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SISUKORD

Graniidikaevanduse poolt ja vastu
Merike Metstak

Erilist tehnoloogiat 
nõudev graniidikae-
vandus on Põhja-Ees-
ti põhjaveevarule oht-
lik. Kaevandaja kinni-
makstud keskkonna-
eksperdid Jõelähtme 
rahvamajas toimunud 
keskkonnamõju hin-
damise aruande ava-
likustamise koosole-
kul elanike küsimuste-
le vastamisel eriti kim-
pu ei jäänud, kuigi ük-
sikasjalikumatele päri-
mistele jäädi vastused 
võlgu.

Graniidikaevanduse teise-
se kasutamise võimalustest 
vaimustunud arendaja väi-
tis veendunult, et kaevandus 
loob eeldused uute energee-
tiliste tootmisvõimsuste loo-
miseks. 

Kardetavasti jääb graniidi-
kaevandusest meile tolm, mü-
ra ja võimalik, et ka rikutud 
põhjavesi, kasum kaob äri-
meeste tasku ning Eesti rii-
gi loodusvara maetakse val-
davalt välismaa teedesse, tä-
navatesse, ehitistesse-raja-
tistesse. Fosforiidikaevandu-
se valusad haavad hakkavad 
just-just kinni kasvama, noor 
mets segipööratud maastikku 
varjama, kui jama järjekord-
se kaevanduse avamise üm-
ber on lahti. Saalitäis rahvast 
lahkus arutelult väga mure-
likult: puhast õhku, joogivett 
ja puutumatut loodust ei lu-
banud keegi. Küll jäi kumama 
oht, et tulevikus saab kaeve-
õõsi kasutada mitmeti, seal-
hulgas säilitus- ja matmis-
paigana. Praegu arendab gra-
niidikaevanduse projekti 40 
000-kroonise aktsiakapitaliga 

osaühing. Erahuvides. Inime-
sed arutasid omavahel, miks 
ei võiks seda projekti realisee-
rida riigi äriühing, kas või näi-
teks Eesti Energia, sest riigi 
äriühingu kasum kuulub idee 
poolest ju riigile. Eelarveau-
kude täitmiseks on alustatud 
riigimetsa müüki, aga maava-
ra kuulub ju samuti riigile, oli 
inimeste mõttekäik. 

Põliselanikud ei usu enam 
kaevanduse talumise eest lu-
batavat valuraha ega kom-
pensatsioone. Kaevandami-
se tekitatud keskkonnamuu-
tused on pöördumatud, fos-
foriidikarjääri kohal oli enne 
küla, pärast maavara ammen-
damist aga laiutab siin prügi-
mägi – maa teisese kasutami-
se supernäide.

Kohtumine kohaliku 
rahvaga

OÜ Maardu Graniidikae-
vanduse arendaja kinnitas 
Kallavere külaelanikega koh-
tumisel, et graniidikaevandu-
sest saab uue majanduskas-
vu mootor. Projekti juhi Peep 
Siitami sõnade kohaselt teh-
ti kaevanduse rajamise otsus 
1970.–80. aastatel Loode-Ve-
nemaa ja Valgevene varusta-
miseks graniidiga. Taasise-
seisvusperioodi algul pakkus 
projekt ärimeestele huvi õli 
maa-aluse ladustamise võt-
mes, ütles ta. Kaevanduse ra-
jamine on kasulik mitmeti, 
otsene kasu on mõõdetav: mi-
tusada uut töökohta ja mak-
sud riigile ja omavalitsusele. 
Arendaja kinnitas, et tegemist 
on kaasaegse keskkonnapro-
jektiga, kuigi ohtu põhjavee-
le, nii ehituse kui ka kasutu-
se ajal, ta ei välistanud. Mit-
me veehorisondi läbindamine 
kujutab suurt tehnilist välja-
kutset: läbindatavad kaeveõõ-
ned tsementeeritakse või kül-
mutatakse. Kes annab garan-
tii, et kaeveõõned jäävad püsi-
ma? Teisalt vaadatuna – suur-
linnade alla kaevatud met-

rootunnelid püsivad ja kesta-
vad. Kaevandamise maapeal-
ne tegevus tekitab küll tolmu 
ja müra, kuid esimese ja teise 
astme purustamise mõju väi-
detavalt maapinnale ei ula-
tu. Müra tekitab vaid materja-
li laadimine. Graniitkillustik 
hakkab asendama lubjakivi ja 
ehk jääb Eestis mõni paekar-
jäär uuristamata. Kui jääb.

Graniidikaevandus loob 
eeldused uute energeetilis-
te tootmisvõimsuste loomi-
seks. Energiasüsteem peab 
muutuma paindlikuks – pa-
remat võimalust tipu- ja ava-
riielektri konverteerimi-
seks pole olemas, kinnitas ta. 
200–300-meetrised kõrguste 
vahed annavad unikaalse või-
maluse hüdroenergia kasu-
tuselevõtuks. Baaskoormuse 
jaamadele lisanduvad kiirelt 
kasutatavad muud energialii-
gid. Pump-hüdro-akumulat-
sioonijaama ideel olevat tule-
vikku. Kaeveõõnte tekkimine 
annab logistika 
või kas või kait-
sealaste huvide 
realiseerimiseks 
uusi võimalusi, 
ütles ta. Kaeve-
õõntesse sobi-
vad tegevused, 
mis teineteist ei 
sega ega ohusta. Debatt kü-
larahvaga oli tuline, mus-
teretendus rahva arvamuse-
ga arvestamisest ja otsustus-
protsessi kaasamisest mängi-
ti kenasti välja. Kas ainult näi-
temäng avaliku arvamuse ar-
vestamisega? Kindlasti mitte, 
sedalaadi debatt kuulub asja 
juurde, initsiatiiv tuli arenda-
ja poolt, kes teistviisi ei saagi 
elanike arvamust teada. Alles 
seejärel, kui lüngad KMH aru-
andes saavad täidetud, võiks 
ehk kohaliku rahvaga kom-
pensatsioonimehhanismi-
dest kõnema hakata – nii üt-
lesid Kallavere küla elanikud 
koosoleku lõpetuseks. 

Võerdla külavanema Piret 

Pintmann-Hellaste algatatud 
Keskkonnaministeeriumile 
esitatavale nõudmisele lõpe-
tada graniidikaevanduse pro-
jekti menetlemine igaveseks 
kirjutas alla mitusada Jõeläht-
me valla elanikku.

Keskkonnamõju 
aruanne kukkus läbi

Jõelähtme Vallavalitsuse et-
tepanekute ja märkuste nime-
kiri keskkonnamõju hindami-
se aruandele oli pikk ja põhja-
lik, siinkohal olulisemast.  

Jõelähtme valla kehtiv üld-
planeering ei näe ette granii-
dikaevandust antud piirkon-
nas ning tegemist on üldpla-
neeringut muutva tegevuse-
ga. Üldplaneeringu muutmi-
se voli on vallavolikogu käes. 
Pole selge, milline on valla-
volikogu seisukoht, sest ei ole 
teada, kas antud küsimuses 
on Jõelähtme Vallavolikogult 
arvamust küsitud või ettepa-
nek valla arengudokumentide 

muutmiseks 
tehtud. Päris 
kindlasti ei 
näe graniidi-
kaevanduse 
rajamist et-
te valla aren-
gukava.

A r ua ndes 
puudus rohevõrgustiku ja ka 
rohevõrgustiku tuumala ana-
lüüs, kuidas mõjutab kaevan-
dus ja maapealne tööstusala 
selle toimimist. Põhja- ja pin-
naveerežiim, õhusaaste, mü-
ra, tolm, radioaktiivsus, eba-
meeldiv lõhn, transport – 
neid riskitegureid on aruan-
des analüüsitud üsna pealis-
kaudselt. Näiteks tulevasest 
tööstusplatsist läände jääva-
te elamualade piirkonnas üle-
tab müra normtaseme. Kui-
das viiakse müra normi pii-
resse? Õhusaaste ulatub aru-
ande kokkuvõtte kohaselt ku-
ni 1 km kaugusele. Kuidas 
viiakse õhusaaste normi pii-
resse? Tolmusaaste vähenda-

mise meetmetest pole juttu-
gi. Aruandes ei ole arvestatud 
liiklusest tuleneva müra ning 
transpordi, sealhulgas raud-
teeliiklusest tekkiva õhusaas-
te mõju. Suureks saladuseks 
on jäänud kaevandatava gra-
niidi kogus. Kas see võib suu-
reneda ning millised on taga-
järjed juhul, kui kaevandus 
ei hakka kasumlikult tööle? 
Millega ning kuidas suletak-
se ammendatud kaevandu-

Järgneb lk 2

 Olenevalt kaevanduse suu-
rusest võetakse tööle kuni 300 
töötajat pluss logistikaga tööd 
saavad inimesed.

 Maardu Graniidikaevandus 
toob riigile loodavatelt töö-
kohtadelt kümne tegevusaas-
ta jooksul 142 kuni 476 miljo-
nit krooni maksutulu, millest 6 
kuni 20 miljonit läheb kohali-
kele omavalitsustele.

 Maardu Graniidikaevanduse 
rajamisel väheneb summaar-
ne keskkonnakasutus Eestis.

 Maardu Graniidikaevandu-
se rajamine loob eelduse suu-
re lisandväärtusega äride tek-
keks Eestis.

 Maardu Graniidikaevandu-
se ettepanekul arendatakse 
plaani rajada Jõelähtme val-
da suurt terviseradade komp-
leks. Maardu Graniidikaevan-
dus on valmis olulisel määral  
panustama projekti rahalisi va-
hendeid.

 Erapooletud ja tunnustatud 
eksperdid on viinud läbi põh-
jalikud uuringud, mis näitavad, 
et Maardu Graniidikaevandus 
ei kujuta endast ohtu ei loo-
dusele, keskkonnale ega häiri 
ümberkaudseid elanikke.

Kontakt: 
Maardu Graniidikaevandus OÜ, 
tel 653 2772;  www.vool.ee

Graniidikaevanduse 
poolt

Fosforiidikae-
vanduse valusad 
haavad hakkavad 
alles nüüd kinni 
kasvama
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Väino Haab 
volikogu esimees

Hea lehelugeja!
12. mai volikogu istung oli juubelihõnguline, toimus 

kuuenda koosseisu 50. istung. Pidulik istung algas umb-
usaldusavalduse esitamisega vallavanemale, mida käsit-
len veeru lõpus.

Volikogu päevakorras oli 18 punkti, esimeste päeva-
korrapunktide ettekandja oli valla finantsjuht Õnneli Va-
rend ja teemaks oli Jõelähtme valla 2009. a eelarve täitmi-
ne seisuga 30.04.2009. Kokkuvõtvalt võib nentida, et eel-
arve täitmine kulgeb ootuspäraselt või isegi positiivselt, 
maksutulu on laekunud 38,3% ja füüsilise isiku tulumak-
su 40% planeeritust. Samas kalendriaasta teises pooles 
võib pigem oodata eelarvetulude laekumise vähenemist. 
Esimesele lugemisele toodi Jõelähtme valla 2009. aasta 
eelarve muutmine, kus arvestati Jõelähtme Vallavalitsu-
se ettepanekuid eelarve muutmiseks ja eelnõu saadeti tei-
sele lugemisele.

Vallavalitsus esitas volikogule ettepaneku vannutatud 
audiitori Ülle Sikk-Kuusmaa vabastamiseks tema avaldu-
se alusel Jõelähtme valla 2008. ja 2009. aasta raamatupi-
damisaruande auditeerimisest. Volikogu otsustas mää-
rati Jõelähtme valla 2008. ja 2009. aasta raamatupidamis-
aruannet auditeerima vannutatud audiitori Arvo Lepiku.

Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel on või-
malik vallal taotleda munitsipaalomandisse sotsiaal-
maad. Volikogu otsustas sellel eesmärgil esitada riigile 
taotluse omandada Loo alevikus asuv Loo pargi maaük-
sus suurusega ligikaudu 5000 m2 eesmärgiga rajada sin-
na puhkeala.

Järgmise päevakorrapunktina tehti vallavalitsusele 
ülesandeks moodustada ajutine komisjon Kallavere, Ül-
gase ja Võerdla külade munitsipaalmaade (nn “pilpakü-
la”) arengusuundade ning tegevusplaani koostamiseks. 
Seejärel kinnitati eelnõu 
Rebala teemaplaneerin-
gu teemaderingi laienda-
miseks ja nimetuse asen-
damiseks nimetusega 
“Jõelähtme valla osa tee-
maplaneering “Rebala 
muinsuskaitseala asus-
tust ja maakasutust suu-
navad tingimused””.

7. juunil toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks 
kinnitas volikogu jaoskonnakomisjonide koosseisud, ta-
vapäraselt on valimisjaoskondi vallas kaks, jaoskonnako-
misjon nr 1 Lool ja nr 2 Kostiveres.

Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Priit Adler 
esitas viis eelnõu Neeme- ja Kaberneeme külades detail-
planeeringute koostamise algatamiseks ja menetluse lä-
binud planeeringute kehtestamiseks, mis kõik ka kinni-
tati.

Volikogu otsustas rahuldada Tallinna Sadama vaide 
Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a otsuse nr 
404 peale. Sellest tulenevalt algatati uus Muuga sadama-
ga piirnevate kinnistute ja lähiala detailplaneering. Tege-
mist on vedelgaasiterminaliga, mis on olulise ruumilise 
mõjuga objekt ja planeeritava ala suurus on ca 21,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate kinnis-
tute sihtotstarbe muutmise, ehitusõiguse ulatuse ja hoo-
nestustingimuste väljaselgitamine ning määramine. 

Maikuus toimunud teisel volikogu istungil oli vaid üks 
päevakorrapunkt – umbusalduse avaldamine vallavane-
male. Umbusaldajad üritasid tekitada istungi alguses se-
gadust sooviga istung edasi lükata, paljudele volinikele jäi 
segaseks umbusaldajate väide, et nad ei ole umbusaldu-
se sisuga jõudnud piisavalt tutvuda. Sellest hoolimata ot-
sustas volikogu enamus päevakorra kinnitada ning asu-
ti umbusalduse menetlemise juurde. Häältega 8 poolt, 8 
vastu, ei leidnud vallavanemale esitatud umbusaldus toe-
tust. Ilmselt sellist tulemust oodates esitasid umbusalda-
jad istungil kohe ka korduva umbusaldusavalduse valla-
vanem Toomas Kümmelile ja täiendavalt ka abivallava-
nem Tarmo Paldermaale, mida menetletakse juba järg-
misel vallavolikogu istungil. 

Soovin kõigile ilusat suve.

Volikogu veerg

VALLA ELU

se kambrid, et vältida põhjavee 
sattumist ammendatud kae-
vandusse? Tekstis on pakutud, 
et kaevandus täidetakse hiljem 
Pirita jõe veega, mis on NATU-
RA 2000 ala mõjuga. Aruandes 
on nimetatud, et keskkonna-
mõju NATURA 2000 alale po-
le. Aruandes puudub ammen-
datud kaevanduse hilisema ka-
sutuse otstarve. Kas see täide-
takse veega (millise veega) või 
jäetakse hermeetiliselt suletud 
kambrid nn puhkeasendisse? 
Aruandest ei selgu, mida võe-
takse ette reostunud veekihtide 
ja diktüoneemakildast leostu-
nud jääkide sattumise vältimi-
seks kambriumi-vendi veekihi 
alla, mis kuulub niigi rahulda-
vasse kvaliteediklassi? Sademe 
ja pinnavee osas tuleb teostada 
Kroodi oja veevooluhulga ning 
suubla vee vastuvõime ana-
lüüs. Aruandes pole arvesta-
tud ebameeldiva lõhna levikut 
alale, Tallinna prügila olemas-
olu ega kõrge riskiastmega et-
tevõtteid, mille ohupiirkonnas 
maa-ala paikneb. Aruandest ei 
selgu, kuidas mõjutab pinnase-
tööde korral diktüoneemakil-
da isesüttimine ja leostumine 
ümbruskonna õhusaastet ning 
vee kvaliteeti. Kuidas on taga-
tud kaevandusšahtide tihenda-
mine vibratsiooni (maavärina 
või suurõnnetuse) korral ning 
milliseid meetmeid selleks et-
te nähakse?

Kuidas mõjub tolm, radioak-
tiivsus, vibratsioon jms inime-
se tervisele, heaolule ja vara-
le? Põhjavee puhul on aruan-
des kirjeldatud lausa 10-kilo-
meetrist mõjuala. Sõnaga: aru-
andes pole arvestatud kõiki-
de kahjulike keskkonnamõju-
de (põhja- ja pinnaveerežiim, 
õhusaaste, müra, radioaktiiv-
sus, transport jne) koostoime-
ga. Elanikud paluvad kirjelda-
da ning anda majanduslik ning 
valmisoleku hinnang võimali-
ku avarii (suurõnnetus, maa-
värin) korral selle tagajärgede 
leevendamiseks kaevanduses. 
Inimesed peavad teadma, kui-
das kavandatakse veevarustus 
ka siis, kui kaevanduse tõttu 
kaob põhjavesi. 

Jõelähtme Vallavalitsus te-
gi ettepaneku viia läbi täien-
dav keskkonnamõju hindami-
se aruande avalik arutelu. 

Rebala muinsuskaitseala 
pole takistus

Planeeritav 683 ha suuru-
ne ala asub Võerdla külas endi-
se Maardu põhjakarjääri maa-
alal. Planeeringuala lähedu-
ses asub lõhkeainete ladu ja 
Tallinna prügila territoorium 
kaitsetsooniga 500 m, läänes 
asub Maardu linn, põhjas aian-
dusühistud, lõunas Peterbu-
ri maantee ja idas Võerdla küla 
ning kogu planeeritav maa-ala 
asub Rebala muinsuskaitsealal.

Tulevase tööstusplatsi asu-

koht määratakse detailplanee-
ringuga. 12. mail ehk nädal pä-
rast Jõelähtme rahvamajas toi-
munud KMH aruande rahva-
arutelu saatis OÜ Maardu Gra-
niidikaevandus Jõelähtme Val-
lavalitsusele detailplaneeringu 
algatamise taotluse. Avalduses 
seisab: “Käesolevaga informee-
rime Teid oma kavatsusest taot-
leda vastavasisulise detailpla-
neeringu algatamist ka Maar-
du linna territooriumil, et selgi-
tada välja võimalikud alterna-
tiivsed tööstusplatsi asukohad 

ning nende mõju ümbritsevale 
keskkonnale.” 

Kas ähvardus või mõistaand-
mine, et kui Jõelähtme kaevan-
duse planeeringut ei algata, siis 
teeb seda Maardu linn ikkagi ja 
mitukümmend miljonit ressur-
simaksu laekub lahedasti naa-
beromavalitsuse eelarvesse? 
Jõelähtmelastele jääb tolm, mü-
ra ja räsitud keskkond, Maardu 
linna eelarvepotti potsatab igal 
aastal kopsakas rahasumma. 
Aga ennustused pole siin asja-
kohased, küllap aeg näitab.

Kristiina Välba
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosa-
konna juhataja

Kolmapäeval, 3. juunil 2009 
kell 10.00 toimub Loo Kultuu-
rikeskuse saalis teabepäev “Ta-
gasi tööturule”. Teabepäeva 
sihtgrupp on hiljuti koondatud 
või töö kaotanud inimesed, kes 
vajavad teavet edasiseks tegut-
semiseks, et tööturule naasta.

Teabepäeva eesmärk on tea-
vitada koondatavaid või koon-
datud töötajaid võimalusest 

naasta aktiivsele tööturule, väl-
timaks pikaajalist töötust, ta-
gada valmisolek aktiivseks töö-
otsinguks ja anda selleks vaja-
likke eelteadmisi.

Peamised teabepäeva 
teemad:

1. Riigipoolsed võimalused ja 
garantiid koondatutele. Arvele-
võtmine Töötukassas.

2. Tegevuskava koostamine 
tööotsinguteks: oma isikuoma-
duste ja kompetentside kaar-
distamine.

3. Tööotsimise allikad, kana-
lid, strateegiad. Avalik ja varja-
tud tööturg.

4. Korraliku, pilkupüüdva CV 
koostamine, nõuandeid tööin-
tervjuuks.

5. Eduka kandideerimise va-
lem personalivärbaja vaate-
vinklist.

Kokkuleppel on võimalik tee-
made ringi muuta ja laiendada.

Teabepäeva viivad läbi ko-
genud personalikonsultandid 
Leelo Rästas (MBA Tartu Üli-

kool, psühholoogia eriala) ja 
Anu Tamm (MBA Audentes In-
ternational University, perso-
nalijuhtimise eriala).

Teabepäeva pikkus on ne-
li akadeemilist tundi, osalejad 
saavad kaasa teabematerjalid.

Teabepäev toimub vestlus-
ringina, kus kõik saavad esita-
da teemat puudutavaid küsi-
musi nii grupivestluse käigus 
kui ka individuaalselt.

Soovitatav osalejate arv on 
10–20 inimest.

Graniidikaevanduse poolt ja vastu

Teabepäev “Tagasi tööturule”

Algus lk 1

Vastab Anto Raukas 

Küsimus: Tõsist ohtu kujuta-
vad maetud tuumajäätmed. 
Kuidas selliseid probleeme la-
hendatakse. 

Vastus: Tavaliselt on tegu 
vahehoidlatega. Näiteks Soo-
mes Olkiluotos paiknevad väi-
kese ja keskmise radioaktiiv-
susega tünnid kaljus kuni sa-
ja meetri sügavuses. Kõrge ra-
dioaktiivsusega igavest hoid-
lat seal alles kavandatakse. 
Vasest ja terasest mitmekord-
sed kapslid aatomiprügiga las-
takse siis 500 meetri sügavu-
sele kaljutunnelite põhja ja 
müüritakse betooniga kinni. 
Ehitamine algab 2012. aastal 
ja jäätmeid hakatakse seal la-
dustama 2020. aastal. Enne se-
da võetakse aga maa seest väl-

ja 500 000 kuupmeetrit granii-
ti. Lõplik hoiustamine läheb 
maksma umbes 2,5 miljar-
dit eurot. Soome seadus kee-
lab tuumajäätmete ekspordi 
ja impordi, seega näiteks Igna-
lina ja ka Eesti jäätmeid sinna 
viia ei saa.

Küsimus: Kes peab otsustama 
Eestisse tuumajaama rajami-
se ja kas see tuleb ohutu? 

Vastus: Kui me ei taha jää-
da elektrita, siis on tuuma-
jaam möödapääsmatu, ja kui 
juba riski peale minna, siis 
on otstarbekas jaam ehitada 
Eestisse. Teoreetiliselt on se-
da võimalik viia maa alla, näi-
teks Maardus, kui sinna eelne-
valt rajada graniidikaevandus. 
Maa-alune jaam oleks täiesti 
ohutu. Otsuse peab langetama 

rahvas hääletuse teel. Mitte 
seepärast, et rahvas oleks va-
litsusest, Riigikogust ja spet-
sialistidest targem. Peamine 
põhjus niiviisi käituda seis-
neb selles, et antud juhul vas-
tutaks tehtud sammu eest ter-
vikuna rahvas ning meie las-
tel ja lastelastel poleks põhjust 
süüdistada asjatundmatuid ja 
reetlikke riigijuhte, nagu seda 
praegu on võimalik teha 1940. 
aasta veretu alistumise pärast 
Venemaale. Kuid inimesi peab 
rahvahääletuseks ette val-
mistama, et ära näidata tuu-
maenergeetika head küljed ja 
puudused. Viimaste päevade 
sündmusi arvestades on va-
ja tingimata rõhutada, et Ees-
tile on ainsad reaalsed teed 
oma tuumajaam ja senine tu-
gev põlevkivienergeetika.

Tuumajaam Eestisse – poolt või vastu? 
Ajakiri Horisont 2007

Umbusaldajad 
üritasid tekitada is-
tungi alguses sega-
dust sooviga istung 
edasi lükata.
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Angela, Madis ja hobused
Kati Murutar
www.horsemarket.ee

See õiges suunas lii-
gutav jõud võib olla 
näiteks noore emanda 
unistus, mille ümber 
kogu kodu üles ehi-
tatakse. Armastusest 
kaasa vastu saab mees 
rajada ja rügada ning 
on ise selle üle liiguta-
valt uhke ja õnnelik. 
Pildil keelt näitav täkk 
on Manniva küla täku-
talli parim sõber, juht 
ja õpetaja Rodeo.

Kui Angela ja Madis Noor 
esitlesid Ülenurmes tänavu-
sügisesel parimate tõulooma-
de väljanäitusel oma Teiki, pa-
rimat noort eesti tõugu täk-
ku, ütles noorpaar nii uhkelt 
ja õnnelikult, et neil on kodus 
kakskümmend hobust, et sel-
les oli midagi erilist. Kõik, kel-
lel on hobused – ja/või lap-
sed–, on nende üle uhked ja 
õnnelikud. Ent Noor-paari nä-
gudes peegeldus rahulolu täi-
tunud unistusest.

“Angela on alati tahtnud ho-
bustega koos olla, neid kasva-
tada, nendega ratsutada, nen-
dele keskendatud kodu raja-
da. Angela on meie hobuse-
kasvatustalu hing. Mina olen 
jõudumööda püüdnud aida-
ta, et tema unistus täituks. 
Käin tööl ametis, mis vana-
moodsa skaala peal on umbes 
peainseneri positsioon. Kõik 
mis teenin, kandin hobustes-
se. Aga tulemuseks on, et meie 
Teik on parim. Müüsime He-
li Albile Ridalasse noore mära, 
kes tuli samuti parimate sek-
ka. Meie Aiken – Anakee poeg 
– ja Rodeo on samuti kõrgelt 
tunnustatud kutid (litsentsee-
ritud tõutäkud). Mis tähendab, 
et meil on olnud väga palju õn-
ne. Aga rosetid saab laka sisse 
ikka see, kes kohale läheb. Ko-
dus võib sul olla kui tahes kau-
nis loom – kui sa teda ei näi-
ta, siis kiita ja litsentse ei saa,” 
selgitab Madis keset oma ko-
du stiilselt traditsioonilise ta-
luperemehena oma väärikaid 
vendi näidates. 

Teik ja tori tõugu noortäkk 
saabuvad vile peale.

“Ongi päris kobe täkutall 
välja kujunemas. Meil on vä-
ga häid poisse ka peale kas-
vamas. Ning lisaks eestlaste-
le muudki mehed päris vinged 
tegijad. Mulle endale meeldib, 
et kuna Angela – ja ma ise ka 
– kohtleme neid kenasti ja au-
paklikult ning nad on oma-
vahel vaid lintidega eralda-
tutena ninapidi koos, saavad 
nad kõik omavahel kenasti lä-
bi. Kui Angela läheb tuttavate-
ga – näiteks Nuhja talli oma-
dega – maastikule ratsutama, 
võib täkk vabalt keset indle-
vaid märasid olla. Oskus oma 
instinkte talitseda näitab loo-
ma intelligentsust ja lastetu-

ba. Nojah, ja eks ka teadmist, 
et küll mõnikord ikka saab. 
Aga saab see, kelle pererahvas 
on vaevunud sõitma ja näita-
ma ja adjustaadid saama.”

Noor-paar, kus naine on – 
nagu kord ja kohus! – see kael, 
kes pead keerab, elab Tallin-
nast vaid 25 kilomeetri kau-
gusel, eriti noobli golfikesku-
se kõrval. Väekate paekiviehi-
tistega palistatud põhjala-kü-
lateede vahel, põldude-kar-
jamaade-väljade taga. Mingit 
turismust ega trenniasja nad 
seal ei edenda, kasvatavad-
aretavad ja elavad lihtsalt ise 
koos oma hobustega.

