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Sünnipäeva tähistamiseks peeti järjekorras 
viiendaid Neeme päevi, seekord tehti seda 
aga kahasse kalurite päevaga. Esimesi Neeme 
päevi peeti perekond Toomi eestvedamisel 15 
aastat tagasi.

Kui kell oli mõned minutid üle üheteist-
kümne, seadsid kõik päikesepaistelise ilma 
imetlejad sammud rahvamaja juurest lasteaia 
juurde, rongkäigule. Nagu ühele korralikule 
rongkäigule kohane, ei puudunud neemekatel, 
nagu ka eelmine kord, üks õige pasunakoor. 
Seekord olid pillimehed-naised Neeme tulnud 
Kuusalust. Pillid häälestatud, võis marssimine 
alata. 

Kõige ees sammus etiketi kohaselt Neeme 
küla lippu kandes külavanem. Lasteaia- ja 
koolilapsed, praegused ja endised külaelanikud 
ning neemekate sõbrad-tuttavad – kõikide tee-
kond viis tagasi rahvamaja ette. 

Enne päevade avamist said sõna Jõeläht-
me abivallavanem Arvo Pärniste, kes õnnitles 
neemekaid tähtpäeva puhul ning soovis head 
pidutuju, Neeme Rahvamaja juhataja ning üri-
tuse üks korraldajatest, Maria-Marika Kurvet, 
kes luges mõned luuleread ning Neeme vastne 
külavanem Andrus Miller, kes päevad ametli-
kult avatuks kuulutas. Päevade ametlik osa jät-
kus auväärsemate külaelanike austamisega ning 
lahkunud külaelanike mälestamisega diakon 
Margus Kirja poolt. Ametlik osa koos väikese 
vahejuhtumiga (ülepinge tõttu katkes hetkeks 
elektrivarustus) lõppenud, said külalised nauti-
da kaunist muusikat puhkpillide esituses. 

Kohe, kui olid kõlanud viimased helid puhk-
pillidelt, olid kõik oodatud rahvamajja, kus 
olid ennast etteasteteks valmis seadnud väiksed 
mudilased Neeme lasteaiast ning tantsutüdru-
kud Neeme Algkoolist. Lisaks laste toredale 
esinemisele oli kõigil soovijatel võimalus vaa-
data Neeme lasteaia ja kooli kasvandike  tööde 
näitust, fotonäitust Neeme külast läbi aegade, 
Hinge Jürgensoni maalide kogu ning uurida 
ajaloolisi artikleid ja raamatud, mis on seotud 
Neeme külaga. Lapsed kuulatud-vaadatud, said 
kõik jälle päikse kätte rutata, meeleolukat šõud 
pakkusid breiktantsurühma XPLOSIV liikmed.

Enne võrkpallivõistlustest osavõtjate kogu-
nemist anti sõnajärg taaskord üle külavanemale, 
kes tegi teatavaks Neeme küla heakorrakonkur-
si NEEME ILU 2005 laureaadid: ilusaima maa-

reformijärgse majapidamise tiitli sai Lembit 
Laas, kaunimaks maareformieelseks majapida-
miseks tunnistati aga Toomahansu talu, kellele 
omistati ka auhind – murutrimmer. Konkurssi 
korraldati teist aastat. 

Peale majapidamiste tunnustamist kutsus 
päevajuht Raivo Mets kõik võrkpallivõistlus-
tele kaasa elama. Kui väike lõunapaus, sõit 
hobuse ja poniga, batuudihüpped või meeleolu-
kad lastemängud Tiina Klamase eestvedamisel 
olid ära väsitanud, oli rahvas taaskord ooda-
tud külaväljakule, sedapuhku pakkus Karin 
Saarma juhendamisel ehedat eesti rahvatantsu 
rahvatantsurühm Kolgast. Kui kell sai viis, tuli 
peokülalistel teha valik, kas minna sadamasse 
võistlema ja kaasa elama sõudmis- ja ujumis-
võistlustele või suunduda kultuuriprogrammi 
jätkuks rahvamajja, kus idamaist etendust pak-
kus kõhutantsija Inge Nelk. Mõne jaoks tundus 
valik küll esmapilgul raske, kuid inimesi jätkus 
mõlemasse kohta. 

