajat, 
kes panustaks sadama korrastamis-
se. Jõelähtme vald on olnud raskete 
valikute ees: vallal endal pole olnud 
piisavalt vahendeid sadama korras-

tamiseks, erakätesse müümisel varit-
seb oht, et sadam suletakse sootuks ja 
kohalikud jäävad sellest ilma, kui aga 
midagi ette ei võeta, siis sadam aina 
laguneb edasi.

Õnneks siiski leidus nii Valda kui 
kohalikke inimesi rahuldav lahendus. 
Asjast huvitatud Neeme ja Ihasalu 
külade kohalikud elanikud organi-
seerusid MTÜ Neeme Sadam alla ja 
saavutasid 2005. a. lõpupoole vallaga 
kokkuleppe, mille alusel läks sadam 
50-ks aastaks selle ühingu kasutus-
valdusesse.

Pikk kasutusvalduse periood annab 
kindlustunde sadama korrastamiseks 
kaasates vajalikke rahalisi vahendeid. 
Kohalike inimeste ja paadiomanike 
laiapõhjaline kasutusvaldus ning sa-
dama jäämine Valla omandisse an-
nab aga kindluse, et sadam jääb või-
malikult avalikku kasutusse ja säilib 
järjepidevus. Ka jääb igale kohalikule 
kutselisele kalurile võimalus pidada 
Neeme sadamas ühte paati koha eest 
maksmata, tasudes vaid jooksvalt sa-
dama valve, elektri jms. eest.

MTÜ Neeme Sadam

Neeme Sadama tulevik

Teade
Vallavalitsusele on saabunud teade, et alates 
17. juulist lõpetab AS Temptrans liini 232 Tal-
linn – Ülgase – Kostivere teenindamise seoses 
liini mittetasuvusega.
Tegemist on kommertsalustel toimiva liiniga, 
mille vedajal on õigus kolmekuulise etteteata-
misega liin sulgeda.
Vallavalitsus otsib antud liinile uut vedajat 
ning hetkel on pooleli läbirääkimised mitme 
võimaliku vedajaga. Täpsemat informatsiooni 
liini saatuse ja läbirääkimiste käigu kohta saab 
küsida abivallavanem Riimas Ukaniselt telefonil 
605 4889.
Antud teade ei puuduta liini 232A Tallinn – Loo, 
mille teenindamist jätkab AS Temptrans kehti-
va sõiduplaani alusel.

Teade
Seoses väljaõppe kor-
raldamisega 17.08.2006 
kella 09.00-st kuni 
17.00-ni viiakse läbi 
lõhkamisharjutused Jõe-
suu külas asuval Koogi 
polügoonil. 
Õppuse läbiviimise eest 
vastutab nooremleitnant 
Jõgis telefon 53 46 
7991.
Õppuste piirkond on 
tähistatud lintidega  
ning palume piirkonnas 
olla ERITI  
TÄHELEPANELIK!

Rootsi-kallavere külamuuseumi 
avamine
28. mail toimus Rootsi-Kallavere küla 
muuseumi avamine. Kohal olid peaaegu 
kõigi talude esindajad. Peo avas Paavo Pent 
Mihkli talust. Lauludega esinesid “Kella” talu 
järeltulijad.

Kohal olid ka uue Jõelähtme vallavalitsuse esin
dajad Andrus Umboja, abivallavanem Terje Lillo 
abikaasaga ning Uusküla ning Vandjala külade 
külavanemad.

Tehtud on suur, väärtustamist vääriv ettevõtmine, 
mis võiks olla eeskujuks igale Jõelähtme valla 
külale! Südamesse jäi mõnus, millegi ära tegemise 
tunne. Seda oleks mõnus kogeda ka järgmistel 
aastatel. Vaatamist igal juhul kohapeal jätkub!

