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4Jõelähtme

E. Rikandi nimelise kultuuripreemia 
piduliku üleandmise eel käidi Jõelähtme 
kirikaial, kus pandi lilled Elsa Rikandi kal-
mule. Teenekas muusikaõpetaja ja koori-
juht edendas aastatel 1976- 1987 Jõeläht-
mes aktiivselt kultuurielu.

Tema surma-aastapäeval olid kokku 
tulnud Elsa Rikandi kunagised kolleegid, 
õpilased, lauljad – inimesed, kellel oli 
omal ajal õnn teda tunda ja temaga koos-
tööd teha ning kelle mälupildis on täna-
seni eredad mälestused temast kui säde-
levast isiksusest ning arvukatest ühistest 
sündmustest.

Lilledega olid tulnud austust avalda-
ma ka Jõelähtme vallavalitsuse, volikogu 
ja kultuurikomisjoni liikmed ning paljud 
kultuurilembesed inimesed.

Oma kõnes nentis abivallavanem Ilona 
Laido, et tal endal kahjuks pole olnud või-
malust isiklikult Elsa Rikandit tunda, kuid 
tal on võimalus tunda ja teha koostööd 
Elsa Rikandi õpilastega, kelle praegustest 
tegemistest kumab läbi nende õpetaja sära 
ja tegusus.

Tihtilugu teeb aeg oma töö, mälestused 
tuhmuvad, olnu vajub unustusehõlma ning 
järeltulijate jaoks saavad inimestest ainult 
nimed marmortahvlil. Haual kõnelejate 
meenutuste kaudu said aga kõik kohalvii-

bijad vahetult jällegi Elsa Rikandit ennast 
tundma. Kõnelesid kauaaegne Jõelähtme 
rahvamaja juhataja, hea kolleeg ja sõber 
Maie Jakobi ning kauaaegne Jõelähtme 
kooli õpetaja Linda Tamm. Loo–Maardu 
segakoori eestlaulmisel kõlasid ühislau-
ludena J. Aaviku “ Hoia Jumal Eestit” ja 
G. Ernesaksa “Mu isamaa on minu arm”. 
Juhatasid Ahto Nurk ja Silja Trisberg.

Teel Jõelähtme rahvamajja peatuti ku-
nagise kooli internaadi ees, kus pisikeses 
toas tegutses kooli muusikaklass ja kus E. 
Rikandi omal ajal elas.

Pidulik sündmus jätkus Jõelähtme rah-
vamajas. Koori eestlaulmisel kõlas aktuse 
avalauluna sümboolselt P. Ripsi “Üksteist 
peab hoidma”.

Abivallavanem Ilona Laido andis täna-
vustele kultuuripreemia laureaatidele üle 
lilled ning kunstnik Katrin Tammessoni 
kujundatud tänutahvlid. 2007. aasta kul-
tuuripreemia rahaline väärtus oli sel aastal 
10 000 krooni ja esmakordselt üleantud 
elutööpreemia rahaline väärtus 25 000 
krooni.

Tänavuse kultuuripreemia pälvis 
Kersti Laanejõe Kostivere raamatuko-
gus tegutseva laste näiteringi juhendami-
se eest. Nende tegevust on tunnustatud nii 
maakonna kui ka vabariiklikul tasemel. 
Sellel aastal tunnistati J. Püttsepa etendus 
“ Kärt” Vabariiklikul Kooliteatrite Festiva-
lil Kohtla-Järvel laureaadi tiitli vääriliseks 
ning noor näitleja Sigrit Dulder parimaks 
naispeaosa täitjaks.

Päevakohaselt oli teatritrupil etteval-
mistatud filosoofilise alltekstiga sõnaline 

kompositsioon, teemal “ Horisontaalne 
meisterlikkus ja vertikaalne karjäär”, hil-
jem publiku hulgas elavat mõttevahetust 
tekitanud etteaste, mis andis jällegi tunnis-
tust tegijate sisukusest.

Muusikalise tervituse tõi omaloomin-
gulise lauluga Kersti õetütar Kerli Puu-
sepp (kunagine näiteringi liige ).

Tänukõnes tunnistas laureaat, et es-
matähtsaks peab ta tööd Kostivere raa-
matukoguhoidjana, kõik muu on sellega 
kaasnev lisaväärtus. Laste näitering alus-
tas tegevust 1993. aastal ning töö laste ja 
noortega on talle samuti väga südamelä-
hedane ja meeldiv, arendav ja huvitav.

Elutöö preemia laureaat Linda 
Tamm oli aktuseks ette valmistanud 
pika ja põhjaliku elutöö kokkuvõtte koos 
humoorikate seikadega elust enesest. 
Värvikad pildid, mille tegelasteks kuna-
gised esimesed õpilased, hilisemad õpi-
laste vanemad ja vanavanemad. Plejaad 
Jõelähtme kooli direktoreid ja õpetajaid. 
Tuttavad sündmuskohad ja sündmused. 
Suurepärane alusmaterjal Jõelähtme valla 
hariduselu viimase 50 aasta kroonikale. 

Teenekas pedagoog oli sügavalt liigu-
tatud ja üllatunud tähelepanust, mis talle 
osaks oli saanud. Ta tänas oma endisi õpi-
lasi ja kolleege ning kõiki, kes tema tööd 
on väärtustanud.

Oma endist õpetajat ja klassijuhatajat 
olid õnnitlema tulnud Kostivere Põhikooli 
laululapsed.

Preemiate üleandmine kujunes sisu-
kaks ja südamlikuks sündmuseks, mille 

kujundasid tegijad ise. Kokkutulnuid oli 
üllatavalt palju, nende hulgas mitmed 
varem E. Rikandi nim. preemia pälvinud 
kultuuritegelased. Meeleolukalt esines 
Aare Värte ansambel. 

Kohvilaud oli kaetud ning kõik said osa 
pidukoogist.

Loodetavast kujuneb sellest sündmu-
sest traditsioon, mis väärtustab inimesi 
meie keskel, kes igapäevaselt jagavad 
oma loomingulist energiat ja koonda-
vad enda ümber mõttekaaslasi. On kui 
päikesed, kelle raadiuses on mõnus olla. 
Leidkem siis oma valguseallikas, et läbi 
alanud hooaja lisaks tööpõllule külvaksi-
me head seemet ka kultuuripõllule, mille 
vilju järgmise aasta sügisel jälle korjata.

Silja Trisberg
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Sisukord

Sügise alguspäeval, 23. 
septembril tunnustati 
Jõelähtme valla kultuuri-
tegelasi.

Kultuuripõllu hea seeme

Elsa Rikandi nimelist kultuuripreemiat 
on välja antud alates 1996. aastast.
Laureaatideks on olnud aktiivsed 
koorijuhid, muusikaõpetajad, rah-
vamajade juhatajad, aastate pikku 
Jõelähtme valla kultuurielu toetanud 
ja edendanud inimesed.
1996  Ahto Nurk 
1997  Marika Kurvet
1998  Leili Värte
1999  Taimi Saarma 
2001  Aare Värte
2002  Silja Trisberg
2003  Svetlana Siltšenko
2004  Kai Müürsepp
2005  Maie Jakobi
2006  Maie Ramjalg
2007  Kersti Laanejõe, Linda Tamm

 Peeter Hütt

Kersti Laanejõe.

Linda Tamm, Ilona Laido ja loo autor Silja Trisberg.

 Peeter Hütt
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Jõelähtme Vallavalitsus alustab väga jõu-
liselt Loo Kooli rekonstrueerimisega. Oleme 
loonud komisjoni, kuhu kuuluvad nii Loo 
Kooli õpetajad, hoolekogu esindaja, kultuuri-
komisjoni esimees kui ka ehitusteenuse pak-
kuja ning Vallavalitsuse liikmed. Iganädalased 
koosolekud on olnud tõhusad. Lähikuudel võib 
oodata juba esimesi konkreetseid samme. Esi-
mese etapina alustatakse staadioni ehitusega, 
kuivõrd siin ei sega ehitus kooli igapäevatööd. 
Valla lehe kaudu anname kindlasti regulaarselt 
teavet, kuidas Loo Kooli rekonstrueerimine 
edeneb. 

Meile teeb muret lasteaiakohtade nappus. 
Seda nii Lool, Kostiveres kui ka Neemel. 

Loo lasteaia juurdeehituse projekteerimisega 
on juba algust tehtud. 

Eelmised vallavalitsejad tegid Kostiverre 
uue lasteaia, kuid jätsid tähele panemata, et 
laste arv kasvab pidevalt. Täna peame alusta-
ma väikese rühma tarvis ruumide ümberehitu-
sega. Projekteerimisest ehituseni on veel mõ-
ned kuud, kuid ilus algus on tehtud.

Välissuhtlus on vallarahvale 
 väga oluline uute kogemuste omandamisel 

ning silmaringi avardamiseks. 

Loo Kooli toredad pikaajalised suhted oma 
Saksa sõpruskooliga on laienemas omavalitsus-
te vahelisele suhtlustasandile. Meil oli ka vallas 
hea meel vastu võtta külalisi Saksamaalt. Üht-
lasi oleme saatnud ametliku kutse Dopfingeni 
linnajuhtidele visiidiks Jõelähtmele. 

Septembrisse jäi Soome Kajaani kommuuni 
esinduse vastuvõtmine Lool. 

Tore üritus leidis aset kooli huvijuhi Roseta 
Meose eestvedamisel. Jõelähtme Lastekaitse 
Seltsi juhatajana on Roseta pikki aastaid va-
hendanud Kajaani ja Jõelähtme inimeste suht-
lust. 

Vallavalitsus tervitas 1. oktoobril suur rõõ-
muga Kostivere kooli pikaajalist sõpruskooli 
Rootsist. Alates 1993. a. on Kostivere vaheta-
nud õpilasi ja õpetajaid oma Rootsi sõpruskoo-
liga. Vallavalitsus toetab igakülgselt sõprussu-
hete avardumist ning näeb sedalaadi koostööl 
tulevikku omavalitsuse tasandil. 

Jõelähtme Vallavalitsus on lootusrikkalt 
asunud looma sõprussuhteid erinevates riiki-
des, andes sellega huvitavaid ja kasulikke või-
malusi kogu vallarahvale.

Ilona Laido 
Abivallavanem vallavanema ülesannetes 

Uudiseid vallavalitsusest

JÕELÄHTME VALLA LEHT

Esimesel oktoobril toimunud volikogu istung algas 
umbusaldusavalduse esitamisega sotsiaalkomisjoni 
esimehele Merike Kahule. Paljudele lugejatele võib 
see tunduda üllatav, et nüüd, kui eelmisest võimu-
pöördest on juba päris mitu kuud möödas, tehakse 
volikogus veel nii pöördelisi samme, kuid neile, kes 
nö  „asja sees“, oli see igati ootuspärane  käik. Sot-
siaalkomisjoni esimehe puhul  ei olnud probleem 
mitte võimetuses oma tööga hakkama saada, vaid 
tahtmatuses seda teha. Arvestades, et komisjoni 
ülesanne on koostöös vallavalitsusega volikogule 
ette valmistada otsuse eelnõusid, on esmatähtis ko-
misjoni esimehe koostöövalmidus ning hea kontakt 
vallavalitsusega. Seda aga ei olnud ega tekkinud ka 
viimaste kuude jooksul. Seega võib öelda, et sotsiaal-
komisjoni tegevus oli takerdunud inimliku isekuse 
ja leppimatuse taha. See kõik viiski umbusaldus-
avalduse esitamiseni.

Tulles nüüd volikogu päevakorra juurde, siis suur 
osa sellest oli täidetud detailplaneeringute ja maa 
sihtotstarbe muutmistega, milles iseenesest pole 
midagi halba, kuid laiemale üldsusele nad kindlasti 
mitte mingisugust huvi ei paku ning siinkohal neil 
pikemalt ei peatuks. Kes aga soovib nendega tutvu-
da, siis  volikogu otsused on  avaldatud vallalehes  
või valla kodulehel internetis.

Ühe huvitavama ja mahukama punktina oli voli-
kogu päevakorras ülevaade Jõelähtme Varahalduse 
OÜ tegevusest, millest tegi ettekande firma juhataja 
Teet Sibrits. Tegemist on 100% munitsipaalfirmaga, 
mis sai loodud eesmärgiga hallata ja arendada val-
la kinnisvara ning valla põhitegevuseks mittevajalik 
vara realiseerida ja saadud vahenditest finantseerida 
suuremaid arendatavaid objekte nagu Loo kool, las-
teaed jne. Seega sõltub OÜ Jõelähtme Varahalduse 
tegevuse edukusest see, kas ja kuidas ning millise 
tempoga suudab vald oma investeerimisplaane teos-
tada. Tänaseni on OÜ Jõelähtme Varahaldus müü-
nud vaid ühe talle valla poolt üle antud kinnistutest, 
milleks oli maatükk Naissaarel, hinnaga 2,5 miljonit 
krooni. 

Samas on Teet Sibritsa sõnul käivitunud juba ette-
valmistused Loo kooli staadioni ehituseks ning Loo 
lasteaia juurdeehituseks. Projekti tasemel toimuvad 
ettevalmistused juba ka koolimaja renoveerimiseks.