Programm rahvamaja saalis jätkus professio-
naalse operetitrupi Operetta Scretta ja Neeme 
naisansambel BRIIS etteastetega. Muusika-
elamusest sillas olev rahvas ootas põnevusega 
hetke, mil rahvamaja nõukogu esimees Mart-
ti Martinson tegi teatavaks tänavuse Neeme 
kultuuripreemia laureaadi. Preemia omistati 
Neeme Algkooli juhatajale, Inga Korts-Lau-
rile. 

Veerand tunni jagu hingetõmbeaega ning 
juba jälle seati sammud rahvamaja poole. Rah-
vamaja saali väikeste mõõtmete tõttu ei saanud 
kaugeltki mitte kõik istekohta ning oli ka 
neid, kes olid sunnitud lausa ukseläve pealt 
lava peale kiikama. Rahva ette astus teatraalne 
showtantsutrupp NEEME NOGIA.

10 tundi peale ürituse avamist asus rahvast 
tantsutama ansambel Laine. Rahva ajas Laine 
kõrval pöördesse ka NEEME NOGIA, kes 
suutis rahvast nii mõnegi etteastega üllatada. 
Täpselt südaööl saabus päeva tipphetk – loterii 
ostnute vahel loositi välja peaauhind, milleks 
oli reis kahele Rootsi ning muid väärtuslikke 
auhindu. Loosimisreeglid tekitasid alguses küll 
rahvas segadust ja pahameelt, kuid auhinnad 
läksid arvatavasti siiski õigetesse kätesse. 

Pühapäeva hommikul väljus Neemest buss, 
mis viis inimesed otse Jõelähtme kiriku juurde, 
kus toimus jumalateenistus. Pärast pühakojas 

käiku sõideti bussiga Neeme tagasi, et kuulda 
Peedu Toomi sõnavõttu Neeme ajaloo teemal. 

Üritus päädis Maie Ramjalgi lavastatud  
Jõelähtme Lavagrupi etendusega "Serenaad" 
Neeme Rahvamajas, mis jääb kõikidele saalis-
viibijatele kindlasti kauaks meelde. 

Neeme Rahvamaja tänab Neeme Merekul-
tuuri Seltsi, kellega oli meeldiv peo korralda-
misel koostööd teha, Wana Kala baari ja OÜ 

Neeme Kaubandust, RMK Anija Metskonda, 
Jõelähtme Vallavalitsust, Hasartmängumaksu 
Nõukogu, külaelanikest sponsoreid, Tiina ja 
Merje Klamast, esinejaid ja kõiki teisi, kes peo 
toimumisele õla alla panid ning loomulikult 
kõiki pidulisi, kelle arv ulatus kenasti üle nel-
jasaja. 

MARTTI MARTINSON

Elagu Neeme!
9.-10.juulil tähistas Neeme küla oma 445. sünnipäeva.

Jõelähtme Lavagrupi “Serenaad”.

Neeme kultuuripreemia laureaat 2005 – Inga Korts-Laur.             Kolga rahvatantsurühm.

Pidulised rahvamaja saalis.

Sõudmisvõistlus.Neeme päevade avarongkäik.
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtmes  28. juuni 2005 nr. 214

Maa taotlemine munitsipaalomandisse.

Võttes aluseks Maareformi seaduse paragrahv 
25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike 2 ning  koos-
kõlas  Vabariigi  Valitsuse  6. novembri 1996. 
a. määrusega nr. 269 “Maa munitsipaaloman-
disse andmise korra kinnitamine”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme 
vallas, Loo alevikus (ühendustee rajamiseks 
Loo aleviku ja Liivamäe küla plaanitud uus-
elamurajooni vahel) Alvari tee 1 maaüksuse 
andmist munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– transpordimaa. 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtmes   28. juuni 2005 nr. 220

Valimisringkonna moodustamine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse paragrahvi 8, Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 
1 punkti 13,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Moodustada valimiste läbiviimiseks Jõeläht-
me vallas 1 17-mandaadiline valimisringkond 
nr. 1.
2. Valimisringkonna piiriks on Jõelähtme valla 
haldusterritoorium.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtmes       28. juuni 2005 nr. 217

                                                                           
     
Haapse küla Tiidu maaüksusele elamu tee-
nindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtots-
tarbe määramine.