M a n n i v a s -
se saab Reba-
la tagant möö-
da vasakpool-
set, Hõbemäe 
teed. Parem-
poolne teeharu 
viib golfikes-
kusse ning sel-
le ümber küki-
tavaid keni ko-
dusid uudis-
tama. Mis on muide ka abso-
luutselt huvitav ja õpetlik ela-
mus. 

Sügisvalguses oma kopli-
te labürindis – poisid vasakul, 
tüdrukud paremal, vanuste 
kaupa paaridena, varssadega 
tädid omaette, loogiline! – re-
bastega vennalikult koos kõn-
nisklev hobula näitab juba 
kaugele, kuidas neid hoitakse 
ja koheldakse. Laste eest. 

Ümber leidlike katuseaken-
dega talli jalutav seltskond on 
hoolikalt tekitatud. Ilmselt po-
le suksude riietamine seal ta-
lus siiski nii soomelik, nagu 
see päevi sisustav pakkimi-
ne, mis Luunja tallimehe Põd-
ra Tõnni ajuti hulluks ajab – 
vihmatekk, soojatekk …, mõ-
nel päeval neli tekki ülestikku, 
ja jummal hoia, kui vales jär-
jekorras trehvavad. Madis üt-
leb lihtsalt ja lühidalt, et kui 
varss lõdiseb, siis on tal külm 
ja tal on tekki vaja (tekiga varss 
näeb muide välja, nagu mets-
kits oleks läbi telgi jooksnud 
ning telk oleks selga jäänud). 
Ent kui mudilane väikesest 
saadik selliste lisadega koha-

neb, trallab ja möllab ta ka pa-
kendis nagu varss ikka ning 
sälu või täku puhul on kind-
lam teda kaitsta kui pärast ra-
vida.

Mida tähendab hobuse ra-
vimine, seda teatakse Äisel-
ja talus vägagi hästi. Kui Ma-
dis ehitab pärast päevatööd 
kodu ümber kopleid ning An-
gela toimetab majas, siis üm-
ber maja kõnnib akendest sis-
se vaadates ja kõige vastu sü-
damlikku huvi tundes üks 
imeloom. Akendest sisse saab 
ta hõlpsasti vaadata sellepä-
rast, et tal on paranormaalselt 
pikad jalad.

Uuemal ajal 
esineb üha sa-
gedamini sel-
list sündroo-
mi, mille pu-
hul hobuse-
laste toruluud 
kasvavad sui-
sa koletislikult 
kiiresti. See on 
veel äärmusli-
kum hüperkas-

vamine kui see, millest tingi-
tuna noorte hobuste muteeru-
nud kannaliigestesse vesi te-
kib. Veterinaarid põhjendavad 
liigkasvamist jõusöötade ja 
keskkonnas sisalduvate tund-
matute, aga selle eest pideva-
te lisaainetega. Võimalik, et li-
saks saastele toimib ka radiat-
sioon. Miks muidu just linna-
lapsed iga järgmise põlvkon-
naga võrreldes kümme senti 
kuni meetri pikemaks kasva-
vad. Inimsoost ülearenenud 
kehtestavad uued iluideaa-
lid, nad pärjatakse missideks 
– jajaa, vanamoodsalt meeter 
seitsmekümnene tädi on ka-
de, mis muud! Kuid loom, kelle 
toruluud vohavad ohjeldama-
tult, pannakse üldjuhul ma-
gama.

Madis ja Angela on and-
nud oma varsale Patwyndi-
le – Noored kasvatavad ka tra-
keenilisiverelisi – eluõiguse, 
sest tal endal on eluisu. Ma-
dis ütleb, et ämblikujalgadega 
Patwynd on ülimalt ehe näide, 
mida võib juhus teha. Sa võtad 
parima täku, suurepäraseima 
mära, kes on ka varem oma-

vahel järglasi andnud – super-
järglasi! – ja järsku ühel aastal 
sünnib neist kontrollitult pa-
rimaist selline Patwynd.

“Tuvi ja Siiboja, kes poissi 
äsja opereerisid – kõõluseid oli 
vaja õgvendada – ikka õienda-
vad, et selline monstrum pan-
nakse tegelikult majandusliku 
mõtte järgi magama. Aga mi-
na leian, et kui kutt ise suudab 
ja tahab elada, on tal selleks 
õigus. Kuni elamine talle piin 
ei ole. Ta on oma mutatsiooni 
pärast küll vintsutada saanud, 
aga pole kibestunud, ikka hea-
südamlik ja rõõmus. Mina üt-
len siis Tuvile ja Tiidule, et kui 
meiesuguseid poleks, kes nii-
sugused varsad ellu jätavad, 
siis ei saaks nemad selle sünd-
roomi kulgu ja võimalikke va-
riante ju absoluutselt kusa-
gil näha,” arutleb Madis. “Mi-
na ei saa sellepärast miljonä-
riks, et jätan niisuguse erivaja-
dustega lapse ellu. Tema ravi-
mid ja opid, hiidpikkade jalga-
de jaoks liiga väikeste kapjade 
otsa käivad tugevdus-piken-
dus-sussid – kõik see garan-
teerib, et meie püsime mõõdu-
ka järje juures. Rikas mees, kes 
oma tallis sündinud analoog-
se sündroomiga varsad uinu-
tab, läheb samal ajal muidugi 
jõukamaks … Aga näe, kui ilu-
sa varsa Patwyndi ema sel ke-
vadel sünnitas. Ja kui kobedad 
on teised mullused sälud.”

Näen. Maailmas on tasa-
kaal. Mida soojema südame ja 
heldema hingega pererahvas, 
seda rohkem hobuseõnne. Mi-
da tasakaalustab ühe ämblik-
hobu sünd. Mingu tal hästi. 
Kuidas iganes see mutatsioon 
edasi kulgeb ja kujuneb – nüüd 
saavad meie vetid seda ometi 
näha! –, iga päev tema elust on 
olnud ilus ja hoitud.

Ilusaks ja hoituks on kuju-
nenud ka mitme sellise hobu-
se elu, kellel enne kõige pare-
mini ei läinud. Märad elavad 
Madise sõnul oma koplis üsna 
omasoodu, Angela neid tuju-
kaid ja varsafunktsionaalseid 
tädisid ka ratsutamisega just 
ülearu ei eksita. Neist üks, kel-
lest on sündinud erakordselt 
šefi värvusega täkupoiss, saa-

bus sassis närvidega, oli spor-
ti tehes palju läbi elama pida-
nud. Nüüd on maha rahune-
nud ja õnnelik ning tema ja 
Aiken-Anakee-poja uskumatu 
värviplaaniga poeg on ergas ja 
kaunis nagu muinasjutt suure 
tulevikuga hobusest.

Nuusib Teik. Imevärviline 
muinasjutt on tagaplaanil pa-
rempoolne.

“Üsna muinasjutu moodi on 
meil siin tõesti – golfikeskus 
muutis ürgsust väheke oma 
suunas, aga nad on niisugu-
se taseme ja elulaadiga kiht, 
et hoiduvad omaette tegelikult 
väga vaikselt ja suletult. 

Meil on ikka pistrikud ja kot-
kad, rebased ja kitsed. Tallin-
na hingus tuikab siinsamas 
lähedal, aga see muudab lo-
gistika ja elukorralduse sood-

saks. Tasakaaluks on meri na-
pi kilomeetri, Jägala juga nelja 
kilomeetri kaugusel ning kõik 
on sellepärast nii tasakaalus 
ja õigesti, et armusin ilusate 
unistustega naisesse. Nende 
unistuste järgi, neid täites on 
elamine paigas ja hea asi.”

 Eesti Hobuse Kaitse Ühingu 
põhieesmärk on tagada ees-
ti tõugu hobuse püsimine, te-
ma genofondi säilitamine ja 
selle tõu teadvustamine ning 
väärtustamine. Eesti tõugu ho-
buse säilitamise kaudu toe-
tab ühing ka Eesti traditsiooni-
list maakultuuri ja külaelu säi-
limist..

Eesti hobuse kaitsest

Mingit turismust 
ega trenniasja nad 
seal ei edenda, 
kasvatavad-
aretavad ja elavad 
lihtsalt ise koos 
oma hobustega.



NR. 144
MAI 20094 AJA LUGU

Jägala Jõesuu linnamäest
Janek Safranovski

Võimsaimad ehiti-
sed, mida muistsed ini-
mesed meie maal ra-
jasid, olid kahtlemata 
linnused. Eestis on tea-
da üle saja eri aegadest 
pärinevat ja eri suuru-
sega linnamäge.

Õuepindala poolest suurim 
teadaolev muistne linnus Ees-
tis on Jägala Jõesuu linnamä-
gi. 

Esimest korda uuriti Jäga-
la Jõesuu linnamäge juba aas-
tatel 1920–1923. Paljuski olid 
need kaevamised ajendatud 
asjaolust, et tolleaegne Jag-
gowal Fabrik (Jägala vabrik) 
asus rajama hüdroelektrijaa-
ma, mis lõhkus ka osa linna-
mäest. Kaevamistel uuriti lin-
nusevalli ja tehti kaevandeid 
linnuse sees.

Linnuse vanust ei suude-
tud tolleaegsete meetoditega 
dateerida. Arvati, et suuruse 
poolest võiks ta kuuluda mui-
nasaja lõppu. Hiljem olulisi 
uuringuid enne 2005. aastat ei 
teostatud ja tema vanuse koh-
ta esitati mitmeid arvamusi.

2005. aastal asutati valla ela-
nike poolt Jägala Linnamäe 
Mittetulundusühing, mis võt-
tis eesmärgiks uurida linnuse 
ajalugu ja uuringute tulemu-
sena rajada kaugemas pers-
pektiivis arheoloogiline park.

Esimesed arheoloogilised 
kaevamised toimusid 2005. 
aastal Tartu Ülikooli arheo-
loogide juhtimisel. Labidad 
löödi maasse linnuse põh-
japoolse valli läänepoolses-
se otsa ja läbi kaevati vall kol-
me meetri laiuselt. Kaevamis-
te käigus leiti valli sügavamas 
osas põlenud puitkonstrukt-
sioonide jäänused koos raud- 
ja paekividega. Selle peal oli 
liivapadi, mille otsas omakor-
da suuremahuline paekividest 
laialikukkunud lade. Uurijad 
oletavad, et tegemist on ka-
he eri ehitusjärguga, kus va-
nema põlenud puitkindlustu-
se peale rajati uus liivavall ja 
selle peale omakorda paeki-
videst kindlustus. Ilmselt lõp-
pes ka see puitkonstruktsioo-
niga, mida kahjuks pole säili-
nud. Sügavamast osast saadi 

radioaktiivse süsiniku meeto-
di abil teada, et linnus on raja-
tud juba mõned sajandid enne 
meie aega. Kõrgemast kihist ei 
saadud siiski ühtegi orgaani-
list leidu, mis võimaldaks da-
teeringut. 

Vanim linnus
Leidudest huvitavaim oli sü-

gavamal asunud kihist leitud 
rauast nooleots. Leid on väga 
unikaalne, kuna sellest ajast 
niisuguseid nooleotsi Eestist 
teada polnud. Oli ju tegemist 
varajase rauaajaga, mil raud 
polnud sugugi nii levinud kui 
hilisematel ajajärkudel. Kuna 
kaevamised näitasid niivõrd 
varast linnuse rajamise aega, 
tekkis oletus, et linnuse va-
nem osa oli rajatud praeguse-
le linnamäele vaid osaliselt ja 
hiljem on linnamäge laienda-
tud. Polnud ju sellest ajast nii 
hiiglaslikku linnust teada ei 
Eestist ega ka ümberkaudse-
test maadest.

Seepärast rajati järgmine 
kaevand 2007. aastal linnuse-
valli teise, idapoolsesse otsa. 
Kaevamiste tulemusena sel-
gus, et valli konstruktsioon 
on kogu ulatuses analoogi-
line, rajatud samal ajal täies 
mahus. Veelgi enam, sügavam 
puitkonstruktsioon oli veel 
paremini säilinud ja selgus, 
et rajatud oli see kastkonst-
ruktsioonis, mida arheoloogid 
kutsuvad taranditeks. See näi-
tab, et tegu polnud primitiivse 
puittaraga, vaid tõsise kaitse-
ehitisega. Selline säilinud lin-
nuse puitkonstruktsioon on 

vanim, mis Eestist on leitud. 
Eriti huvitav oli asjaolu, et sar-
naselt eelmistele kaevamistele 
leiti jällegi samasugune rauast 
nooleots. Sellest nähtub huvi-
tav tõsiasi, et linnuse asuka-
tel (või ka ründajatel) oli sel-
le aja kohta kallist rauda ülla-
tavalt külluslikult. On ju nool 
kerge kaduma ja veel palju hi-
lisemastki ajast on teada veel 
luust nooleot-
si. Nagu eelmis-
tel kaevamistel, 
saadi dateerin-
gud sügavamal 
asuvast puit-
konstruktsioo-
nist, mis kinni-
tasid, et tegemist 
on eelrooma rauaaega kuuluva 
linnusega (2.–3. saj eKr). Kah-
juks ei saadud ka nendelt kae-
vamistelt dateeringuid üle-
misest kihist, mis jättis selgu-
setuks selle, kas linnuse val-
li pealmine osa on rajatud ko-
he pärast eelmise osa põlemist 
või hoopis hiljem. Kuna linnu-
selt on leitud juhuleide, mis 
kuuluvad 6.–7. sajandisse pKr, 
siis arvab osa teadlasi, et uus 
linnus rajati nii palju hiljem. 
Kaevamistelt saadud savinõu-
de killud näivad küll kuuluvat 
just vanemasse ajajärku.

2008. aastal rajasid arheo-
loogid kaevanduse linnuse 
õue keskele, seal olevasse lii-
vavalli, mis jätab mulje, na-
gu oleks ta linnuse kaitseraja-
tis. Kaevamistel selgus siiski, 
et see liivavall on looduslikult 
hiljem tekkinud luide, mille 
all asus muistse linnuse kul-

tuurikiht ehk inimeste tege-
vusest mõjutatud maapinna 
kiht. Eristada võis mitut kih-
ti, milles sügavamal on näha 
liivapinnale jäänud korrapä-
rased vaod, mida arheoloogid 
peavad muistseteks künnijäl-
gedeks. Kuna peal olevad hili-
semad kihid õnnestus dateeri-
da, siis võib öelda, et tegemist 
on vanimate leitud adrajäl-

gedega Ees-
tis. Pealmises 
kihis avasta-
ti korrapära-
se konstrukt-
siooni nurga 
jälg, mis vii-
tab hoonele. 
Saadud da-

teeringud pärinevad kõik just 
eelrooma rauaajast.

Praeguste uurimiste tule-
musel võib öelda, et Jägala 
Jõesuu linnamägi on oma va-
nuse ja suuruse suhte poolest 
unikaalne terves põhjapool-
ses Euroopas. Sellest ajast po-
le teada ühtegi nii suurt lin-
nust ei germaanlaste, baltlas-
te ega slaavlaste aladelt. Lähi-
mad suuruse poolt sarnased ja 
ka suuremad linnused eelroo-
ma rauaajast on teada muist-
sete keltide asustuspiirkon-
nast Kesk-Saksamaalt. 

Eestist on teada pindalalt 
väiksemaid, kuid palju võim-
samate kaitserajatistega lin-
nuseid – Varbola, Valjala, Mu-
hu jne. Kuid tuleb arvestada, 
et need rajati Jägala Jõesuu 
linnusest üle tuhande aasta 
hiljem! 

Kes olid linnuse rajajad ja 
miks selline suur linnus ra-
jati? Senised teadmised Eesti 
arheoloogiast ei anna nende-
le küsimustele vastamiseks pi-
depunkte. 

Tolleaegsed teadaolevad 
asustused olid suhteliselt väi-
kesed. Maaviljeluse toonane 
areng ei võimaldanud koondu-
da suurel hulgal inimestel üh-
te kohta. Väikesel hulgal käi-
nuks sellise linnuse rajamine 
ja kaitsmine aga üle jõu. Lin-
nuse rajamiseks kulunud ma-
terjali ja tööjõu hulk oli märki-
misväärne. Kogu põhjapoolne 
vall oli kokku kuhjatud mit-
mesaja meetri ulatuses, sinna 
oli veetud väga suur hulk pae-
kivi mitme kilomeetri kaugu-
selt ja kogu linnus oli piiratud 
kindlasti puidust kaitseehitis-
tega. Peale ehitamise tuli nii 
suurt linnust ka kaitsta ja isegi 
valvata suure sõjameeste hul-
gaga. Lihtsalt suure territoo-
riumi ümberkaudsete külade 
varjupaigaks on seda raske pi-
dada, kuna asus ta ju potent-
siaalse ohu lähtekohas – me-
re ääres. 

Muistne kaubasadam
Maapinna kerkimise taga-

järjel taandunud merepind 
oli kõnealusel ajal üle viie 
meetri kõrgemal, mis tähen-
dab seda, et linnus asus sü-
gava jõe suudmes merela-
he ääres, võib olla isegi saa-
rel. See annab alust arvata, et 
tegemist oli väga olulise kau-

bandusliku sadamakohaga. 
Raske oleks siiski mõista liht-
salt sadamakoha kaitseks vaja 
minevat nii suurt rajatist ajal, 
mil asustus oli mitmeid kordi 
väiksem kui muinasaja lõpul 
ja laiaulatuslikust kaubandu-
sest sellel ajast arheoloogili-
si andmeid pole. Üldiselt võib 
öelda, et sellise linnuse kaits-
mine osutuski üle jõu käivaks 
ülesandeks. Nimelt on linnu-
se kultuurikiht väga õhukene, 
mis viitab sellele, et pikka ae-
ga asustus seal ei püsinud. Jäl-
jed põlengutest ja laiali paisa-
tud kivivall viitavad sõjaliste-
le konfliktidele. Võõrapärased 
nooleotsad võivad viidata ka 
rahvusvahelisele konfliktile. 
Selle põhjal võib jälle püstita-
da küsimuse, kas välisvaenla-
sed olid ründajad või hoopiski 
kaitsjad.

Nimelt on eelnevad argu-
mendid viinud ka oletuste-
ni võimalikust võõrast koloo-
niast. 

Sellisel juhul võis olla tege-
mist võõra hõimuga, kes pi-
di ennast kitsal territooriu-
mil kaitsma kurjade kohalike 
meeste eest. 

Kuna praegused avastused 
on saadud arheoloogiliselt 
uuritud alalt, mis moodus-
tab alla ühe protsendi kogu 
linnuse pindalast, võib loota, 
et edaspidised uuringud too-
vad uusi ja huvitavaid avastu-
si, mis heidavad valgust meie 
vallas asunud tõelise muistse 
metropoli saladustele.

Suurim teadaolev 
muistne linnus 
Eestis on Jägala 
Jõesuu linnamägi.
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Ivari Padar...
…on Eesti Vabariigi rahandusminister ning Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna volikogu juhataja;
... juhtis kuus aastat Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja oli kolm 
aastat põllumajandusminister ning viis aastat Riigikogu liige;
... on Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige, Võrumaa Talupidajate 
Liidu ja Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liige ning Eesti Ratsaspordiliidu 
aupresident.

Lisainfot Ivari Padari ja sotsiaaldemokraatide kohta leiad:
www.padar.ee | euroopa.sotsdem.ee | www.sotsdem.ee

“Tean Ivari Padarit tasakaaluka poliitikuna, kes on teinud head tööd 
nii põllumajandusministrina kui Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
esimehena. Väärib tunnustust, et rahandusministrina on ta suutnud 
praegusel keerulisel ajal edukalt ohjata eelarveprobleeme. Eesti ja 
Padar on tõendanud, et raskes majanduslikus olukorras on õiged 
otsused eriti sügava mõjuga. Padar on teretulnud Euroopa Parlamenti 
sotsiaaldemokraatide fraktsiooni, millest võib pärast juunis toimuvaid 
valimisi saada parlamendi suurim jõud.”   

Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei president, endine Taani peaminister 
Poul Nyrup Rasmussen

“Ivari Padar tõi põllumajandusministrina esimese euroraha Sapardi 
programmi kaudu Eestisse. Olin esimene Eesti põllumees, kes sai 
sellest programmist reaalset tulu. Ivari on ennast tõestanud põllu-
majandus- ja rahandusministrina ja ma usun, et ta suudab meid vääri-
kalt esindada ka europarlamendis.”

Põlvamaa taluperemees Erki Oiderma

“Ivari Padar esindab Eesti poliitikas seda inimtüüpi, kellest pealtnäha 
ei arvakski riigimeest. Aga tema on just heas mõttes riigimees. Selline 
turd, maamehe tüüpi poliitik, üdini eestipärane – ühendades endas 
rahavardja rehkendusoskuse, ajaloolase sootsiumitaju ja talupidaja 
tööinnu. Ivari vapikiri võiks olla “Külma pea ja sooja südamega“ 
On tähenduslik, et nukuna teleseriaali on ta kaasatud just ennekõike 
karakteri, mitte ametikoha tõttu. Sedasorti mees kõlbab peaaegu 
kõikjale, saati siis europarlamenti!”

Filmirežissöör, lavastaja, teatrikunstnik ja muusik Hardi Volmer

ELU

Ivari 
Padar
Toome euroraha Eestisse! 
“Majandusraskustega ei võidelda mitte ainult Tallinnas, Narvas ega 
Võrus. Eestit tabanud kriisi ületamise paljud lahendused asuvad 
Brüsselis. Olen rahandusministrina pühendunud meie rahalise 
usaldusväärsuse hoidmisele, eurotoetuste tõhusamale ja paindlikumale 
kasutamisele ning euroga ühinemisele, et elavdada majandust ja 
luua uusi töökohtu. Kõigi nende eesmärkide nimel on vaja tööd 
jätkata Euroopa Parlamendis. Kuulumine europarlamendi mõjukasse 
sotsiaaldemokraatide fraktsiooni annab suurepärase võimaluse rääkida 
kaasa kõikides küsimustes, mis puudutavad Eesti ja Euroopa Liidu 
argipäeva ning parema tuleviku ehitamist.”

Ivari Padar
SDE esinumber Euroopa Parlamendi valimisel

Eesti Vabariigi rahandusminister 

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on Euroopa Parlamendis rohkem 
saadikukohti kui ühelgi teisel Eesti erakonnal ja me kuulume 
parlamendi ühte mõjukamasse ning suuremasse fraktsiooni. 

KOGEMUS MAKSAB! 
Anna oma hääl 7. juuni Euroopa Parlamendi valimistel!

Vali SDE, 
vali nr 109! 
28.mail 2009 
kell 19.00
Jõelähtme 
Rahvamajas 
KOHTUMISÕHTU 
Riigikogu 
majanduskomisjoni 
ja EL asjade 
komisjoni liikme
JÜRI TAMM`ega
Kõik on oodatud!

Mart Johanson
SA Rebala Fond juhataja

Jõelähtme Vallava-
litsus, Sihtasutus Re-
bala Fond ja Muin-
suskaitseamet kor-
raldasid 7. mail Reba-
la muinsuskaitseala 
ümarlauapäeva.

Esindusliku koosseisu-
ga ümarlaua kokkukutsumi-
se ajendas eri ametkondade ja 
huvigruppide ülese ning ko-
halikku identiteeti arvestava 
Rebala piirkonna arenguvi-
siooni loomise vajadus.

Ümarlauas osalesid Riigiko-
gu muinsuskaitseühenduse, 
Siseministeeriumi, Põlluma-
jandusminis-
teeriumi, Ha-
ridus- ja Tea-
dusministee-
riumi, Kesk-
k o n n a a m e -
ti tippamet-
nikud, teadla-
sed, ettevõt-
jad ja muin-
suskaitsjad.

Ter v i k l i k u 
Rebala idee sünni- ja arengu-
lugu on kantud püüetest lei-
da ja sõnastada siinse piirkon-
na jaoks võimalikult integree-
ritud arengukontseptsioon, 
milles sisalduks üheaegselt 
nii majanduslik kui sotsiaal-
ne mõõde. Otsingute sisuks 
ja mõtteks on ühelt poolt üle-
maailmsete, Euroopa Liidu, 
Läänemere piirkonna ja Eesti 
Vabariigi üldistele ja pikaaja-
listele arengueesmärkidele, 
neist tulenevatele strateegia-
tele, planeeritavatele ja raken-
datavatele meetmetele ning 
teiselt poolt Jõelähtme val-

la asendist, loodus-, tehis- ja 
kultuuriruumi mitmekesisu-
sest tulenevatele eelistele toe-
tudes välja töötada Jõelähtme 
Nokia, tugev ja ja jätkusuutlik 
arengukava. 

Rebala muinsuskaitseala 
– rahvusvaheline näidis-,  
õpi- ja elukeskkond 

2006. aastal algatas väi-
ke rühm Rebala mail elavaid 
ja toimetavaid inimesi koda-
nikualgatuse korras protses-
si, mille peamiseks sihiks oli 
tõsimeeli otsida vastust küsi-
musele: Rebala muinsuskait-
seala – võimalus või takistus?

Võttes arvesse ja teadvusta-
des, et: 
Jõelähtme valla territooriu-
mist moodustab kolmandi-
ku ehk 74 km² Rebala riiklik 

muinsuskaitse-
ala;
Rebala muin-
suskaitsealaga 
seonduv areng 
on kaootiline ja 
pigem isevoolu 
teed minev, val-
davalt Jõeläht-
me valla heale 
tahtele ja piira-
tud võimalus-

tele ning vabatahtlikule koos-
tööle ja initsiatiivile toetuv;
muinsuskaitseala mõte on 
piirkonna elanike silmis kü-
sitav – kaitsealas nähakse pi-
gem probleemi kui väärtust ja 
seda olenemata selle “teene-
test” fosforiidisõjas;
piirkonna arengu seisuko-
hast on tegemist passiivse, ak-
tiivsest kasutusest väljas ole-
va ressursiga, n-ö “söötis” või 
“kasutuskõlbmatu” alaga;
Rebala muinsuskaitseala saa-
tuse küsimus kerkib üles pea-
miselt kohalike valimiste eel 
ja seda valdavalt retooriliste 

tõdemustena, et tegemist on 
unikaalse väärtusega;
riigi poolt kaitsealale kuluta-
tav ressurss on kaduvväike, 
vaatamata kaitsealale püstita-
tud eesmärkidele;
valdav osa kaitseala territoo-
riumist on eravalduses;
lisaks muinsuskaits eala-
le asuvad samal territooriu-
mil teistele ametkondadele 
ja regulatsioonidele alluvad 
kaitsealad – maastikukaitse-
alad, looduskaitsealad, Natu-
ra alad.
olukord on enam kui kehv – 
võsastuvad maastikud, hool-
damata muinsusmälesti-
sed, pinged ja arusaamatu-
sed kaitseala töötajate ja maa-
omanike, valla ja muinsus-
kaitseameti vahel jne; 
muinsuskaitseala ümber toi-
muv on mõjunud laastavalt 
inimeste hoiakutele ning sü-
vendanud umbusku kaitse-
alade ja kaitsmise vajalikku-
sesse üldse;
väljaspool kaitsealaga otseselt 
seotud inimeste ringi ei tea-
ta nähtusest nimega “Rebala 
muinsuskaitseala” valdavalt 
mitte midagi;
puudub ühtne, kõiki asjaosa-
lisi kaasav, eri ametkondade ja 
huvigruppide huvisid arves-
tav arenguvisioon Rebala piir-
konna tarvis ning puudub ka 
selgus selles, kelle ülesanne 
või roll on sellise dokumendi 
koostamine;
tänu Rebala muinsuskaitse-
alale on Rebala piirkond ainu-
ke Tallinnaga külgnev ala, mis 
on jäänud puutumata laiaula-
tuslikust hoolimatust kinnis-
varaarendustegevusest – pea-
linna külje all (20 km kesklin-
nast) ootab taasavastamist 74 
km² veel suhteliselt rikkuma-
tut loodus- ja kultuurmaas-
tikku.