Rebala Muinsuskaitseala on teema, millest üle ega 
ümber ei pääse enam pea ühelgi volikogu istungil. 
Nii oli ka viimasel korral, kui oli päevakorras punkt: 
„Ettepanekud Riigi Muinsuskaitseametile“. Selle ot-
susega palub volikogu Riigi Muinsuskaitseametil läbi 
vaadata Rebala kaitseala piirid ning neid võimaluse 
korral vähendada III ja IV tsooni arvelt. Rebala tee-
maplaneeringu koostamise ja rohkete koosolekute 
ning arutelude käigus on selgunud, et Rebala kaitse-
ala haarab enda alla põhjendamatult suure maa-ala 
ning maaomanikele seatud piirangud on kohati liialt 
karmid ning takistavad valla normaalset arengut. 
Teiselt poolt need piirkonnad, mis kaitset vajavad 
ja  mille puhul on maaomanikele seatud piirangud 
igati põhjendatud, peaksid saama riiklikku toetust. 
Teatud juhtudel võiks isegi kaaluda, kas ei peaks riik 
kaitsealuseid kinnistuid eraomanikelt välja ostma, 
nagu seda on tehtud looduskaitsealadel.

VOLIKOGU 
VEERG Esimene kuu uuest kooliaas-

tast on läbi. Tahan teid jätku-
valt hoida kursis kõikide las-
teasutusi puudutavate otsus-
tamiste ja tegemistega, mis 
meie vallas aset leidnud või lä-
hitulevikus oodata.

Art Kuum
volikogu esimees

Avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja 
spordiürituse menetlemise korraga reguleeri-
takse Põhja Politseiprefektuuri tegevust ja osa 
kohaliku omavalitsusüksuse edastatud avaliku 
koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiüritu-
se loa taotlemisel.

Vastavalt Põhja Politseiprefektuuris kehti-
vale korrale võib taotluse politseipoolseks me-
netlejaks olla ainult struktuuriüksuse juht (teie 
vallas on selleks Ida-Harju politseiosakonna 
juht või tema poolt määratud ametnik) ja koos-
kõlastajaks on Põhja Politseiprefektuuri korra-
kaitseosakonna juht või tema poolt määratud 
ametnik. Siit tulenevalt ei saa territoriaalse 
politseiosakonna piirkonnatöö politseiametnik 
(nt. piirkonna politseikonstaabel) kooskõlasta-
da ülalmainitud üritusi. 

Politseipoolne teadete ja loa taotluste menet-
lemise eesmärk on hinnata vastava üritusega 
kaasnevaid võimalikke ohte avalikule korrale, 
osavõtjate ja külastajate elule ja tervisele, liik-
lusohutusele, ümbruskonnas viibivate isikute 
rahule jms.

Vastavalt taotluse iseloomule ja andmetele, 
hindab menetleja ülalmainitud riskifaktoreid 
ja annab ürituse korraldajale soovitusi riskifak-
torite vähendamiseks. Loa taotluse menetleja 
hindab samas ka politseijõudude vajadust ja 
üritusega kaasnevat politseitegevuse mahtu ta-

gamaks avaliku korda ürituse läbiviimise koha 
ümbruses, pidades silmas nii üritusega seotud 
isikute kui ka ümbruskonna elanikkonna rahu 
ja turvalisust.

Lihtsustamaks ürituste korraldajate vaeva ja 
kiirendamaks kooskõlastuse protsessi teate ja 
loa taotluste menetlemisel, võimaldame edas-
tada vajalikud andmed üldjuhul elektronposti 
kaudu. Selleks oleks vajalik, et ürituse korral-
daja edastaks täidetud avaliku ürituse koos-
kõlastuse lehe elektrooniliselt aadressile ih.a
sjaajamistalitus@pohja.pol.ee, kus menetleja 
tutvub taotlusega, arvestades piirkonna iseära-
susi, kontrollib, kas loa taotlus on täidetud õi-
gesti, samuti vajalike lisade olemasolu, annab 
omapoolse hinnangu, alustab politseitegevuse 
planeerimist ja edastab taotluse kooskõlasta-
miseks. Täiendavate andmete saamiseks või 
puuduste olemasolul võtab kohe ühendust üri-
tuse korraldajaga. 

Lisame siinjuures abiks lisaselgituse avaliku 
ürituse loa taotluse täitmiseks:

● avalik koosolek on meeleavaldus, mille 
mõiste on sätestatud avaliku koosoleku seadu-
ses; avalik üritus on üritus, mis on sätestatud 
kohaliku omavalitsuse õigusaktiga ja mis ei ole 
hõlmatud avaliku koosoleku seadusega ja spor-
diseadusega või muu seadusega; 

● spordiüritus korraldatakse spordiseaduses 

sätestatud korras; 
● teade on termin, mida käsitletakse avaliku 

koosoleku mõistes; 
● loa taotlus on termin, mida käsitletakse 

avaliku ürituse ja spordiürituse mõistes.
Punkt 9. Turvalisust tagava juriidilise või 

füüsilise isiku nimi (seda tuleb täita ainult 
turvaettevõtte kaasamise puhul). Turvalisust 
tagavaks ettevõtteks saab olla Turvaseaduse 
mõistes ainult asutus- ettevõte, kes omab vas-
tavat tegevusluba või litsentsi.

Turvalisust tagava ettevõtte lahter jäetakse 
tühjaks, kui leitakse, et turvaettevõtte kaasa-
mist ei ole vaja.

Punkt 10. Kui leitakse, et liikluskorraldust 
ei ole vaja muuta, siis tuleb märkida, et liik-
luskorraldust ei muudeta. Liikluskorralduse 
muutmisel peab olema liikluskorraldusskeem, 
kuhu on märgitud rakendatavad liikluspiiran-
gud, teede sulgemised, ümbersõidud.

Lisana on teate lahutamatuks osaks asendi-
plaan, liikluskorraldusskeem (kui on vajadus 
muuta liikluskorraldust, parkimiskorraldust 
jne), turvaplaan (kui kasutatakse turvaettevõtte 
teenuseid). Lisaks võib ürituse korraldaja esita-
da selgituskirja, kus on põhjendatud või kirjel-
datud täiendavalt liikluskorralduse muutmise 
vajadus või selle puudumine, muud tarvitusele 
võetavad turvalisust tagavad meetmed jne.

Avalike ürituste kooskõlastamine Põhja Politseiprefektuuris

Mis tehtud, mis teoksil?

Kes Sa oled ja millega tege-
led?

Olen hariduselt arst ja veidi 
enam kui aasta eest omandasin 
Kuopio Ülikoolis meditsiinitea-
duste doktori teaduskraadi. Hetkel 
töötan Tallinna Tehnikaülikoolis 
Geenitehnoloogia Instituudis era-
korralise vanemteadurina, uurides 
vähkkasvajaid. Lisatööna tegutse-
me koos elukaaslasega ka turismi 
valdkonnas. 

Oled Rebala külas valla 
muinsuskaitse all oleva 
Kebja põlistalu peremees. 
Kas muinsuskaitselised 
piirangud segavad Sinu elu 
ja toimetamist või on asi otse 
vastupidi?

Ausalt öeldes, jah, segavad küll. 
Tunda annab see eelkõige rahako-
tis, sest tänu neile piirangutele ei 
saa valida kõige taskukohasemaid 

ja vastupidavamaid lahendusi vana 
maja renoveerimisel ja ka mujal. 
Samas ei tahaks neid piiranguid 
hukka mõista, sest ilma nendeta 
saaks varsti ka Rebalast üks tüü-
piline linnaäärne „küprokiküla” ja 
kaoks see vähenegi, mida vanast 
veel säilitada on võimalik. Küla 
suurim väärtus on siiski siin elavad 
inimesed ja nende suhtumine oma 
elukohta kui kodusse, mitte kui 
mingil viisil äratasuvasse ning aju-
tisse kinnisvara arendusprojekti. 
Loodetavasti õnnestub tulevikus 
ühendada paremini ka muinsus-
kaitseliste piirangute ning samal 
ajal koduküla elanike argimurede 
lahendamine. Külamiljöö säilimist 
ei peaks inimesed finantseerima 
ainult oma toidulaua arvelt, sellel 
peaks olema ka piirangute kehtes-
tajate rahaline tugi. Aga pole hul-
lu, asjad liiguvad. 

Kuidas Sinust külavanem 
sai? 

Koduküla rahvas valis. Siinko-

hal tänangi teid kõiki mitte lihtsalt 
häälte, vaid ka toetuse ja nõuan-
nete eest.

Mida Sa tahaksid küla heaks 
teha esimeses järjekorras?

Esimesed asjad on juba tehtud 
ning veel mitmed asjad teoksil, las 
tulemused räägivad enda eest ise. 
Kuna küsimuses oli sõna „tahak-
sin”, siis on tõesti olemas ka üks 
väike soovunelm. Nimelt on tä-
napäeval kõigil telefon taskus, au-
tokaupluse asemel ostetakse oma 
kaubad supermarketitest, murele 
otsitakse lahendust mitte teiste 
käest, vaid internetist jne. Nii on 
muutunud paljud külakogukon-
nad Lasnamäe karpmajade sarna-
seks, kus kõiki oma trepikoja ela-
nikke ei teata isegi mitte nägupidi, 
heal juhul tunned vaid naabrit. Ei 
taha, et sama saatus ootaks ees ka 
Rebala küla. Sotsiaalne surve ini-
meste võõrdumiseks üksteisest on 
tänapäeva ühiskonnas suur. Piltli-
kult öeldes, kividest saab ehitada 

nii müüre kui ka sildu. Tahaks 
tulevikus pigem tajuda küünarnu-
kitunnet inimeste vahel, kus kõik 
tunnevad kõiki, lahendatakse li-
saks oma muredele ühiselt ka küla 
omi ning et küla poleks inimeste ja 
autode läbisõiduhoov, vaid kodu-
paik. See soov on reaalne.

Küsimustele vastab Rebala 
külavanem Jaak Nairismägi
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Oleme Helgiga juhuse tahtel elus 
korduvalt kohtunud. Kohe alguses vaa-
tasin, et sel inimesel on kiire elu, mitu 
rauda korraga tules ja pole mahti oma 
naba uurida. Pärastpoole panin tähele, 
et ta on lausa harjumatult otsekohene. 
Kõiges. Ei ole ju eestlasele kuigi omane 
öelda poolvõõrale inimesele pikemalt 
mõtlemata häid sõnu. Või pärida hästi 
peidetud hingeasjade üle. Ja seda mitte 
uudishimust, vaid huvist inimese käe-
käigu ja mõtete vastu. 

Meie seekordse jutuajamise algu-
ses teatas Helgi Org talle omasel viisil: 
„Õpetajaks ma küll saada ei tahtnud.“ 
Ta oli unistanud tõlgi ametist. Ema te-
geles tõlkimisega ja andis pisiku edasi. 
Selle mõttega läks tüdruk 1959. aastal 
tollasesse Tartu Riiklikku Ülikooli saksa 
keelt õppima. Temast sai Villem Alttoa 
lemmikõpilane, hiljem pakkus auväärt 
õppejõud Helgile isegi töökohta ülikoo-
lis. Pent Nurmekund on õpetanud talle 
hiina keelt, sestpeale „põeb“ Helgi ida-
maa-vaimustust, mida paar hilisemat 
Hiinas käiku on mõistagi vaid süvenda-
nud. Tiibetisse pole ta saanud, aga unis-
tab sellest ja küll ta kunagi sinna jõuab.

III kursus kujunes ametivalikus ar-
vatavasti otsustavaks, siis pakuti tuden-
gineiule tööd Kaagvere internaatkoolis. 
Erikool see toona veel ei olnud, aga seal 
õppis õige mitmeid purunenud peredest 
pärit lapsi, kellega polnud lihtne hakka-
ma saada. Noor, ilus, särtsakas ja oma 
ainest vaimustunud õpetaja tuli siiski 
toime nii õpilaste kui ohtrate kontrolli-
jatega. See oli muidugi võimas kogemus 
verisulis koolmeistrihakatisele. 

Enne Loo kooli tulekut on Helgi 
Org õpetanud lapsi Rakveres, Paides, 
Lüllemäel ja Valgas. Eksib see, kes ar-
vab, et ainult klassitoas. Ta on palju su-
vesid juhtinud õpilasmalevarühma, sa-
geli kaasas veel omad lapsed. Siinkohal 
on ehk huvitav teada, et Helgil on neli 
last, tänaseks kõik juba kõrgkoolid lõpe-

tanud ja oma elu elamas. Aga esimesed 
lapsed sündisid ajal, kui emad võisid 
lastega vaid mõned kuud kodus olla. 
Maal lastesõimi ei olnud ja pole teada, 
kas noor ema raatsinukski oma titekest 
sinna viia. Õnneks töötas abikaasa sa-
mas majas, kus elati ja nõnda pidi noor 
tohter aeg-ajalt katkestama töö patsien-
diga, et rutata kõrvaltoas nutva lapse 
juurde. Kõik möödub, nii hea kui halb... 
Oma suureks kasvanud laste kohta ütles 
Helgi, et nad on suurepärased inime-
sed. Kes nad küll selliseks kasvatas? Ja 
lapsed omakorda on kinnitanud, et ema 
ei jäta ühtegi asja pooleli, ükskõik, kui 
raske ka poleks. Kõige vanem lapselaps, 
juba neiueas, peab oma vanaema roh-
kem sõbraks, kellele võib usaldada ise-
gi südameasju. Helgi nimetas oma elu 
kõige õnnelikumaks ajaks aastaid, kui ta 
võis nooremate lastega kolm aastat ko-
dus olla. See oli ka ainuke aeg tema elus, 
kui ta kümmet kõrvalülesannet ei täit-
nud. Kohe meelega, lausa heameelega.