Võttes aluseks Maakatastriseaduse paragrahv 
18 lõike 5 ning Andrus Karu taotluse, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Määrata Haapse külas sotsiaalmaa sihtotstar-
bega Tiidu maaüksusel elamu teenindamiseks 
vajaliku 6621 m² suuruse maaüksuse sihtotstar-
beks elamumaa. 
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtmes 28. juuni 2005 nr. 219

Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu 
määramine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse voliko-
gu valimise seaduse paragrahvi 7 ja Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 16 
lõike 2, paragrahv 22 lõige 1 punkti 12 ning 
lähtudes rahvastikuregistri andmetest,  Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Määrata Jõelähtme valla volikogu järgmise 
koosseisu liikmete arvuks 17.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtmes  28. juuni 2005 nr. 215

Neeme küla Reinu III maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine.

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimis-
seaduse paragrahv 24 lõikest 3, Jõelähtme valla 
Ehitusmääruse  paragrahv 3 punktist 3, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Neeme küla Reinu III maaüksuse 
detailplaneering vastavalt Tiit Kaljundi poolt 
koostatud tööle nr. 1904, detailplaneeringu ees-
märk on maaüksusele elamumaa sihtotstarbe 
määramine ja olemasolevale krundile ehitusõi-
guse ulatuse ja hoonestustingimuste määrami-
ne. Planeeritava ala suurus on 0,14 ha.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavaks-
tegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtmes 28. juuni 2005 nr. 218

Haapse küla Endli maaüksusele elamu tee-
nindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtots-
tarbe määramine.

Võttes aluseks Maakatastriseaduse paragrahv 
18 lõike 5 ning Andrus Karu taotluse, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Määrata Haapse külas sotsiaalmaa sihtotstar-
bega Endli maaüksusel elamu teenindamiseks 
vajaliku 9500 m² suuruse maaüksuse sihtotstar-
beks elamumaa. 
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Tänu

Metsavahel seisime
kaua-kaua
tuul viis mõttekatked 
üle haua
Sinu silmad kumasid
läbi õhu
kiirguse karmi
ja tinase rõhu

Sealt võis lugeda soojust
lugeda tänu
kõige eest
Läksid vaikselt virvendavasse
vette
kadusid taha
põhjasette

+

Kiiga-kaaga läheb
hallide hanede 
parv
Kohe
kukub mõni
neist maha omaenese
raskusest
+

Paremaks või halvemaks 
muutuv maailm
astume kaasa
hakkame vastu
või harjume
elu karedusega
lootuste luhtumisega
soovide täitumatusega

aga salaja elab meis
väike unistus suurest

+

Rõõm

Koer rõõmust siruli:
nii pelju konte
puruks ragistada

nii mitu korda
läbi tulerõnga 
hüpata

+

Kuum tuul
valvab võilillevälja

kerib pikkamööda lahti
lillesilmad

ja seisab seinana
külma ees

+
   Merje Klamas
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Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme     28. juuni 2005 nr. 69

OÜ Loo Vesi põhikirja muutmine ja kinnita-
mine uues redaktsioonis.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
paragrahv 22 lõige 1 punkti 24, paragrahv 35 
lõike 3 ja äriseadustiku paragrahv 168 lõige 1 
punkti 1 alusel Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

1. Muuta Osaühingu Loo Vesi põhikirja all-
järgnevalt:
1.1. Muuta põhikirja punkti 4.1. ja lugeda seda 
järgmises redaktsioonis:
“4.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 
neli miljonit viissada tuhat (4 500 000.-) eesti 
krooni. Osaühingu maksimumkapital on kahek-
sateist miljonit (18 000 000.-) eesti krooni”

2. Kinnitada OÜ Loo Vesi põhikiri uues redakt-
sioonis (lisatud).

3. Määrus jõustub 4. juulil 2005. a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Lisa                                                        
Kinnitatud
Jõelähtme Vallavolikogu
28.06.05. määrusega nr. 69

OÜ LOO VESI PÕHIKIRI
I ÄRINIMI JA ASUKOHT
1.1. Osaühingu ärinimi on: OÜ Loo Vesi
1.2. Ühingu asukoht on: Eesti Vabariik, 
Harjumaa, Jõelähtme vald, Loo alevik, 74201

II TEGEVUSALAD
2.1. Ühingu tegevusalad on:
1) veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenused
2) sanitaartehnilised tööd
3) heitvete puhastamine
4) keskküttesüsteemide hooldus ja remont
5) vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine
6) sadevete süsteemide hooldus ja remont.