Ainult Rebala muinsuskait-
sealale praktilise lisandväär-
tuse andmise kaudu loome 
eeldused, mis tagavad pari-
mal võimalikul viisil kaitse-
ala säilimise ja arengu, siin-
se bioloogilise mitmekesisu-
se kaitse, vaimse ja materiaal-
se kultuuripärandi väärtus-
tamise ja kaitse, loodusvara-
de säästva kasutamise, kulu-
de ja hüvede õiglase jaotumi-
se ning eri huvirühmade mo-
tiveeritud kaasatuse.

Rebala muinsuskaitsealal 
kohtuvad: 
tuhandete aastate vanused 
muinaspõllud tänaste maa-
viljelusaladega;
looduskaitse (+ Natura) alad 
Eesti suurima prügimäega;
Soome lahe rannikualad 
Maardu karjääride tehisjär-
vedega;
loodusnähtused (nt Jägala ju-
ga ja Kostivere karstiala) inim-
tekkeliste maapõue uuri(sta)
mistega;
Jägala linnamägi, vanakülad, 
põlistalud jne Loo paneelma-
jadega;
traditsiooniline maaelu pea-
letungiva linnakultuuriga;
põliselanikud uusasukatega;
ajaloolised rüütlimõisad gol-
fiküla häärberitega;
ca 5500 elanikuga omavalit-
sus ca 100 korda suurema ela-
nikkonnaga Tallinnaga.

Ümarlaud kiitis ja tunnus-
tas Rebala muinsuskaitseala 
baasil rahvusvahelise kesk-
konnahariduskeskuse – RE-
BALA ÕPPEMAA – idee väga 
heaks ja julgustas visiooni el-
luviimise jätkamist. Rebalast 
kujuneks avastus- ja õuesõp-
pe tugiala Harju maakonna, 
Tallinna ja ka kogu Eesti koo-
lidele jt haridusasutustele.

1. Ivari Padar

2. Katrin Saks

3. Marianne Mikko

4. Sven Mikser

5. Eiki Nestor

6. Indrek Saar

7. Kadi Pärnits

8. Hannes Rumm

9. Heljo Pikhof

10. Jüri Tamm

11. Randel Länts

12. Mark Soosaar

Tervikliku Rebala 
idee sünnilugu on 
kantud püüetest 
leida siinse piir-
konna jaoks integ-
reeritud arengu-
kontseptsioon.

Rebala tervikkontseptsioon 
on sündimas
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Ranno Mellis
ÜF projekti juht

Käesolevast aastast 
on OÜ Loo Vesi koos-
töös Jõelähtme Valla-
valitsusega alustanud 
aktiivselt Euroopa Lii-
du Ühtekuuluvusfondi 
(ÜF) toel Loo ja Iru asu-
la ühisveevarustus- ja 
kanalisatsioonisüstee-
mi kaasajastamise pro-
jekti elluviimisega, mil-
le eesmärgiks on Loo ja 
Iru asula ühisveevärgi- 
ja kanalisatsioonisüs-
teemide vastavusse 
viimine nõuetele, mis 
tagaks tarbijate puhta 
joogiveega varustami-
se, reovee kogumise ja 
nõutud tasemel puhas-
tamise ning keskkon-
nariskide minimeeri-
mise. 

Projekt hõlmab Loo aleviku 
ja Iru küla tiheasustuspiirkon-
da. Loo alevikus kuulub tööde 
mahtu olemasolevate amor-
tiseerunud vee- ja kanalisat-
sioonitorustike väljavaheta-
mine, Iru alevikus laiendatak-
se peamiselt ühiskanalisat-
sioonivõrku. Ehitustööd hak-
kavad toimuma üldjuhul ava-
likult kasutataval maal ja seni 
ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-
niga liitumise võimalust mit-
teomavatele kinnistutele ehi-
tatakse välja liitumispunktid 
kuni 1 m kaugusele kinnistu 
piirist. Paljude seniste klienti-
de kinnistute liitumispunktid 
rekonstrueeritakse.

Selleks et tarbijatele taga-
da puhas, kõikidele nõuete-
le vastav joogivesi, on pla-
neeritud paigaldada Loo ale-
viku olemasolevatesse Lind-
strömi, Tööstuse ja Saha teel 
paiknevatesse veepumplates-
se veetöötlusseadmed. Mõne-
des Loo alevikku varustavates 
puurkaevudes on norme üle-
tav raua- ja mangaanisisaldus. 
Vee kvaliteedi langust on aju-
ti põhjustanud ka veetorustike 
amortiseerumine, mille tõt-
tu on sattunud vette toruma-
terjalist lähtunud sekundaar-
set rauda.

Siinjuures peab siiski selgelt 
välja ütlema, et päris kõik ad-
ministratiivselt Loo aleviku ja 
Iru küla koosseisu kuuluvad 
kinnistud joogiveevarustu-
se ja kanalisatsiooni liitumis-
võimalust käesoleva projekti 
teostamise käigus ei saa, sest 
projekti maht ja ulatus on pii-
ratud töödega Tallinna reovee-
kogumisalasse kuuluval alal. 
Nimetatud reoveekogumisala 
piirid on fikseeritud Keskkon-

naministeeriumi poolt. Seega 
on projekti maht ja piirid sel-
gelt paika pandud ja selle ellu-
viimine ja jälgimine on puh-
talt tehniline küsimus. Kont-
rolli projekti elluviimise üle 
teostab eelkõige ÜF rakendus-
üksusena SA Keskkonnainves-
teeringute Keskus, aga ka tei-
sed ametiasutused kuni Eu-
roopa Komisjoni audiitoriteni 
välja. Projekti rahastusotsuses 
fikseeritud põhimõtteid ja tin-
gimusi enam lihtsalt poliitili-
se tahtega mõjutada ja muuta 
ei ole võimalik. Kokkulepitud 
eesmärkide ja piiride rikku-
mine võib viia olukorrani, kus 
võidakse Euroopa Liidu poolt 
antud abi osaliselt või täies 
ulatuses tagasi küsida. Pro-
jekti mahtu piiritleb ka omafi-
nantseerimiseks vajaliku raha 
tagamise kohustus.

Kindlasti ei lõpe Jõeläht-
me valla asulate veemajandu-
se arendamine antud projek-
tiga. Edasine arendustegevus 
on ette nähtud volikogu poolt 
kinnitamisele kuuluva ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukavas fikseeritud põhi-
mõtteid järgides, milles tuleb 
ette näha ka vajalike tegevuste 
finantseerimise allikad.

Projekti maksumus
Käesoleva projekti eelarve-

line kogumaksumus on 59 948 
400 krooni (ilma käibemaksu-
ta), millest EL Ühtekuuluvus-
fond  toetab kuni 43 283 642 
krooni. Omafinantseerimise 
peavad tagama OÜ Loo Vesi 
ning Jõelähtme vald.

Projekti maht
Kokku rekonstrueeritakse 

ja rajatakse veemajanduspro-
jekti käigus Loo ja Iru asulas 
üle 10 km nii vee- kui kanali-
satsioonitorustikke, paigalda-
takse neli reoveepumplat, re-
konstrueeritakse viis puur-
kaev-pumplat ning kolm II 
astme pumplat koos nendes-
se vajalike veetöötlusseadme-
te paigaldamisega. 

Tööde täpsemad mahud sel-
guvad pärast uurimis- ja pro-
jekteerimistööde läbiviimist, 
mida teostab OÜ Akvalius.

Projekti elluviimise üldine 
ajagraafi k

Ühisveevärgi- ja kanalisat-
sioonitorustike ehitus- ja re-
konstrueerimistööde periood 
langeb 2010.–2011. aastasse, 
kui on lõpetatud eelnimetatud 
projekteerimistööd ning läbi 
viidud vajalikud hanked ehi-
tustöövõtja ja omanikujärele-
valve läbiviija leidmiseks.

Selleks et kaasajastatud vee-
võrku juhtida juba puhas, kõi-
kidele nõuetele vastav joogi-
vesi, on planeeritud 2009. aas-
tal alustada Loo aleviku Lind-
strömi, Tööstuse ja Saha teel 
paiknevatesse veepumplates-
se veetöötlusseadmete paigal-

damisega. Tööd on planeeri-
tud lõpetada 2010. aasta keva-
del.

Kogu projekti elluviimine 
peab olema lõpetatud 2011. 
aasta detsembriks.

Uurimis-projekteerimis-
tööde läbiviimine, 
kooskõlastused 
kinnistuomanikega

Nagu eespool öeldud, viis 
OÜ Loo Vesi läbi hankemenet-
luse, mille tulemusel sõlmi-
ti 6. aprillil 2009 leping uuri-
mis-projekteerimistööde läbi-
viimiseks firmaga OÜ Akva-
lius (http://www.akvalius.ee/, 
esindaja Rauno Ränkel).

Projekteerija on töödega 
alustanud ja kindlasti hak-
kavad paljud Loo ja Iru elani-
kud nendega lähiajal ka kokku 
puutuma. Esimese tööna toi-
mub projekti alal ehitusgeo-
deetiline mõõdistamine, mis 
võib ulatuda ka õue-aiamaa-
dele. Samuti alustatakse pro-
jekteerija esindajate poolt ka 
kinnistute liitumistingimuste 
kokkulepete sõlmimisega.

Seega toimuvad tegevused, 
kus projekteerija esindajad 
peavad suhtlema kinnistute 
omanikega.

Kokkulepete sõlmimine toi-
mub projekteerija algatusel 
ning projekteerija esindajad 
tulevad üldjuhul kohapeale. 
Kui kinnistu omanikku ei ole 
kodust võimalik kätte saada, 
siis jätavad nad teate, üritavad 
saada kontakti telefoni teel või 
saadavad kirja. See töö võtab 
mitu kuud aega ja seega ei ole 
esialgu kinnistuomanikel va-
jadust muretseda, et "tutta-
vate juures on käidud ja minu 
juures ei ole – ei tea, kas mind 
on ära unustatud".

Vastavalt ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni seadusele on 
õigus kinnistu nimel ühisvee-
värgiga liitumise osas kok-
kuleppeid sõlmida kinnistu 
omanikul või volitatud esin-
dajal. Kinnistu omanikega on 
projekteerijatel suhtlemisvaja-
dus põhiliselt kahel juhul, mil-
lest esimene on seotud kinnis-
tule liitumispunkti rajamise-
ga või rekonstrueerimisega ja 
teine kinnistut läbiva magist-

raaltoru ehitamise kokkulep-
pe sõlmimisega. 

1. Nende kinnistuomanike-
ga, kellel seni puudub ühis-
veevärgi vee- ja/või kanali-
satsiooniühenduse võimalus 
ja projektiga on selle loomine 
ette nähtud, määratakse pro-
jekteerimise käigus kindlaks 
ehitatava majaühenduse asu-
koht. Majaühendus sisaldab 
veetoru maakraaniga varus-
tatud otsa, kust kinnistu oma-
nik ehitab omal kulul eda-
si maja ühendustoru ja kana-
lisatsiooni kontrollkaevu, ku-
hu kinnistu omanik saab juh-
tida tema poolt välja ehitata-
va kinnistu kanalisatsiooni-
torustiku kaudu oma reovee. 
Vastavalt ühisveevärgi ja -ka-
nalisatsiooni seadusele peab 
liitumispunkt asuma avalikul 
maal, seega väljaspool erakin-
nistu piire, soovitatavalt kuni 
1 m kaugusel piirist (kui seda 
võimaldab kohalik olukord – 
ei ole puid, hekke, tarasid jne). 
Täpse asukoha määravad pro-
jekteerijad kinnistu omani-
ku soove võimalikult palju ar-
vesse võttes. Selleks pöördub 
projekteerija esindaja liituva-
te kinnistute omanike poole, 
et kokku leppida ja vormista-
da kirjalikult ehitatava liitu-
mispunkti asukoht. Kinnis-
tu omanikul on eelnevalt soo-
vitatav üles otsida oma kin-
nistu katastriplaan ja kinnis-
tu piiripunktide märgid loo-
duses. Vaja on ka selgeks teha, 
millisest kohast on kõige sobi-
likum kinnistutorustikud ma-
jast välja tuua. Oluline on see-
juures kanalisatsioonitorusti-
ku sobiv kulgemine, mis sõl-
tub majas olevast või tulevi-
kus väljaehitatava WC asuko-
hast. Veetorustikuga on asu-
kohavalik lihtsam ja see võib 
olla kanalisatsioonitoru kõr-
val. Üldjuhul projekteeritak-
se vee ja kanalisatsiooni liitu-
mispunktid kõrvuti, kuid siin 
võib olla ka erandeid.

2. Nende kinnistutega, mida 
hakkab läbima tänavatorus-
tik ehk magistraaltorustik (ül-
disemas mõistes ühisveevärk 
ja/või -kanalisatsioon), tuleb 
projekteerijal ja omanikul sel-
le paigaldamise ja asukohava-
liku kohta kokkulepe sõlmida, 

mis hiljem tuleb vormistada 
OÜ Loo Vesi ja kinnistuoma-
niku vahel notariaalse kasu-
tusõiguse lepinguga. Neid 
kinnistuid on aga vähe, sest 
uus magistraaltorustik pro-
jekteeritakse eelistatult avali-
kule maale. Siiski tuleb mõnes 
kohas magistraale paigaldada 
ilmselt ka eramaale. Rekonst-
rueeritavate magistraaltoru-
de liitumispunktid rekonst-
rueeritakse nii, et klient ei pea 
oma torustikku üldjuhul üm-
ber ehitama. Siin võib ette tul-
la erandeid, eriti kohtades, kus 
rekonstrueerimise käigus ehi-
tatakse seni eramaal asuva või 
maja läbiva toru asemele uus 
torustik avalikule maale.

Ärge kartke küsida
OÜ Loo Vesi püüab teha 

omalt poolt kõik, et projekti 
piirkonna inimesed oleks as-
jast teadlikud. Samas ei oska 
me ilmselt siiski kõigile vaja-
likku informatsiooni avalike 
kanalite kaudu elanikele kätte 
toimetada. Kui kellelgi on kü-
simusi, siis ärge kartke küsida. 

Me püüame omalt poolt vas-
tata või anda soovituse, kelle 
käest saab kõige täpsema vas-
tuse. Informatsiooni saab kü-
sida projekteerija esindajalt, 
kes kinnistu liitumistingimu-
si kooskõlastama tuleb.

Igasugust infot projekti koh-
ta (tänavate kohta, kuhu torus-
tikke hakatakse ehitama või 
rekonstrueerima) ja muud as-
jakohast infot saab küsida OÜ 
Loo Vesi töötajatelt, soovitata-
valt kontorist aadressiga Saha 
tee 9 F, Loo alevik, telefonidel 
608 0705 ja 6080437, e-postiga 
loovesi@loovesi.ee või ÜF pro-
jekti juhilt Ranno Melliselt te-
lefonil 6311238 või e-postiga 
ranno@ekoekspert.ee.

Projekti edenemise kohta 
edastatakse informatsiooni ka 
OÜ Loo Vesi kodulehel aadres-
siga http://www.loovesi.ee/.

OÜ Loo Vesi vabandab ette 
kõikide võimalike ebamuga-
vuste pärast ja palub Loo ja Iru 
elanikelt mõistmist ning koos-
töövalmidust. 

TEAVE

MAA ON 
MEIE KODU, 
NII PEAME 
TEMASSE KA 
SUHTUMA.

Julge unistada, vali Euroopale roheline tee! See on võimalik. 
Vali Rohelised Euroopa Parlamenti!

Loodusega tuleb arvestada tuleviku majan-
duses, sest ta on jätkusuutliku elukeskkonna 
loomulikuks osaks. Kaupade ja teenuste 
hinnad peegeldagu nende mõju loodusele. 

Erakond Eestimaa Rohelised teab, et tuleviku 
arvelt saab mõnda aega elada, kuid arve ei jää 
erinevate kriiside näol meile esitamata. Hoolime 
loodusest, siis hoolib ka loodus jätkuvalt meist.
 

Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine
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Siret Sõmer 
AS Tallegg keskkonnajuht
Tel 50 83 706

Kevadine laotuspe-
riood on lõppenud. 

AS-is Tallegg tekib tootmisel 
broilerikasvatusest tahesõn-
nik ja munakanade pidamisest 
poolvedel sõnnik. Kogu tekkiv 
sõnnik kasutatakse põldude 
väetamiseks lähemates ja kau-
gemates piirkondades. Sõnni-
kulaotamisel ei saa ettevõte te-
ha mingit isetegevust. Lisaks 
veeseadusele ja valitsuse mää-
rusele nr 288 reguleerivad sõn-
nikulaotamisega seondavat ka 

suurfarmidele ja -tootmistele 
väljastatavad keskkonnakomp-
leksload. AS-il Tallegg on nõue-
tekohaseks tegevuseks välja an-
tud neli keskkonnakompleks-
luba. Kompleksloa nõuete täit-
mist ja keskkonnaalaste meet-
mete rakendamist vaadatak-
se igal aastal üle nii Keskkon-
naameti kui ka Keskkonnains-
pektsiooni poolt. Kui sõnnikut 
laotatakse vastavalt kehtivatele 
nõuetele, siis ei ole sõnnikuhai-
su tekkimise puhul tegu kesk-
konda saastava tegevusega. 

Enne poolvedela sõnniku 
laotusperioodi algust sõlmi-
takse koostöölepingud maa-
valdajatega, kes lisaks sellele 

annavad oma põldude nime-
kirjad ja kaardid, kuhu soovi-
takse vedelsõnnikut laotada. 
Talleggi keskkonnajuht koos-
tab saadud materjali põh-
jal laotusplaani, mis kooskõ-
lastatakse nii lepingupartneri 
kui ka Keskkonnaametiga. Vii-
mane kinnitab täpse graafi-
ku koos kaardimaterjaliga, kus 
kirjas põllud numbriliselt, lao-
tusnormid ning palju ja kuhu 
laotada. Et antud nõudeid täi-
ta ja kogu tegevust kontrollida, 
peab Talleggi jäätmeosakon-
na juhataja dokumentatsiooni, 
kus on kellaajaliselt ja kuupäe-
valiselt kirjas põllu number 
ning sinna veetud kogus. Pä-

rast laotust antakse põllume-
hele laotuskoguste kohta akt. 
Talleggi suurimad koostöö-
partneid Jõelähtme vallas on 
AS Aatma ja AS Serdna & Ko. 

Kesk konna kompleksloas 
soovitatakse vältida sõnniku-
laotust nädalavahetuseti. Sa-
mas ei ole mõeldav, et sõnniku-
laotamine toimuks ainult töö-
päeviti, sest töö sõltub paljus-
ki ilmadest ning sellest, et põl-
lumehed saaks kiiresti künnid 
ja külvid tehtud.

Loomulikult püütakse väl-
tida laotust nädalavahetuseti, 
pühade ja suurürituste aegu. 

Orgaanilise väetis on põllu-
meeste seas nõutud kaup. Ku-

na mineraalväetise hinnad te-
raviljahindadega võrreldes 
eriti langenud pole (1.40–1.50 
krooni kg vilja eest ning ka sü-
giseks ei prognoosita kõrgemat 
hinda), siis seda enam tellitak-
se sõnnikut kui kõige odava-
mat väetist. Kõige nõutavam 
on tahesõnnik, mida Talleg-
gist viivad lepingupartnerid 
oma põldudele nii Rakvere kui 
Pärnu kanti ja loomulikult siia 
Harjumaale. Poolvedel sõnnik 
viiakse aga võimalikult lähe-
dale (kuni 20 km) lepingupart-
nerite põldudele, et tagada või-
malikult kiire laotus ja tegut-
seda võimalikult ratsionaal-
selt. Aasta-aastalt on talunike 

huvi ja suhtumine vedel- ja ta-
hesõnnikusse kui odavasse ja 
suhteliselt efektiivsesse väetis-
se kasvanud. Sõnnikulaotami-
se puhul on tegu põldude väe-
tamisega, mida on tehtud juba 
aastasadu.

Uuendustena püüab Tallegg 
sel aastal laotuse jaotada ke-
vadisele ja sügisesele lühema-
le perioodile, et vältida laota-
mist suvel ja vähendada lao-
tusega kaasneva ebameeldiva 
lõhna levimist ümbruskonnas. 
Selleaastane kevadine laotus-
periood on lõppenud. Uuesti 
alustatakse laotusega juuli lõ-
pus, siis juba vastavalt põllu-
meeste plaanidele.

KESKKOND

Julge unistada, vali Euroopale roheline tee! See on võimalik. 
Vali Rohelised Euroopa Parlamenti!

Inimkonna energiakasutus kasvab kiiremini kui inim-
kond. Läänes kulub elaniku kohta kordades rohke 
energiat kui arenevas maailmas. “Areng” ei kajasta sel 
juhul arusaadavalt mitte niivõrd arukust kui just ener-
geetilist rasvumist ja paisumist. USA-s tarbitakse elani-
ku kohta 200 korda ja Euroopas ligi 100 korda roh-
kem kütuseid kui see on võimalik keskmisel Somaalia 
elanikul. Pole põhjust imestada, miks piraatlus on siiani 
korraliku riigikorralduseta ja sisemises kaoses Somaa-
lia jaoks levinumaid tegevusalasid.

Liigsuur energiakasutus

Kõik pürivad Lääne poolt ette antud energialatti ül-
etama. Miks? Loomulikult seetõttu, et energiakulu-
tust seostatakse mugavuse ja heaoluga. Täna saavu-
tatakse Lääne ühiskondade heaolu kordades kõrgema 
energiakulutusega kui näiteks Aasia ja Aafrika riikides. 
Juhul kui arenevate riikide pürgimuseks jääbki samasu-
guse energiakultuse taseme saavutamine, nagu see 
on täna tavaks Euroopas või Ameerika Ühendriikides, 
on see tee üleilmse ökoloogilise kriisini.

Kuidas siis toimida? Euroopa Liit on seadunud ees-
märgi aastaks 2020 vähendada energiakulutusi 
vähemalt 20%, võtta kasutusele taastuvaid kütuseid 
vähemalt 20% võrra ja vähendada kasvuhoone-
gaaside emissioone vähemalt 20% võrra. Õnneks 
on võetud eesmärkide saavutamiseks olemas teh-
noloogilised lahendused, vaja on vaid poliitilist tahet:

• Me teame, kuidas ehitada väikese energiakuluga 
hooneid ning me oskame neid teadmisi kasutada nii 
uute hoonete rajamisel kui olemasolevate energiat 
raiskavate majade renoveerimisel.

•  Me teame, et ühistranspordi kasutamine, kergliiklus-
vahendid ja arukas ruumiplaneerimine vähendaks 
energiakulu mobiilsusele; me saame tahtmise kor-
ral vastavalt ümber korraldada nii sõidukite tootmise 
kui kasutamise.

•  Me teame, kuidas mistahes suurusega asumi reo-  
vett puhastada kordades väiksema energiakuluga, 
kui seda tehakse meie reoveepuhastites täna.

Marek Strandberg,
Erakond Eestimaa Rohelised

•  Me teame, et on võimalik teha igapäises kasutuses 
olevaid  asju, mis on kestvad ja remonditavad, mitte
ühekordsed ja pidevat väljavahetamist vajavad.

Roheline tööstusrevolutsioon

Rohelise tööstusrevolutsiooni sisuks ongi väiksema 
energiakuluga asjade ning teenuste loomine, mis 
omakorda kulutaksid võimalikult vähe ressursse ja 
energiat. Rohelise tööstusrevolutsiooni peamiseks 
sotsiaalseks rolliks on näidata eeskuju. Näidata, et 
elatustaset on võimalik tõsta, vähendades samas 
energiakulutusi. Sellega mõjutaksime ka arenevaid 
ühiskondi tegema energiakasutuses pööret sääst-
likkuse suunas. Kiiresti arenevast Hiinast on saanud 
tänaseks suurim kasvuhoonegaaside emiteerija 
maailmas ning meie positiivne eeskuju ja tehnoloo-
giline abi on üliolulised. Säästlike tehnoloogiate 
laiem levik tõstaks ka arenevate riikide elatustaset. 
Arenguabi on tähtis, kuid sellest üksi ei piisa.

Kõrgem elatustase on olnud alati seotud ka sün-
divuse vähenemisega. Kiiresti kasvav sündivus on 
tänaste tehnoloogiate ja energiatarbimise juures 
maailmas üha suuremaks probleemiks. Seda 
loomulikult ökosüsteemi kaudu, sest arvukas inim-
kond koos oma koduloomadega kaalub samapalju, 
kui ülejäänud soojaverelised kokku ning inimkonna 
energia- ja ressursivajadused muudavad nii kliimat 
kui meie elukeskkonda meile endile samm-sammult 
aina kahjulikumaks.

Krediidil baseeruva tarbimismajanduse muutumine 
vajaduspõhiseks majanduseks teeb inimesi õnnelike-
maks kui annab neile mitmekesisemaid eneseteostuse 
võimalusi. See pole tee tagasi koopasse, nagu sageli 
rohelisest maailmamuutusest ekslikult arvatakse. 
Tänases Euroopa Liidus on muutusega rohelisema ma-
janduse suunas võimalik luua miljoneid uusi töökohti ja 
taaskäivitada kiratsev majandus. Selleks tuleb aga nii 
Eestile, Euroopale kui maailmale valida roheline tee.

Sõnnikulaotus on seadusega lubatud 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.
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Jõelähtme Lavagrupp tunnistati 
tänavu riigi parimaks külateatriks!    
Maie Ramjalg

Kui ma 1999. aasta 
sügisel vallavanema 
ässitamisel näiterin-
gi alustamise raskeid 
mõtteid mõlgutasin, 
ei osanud küll loota, 
et sellest saab midagi 
rohkemat kui üks ring 
rahvamajas, üks selt-
sielu edendamise jär-
jekordseid vorme. 

Et sellest võiks kujune-
da teatritööst huvitatute kin-
del ühendus, elustiil, vajadus, 
sõpruskond – sellest ei osanud 
siis undki näha. 

Jõelähtme Lavagrupp on 
10-aastane. Siit, Jõelähtme 
Rahvamaja lavalaudadelt on 
läbi käinud nii mõnedki: kes 
niisama proovimas, kes poo-
setamas, kes teinud vaid ühe 
rolli mõnes lavastuses.

Täna räägime aga neist, kes 
on tulnud ja jäänud; neist, kel-
lest on kujunenud Jõelähtme 
Lavagrupi põhituumik; neist, 
kes on alati olemas, kui lava 
kutsub; kel on tõelist lavavai-
mustust hinges, kellele saab 
kindel olla, et alustatu ka lõ-
pule viiakse.

Urmas Kingsepp, Taimi 
Saarma, Merike Kahu ja Tiit 
Tammesson olid esimesed 
pääsukesed, kes 1999. a sügi-
sel Aleksander Eelmaa käe all 
etüüde tegid. Õige pea lisan-
dusid meie tuumikusse Ülo 
Lomp, Eigi Tali, Kaupo Parve, 
Enn Kirsman.