 
Edasised aastad on pakkunud aina 

tööd ja tööd, õieti on Helgi ise seda teha 
võtnud kaugelt enam kui lihtsalt hea 
aineõpetaja. „Meie väiksele rahvale on 
väga tähtis õppida keeli“, ütles ta veen-
dunult. Ja oli kindel, et kõige aluseks on 
siiski emakeele valdamine. „See on nagu 
maja vundament, mille peale ehitad 
esimese korruse saksa keele jaoks, teise 
inglise keelele jne. Olen mitmekeelsuse 
propageerija.“ (Mis seal imestada – Pent 
Nurmekunna õpilane ju!) 1991. aastal 
viidi hariduses läbi võõrkeelte reform, 
mille tulemusena võidi hakata õpilastele 
võõrkeelt õpetama juba III klassis. Siis 
selgus ka kurb tõsiasi, et õpikuid polnud 
keegi märganud selleks otstarbeks kir-
jutada. Helgi võttis asja koos Õpetajate 
Täiendusinstituudi kolleegidega käsile, 
nö vabatahtlikult sunniviisiliselt, nagu 
paljud asjad siin elus, muigas ta nüüd. 
Siis oli asi naljast kaugel. Õpikutele esi-
tati küllalt kõrgeid nõudmisi, sakslased 
pidid neid mitu korda üle ja läbi vaata-
ma, korduvalt käidi Saksamaal. Tehti 
palju pilte ja küsitleti õpilasi, et olla 
veendunud oma töö õigsuses. Sellised 
käigud võinuksid ju päris põnevadki 
tunduda, kui mitte saksa keele õpetajad 
poleks pahased ja närvis olnud – mil-
lal need õpikud ükskord tulevad. Tulid 
siiski, tervelt 23 nimetust, lisaks töövihi-
kud, kassetid. Helgi Org meenutas hea 

sõnaga kolleeg Rita Kahu, kellega koos 
kõige rohkem näguripäevi nähti, aina 
ümber ja ümber kirjutati. „See vanker 
ei tahtnud kuidagi veerema hakata“, tõ-
des ta tagantjärele. Aga nüüdseks on see 
kodust päris kaugele vuranud – leedula-
sed tõlkisid need õpikud ka oma koolide 
jaoks.

 Võiks rahul olla, aga kus sa saad, 
kui oled Helgi Org. Loo koolis on tal 
käsil projekt „Mitmekeelsus on Eesti 
võti tuleviku Euroopas“. Selle nime-
tuse taga on mõte ja mõistagi ka tegu 
– anda põhikooli lastele algteadmisi 
kolmest võõrkeelest. Esimese võõr-
keelega alustatakse teises klassis, kol-
mandas lisandub järgmine ja kuuendas 
kolmas võõrkeel. Seegi lugu ei läinud 
lihtsalt. „Nutsin nurgas mitmel korral, 
koolis oli kahtlusi ja vastuseisu“, rääkis 
Helgi. Paar esimest aastat ei saanud ta 
selle töö eest sentigi, aga see ei olnud 
tema jaoks oluline, tähtis oli idee. Hea-
de ideede käekäigu määrabki sageli see, 
kui palju on eestvedajail usku. Helgil 
oli. Nüüd on niimoodi, et Loo Keskkoo-
li õpilased käivad Saksamaal ja sealsed 
sõbrad siin, Loo kooli juubelile on nad 
samuti tulemas. Ja päeval, kui Helgiga 
oma juttu vestsime, oli ta just saatnud 
saksa lapsed lennukile. Enne seda oli ta 
neile näidanud Jõelähtmet ja Tallinna ja 
Setumaad. Ta oli tänulik Jõelähtme val-
lavalitsusele , kes neid ettevõtmisi igati 
toetamas. Ja silmade särades rääkis 
ühest uuest algatusest, nimelt saksa kee-
le õpetamisest lasteaialastele. Peale Loo 
on sellesse töösse kaasatud üks lasteaed 
Sauel ja teine Viimsis. „Lähen nende 
laste juurde võlukübara ja võlukeebiga“, 
naeratas ta müstiliselt. „Kevadel võib 
juba esimesi kokkuvõtteid teha. See on 
mul seotud ühe suure teadustööga dok-
torantuuris Tartus“, lisas ta selgituseks. 
Nüüd ma küll enam vastu ei pidanud ja 
küsisin Helgilt sama otse nagu temal ta-
vaks: “Miks sa seda kõike teed?“ Vastus 
oli vastaja vääriline: „Ma olen nii mugav 
inimene, et ma ei tee mitte midagi sel-
list, mis mind ei huvita.“ Kust su energia 
pärineb, ei jäänud ma rahule. „Ma oskan 
aega maha võtta. Kui miski ei lähe enam 
nii, nagu peaks, teen pausi. Oma laste-
ga vesteldes saan juurde uut energiat. 
Kuulan head muusikat, olen üksi või 
lähen oma noorima lapselapsega, kahe-
aastase poisiga koos maailma avastama. 

Olen pühapäeval sündinud ja usun, et 
taevaisa on pühapäevalastele andnud 
rohkesti rõõmsat meelt. Armastan kol-
last, oranzhi, päikesesära, vihmasajuski 
on midagi ilusat. Vana arm Lõuna-Ees-
ti vastu pole kaugeltki roostes, meil on 
Piusa koobaste lähedal suvekodu, parim 
paik puhkuseks.“ Muuseas, maaelu on 
Helgile alati sobinud. Isa hoidis talle 
kolmetoalist korterit Tallinnas, kust 
Helgi pärit, et kui nö sundaeg läbi, tuleb 
tütar koju tagasi. Seda ei juhtunud. 

Viimati oled ka optimist, uurisin 
edasi. Selgub, et nõnda see ongi ja kõr-
geimal määral. “Meie-tunne aitab elus 
kõigest üle. Kui sa natuke oma ego ta-
gasi tõmbad ja mõtled teiste peale, saad 
mitmekordselt tagasi. See on energia ja 
optimismi alus.“ Üks Helgi kolleegidest 
ütles tema iseloomustamiseks, ilmselt 
väga täpselt – Helgi lendab iga ilmaga. 

Öeldakse, et kõik hea ja kõik halb, 
mis me siinilmas teeme, tuleb meile 

tagasi. Usun, et selleski on Helgi elujõu 
võti. Õpetaja peaks oskama astuda lap-
se kingadesse, on ta kindel. Teise klassi 
õpilastele, kes esmakordselt tema tundi 
tulevad, annab ta kätt ja vaatab silma 
– hakkame sõpradena koos tööle. „Koo-
lis on praegu keeruline aeg. Peaaegu 
kõikidest aineõpetajatest on puudus. 
Tõsi küll, mitte Loo koolis. Meil on isegi 
12 meesõpetajat majas. Mehed tahaksid 
kooli tulla ja neid oleks väga vaja, aga 
nad peavad oma peret toitma. Valitsus 
on koolide ees võlgu, õpetajad on pessi-
mistlikud, meid on palju petetud. Uus 
aasta on otsustav. Õpetajat tuleb hoida.“ 
Sellega jääb üle vaid nõustuda.

 Meie jutuajamise lõpuks tõdeme, 
et tervisest pole me sõnagi rääkinud ja 
kuni seda jätkub, suudab inimene te-
gutseda. Sest palju on veel teha ja elu on 
põnev ja ilus.

Liina Kusma

Pühapäevalaps

JÕELÄHTME VALLA LEHT

Loo Keskkool saab täna-
vu sügisel 20aastaseks ja 
täpselt niisama kaua on 
seal töötanud Helgi Org, 
õpetanud saksa keelt ja 
teinud palju muid asju.

Loo kooli I - IV kl. õpilaste 
traditsiooniline sügisnäitus ja 
-pidu toimus 24. septembril.
Seekord olid lapsed koos 
õpetajate ja oma vanematega 
väga palju vaeva näinud ning 
sügisnäitus oli eriti huvitav.
Vahetundide ajal käisid sügis-
näitust uudistamas ka kesk-ja 
vanema astme õpilased ning 
õpetajad.

Kõik näitusel osalenud õpila-
sed said klassijuhatajalt kena 
tänukaardi ning maiustusi.

Sügispeol vaadati-kuulati 
huviga Ib klassi sügisnäiden-
dit, mille klassijuhataja Maiu 
Pintman lastele lühikese aja-
ga selgeks oli õpetanud.

IIa klassi tüdrukud Violeta 
Osula ja Eliise Evartov korral-
dasid kõigile sügisviktoriini 
ning klassijuhataja Tiiu Kivi-
rähk viis läbi vahva kartulikor-
jamise võistluse. Peo lõpus 
said kõik mängida. ”Me lähme 
rukist lõikama” oli just üks 
sobiv sügispeo ringmäng.

Pildil on kõik Loo kooli alg-
klassid koos klassijuhataja-
tega.Rait Kook



Peresuhted pole peenraha
Vaidlus abieluvara ühisuse või la-

hususe üle algas juba 2001. aastal, 
mil perekonnaseaduse muudatused 
esimest korda ilmavalgust nägid. Tõs-
tatati küsimus, kas õigem on säilitada 
vara ühisus või seada sisse vara lahu-
sus. Toimusid ümarlauad, kus arutleti, 
kas meie ühiskond on muudatuseks 
valmis. Peamistes seisukohtades jäädi 
ikka ühisvara toetajaks, sest peresuh-
teid ei saa ega tohi peenrahaks vahe-
tada. 

 Kuid praegune reformierakondla-
sest justiitsminister soovib taastada 
peresuhetes enne 1940. aastat valitse-
nud patriarhaati ehk mehe määravat 
rolli, sest just nii on uus perekonnasea-
duse eelnõu üles ehitatud. 

 Imestama paneb see, et selliseid 
ettepanekuid tehakse praeguses de-
mokraatlikus, Euroopa Liiduga ühi-
nenud Eestis. Meie riik on ühinenud 
inimõiguste ülddeklaratsiooniga, vas-
tu on võetud soolise võrdõiguslikkuse 

seadus jne, aga nüüd tuleb justiitsmi-
nister oma kaaslastega ja püüab Eestis 
juurutada tugevama sugupoole õigust, 
jättes majanduslikult nõrgema poole 
kaitseta. 

 
Eelnõus on loobutud varaühisu-
sest abikaasade seadusjärgse vara 
suhtes. Aluseks on võetud niinimeta-
tud vara juurdekasvu tasaarvestuse 
süsteem, mille kohaselt jääksid abi-
kaasad abielu kestel kumbki oma vara 
omanikuks, kusjuures see hõlmab 
ka abielu jooksul omandatud vara. 
Varasuhte lõppedes tekiks abikaasal, 
kelle vara on suurenenud väiksemal 
määral, rahaline nõudeõigus abikaasa 
suhtes, kelle vara on rohkem kasva-
nud. 

 Kehtiva seaduse kohaselt saab abi-
elulahutuse korral abikaasa poole ühis-
varast, eelnõu kohaselt peab aga hak-
kama tõestama oma osa suurust ühise 
vara loomisel. Seaduseelnõu praegusel 
kujul ei aita ellu viia põhiseaduslikku 
perekondade kaitse põhimõtet. Vas-
tupidiselt ministri väidetele ei kaitse 
vara lahususe seadustamine nõrgemat, 
vaid nõrgestab oluliselt pere varalisi 

sidemeid ning koos sellega lõhub ka 
normaalseid peresuhteid, võimaldades 
niinimetatud tugevamal poolel oma 
abikaasaga senisest vähem arvestada. 
Eelnõu kohaselt tuleb kummalgi osa-
poolel tõestada, mis on nende soetatud 
vara. Vara väärtus hinnatakse ja see, 
kellel on vara rahaliselt rohkem, peab 
„vahe” teisele poolele rahaliselt hüvi-
tama. Kuid mis on ühe eseme rahaline 
väärus täna ja mis homme? Kuidas ar-
vestada kodus tehtavat nö tasustamata 
tööd, mida ühisvara hoidmise ja suu-
rendamise nimel tehakse?

  Sellise seaduse rakendumisel tu-
leks, tõsiselt või naljaga pooleks anda 
soovitus palgata endale perejurist, kes 
oleks pidevalt nõu andmas ning detek-
tiiv, kes jälgib teise abielupoole tege-
vust. Siis saaks perekonnas nii kooselu 
ajal kui selle lõppemisel kõike juriidili-
selt korrektselt lahendada.

 Justiitsministeeriumi perekon-
naseaduse eelnõu ei vähenda mingil 
määral endiste abikaasade vahelisi 
varalisi vaidlusi, vaid need muutuvad 
veel keerulisemaks ja viivad üha sage-
damini kohtusse. Kohtuvaidlused aga 
nõuavad aega ja raha (palju raha), kus-

juures tulemus ei olegi alati ennusta-
tav. Kas Justiitsministeerium eesotsas 
Rein Langiga püüab oma kolleegidele 
adokaatidele-kohtunikele-kohtutäi-
turitele tagada lõppematut tööpõldu? 
Või arvab keegi teisiti?

 
Abielu on oma olemuselt ühiste-
gevus

Ühine majapidamine, ühised lap-
sed, ühine elukeskkond nõuab kõigi 
osapoolte panust. Ühistegevus, seal-
hulgas perekonna raames, on ühis-
konna koostoime ja solidaarsuse üks 
tugevamaid aluseid. Abikaasade vara-
liste suhete lõhkumise kaudu lõhutak-
se perekondlik ühistegevus. Individua-
listlikku tõusiklikkust propageerivad 
reformistid on kogu aeg olnud tõrjuval 
seisukohal vabatahtliku, võrdsetele 
ning õiglastele alustele rajaneva ühis-
tegevuse suhtes. Siit ka jätkuv ihalus 
mehe domineerimisele naise kui üldju-
hul nõrgema poole õiguste ahistamise 
arvel.

 Peresuhted, eriti varalised suhted 
kujunevad välja pika aja jooksul ja 
nende muutmine ülevalt tuleva käsu 
korras on määratud läbikukkumisele. 