III ÕIGUSLIK SEISUND
3.1. Ühing on iseseisev juriidiline isik, mis 
juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehti-
vatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja  
osanike koosoleku otsustest.
3.2. Ühing vastutab oma kohustuste täitmise 
eest kogu oma varaga.
3.3. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu 
kohustuste eest.
3.4. Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohel-
da võrdselt.
3.5. Ühing on majandus- ja äriüksus, mille 
kaudu osanikud tegutsevad.
3.6. Ühing koosneb temale kuuluvatest asja-
dest, õigustest ja kohustustest, mis on määratud 
tema tegevuseks.
3.7. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis 
seonduvad tema tegevusega ja mis otseselt või 
kaudselt on ühingule vajalikud: Ühing võib 
sealjuures omandada sama või sarnast liiki 
ettevõtteid, neis seaduses ettenähtud vormis 
osaleda ning asutada struktuuriüksusi nii Eestis 
kui välismaal.
3.8. Ühingul on oma nimega pitsat ning kau-
bamärk.

IV OSAKAPITAL JA OSAD
4.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 
neli miljonit viissada tuhat (4 500 000.-) eesti 
krooni. Osaühingu maksimumkapital on kahek-
sateist miljonit (18 000 000.-) eesti krooni
4.2. Osakapital jaguneb osadeks, millest iga osa 
väikseim nimiväärtus on 100 krooni.
4.3. Igal osanikul võib olla vaid üks osa võrdse 
või erineva täiskordse nimiväärtusega.
4.4. Kui osanik omandab täiendava osa, suure-
neb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.
4.5. Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit.
4.6. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui 
mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sis-
semaksed tuleb tasuda ühingu pangaarvele. 
Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmib 
osanik ühinguga lepingu sissemakse eseme 
üleandmise kohta. Leping peab olema kirjalik, 
kui seaduses ei ole teatud eseme üleandmiseks 
sätestatud notariaalselt tõestatud vormi kohus-
tuslikkust.
4.7. Kui mitterahalise sissemakse väärtus üle-
tab seaduses ettenähtud piiri või kui kõik mitte-
rahalised sissemaksed moodustavad kokku üle 
poole osakapitalist, peab mitterahalise sisse-
makse väärtuse hindamist kontrollima audiitor, 
kes esitab arvamuse selle kohta, et sissemakse 
pole ühingule osutatav teenus ega ühingule 
tehtav töö.
4.8. Osanik peab teatama kolmandate isikute 
õigustest mitterahalisele sissemaksele. Kui ta 
jätab teatamise nõude täitmata, peab ta osa eest 
tasuma rahas.

V OSANIKU ÕIGUSED
5.1. Osanike häälte arv peab olema võrdeline 
tema osa suurusega.
5.2. Osa iga 100 (ükssada) krooni annab ühe 
hääle.
5.3. Osa annab osanikule õiguse osaleda ühingu 

juhtimises ning kasumi ja ühingu lõpetami-
sel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud 
seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud 
õigused.
5.4. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele 
osanikule.
5.5. Osa võõrandamise tehing peab olema 
kirjalik.
5.6. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on 
teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul 
võõrandamise soovist juhatusele kirjalikult tea-
tamise päevast. Kui teised osanikud ei ole kasu-
tanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, 
võib osanik võõrandada oma osa kolmandale 
isikule.
5.7. Osa võib pantida või koormata kasutusval-
dusega vaid osanike koosoleku otsuse alusel. 
5.8. Osanike otsusega antud nõusolekul võib 
võõrandada osa oma osast kolmandale isikule.
5.9. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule 
ei ole osanike nõusolek vajalik.
5.10. Osaniku surma korral läheb osa üle päri-
jatele, kui seda otsustavad osanikud.
5.11. Kui ühing on keeldunud osa üleandmisest 
pärijatele, tuleb pärijatele maksta välja hüvitis 
osa eest kuue kuu jooksul pärast pärijate poolt 
sellekohase kirjaliku avalduse esitamist.