Kuna olin tollal suhteliselt 
tundmatu kuju siin vallas ja 
hulk aega polnud ka teatrit tei-
nud, siis kartsin, et olen roos-
tes. Tuntud nime taha oli jul-
ge pugeda ja nii tegime Eel-
maa Sassiga esimese lavastu-
se koos. See oli E. Bergmanni 
“Hüpe abiellu”. Mänguga lii-
tus Kalle Kiil, kes oli väga hea 
lavaline natuur. Kui ma mõ-
ni nädal tagasi vaatasin seda 
10 aasta tagust videot, siis oli 
see nostalgiliselt armas, kuid 
muigama ajav. Armas, püüd-
lik, naivistlik külanäitering.

Aga tol esietenduse päeval 
oli kõik nagu hirmsas une-

näos. Paanikas olime lava taga 
köögis kõik. Ja kui siis Liivi tor-
kas oma pea köögi uksest sisse 
ja küsis mu käest, kas mul veel 
kuskil toole on, siis mõtlesin, 
et ta teeb halba nalja. Aga jutt 
oli õige – rahvamaja saal oli 
puupüsti rahvast täis. See hetk 
oli võimas, mis sest, et laval 
olid algajad näitlejad ja ebalev, 
ennast teatritööks kokku kor-
jav näitejuht.

Tugevad näitlejad
Nüüd on Tiit Tammessonist 

kujunenud pea iga lavastuse 
kandvamaid näitlejaid, Tai-
mi Saarma vaoshoitud amet-
lik hoiak laguneb laval karak-
terosadesse, Merike Kahu võib 
laval teha mida iganes talle 
omase elegantsiga ja Urmas 
Kingsepp, kes ise soovis roh-
kem lavatehnikaga tegeleda, 
mängib suureks iga kõrvalosa.

Kalle Kiil tegi meiega kaa-
sa veel R. Saluri vabaõhueten-
duses “Tulek”, mille esieten-
dus oli 30. sept 2000 ja milles 
osalesid suure menuga ka tol-
leaegsed Kostivere koolipoi-
sid Madis Mahlapuu ja Vahur 
Vaht. Toredasti mängisite, ai-
täh teile!

Jüri Paet kirju-
tas meile “Toot-
si rahapaja” 
2001. a. Sellega 
läksime küll alt. 
Ei olnud meie 
žanr. Komöö-
dia? Estraad? 
Igatahes siis 
puudusid meil vastavad ko-
gemused ja proovis oli lõbu-
sam kui etendusena lavalt väl-
ja paistis. Truppi tulid And-
res Kask ja Andrus Satsi. And-
res Kask tõi mulle P. Shaffe-
ri “Musta komöödia”. Saatsin 
selle alguses kuu peale, aga 
siis ässitas sees jälle üks kura-
dike tegema ja nii tulime suu-
rusehullustuses esietenduse-
ni välja 2002. aastal. Terviku-
na ei suutnud ma seda vana 
menutükki välja vedada, kuid 
suured plussid kaasnesid siis-
ki: meie truppi tuli Eigi Tali, 
praegune Jõelähtme lavadiiva, 
ja Andres Kask mängis edukalt 
oma Haroldi rolli, mis märgi-
ti ära ka Harjumaa teatrifesti-
valil. Mängu tuli ka Ülo Lomp, 
kes on samuti meie põhitegi-

ja ning mõnus kaaslane. Tai-
mi tegi läbimurde karakter-
osade maailma ja Tiit, kes hi-
gi tilkudes vedas seda tempo-
kat lugu, mööbel pidevalt sel-
jas, pani aluse oma menurolli-
de jadale.

2002. a sügisel korjas mu tä-
dipoeg Tartu arhiivist üles 
meie onu, Arnold Tamme näi-
dendid. Nendest kõige mängi-
tavam tundus “Tuulispää”, mi-
da 1937. a oli mängitud ka Val-
ga pöördlavaga teatris.

Alguses oma naivistliku si-
suga nõutust tekitanud ja näit-
lejates kahtlusi põhjustanud 
näidend leidis töö lõppedes 
kindla koha meie südameis ja 
võitis ka publiku poolehoiu. 
Lavastuses mängisid kaasa ka 
rahvamaja töötaja Kaie Pall 
ning Tiidu poeg Rain. Truppi 
tuli Kaupo Parve, fantastiline 
näitleja ning meeskonnaliige.

Tulid ka esimesed tunnus-
tused 2003. a külateatrite fes-
tivalilt: Eigi Tali – parim nais-
peaosaline, lavastus terviku-
na kiideti heaks,

Harjumaa täiskasvanute 
harrastusteatrite festivalilt tu-
li I laureaadi tiitel: Tiit Tam-
messon – parim meespeaosa-

line,
Ülo Lomp – 

näitleja pree-
mia jõulise isa 
rolli eest.

Järgnes J. 
Solovici “Ker-
juse kelmu-
sed”. Siin tu-

li mängu Enn Kirsman ja tegi 
hoobilt kaks värvikat episoo-
dilist osa. Kaasa tegi ka Tiina 
Võsa. 

Külateatrite festivalil saime 
kolme parima lavastuse hul-
ka,

Tiit Tammesson – parima 
meespeaosalise tiitli,

Ülo Lomp – parim koomili-
ne roll.

Esmakordselt valiti meid 
harrastusteatrite riigifestiva-
lile. Seal sai Ülo Lomp episoo-
di preemia ja Tiit Eerma, kes 
asendas Urmast kerjuse rollis, 
mängis end eripreemiale.

2005. aasta, Mrožeki “Sere-
naad”. See oli Kaupo Parve tä-
helend. Rebase rollis vastu-
pandamatu, nii et Harjumaa 

ja külateatrite festivalidelt tu-
lid parima meespeaosalise 
tiitlid. Külateatrite festivalilt 
tuli ka parima lavastuse tiitel. 
Kena kiidulaulu vahendas aja-
kirjanduses teatrikriitik Enn 
Siimer.

Urmas Lennuki “Kadunud 
kindapood” 2006. aastal.

Vaieldamatult nii minu kui 
kogu trupi lemmik. Tiidu ja 
Eigi superkoosmäng. Kau-
po tundeküllane konstaabel, 
kelle monoloog ei jätnud kül-
maks ühtegi žüriid ega publi-
kut, vapustav Tauri Tammes-
son (Tiidu vanim poeg) tum-
ma, kuid rasket ja väljendus-
rikast Hälli tegelaskuju luues. 
Taimi Saarma mängis psüh-
hopaadist õelat mutti nii, et 
pani publiku vihast higista-
ma. Enn Kirsman mängis vä-
ga veenvalt heatahtlikku pere-
konnasõpra ...

Külateatrite festivalil andis 
Andrus Vaarik meie lavastuse-
le kõrge hinnangu.

Saime parima lavastuse tiit-
li, Eigi Tali – parim naispea-
osaline, Tiit Tammesson – 
näitleja preemia.

Riigifestivalil olid nomi-
nentide seas Tiit Tammesson, 
Kaupo Parve, Taimi Saarma. 
Teatrikriitik Jaanis Valk kirju-
tas hiljem: “Lennuk on hak-
kama saanud ülimalt hea näi-
dendi kirjutamisega. Minu 
arust selle festivali kõige kur-

vem lugu üldse. Ja ei häbene 
tunnistada, et pole juba väga 
ammu olnud minu puhul se-
da, et teatris tuleks pisar sil-
ma – sest see, mis teevad näit-
lejad, on nii valus (lausa füü-
siliselt), et ilma selle veetilga-
ta ei saa… Väga meisterlikud 
näitlejatööd – ülimalt raske 
on laval mängida lapselikkust 
ja sellega mitte üle panna. Ne-
mad ei pannud. Tublid. Hea la-
valahendus – minimalistlik ja 
mitte rohkem kui vaja ja mit-
te vähem kui tarvis.” Hindeks 
viis pluss. 

2007. aasta, “Ohvrit mängi-
des”, autorid vennad Presnja-
kovid.

Oli lustakas tükk lugeda ja 
proove teha. Üleriigiline festi-
val tunnustas Tiit Tammesso-
ni festivali parima meespea-
osalise tiitliga Kaptenite rolli 
eest. Enn Kirsman mängis sel-
les lavastuses kolme erinevat 
retsi. Väga edukalt, imetlus-
väärse energia ja loovusega. 
Merike Kahul oli samuti mi-
tu rolli mängida. Eriti meeldis 
mulle tema Jaapanlanna osa, 
kus ta sai demonstreerida oma 
ilusat lauluhäält. Trupis män-
gis kaasa Priit Põldma, kes te-
gi väga sümpaatse tahumatu 
seersandi rolli.

2008. aastal tuli meil välja 
kaks lavastust. 16. veebruaril 
Aino Kallase “Patseba Saare-
maal”, millega tähistasin oma 

juubelit vana Kai rollis ja sain 
oma näitlejaedevust välja ela-
da. Harjumaa teatrifestivalilt 
tõi see lavastus ära I laureaa-
di tiitli. Maie Ramjalg – parim 
naispeaosaline, Tiit Tammes-
son – parim meeskõrvalosa.

Sama aasta suvel saime ma-
ha Max Frischi näidendiga 
“Härra Biedermann ja tule-
süütajad”. Hiljuti tulime Saa-
remaalt IX külateatrite festi-
valilt, kus “Härra Biedermann 
ja tulesüütajad” sai 22 lavastu-
se seast GRAND PRIX! See oli 
trupile suureks auks ja tun-
nustuseks. Viimase trupina 
pääsesime festivalile sisse, vii-
mastena mängisime oma lugu 
ja eredalt jäime žüriile silma. 
Tuli välja, et neil on meie tru-
piga veelgi huvitavamad plaa-
nid, kuid sellest edaspidi. Kat-
rin Tammesson on meie Lava-
grupi hea ja võimekas haldjas, 
kes muudab võimatu võimali-
kuks ja oma rahuliku natuu-
riga paneb paika nii mõnegi 
puuduva lüli. Katrinist lugege 
valla lehe märtsikuu numbrist 
täpsemalt. 

Kümme aastat on märki-
misväärselt pikk aeg. Selle aja-
ga võib eri indiviididest moo-
dustuda perekond. Perekon-
nas on lubatud lahkhelid, aru-
saamatused ja erimeelsused. 
Nii ka meil. Tähtis on vaid see, 
et ei unustataks respekti üks-
teise suhtes, lavaeetikat ja ene-
seväärikust. 

Trupis on kõik võrdsed! Meil 
ei ole väljavalituid! Meil ei ole 
ülemusi! Meil ei ole staare! 
Meie Lavagrupis on teatrist lu-
gupidavad inimesed, kes kõik 
näpistavad oma aega pere ar-
velt, kes sõidavad maha ben-
siiniliitreid oma raha eest. 
Nad hoiavad oma iseloomu 
pahupoolt kramplikult luku 
taga, et teha habrast ja võim-
sat teatrikunsti harrastusteat-
ris Jõelähtmes.

Ma olen oma trupi üle uh-
ke ja südamest tänulik paljude 
ülevate hetkede eest laval.

KULTUUR

Taimi Saarma 
mängis psühho-
paadist õelat mutti 
nii, et pani publiku 
vihast higistama.
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Kadi Truuleht
Lapsevanem

Huvitavad etteval-
mistused 30. aprilli õh-
tupoolikuks algasid 
juba nädala jagu va-
rem. Üheskoos tütre-
ga sai kapist välja võe-
tud kõik need riideese-
med, mis vähegi kan-
natasid ribadeks tõm-
mata. 

Lennutasime kahekesi hi-
listel õhtutundidel fantaa-
siat, mille tulemusena sündis 
efektne volbrikostüüm. Nõia-
kübar, kõverad, kondised ja 
rohelised sõrmed, kongus ni-
na ning mööda räbalalt efekt-
set nõiakleiti üles roniv ämb-
lik – iga detail lisas oma annu-
se inspiratsiooni ning ootus-
ärevust saabuvaks Kostivere 
noorteka volbriõhtuks!

Ärevus hinges Kostivere 
noorteka poole!

Ja teps mitte vaid Kostivere 
noored ei olnud saabuvast üri-
tuses ärevuses. Ka mina lap-
sevanemana otsustasin pla-
neeritud nõiapeost osa saada. 
Oma tööandjale mõistva suh-
tumise eest tänulik olles kii-
rustasin Tallinnast Kostiverre 
u 1,5 h varem kui ametlik töö-
päeva lõpp seda ette näeb. Ko-

hale jõudes tõdesin juba esi-
mestel minutitel, et tehtud va-
lik oli igati ainuõige. Õhtupoo-
lik tõotas pakkuda paraja an-
nuse vallatut maagiat ning la-
hedat koosviibimist üheskoos 
oma lapse ning tema sõprade-
ga.

NOP – Nõidus On Popp!
Seltskonnas vabatahtli-

ku fotograafina ringi liikudes 
sain üsna hea ülevaate sellest 
kirevast nõidade kokkutule-

kust. Käesoleva aasta trend 
moerõivastuses nõianeidude 
seas tundus olevat tupeeritud 
juuksed, mustad silmalaud 
ning must-valge-hall värviva-
lik ja kihilisus riietuses. Nõi-
dade meespooled kandsid val-
davalt musta prügikotti mee-
nutavaid, ent just oma lihtsu-
ses mõjuvaid kostüüme. Sit-
sid-satsid jm aksessuaarid jää-
gu nõianeidudele! Pikk, mus-
ta värvi lihtne kostüüm ning 
põskedel hirmuäratav nõia-
sümboolika (ristid, ämblikud, 
ussid, kärnkonnad jmt) oli 
efektne valik, mis tegi mees-
poolele vaid au.

Viimane lihv kostüümidele, 
küürus kehahoiak kätte õpi-
tud ning nõiahääle harjutu-
sed huulil, suunduti üheskoos 
volbripeo laagriplatsile. 

Nõiaelu, nõiaelu…
Nõiapeo võõrustajaks oli sel 

korral Väike Nõid isiklikult 
(Kostivere Noortekeskuse ju-
hataja Kadri). Nõiaks moon-
dununa pakkus ta kohale len-
nanud nõidadele peo algatu-
seks kõige limasemaid rohe-

konni, mida maamuna pealt 
leida võib. Nõiad krigistasid 
oma teravaid kollaseid ham-
baid, neelasid konni ning ju-
maldasid seljale tekkivaid õu-
dusvärinaid …

Seejärel asuti volbriõhtu 
kõige vingemat nõiatuld nõi-
duma. Ümisedes kummalist 
nõialoitsu ning liikudes üht-
laselt küürus selgadega üm-
ber nõiatuleplatsi, võluti väl-
ja volbrituli. Lõõmavate leeki-
de taustal tuli juttu volbriöö 
traditsioonilisest tähendusest 
ja uskumustest. Samuti teh-
ti tutvust koheletulnud nõida-
dega, anti üheskoos nõiavan-
ne ning mängiti kentsakaid 
nõiamänge. 

Nõiaelu headuse maagia
Kui muinasjuttudes võib 

kindel olla, et haldjad on ta-
valiselt head ja nõiad on kur-
jad, siis sel peol oli kõik hoo-
pis teistmoodi. Lapsevanema-
na kogu nõiapidu pealt nähes 
sain osa ja aimu headusest, 
mida pakub üks tore ja vahva 
ettevõtmine Kostivere Noorte-
keskuses. Kogu mainitud volb-

riõhtu meeleolu (kostüümide 
ettevalmistus, lõkke süütami-
ne, vahvad nõiamängud, lõk-
keplatsil kõige söödava sus-
sutamine jne) oli loodud meie 
enda aleviku laste ja noorte 
poolt. Tore oli tõdeda, et kur-
jusest ja õelusest nn nõiapeo 
kontekstis polnud selle peo 
raames juttugi! Aga ikkagi ta-
haks ju rääkida mingist müs-
tilisest jõust ja väest või nõia-
kunstist …? Ei oskagi seda ta-
gantjärele kuidagi muud moo-
di seletada, kui lausega “Nõi-
duse maagia versus headus 
maailma!”

Nimelt – samal ajal kui nau-
diti nõiapeo fantaasiarikast 
programmi, peatus ühel het-
kel nõiaplatsi kõrval rohekat 
värvi auto… Hallipäine, so-
liidsesse ülikonda riietatud 
härrasmees astus ligi ning ter-
vitas meie vallatuid nõianoo-
rukeid ja lapsi kahe suure ko-
titäie maiustustega! Kadesta-
gu mind kõik need lapsevane-
mad, kes seda ehedat laste rõõ-
mu pealt ei näinud – jäätist, li-
monaadi ja kommi meeletutes 
kogustes! Olgu märgitud, et 
külalise tulek ei olnud planee-
ritud osa programmis ning li-
sas seda enam üllatusmomen-
ti. Tegu oli kunagise Kostivere 
aleviku elanikuga, kes oli taas 
kord siinmail liikumas. Nä-
hes toredaid nõialapsi vallatut 
volbripidu pidamas ning tun-
des südamesoojust kunagi-
se kodukoha vastu, lisas tema 
üllatav külaskäik volbripeole 
headuse pitseri. 

Lapsevanemana tänavust 
Kostivere Noortekeskuse nõia-
pidu külastades tundsin sii-
rast heameelt võimaluse eest 
saada osa oma lapse ja tema 
sõprade ühisest vahvast tege-
vusest. Oma maagilisel moel 
suudeti õhtupoolikust kujun-
dada toredalt lapsemeelne, 
fantaasiarikas üritus, mis ko-
gus pealtvaatajaid, kaasaela-
jaid ja innustajaid. Muide, see-
kordsel koosviibimisel otsus-
tasid nõiad, et tuleval aastal 
nõiutakse kohale tervelt 600 
korda rohkem külalisi!

Kadri Kaasik, Teele Hallmägi, 
Hanna Kivila, Julia Katskova

9. mail tähistati Ees-
tis Euroopa päeva. Tal-
linnas toimus terve ri-
da üritusi, mida sidus 
ühine nimetus “Ühe 
päevaga läbi Euroo-
pa”. 

Ka Loo Keskkooli õpilased 
otsustasid osaleda selles põ-
nevas orienteerumismängus.

Mängu eesmärgiks oli läbi-
da võimalikult palju erineva-
te Euroopa Liidu liikmesrii-

kide saatkondi, koguda vas-
tavast saatkonnast Euroopa 
passi templeid, loomulikult 
hankida teavet nende maa-
de kohta, tutvuda vastava rii-
gi traditsiooniliste söökide ja 
jookidega. Näiteks Saksa Liit-
vabariigi saatkonnas saime 
maitsta soolaseid kringleid 
(Brezeln), Rootsi saatkonnas 
sõime mustikasuppi, Leedu 
saatkond pakkus maitsvat šo-
kolaadi, Austria saatkonnas 
kingiti igaühele Mozarti kuu-
like. Euroopa Majas võtsime 
osa Euroopa-teemalisest vik-
toriinist ning – edukalt. Por-
tugali saatkonnas oli võima-
lik filme vaadata, Prantsuse 

kultuurikeskuses viktoriinis 
osaleda jne.

Igale maitsele ja igale vanu-
sele oli saatkondadel midagi 
huvitavat pakkuda.

Meid ei heidutanud laupäe-
vane tujukas tuuline ja vih-
mane ilm, tore oli, et meiega 
olid kaasas saksa keele õpe-
tajad Michael Kirschinger ja 
Helgi Org.

Osavõtjate vahel loositakse 
välja kolm reisi Euroopa riiki-
desse.

Järgmisel aastal osale-
me kindlasti, sest ainult ühel 
päeval aastas on võimalik lä-
bi kõndida 17 Euroopa Liidu 
riiki.

Nõidus ja maagia versus headus maailma!

Ühe päevaga läbi Euroopa

Liigutav 
kevadnäitus
Kai Müürsepp

Näitus Loo kultuu-
rikeskuse koridori-
galeriis paisus seda-
korda õige suureks 
ja eriti põnevaks.

Esialgse mõtte kohaselt 
plaanisin B-galerii pinnad 
anda maikuuks esimes-
te klasside kasutada, et siis 
lapsed oma õpetajate In-
ge ja Katrini käe all tehtud 
töid eksponeerida saaksid. 
Vanaemadele tervituskont-
serti planeerides aga tärkas 
uus idee – otsida ja panna 
lisaks välja ka tolleaegseid 
mänguasju. 

Et pisikesest mõtteivast 
nii suur väljanäitus saab, 
ei osanud ükski asjaosali-
ne ette näha. Hilda Männi-
ku üleskutse peale tõid nii 
lapsed kui seenioriprouad 
oma kodudest nii palju põ-
nevaid ja ammu unustatud 
lelusid, et need vaevu näi-
tuseruumi ära mahtusid. 
Uks möödanikku oli see-
ga paotatud ja see, mis seal 
näha oli, puudutas iga näi-
tusekülalist. Puudutas nii, 
et mitmed neist järgmi-
sel päeval tagasi tulid, nä-
pus omaenese nukk või nu-
kuvanker, auto või mängu-
traktor. Mida siin näitusel 
kõike näha ei olnud! Laua-
mängud ja osavusmän-
gud, kaisukarud ja kallijä-
nesed, Barbied ja beebinu-
kud, karvased ja karvade-
ta mänguloomad, laulikud, 
salmikud ja margialbumid, 
nukumööbel ja jalgrat-
tad… Oli unikaalseid laste-
raamatuid, mis antud välja 
30.–40. aastatel, oli lelusid, 
mis soetatud esimesel Eesti 
ajal ja sõjajärgsel raskel pe-
rioodil. Mitmete mänguas-
jade eaks võis arvutada 40–
50–60 aastat! 

Näitust külastas kolme 
nädala jooksul sadu inime-
si. Lapsed said siin män-
gida, täiskasvanud mõnu-
salt meenutada. Lasteaia-
lapsed Neemest ja Loolt 
veetsid siin koos õpetaja-
ga toredalt oma mänguae-
ga, koolilapsed käisid sõp-
radele näitamas, mida nad 
tõid ja millega mängisid, 
kui veel väikesed olid.

Aitäh, head sõbrad, väi-
kesed ja suured, noored ja 
vanad! 

Aitäh kõigile, kes viitsi-
sid, vaevusid ja tahtsid oma 
ammused lelud üles otsida, 
tolmust puhtaks rapsida ja 
enda ning teiste rõõmuks 
vaatamiseks välja panna.

Uskuge mind, nemadki 
tänavad teid! Selle eest, et 
kinkisite neile otsekui tei-
se tulemise. Selle eest, et 
mõnda aega ei olnud nad 
enam tarbetud vanad as-
jad, vaid armsad mängu-
asjad.
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Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder   

Merike Metstak

Esmakordselt meie 
valda väisanud minis-
ter Helir-Valdor See-
der kinnitas, et on vä-
ga huvitatud tutvumi-
sest pealinna lähistel 
asuva omavalitsuse et-
tevõtluses ja külades 
toimuvaga. “Jõeläht-
me vald on tuntud ka 
muinsuskaitseliste ob-
jektide poolest, millel 
on määramatu väärtus 
Eesti kultuuriajaloos. 

Mind huvitab, kuidas see 
kombinatsioon – ettevõtluse 
arendamine, kultuuriobjekti-
de säilitamine ja maaelu vilje-
lemine – siin toimib,” ütles mi-
nister. Kõigepealt pidas minis-
ter Kostivere Põhikooli õpilas-
tele tunni.

“Põllumajanduses on kaas-
ajal palju teaduspõhist lähe-
nemist, nüüdisaegsetes lüp-
silautades tuleb 1000 lehma 
hooldamisega suurepäraselt 
robot. Samas on 200 miljonit 
inimest maailmas näljas. Kas 
kunagi võib nälg meid taba-
da, selliste uuringutega tege-
levad ÜRO ja paljud teised or-
ganisatsioonid. Maailmas on 
näljahäda, sest inimeste arv 
kasvab kiiremini kui toiduai-
nete tootmine, mistõttu põl-
lumajanduslik tootmine peab 
muutuma efektiivsemaks. Eu-
roopas kasutatakse palju väe-
tisi ja taimekaitsevahendeid, 
mis pole kooskõlas keskkon-
nasäästlikkuse põhimõtte-
ga. Toidu tootmiseks on vaja-
likud mageveevarud. Peaae-
gu pool maailma toidust kas-
vatatakse niisutatavatel ala-
del. Mageveevarud on järsult 
vähenenud. Meil on looduslik 
vesi omast käest, oleme sood-
sas põllumajandustootmi-
se piirkonnas. Kui päikselis-

tes piirkondades on vähe niis-
kust, siis paremat piirkonda 
heintaimede kasvuks kui Ees-
tis annab otsida. Heintaime-
de väärindamine loomakas-
vatussaadustesse on meil väga 
perspektiivne.

Paljude riikide probleem on 
rahapuudus, seetõttu ei piisa 
ka inimestele toitu. Kokkuos-
tuhinnad langevad, kui toode-
takse rohkem, kui tarbida suu-
detakse. Rahvusvaheline kau-
bandus siin ei toimi – kus raha 
pole, sinna toitu ei viida. Toot-
ja ei saa endale lubada tasuta 
tootmist.

Geneetiliselt muundatud 
toidu tootmine on omaet-
te keerukas teema, niisugu-
ne nähtus nagu võsapaksune 
raps pole meile võõras. Inime-
ne peab ohjama aretatavaid 
kultuurtaimi, vastasel juhul 
võivad tekkida väga rasked ta-
gajärjed. Kutsun teid üles ter-
vislikult toituma; värvilised 
vedelikud on küll maitsvad, 
kuid organismile kahjulikud. 
Mida vähem lisandeid ja säili-
tusaineid, seda parem. Tarbi-
gem kohalikku toitu, nii toeta-
te kohalikku põllumeest,” üt-
les minister.

Kostivere kooli direktor Ma-
rika Kuurman tänas ministrit 
loengu eest ja kinkis ministrile 
kooli almanahhi. “Kui Teil va-
litsuskabinetis jääb mõtetest 
puudu, siis laenake siit,” ütles 
direktor raamatut üle andes.

Rohkem kohalikku toitu
Õpilased küsisid ministrilt 

mahetootmise kohta ja said 
teda, et Eestis on suurenenud 
see eriti lihaveiste ja lammas-
te osas. Töötlev tööstus ei ole 
aga senini mahetootjate vaja-
dustele järgi jõudnud, möönis 
minister ja avaldas lootust, et 
mahetootmisel peaks olema 
tulevikku. Madalama mulla-
viljakusega Lääne-, Lõuna- ja 
Kagu-Eestis ning saartel käib 
mahetootmine jõudsalt. Eu-
roopas on nõudlus mahetoidu 
järele suur. 

Minister Helir-Valdor See-
der oli meeldivalt üllatunud, 
et vallas nii arvukalt tootjaid 
tegutseb ja et paljud olid leid-
nud kibekiirete kevadtööde 
ajal mahti ministriga kohtu-
ma tulla. 

“Põllumajandus on ainu-
ke majandusharu, mida üks-
ki riik ei rahasta ise, vaid kõik 
käib Euroopa Liidu ühise po-
liitika kohaselt. Kogu Euroopa 
eelarvest läks põllumajandu-
sele veel hiljuti 70%, nüüd on 
see umbes 35%. Pärast 2013. 
aastat väheneb põllumajan-
duse osakaal veelgi, põlluma-
janduspoliitika kujundami-
se arutelud seisavad ees. Põl-
lumajandus on Euroopa-üle-
ne, reeglid on ühiselt kokku le-
pitud, mida toetatakse ja mida 
mitte. Muidu paneksid rikkad 
riigid põllumajanduse toeta-
miseks kindlasti suuremad 
summad mängu. Bürokraa-
tia ja aeglane otsustusprot-
sess on kindlasti kõigile teada. 
Liikmesriikidel ei saa tekkida 
oma põllumajanduspoliitikat. 
Oma huvide realiseerimine on 
piiratud. Soomlastel on roh-
kem oma poliitikat kui meil, 
see sõltub ühinemislepingust. 
Oleme väga erinevad. Soome 
on riigiabi maailmameister, 
nad on saanud kõige ulatusli-

kumad eritingimused. Peale 
2014. a meie erisused säilivad. 
Liitumisel olime eri tingimus-
tes, võrdsete konkurentsitin-
gimuste poole oleme alles ta-
sapisi liikumas. 