Justiitsministri ametis olev inimene 
peaks seda mõistma. Seadusega ei saa 
kedagi sundida teist inimest armasta-
ma, aga uue pereseaduse eelnõu teeb 
küll kõik selleks, et armastus ja kooselu 
välja suretada.

Maido Pajo
Jõelähtme valla volikogu liige

Armastus või äri?

lk 4

Uue pereseaduse inim-
vaenulikkusest
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Terviseedenduse algus.
1986 a. toimus Maailma Tervi-

se Organisatsiooni I rahvusvaheline 
terviseedenduse konverents, kus esitleti 
Ottawa Hartat kui terviseedenduse alus-
dokumenti. Seal esitati 5 põhisuunda 
tervise edendamiseks, millest lasteaeda-
des on olulisemateks:

● luua toetav keskkond
● arendada isiklikke oskusi.

Mis imeloom see terviseedendus on?
Terviseedenduse definitsiooni järgi 

on terviseedendus iga tervisekasvatus-
liku, poliitilise, majandusliku ja organi-
satsioonilise tegevuse kombinatsioon, 
mis on koostatud parandamaks ja kaits-
maks tervist läbi tema mõju inimkesk-
konnale ja käitumisele.

Terviseedenduse eesmärk on väär-
tustada ja tugevdada tervist.

Lasteaias hõlmab see haiguste en-
netamist, tervisekasvatust ja otsuseid 
hoidmaks ja kaitsmaks tervist.

Olla terve ja elada kvaliteetset elu on 
meie ühine soov ja visioon.

Tervisemeeskonna ülesandeks on 
vastava tegevuskava koostamine ja 
arengukavas kajastuvate tervisealaste 
eesmärkide elluviimine.

Lasteaed on väike paik, kus loome 
ise positiivse sotsiaalse kliima ja mõju-
tame oma tegevuste kaudu kohaliku elu 
kvaliteeti ning rikastame kultuuri- ja 
spordielu, osaleme terviseprojektides ja 
arenguprogrammides.

Nii laste kui ka personali heaolu sõl-
tub keskkonna kvaliteedist. Tervislikus 

keskkonnas on meeldiv korraldada eri-
nevaid tegevusi: õppida, areneda, män-
gida.

Oluline osa meie igapäevaelus on 
tervislik toit ja positiivne ellusuhtumi-
ne. Lastes võimalikult vara tervislikke 
toitumis- ja liikumisharjumusi kujunda-
des paneme aluse laste tervele vaimule 
ja füüsisele.

Maailmas on aastaid uuritud laste 
tervist ja lastega juhtunud õnnetusi, mis 
lõpevad kõige kurvemal juhul surma-
ga. Kunagi ei oska keegi arvata, et see 
võib tabada teda isiklikult. Õnnetus-

juhtumite ennetamiseks on vaja teada 
ja teadvustada riskifaktoreid ning viia 
läbi riskianalüüs. Lapsed vajavad kait-
set! Turvalist ja tervisekäitumist tuleb 
õpetada nii sõna kui teoga. Lapsel tuleb 
“ hoida silma peal”.

Lasteaias korraldame erinevaid tee-
manädalaid, mis tekitavad elevust ja 
toovad kõigile sära silmadesse. 

Meie lasteaias töötab logopeed ja ter-
vishoiutöötaja, kes juhib terviseõpetuse 
tegelusi ja kannab endas tervisehaldja 
rolli. Koos liikumisõpetajaga korralda-
takse ravivõimlemist lampjalgsuse kor-

rigeerimiseks.
Terviseprojektide kaudu on töötajad 

läbinud erialase koolituse. Kogu las-
teaiaperele organiseerime põnevaid ja 
õpetlikke üritusi.

20. septembril toimus Loo Kultuu-
rikeskuses väike terviseedenduse mo-
tivatsioonikoolitus Jõelähtme teistele 
lasteaedadele. Loodan väga , et nad said 
kinnitust ja tuge oma tööle. Innustust, 
häid kogemusi ja põhjalikke teadmisi 
jagas meile Põhja- Eesti Päästekesku-
se ennetustöö ja avalike suhete büroo 

juhtivspetsialist pr. Kairi Kilp. Tema 
juhitavast Harjumaa traumaprojektist 
on toetatud meie lasteaedu turvalisuse 
edendamisel.

Jõudu, julgust, pealehakkamist ja kil-
luke südant - nii muudame reaalsust!

Meie tänased otsused peegelduvad 
meie homsetes kordaminekutes!

Katrin Paldermaa
Loo Lasteaed Pääsupesa juhataja

Harjumaa Tervisenõukogu 
ja Traumaprojekti liige

Milleks meile terviseedendus?
Loo Lasteaed Pääsupe-
sa kuulub alates 5. det-
sembrist 2005 tervist 
edendavate lasteaeda-
de võrgustikku. Oma tee 
leidsime läbi mitmete 
arutelude, kus selgusid 
meie väärtushinnangud 
ja tugevus.

 Peeter HüttPääsupesa sõbralik ja töökas kollektiiv.



 Kohalviibijaid oli palju, saali too-
di lisatoole, et kõik saaksid istet võtta. 
Kindlasti on nägemusi graniidikaevan-
damisest ning selle mõjudest meie elu-
keskkonnale sama palju kui koosolekul 
osalejaid. Minu jaoks jäid oluliseks järg-
mised punktid:

1. Taotluses esitatud keskmine kae-
vandamise aastamäär on 4495 tuh. m3 
aastas, sellise mahu juures saab aastase 
kaevandamise käigus ehitada maa alla 
tunneli laiusega 8 m, kõrgusega 6 m 
ning pikkusega ca 94 km. See võrduks 
umbkaudu tunneliga Eestist Soome. 

Kaeveluba taotletakse 30 aastaks. Pilt-
likult saaks selle aja jooksul rajada maa 
alla nimetatud laiusega teid kokku 2820 
km.

2. Firma esindajate kinnitusel ei aval-
da kaevandus mingit mõju valla teede-
võrgule. Ent taotluses esitatud kaeve-
mahu juures tuleks laadida 365 päevase 
tootmistsükli juures päevas ca 12300 m3 
kivimit, st. 325 950 tonni. Valla teede-
võrk ei ole kindlasti sellise mahu teenin-
damiseks valmis. Vestluse käigus selgus, 
et toodang on mõeldud ainult Eesti turu 
vajadusteks, see on aga oluliselt väiksem 
ning seetõttu ei saa ka reaalne kaevan-
damise maht olla nii suur. Firma esinda-
jad põhjendasid oma taotluses seda üle-
paisutatud kaevandamismäära sooviga 
hallata kogu maardlat. Valla komisjoni 
soovitas korrigeerida taotletav aastane 
kaevemäär reaalseks.

3. Kaevanduse territooriumi lähedal 
asuvat Muuga sadamat oli taotluses 
mainitud soodsa tingimusena kaevan-
duse asukohast vaadatuna. Kuna tooted 
on mõeldud turustamiseks ainult Eesti 

turule, siis jäi Muuga sadama lähedu-
se „soodus positsioon” arusaamatuks 
ning pigem tekitas mõtteid, et graniiti 
kasutatakse sadama idaosa planeeritud 
laienduse ehitamiseks ( lainemurdjad, 
muulid). Sellele küsimusele lõplikku 
vastust ei saanud.

4. Firma esindajatelt küsiti, miks 
on valitud kaevandamise asukohaks 
maardla, kus graniit asub ca 250 m sü-
gavusel, kui samas leidub mujal granii-
ti maapinnale lähemal, vähemalt Eesti 
geoloogilise kaardi järgi otsustades. 
Vastuseks teatasid esindajad, et päriselt 
see nii ei ole. Küsimus Eesti geoloogilise 
kaardi õigsusest jäi vastuseta.

5. Maardu graniidimaardla oli kohali-
ku tähtsusega, kuid mõned aastad tagasi 
muudeti see riikliku tähtsusega maard-
laks. Maavarade komisjoni üks liige on 
otsustamise ajal ühtlasi üks tänastest 
Maardu Graniidikaevandus OÜ osani-
kest. Küsimusele, kas tegemist pole mit-
te korruptiivse otsusega, saime eitava 
vastuse. Kohaliku tähtsusega maardla 
puhul väljastab kaeveloa kohalik oma-

valitsus, riikliku tähtsusega maardla pu-
hul aga Keskkonnaministeerium. Miks 
kuulutati maardla riikliku tähtsusega 
maardlaks, jäi arusaamatuks. 

6. Firma esindajatele esitati küsimus 
kaevandamise mõju kohta põhjavee 
kihtidele. Vastuseks teatati, et põhjavee 
kihtide läbindamisel külmutatakse kae-
veõõne seinad ning veekiht suletakse 
raudbetoonist valatud rõngaga. Tunti 
huvi, kas Eestis on sellist meetodit ka-
sutatud ning selgus, et seni mitte. Küll 
aga tellitakse kaevandamise korral sel-
line töö kogenud firmalt, lubasid Maar-
du Graniidikaevandus OÜ esindajad.

7. Kuna kaeveloa taotluses on viida-
tud kaevandatava graniidi „mõnevõrra 
kõrgemale” radioaktiivsete elementide 
sisaldusele, siis tunti huvi võimaliku 
radiatsiooniohu kohta nii töödeldava 
mäemassi kui ka tuulutusšurfidest 
tuleva õhu koha pealt. Firma esinda-
jate hinnangul ei tohiks tavaline foon 
oluliselt mõjutatud saada, kui aga 
katsepuurimiste käigus selgub kõrge 
radioaktiivsus, siis tõenäoliselt kae-

vandama ei hakata.
8. Kogu kohtumise vältel oli kand-

vaks teemaks see, mis saab maa-alusest 
koobastikust pärast kaevandamist. Sel-
les osas jäid firma esindajad vastuse võl-
gu – kuna maa-aluse koobastiku kasu-
tamine ei puuduta nende põhitegevust, 
siis sellega nemad ei tegele. Küll aga so-
bivad koopad hästi hoidlateks, näitena 
toodi strateegiliste kütusevarude hoid-
lat. Kuna Eesti meedias on korduvalt 
kirjutatud oma tuumajaama vajadusest, 
tuumajäätmete hoiustamisest (ka Ig-
nalina tuumajaamas osalemise korral) 
ning toodud näiteid graniidi sisse raiu-
tud hoidlatest Soomes, siis kohalikele 
elanikele jääb vastuseta küsimus - äkki 
on kaevandamise kõrvalproduktina tek-
kiv koobastik tähtsam kui graniit ise. 
Milliseks kujuneb meie koduümbruse 
keskkond pärast kaevandamist ning kui 
palju ja kuidas kuulatakse kodanikke 
riikliku tähtsusega otsuste tegemisel?

 
 Koosolekul tegi märkmeid

Tõnu Vaus

Segarühma loomine ei tulnud kõne 
allagi, saaks kuidagi naisrühmagi kokku. 
See õnnestus aga alles järgmise aasta ke-
vadeks, mil rühm sai ka nime LOOLILL. 
Oma rahvariideid meil polnud. Esine-

misteks, mida ikka aeg-ajalt ette tuli, 
laenasime neid Loo segakoorilt. Rahva-
riided, tõsi küll, Viru-Nigula omad, mu-
retsesime endale 1999.a. kevadel.

Nagu ikka, elu käib tõusude ja mõõ-
nadega. Kolmas hooaeg oli rühmale 
väga raske. Ees oli ootamas järjekordne 
tantsupidu, mis on teatavasti iga rah-
vatantsija tipphetk. Pärast korduvaid 
ebaõnnestumisi otsustas LOOLILL oma 
tegevuse lõpetada.

Kuid nende tantsijate tegemisi-toi-
metamisi oli vargsi jälginud Lool elav 
suurte kogemustega ja mitmendat põl-
ve tantsujuht Erika Põlendik, kes leidis 
endas jõudu selle töötahtelise rühmaga 

jätkata. 2000. aasta sügisel algas uus elu 
karmi ja nõudliku juhendaja käe all.

2003. a. sügisel sai LOOLILLEST 
MTÜ ja seekordne hooaeg oli alanud 
ettevalmistustega järjekordseks tantsu-
peoks. Ülevaatuse käigus omistati rüh-
male ka kõrgem kategooria. Tänu valla 
abile ja mõistvale suhtumisele kandis 
LOOLILL uhkusega 2004-nda aasta 
tantsupeol esimest korda tuliuusi, see-
kord juba Jõelähtme valla rahvariideid.

Viimaste aastate jooksul on kollek-
tiiv kenasti edasi arenenud, muutunud 
ühtlasemaks ja tugevamaks. Liikmete 
koosseis on peaaegu muutumatu aas-
taid. LOOLILLE head vaimu ja aurat 

näitab seegi, et meie pesamunad Helen 
ja Marta-Katrin, kes on rühmas esime-
sest-teisest hooajast ja olid tol ajal põhi-
kooli õpilased, on aastate jooksul sirgu-
nud kenadeks noorteks naisteks, käinud 
titepuhkustel ja jätkavad endise rõõmu 
ja säraga.

Kümne aasta jooksul on õpitud ligi 
poolsada tantsu, mille raudvara „Ketra-
jad“ ja “Linamäng“ on repertuaaris aas-
tast 1998 ja veel muudki paremikku on 
võimalik vaadata meie juubelikontser-
dil 21.oktoobril 2007.a. kell 16.00 Loo 
Keskkooli aulas.

Kersti Remmelgas 

lk 5

23. augustil toimus Jõe-
lähtme vallamajas koh-
tumine Maardu Granii-
dikaevanduse OÜ esin-
dajatega, mille käigus fir-
ma tutvustas oma plaane 
ning koosolekul osalejad 
said esitada küsimusi.