VI OSANIKE KOOSOLEK
6.1. Osanike koosoleku pädevusse kuulub:

- põhikirja muutmine;
- osakapitali suurendamine või vähenda-
mine;
- nõukogu liikmete valimine ja tagasikut-
sumine;
- kui ühingul ei ole nõukogu, siis juhatuse 
liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- majandusaasta aruande kinnitamine ja 
kasumi jaotamine;
- osa võõrandamine kolmandale isikule ja 
osa pantimine või koormamine;
- audiitori valimine;
- erikontrolli määramine;
- prokuristi nimetamine ja tagasikutsumi-
ne;
- juhatuse või nõukogu liikme või osaniku 
vastu nõude esitamise otsustamine ja selles 
nõude ühingu esindaja määramine;
- ühingu lõpetamise otsustamine;
- muude seadusega või käesoleva põhikir-
jaga osanike pädevusse antud küsimuste 
otsustamine.

6.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma 
otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool 
osadega esindatud häältest.
6.3. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, 
kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosole-
kul osalenud osanike häältest ja see jõustub 
vastava kande tegemisel äriregistrisse.
6.4. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka 
juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates 
küsimustes.
6.5. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse 
tema vabastamist kohustustest või vastutusest, 
tema vastu nõude esitamist või tema ja ühingu 
vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel 
selle osaniku hääli ei arvestata.

VII OSANIKE OTSUS ILMA KOOSOLE-
KUTA
7.1. Osanikel on õigus vastu võtta põhikirja 
p. 6.1. loetlemata otsuseid koosolekut kokku 
kutsumata.
7.2. Eelmises punktis nimetatud otsuse eelnõu 
saadab juhatus kirjalikult kõigile osanikele, 
määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab 
esitama selle kohta oma seisukoha. Kui osanik 
ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on 
otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab 
otsuse vastu.
7.3. Otsus ilma koosolekut kokku kutsumata on 
vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 
2/3 osanike häältest.

VIII JUHATUS
8.1. Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esin-
dab ning juhib ühingut.
8.2. Juhatusel võib olla üks (juhataja) või mitu 
liiget, kusjuures juhatuse liige ei pea olema 
osanik.
8.3. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige, 
pankrotivõlgnik või muu isik, kellelt on seadu-
se alusel äravõetud õigus olla ettevõtja.
8.4. Juhatuse liikmed nimetab kuni kolmeks 
aastaks ja kutsub tagasi osanike koosolek, 
nõukogu olemasolu korral nimetab juhatuse 
liikmed nõukogu.
5.5. Osanike otsusel võib juhatuse liikme, sõl-
tumata põhjusest, tagasi kutsuda.
5.6. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esin-
dada iga juhatuse liige.
5.7. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku 
või saadab osanikele otsuse eelnõu kirjalikult 
ilma koosolekut kokku kutsumata.
5.8. Juhatus on kohustatud osanike koosoleku 
kokku kutsuma, kui 

- ühingul on netovara järel vähem kui pool 
osakapitalist või vähem kui äriseadustiku § 
136 nimetatud osakapitali suurus;
- seda nõuab ühingu nõukogu, kui see on 
olemas, või
- seda nõuavad osanikud, kelle osadega on 
esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

5.9. Kui juhatus ei kutsu kokku osanike koos-
olekut ühe kuu jooksul nõukogu või osanike 
kirjaliku nõude saamisest, on nõukogul või 
osanikel õigus ise koosolek kokku kutsuda.
5.10. Juhatus peab osanike nimekirja, milles 
tuleb näidata osanike nimed, aadressid ja isi-
kukoodid, viimaste puudumisel sünnikuupäev, 
-kuu ja –aasta.
5.11. Osanike nimekirjaga võivad tutvuda osa-
nikud, juhatuse ja nõukogu liikmed ning päde-
vad riigiasutused, samuti teised isikud, kellel 
on õigustatud huvi.
5.12. Juhatuse liikmed peavad hoidma ühingu 
ärisaladust.