Piimasektoris on kõige kee-
rukam olukord. Euroopa Ko-
misjoni otsused – eksporttoe-
tused, eraladus-
tamine, sekku-
miskokkuost – 
tulevad kindlas-
ti kasuks. Piima 
eest makstakse 
liiga vähe, pikas 
p e r s p e k t i i v i s 
ei ole piima nii 
madala hinnaga 
võimalik toota. 

Oleme loonud laenufondi 
kevadtöödeks, täiendavaid ta-
gatisi on pakkunud Maaelu 
Edendamise Sihtasutus. 

Põllumajandustootjate kre-
diidivõime pole kiita, rahavoo-
gusid garanteerib äriplaan, 
täiendavad tagatised siin ei ai-
ta. Valitsuskabinet arutas eks-
porditoetuste paketti.

Eestis toodetakse 40% pii-
ma rohkem, kui me ära tarbi-
me, mistõttu ekspordimeet-
mete loomine tooks läbimur-
de. Toidutööstuse toetamine 
peaks saama abikõlbulikuks 
ka Majandus- ja Kommuni-

katsiooniministeeriumi poolt. 
Paljud riigid sekkuvad majan-
dusprotsessi praegusajal väga 
jõuliselt. Säästueelarve teeb 
keerukaks ka põllumajandus-
valdkonna, küll aga tuleb põl-
lumajandussektorisse võrrel-
des teiste valdkondadega kõi-
ge rohkem Euroopa raha. Põl-

l u m a j a n d u -
se valdkon-
na summades 
on mitmed 
maaelu mit-
mekesistami-
se ja külaelu 
korraldamise 
meetmed.

Küsiti maa-
de deklaree-

rimise võimalusest ja kiviae-
dade kohta. Minister kinni-
tas, et tänavu laekus kiviaeda-
de taastamiseks 10 korda roh-
kem projekte kui selleks sum-
masid olemas.

Haljava osaühingu Tiit Tü-
vi: Eestis on piima palju, kas 
saate piimatoodete tarbimise 
suurendamisele ka kaasa ai-
data? Meie lauta tuli 40 koo-
lilast lehmi ja vasikaid vaata-
ma. Andsin neile piima juua, 
kuid millegipärast joodi seda 
imevähe. Äraminekul aruta-
sid nad bussis, et oleks võinud 
ikka rohkem piima juua. Järg-

misel aastal tuli sama kooli 
järgmine klass ja juba olid las-
tel tühjad pudelid piima tarvis 
kaasa võetud. 

Helir-Valdor Seeder: Kooli-
piima programm on suurene-
nud 20%. Piima sisemaise tar-
bimise suurendamine oleks 
mõistlik ja vajalik, reserve on 
kindlasti. 

Madis Noor küsis mesilas-
te pidamise määruse üle, ku-
na mesilasmürk on hobusele 
surmav. Hobusekasvataja väi-
tis, et ta pole mesilaste vastu, 
kui oleks tegemist tõumesilas-
tega. 

Minister: Mesilaste pidami-
ne on vähe reguleeritud vald-
kond. Mesilased teevad liiga 
loomadele ja inimestele, saa-
me pidevalt inimestelt kirju, 
mesilastega ollakse hädas.

Teisalt on mesilaste pida-
jad kurtnud, et keemilised tai-
mekaitsevahendid on mesila-
si surmanud. Kindlasti pea-
me mesilaste pidamise pare-
mini reguleerima, rohkem kui 
kümme peret tuleb registree-
rida.

Jüri Kerner tõstis üles talu ju-
riidilise definitsiooni küsimu-
se, vihjates, et kunagise põl-
lumajandusministri Ivari Pa-
dari sõnul on probleem emot-
sionaalne. Ametlikult oleme ju 

“Kui Teil valitsus-
kabinetis jääb mõ-
tetest puudu, siis 
laenake siit,” ütles 
direktor raamatut 
üle andes.
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FIE-d? Jah, kahjuks ei ole see 
teema edenenud, möönis mi-
nister, kuna ei leidunud ju-
riste, kes teema Eesti õigus-
ruumi oleks osanud sobitada 
ja tõi eeskujuks Rootsi. “Meil 
on juba eelnõu valmis talupe-
re sotsiaalsete tagatiste sätes-
tamiseks, samuti ei pea päri-
jad tulevikus talu üleandmi-
sel maksma kõrgeid riigimak-
se. Üritame neid probleeme 
tasapisi lahendada,” selgitas 
minister.

Looduslikku eripära 
osatakse siin õigesti 
kasutada

Minister Helir-Valdor See-
der külastas Jõelähtme ki-
rikut, Jõelähtme golfiklubi, 
Nõmme talu ja Rootsi-Kalla-
vere külamuuseumi. Peatu-
ti Lastekangrute juures, kus 
Margit Pärtel jutustas paik-
konna ajalugu ja selle paiga 
tähtsusest meile. 

 Jõelähtme golfikeskuse 
president Mait Schmidt kin-
nitas, et kasumisse pole nen-
de klubi veel jõudnud, kui-
gi eelmisel aastal nautis siin-
sete väljakute mõnusid 6000 
golfikülalist. Kalli spordiala 
harrastajaid veetlevad lisaks 
mereäärsetele mänguvälja-
kutele ja kaunitele vaadete-

le ka võimalus tutvuda ainu-
laadsete kivikalmete ja muu-
de muinsusväärtustega. Gol-
fiküla territooriumile tuleb 
kuni 120 maja. 

Nõmme talu peremees 
kurtis, et paremad küla põl-
lumaad jäid fosforiidikae-
vanduse alla, 1940. aastal oli 
32 talu, endiste talude järg-
lasi on üheksas majapida-
mises. Keskmine talu oli siis 
25–30 ha. Küla peale 900 ha 
põllumaad on Mulgimaal 
ühe talumehe ettevõtmine. 
Nüüd on külas majapidamisi 
150, põllumajandustootmi-
ne on lõppenud. Linnalähe-
dane piirkond areneb jõud-
salt, miks peab muinsuskait-
se all olema see ala, kus võiks 
arendada elamuehitust? Mä-
lestisi meil ju pole. Olen sea-
duskuulekas ja austan muin-
suskaitset, kuid iga asi võiks 
olla paremini läbi mõeldud. 
Küll aga saab tänase Põllu-
majandusministeeriumi te-
gevuse kohta vaid tunnusta-
vaid sõnu öelda. 

Nüüd oli ministri kord kü-
sida: “Kuidas uued elanikud 
on integreerunud?”

Ministri küsimus vallan-
das elava arutelu. Linna lä-
hedus on hea, kauplused, 
apteegid ja muu avalik tee-

nus on mugavasti käepärast, 
naabritega probleeme pole.

Nõmme talu peremees Agu 
Kööp kinkis ministrile Kalla-
vere küla raamatu. 

Kersti Pent ja Priit Kase 
Rootsi-Kallavere külaselt-
sist tutvustasid muuseumi 
põnevaid väljapanekuid, ju-
tustasid lugusid eksponaa-
tidest. Nirginahkne kümne-
kilone meeste kasukas pak-
kus vallavalitsejatele suurt 
huvi. Saan ja vedruvanker, 
päästevestid, tuulamisma-
sin ja muud tollases majapi-
damises tarvitatud esemed 
on kindlas kohas ja kõigile 
huvilistele vaatamiseks väl-
ja pandud.  

Põllumajandusministee-
riumi haldusalas on palju 
maaelu mitmekesistamist 
toetavaid meetmeid. Põllu-
majanduslik tootmine Tal-
linna valglinnastumise mõ-
juväljas, suurlinna  lähita-
gamaal on täiesti võimalik. 
Kindlasti vajavad muinsus-
kaitsjate ja põllumeeste suh-
ted paremat kooskõla, selles 
osas peab riik kaasa aitama. 

“Pole parata, et Eesti rah-
vas on Tallinna ümbrusse 
kogunemas, see tendents on 
iseloomulik tervele Euroopa-
le,” sõnas minister.

Teised meist

Nastik kanalis

Jägala juga võib kao-
tada oma atraktiivsuse, 
kirjutab 15. mai Harju 
Ekspress. 

Kui kaua saab veel Jägala joa 
ilu vaadata ja joalt langeva vee 
võimast kohinat kuulda, on kü-
sitav. Põhjus seisneb hüdro-
elektrijaamades (HEJ). Joast 
allpool asub Eesti Energia-
le kuuluv Linnamäe HEJ, mis 
saab turbiinide tööshoidmi-
seks vee joast alla tulnud veest 
moodustuvast paisjärvest ega 
mõjuta seega joalt langeva vee 
hulka. 

Teine, ehitusjärgus olev Jä-
gala Energy HEJ, võtab pro-
jekti järgi elektrienergia toot-
miseks vajaliku vee enne ju-
ga, mis vähendab oluliselt ju-
ga läbivat veehulka ning tule-
musena võib Jägala juga kaota-
da oma visuaalse atraktiivsuse, 
eriti kuivaperioodidel, kui sa-
demete hulk on väike. 

Üle kümne aasta tagasi haka-
ti eelistama keskkonnasääst-
likku energiatootmist, 2007 
aastal võttis Riigikogu vastu 
otsuse tõsta taastuvenergiaal-
likatest toodetava elektriener-
gia hinda 80 sendilt 1 krooni ja 
15 sendini kw/h kohta.

KMH on kestnud kolm aastat 
ning selle aja jooksul on aruan-
des tehtud mitmeid muudatusi. 
Jõelähtme vallavalitsus on sei-
sukohal, et senise KMH aruan-
de heakskiitmine tuleb tagasi 
kutsuda ning esitada see uues-
ti aruandes tehtud muudatus-
tega ning korraldada hea tahte 
avaldusena avalik arutelu.

Nastik ujus Jägala 
kanalis.

Nastik on tumehalli, pruuni 
või isegi musta värvi selja ning 
valge kõhualusega madu, kel-
le pikkus võib ulatuda 150 sen-
timeetrini. Isased on emas-
test kuni poole lühemad – vaid 
kuni 70 cm. Nastiku peami-
seks tunnuseks peetakse kuk-
la piirkonnas asuvaid heledaid 
laike, mis on tavaliselt kolla-
sed, kuid võivad olla ka oran-
žid, hallikad või valged. Saa-
remaal võib kohata ka täiesti 
musti isendeid. 

  külastas Jõelähtme valda

Külalised Toompealt
Margit Pärtel

Riigikogu kultuu-
rikomisjon Peeter 
Kreitzbergi juhtimisel 
tegi ringsõidu kaitse-
alal marsruudil Kosti-
vere–Võerdla–Reba-
la–Manniva–Jõeläht-
me.  

Kõneldi muinsuskaitse-
ala väärtustest, aga ka kehti-
vatest piirangutest ja arutati 
maaomanikele tegevuse pii-

rangutest tulenevate kitsen-
duste kompenseerimise  va-
jadust. Rebala külas Laste-
kangrute juures tehti pikem 
peatus, mindi väikest õppe-
rada mööda kalmete ja mui-
naspõldude vahele, kus toi-
mus põhjalikum arutelu sea-
dusi ja tegelikku elu vaagides. 
Üsna üksmeelne oli kultuuri-
komisjoni arvamus, et muin-
suskaitseseadus vajab muut-
mist ja ühiskondlike huvide 
kaitse vajab reguleerimist.

Jääb üle loota, et Riigikogu 
delegatsiooni tutvumiskäi-
gust sünnib meile kasu.
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Kostivere mõis ärkab ellu

Neeme Naiste Rannavalve 
Selts tegi perepäeva

Kallaveres nähti karu

Rebala teemaplaneeringu nimetus 
ajakohaseks

14. sajandist pärit 
Kostivere mõis oma 
kõrvalhoonete ja kau-
nite siiani funktsio-
neerivate sildadega 
on olnud Kostivere 
südameks sajandeid. 
Käesoleval ajal peame 
nentima fakti, et nõu-
kogude ajal uhkelt re-
noveeritud mõisahoo-
ne on praeguseks üs-
na räämas. 

Veel on uksed avatud posti-
teenuste kasutajatele, aga kui 
kauaks sedagi. Kuna tegemist 
on muinsuskaitsealuse ob-
jektiga, siis on meie kõigi ko-
hus tunda muret hoone saa-
tuse pärast. Kostivere Selts 
kutsub kõiki ärksaid ja vä-
hem ärksaid üles koondama 
oma jõud, et taasväärtustada 
mõisat kui keskust, kui aja-
loo, traditsioonide ning kul-
tuuri kandjat. Anname mõi-
sale tagasi elu, et ta ei jääks 
kummitama aleviku keskel 
kui tondiloss. Seltsi sooviks 
on, et mõisahoone oleks töös. 

Kui me ise väärtustame 
oma ajalugu, siis märkavad 
seda ka teised ning kindlas-
ti jõutakse ükskord niikauge-
le, et mõisahoone saab kau-
niks ja atraktiivseks kesku-
seks, mille üle tunnevad uh-
kust nii kostiverelased kui ko-
gu valla sootsium. 

Kihelkonnapäevade raa-
mes ja koostöös Jõelähtme 
kiriku kogudusega otsustas 
Kostivere Selts algatada tra-
ditsiooni nimega “Kostive-
re mõisa päev”, mis hakkaks 

toimuma igal aastal. Kihel-
konnapäevad toimuvad sellel 
aastal 15. ja 16. augustil ning 
meie üritus saaks teoks lau-
päeval, 15. augustil. 

Kuna on kriisiaeg, mis tä-
hendab, et raha ei ole ja raha 
ei tule, siis kutsume eelkõi-
ge Kostivere, aga ka kogu val-
la vabatahtlikke nõu ja jõuga 
appi, et üritus õnnestuks. Eel-
kõige ootame rahvalt näituse 
jaoks põnevat ajaloolise väär-
tusega fotomaterjali, teretul-
nud on ka kõik muu Kostivere 
ja Kostivere mõisaga seonduv 
(töövahendid, vanad raama-
tud, riided, ehted, aga ka le-
gendid-muistendid jne). 

Ootame külalisi nii kau-
gelt kui lähedalt. Pange selga 
mõisapeole sobiv riietus, võt-
ke kaasa piknikukorv ja istu-
mise alla tekk või vaip.

Mida teeme? Külastame 
näitust, kindlasti tuleb kont-
sert, tantsime vanu tantse. 
Kostivere kandist pärit Jüri 
Kuuskemaa on andnud sõna 
tulla tutvustama mõisa ajalu-
gu ja elu-olu. Kuna mõisa saa-

lis pole pikka aega midagi toi-
munud, siis proovime kind-
lasti ära saali akustika ja kla-
veri kvaliteedi. Hortus Mu-
sicus kaunistab päeva meele-
oluka keskaegse muusikaga. 
Päevakeskuse rahvast kutsu-
me üles meenutama häid va-
nu toiduretsepte ning pakku-
ma külalistele omavalmista-
tud toite, samuti demonst-
reerima enda valmistatud 
käsitöötooteid. Noortekesku-
se rahvas lubas välja tulla põ-
nevate mängude ja võistlus-
tega mõisa taga pargis.

Kuidas tundub? Vahest on 
kellelgi häid mõtteid, mis ai-
tavad peo õnnestumisele 
kaasa? On ju see meie oma pi-
du! 

Andke endast teada kas Tõ-
nu Truumaale (tel 504 9478), 
Kaili Raamatule (tel 5205818), 
Kostivere raamatukogu ju-
hatajale Kersti Laanejõele tel 
(6081653), noortekeskuse ju-
hatajale Kadri Lepikule (tel 
55 635021) või valla kultuuri 
ja spordi vanemspetsialistile 
Elle Himmale tel (53948826).

Merike Metstak
Kallavere külavanem

9. mail toimusid Kal-
lavere küla kevadised 
koristustalgud. Tihe-
dat kevadist vihma sa-
das üsna järelejätma-
tult, kuid talgulisi see 
ei heidutanud. Alus-
tuseks tuleb kohe ära 
märkida, et talgurahva 
hulgas oli ka kolm las-
teaiaealist inimest.

Võtsime kolmekilomeetri-
se rännaku ette sihiga Savi-
ranna tee ääred prügist puh-
taks noppida ja teadmisega, 
et prügi kogused on mullusest 
märkimisväärselt väiksemad. 
Nii oligi. Mida suurlinnale lä-
hemale, seda rohkem leidus 
kraavipervedel tühja taarat 
ja muud eluks mittevajalik-
ku kraami. Tõsi, vihma tõt-
tu jäi töömaa plaanitust väik-
semaks, klaasikildude ja muu 
mereranda mahajäetud prügi 
koristamine lükkub soojema-
le ajale.  Pärast talgupäeva pi-
dasime väikese pikniku, mis 
küll vihma tõttu õues ei saa-
nud toimuda. Üks lahke pere-
rahvas kutsus talgulised oma 

tarre vihmavarju. Mida kül-
mem ilm, seda soojem hing – 
lühike meeleolukas koosistu-
mine kujunes mõnusaks. 

Samal õhtul läbis Ees-
ti meediaruumi verdtarretav 
päevauudis: Kallavere kan-
dis olla karu nähtud ja polit-
sei ootavat vastavasisulisi li-
savihjeid. Olime oma külaga 
n-ö pildil ja metsaeluka abiga 
uudisekünnise ületanud, kui-
gi karu ja inimese kohtumi-
ne ei ole meie kandis teab mis 
enneolematu sündmus. Ma 
oleksin pealkirjastanud uu-
dise pigem, et karu tuli tagasi. 
Meie ema nägi karu päris mi-
tu korda, kui see Ülgase met-
sas rahulikult ringi jalutas. 
Viimasel paarikümnel aas-
tal meil karu pole vist lähe-

dalt nähtud, ulukeist kohtab 
sagedamini rebaseid. Võima-
lik, et karu tuli tõepoolest ta-
gasi oma põlisaladele, sest sel 
aastal pole jahimehi paugu-
tamas ja metsloomi hirmuta-
mas kuuldud. Küll karu teab, 
et maaomanike ja jahimeeste 
vahelised lepingud (selgitus 
ajalehes Jõelähtme 2008 no-
vember) on sõlmimata ja võib 
närvi rikkumata oma põlistel 
aladel rahumeeli ringi uidata. 
Metsloomad ja linnud muu-
davad looduse terviklikuks, 
koduloomigi võiks meie mil-
jööväärtuslikel aasadel roh-
kem näha olla. Maaelule an-
navad õige hinguse ja soojuse 
just nimelt loomad, olgu nad 
kas metsikud või kodustatud 
isendid.

Terje Lindau-Kuum

Vaatamata ilmataa-
di kiusule möödus 9. 
mail Neemes emade-
päeva auks toimunud 
ja juba traditsiooniks 
kujunenud perepäev 
hästi.  

Üritus algas kooli- ja laste-
aialaste kontserdiga Neeme 
Rahvamajas ja selle avas Eu-
roopa päeva puhul Kristii-
na Ojuland. Seejärel tervitas 
saalitäit rahvast Tibu (Venno 
Loosaar), kes tegi kõigepealt 
väikese virgutusvõimlemi-
se ja seejärel kutsus saali onu 
Raivo ning Neeme lapsed ja 
nende vanemad said osa pä-
ris ehtsast “Onu Raivo jutup-
liiatsist” – muinasjutust koos 
joonistustega. Pärast mui-
nasjutu kuulamist korralda-
tud arvamismängul said mit-
med lapsed endale kingitu-
seks ka onu Raivo joonistuse. 

Õues jätkus perepäev Muu-
ga päästekomando poolt kor-
raldatud vahtkustutite kasu-
tamise õpetusega lastele. Ül-
latusena oli kohal ka Nub-
lu. Päeva lõpetuseks näitasid 
oma oskusi veel vabatahtli-
kud päästekoerad.

Kogu üritus möödus Tibu 
lõbusate kommentaaride saa-
tel. Kohapeal müüdi nii ham-

burgereid kui suppi, kodu-
desse suitsuandureid ja mu-
runiidukeid ning loomulikult 
ei puudunud ka lilled emade-
le ja Neeme Naiste Rannaval-
ve Seltsi liikmete tehtud koo-
gid. 

Täname kõiki esinejaid ja 
toetajaid! Loodetavasti jät-
kub meie emadepäeva tradit-
sioon ka järgnevatel aastatel!

Johann-Aksel Tarbe
Vallaarhitekt

Jõelähtme valla üld-
planeeringu osa tee-
maplaneeringu ”Re-
bala muinsuskaitseala 
miljööväärtusega hoo-
nestusalade, väärtusli-
ke põllumaade, maas-
tike ja looduskooslus-
te määramine ning 

nende kaitse- ja kasu-
tustingimuste mää-
ramine” teemaderin-
gi laiendamine ning 
planeeringu nimetuse 
muutmine 

Jõelähtme Vallavolikogu 
12.05.2009 otsusega nr 503 
muudeti Rebala teemaplanee-
ringu nimetust ning laienda-
ti käsitletavate teemade rin-
gi. Nimetuse ja teemade aja-
kohastamise vajadus koorus 
välja menetlemise protsessis, 

kus selgus, et planeeringuga 
on vajalik käsitleda ka maa- ja 
veealade üldiste kasutamis- ja 
ehitustingimuste määramist, 
rohelise võrgustiku toimimist 
tagavate tingimuste seadmist, 
puhke- ja virgestusalade mää-
ramist seoses Rebala muin-
suskaitseala hoonestusalade 
täpsustamisega.

Teemaplaneeringu nimetu-
seks on seega edaspidi “Jõe-
lähtme valla osa teemapla-
neering “Rebala muinsuskait-
seala asustust ja maakasutust 
suunavad tingimused””.



NR. 144
MAI 2009 13KÜLAKÄRAJA

Esmaoluline on keskkond, 
kus me elame

Enne ja nüüd

Haljavas mõistlik otsus

Külavanema valimised
Pühapäeval, 21. juunil 2009 kell 19.00 toimub 
Haljava lõkkeplatsil Haljava küla üldkoosolek.
Päevakorras on külavanema valimine ja arutelu küla 
edaspidisest arengust.
Lisainfo: Ivar Reimann, tel 6098680

“Teeme ära” jätkub Loo aleviku puhkealal
“Teeme ära” Loo mõttekoja liikmed kutsuvad Loo 
aleviku elanikke laupäeval, 6. juunil kell 11.00 jaa-
nituleplatsile. Teeme üheskoos Pirita jõe kaldaala ja 
pargi suveks korda. 
Talguline võtab ise omad tööriistad kaasa!
Lisainfo: Väino Haab, tel 5110968 

Manniva külakoosolek 2009
Toimumise aeg: kell 15:00-17:00, 14. juuni 2009
Toimumise koht: Raja talu hoovis, Manniva külas
Päevakord
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Juhataja ja protokollija valimine.
3. Ülevaade Manniva küla arengukavas 2007–2011 toodud priori-
teetide täitmisest.
4. Manniva küla arengukava 2009–2013 arutelu ning kinnitamine.
5. Kohapeal tõstatatud teemad.

Kostiranna talgud
Eili Juhkam
külavanem

16. mail toimusid 
Kostiranna külas keva-
dised koristustalgud.

Kaunis päikesepaisteline ke-
vadilm, soov oma ümbrus puh-

tana hoida ja küla heaks ühes-
koos tegutseda tõi kokku arvu-
kalt talgulisi. Nüüd võime rahul 
olla – Kostiranna küla teeääred 
said märgatavalt puhtamaks. 

Täname vallavalitsust abi ja 
meeldiva koostöö eest, erilised 
tänusõnad edastame keskkon-
naspetsialist Liis Truubonile.

Ivar Reimann
Haljava korteriühistu esimees

Inimestele meeldib 
otsida märke, ka aja-
märke.

Maailm enne 11. septemb-
rit ja pärast; Eesti enne 1. mai 
“Teeme ära!” kampaaniat ja 
pärast seda. Ehk ei ole need 
märgid silmatorkavad, aga 
vaataja näeb, sest tahab näha. 
Kui meil on tõeline soov mida-
gi korda saata, siis me seda ka 
suudame. Hea eeskuju on õn-
neks palju nakkavam kui mu-
tantviirused. Tänu Jõeläht-
me Vallavalitsuse keskkonna-
osakonna operatiivsele tegut-
semisele lammutati 1. mail 
Haljava vana katlamaja vari-
semisohtlik hoone. Võib-olla 
näeme peagi vabanenud plat-
sil spordiväljakut, võib-olla 
lihtsalt kena maastikku sirge 
korstna ja kurepesaga. Aastast 
aastasse tuleb kurg oma pesa-
le. Tal ei ole aimugi, mis on ka-
sum, aga ta oskab kokku hoi-
da. Head kokkuhoidmist!

Indrek Mäeküngas
Keskkonnaosakonna juhataja

Möödunud pehme 
talve miinus- ja pluss-
kraadide vaheldumine 
muutis valla varana ar-
veloleva Haljava vana 
katlamaja hoone vari-
semisohtlikuks.

Kaks laepaneeli oli alla kuk-
kunud ning üks sein poolver-
tikaalses asendis. 

Et hoida ära võimalikke õn-
netusi ning muuta külakesku-
se kenamaks, vormistas vald 
kiirkorras hoone lammutusloa 
ja korraldas hanke.

Parima pakkumise esi-
tas OÜ Primaflex ning 1. mail 
alustas brigaad hommikul kell 
9, töö lõpetati kell 22.

Kokku tekkis ning viidi veo-
auto 25 reisiga ära 375 m³ lam-
mutusjääke ning lõpuks lam-
mutusala haljastati. Viimase 
lihvi külakeskuse kenamaks 
muutmisele andis külarahvas 
2. mail toimunud talgupäeval.

Merike Metstak

Haljava küla kevad-
talgud said keskpäe-
vaks ühele poole ja 
rahvas kogunes lõk-
keplatsile koosolekut 
pidama. 

Külavanema valimiskuulu-
tus meelitas sündmuskoha-
le hulga huvilisi. Päevakord 
pandi paika ja küsimuste-vas-
tuste voor vallaametnikuga 
veel mõnede asjassepuutuva-
te nüansside selgitamiseks sai 
alata. Kas külaselts on tingi-
mata vajalik või kas võiks ehk 
juba olemasoleva mittetulu-
lundusühingu ümber kohan-
dada? Arutleti raamatupida-
mise kulukuse, liikmemaksu-
de ja toetuste üle. Järgnes va-
ba arutelu, millest selgus, et 
külavanem peaks olema ini-
mene, kes tunneb enamikku 
omakandi inimestest. Samas 
peaks ta ka omama sidemeid 
ja suhtluskogemust vallavalit-
susega ning tundma seadusi. 

Keegi lisas veel, et külavanem 
peaks olema vanem elanik.

Ühiselt otsustati tegelda vaid 
külavanema valimise küsimu-
sega ja külaseltsi loomist ei 
arutatud, kuna seda ei ole ot-
seselt veel vaja. Külaselts osu-
tub vajalikuks, kui leidub kõi-
kehõlmav idee ja ning selle el-
luviimist vedav inimene. Vas-
tuhääli ei olnud ning koosoli-
jad jäid selles küsimuses ühe-
le meelele. 