See oli aasta 1997, kui tol-
lane Loo Kultuurimaja ju-
hataja Virve Lääne otsus-
tas  taasalustada rahvatant-
surühmaga. Esimesel ko-
gunemisel 22. oktoobril oli 
kohal vaid neli naist.
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Graniidikaevanduse riskid

Mis tehtud, 
mis teoksil?

„Vanu asju tagasi ei saa, kuigi 
muinsuskaitse on seda meelt. 
Küla peab olema terviklik. Ta-
hame teha külale arengukava, 
aga praegusel hetkel takistab 
meie tööhoogu Rebala muin-
suskaitseala teemaplaneerin-
gu venimine. 
Tingimata peaks tegema 
külakaardi ja majadele sildid 
või numbrid, siin pole me 
veel ühele meelele jõudnud, 
aga kindlasti jõuame. Kan-
nan hoolt, et viidad teede ja 
kohanimedega saaksid paika 
– tuletõrje, päästeameti ja uute 
elanike jaoks!
Olen ise eluaeg pildistanud, 
matusepilte pole ma kunagi 
teinud. Mu ema lõikas en-
nevanasti matusepiltidelt 
kirstud välja ja inimesed jättis 
alles. Inimesed on igal ajal 
kõige tähtsamad. Olen ise 
pisut ka ajaloohuviline, kuigi 
arvan, et vanu asju tagasi ei 
saa.”

Parasmäe küla-
vanem Raivo 
Kuuskmäe:
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1. Rebala muinsuskaitseala teemapla-
neeringu eskiisiga on lõpuks jõutud nii 
kaugele, et ühiselt otsustati avalikus-
tamise ajaks määrata 5.-20. november 
2007. Eskiisi avaliku arutelu toimumise 
kuupäevaks lepiti esialgu kokku 27.no-
vember.

Komisjonide ühine kindel seisukoht 
oli, et seistakse külade esitatud arengu-
variantide poolt ja võetakse need pla-
neeringu aluseks.

Ka planeeringu teostaja “Ruum ja 
Maastik OÜ” lubas oma töös lähtuda 
komisjoni esitatud põhimõttest ja seista 
valla huvide eest. Muinsuskaitseame-
ti ülesandeks jääks siis nende soovitud 
piirangute põhjendamine ja kaitsmine. 
Tegelikult võib seda pidada kogu Rebala 
teemaplaneeringu põhiküsimuseks. Ko-
misjonid ja volikogu lähtuvad kindlalt 
seisukohast kaitsta külade huve.

2. Rebala teemaplaneeringuga oli 
otseselt seotud ka vallavolikogu otsu-
se eelnõu heakskiitmine, see esitatakse 
Muinsuskaitseametile.

Pika töö tulemusena koostatud eel-
nõu sisaldab olulisi ettepanekuid sesoses 
Rebala muinsuskaitsealaga:

a) mitte esitada Vabariigi Valitsusele 
kinnitamiseks Rebala muinsuskaitseala 
uut põhimäärust enne kaitseala piiride 

läbivaatamist ja Rebala teemaplanee-
ringu kehtestamist;

b) vaadata üle kaitseala piirid ja vä-
hendada kaitseala territooriumi väljas-
pool tuumikala, kasutades väljajäävatel 
aladel objektipõhist kaitserežiimi;

c) sätestada väärtuslike maasti-
ke säilimiseks kaitsekorralduskavade 
koostamine, luua toetuste süsteem nen-
de tööde tegemiseks ning analoogselt 
looduskaitseseadusele töötada välja ka 
väärtuslike maade riigile ostmise-vahe-
tamise süsteem;

d) viia lõpule kaitsekohustuste teatis-
te väljastamine kõigile maaomanikele, 
samuti korrastada ja kaasajastada muin-
suskaitseliste objektide tähistamine;

e) taotleda riigilt vahendeid kaitsealal 
asuvate riigimaade korrashoiuks;

g) vaadata teemaplaneeringu käigus 

üle kehtivad piirangud, leevendada kait-
serežiimi, tagada ühelt poolt küll muin-
suskaitseliste väärtuste säilimise, kuid 
luua samal ajal ka võimalus piirkondade 
arenguks, arvestades maaomanike põh-
jendatud huvidega ja valla arengu vaja-
dustega.

3. Kavandatava Koljunuki maasti-
kukaitseala suhtes olid komisjonid sei-
sukohal, et selle loomine ei ole põhjen-
datud. Oleks vaja rohkem olulist teavet, 
mis tõestaks, et see ala on tõesti vääris-
elupaik ning seega ainulaadne Eestis. 
Samuti tehti ettepanek kaaluda hoopis 
väärtuslike loopealsete maastike – al-
varite kaitse alla võtmist, koos sellega 
kaasnevate toetusmehhanismide raken-
damist nende maade omanikele.

4. Arutati ka Ihasalu poolsaare aren-
gusuundi ja -probleeme. Komisjonid 

käisid selle aasta juunis selle piirkon-
naga tutvumas ja kohtusid sealsete ela-
nikega kuulamaks nende probleeme. 
Kuulati Aivar Haava ja Andrus Milleri 
ülevaateid mõlema küla elanike poolt 
soovitud arengutest.

Ühiskomisjonid otsustasid teha val-
lavalitsusele ettepanek alustada Ihasalu 
poolsaare infrastruktuuri teemaplanee-
ringu lähteülesande koostamist juba 
lähiajal, et see 2008. aastal ka algatada. 
Samuti otsustati, et Ihasalu poolsaare 
infrastruktuuri teemaplaneeringu alga-
tamisel ei peatata detailplaneeringute 
menetlemist.

Tiia Välk
Jõelähtme Vallavolikogu 

keskkonna-muinsuskaitse 
komisjoni esimees.

Rebala teemaplaneering on lõpusirgel!
Keskkonna-muinsus-
kaitse- ja arengu-planee-
rimiskomisjonide ühis-
koosolekul tehti olulisi 
otsuseid meie valla aren-
guks:

Tänu Tallinna sadamale said vallavalit-
suse ja volikogu liikmed sügiskuu esi-
mestel päevadel külastada seda huvita-
va ajalooga saart. Teisalt oli see jätkuks 
väljakujunenud tavale käia ka kõige 
kaugemais paigus meie vallas, sest oma 
silm on kuningas.

Peab kohe ütlema, et seetõttu ei ol-
nud ka vallarahvast tervitamas kohalik-
ke elanikke. Küll olid saarel sõbralikud 
noorhärrad, kes selle aasta ehk viimast 
päikeselist sooja ilma nautisid. Eestla-
sed avastavad kodumaad ja ka Rammu 
on matkajatele ja huvilistele kujunenud 
kenaks ja huvitavaks väljasõidukohaks.

Teiseks ülesandeks oli kontrollida 
väidet, et enne Teist maailmasõda eksis-
teerinud Jõelähtme valla piirides paistis 
kodukiriku torn igasse nurka ära. Võib 
kohe öelda, et tõepoolest paistab ka 
Rammule üle mandri metsamassiivide 
Jõelähtme kiriku torn!

Rammu saar kuulus Kodasoo mõi-
sa ja Kuusalu kihelkonda. Valdade kui 
omavalitsusüksuste tekkega 19. sajandi 
lõpul moodustus Kodasoo (Kodasuu) 
vald. Alles 1938. aasta vallareformi käi-
gus, kui suurem osa Kodasoo vallast 
liideti Kuusalu vallaga, tuli Rammu Jõe-
lähtme valla alla.

Suurema süvisega alustega ja jahti-
dega saarele ei pääse. Seetõttu pidime 
meiegi kaatri reidile ankrusse jätma ja 
kummipaadiga Rammule randuma. 
Sadamaks on vana lautrikohta liiast ni-
metada. Randumiskoht on saare ede-
laosas Külarannas, endise küla juures. 
Siin võib näha vana paadivintsi - kuna 
saartel varjulisi sadamakohti ei olnud, 
oli vaja paadid alati pärast meresõitu 
kaldale vedada, et nad tormiga merele 
ei kanduks. 

Küüditatud saarerahva elulaad
Ehkki Rammu on Kolga lahe saartest 

pindalalt suurim (1,0256 km²), on selle 
imepisikese maalapi inimasustuse lugu 
uskumatult sisukas. Saareelanikele sai 
saatuslikuks 1952. aasta 20. september. 
Sel hetkel oli saarel 22 suitsu, s.t. peret. 
Põliasukad said punaarmee piirivalvu-
ritelt ja kolhoosi esimehelt vastuvaid-
lematule täitmisele kuuluva ähvardava 
käsu - saar peab kolme päeva jooksul 
tühi olema. Inimeste, loomade ja ma-
japidamiste saatus ei huvitanud keda-
gi. Sisuliselt tähendas see saareelanike 
küüditamist. Unikaalne asustuskultuur 
hävitati igaveseks.

Kolga lahe saartest asustati Rammu 
kõige esimesena. 1715. aastal asus saa-
rele Klaus Klamasback, kellega mõned 
aastad hiljem liitus Jaak Lambot. Arva-
takse, et tegu oli Soome rannikult tulnud 
rootslastega. Ka teiste Kolga lahe saarte 
asustuslugu on rohkemal või vähemal 
määral seotud Klamase ja Lamboti su-
guseltsiga.

Saarerahva elatusallikateks oli ka-
lapüük ja hülgeküttimine. Ja ega vist 
rammulased ka salaviinaveost kõrvale 
jäänud, ehkki arusaadavalt vaikib sellest 
ajalugu...

Kalapüügiga oli pidevalt ametis kogu 
pere. Lapsed olid jõudumööda abiks nii 
merel kui kuival maal. Vanemad inime-
sed aitasid maal püüniseid korrastada, 
kalu suitsetada ja müügiks pakkida. 
Soolatud, kuivatatud ja suitsetatud ka-
lad müüdi või vahetati maameestega 
teravilja, kartulite ning muu vajaliku 
vastu. Elusat kala müüdi ka sumplae-
vadele või viidi paatidega linna. Sealt 
osteti vastukaubana majapidamiseks 
vajalikku. Kui oldi Soome rannal jahil, 
müüdi hülgerasv ja nahad soomlastele, 
kuid hülgerasva kasutati ka hoonete ja 
paatide värvimisel soojendatud värnit-
sa asemel. Kalade vastu vahetatud vilja 
jahvatati kodus.

Põllumaa saarel puudus. Hoonete 
ümber oli vaid väike kartuli- ja köögi-
viljamaa. Kõrbenud liivalagendikul olid 
igal kaluriperel väiksed heina- ja kar-
jamaalapikesed, mis pidid toitma pere 
lehma, kolme-nelja lammast ja mõnd 
üksikut kodukitse. Heina käidi lisaks 
ka mandril tegemas. Kuid saarele tehti 
juurde ka uudismaad - rannast koguti 
mereadru ja veeti käsivankriga kohale 
ning laotati paksu kihina liivale. Mõne 
aasta pärast adru mädanes ja nii saadi 
hea viljakas huumusmuld, millest „kas-
vatati” põllumaale vähehaaval lisa. Et 
tõusev merevesi maalt viljakat kihti ära 
ei uhuks, laoti mere poole ette umbes 
poole meetri kõrgused kiviaiad. Me-
readrukompostiga väetati ka heina- ja 
karjamaad. Seevastu kartuli- ja juur-
viljapõldu väetati laudasõnnikuga, sest 
ulgumere adru annab kartulile ebameel-
diva kõrvalmaitse. 

Vähest põllulappi künti puuatradega, 
mille ette rakendati kaks-kolm inimest. 
Ka kõik veod tehti kohapeal meisterda-
tud käsivankritega, kuna hobuseid saa-
rel ei olnud. Kui hädapärast veolooma 
vaja läks, toodi see paadiga mandrilt. 

Rammu saarel oli 3 veskit, 1920-
ndatel aastatel pandi koguni käima 4-
klassiline kool!

Saarekogukond ristirahvana pidas 
väga oluliseks pühapäeva. Sel päeval 
tööd ei tehtud, hommikul seati paadid 
korda, pandi puhtad riided selga ja sõi-
deti mandrile kirikusse. 

Uus peatükk Rammu ajalukku kirju-
tati 1992. aastal, kui Harald Klamas ehi-
tas saarele suvemaja ja hiljem ka sauna. 
1995. aastal peeti Jõelähtme kirikus ja 
Neeme külas Rammu saare asustamise 
280. aasta juubelit. Üritusel osales üle 
300 Klamaste ja Lambotite suguvõsa 

järeltulija, kes suhtlesid omavahel nii 
rootsi, soome, inglise kui ka koduses 
rannakeeles. 

 
Jumalale meelepärane paik

Ilmselt oli Jumal saarerahvale armu-
line, sest kuidas muidu seletada 1851. 
aasta aprillikuus saareelanikele sülle 
kukkunud õnnelikku juhust. Allusaare 
juurest leiti lõpnud vaal! Rammu saare 
mehed olid võtnud paadid ja tulistanud 
kõigepealt oma hülgepüssid vaala peale 
tühjaks. Hiljem selgus, et vaal oli surnud 
pikaajalise nälgimise tagajärjel, kuna 
Läänemeres ei olnud talle piisavalt toi-
tu. Juba järgmisel päeval pukseeriti vaal 
kahe purjekaga Tallinna, kus teda raha 
eest rahvale näidati. Nii oskasid hea äri-
vaistuga rammulased ebatavalisest juh-
tumist märkimisväärset tulu teenida. 
Mõni päev hiljem tulid Tallinna kuulsad 
loodusteadlased Baer ja Middendorff 
ning ostsid vaala Peterburi Teaduste 
Akadeemiale. Kalurid teenisid saarerah-
vale tollases tähenduses hiigelvarandu-
se, umbes 850 rubla. 