IX NÕUKOGU
9.1. Ühing valib nõukogu, kui see on seadu-
ses ette nähtud või kui seda otsustab osanike 
koosolek.

X AUDIITOR
10.1. Ühing valib audiitori, kui see on seadu-
ses ette nähtud või kui seda otsustab osanike 
koosolek.

XI RESERVKAPITAL
11.1. Ühing moodustab reservkapitali iga-aas-
tasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest 
eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse 
ja käesoleva põhikirja alusel.
11.2. Reservkapitali suurus ei või olla väiksem 
kui 1/10 osakapitalist.
11.3. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali 
kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist.
11.4. Reservkapitali suuruseks on kaksküm-
mend viis tuhat (25000.-) krooni ja seda võib 
osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks või 
osakapitali suurendamiseks.
11.5. Reservkapitalist ei või teha osanikele 
väljamakseid.

XII ÜHINGU LÕPETAMINE
12.1. Ühing on asutatud vaba tahte alusel mää-
ramata tähtajaks.
12.2. Ühing lõpetatakse:
- osanike otsusel;
- kohtuotsusega;
- netovara vähenemisel alla seaduses nimetatud 
osakapitali suuruse või
- teistel seaduses ettenähtud alustel.

XIII PÕHIKIRJA KEHTIVUS
13.1. Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus 
seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses 
sätestatut.

Jõelähtme  Vallavolikogu   
O T S U S

Jõelähtmes 28. juuni 2005 nr. 216

Haljava küla Tominga maaüksuse osa detail-
planeeringu kehtestamine.

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimis-
seaduse paragrahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme 
valla Ehitusmääruse  paragrahv 3 punktist 3, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Haljava küla Tominga maaük-
suse osa detailplaneering vastavalt Arhitekti-
büroo Laan&Remi OÜ poolt koostatud tööle 
nr. DP-01.04.01, detailplaneeringu eesmärk on 
13 väikeelamukrundi planeerimine ning moo-
dustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste määramine. Planeeritava 
ala suurus on 4,5 ha.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehno-
võrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taot-
leja vastavalt  28.06.05 sõlmitud lepingule nr. 
34/05.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavaks-
tegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees
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 11.07 EINART REMMEL, Ruu küla 

90
 16.07 REINALD MARTEN, Neeme küla    

 
88

 06.07 EVGENIE-ALEKSANDRA 
REMMET, Loo alevik   

 29.07 AGNES JAKSEN, Ruu küla
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 26.07 OLGA TEPLOVA, Loo alevik 
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 17.07 HELMI JAKSEN, Ruu küla    

 5.07 ÕIE-OPHELIA AUSLA, Loo alevik
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 08.07 ELZA ANTIPOVA, Jägala küla
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 10.07 PEETER NOOL, Ülgase küla   

24.07 HELGA RUMMO, Uusküla küla  
29.07 ASTA LIIVAND, Maardu küla

80
 04.07 VELDA AHMAN, Manniva küla     
27.07 EDGAR KUUSK, Kallavere küla
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  04.07 AGRAFENA SEMJONOVA, 

Kallavere küla 
 05.07 VAIKE KOSE, Kostivere alevik    
 27.07  SAIMA LUKS, Parasmäe küla    

 27.07 DAGMAR HARAK, Maardu küla
29.07 YURY DROZDOV, Iru küla

70
 25.07 VÄINO LILLENBERG, Loo alevik    

 26.07 ANATOLI TIMOŠENKO, 
Haljava küla 

 14.07 GALINA BARULINA, 
Kallavere küla

 18.07 HELJU VILBASTE, Jõelähtme küla  
28.07 VIRVE JAAGU, Kallavere küla

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed 
juulis

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA 
Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber, tel. 56 650 650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