Külavanema valimiskoos-
olek kujunes avameelseks 
nõupidamiseks, kus kõik said 
oma mõtted välja öelda. Kui 
kerkis küsimus, et kas üldse 
külavanemat vajataksegi, tea-
tas enamik koosolijaid, et kü-
lavanemat oleks ikka vaja küll. 
Niisiis oli vajadus külavanema 
järele välja koorunud ning sel-
leks sobiva kandidaadi otsin-
guid otsustati jätkata. Otsus 
jätta nüüd külavanema vali-
miskoosolek pooleli ja kutsu-
da uus koosolek kokku juunis, 
jättis Haljava rahvast sõbra-
liku, kaalutleva ja mõistlikult 
tegutseva kogukonna mulje.

Andrus Umboja
Loo elanik ja alevikuvanema kan-
didaat

Loo alevikus elab 
2009. aasta 1. jaanua-
ri seisuga 2090 ini-
mest. See moodustab 
Jõelähtme valla elani-
kest ligi poole. Elani-
ke arvu poolest võiks 
Loo alevik vabalt lin-
na nime kanda, kuid 
kahjuks puudub valla 
suurimal asumil senini 
esindaja, kes oleks si-
demeks aleviku elani-
ke ja valla vahel. Tun-
nustan kodanikualga-
tust valida Loo alevi-
kule alevikuvanem ja 
eestseisus.  

Elan Loo alevikus 2004. aas-
tast, olen siia rajanud oma ko-
du, siin elab minu pere ning 
mulle on oluline, kuidas minu 
kodu ümbrus areneb. Seetõttu 
tahan ka Loo aleviku arengus-
se aktiivselt panustada, mil-
leks annab hea võimaluse ale-
vikuvanema amet. Minu seni-
ne töö ja kogemus Nõmme lin-
naosa valitsuses, Tallinna lin-
navalitsuses ning Jõelähtme 
vallavanemana on andnud 
mulle selle ameti edukaks pi-
damiseks head eeldused. Ale-
vikuvanema põhiülesande-
na näen elanike huvide esin-
damist aleviku arengu kavan-
damisel ja probleemide lahen-
damisel, suhtlemisel nii valla-
võimu ja aleviku elanike kui 
ka ettevõtjate ja kodanike-
ühendustega.

Meile kõigile on esmaoluli-
ne keskkond, kus me elame – 
et see oleks mõnus, inimsõb-
ralik, kokkuhoidev, roheline, 
tervislik, sportlik ja turvaline. 
Vaba aja veetmiseks tervisli-
kult ja turvaliselt tuleb rajada 
Loo–Ilumäe–Saha-Loo kerg-

liiklustee, Loo spordihoone ta-
gusele terviserajale lisaks tu-
leb terviseparki rajada võim-
lemisväljak ning tenniseplat-
sid. Pirita jõe äärne puhkeala 
nõuab korralikku randa koos 
mängu- ja spordiväljakute 
ning rannarajatistega.

Loo aleviku elanikud vaja-
vad senisest enam kogukon-
natunnet, mis aga ei teki ise-
enesest, vaid tänu ühistege-
vusele. Kogukonnatunde loob 
aktiivne suhtlemine ning sel-
leks peab korraldama rohkem 
traditsioone loovaid ühisüri-
tusi. Jõeäärne puhkeala tuleb 
korrastada ning rajada sin-
na peoplats koos laululava-
ga, kus saaks esineda nii meie 
aleviku lauljad ja tantsijad kui 
ka korraldada kontserte, teat-
rietendusi, näidata välikino 
ning teha palju muud huvi-
tavat. Senisest enam avalik-
ke üritusi, pere- ja spordipäe-
vi tuleks korraldada Loo koo-
li staadionil. Parandada tuleb 
elanike teavitamist, selleks on 
vaja paigaldada alevikku tea-
detetahvleid, luua aleviku ko-
duleht ning laiendada tasuta 
wifi leviala.

Elukeskkonna oluliseks 
osaks on avaliku ruumi hea-
kord, mille juurde kuuluvad 
nii puhtad tänavad, niidetud 

muru kui ka prügikastid, mi-
da on meie alevikus liiga vä-
he. Samuti tuleks paigalda-
da istepinke ning rajada lille-
klumpe. Tänavapildist tuleb 
eemaldada metall- ja betoon-
konstruktsioonid, gaasima-
hutid ja vrakistunud sõidu-
autod. Avalikku ruumi kuu-
lub ka üks korralik äri- ja va-
baajakeskus, mis senini Lool 
puudub; keskus, kus asuksid 
nii kohvik kui ka söögikoht, 
piljardi- ja bowlingu-saalid, 
kauplused ja kontorid. Inim-
sõbralik ja mõnus elukesk-
kond hõlmab turvalist, loo-
vat ja nüüdisaegset keskkon-
da meie lastele, korras kooli-
maja ja piisaval arvul laste-
aiakohti. Erilist tähelepanu 
peab leidma laste vaba aja si-
sustamine.

Mõnusa, tervisliku ja turva-
lise elukeskkonna osa on kor-
ras ja hästi valgustatud teed 
ja tänavad, puhas joogivesi ja 
töötav kanalisatsioon. Esime-
ses järjekorras tuleb korras-
tada Saha tee, kõik Loo ale-
viku tänavad peavad olema 
valgustatud ning auguvabad. 
Narva maanteel asuv tagasi-
pöördekoht vajab ohutuse hu-
vides kiiremas korras valgus-
foori või igahommikust liik-
lusreguleerijat. 

Turvalisuse parandami-
seks on elanikel vaja enam te-
ha koostööd, edendada naab-
rivalvet ning kaasata avali-
ku korra tagamisse turva-
ettevõtteid. Turvakaamera-
te võrgustikku tuleb laienda-
da ning kaameratega ülesfil-
mitav peaks olema reaalajas 
interneti vahendusel kõigile 
elanikele jälgitav. Lähiajal al-
gab aleviku vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemide uuendami-
ne, mille käigus peab saama 
nii mõnigi tänav oma sadevee 
kogumise süsteemi. Tähele-
panu tuleb pöörata keskkütte 
hinna kujunemisele ning For-
tumi poolt võetud küttesüs-
teemidesse investeerimisko-
hustuste täitmisele. Elukesk-
konna hoidmiseks tuleb teha 
kõik, et planeeritav kaevan-
dus Loole ei tuleks. Lahendus 
tuleb leida ka regulaarselt ale-
vikku matvale haisuproblee-
mile. Ühistranspordiühendu-
se parandamiseks tuleks Tal-
linna linnaliine pikendada 
Loole.

Alevikuvanema valimised 
toimuvad juba 29. mail kell 
18.00 Loo Kultuurikeskuse 
saalis. Kutsun kõiki Loo ale-
viku elanikke oma sõna kaa-
sa ütlema.
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Mis toimub? Vastus umbusaldusele
Merike Metstak

Ei ole möödunud poolt 
aastatki, kui vallajuhtidel on 
taas umbusaldus käes. 

Eelmine töönädal algas volikogu is-
tungiga, mille kavas oli üks päeva-
korrapunkt: umbusalduse avaldami-
ne vallavanem Toomas Kümmelile.  17 
volikogu liikmest teatas üks, kauaaeg-
ne vallavanem Taimi Saarma, et taan-
dab end hääletustoimingust ja tegi ko-
halviibinuile avalduse: “Mul on tekki-
nud olukorra ja volikogu liikmete pä-
rast  väga piinlik. Mis näoga Te vaatate 
oma valijatele otsa? Taandan end hää-
letamisest.”

Lahtise hääletuse tulemused jagu-

nesid viiki, 8:8. Umbusaldamise poolt 
olid; Ljudmilla Kaska – Keskerakond; 
Jüri Kerner – IRL; Art Kuum – IRL; Ardo 
Lass – Rahvaliit; Jelena Lätik – Kesk-
erakond; Arvo Olek – sõltumatu; Mai-
do Pajo – Rahvaliit; Harri Reidma – 
Rahvaliit. 

Ülalnimetatud seltskond andis voli-
kogu esimehele üle uued umbusaldus-
avaldused, Toomas Kümmelile ja Tar-
mo Paldermaale, mida menetletakse 
järgmisel istungil.

Umbusaldusavaldust ei toetanud: 
Väino Haab – Reformierakond; Tiia 
Välk – IRL; Maarika Sepp – IRL; Jüri Ja-
lakas – Reformierakond; Riimas Uka-
nis – Reformierakond; Aavo Mooste – 
Reformierakond; Jüri Paavel –sõltu-
matu; Marje Laimets – sõltumatu.

Toomas Kümmel

See vastus viiele 
vallavanema umb-
usaldajale oli alg-
selt mõeldud ette 
lugeda volikogu is-
tungil, kus see kah-
juks võimalikuks ei 
osutunud, sest opo-
sitsioonisaadikud 
Art Kuum, Ljudmil-
la Kaska ja Maido 
Pajo muutsid voli-
kogu istungi pala-
ganiks, kus igasu-
gune argumentee-
ritud arutelu ja dia-
loog välistati. 

Istung tipnes voliko-
gu liikme Ljudmilla Kas-
ka ähvardustega vallava-
nem füüsiliselt kõrvalda-
da. Seetõttu avaldatakse 
vallavanema vastus umb-
usaldajatele lühendatud 
kujul alljärgnevalt.

Lugupeetud volikogu 
liikmed, austatud 
külalised!

Viis volikogu liiget on 
avaldanud mulle umb-
usaldust ja lisanud rea 
süüdistusi. Midagi uut 
nendes süüdistustes ei ole 
ja need on kõlanud viima-
sed neli kuud. Kui muidu-
gi välja arvata süüdistus, 
et ma olen Postimehe gru-
pile võlgu 800 000 krooni. 
Selle kohta on mul võima-
tu midagi öelda, sest selle-
nimelist ettevõtet või isi-
kut Eestis ei ole. Samuti 
on raske mõistatada, mi-
da peaksid endast kujuta-
ma segadused OÜ-ga Kä-
pa Maja Loo lasteaia ehi-
tusel.

Tõsisem on lugu süüdis-
tusega, et kolme abivalla-
vanema ülalpidamine on 
laristamine. Umbusalda-
jad võiksid hoolega uurida 
mõistete “ülalpidamine” 
ja “ülalpeetav” tähendust 

eesti keeles. Vallavalitsu-
se liikmed ei ole ülalpee-
tavad, vaid päevast päe-
va keerulist ja vastutusri-
kast tööd tegevad inime-
sed. Nende panust tuleb 
eriti hinnata olukorras, 
kus eelmine vallavalitsus 
viis valla sisuliselt pank-
roti äärele ning nüüd tu-
leb selles väga raskes ma-
jandusolukorras hakka-
ma saada ja lubatu lõpu-
ni viia. Üle miljoni kroo-
ni preemiaid eelmise aas-
ta lõpul vahetult enne eel-
mise vallavalitsuse kuk-
kumist ning haigutav tüh-
jus valla rahakotis oli pä-
randus uuele vallavalitsu-
sele. Kuid seegi pole kogu 
tõde. Preemiatest maks-
tavad maksud jäeti sa-
muti uue valitsuse kan-
da. Sellest seisust alusta-
nud valitsus on hakkama 
saanud. Hakkama saa-
nud ka päranduseks saa-
dud 2009. aasta eelar-
ve projekti kulude vähen-
damisega ligi 30 miljoni 
krooni võrra; kosmosest 
maa peale tagasi tulnud. 
Kui omaenese töötasude 
vähendamine, vallamaja 
ametnike kõigi lisatasude 
ja nn kolmeteistkümnen-
da palga kaotamine või 
kallitest džiipidest ameti-
autodest lahtisaamine on 
laristamine, siis visaku ki-
vi esimesena see, kes sel-
le sõna tähendusest ikka 
aru saab. Igal juhul mitte 
eelmise valitsuse abival-
lavanem Ljudmilla Kas-
ka, kes oma töö vallavalit-
suses lõpetas 75 000 kroo-
ni suuruse preemiaga val-
lavanemalt.

Mind süüdistatakse sel-
les, et olen “sekeldanud” 
Koljunuki sadama ümber 
ja võtnud finantskohus-
tusi ilma volikogu vasta-
va otsuseta. Koljunuki sa-
dam on looduslike tingi-
muste poolest parim meie 
valla rannikul. Jõeläht-
me Varahaldusel õnnes-
tus müüa avaliku jahis-
adama hoonestusõigus 6 
miljoni krooni eest. Juba 

lähiaastatel saab vald kor-
raliku moodsa jahisada-
ma, sest sellised ranged 
kohustused on kirjutatud 
lepingusse. Lisaks pakkus 
sadamat rajava ettevõtte 
üks omanikke vallale või-
malust moodustada koos 
vallaga sadamat haldav 
MTÜ ning maksta oma 
erakordse tulu osa valla-
le, millest osa (ligi 3 miljo-
nit krooni) läheb Loo las-
teaia ehituseks. Mõni aeg 
tagasi kiitis volikogu vas-
tavad otsused heaks. Osa 
umbusaldajaid aga puu-
dus sellelt volikogu istun-
gilt, samuti ei viitsi nad te-
ha tööd volikogu komisjo-
nides. Kuid kui volikogu 
liige ei viitsi isegi puudu-
tud istungil vastuvõetud 
otsustega tutvuda, siis ai-
tab küll ainult Rohke De-
belaki retsept – iseennast 
umbusaldada.

Suurema osa süüdis-
tustest hõlmab kinkeraa-
matu teema. Jällegi halb 
termin, mis eelmise val-
lavalitsuse poolt kasutu-
sele võeti. Mina olen ik-
ka teadnud, et iga hea raa-
mat on kingituseks sobiv. 
Räägime seetõttu teelise-
le ja rändajale mõeldud 
meie valla tutvustusest. 
Tõepoolest olen geograa-
fina ka varem kirjutanud 
palju ülevaateid Eesti eri 
piirkondadest, nende aja-
loost, geograafiast ning 
huviväärsustest.

Kui poliitilised partne-
rid on sõbrad, lähevad as-
jad hästi. Kui tülli pööra-
takse, kannatab alati töö-
tegemine. Nii juhtus ka 
selle õnnetu raamatuga. 
Eelmise aasta valla eelar-
ves oli ette nähtud vahen-
did raamatu trükkimi-
seks, kuid need jäid kasu-
tamata. Trükkimist ei ol-
nud ja ei saanudki olla le-
pingus, mis algselt koos-
kõlastati. Et see sattus 
ekslikult lõppredaktsioo-
ni, on arusaamatu, sest 
iga kirjastamist tundev 
inimene teab raamatute 
koostamise ja trükkimi-

sega seotud kulusid. Tõe-
poolest on raamatu ilmu-
mine veninud. Momendil 
on materjal, millele muu-
seas tellis Tartu ülikoolist 
eksperdihinnangu ka eel-
mine vallavalitsus, Ees-
ti Entsüklopeedia Kirjas-
tuses koostamisel e-raa-
matuna ning peaks lä-
hiajal ka ilmuma. Samal 
ajal oleme teinud mitmeid 
taotlusi fondidesse ja siht-
asutustesse, et leida va-
hendeid ka raamatu trük-
kimiseks valla eelarve vä-
liselt. 

Igasugused lisandid, 
et ma ei oska kirjutada ja 
spekulatsioonid termini-
tega jätan nende nägijate 
südametunnistusele.

Mis puudutab eelmi-
se valitsuse lahkel otsusel 
alustatud kohtuasja, siis 
loomulikult ei sekku mi-
na sellesse mitte kuidagi 
ja valla esindajaks on val-
la jurist Triinu Vernik. 

Tõepoolest ei ole valla-
vanemal õigus osaleda et-
tevõtluses, sealhulgas äri-
ühingute töös. Teadmi-
seks umbusaldajatele, et 
MTÜ ei ole äriühing. Sel-
lele vaatamata olen ma 
teinud avalduse MTÜ 
Säästvat arengut toetav 
Jõelähtme juhatusest ta-
gasi astuda ning seda mi-
nu soovi on aktsepteeri-
nud juhatuse koosolek. 
Millal see kajastub kande-
na äriregistris, saab iga-
üks ise vaadata.

Lõpetuseks tahan lu-
gupeetud umbusaldaja-
tele öelda: ka kaotada tu-
leb osata, ehkki see on va-
hel raske. Ka kõige meele-
tumas raevus ja vihkami-
ses oma poliitiliste kon-
kurentide vastu ei tohi 
unustada, et teid on va-
litud esindama valla hu-
ve ja tegema otsuseid val-
la huvides. Kirjatükid, mis 
sarnanevad pigem Inno 
ja Irja kohviku blogiga, ei 
vii meid kindlasti ükstei-
semõistmisele lähemale. 
Ka konstruktiivne oposit-
sioon on opositsioon.

Art Kuum, Ljudmilla Kaska, Jelena Lätik, Arvo Olek, Harri Reidma
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Priit Põldmäe
abivallavanem

Neeme uue lasteaia 
ehitus on toimunud 
edukalt ja värskelt re-
noveeritud hoone an-
takse ehitaja poolt 
vallale üle veel käes-
oleval kuul. 

Pärast suvepuhkust saab 
Neeme lasteaed oma tege-
vust jätkata juba uues majas. 

Samuti on edukalt läinud 
Loo kooli renoveerimise esi-
mesed etapid ja alates mai-
kuust on antud ehitajale üle 
kogu koolimaja, et ehitustöö-
de viimane etapp saaks käi-

vituda täie hooga. Täna ol-
lakse ehitustöödega graafi-
kus ja võin julgesti öelda, et 
uut õppeaastat saavad koo-
lilapsed alustada värskelt re-
noveeritud koolimajas. 

Tööd Loo lasteaia juurde-
ehitusel ei ole aga kahjuks 
sujunud plaanipäraselt. Ni-
melt ei ole riigihanke võit-
nud ehitusettevõte suutnud 
töid tähtaegselt teostada ja 
vallavalitsus on olnud sun-
nitud otsima uusi lahendu-
si juurdeehituse lõpuleviimi-
seks. Loodame ka sellel ob-
jektil ehitustegevusega peat-
selt jätkata ja algselt plaani-
tud ettevõtmised lõpuni viia. 
Seniks kõigile pisut kannat-
likkust ja kena algavat suve.

Laura Käesel
Kommunikatsioonispetsialist
Swedbank
Tel 888 3900

Kostiveres ja Keh-
ras hakkab käima 
Swedbanki panga-
buss 

Alates 5. juunist hakkab 
Kostiveres ja Kehras kaks 
korda kuus käima Swedban-
ki pangabuss ehk liikuv pan-
gakontor. Pangabuss on su-
larahata kontor, kus saab te-
ha kõiki enim levinud panga-
tehinguid. Buss peatub Kos-
tivere päevakeskuse park-
las (aadressil Aruküla tee 1, 
Kostivere) kell 9–10 ja Anija 
vallavalitsuse hoone juures 
(Kreutzwaldi 2, Kehra) kell 
11–14. 

Tallinna regiooni juhi Eve 
Vuksi sõnul on pangabuss 
mööda Eestit tiirutanud juba 
pea kolm aastat ning tänavu 
lisandus veel teinegi. “Väl-
timaks järjekorda, soovitan 
inimestel kohaletulekut pla-
neerida – kui ei ole võimalik 
bussi saabumise ajaks tul-
la, võib tulla ka hiljem. Kind-
lasti ei lahku buss enne kok-
kulepitud kellaaega,” rääkis 
Vuks.

Bussis on olemas automaa-
did sularaha sissemaksmi-
seks ja väljavõtmiseks, sa-
muti arvuti internetipanga 

kasutamiseks. Teller sõlmib 
kohapeal pangateenuste le-
pinguid (näiteks konto ava-
mine, pangakaartide taotle-
mine, internetipanga lepin-
gud jne) ning annab nõu tee-
nuste kasutamise kohta. Kõi-
gi teenuste osas kehtib Swed-
banki tavahinnakiri.

Igapäevaselt saavad Jõe-
lähtme valla elanikud aga ka-
sutada Swedbanki sularaha-
automaate, mis asuvad Loo 
kaupluses, Maardus (Keemi-
kute tee 39 ja Nurga 3) ning 
Anija valla elanikud Keh-
ras Konsumi kaupluses (ala-
tes 29. maist aadressil Kose 
mnt 9). Automaat võimaldab 
välja võtta sularaha, vaadata 
kontojääki ning teha ülekan-
deid. Lisaks saab oma iga-
päevaseid tehinguid teha lä-
bi Swedbanki internetipan-
ga ning püsi- ja otsekorral-
dusega. Ööpäevaringselt on 
klientidele avatud ka Swed-
banki klienditugi numbril  6 
310 310.

Hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakond

Jõelähtme valla eel-
arvest eraldatav sot-
siaaltoetus on pere-
konna toimetuleku 
hõlbustamiseks maks-
tav rahaline toetus.  

Sotsiaaltoetust makstakse 
Jõelähtme valla vähekindlus-
tatud või erivajadustega isi-
kutele ja perekondadele häda-
vajalike kulude osaliseks kat-
miseks, mida ei ole võimalik 
kompenseerida riiklike toe-
tustega, ja piisavate elatusva-
henditeta isikutele vältimatu 
sotsiaalabi osutamiseks.

Toetuse liike on mitmeid. 
Puuetega isikutele on toetus 
ortopeediliste ja invatehni-
liste abivahendite ostmisel ja 
rentimisel isiku osaluse osa-
liseks katmiseks. Toetuse suu-

rus on üldjuhul 50% isiku kan-
da jäävast vahendi maksumu-
sest.

Riskirühma eakale – vana-
duspensioni saav lasteta ea-
kas või eakas, keda laps ter-
visliku või majandusliku sei-
sundi tõttu ei saa toetada – on 
toetus retseptiravimite ost-
miseks. Toetust makstakse 
suuruses, mis tagab taotleja-
le toimetulekupiiri, kuid mit-
te üle 1000 krooni aastas. Toe-
tust makstakse 50% ulatuses, 
kui ühe kuu retseptiravimite 
hind ületab 200 krooni. Puu-
dega inimestele ravimitoe-
tuse maksmisel arvestatakse 
sotsiaalkindlustusameti poolt 
makstava ravimitoetuse suu-
rust.

Riskirühma eakal on või-
malik taotleda toetust ravi-
protseduuride (sanatooriu-
mis) kasutamiseks, kuid alu-
seks peab olema arsti ettekir-
jutus ning kui isikul on soov 

kompensatsiooni saada, tu-
leb see eelnevalt kooskõlasta-
da hariduse-, kultuuri-, ja sot-
siaalosakonnaga. 

Riskirühma eakale on mõel-
dud veel küttetoetus auto-
noomset küttesüsteemi (puit, 
brikett, kivisüsi jne) kasutava-
le üksikule pensionärile. See 
on kord aastas makstav toetus 
ning suuruseks on 50–100% 
kütte maksumusest.

Toetuse taotlemiseks tu-
leb taotlejal esitada Jõeläht-
me Vallavalitsuse kantseleisse 
kirjalik avaldus jooksva kuu 
20. kuupäevaks. Avalduses 
märgitakse taotlemise põh-
jus, taotleja kontaktandmed, 
taotleja perekonnaseis, pere-
liikmete arv ja lisatakse sisse-
tuleku suurus või töötu staa-
tust tõendavad dokumendid. 
Avaldusele tuleb lisada kulu-
tusi tõendavad dokumendid.

Kooli ja lasteaia toiduraha 
ning lasteaia osalustasu kom-

pensatsiooni taotlemiseks tu-
leb lapsevanemal või hoolda-
jal esitada avaldus koos pal-
gatõenditega kooli direktori-
le või lasteaia juhatajale. Aval-
dused vaadatakse läbi vasta-
va õppeasutuse hoolekogus 
ja esitatakse ettepanek val-
la hariduse-, kultuuri- ja sot-
siaalosakonnale, kes esitab 
materjalid lõpliku otsuse te-
gemiseks vallavalitsusele.

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

Sotsiaaltoetuse maksmi-
sel lähtutakse “Jõelähtme val-
la eelarvest sotsiaaltoetuste 
maksmise korrast” ning toe-
tuse taotlused vaatab läbi val-
lavalitsuse sotsiaalkomisjon 
ning seejärel esitab hariduse-, 
kultuuri- ja sotsiaalosakond 
korralduse eelnõu Jõelähtme 
Vallavalitsusele otsuse tege-
miseks.

MAJANDUS

Haridusasutuste 
investeeringutest 

Pank veereb ise 
Kostiverre kohale

Sotsiaaltoetuste maksmisest Jõelähtme vallas

Õnneli Varend
fi nantsosakonna juhataja

27. veebruaril kinni-
tas Jõelähtme valla vo-
likogu 2009. a eelar-
ve: tulud 101 945 785 
kr (sh maksutulu 67,9 
mln kr), fi nantseerimis-
tehingud 34 783 615 kr 
(sh laen 40 713 540), 
kulud 136 729 400 kr. 

Võrreldes 2008. a tegeli-
ke andmetega kavandatakse 
2009. a 9 mln kr vähem mak-
sutulu ning 10,9 mln kr vähem 
tegevuskulu (sh 2,4 mln kr per-
sonalikulu ja 8,5 mln kr ma-
jandamiskulu), kusjuures  28 
mln kr võrra enam investee-
ringuid. Investeeringuid ha-
ridusasutustes planeeritakse 
46,5 mln kr, sellest Loo kesk-
kool 30,7  mln kr, Kostivere põ-
hikool 0,8 mln kr, Neeme las-
teaed 4 mln kr ja Loo lasteaed 
11 mln kr. Haridusasutuste in-
vesteeringud moodustavad 
2009. a eelarvekuludest 34%, 
sh Loo investeeringute mak-
sumus 41,7 mln kr e 30,5%.

Võrdluseks: 2008. a veebrua-
ris kinnitatud 2008. a eelarves 
kavandati tulusid 104,8 mln kr 
(sh maksutulu 74 mln kr), fi-
nantseerimistehinguid 51,3 
tuhat kr (sh laen 41,9), kulu-
sid 156,1 mln kr, sellest inves-
teeringuid 62,5 mln kr, mil-
lest haridusasutuste investee-
ringud 49,8 mln kr, sh inves-
teeringud Lool – lasteaed 16 
mln kr, Loo Keskkool 27,1 mln 
kr – kokku Lool 43,1 mln kr. 
2008. a investeeringute eelar-
ve täitmise kogumahuks ku-
junes 20,9 mln kr, sellest ha-
ridusvaldkonna investeerin-
guid 14,6 mln kr, sh staadion. 
2008. a jäid nii personalikulud 
kui ka majandamiskulud ca 2 

mln kr alla eelarves planeeri-
tust, valla tegelikud tulud üle-
tasid eelarvet 0,4 mln kr.

Loo kooli ja Loo lasteaia in-
vesteeringute arvete alusel te-
gi vallavalitsus 2008. a välja-
makseid 12,2 mln kr, sellest 0,6 
mln kr lasteaia ja 11, 6 mln kr 
Loo keskkooli (sh staadion) re-
noveerimiseks. Kui staadioni 
renoveerimine 2008. a augus-
tis lõpetati (kogumaksumus 
12 034 584 kr, sellest 2008. a 11 
899 583 kr), siis Loo lasteaia ja 
Loo Keskkooli hoone renovee-
rimistööde esimesed arved 
esitati ning väljamaksed teh-
ti 2008. a detsembris. Samasse 
aega langevad ka 2008. a alus-
tatud Neeme lasteaia investee-
ringu esimesed väljamaksed, 
mille jätkamiseks on 2009. a 
eelarves kavandatud 4 mln kr.