 
Loodus ja maastikud

Eemalt vaadates paistab saar kaugel 
veteväljal kõrge laia seljakuna, justnagu 
suur ja pikk mereelukas. Seljaku kõrge-
mal kohal asus kunagi küla, mille kohal 
annab merepinnast mõõta vaevalt kolm 
meetrit. Saare keskmine kõrgus on aga 

vaid ligi kaks meetrit. Rammu saar on 
huvitav oma väikeste järvede ja Põhja-
Eesti suurima rannaniidu poolest. 

Loodes asub Kudusäär, kirdes Nina-
otsanukk, kagus Vesisäär. Rammu pik-
kus on umbes 3,5 kilomeetrit. Rammu 
saart on võrreldud kapsarauaga, mis 
tähendab, et saar on S-kujuline ja keskel 
on varre kujuline jämedam koht. Nagu 
teised sealkandis asuvad saared on ka 
Rammu kivine: palju on rändrahne ja 
kivikuhjatisi.

Rammu saar asub Koipse saare ja 
Kaberneeme poolsaarega ühisel liusti-
kutekkelisel kõrgendikul. Saare loode- 
ja kaguosas sirutuvad merre pikad maa-
sääred. 1924. aastal kirjutas Kuusalust 
pärit loodusteadlane Gustav Vilbaste, et 
saarel olid vaid üksikud puud. Need olid 
istutatud majade lähedusse ja mandril 
väga tavaliste puude eest hoolitseti siin 
suure tähelepanuga. Kuigi ulatuslikke 
kukemarjanõmmesid leidub Rammul 
praegugi rohkem kui teistel Kolga lahe 
saartel, katab kunagist täiesti lagedat 
saart suures osas mets. Tublisti on metsa 
levikut hoogustanud 1984. aastal alguse 
saanud männikultuuri istutustööd. 

1986. aastal ehitati saarele kaks 
meremärki, mis aitasid laevadel võt-
ta suunda Muuga sadama peale. Kuni 
1990-ndate aastate alguseni töötasid 
suunamärgid tuumaenergial, muutes 
ümbruskonna radioaktiivsusfooni kül-

laltki kõrgeks. Märkidest väiksem asub 
vana küla territooriumil ja sealt avaneb 
hea vaade taluasemetele ja külateedele 
ning saare loodeosas asuvale nõmmele 
ja Loodeotsa järvele. Nõmmed asuvad 
kivistel rannavallidel, kus muldkate on 
kohati väga õhuke ja alles arenemisjär-
gus. Kukemarja kõrval annavad nõm-
medele ilmet liiv-aruhein, hobumadar, 
nõmm-liivatee ja roosa merikann, mille 
vahel on samblaid ja samblikke.

Loomulikult ei saanud Rammul käi-
nud vallarahvas üle kiusatusest vana 
tuletorni tippu ronida ja hunnitult lum-
mavat kaunist panoraami nautida.

Saarel on ka oma järved! Ning neid 
on seal koguni kolm. Järved on tekkinud 
rannavallide vahelistesse lohkudesse. 
Maajärv on tänapäevalgi ajutiselt ühen-
duses merega.

Inimtegevusest pea puutumata saar 
on heaks pesitsuspaigaks paljudele vee-
lindudele. Rammu läheduses paiknevad 
saarekesed nagu Laiakari ja Allu saar 
on tõelised linnusaared - linnud on siin 
pinna tihedaks tallanud ja taimkatte 
mosaiikseks muutnud. Saare järvekesed 
on aga koduks haigrutele.

Maajärve äärsetel soolaikudel võib 
leida jõhvikat ja rootsi kukitsat, mis 
Põhja-Eesti saartel on oma levila lõuna-
piiril ja mujal Eestis teda ei leidu.

Merike Metstak
Toomas Kümmel

Koduvallas rännates

Jõelähtme valla külade 
nimekirjas on ka Ram-
musaare küla. Peegelda-
des meie rannarahva traa-
gilist saatust, ei ela selles 
külas praegu mitte ain-
satki alalist elanikku. Elu 
saarel mäletab veel vaid 
surnuaed saare kirdeosa 
noores männikus.
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Möödunud hooaja peamine sündmus oli tant-
supidu, mille tarvis hoolega harjutasime. Meie 
rühm kasvas märgatavalt: liitusid eelmise aas-
ta „üheksandikud“, tulid tagasi meie vanad 
tantsijad ja ühes nendega ka uued. Tantsupeo-
le läksime nõutud kaheksa paariga ja saavuta-
sime kõrgema kategooria. 

10. noorte tantsu- ja laulupidu oli vägevam 

kui eelmised. Ehk avaldas kevadel toimunu 
mõju ka noortele või on meie kultuuri hoid-
mine populaarsemaks muutunud. Hoolimata 
hallist taevast ja pikkadest päevadest jätkus 
energiat ja rõõmsameelsust viimase etenduse-
ni. Eks sellepärast laulupeo ajal nii palju uni-
seid tantsijaid olnudki. 

Mõni nädal pärast pidu otsustasime midagi 
ühiselt ette võtta. Tegime päikeseloojangu ajal 
süstamatka Pedassaarele. Matkajuht Regina 
sõnul ei näe sellist vastupidavust ja peale-
hakkamist just tihti. Seetõttu oli meil lubatud 
võidu sõita ja läbida ka kitsast rahnude vahet. 
Pedassaare sauna juures õpetasime teistele 
matkalistele Oige ja vasempa ning Perekonna-

valsi selgeks. 
Tantsija suvi oleks poolik, kui poleks laagrit 

koos suure sõbra Maido Saare ja Lee rühmaga. 
Nagu viimastel aastatel, olime seegi kord Aseri 
kultuurimajas. Päeval õpiti uusi tantse ja õhtud 
möödusid seltskonnaga mängides või lauldes. 
Laagri lõpuks andsime kohalikele kontserdi. 
Viimasel päeval ristiti esmased Aseri laagris 
olijad vastavalt traditsioonidele. 

Meiegi jaoks lõppes suvi 1. septembril, mil 
alustasime uut hooaega trenniga. 

Jõudu kõigile 12-ndaks tantsuaastaks! 

Kadri ja Mirjam Sirkas

Aasta tagasi tähistasime oma 
Jõelähtme noorte segarühma 
10-ndat juubelit. Kuid sellega 
meie jõud ei raugenud.

Jõelähtme vallavolikogu , vallavalitsus ja ajalehe Jõelähtme toimetus tänavad kõiki inimesi, kes oma arvamustega olid 
abiks kujundamas volikogu ühiskomisjoni  seisukohti teemaplaneeringu aruteludes.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikepro-
jektide programm - http://www.eas.ee/?id=705 - 
jooksev

Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringute 
andmise programm - http://www.eas.ee/?id=704 
– 15. veebruar & 15. september

Piirkondliku arengu kavandamise programm - http://
www.eas.ee/?id=2199 - jooksev

Hasartmängumaksu nõukogu - http://hmn.riik.ee/
?id=1090 - igakuine

Kultuurkapital - http://veeb.kulka.ee/?path=6 - 
kvartaalne

Keskkonnainvesteeringute Keskus - http://www.kik.
ee/ - 1. november, 15. märts & 15. juuli

Kohaliku omaalgatuse programm - http://www.eas.
ee/?id=703 - 15. aprill & 1. oktoober

Kiviaedade rajamise ja taastamise toetus – tingimused 
selguvad 2008.a.

Külade uuendamine ja arendamine – avatakse oktoob-
ri teises pooles.

Sama info kättesaadav ka Jõelähtme valla kodulehel – 
www.joelahtme.ee 

Toetused 
ühendustele ja 
küladele

Otsesed eesmärgid:
• omaalgatuse, koostöötahte ning sot-
siaalsete suhete tugevdamine;
• sotsiaalse infrastruktuuri arendamine;
• külade elukeskkonna ning kultuuripä-
randi säilitamine, taastamine ja kvali-
teedi parandamine (sh külade ja põllu-
majandusmaastike ilme parandamine ja 
korrastamine);
• uudsete lahenduste leidmine erinevate 
teenuste kättesaadavuse ja jätkusuutlik-
kuse parandamiseks. 

Toetuse saajad
• Mittetulundusühingud ja sihtasutused
• Ettevõtjad

Miinimumnõuded taotlejale:
• kui taotleja on ettevõtja, siis ei või ka-
vandatavale investeeringule järgneva 
viie majandusaasta jooksul investee-
ringuobjektist või sellega kaasnevast 

tegevusest saadav planeeritav ärikasum 
ületada majandusaastal 25%
kavandatava investeeringuobjekti mak-
sumusest;
• taotleja peab taotluse esitamise hetkeks 
olema tegutsenud vähemalt kuus kuud;
• kui taotleja on MTÜ või SA, mis on 
asutatud tähtajaliselt, ei või see tähtaeg
olla lühem kui viis majandusaastat pä-
rast kavandatava  investeeringu tege-
mist.

Toetatavad tegevused
Käesoleva meetme raames antakse in-
vesteeringutoetust järgmistele sotsiaalse 
infrastruktuuriga seotud küla elukesk-
konda arendavatele tegevustele, mille 
puhul võib eeldada, et tavatingimustes 
ei saada neist olulist rahalist tulu:
• toetus selliste muudele isikutele kasu-
tamiseks avatud ehitiste ehitamiseks, 
rekonstrueerimiseks ja sisustamiseks, 

mis on seotud külaelanike ühise
tegevuse, külakultuuri arendamise või 
looduslike väärtuste säilitamisega;
• toetus investeeringutele objektidesse, 
millel on ajaloolis-kultuuriline väärtus 
antud piirkonnale (ehk investeeringuid 
kultuuripärandisse);
• toetus kohalike põhiteenuste (sh kul-
tuuritegevus ja vaba aja veetmine) loo-
misele küla(de)le ning seotud väikeinf-
rastruktuurile;
• multifunktsionaalsete teeninduskes-
kuste arendamine  
• toetus muudele isikutele kasutamiseks 
avatud internetiühendusega infopunkti-
de ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja 
sisustamiseks;
• toetus eraomandis ja riiklikus ehitus-
registris arvel oleva, kasutusest väljas 
oleva ning taaskasutusele võtmiseks 
ehitusliku ja majandusliku väärtuseta 
põllumajandusliku ehitise täielikuks 

lammutamiseks.

Toetus:
• mittetulundusühingud ja sihtasutused 
– kuni 90% lubatud investeeringust;
• ettevõtjad – kuni 65% lubatud inves-
teeringust (sõltuvalt asukohast ja suu-
rusest);
• aastane toetussumma ei tohi ületada 
938 796 krooni (60 000 eurot) taotleja 
kohta:
• maksimaalne toetussumma perioodi 
jooksul ühe taotleja kohta on 4 693 980 
krooni (300 000 eurot) ning ei tohi üle-
tada 150 000 krooni (9586 eurot) kasu-
tusest kõrvalejäänud põllumajanduslike 
tootmishoonete lammutamise korral.

Nõutavad dokumendid:
• taotlus;
• vastava haldusüksuse arengukava;
• investeeringuobjekti avaliku kasutami-

se kokkulepe kohaliku omavalitsusega 
(5 a);
• põllumajanduslike tootmishoonete 
lammutamise korral kohaliku omava-
litsuse dokument ehitise likvideerimise 
kohta;
• vajadusel muud tõendavad dokumen-
did.

Olulisemad hindamiskriteeriumid:
• millisel määral investeeringuobjekt 
suurendab piirkonna elukvaliteeti;
• millisel määral investeeringuobjekt 
suurendab
elukeskkonna atraktiivsust;
• millisel määral investeeringuobjekt 
suurendab piirkonna elanike omaalga-
tust ja koostöövõimalust ning tugevdab 
sotsiaalseid suhteid.

Väljavõte on tehtud Maaelu arengu-
kavast 2007.a. - 2013.a.

Maaelu arengukava meede 3.2 „Külade uuendamine ja arendamine“

Tantsija suviTantsija suvi

Meetme üldeesmärk on parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti läbi kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundussektori arendamise. Meede 
aitab kaasa maapiirkonna sotsiaalse ja majandusliku mahajäämuse ning rahvaarvu vähenemisest tingitud negatiivsete arengute pidurdamisele.

erakogu

Tiit Hunt
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Tallinn on üha enam valgunud üle 
ääre – üle oma kunagiste piiride ja see 
tendents jätkub. Tallinn tungib ka Jõe-
lähtme vallale peale ja seda võib igaüks 
oma silmaga näha. Valglinnastumine on 
teinud ajalooliste omavalitsuspiiride ku-
junemises suuri korrektiive. Lisaks lin-
nastumisele on tööstuse areng muutnud 
maastikke ja endisaegseid maaga seotud 
põliseid eluviise ja majandamismude-
leid. Meie valla puhul tuleb selles tähen-
duses rääkida Maardu linna tekkest ja 
laiutavatest karjääridest, kus igasugune 
põlisus on pöördumatult surnud.

Jõelähtme põliselanik kui mõisast 
vaba maaomanik

Kes on meie valla põliselanikud, kes 
võivad uhkelt öelda, et on põlvest põlve 
pärit Jõelähtmest? Silmas tuleb pidada, 
et Jõelähtmet saab vaadelda kui mingit 
ühtsete tunnustega territooriumi. Aga 
mis on need tunnused? Põhja-Euroopa 
maades on see näiteks hulga lihtsam, 
kuna traditsioonilistest kirikukihelkon-
dadest kujunesid hilisemad omavalit-
susüksused. Seega on põlisus defineeri-
tav mingi territooriumiga, kus inimesed 
kuulusid teatud kiriku koguduse liik-
meskonda.