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

4

JUUNIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

RAIDO NEEMELO  10.03.1942 – 03.06.2005
ARVED ROOTS  03.09.1933 – 16.06.2005 

Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktandmed
 
Alates käesoleva aasta jaanuarist Harju maakonna ühistransporti 
korraldava Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus kontakt-
andmed on järgmised: 
Tegevdirektor Pärt Põldemaa  tel. 6406 781, 
e-post: p.poldemaa@harjuytk.ee 
Arendusjuht Terje Villemi   tel. 6406 782,
e-post: terje.villemi@harjuytk.ee 
Sõitjateveo spetsialist Kadri Krooni  tel. 6406 783, 
e-post: kadri.krooni@harjuytk.ee 
Järelevalve spetsialist Adolf Tur  tel. 6406 788,
e-post: adolf.tur@harjuytk.ee 
Üldinfo           tel. 6406 780, 
e-post: info@harjuytk.ee 
 
Harjumaa Ühistranspordikeskus asub aadressil Rävala pst 8 C-110.  
Täiendav info: Pärt Põldemaa MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 
tegevdirektor Tel. 6406 781, mob. 51 11 748 

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

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

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

14. augustil kell 11 on 
Jõelähtme kirikus 
KULDLEERIPÜHA

Leerilised 1955. aasta 10. juulil:

NEEME LÕIKUSKUU LAAT 
toimub 14.augustil 2005. 

Ootame laadale 
kõiki kaubitsejaid (olenemata kaubast)! 

Loomulikult on teretulnud kõik
laadakülastajad. 

Kaubitsejatel võtta ühendust 
Neeme rahvamajaga. 

Tel 6083740, www.neemerahvamaja.ee 

NEEME KULTUURIPREEMIA 
omistati sel aastal 

INGA KORTS-LAURile 
Palju õnne! 

13. august
Kihelkonnapäeva matk

Kihelkonnapäevade raames toimub 
rahvamatk “Jõelähtmest Manniva kaudu Rebalasse”. 

Matk on 15 km pikk, see kestab umbes kolm tundi ja selle 
läbimiseks võib valida igaüks endale sobiliku viisi: 
1. kõndides
2. rattaga sõites
3. alguses ja lõpus bussiga sõites ning 5 km kõndides ühises 
matkaseltskonnas.

Matka kontrollpunktideks on Jõelähtme rahvamaja, Ris-
tikangrumägi, Möldri talu, Rokvahe, Hõbemägi, Rebala, 
Jõelähtme rahvamaja.

Jalgsi matkajad alustavad liikumist Jõelähtme rahvamaja 
juurest kell 10.45. Need kes otsustavad osa marssruudist bus-
siga sõita, siis buss rahvamaja juurest väljub 11.05 ning viib 
matkajad Ristikangrumäele golfiväljaku väravasse ning kell 
11.15 algab sealt ühine liikumine Hõbemäe suunas. Rattaga 
sõitjatel kulub rahvamaja juurest umbes 10-15 minutit Risti-
kangrumäele jõudmiseks. 

Väsimust ei maksa karta – pillimees mängib teel olles 
lõõtsa, vahepeatustes kuuleme pisut paikkonna ajalugu, väsi-
nud matkasellid saavad edasi hobuvankriga ja supp ootab 
sihtkohas, Hõbedamäel. Matkatee kulgeb tagasi Rebala küla 
kaudu rahvamaja poole omal valitud viisil: jalgsi, rattaga või 
bussiga, mis võtab rahva peale Hõbemäel. 

Planeeritav tagasi jõudmine on enne kella kahte, sest kell 
kaks olete oodatud juba kirikusse kontserdile või rahvamaja 
juurde võrkplatsile. 
Info 6054 882 – Merike, 6033 097 – Margit

Jõelähtme kirikus kontsert
14.00 W.A Mozart “Kroonimismissa”
 esitavad Loo Kammerkoor, segakoor  “Kaleva” 