2008. a juulis sõlmiti 42 mln 
kr mahuga laenuleping Loo 
aleviku haridusobjektide in-
vesteeringute rahastamiseks. 
Nimetatud investeeringute 
kogumaksumus moodustab 
kokku 53,7 mln kr, sh staadio-
ni tegelik maksumus 12 mln 
kr (sellest 2008. a 11,9 mln  kr), 
ning keskkooli ja lasteaia hoo-
ned vastavalt 30,7 mln kr ja 11 
mln kr (2009. a eelarves). Le-
ping ei konkretiseeri, millist 
objekti millises summas või 
proportsioonis laenuga kae-
takse või millist või millises 
mahus ei kaeta. 2008. aastas-
se jäävad investeeringud ra-
hastati peamiselt siiski varem 
kogutud omavahendite ar-
velt – juulis avatud laenulimii-
dist võeti detsembris kasutu-
sele vaid 1,2 mln kr. Haridus-
valdkonnas ette võetud ma-
hukatesse investeeringutesse 
struktuurifondide vms  tagas-
tamatu finantsabi võimalusi 
siiani kaasatud ei ole.

Praegune olukord, kus vara-
sem maksutulu kasv on järsult 
pöördunud languseks (võr-

reldes 2008. a tegeliku laeku-
misega on 2009. a eelarves 9 
mln kr võrra vähem maksu-
tulu), nõuab otsustajatelt va-
likute tegemist. Sellise valiku 
langetas 2009. a eelarve kin-
nitamisel 27.02.2009 Jõeläht-
me Vallavolikogu, kavanda-
des kuludesse küll 11 000 000  
krooni Loo lasteaia renoveeri-
miseks, kuid lisades samas, et 
“…investeeringu lõpuleviimi-
se eelduseks on maa müügitu-
lu (vt 38 Muud tulud, 3810 Maa 
müük) realiseerumine” (vt se-
letuskiri eelnõule “Jõeläht-
me valla 2009. aasta eelarve” 
27.02.2009, lk 14). 

Viitega eelarve artiklile 3810 
peetakse silmas eelarve tu-
ludes kajastatud 13 097 938 
krooni tulu laekumist Maardu 
Lõunakarjääri kinnistu müü-
gi eest. “Kavas on enampak-
kumisel müüa vallale kuuluv 
Maardu Lõunakarjääri kin-
nistu, millest on 2009. a tu-
ludes kavandatud laekumi-
ne 13 097 938 krooni” (vt se-
letuskiri eelnõule “Jõeläht-
me valla 2009. aasta eelarve“ 
27.02.2009, lk 6). 

2009. a eelarve ettevalmis-
tuse käigus oli töögruppides 
ja volikogu komisjonides kor-

duvalt arutusel, kas ja millis-
tel tingimustel on võimalik 
alustatud investeeringute jät-
kamine, sh Loo lasteaia juur-
deehituse lõpuleviimine (sel-
leks ajaks oli Loo lasteaia re-
noveerimiseks kasutatud 416 
611 kr). Volikogu 22.02.2009 
otsuse nr 133 kohaselt on Loo 
lasteaia investeeringu lõpu-
leviimise eelduseks tulu saa-
mine maa müügist, kusjuures 
kavandatavaks müügiobjek-
tiks on Maardu Lõunakarjää-
ri kinnistu. 

Lisaks tuleb arvestada, et 
2009. a esitas vald taotluse 
Kostivere kooli renoveerimi-
seks KOIT kava raames. Posi-
tiivne otsus nõuab vallalt 15% 
ulatuses omaosalust, s.o ca 6,4 
mln kr panustamist 2010. a.   

Kahe viimati nimetatud et-
tevõtmise puhul, kus on tege-
mist tagastamatu lisafinant-
seerimisega, tuleb silmas pi-
dada, et Jõelähtme vallal säi-
liks laenuvõime, mis on vaja-
lik projektide omafinantsee-
rimise tagamiseks, seda nt ka 
maksutulude alalaekumise 
korral. Selleks tuleb valmis ol-
la. Loo lasteaia investeeringu 
eeldust fikseerides on voliko-
gu seda ilmselt ka arvestanud.

Jõelähtme eelarvest ja Loo lasteaiast

2009* 2010 2011 2012 KOKKU

Jõelähtme vald 363 749 4 503 559 4 598 549 918 033 10 383 890

OÜ Loo Vesi 220 020 2 724 052 2 781 508 555 288 6 280 868

16 664 758

Vallavolikogu 29.07.2008 otsuse nr 374 alusel on projekti “Jõeläht-Vallavolikogu 29.07.2008 otsuse nr 374 alusel on projekti “Jõeläht-
me valla Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüs-me valla Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüs-
teemi kaasajastamine” Ühtekuuluvusfondi taotluse finantseeri-teemi kaasajastamine” Ühtekuuluvusfondi taotluse finantseeri-
miseks kavandatud kulutused:miseks kavandatud kulutused:

5. ja 18. juuni 
10. ja 24 juuli
7. ja 21. august  
10. ja 24. september
8. ja 22. oktoober
6. ja 19. november
11. ja 17. detsember

Käesoleva aasta 
bussigraafi k:
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Vallavanem tegi soomlastele 
ettepaneku koostööks

Tänavavalgustuse uudised

Valla buss viib arsti juurde

Ideest ja mõttest sünnib tegu

16. mai – muinsuskaitse talgupäev ja muuseumiöö
Margit Pärtel
Valla muinsuskaitse 
vanemspetsialist

Sel aastal korralda-
ti kodanike algatuse 
korras muinsuskaitse 
talgupäev üleriigilise 
sündmusena, kus init-
siaatoritena sooviti nä-
ha mälestiste omanik-
ke ja abilistena neid, 
kes soovivad kultuu-
ripärandi säilimisele 
kaasa aidata.

Registreeritud talgukoh-
ti oli Eestis 16. maiks 200 rin-
gis, kuid tegelikult algas talgu-
hooaeg juba varem, sest palju-
des kohtades leiti, et maikuu 
keskel on juba hilja lehti riisu-
da ja prügi koristada. Nii toi-
musid meie vallaski koristus-
talgud mälestiste juures ko-
halikul initsiatiivil juba varem 
Saha kabeliaias, Jõelähtme ki-
riklas, Jõelähtme postijaama 
juures ja Kostivere karstialal. 

MTÜ Koila Küla Selts ja 

MTÜ Kostivere Selts otsusta-
sid siiski 16. mai kasuks ja nii 
registreeris Koila külavanem 
Laulukivi ümbruse korrasta-
mise ametlikult Muinsuskait-
se Ümarlaua kodulehel tal-
gunimekirja. Kohaletulnud 
kümnekonna inimese abiga 
puhastati kivi ümbrus võsast. 
Ehkki kivi ise otseselt muin-
suskaitse all polegi, on see tä-
helepanuväärselt suur ja to-
reda kujuga kivimürakas ol-
nud armastatud paik kohali-
ku rahva jaoks ammustest ae-
gadest – sealt see nimigi tul-
nud, et kivi peal hää koos laul-
da olnud. Veel tehti sel päeval 
talgutööd Jõelähtme vallale 
kuuluva Kostivere mõisa juu-
res Kostivere Seltsi eestveda-
misel. Seda objekti küll talgu-
nimekirja ei saanud, aga kuu-
lutuse peale tulijaid siiski oli 
– paarkümmend inimest ras-
sis enamasti nõukogudeaeg-
se prügi mõisast väljakand-
misega, mille käigus tuli väl-
ja ka mõndagi huvitavat, mis 
vajas hoopis säilitamist muu-
seumis. Nostalgiat jätkus. 
Eriti huvitav oli ambulatoo-
riumi ruumide koristamine, 

kust kraamitud asjade hulgast 
võiks terve näituse kokku pan-
na. Ehkki paarkümmend ini-
mest hajus suure mõisa pea-
le ära ja rohkemate töökäte-
ga oleks ka rohkem jõudnud, 
sai sellegipoolest suur töö ära 
tehtud. MTÜ Kostivere Seltsil 
on plaanis alevi keskel prae-
gu üsna nukra moega häär-
berit taas pisut elule aidata ja 
koristustööd olid vaid algus – 
eesmärgid on edaspidi suure-
mad! Seltsi unistuseks on mõi-
sahoone uksed taasavada ale-
viku rahva jaoks.

Tänud tegijatele! 
Loodetavasti oli vallarahval 

aega sama päeva õhtul osale-
da muuseumiöö “ÖÖs on as-
ju” sündmustel, mis osutusid 
äärmiselt populaarseks kogu 
Eestis. Võib-olla juhtus kee-
gi ka Kolga muuseumisse, kus 
koos teiste Harjumaa muu-
seumidega osalesid ühisüritu-
sel Jõelähtme valla kaks muu-
seumi – Rebala muinsuskait-
seala muuseum ja Rootsi-Kal-
lavere külamuuseum oma sil-
mapaistvamate eksponaatide 
tutvustamisega. 

Lembit Tuur
Arenduse peaspetsialist

Jõelähtme vallava-
litsus tegi Kirkonum-
mi vallale ettepaneku 
tulevase koostööle-
pingu sõlmimiseks al-
gavatel läbirääkimis-
tel lähtuda Euroopa 
territoriaalse koostöö 
programmide (INTER-
REG) võimalustest.  

“Koostöö edendamiseks on 
meil palju ühist: Läänemeri, 
pikk rannajoon, väikesada-
mad, Rebala muinsuskaitse-

ala ja muuseumid ning golfi-
väljak,” kirjutab oma pöördu-
mises Toomas Kümmel Kir-
konummi valla kolleegile. 

Piiriülese koostöö ja pari-
mate praktikate vahetamise 
kaudu saavad mõlemad osa-
pooled kaasa aidata oma piir-
konna tasakaalustatud ja jät-
kusuutlikule arendamisele 
turismi, ettevõtluse, muin-
suskaitse ja kogukondadeva-
heliseks koostööks. 

Loodame, et omavalitsusli-
keks koostöösuheteks on pii-
riüleste koostööprogrammi-
de kaudu loodud suurepära-
ne võimalus, mis toob kasu 
nii Jõelähtme kui Kirkonum-
mi valla elanikele.

Indrek Mäeküngas
Keskkonnaosakonna juhataja

Selle aasta märtsi-
kuus lõpetas AS Rito 
Elektritööd tänavaval-
gustuse ehituse Liiva-
mäe külas ja Loo ale-
vikus asuval Liivakan-
di teel.

Valla tellimusel paigaldati 
27 valgustit ning senini kott-
pime olnud kitsas ja jalakäija-
tele ohtlik tee sai lõpuks val-
geks ning palju ohutumaks.

Valgustussüsteem töötab 
säästurežiimil ehk öisel ajal 
põleb iga kolmas lamp.

See võimaldab kokkuhoidu 
ca 5000 krooni aastas.

Kaberneeme külas paigal-
dati rahvamaja juures noorte 
kogunemiskohaks oleva korv-
palliplatsi juurde kaks prožek-
torit, mille valgel saavad küla-
noored ka õhtusel ajal sporti-
da ja meelt lahutada.

Vandjala külakeskuse sten-
di valgustamiseks paigaldati 
valgusti, mis võimaldab Kos-
tivere teest eemal asuvat va-
na Vandjala külaosa paremi-
ni leida ja pimedal ajal küla 
kaardil talusid näha.

Valla tellimusel projektee-
ritakse Kaberneeme küla tä-
navavalgustust Kaberneeme 
teele kauplusemajast küla al-
guse poole ca 450 m pikkusel 
lõigul ning Rahvamaja teele 
ca 100 m pikkusel lõigul.

Ehituse lõpptähtaeg on 
selle aasta maikuus, tööde 
teostajaks valis vald parima 
pakkumise teinud AS-i Rito 
Elektritööd.

Vald korraldab tänavaval-
gustuse säästurežiimi ra-
kendamist ka teistes asumi-
tes vastavalt tehnilistele või-
malustele.

Kahjuks on vallas palju 
ühefaasilisi liinilõike ning 
nendel pole säästurežiimi 
võimalik seadistada.

Kristiina Välba

Jõelähtme Vallava-
litsus teatab, et jätku-
valt on võimalik Nee-
me piirkonna inimes-
tel külastada Kostive-
re ja Loo perearstikes-
kust, kasutades valla 
bussi.

Nimelt saab igal neljapäeval 
kell 12.00 valla bussiga pere-
arsti külastuselt tagasi pöör-
duda. Sõidu eest tuleb tasu-
da Harjumaa Ühistranspor-
dikeskuse kehtestatud tsoo-
nipõhine piletihind. 

Palume kõigil, kes soovivad 
bussiteenust kasutada, helis-
tada pärast perearstile regist-
reerumist osakonna juhataja 
telefonil 605 4860 ning sellest 
teada anda.

Kappidest tuli välja vedada nii vanapaberit kui rämpsu, isegi hiigelsuur 
varesepesa tuli seinakapi suletud uste tagant nähtavale!

Mida saan teha mina? Jõelähtme rahvamaja mõttekojas leiti, et 
võiks teha kampaania “Puhas päev nädalas”. Rohkem prügikas-
te ja konteinerid – prügikastidele reklaamid ärilisel eesmärgil; Pe-
terburi mnt äärde konteinerid, mida kasutada ärilisel eesmärgil.

Kuidas pääseda Neemest ja Neeme liikuma vabalt valitud kellaaegadel ja mitte 
oma autoga?

Mida saaks teha riik? Õiguslikud meetmed kohaliku elanikkonna võima-
luste suurendamiseks, mitte ainult ärakuulamine, vaid ka võrdväärne ar-
vestamine. Kohalik raadiojaam oleks vaja püsti panna. Neeme talgujuhid 
Sirje Põllu ja Martti Martinson Mida saan mina teha? Saan võtta linna sõites inimesi isikliku auto peale.

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?  Kohalik 
ettevõtja saaks korraldada reisijate vedu nii linna kui valla teistesse punk-
tidesse. Pikendada Tallinna liine koostöös pealinnaga. Ühistranspordi-
keskus Jõelähtme valla huvides tööle –  ühispilet.
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Neeme kool edendab 
rahvusvahelist koostööd

Juuni kultuurikalender

Aus ülestunnistus 
väärteoprotokollist

Sporditeade

Inga Korts-Laur

Euroopa sõpruskoo-
lide programmi eTwin-
ning projektitöö Nee-
me Algkoolis edeneb 
jõudsalt. 

Liitusime Euroopa sõprus-
koolide programmiga eTwin-
ning eelmisel õppeaastal. 
Alustasime kahe projektiga: 
partnerkoolidega Prantsus-
maalt, Poolast ja Inglismaalt 
töötasime teemal “Pupils’ 
Day” (“Õpilaste päev” – tut-
vustasime mitmete e-vahen-
dite abil üksteisele oma kooli, 
tähtsamaid traditsioone, tun-
niplaani ja koolilapse toitu) 
ja pealkirja all “School Tradi-
tions” (“Kooli traditsioonid”) 
tegime ühe Prantsuse kooliga 
tõelist “kaksikute” koostööd, 
nagu koostööprogrammi ni-
migi tuleneb sõnast twins.

Käesoleval õppeaastal ole-
me lõpetamas esimest töö-
perioodi kolme uue projek-
tiga. “Our Top Ten” koostöös 
Tšehhi, Poola ja kahe Slovak-
kia kooliga tähendas õpilaste 
kümne lemmikteema väljasel-
gitamist ning esitlemist. Pro-
jektiga “Our Neighbourhood” 
tutvustasime vastastikku oma 
koduümbrust, rahvapille ning 
rahvustoite ühe kooliga Kree-
kast. Eriti põnev oli MP3-le lin-
distatud õpilaste ennast tut-
vustavate audiosalvestiste ja 
klassipildi põhjal ära arvata, 
kes on kes – “Say It!” koostöös 
ühe suure kooliga taas Prant-
susmaalt. 

Tänu tehtud aktiivsele pro-
jektitööle avanes mul võima-

lus osa võtta eTwinningu aas-
takonverentsist “Creativity 
and eTwinning 2009”, mis toi-
mus 13.–15. veebruarini Pra-
has. Seda Euroopa sõpruskoo-
lide programmi aasta tähtsai-
mat sündmust korraldab ala-
ti Euroopa valitsev eesistuja-
maa (vt ka www.etwinning.
net). Eelnevalt paluti meil saa-
ta korraldustoimkonnale oma 
kooli tutvustav lühike video-
klipp. Reklaamfilmi kavan-
damine ja võttepäev koolis 
oli meile kindlasti uudne ko-
gemus, sest saime esmakord-
selt võimaluse end tutvustada 
niivõrd suurele auditooriumi-
le: konverentsil osales ligi 400 
õpetajat ja rahvusliku tugikes-
kuse esindajat 29 Euroopa rii-
gist. Eestit esindas 10-liikme-
line delegatsioon. Kolme päe-
va jooksul toimus palju huvi-
tavaid loenguid ning kõik said 
aktiivselt kaasa lüüa kuues eri 
töötoas. Vaheaegadel käis vil-

gas suhtlemine rahvuslikes 
näituseboksides, kus tutvus-
tati oma maa traditsioone, aga 
esitleti ka ülevaateid oma se-
nise eTwinningu projektitöö 
kohta. Eriti hea meel oli uute 
saksakeelsete kontaktide üle, 
sest vaid vähestega oli võima-
lik vestelda selles Euroopa rii-
kide koolide õppeprogrammi-
des aina haruldasemaks muu-
tuvas keeles.

Aastakonverentsil käsitle-
ti mitmeid huvitavaid teema-
sid, mille hulgast tooksin väl-
ja töötoa teemal “Loovus ja 
innovatsioon”. Umbes 70 ini-
mest seitsmes eri töögrupis 
sai ülesandeks koostada mõt-
tekaart teemal, millised tin-
gimused soodustavad loovust 
ja innovaatilisust. See palju-
rahvuseline seltskond kon-
verentsikeskuse auditooriu-
mis vaidlemas inglise keele 
kõrval ka prantsuse, saksa või 
veel mõnes Euroopa enim le-

vinud suhtluskeeles oli igata-
hes küll üks taoline tingimus! 
Plenaarettekande esitas maa-
ilmakuulus dr Edward de Bo-
no, kes on tunnustatud juhtfi-
guur loomingulise mõtlemise, 
uuenduslikkuse ja mõtlemise 
kui oskuse õpetamise vallas. 
Väga emotsionaalne oli Soo-
me kolleegi arutlev ettekanne 
teemal, kas eTwinning on iga 
õpetaja unistus. Ta rõhutas es-
majoones elulähedust, koos-
töövõimalust ning eelkõige 
töörõõmu, mida sõpruskooli-
de programm eTwinning kõi-
gile osalejatele pakub. 

Last but not least! Erilise tä-
helepanu osaliseks on saanud 
meie kõige esimene projekt: 
“Pupils’ Day”, mida tunnusta-
ti eelmisel õppeaastal rahvus-
liku kvaliteedimärgiga (Natio-
nal Quality Label). Sel aastal 
omistati samale projektile Eu-
roopa kvaliteedimärk (Euro-
pean Quality Label)! 

Egert Trumm
Kostivere Põhikooli 8. klassi 
õpilane

Kuula siis veel tar-
ku, kes teavad täpselt, 
et alla 50-kubatuuri-
se rolleriga sõitmiseks 
lube pole vaja! 

Ega polnudki, aga nii um-
bes kolm aastat tagasi. Enam 
pole vahet, kui suure võimsu-
sega pill on, ohutu sõidu os-
kuse tunnistust ehk lube on 
vaja igal juhul.       

Niisiis hiljuti pidas mind il-
ma lubadeta sõitmise eest kin-
ni julgestuspolitsei. Ei min-
git halastust. Kohapeal koos-
tati väärteoprotokoll ning mi-
nu karistus on alles menetlu-
ses. Küsite, et miks sellest kel-
la löön?

Mitmel põhjusel. 
Esiteks: minu teo tagajärg 

võib oluliselt kergendada ema 
rahakoti sisu.

Teiseks: muidugi mõista 
seadsin lubadeta sõites ohtu 
ennast, teisi ja neid, kes julge-
sid mu seljataga istuda.

Kolmandaks: kutsun üles 
kõiki teisigi juhilubadeta ka-
herattalistel sõitjaid asuma 
koolipinki, et koos teooriat ja 
praktikat omandada. Koos ja 
kambaga on ju tunduvalt la-
hedam.

Mina ise kindlasti lähen, 
otsus on tehtud. Parim lahen-
dus oleks, kui niisugust õpet 
saaks koolis näiteks lisaai-
nena võtta. Kui see kooli õp-
peprogrammi ei mahu, siis 
võiksid vallavalitsejad valla 
noortele appi tulla ja koolitust 
võimaldada. Bussiliiklus lin-
na kursustele sõiduks pole ju 
Kostiverest ega mujaltki kii-
ta. Hakkasin suure hasardi-
ga otsima kuulutusi, mis pa-
kuks välja kursusi B1 ja B ka-
tegooria juhilubade omanda-
miseks. 

Mina teen load ära, aga pa-
rem teeme koos!

Eesti Spordiveterani-
de Liidu heitealade see-
riavõistlus 13. juunil kell 
12 Jõelähtme vallas Re-
bala külas Igor Põldma 
talumaadel

Võistluste I etapp toimus 23. 
mail Ida-Virumaal, II etapp 
viiakse läbi aga meie, Jõeläht-
me vallas Igor Põldma talu-
maadel, kust teatepulk kol-
mandale etapile antakse ta-
gasi Ida-Virumaale Vitsiku 
külla. 

Võistlusele oodatakse spor-
diveterane nii kaugelt kui lä-
hedalt. Eriti on oodatud Tal-
linna ümbrusest pärit sport-
likus vormis vanaprouad ja 
-härrad, kellele on võib-olla 
reis Ida-Virumaale pisut kau-
ge ja kulukas ettevõtmine.

Heitjate-tõukajate seeria-
võistlus viiakse läbi kolmes 
etapis. Võistlustel rakenda-
takse rahvusvahelisi võist-

lusmäärusi. Iga võistleja saab 
eelvõistlusel 3 katset. Iga va-
nusegrupi 8 finalisti veel 3 
katset.

Võisteldakse viiel alal: kuu-
litõuge, kettaheide, vasara-
heide, raskusheide ja odavise. 

Võistlusvahendid vastavad 
rahvusvahelisele standardile.

Võistlused toimuvad eraldi 
naiste ja meeste vanuseklas-
sides. Iga etapi võitjat auta-
sustatakse diplomiga.

Naiste ja meeste võist-
lusklassid: 35–40, kuni 45, ku-
ni 50, kuni 55, kuni 60, ku-
ni 65, kuni 70, kuni 75, kuni 
80, kuni 85, kuni 90. Üheksa-
kümneaastaseid pole võist-
lustel veel osalenud, küll aga 
on mitmed 85-aastased ja 
nooremad võistlustel tõesta-
nud, et on ikka vormis ja veel 
heas vormis.

Osavõtust teatada tel 
5049314 või e-post 
villupõldma@hot.ee. Regist-
reeruda saab ka kohapeal. 

KULTUUR

1. juunil 10.00 Kostivere põhikool Lahe seiklusmäng “LÕBUS FOTOJAHT” (1.–8. klass)

1. juunil 11.00 Neeme rahvamaja LASTEHOMMIK
1. juunil 16.00 Kostivere noortekeskus LASTEKAITSEPÄEVA TÄHISTAMINE ja KOOLILÕPUTRALL
1. juunil 12.30 Neeme koolimaja juurest Lastekaitsepäev. Korraldaja: Neeme Rahvamaja MATK KÕRVEMAALE
2. juunil 18.00 Kostivere põhikool Kostivere põhikooli PARIMATE ÕPILASTE VASTUVÕTT
3. juunil 09.00 Neeme rahvamaja Neeme algkooli LÕPUAKTUS
3. juunil 09.00 Kostivere põhikool Kostivere põhikooli kooliaasta LÕPUAKTUS
5. juunil 19.00 Jõelähtme rahvamaja TANTSUKLUBI KÕIGILE
6. juunil 16.00 Neeme rahvamaja JUMALATEENISTUS
17. juunil 09.00 Loo keskkooli staadion Harjumaa tervistedendavate lasteaedade SPORDIPÄEV
17. juunil 17.00 Neeme Mudila Neeme Mudila LÕPUPIDU. Lasteaia 27. sünnipäeva tähistamine 
19. juunil 14.00 Jõelähtme rahvamaja Loo keskkooli 9. klassi LÕPUAKTUS
20. juunil 12.00 Jõelähtme rahvamaja Loo Keskkooli 12. klassi LÕPUAKTUS
20. juunil 14.00 Kostivere põhikool Kostivere põhikooli 9. klassi LÕPUAKTUS
21. juunil 16.00 Jõelähtme rahvamaja PLANEERITUD ESIETENDUS! E. Vetemaa “Õhtusöök viiele” 
22. juunil 19.00 Loo jaanituleplats (Pirita jõe ääres) JAANITULI Korraldaja: Loo kultuurikeskus
23. juunil 18.00 Jõelähtme rahvamaja vabaõhulava "MEELEJAHUTAJA SHOW". Pilet 40 krooni. Tuntud Eesti näitlejate osavõtul.
23. juunil 21.00 Jõelähtme rahvamaja vabaõhulava JAANITULI. Ansambel “Piret ja Vahur”. Õhtu juht Madis Lain
23. juunil 22.00 Neeme koertekooli maaüksus JAANITULI. Neeme Rahvamaja koostöös NNRS
27. juunil 12–16 Jõelähtme rahvamaja UNIC-AUTO LÕUNAPAUS. Võimalik näha vanu autosid ja mootorrattaid 

Unic-Auto suvesõidu raames.
29 juuni – 4. juuli Neeme rahvamaja 6–10-aastaste laste LAAGER
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Parasmäe küla Aasa-
põllu ja lähiala maaük-
suste maa-ala ja kesk-
konnamõju strateegi-
lise hindamise algata-
mata jätmine

Jõelähtme Vallavalitsuses 
(Jõelähtme küla, 74202 Jõe-
lähtme vald) teatab keskkon-
namõju hindamise algatama-
ta jätmise korraldusest  11.mai 
2009 nr 221

Jõelähtme Vallavalitsuse 
korraldusega jäeti algatamata 
strateegiline keskkonnamõju-
de hindamine Parasmäe kü-
la Aasapõllu ja lähiala maa-
üksuste maa-ala detailpla-
neeringule katastritunnusega 
24504:008:2041.

Detailplaneeringu eesmär-
giks on:

2.1. ehitusõiguse määrami-
ne;

2.2. hoonestuskavale pla-
neeritava maa-ala juurdepää-
su, tehnovõrkudega varusta-
mise lahendamine;

2.3. keskkonnakaitseliste 
abinõude määramine;

2.4. kõigi vajalike piirangute 
ja servituutide lahendamine;

2.5. maakasutuse sihtotstar-
be muutmine.

Jõelähtme Vallavalitsus, 
lähtudes keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduse § 2 lg 2 § 31, 
§ 32 lg 1, § 33, § 35 lg 5 ja olles 
vaadanud läbi Parasmäe kü-
la Aasapõllu ja lähiala maa-
üksuste maa-ala detailplanee-
ringu ning arvestas, et kavan-
datud tegevus ei avalda olulist 
mõju ümbritsevale keskkon-
nale, ei põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muutusi, ei sea 
ohtu inimese tervist, heaolu, 
kultuuripärandit ega vara.