Eestis ei tekkinud vallad kirikuki-
helkondade põhjal, sest vallad ei olnud 
mitte territoriaalsed, vaid seisuslikud 
omavalitsusüksused. Seda põhjustas pä-
risorjuse kaotamine 19. sajandil. Pärast 
pärisorjuse kaotamist Eestimaal 1816 ja 
Liivimaal 1819, hakati valdu moodus-
tama mõisate kaupa. Mitme väiksema 
mõisa baasil moodustati ka nn ühend-
valdu. Vald oli mõisast sõltuv seisuslik 
talurahva kogukond. 2/3 volikogust va-
liti peremeeste, 1/3 sulaste seast. Talude 
päriseksostmine ja põlisrahvast omani-
ke teke võikski olla ka üks põlisuse mõõ-
dupuu. Alles 1866. aastal võeti vallad 
mõisniku eestkoste alt ja muudeti riik-
likeks haldusüksusteks. Sealt alates võib 

rääkida omavalitsuste ajaloost Eestis. 
Kuid ka selliselt muudetud vallad jäid 
edasi seisuslikeks: pärisomanikud, rent-
nikud, talusulased, mõisamoonakad, 
iseseisvad maata isikud (kõrtsmikud, 
kaupmehed, käsitöölised), kindla eluko-
hata isikud jne. Mõisamaa ja mõisarah-
vas ei kuulunud maarahva kogukonda. 
Suureks sammuks talurahva õigustes oli 
muidugi vallavalitsuse juures tegutsema 
hakanud alamastme talurahvakohtuna 
vallakohus.

Alles 1917. aastal muudeti seisuslikud 
vallad demokraatlikult valitud nõuko-
gudeks ning vallad hakkasid haldama 
ka mõisamaid. Seega on põlisuse üle 
arutlemisel tähtsaimaks mõisteks mõisa 
majandus- ja maakasutussüsteem ning 
põliselanike maaomanikeks muutumi-
ne. Selline on alistatud rahva omavalit-
suste ajaloo eripära.

Mingi kandi põliselanike kokku-
kuuluvustunde aluseks olid niisiis suhe 
mõisatega ja kihelkondliku kiriku kogu-
dusega. Kuidas seda suhet täpselt eris-
tada, on muidugi suur küsimärk. Sest 
oli ju tollalgi kaupmehi ja käsitöölisi, 
kes maaomandi ja mõisasüsteemiga ei 
olnud tugevalt seotud. Teisalt levis Eesti 
aladel 19. sajandil ka üleminek ortodoksi 
kirikusse, mille kogudused ei kattunud 
üldse mingite piiride ega luteri kiriku 
kihelkondadega.

Kodukoha piirid
1891. aastal ühinesid 7 väikest mõi-

savalda – Jägala, Jõelehtme, Jõelehtme 
kirikuvald, Kodasuu, Kostivere, Rum-
mu, Ülgase, Jõelehtme (Егелехт) val-
laks. Seda kuupäeva saab lugeda ka tä-
nase koduvalla sünnipäevaks. Volikogu 
esimene koosolek toimus 19. jaanuaril 
1891.

Hoopis huvitavam on aga see, missu-
gused alad võrreldes tänapäevase valla 
piiridega Jõelähtmest välja jäid. Eelkõi-
ge Nehatu vald, mis hõlmas muuhulgas 
ka Maardu, Nehatu ja Saha mõisa maad. 
Teiseks kuulusid praegused Jõelähtme 
alad nagu Haljava ümbrus Raasiku val-
da.

1917. aasta järel eraldati Jõeläht-
me vallast veel iseseisev Kodasuu vald. 
Umbkaudu võib seega öelda, et meie 
valla praegustes piirides võib ajaloolise 
osana vaadelda ainult Rebala kaitseala-
ga määratud piirkonda ilma Maardu 
ja Saha küla ümbruseta. Ei vähem ega 
rohkem!

Järgmised suuremad muudatused 
valdade piiride kujunemisel tõi kaasa 
1938. aasta vallareform. Tartu Ülikooli 
geograafiaprofessori ja hilisema rektori 
Edgar Kandi ideedele toetunud struk-
tuur toetus moodsa inimesegeograafia 
arusaamadele asustussüsteemi tõmbe-
keskustest, linnastumisega kaasnenud 
muutustest ning teeninduskeskuste 
tagamaadest. Jõelähtme vallas tõi see 
kaasa vaid väikeseid muutusi. Tähtsa-
matena võib nimetada Kodasuu vallale 
kuulunud Rammu saare ja osa Kääniku 
küla maade liitmist meie vallaga. Peami-
ne osa Kodasuu vallast liideti aga Kuusa-
lu vallaga, nagu see on muuseas praegu-
gi. Nehatu vald aga nimetati ümber Iru 
vallaks ning sinna liideti ka Viimsi vald.

Põhimõttelised muutused hakkasid 
toimuma alles pärast nõukogude oku-
patsiooni 1944. aastal. Kommunistlik 
režiim sisuliselt likvideeris omavalit-
sused ja muutis need kolhoosikorra ja 
kompartei ripatsiteks. Külanõukogusid 
võib sisuliselt vaadata kui omapärast 
ajaloolist sammu tagasi mõisasüsteemi 
ja pärisorjuse aegadesse. Omand ja kirik 
muutusid põlualusteks nähtusteks.

1945. aasta augustis moodustati 
Harjumaal külanõukogud. Tollase Jõe-
lähtme valla piires moodustati kaks 
külanõukogu – Jõesuu ja Rebala. Valla 
ajaloo seisukohalt võikski seda pidada 
ehk omamoodi tuumikalaks, kuhu on 
aegade jooksul liidetud ja lahutatud eri-
nevaid piirkondi. Jõesuu külanõukogu 
moodustasid Neeme, Ihasalu, Jõesuu, 
Joa-Vabriku, Joa, Koila, Ruu, Koogi ja 
Rammusaare küla. Rebala külanõukogu 
moodustasid Ülgase, Ranna, Manniva, 
Rebala, Jõelähtme, Vandjala, Loo, Kos-
tivere ja Parasmäe küla.

Osa praeguse Jõelähtme külasid jäi 
teiste külanõukogude piiridesse: Iru 
küla Iru külanõukogusse, Liivamäe, 
Saha, Maardu, Võerdla, Saviranna, 
Kallavere ja Uusküla Maardu külanõu-
kogusse, Haljava, Sambu ja Jägala küla 
Haljava külanõukogusse, Haapse, Kul-
lamäe, Kaberneeme küla ja Koipse saar 
Kodasoo külanõukogusse.

Juba 1947. aasta 13. oktoobril nime-
tati Rebala külanõukogu ümber Jõe-
lähtme külanõukoguks. Seega on meie 
valla ajaloos olnud veidi üle kaheaastane 
periood, kus haldusüksust nimega Jõe-
lähtme polegi eksisteerinud!

1950-ndate aastate alul oli meie vallal 
Harju rajooni koosseisus „au” kuuluda 
isegi Tallinna oblasti koosseisu. Oblas-
titega läks aga nii, nagu läks. Tallinnas 
Rävala ja Estonia puiesteel asuvat Tea-
duste Akadeemiale kuuluva hoone ehi-
tamist alustati kui oblastikomitee pea-
hoone ehitust. Kui maja valmis sai, olid 
oblastid juba likvideeritud...

Tänased piirid
1951. aastal muudeti Maardu asula 

Maardu külanõukogus töölisaleviks. 
Edasi kasvas Maardust aja jooksul linn, 
mis neelas siinse piirkonna põlismaid. 
1954. aastal liideti Jõelähtme, Maardu ja 
Jõesuu külanõukogu üheks Jõelähtme 
külanõukoguks. Iru külanõukogu praegu 
Jõelähtme valda kuuluvad külad liideti 
Viimsi vallaga, Haljava külanõukogu lii-
deti Raasiku külanõukoguga, Kodasoo 
külanõukogu Kuusiku külanõukoguga. 
Järgnevate maadeliitmistega hakkas 
meie vald just sellest ajast omandama 
praegust kuju.

Edasine külanõukogude arvu vähene-
mine ja piirimuudatused olid valdavalt 
kolhooside liitmisel tekkinud maaka-
sutuse muutmise tagajärg, kolhoosipii-
rid määrasid kuni nõukogude režiimi 
kokkuvarisemiseni ka külanõukogude 
piirid. Külanõukogud ise olid muidugi 
ainult dekoratsiooniks otsustusvõime-
listele omavalitsustele. Peab juba ette 

ütlema, et Jõelähtme külanõukogu pii-
res asunud kolhoosimajandid omasid 
ilmselt tugevaid tutvusi ja head reno-
meed kompartei ladvikus, sest edaspidi 
liideti külanõukoguga naabrite arvelt 
järk-järgult suuri maa-alasid.

1950-ndatel aastatel loodud Tallinna 
Linnuvabrik sai 1960-ndatel aastatel 
tugeva arenguhoo ja muutus suureks 
keskuseks tänastes piirides Jõelähtme 
valla lääneosas. 1976. aastal toimusid 
ulatuslikud piirimuudatused, Jõeläht-
me külanõukoguga liideti Kuusalu kü-
lanõukogust Kaberneeme, Haapse ja 
Kullamäe külade piirkonnad, kokku 
1705 ha. Raasiku külanõukogust liideti 
veelgi suuremad alad, Haljava, Sambu, 
Jägala külade ümbrused 3722 ha ula-
tuses. Viimsi külanõukogust liideti Iru 
küla. Lisaks liideti veel ka Sommerlingi 
(tänane Rae vald) külanõukogust 172 
ha. Niisiis omandas meie koduvald tä-
napäevased piirid alles 30 aastat tagasi. 
Ajaloos mõõdetakse sellega ühe põlv-
konna pikkust.

Missugused järeldused võime koha-
liku omavalitsuse ajaloost teha? Esiteks 
muidugi seda, et praegune Jõelähtme 
vald koosneb vähemalt neljast erinevast 
ajaloolis-kultuurilisest piirkonnast:

Jõelähtme – Rebala - Kostivere tuu-
mikala,

ida- ja põhjaosa endise Kuusalu ki-
helkonna alad,

ida- ja lõunaosa endise Harju-Jaani 
kihelkonna alad,

Loo-Iru lääneosa Tallinnaga kokku-
puute alad.

Jõelähtme kihelkond on pidanud 
oma alasid loovutama Tallinna ja Viimsi 
valla pealetungile, samuti Maardu tek-
kimisele. Kui 1938. aasta haldusreformi 
põhimõtete väljatöötaja professor Ed-
gar Kant oleks elus, siis mida ta võiks 
öelda praeguse vallakeskuste süsteemi 
kohta. Tänu ajaloolise kujunemise ise-
ärasustele ei ole tekkinud ühtset kes-
kust. Piirkondlikud keskused asuvad 
aga õnnetuseks valla äärealadel. Loo 
on valglinnastumise tagajärjel tekkinud 
tüüpiline satelliitasula, kes ülevallalise 
keskuse funktsioone praegu täita ei suu-
da. Samas ei saa ka vallamaja asukohaks 
olevat Jõelähtme küla pidada keskuseks, 
millel oleks mõju kogu valla territooriu-
mi elanikele. Nii on lihtsalt läinud. Ja 
valla piirkondliku arengu planeerijatel 
on tegelikult küllaga peamurdmist.

Mis aga puutub Jõelähtme põlisela-
nike otsingutesse, siis kihelkondlik ja 
ammugi mitte vallapiiride kujunemine 
meid edasi ei aita. Põlisuse mõõdupuuks 
on külad ja kodukohad maaomandi kau-
du. Küla, küla ja ainult küla. Valla ega 
kihelkonna piirid põlisuse selgitamisel 
suurt ei aita. Loo alevi ja Sambu küla 
inimesed saavad end oma asulate põlis-
elanikeks pidada ajalukku küll erineva 
kaugusega tagasi vaadates, kuid kuna-
gise Jõelähtme kirikumõisa maadel talu 
päriseks ostnud esivanemate järglaste 
silmis ei muutu nad kunagi Jõelähtme 
põlisasukaiks, pandagu siis sellesse ko-
hamõistesse ükskõik missugune sisu. 
Sama vähe argumente on muuseas ka 
Kullamäe ja Iru küla elanikel. 

Valglinnastumine on samavõrd ise-
enesestmõistetav nagu aastaaegade va-
heldumine. Sellest ei pääse ka Jõeläht-
me vald. Euroopa kogemus ütleb selgelt, 
et kaasaja linnastutes elab linnapiirides 
isegi vähem elanikke kui lähi- ja kaugta-
gamaal. Sel juhul on meie valda oodata 
jätkuvat voolu inimesi Tallinnast, kes 
just siia tahavad kodu rajada. Kuidas 
muuta meie koduvald ka kõigile uutele 
tulijatele koduseks, et neilgi tekiks sel-
le kandi tunnetus – selles on küsimus. 
Aega tagasi pöörata ei ole meie võimu-
ses.

Toomas Kümmel

Põlise jõelähtmelase otsinguil
Põliselanike määratlemi-
sega on Eestis üsna keeru-
lised lood. Kõik meie esi-
vanemad, kellel põlistalu-
sid enam ei ole, on kunagi 
linnadesse kolinud. Lin-
nastumine on teinud oma 
töö. Juba 12 aastat on Jõelähtme Laste-

kaitse Seltsil koostöö Kajaani piirkon-
na noorsootöötaja Peter Ingmaniga, 
kes käesoleval ajal töötab Kajaani 
kiriku misjonärina. Koostöö tulemu-
sena oleme saanud oma valla lapsi ja 
peresid aidata, andes neile soomlaste 
kogutud ning kohaletoodud humani-
taarabi, mille hoidmiseks ning jagami-
seks oleme saanud vallalt tasuta kasu-
tamiseks ruumid.