Tiia Välk 
Vandjala külavanem 

Neeme rand.
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
juulis 2006

92 11.07 EINART REMMEL Ruu küla

91 16.07 REINALD MARTEN Neeme küla

86 27.07 EDGAR KUUSK Kallavere küla

82 10.07 PEETER NOOL Ülgase küla

89 06.07 EVGENIE-ALEKSANDRA 
REMMET

Loo alevik

89 29.07 AGNES JAKSEN Ruu küla

87 26.07 OLGA TEPLOVA Loo alevik

85 17.07 HELMI JAKSEN Ruu küla

85 25.07 ÕIE-OPHELIA AUSLA Loo alevik

84 23.07 VALVE-ELFRIEDE KOTKAS Kostivere alevik

83 08.07 ELZA ANTIPOVA Jägala küla

82 24.07 HELGA RUMMO Uusküla

82 29.07 ASTA LIIVAND Maardu küla

81 04.07 VELDA AHMAN Manniva küla

80 15.07 EMMI LÄNS Kaberneeme küla

80 25.07 ELLEN SALUMETS Kallavere küla

75 22.07 MEIDA TIITUS Uusküla küla

75 16.07 PAVEL HOKKONEN Loo alevik

70 03.07 HUGO LUKAS Uusküla küla

70 05.07 VIKTOR PILNIK Loo alevik

Vallarahva foorum
www.joelahtme.com

Traditsiooniline paekiviehitus Rebala 
muinsuskaitsealal

Paekiviehituse teabepäev toimub 25. augustil 2006 Rebala kait-
seala keskuses (muuseumis). Teabepäev on mõeldud neile, kes 

on huvitatud paekivi hoonete säilimisest oma õuedel ning tunne-
vad, et paekultuur on neile südame lähedane. Päeva eesmärk on 

tutvustada piirkonnale omast paetraditsiooni ja kohaliku ehi-
tusmaterjali võimalikku kasutust ning anda esimesi õpetussõnu 

vanade paehoonete taastamisel.

Teabepäeva kava:
• 10.00-10.15 Registreerumine, hommikukohv

• 10.15-11.00 Traditsiooniline paekivikasutus ja -ehitised Jõelähtme  
  piirkonnas / Margit Pärtel

• 11.00-12.0 Paekivi iseärasused, erinevad kihid ja nende  
  rahvapärased nimetused, paas ehituskivina / prof.  
  Rein Einasto

• 12.00-12.45   Vana paekivihoone renoveerimise põhimõtted /  
  Andrus Uuetalu

• 12.45-13.30   Praktilise osana lubimördi segamine ja müüri  
  parandamine / Andrus Uuetalu

• 13.30-14.00   Lõunapaus

• 14.00-17.00   Külastame Pärtli Paemurdu Maardu külas - paekivi  
  murdmine ja kaevandamine läbi aegade / Illar Müür;  
  ringsõit Rebala MKA-l - problemaatiliste paekiviehitiste  
  vaatlemine koos eksperdi selgitavate  kommentaaride,  
  kuidas selliseid ehitisi taastada / Andrus  Uuetalu

Osalemine on tasuta, oodatud on kõik huvilised!  
Ringsõit toimub oma transpordiga.

Palume eelregistreerimist telefonil 6033097 või info@rebala.ee 

Kava osas võib toimuda muudatusi – täpsem info on uudisena rebala 
muinsuskaitseala kodulehel www.rebala.ee 

Jõelähtme kogudus tänab kõiki annetajaid, kes toetasid ja 
toetavad traktori ostu ning kahe järgmise akna remonti.

Politsei lahutas kaklejaid

Jõelähtme valla kihel-
konnapäevad toimuvad 
tänavu 12-13 augustil 
Jõelähtme kirikus ja 
Jõelähtme Rahvamaja 
pargis. Täpsem info valla 
kodulehel alates juuli 
lõpust www.joelahtme.ee

Jõelähtme Vallavalitsus 
ootab ettepanekuid Elsa 
Rikandi nimelise kultuu-
ripreemia väljaandmi-
seks. Kõiki ettepanekuid 
ootame 15. juuliks 2006. 
a meilitsi aadressile: 
terje@joelahtme.ee või 
priit@joelahtme.ee ja 
telefonitsi 6054881 või 
6054882. Samas ootame 
kõikide ettevõtete, asu-
tuste, organisatsioonide 
ja eraisikute sihteraldisi 
ja annetusi arveldusar-
vele 10002018903006 
selgitusega “E.Rikandi 
nim. kultuuripreemia”.