Jõelähtme Rahvamajas toimuvad üritused:
14.00 Küladevaheline võrkpallivõistlus 
Registeerida tel 6033 053 – Maie
15.00 Võistlusmängud lastele , näomaalingud, hobusesõidud, 
batuut.
15.00 Ühissupi söömine
15.00 Rahvamaja tagahoovis katkendeid “Mikumärdist” 
Loo Kultuurikeskuse  teatriringi esituses
16.00 Kontsert valla taidlejailt. 
Esinevad:  Tantsurühm “Loolill”, Kostivere PK tantsulapsed, 
Linetantsurühm Loolt,  ansambel “Annab Re”, Loo kultuuri-
keskuse kvartett;  Jõelähtme kiriku koor, Jõelähtme rahvamaja 
laulu-ja tantsuklubi, Jõelähtme Lavagrupp
18.00  Tõnu Raadiku laulude kontsert “Mereloomad”, 
esinevad Tõnu Raadik ja Tiit Kõrvits erinevatel puillidel
19.00   Simman

NB! Jõelähtme Rahvamajas Loo Seenioride klubi 
käsitöömeistrite tööde näitus.

14. august
11.00  Jumalateenistus Jõelähtme kirikus
Kuldleeripüha
Peale teenistust piknik kirikaias. Kaasa võtta midagi ühisele 
lauale panekuks.

Info Maie Ramjalg 6033 053, 

Kihelkonnapäeva kava 13. –14. august  2005 

Harjumaal sündis kuue kuuga 662 last

Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel on 2005. 
aasta esimese kuue kuuga Harjumaa juurde saanud 662 uut ilmako-
danikku, mis on 102 last rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.
Endiselt on enim on lapsi sündinud Viimsi vallas (91 last), Maardu 
linnas (59 last), Saku vallas (50 last), Rae vallas (47 last) ja Saue 
vallas (45 last).

Juunikuus registreeriti 123 sünniakti, mis on suurim sündide arv 
Harjumaal käesoleva aasta kuue kuu jooksul. Poisse sündis juunis 
68 ja tütarlapsi 55. Esmasündinuid oli 48, teisi lapsi 51, kolmandaid 
13, neljandaid 5, viiendaid 3,  kuuendaid 2 ja seitsmendaid 1. Sündis 
paar kaksikvendi.

Tütarlastele pandi nimeks Liana, Lenna, Anita, Mirteli, Riine, 
Lisella, Rati, Eneliine, Rakel, Klaarika, Kirsika, Õie-Eti, Jael-
Karmel, Ann Meril, Marta Lena, Marta Liise, Sabiine Eliise ja 
Katriin-Stefanie.

Poisid said nimeks Priidik, Ants, Renno, Daniil, Trevor, Jon Gus-
tav, Lars Sebastian, Erki Erik, Fredi-Andreas, Konrad Aleksander, 
Adrian Hanley, Kris-Jan, Hendrik Trystan ja Pavel.

Kuue kuuga on Harjumaal koostatud 581 surmaakti. Juunis koostati 
surmaakte 95, suri 40 meest ja 55 naist. Lahkunute keskmine vanus 
oli 72,6 aastat.

Eesti Roheline Liikumine (ERL) 
korraldab selle aasta augusti lõpus 
lõhekoelmu talgud, 

mille peamiseks eesmärgiks on parandada lõhe kudemistingi-
musi Jägala jõel Linnamäe hüdroelektrijaamast allavoolu jäävas 
lõigus. 

AS Eesti Energia taastas 2002. aastaks Linnamäe hüdro-
elektrijaama, kuid taastamistööde käigus ei taastatud sealset 
kalatreppi. Selle asemel rajas Eesti Energia allavoolu jäävas 
lõigus kunstliku kudepaiga, mis ei ole lõhedele kudemiseks 
sobiv. Napib varjepaikasid. 

Talgutööde korras lisakivide paigaldamisega jõesängi para-
nevad lõhede varjetingimused.
Sellega seoses palub ERL 
vallaelanike abi talgutöödeks vajalike 
maakivide leidmisel.

Jõesängi paigaldatavad lisakivid peaksid olema umbes 
20-30 kg raskused ning vajaminev kogus umbes
2-3 autokoormat. Kivide eest on võimalik ka tasuda.
Kivide pakkumistest paluks teatada Taavi Nuumile 
tel. 52 13 882 või e-meilile meremees@ut.ee 

Ette tänades,
Eesti Roheline Liikumine