Korraldusega on võima-
lik tutvuda tööpäeviti tööajal 
Jõelähtme Vallavalitsuses või 
elektroonilise dokumendi-
registri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

Jõelähtme kiriku-
mõisa hoonete ja maa-
de baasil „Avatud õp-
pe- ja rekreatsiooni-
keskuse Meele Vald“ 
rajamise ettevalmista-
mine” keskkonnamõju 
strateegilise hindami-
se (KSH) algatamine

Jõelähtme Vallavalitsuses 
(Jõelähtme küla, 74202 Jõe-
lähtme vald) teatab keskkon-
namõju hindamise algatama-
ta jätmise korraldusest  17. ap-
rill 2009 nr 173.

Jõelähtme Vallavalitsuse 
korraldusega algatati keskkon-
namõju strateegiline hinda-
mine „Jõelähtme kirikumõisa 
hoonete ja maade baasil „Ava-
tud õppe- ja rekreatsioonikes-
kuse Meele Vald“ rajamise et-
tevalmistamine” (EU28587) 
väljaarendamise kavale.

Detailplaneeringu eesmär-
giks on:

kavandava tegevuse kesk-
konnamõju hindamise tule-
muste alusel ettepanek ka-
vandatavaks tegevuseks sobi-
vaima lahendusvariandi vali-
kuks, millega on võimalik väl-
tida või minimeerida kesk-
konnaseisundi kahjustumist 
ning edendada säästvat aren-
gut ning anda tegevusloa and-
jale teavet kavandatava tege-
vuse ja selle reaalsete alterna-
tiivsete võimalustega kaasne-
va keskkonnamõju kohta ning 
negatiivse keskkonnamõju 
vältimise või minimeerimi-
se võimaluste kohta ja võimal-
dada KSH tulemusi arvesta-
da tegevusloa andmisel. Kesk-
konnamõju strateegilist hin-
damist korraldatakse stratee-
gilise planeerimisdokumendi 
koostamise käigus enne stra-
teegilise planeerimisdoku-
mendi kehtestamist.

Jõelähtme Vallavalitsus, 
võttis aluseks keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhti-
missüsteemi seaduse § 2 lg 2, § 
33  lg 1, EELK Jõelähtme Püha 
Neitsi Maarja koguduse taot-
luse 26.03.2009 (registreeritud 
Jõelähtme Vallavalituse kirja-
de registris 01.04.2009 nr 19-
7/1473).

Korraldusega on võima-
lik tutvuda tööpäeviti tööajal 
Jõelähtme Vallavalitsuses või 
elektroonilise dokumendi-
registri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

Jõelähtme valla Loo 
aleviku Saare maaük-
suse koos juurdepää-
suteega detailplanee-
ringu keskkonnamõ-
ju strateegilise hinda-
mise programmi ava-
lik väljapanek ja avalik 
arutelu ning detailpla-
neeringu eskiisi tut-
vustamine

Jõelähtme Vallavolikogu 27. 
jaanuari 2009 otsusega nr 458 
kinnitati Loo aleviku Saare 
maaüksuse koos juurdepääsu-
teega detailplaneeringu lähte-
ülesanne ja algatati keskkon-
namõju strateegiline hinda-
mine. Koostatava detailpla-
neeringu eesmärgiks on ole-
masoleva maatulundusmaa 
kinnistu sihtotstarbe muut-
mise ja jagamise väljaselgita-
mine. Planeeringuga lahenda-
takse juurdepääsud planeeri-
tavale alale, tehnovõrkude va-
rustus ning määratakse kesk-
konnakaitselised abinõud.

Detailplaneeringu koosta-
mise algataja on Jõelähtme 
Vallavolikogu (Jõelähtme kü-
la, 74202 Jõelähtme vald), kor-
raldaja on Jõelähtme Vallava-
litsus (Jõelähtme küla, 74202 
Jõelähtme vald) ning kehtes-
taja Jõelähtme Vallavoliko-
gu (Jõelähtme küla, 74202 Jõe-
lähtme vald).

Strateegilise planeerimis-
dokumendi koostaja on arhi-
tektuuribüroo Nafta (Aia 5A-
1, 10111 Tallinn; kontaktisik 

Madis Karu tel. +372 52 81 979, 
madis@ab-nafta.ee).  

Detailplaneeringu kinnita-
mise ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatami-
se otsusega saab tutvuda töö-
päeviti tööajal Jõelähtme Val-
lavalitsuses või elektroonili-
se dokumendiregistri vahen-
dusel aadressil www.joelaht-
me.ee.  

Valminud on keskkonna-
mõju strateegilise hindami-
se (KSH) programmi eelnõu, 
millega saab tutvuda Jõeläht-
me Vallavalitsuses (Jõelähtme 
küla, 74202 Jõelähtme vald), 
keskkonnamõju strateegilist 
hindamist teostava OÜ Hend-
rikson & Ko Tallinna kontoris 
(Pärnu mnt 30, 10141 Tallinn) 
ja veebiaadressil www.hend-
rikson.ee alajaotuses „avali-
kud dokumendid“. Avalik väl-
japanek kestab 6. maist kuni 
27.maini 2009.

KSH programmi kohta ette-
panekuid, vastuväiteid ja kü-
simusi saab esitada kirjalikult 
kuni 27. maini 2009 Jõelähtme 
Vallavalitsusele (kontaktisik 
Priit Adler; tel 605 4851; e-kiri 
priit.adler@joelahtme.ee) või 
OÜ-le Hendrikson & Ko (Pär-
nu mnt 30, 10141 Tallinn; tel 6 
177 698; e-kiri: triinu@hend-
rikson.ee).

KSH programmi avalik aru-
telu ja detailplaneeringu es-
kiisi tutvustamine toimub 
kolmapäeval 27. mail 2009 kell 
17:00 Loo Kultuurikeskuses 
(Saha tee 7B, Loo alevik).

Kavandatav tegevus ei tekita 
riigipiiriülest mõju.

Jõelähtme Vallava-
litsus teatab, et on val-
minud Loo aleviku 
Saare maaüksuse koos 
juurdepääsuteega de-
tailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegi-
lise hindamise prog-
ramm.

04.05.2009 Keskkonnamõju 
hindamise teated

Jõelähtme Vallavalitsus tea-
tab, et on valminud Loo ale-
viku Saare maaüksuse koos 
juurdepääsuteega detailpla-
neeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise prog-
ramm.

Jõelähtme Vallavolikogu 27. 
jaanuari 2009 otsusega nr 458 
kinnitati Loo aleviku Saare 
maaüksuse koos juurdepääsu-
teega detailplaneeringu lähte-
ülesanne ja algatati keskkon-
namõju strateegiline hinda-
mine. Koostatava detailpla-
neeringu eesmärgiks on ole-
masoleva maatulundusmaa 
kinnistu sihtotstarbe muut-
mise ja jagamise väljaselgita-
mine. Planeeringuga lahenda-
takse juurdepääsud planeeri-
tavale alale, tehnovõrkude va-
rustus ning määratakse kesk-
konnakaitselised abinõud.

Detailplaneeringu koosta-
mise algataja on Jõelähtme 
Vallavolikogu (Jõelähtme kü-
la, 74202 Jõelähtme vald), kor-
raldaja on Jõelähtme Vallava-
litsus (Jõelähtme küla, 74202 

Jõelähtme vald) ning kehtes-
taja Jõelähtme Vallavoliko-
gu (Jõelähtme küla, 74202 Jõe-
lähtme vald).

Strateegilise planeerimis-
dokumendi koostaja on arhi-
tektuuribüroo Nafta (Aia 5A-
1, 10111 Tallinn; kontaktisik 
Madis Karu tel. +372 528 1979, 
madis@ab-nafta.ee). 

Detailplaneeringu kinnita-
mise ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatami-
se otsusega saab tutvuda töö-
päeviti tööajal Jõelähtme Val-
lavalitsuses või elektroonili-
se dokumendiregistri vahen-
dusel aadressil www.joelaht-
me.ee. 

Valminud on keskkonna-
mõju strateegilise hindami-
se (KSH) programmi eelnõu, 
millega saab tutvuda Jõeläht-
me Vallavalitsuses (Jõelähtme 
küla, 74202 Jõelähtme vald), 
keskkonnamõju strateegilist 
hindamist teostava OÜ Hend-
rikson & Ko Tallinna kontoris 
(Pärnu mnt 30, 10141 Tallinn) 
ja veebiaadressil www.hend-
rikson.ee alajaotuses „avali-
kud dokumendid“. Avalik väl-
japanek kestab 6. maist kuni 
27. maini 2009. 

KSH programmi kohta ette-
panekuid, vastuväiteid ja kü-
simusi saab esitada kirjalikult 
kuni 27. maini 2009 Jõelähtme 
Vallavalitsusele (kontaktisik 
Priit Adler; tel 605 4851; e-kiri 
priit.adler@joelahtme.ee) või 
OÜ-le Hendrikson & Ko (Pär-
nu mnt 30, 10141 Tallinn; tel 
617 7698; e-kiri: triinu@hend-
rikson.ee).

KSH programmi avalik aru-
telu ja detailplaneeringu es-
kiisi tutvustamine toimub 
kolmapäeval 27. mail 2009 kell 
17:00 Loo Kultuurikeskuses 
(Saha tee 7B, Loo alevik).

 Kavandatav tegevus ei teki-
ta riigipiiriülest mõju.

http://www.ametlikudtea-
daanded.ee/

Strateegilise kesk-
konnamõju hindamise 
algatamata jätmine

1. Jõelähtme Vallavolikogu 
(Jõelähtme küla, 74202 Jõe-
lähtme vald) teatab võttis vas-
tu 31.03.2009 otsuse nr 474 
„Parasmäe küla Miko maaük-
suse detailplaneeringu koos-
tamise algatamine, lähteüles-
ande kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine”.

Detailplaneerimise eesmär-
giks on ca 11,5 ha suuruse kin-
nistu jagamine kolmeks ük-
sikelamu krundiks, ehitusõi-
guse ulatuse ja hoonestustin-
gimuste esitamine. Parasmäe 
küla Miko maaüksuse katast-
rinumber on 24504:008:0584.

2. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis vastu 31.03.2009 otsu-
se nr 475 „Loo aleviku Kruu-
simäe 1 kinnistu  detailpla-
neeringu koostamise algata-
mine, lähteülesande kinni-
tamine ning keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise al-
gatamata jätmine” Detailpla-
neerimise eesmärgiks on 2633 
m2 suuruse maatulundusmaa 

sihtotstarbega  kinnistust ela-
mumaa sihtotstarbega krundi 
moodustamine, ehitusõigu-
se ulatuse ja hoonestustingi-
muste esitamine. Loo aleviku 
Kruusimäe 1 kinnistu katast-
rinumber on 24504:002:0332.

3. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis vastu 31.03.2009 otsu-
se nr 476 „Manniva küla Teesu 
maaüksuse  detailplaneerin-
gu koostamise algatamine, 
lähteülesande kinnitamine 
ning keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata 
jätmine”. 

Detailplaneeringute ees-
märgiks on ca 2,9 ha  suuru-
se maatulundusmaa sihtots-
tarbega maaüksuse jagami-
ne ühe üksikelamu krundiga 
elamumaaks ja maatulundus-
maaks, ehitusõiguse ulatuse 
ja hoonestustingimuste esi-
tamine). Manniva küla Teesu 
maaüksuse katastrinumber 
on 24504:004:0981.

4. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis vastu 31.03.2009 otsu-
se nr 477 „Kallavere küla  Ku-
re 1 ja Kure 4 maaüksuste de-
tailplaneeringu koostamise 
jätkamine, lähteülesande kin-
nitamine ning keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise  al-
gatamata jätmine”. Detailpla-
neerimise eesmärgiks on kin-
nistu jagamine üksikelamute 
kruntideks, ehitusõiguse ula-
tuse ja hoonestustingimuste 
määramine.

Kallavere küla  maaük-
suste nr Kure 1 katastri-
number on 24504:004:0516 
ja Kure 4 katastrinumber on 
24504:004:0517.

5. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis vastu 31.03.2009 otsu-
se nr 478 „Kullamäe küla  Rä-
gapaju ja Rägapaju 4 maaük-
suste detailplaneeringu alga-
tamine, lähteülesande kinni-
tamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise alga-
tamata jätmine”.

Detailplaneeringute ees-
märgiks on 7610 m2 ja 7611 m2 
suuruseid kinnistuid läbiva-
le ajaloolisele teele transpor-
dimaa sihtotstarbega kinnis-
tu moodustamine ning uute-
le moodustuvatele maaüksus-
tele maakasutuse sihtotstarbe 
määramine, ehitusõiguse ula-
tuse ja hoonestustingimus-
te esitamine. Kullamäe küla 
maaüksuste Rägapaju katast-
rinumber on 24505:001:0238) 
ja Rägapaju IV  katastrinum-
ber on 24505:001:0211.

6. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis vastu 31.03.2009 otsu-
se nr 480 „Ihasalu küla  Kajaka 
maaüksuse detailplaneerin-
gu lähteülesande kinnitami-
ne ning keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise mitteal-
gatamine”.

Detailplaneeringute ees-
märgiks on kinnistut läbiva 
ajalooliseöe teele transpor-
dimaa sihtotstarbega kinnis-
tu moodustamine ning uute-
le moodustuvatele maaüksus-
tele maakasutuse sihtotstarbe 
määramine

Ihasalu küla  Kajaka maa-
üksuse katastrinumber on 
24505:001:0403

7. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis vastu 31.03.2009 otsuse 
nr 473 „Keskkonnamõju stra-

teegilise hindamise mitteal-
gatamine”. Jätta algatamata 
keskkonnamõjude strateegi-
line hindamine Neeme küla 
Männineeme maaüksuse de-
tailplaneeringul katastritun-
nustega 24505: 001: 0540. De-
tailplaneeringu eesmärk on 
olemasoleva maatulundus-
maa sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse ja hoonestustin-
gimuse määramine.

Tagamaks piirkonna kva-
liteetset arengut ning maa-
alale hajaasustusele vastavat 
hoonestusstruktuuri, võima-
like tegevusi detailplaneerita-
val alal. 

Jõelähtme Vallavolikogu, 
lähtus võttes aluseks keskkon-
namõju hindamise ja kesk-
konnajuhtimissüsteemi sea-
duse § 2 lg 2 § 31, § 32 lg 1, § 33, 
§ 35 lg 5. Tagamaks piirkonna 
kvaliteetset arengut ning maa-
alale hajaasustusele vastavat 
hoonestusstruktuuri, võima-
like tegevusi detailplaneeri-
taval alal. Arvestades tegevu-
se mõju võimalikkust, kestust, 
sagedusest ja pöörduvust selle 
lähiümbruse keskkonnatingi-
mustele, ohtu inimese tervise-
le või keskkonnale, õnnetuste 
esinemise võimalikkust, mõ-
ju suurust ja ruumiline ula-
tust, eeldatavat mõju ala väär-
tusele ja tundlikkusele, mõ-
ju kultuuripärandile ja inten-
siivset maakasutust, eeldata-
vat mõju elanikkonnale, loo-
duskeskkonna vastupanuvõi-
met ja mõju looduskaitseala-
dele jäetakse algatamata stra-
teegilise keskkonnamõju hin-
damine. 

Otsusega on võimalik tut-
vuda tööpäeviti tööajal Jõe-
lähtme Vallavalitsuses või 
elektroonilise dokumendi-
registri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

Audiitori 
määramine

12. mai 2009 nr 492

Võttes aluseks kohaliku 
omavalitsuse korralduse sea-
duse § 22 lg 1 p 1, Jõelähtme 
valla põhimääruse § 30 lg 1 p 
1 ja Eesti Vabariigi vannuta-
tud audiitor Ülle Sikk-Kuus-
maa 30.04.2009 kirja Jõeläht-
me valla 2008. aasta raamatu-
pidamisaruande auditeerimi-
sest loobumise kohta, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B: 

1. Vabastada vannutatud au-
diitor Ülle Sikk-Kuusmaa tema 
avalduse alusel Jõelähtme val-
la 2008.  ja 2009. aasta raama-
tupidamisaruande auditeeri-
misest. 

2. Määrata Jõelähtme valla 
2008. ja 2009. aasta raamatu-
pidamisaruannet kontrollima 
vannutatud audiitor ARVO LE-
PIK (kutsetunnistus nr 280).

3. Otsus jõustub teatavaks-
tegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees
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Õnnitleme kõiki juuni sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Valla eakate sünnipäevad juunis 2009

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus
Toimetaja Merike Metstak 
52 788 70 ja 6054866; ajaleht@joelahtme.ee

KÕIKIDE MÄÄRUSTE JA OTSUSTEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA KODULEHEL: 
www.joelahtme.ee 

Hei, armas vallarahvas!
Jaanilaupäeval kutsub Jõelähtme rahvamaja teid 
lõhnavale niidule tantsujalga kepsutama. 
23. juunil alustame juba kell 18.00, mil Jõeläht-
me rahvamaja saalis astub üles Meelejahutaja 
estraadikava “Sotspop”.
Teil on võimalus kohtuda 80. aastate levimuusi-
ka ja huumori paremikuga. 
Paroodiaid tolleaegsetest staaridest esitavad 
Kaire Vilgats, Susan Lilleväli, Anne Veesaar, Taa-
vi Immato, Ott Lepland, Tarvo Krall ja tantsijad. 
Humoreskid meelejahutaja kullafondist!
Pääse 40 krooni.
Lastele avatakse mänguväljak kell 19.00.
Pidu jätkub kell 20.00 vabaõhulaval rahvaliku 
programmiga.
Taas toimub tule jagamine küladele.
Tantsuks mängib ansambel Piret ja Vahur.
Meeleolu hoiab üleval ja mängib Madis Lain.
Peoplatsil saab ka keha kinnitada. 

Maie Ramjalg

Vabandus
Eelmises valla lehes oli laste joonistusvõistluse 
“Loo koos meiega” kokkuvõttes kahetsusväärne 
viga. Eksituse tõttu jäi artiklist välja esimese 
koha saanud Karl Roosma (Kostivere lasteaiast, 
6-aastane) nimi. Ka tema pilt on valminud post-
kaardikomplektis. 
Vabandan eksituse pärast.

Merike Metstak
toimetaja

97 01.06 EFRIEDE LOOPERE Jägala küla

86 24.06 ASTA NAHKUR Loo alevik

84 04.06 HELGA-EMILIE MEIGAS Jägala küla

84 14.06 HELGA KÄSPRI Kallavere küla

84 17.06 JUTTA SAU Parasmäe küla

83 02.06 ILSE KNUUT Kostiranna küla

83 20.06 HELGA LÄÄNE Loo alevik

82 17.06 AINO SEPP Võerdla küla

80 05.06 ASTA VÄLI Neeme küla

80 16.06 ASTA SEPP Loo alevik

80 19.06 ANNA AARDEMÄE Iru küla

75 07.06 HELMIIRE LÄTTI Saha küla

75 18.06 HENNO VAAB Loo alevik

75 27.06 JELIZAVETA KÕRTS Loo alevik

70 06.06 ARVO SAARE Aruaru küla

70 12.06 SALME HELSTEIN Loo alevik

70 13.06 URVE MEIER Loo alevik

70 18.06 VOLLI VATSK Loo alevik

70 18.06 VALENTIN PETšNIKOV Uusküla küla

Aeg jäi seisma, sul katkes elutee. 

Liiga vara sa läksid ära kaugele…

Mäletame sind igavesti, meie 

armas Steven Tooming
Sügav kaastunne lähedastele.

Loo kooli pere

Õie Vahesalu
Mäletame ja avaldame 

kaastunnet

Loo Keskkooli pere

Valge päeva on varjanud

mure kivine sein,

tõde on valus uskuda

raske kaotuse lein

Kallist klassivenda Stevenit
mälestab kurbusega 

Loo Keskkooli Ia klass ja 

klassijuhataja

Emadepäeva lusikapidu Jõelähtmes

Vanametalli kogumisring

Jägala jõe reostus

Liivi Vain 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist

Emadepäeva eel toi-
mus Jõelähtme rahva-
majas kevadine lusika-
pidu valla kõige pise-
matele kodanikele.

Oma esimesele peole tu-

lid beebid koos emade-isade, 
õdede-vendade ja vanavane-
matega. Oli sagimist, kilkeid, 
nutujoru ja naeruhõiskeid. 
Vallavanem Toomas Küm-
mel ja volikogu esimees Väino 
Haab kinkisid pisikestele ti-
tadele muinasjuturaamatu ja 
nimelise lusika ning emmede-
le lilleõie.

Laulude ja tantsuga esinesid 

mudilased Silja Trisbergi juh-
timisel, kes pani ka kõik peo-
lised kaasa laulma ja pisipõn-
nid tantsima-võimlema.

Kahjuks ei saanud mitmed 
beebid sellel toredal peol osa-
leda. Palun kõikidel, kes ei saa-
nud peole tulla, võtta ühen-
dust valla sotsiaalosakonna-
ga, et leppida kokku, kuidas 
lusikas ja raamat üle anda.

Liis Truubon  
Liis@joelahtme.ee

Meilt on küsitud in-
fot vanametalli ära-
andmise võimaluse 
kohta.

Vanametalli on võimalik ise 
ära viia kogumispunktidesse 

või tellida selleks auto. Kui ei 
ole endal võimalik metalli ko-
gumispunkti viia või kogus ei 
ole nii suur, et tellida kohale 
suur auto, andke sellest valda 
teada 7. juuniks. Kui tuleb pii-
savalt huvilisi, korraldame va-
nametalli kogumisringi. Täp-
se kogumisringi toimumise 
kuupäeva anname registree-

runutele teada e-posti ja tele-
foni teel.  

Soovist vanametalli valla 
poolt korraldatud kogumis-
ringil ära anda andke teada 7. 
juuniks aadressil liis@joelaht-
me.ee, tel 605 4861, 53 007 351. 

Kindlasti lisage vanametal-
li kogus, täpne asukoht, telefo-
ninumber ja e-posti aadress.

Vaatleja

Kehra paberivabrikus 
toimunud avarii tagajär-
jel läks vabriku biopu-
hasti rivist välja ning pu-
hastamata heitvesi jõu-
dis Jägala jõkke.

Kuigi täpseid laboriandmeid 
veel ei ole, on suure tõenäo-
susega jõkke voolanud reos-
tus põhjustanud kalade huk-
kumise. Lisaks paberivabriku 
heitveele puhastas biopuhas-
ti ka Kehra linna heitvett. Esi-
algsetel andmetel võis Jägala 
jõkke jõuda mitu kuupmeetrit 
leeliselist heitvett.

Kehrast allavoolu jääva-
te külade elanikud on näi-
nud arvukalt hukkunud ka-
lu. Ühe kohaliku elaniku sõ-
nul on Kehra paberivabriku 
avariiline olukord kõigile tea-
da, 1938. aastast toimiv tehas 
tuleks muuta ajakohaseks või 
sulgeda, ütles ta.

Suurele peole
Elle Himma 
Kultuuri ja spordi 
vanemspetsialist

Svetlana Siltšenko ja 
Erika Põlendiku tant-
surühmad valiti välja 

Juuli algul saame taas kokku 
laulukaare all. Seekordne lau-
lu- ja tantsupidu kannab väga 
väärikaid daatumeid – ühist 
tantsu- ja laulurõõmu naudi-
takse juba 25. korda ning esi-
mesest laulupeost möödub 140 
aastat. Üldtantsupidude ajalu-
gu ulatub aastasse 1934, seega 
on koos tantsitud juba 75 aas-
tat. Tegemist on tõesti väga tä-
helepanuväärse kultuurisünd-
musega ja seetõttu on pääs 
tantsuplatsile ja laulukaare al-
la hinnaline võit. Registreeri-
tud 50 000 osalejast peab see-
kord ligi kolmandik leppima 
kuulaja rolliga, sest laulukaare 
all jagub ruumi 24 000 laulja-
le ja tantsumurul 8000 tantsi-
jale. Tantsupeole pääsejate ni-
mekiri on kinnitatud. 

Oleme uhked, et meie valda 
esindavad kaks väärikat tant-
sukollektiivi: Erika Põlendiku 
targal juhtimisel tantsud sel-
geks saanud Loo kultuurikes-
kuse naisrühm Loolill ja Jõe-
lähtme Rahvamajas tegutsev 
Jõelähtme noorte segarühm, 
keda juhendab Svetlana Silt-
šenko.

Laulupeole pääsesid 
Loo kammerkoor, ansam-
bel Amabile, Jõelähtme val-
la ühendatud segakoor, Loo-
Maardu segakoor ning Loo 
keskkooli mudilaskoor.

Agu ja Linda Kööp!
Südamlikud õnnitlused 
kuldpulmade puhul!
Kallavere küla rahvas

Pühapäeval, 
31. mail kell 11 on 
Jõelähtme kirikus ne-
lipüha jumalateenis-
tus ning leeripüha. 
Samal jumalateenistusel 
on meil külas kunagiste 
mõisnike von Brever-
nite ligi kolmkümmend 
järeltulijat. Pärast kirikut 
ühine vestlusring ning 
kohvilaud kiriklas, kaasa 
võtta ande lauale.

Margus Kirja

Jõgi on kaetud haisva vahuga

Tel: 56 699 836
E-Mail: joeperetalu@gmail.com
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Kalavõrkude müük 
www.havi.fi e.ee 

56653685

Liuguksed ja riidekapid Liuguksed ja riidekapid 
teie soovide ja teie soovide ja 
mõõtude järgimõõtude järgi

www.nagusul.ee 
5221151

SÄÄSTA KUNI 70% 
KÜTTEKULUDELT  

ÕHKSOOJUSPUMPADE MÜÜK 
JA PAIGALDUS.

HINNAD ALATES 11750,-
TEL: 666 1355

WWW.KODUKLIIMA.EE

Puude hooldus ja raie probleemsetes 

kohtades nagu parkides, 

kalmistutel, 

hoonete läheduses jm. 

Viljapuude hooldus.

Tel. 7120538, email: douglas.fi r@mail.ee

OÜ VISARI 
METALLITÖÖD
Metalluksed, 
klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid 
Metallaiad, -väravad 
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid, sepatööd
Tel/fax: 6706917 GSM: 5014504

e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee 

Koit Uus   50 74 514

HINDAN TEIE

KINNISVARA

Ostame kokku erinevates kogustes 
vanametalli/vanarauda, 

Teostame lammutustöid sh. probleemsete 
mahutite/hoidlate/ehitiste lammutamine.

Ostame ka lammutatavaid objekte.
Vanametalli puhul võimalik meiepoolne 

tehnika ja transport.
Suurtel kogustel erihinnad, personaalne pakkumine: 
e.r.p.grupp@gmail.com, telefon: 56734234, 53025092

Samas ostame ka võsa ja lammutuspuitu.

Saen ja 
lõhun 

halumasinaga 
3m küttepuud 
tellija juures, 

vajalik 
tööstusvool. 

Küsige lisainfot 
tel. 50 38 134  

Ivar.

Teostame muru niitmist, 
puude raiet, 

hekkide ja okste lõikust 
ja teisi haljastus- ja 

hooldustöid. 
Tel 55 637 666

Müüa saetud 
ja lõhutud 
küttepuid, 
erinevates 
pikkustes, 

laotud 
konteineritesse. 

Transport hinna sees. 
Tel 566 88 084

Aiad, 
väravad, 

terrassid, 
lehtlad, 

kiviparkett, 
haljastustööd. 
www.kraugon.ee 

5096158

AITAN 
OSTA 
KÜTUST
* diislikütus
* eridiislikütus
* bensiin Alar Tsengov

jae-ja hulgimüük
mob. 5080880
tel. 6100181
www.olerex.ee