8. juulil algusega kell 15.00 
toimub Neemes 

KALURITE PÄEV 
Päevajuht Aartur Raidmets

Laulab Erich Krieger

Kavas võistlused, mängud, loterii

Peavõit reis Rootsi!

Juba teist aastat käib Jõelähtme rah-
vamajas iga kuu esimesel reedel koos 
elurõõmus laulu-ja tantsuklubi. Noore-
mapoolsed pered koos laste, sõprade 
ja tuttavatega. 
Ürituse eestvedajaks on Silja Trisberg, kes 
on otsekui loodud hoidma, säilitama ja 
edasi viima eesti rahvalugusid tantsudes, 
lauludes ja vanades laulumängudes. 
Raudselt on alati kohal Aavo Mooste oma 
perega, nii nagu ka Margus Kirja ja Piia 
koos lastega. Margus Silla juhendada on 
noored pillimehed – lõõtspillimängijad, 
viiuldajad, kanneldajad, kes ka alati kohal.
See on vaid põgus ülevaade tutvusta
maks meie lauluja tantsuklubi olemust. 
Selleks, et saada nendest õhtutest õiget 
arusaama, tunda vahetut lusti, ühtekuulu
vust, meie ürgset lauluja tantsuarmastust, 
tuleb ise kohale tulla.
Olen ise istunud saalis ammulisui, rumal 
õnnis ilme näol, olen püüdnud tütretütre
ga tantsumängudes samme seada. Käsi 
südamel  see toob hinge vaimustust, 
õhinat ja imetlust. See on midagi meile 
igiomast kaugetest aegadest kui külas 
koguneti simmanile, kaasas omaküp
setatud kakud ja pannkoogid ning tunti 
rõõmu meelihaaravast pillimängust ja 
tantsulaululustist.
Juunikuu esimese reede õhtul, nagu ikka 

reedeti, kogunes Jõelähtme rahvamaja 
juurde teotahteline rahvamuusika austaja
te seltskond. Kuid seekord jäi rahvamaja 
saal tühjaks. Ilm oli üle pika aja päikseline 
ja tuulevaikne ja peagi vilksatasid Jägala 
jõekäärus rahvaseelikud, sõbad ja sõled.
Mis sellest, et seltskond piirdus vaid 
kolmeneljakümne inimesega (sest kuskil 
üritust välja ei olnud hõigatud) ja publikut 
omalaadset Jägala Jõekääru kuuluvat 
lauluja tantsupidu nautimas polnud.
See pidu oli tegijate südameis. Ja mitte 
midagi ei puudunud. Olid pillimehed, 
tantsijad, lauljad ja Jägala vete kohin.
Aitäh, Silja, kes sa üritasid anda märku 
uinuvale traditsioonile ja iga ihurakuga 
püüdsid anda vabaõhu üritusele lauluja 
tantsupeo sugemeid!
See oli tore õhtupoolik loojuva päikese ja 
rahu õhkava looduse rüpes.
Jõelähtme rahvalaul ja tants elab ja ootab 
oma aega. Olles koos nendega, kelle 
vaim ja tahe hoiavad üleval meie valla 
traditsioone, näitab, et omal ajal kuulus 
Jõelähtme Lauluja Tantsupäev väärib 
tähelepanu. Väärib igaaastast ärksate 
inimeste kokkukutsumist ja tundmust, et 
me oleme lauluarahvas, me oleme tantsu
rahvas ja meie vaim on virge!

Maie Ramjalg

Jõelähtme rahvalaul ja tants elavad ning 
ootavad oma aega

Tore, et Jaanipäev oli Jõe-
lähtmel suhteliselt rahulik. 
Põhja Politseiprefektuuri ko-
missari Veiko Randlaine sõ-
nul tegid enimm peavalu pur-
jus mehepojad, kes omavahel 
kaklema kippusid. Arvetek-
laarijaid kutsuti lahutama 
kaheksal korral. Joobes juh-
te oli üllatavalt vähe - pühade 
ajal jäi neid vahele kuus. Ka 
vargusi oli õnneks vähe, vaid 
kaks. Seega, suhteliselt rahu-
lik Jaaniaeg.