Külaliste saabumisel tervitasid neid 
lilledega Loo kooli lilleringi lapsed.

Loo Kultuurikeskuses toimus koh-
tumine Jõelähtme abivallavanema 
Ilona Laidoga, kes tänas külalisi too-
dud abi ning pikaajalise koostöö eest 
ning andis Peter Ingmanile valla tä-
nukirja ja märgi. Soomlastele esinesid 
„Pihlakobara“ lauljad Kai Müürsepa 
juhendamisel.

Kohtumise jäädvustas videole Rai-
vo Veski, pilte tegi Rait Kook.

Järgnesid kohtumised Neeme Alg-
koolis, kus külalistele küsimustele vas-
tas kooli direktor Karin Soosalu. Kooli 
näitering Merike Kahu juhendamisel 
pakkus kohvi ja koogi juurde mõnusat 
ajaviidet. Mälestuseks said soomlased 
kaasa ka laste tehtud kivist lepatrii-
nud.

Jägala juga oma uhkes ilus meelitas 
kõiki pildistama ja pildile jääma.

Jõelähtme kirikuõpetaja Margus 
Kirja tutvustas meie valla kiriku töid ja 
tegemisi ning vastas küsimustele. Kiri-
kus kõlas kaunilt külaliste laul.

Jõelähtme Lastekaitse Selts koos 
Lastekaitse Liiduga tegi taotluse Ees-
ti Vabariigi Valitsusele Peter Ingmani 
autasustamiseks Eesti laste abistamise 
eest, sest lisaks meie valla lastekaitse 
seltsile on Peter Ingman aastaid toe-
tanud ja aidanud ka Võhma ja Põlva-
maa lastekaitse seltsi, Lastekaitse Lii-
du laagreid Pivarootsis ja Remnikul, 
Imastu Koolkodu, Pärnu ja Tallinna 
Lastekodusid ning arvukalt puuetega 
lapsi üle Eesti.

Rozeta Meos
seltsi esimees

Jõelähtme 
Lastekaitse 
Seltsil olid 
Soome sõbrad 
külas
20. septembril külasta-
sid Loo kooli 25 külalist 
Soomest, Kajaanist.

NEEME ALGKOOLI 
110. aastapäev 

 
25. september 2007
· Kooli motokonkursi väljakuulutami-
ne

25. oktoober 2007 
· Kooli 110. sünnipäevale pühendatud 
kontsert-aktus
· Kooli motokonkursi võitja väljakuu-
lutamine
· Kohtumine ELSA LAUGASSONIGA 
(räägib oma mälestustest Neeme Alg-
koolist)
· Pärja viimine küla kivi juurde (kooli 
loitsu esitamine)

KEVAD 2008
· Kohtumine JANEK  SAFRANOVSKI-
GA (räägib Neeme küla ajaloost)
· Külastame Eestimaa teisi väikekoole

Juuni 2008 vilistlaste kokku-
tulek
KAVAS: kontsert – aktus; kooli lipu 
õnnistamine; näitus-laat; peoõhtu

Tiit HuntMälestus mantelkorstnast Jõelähtme kirikaias.
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Mis tehtud, 
mis teoksil?

1. Millega tegeled?
Ma töötan erafirmas, põhi-

tegevus on ehitus. Hobiks on 
kalastamine. Olen Reformi-
erakonna Jõelähtme piirkonna 
juht. Olen kuuendast eluaastast 
elanud Koogi külas, seega on 
lapsepõlvekodu ja kodukandi 
probleemid igati südamelähe-
dased.

2. Kuidas ja miks Sinust 
külavanem sai?

Eelmine külavanem Heli 
Länts tegi ettepaneku ning 
kokku tulnud külarahvas andis 
poolthääled.

3. Mida Sa tahaksid küla 
heaks esimeses järjekorras 
ära teha?

Eks esmamulje külast ole ikka 
visuaalne, seega soovin esmalt 
tegelda nende kinnistutega , kus 
heakord käest ära. Kindlasti ta-
haksin kohtuda külaelanikega 
ning kuulata ära rahva soovid ja 
ettepanekud. Ajanappusel pole 
ma seni seda teha jõudnud.

Kolm küsimust 
Koogi küla-
vanemale 
Veljo Haavelile

Mõte sinnaminekust tundus mulle 
algusest peale väga köitvana, sest tea-
dus, peamiselt siis biolooogia, meditsiin 
ja keemia on mulle viimase 3-4 aasta 
jooksul väga huvitavaks ja südamelähe-
daseks muutunud. Ausalt öeldes ei ol-
nud mul õrna aimugi, mida sellelt reisilt 
oodata. Muidugi oli tegu ju teaduslaag-
riga, aga sellises kohas nagu Serbia...Ma 
arvan, et enamikule eurooplastest on 
see täiesti tundmatu paik ja nagu hiljem 
teada sain, suhtuvad paljud inimesed 
sellesse imelisse riiki põhjendamatu ne-
gatiivsusega.

Juba Serbiasse jõudmine oli omaet-
te seiklus - lahkusin kodust 15. augusti 
varahommikul, et lennata Viini. Viinis 
kulus mul oma hotelli leidmiseks ligi 5 
tundi ja see polekski olnud nii hull, kui 
poleks olnud tapvat palavust, keskpäeva 
paiku võis olla ligi 45 kraadi. Järgmisel 
hommikul lendasin Belgradi. Mu esi-
mene mulje Serbiast oli väga postiivne. 
Nimelt tuli mulle lennujaama vastu 
üks tüdruk, kes viis mu lennujaaamast 
bussiterminaali, et saaksin sealt edasi 
minna linnakesse nimega Valjevo. See 
tüdruk oli nii tore ja sõbralik ja jutukas, 
nagu oleksime juba mitu aastat tuttavad 
olnud. Sain teada, et ta on Petnica tea-
duslaagrist viimased 5 aastat osa võtnud, 
aga kahjuks just sel aastal ei saanud ta 
sinna tulla, sest tal oli oma ülikooliõpin-
gutega palju tegemist. 

Valjevos tulid mulle vastu kaks noor-
meest, selgus, et teaduslaagri nooremju-
hendajad. Kuna ma jõudsin Petnicasse 
päev enne oma laagritegevuse algust, 
õnnestus mul näha ka eelmise vahetuse 
lõpupidu ja vaikselt juba kohalikku ellu 
sisse elada. Selles vahetuses olid kõik 
serblased ja juba siis sai mulle selgeks, et 

nad on üks äärmiselt tore rahvus. Pidu 
kulges minu jaoks umbes nii - iga 15 mi-
nuti tagant tuli minu juurde väike rühm 
noori, tunti muret, ega mul liiga igav ei 
ole jne...Muidugi ei olnud mul igav, aga 
nendele oli see vist harjumatu, et nende 
seltskonnas on nii vaikne ja ́ vaoshoitud 
tüdruk. Järgmisel päeval kuulsin oma 
suureks üllatuseks, et meie rühmaga 
pidi liituma veel 2 eesti poissi, Hääde-
meestelt. Meie, Petnica International 
grupis oli siis 3 eestlast, 3 serblast, üks 
tšehhi tüdruk, üks poiss Saksamaalt ja 
üks noormees Hispaaniast. Peale meie 
oli laagripaigas veel ligi 100 serblast, 
neil olid omad loengud astronoomias, 
elektroonikas ja keemias, loomulikult 
siis serbia keeles. Meie loengud aga toi-
musid kõik inglise keeles. 

Laagrikompleksis oli meil kõik ole-
mas: oma söökla, raamatukogu, arvu-
tiklass, mis oli avatud 24 tundi, maga-
misruumid ja loomulikult mitu laborit. 
See kõik asus ühe väikse külakese ääres 
mäenõlval. See paik oli sõnulseletama-
tult maagiline. Paarisaja meetri kaugu-
sel meie laagripaigast oli tohutu koobas, 
kus oli ka üks päris hea restoran. Poole-

teise kilomeetri kaugusel meist oli väli-
basseinide kompleks, mis ostus palavate 
ilmadega suureks päästjaks, sest tuli ette 
päevi, mil oli 45 kraadi sooja. 

Juhendajad olid samuti väga mõist-
vad ja toredad. Meil oli väga palju erine-
vaid loenguid , näiteks astrobioloogia, 
psühholoogia, palju räägiti laboritööst 
ning teaduslike uurimuste tegemisest 
ja esitlemisest ning kirjapanekust. Meie 
programm oli üles ehitatud nii, et esi-
mesel nädalal olid meil päevad täis 
loenguid ja laboritööd, teine nädal oli 
mõeldud peamiselt omaenda uurimus-
töö tegemiseks. Juhendajatelt saime 
teada, et see meie programm on uudne 
- eelnevatel aastatel olnud lihtsalt eri-
nevad, meie programm aga keskendus 
rohkem teadusliku mõtlemise ja töö 
arendamisele. Teine nädal oli meil siis 
projektinädal...Projekte oli mitmesugu-
seid ja samuti erinevatest valdkonda-
dest. Oma projektis uurisin aine nimega 
alpha-hederini mõju E.Coli bakteritele. 
Muidugi tuli välja, et sellel ei ole mitte 
mingit mõju neile organismidele, sest 
just seda ainet kasutatakse suu kaudu 
manustades bronhiidi ja köha raviks. 

Olid veel projektid lingvistikas, elekt-
roonikas, ajaloos etc. 

Samuti oli meil selle aja jooksul kaks 
ekskursiooni või väljasõitu. See paik-
kond ja need inimesed said mulle nii sü-
damelähedaseks, et ma ei tahtnud isegi 
kojumineku peale mõelda. Kaks nädalat 
möödusid nagu kaks päeva. Hüvasti-
jätt oli kohutavalt raske...Siinkohal tuli 
meelde ainuke asi, mis mulle Serbias ei 
meeldinud - prügi kõikjal, seda oli kurb 
vaadata, isegi mägiteede ääred olid sodi 
täis. 

Lõpetuseks tahaksin teha üleskut-
se kõigile noortele teadushuvilistele 
inimestele vanuses 17-20 aastat - uuri-
ge lehekülge http://pi.petnica.net/ ja 
kindlasti, kui teil vähegi võimalik, võtke 
sellest laagrist osa. Ma ei usu, et te seda 
hetkekski kahetseksite või kui teil on 
mõni sõber/tuttav/sugulane, kes võiks 
sellest huvitatud olla, siis kindlasti and-
ke talle see aadress. Mina igatahes teen 
kõik endast oleneva, et ka järgmisel aas-
tal sinna minna...

Eva Edovald,
 Loo keskkooli abiturient

Teaduslaager unustamatus Petnicas
Alustuseks tänan kõiki 
õpetajaid ja vallatööta-
jaid, kes mind selle rei-
si organiseerimisel ja eel-
kõige teoks saamisel abis-
tasid. Kogu lugu algas nii, 
et sain e-maili teatega, et 
augusti lõpus toimub Ser-
bias teaduslaager.

Kust tuli mõte kirjutada õpik?
„Kirjastus Koolibri tegi 2005.a suvel 

ettepaneku V klassi inimeseõpetuse õpi-
ku, töövihiku ja õpetajaraamatu „Tervist, 
tervis!“ kirjutamiseks. Olin V klassile 
palju töölehti, harjutusi ja esitlusi teinud 
ning õppematerjali koostamine andis hea 
võimaluse nad ühtseks tervikuks koguda. 
Andsin oma nõusoleku, sest tahtsin, et 
õpilased saaksid huvitavaid ja kaasaeg-
seid teadmisi ning ülesandeid.“ 

Kui raske oli õpikut kirjutada?
„Raske ei olnud, väga põnev ja tore oli. 

Mind aitasid õpilased, kes lugesid eelne-
valt tekste ja tegid ülesandeid enne. Tööd 
oli küll palju. Ütleksin, et keeruline oli 
lihtsalt kirjutada.“

Kas õpikute tegemisel olid ka min-
gid nõuded?

„Olid, iga õpik ja töövihik, mida haka-
takse Eesti koolides kasutama, peab vas-
tama riikliku õppekava teemadele. Õppe-
materjalid peavad õpetama või arendama 
ainekavas nõutud oskusi. Lisaks tuli näi-
detes või harjutustes arvestada ka seda, 
et kasutajaiks on niipoisid kui tüdrukud. 
Õpikud ja töövihikud peavad enne trükki 
minemist saama kinnituse üleriigiliselt 
ainenõukogult. Minu arvates muutsid 
need nõudmised töö isegi lihtsamaks.

Kust te materjali võtsite?

„Lugesin läbi väga palju raamatuid, ka 
teiste ainete õpikuid ning veebilehti sai 
läbi vaadatud. Õpilased kirjutasid lugusid 
erinevatel teemadel, tõid näiteid, õpiku 
tekstid kirjutasin ise.“

Kui kaua aega võtab ühe õpiku 
kirjutamine?

„Mina kirjutasin kaks aastat. Olen ra-
hul, et nii pikalt läks, sest nõnda sain õpi-
lastega paljud ülesanded läbi proovida ja 
paremaks muuta.“

Kas õpikute kirjutamine on ko-
hustuslik või teevad õpetajad seda 
oma valikul?

„Kui kirjastus tegi pakkumise, oleksin 
võinud ju ka loobuda, sest keegi ei saa 
õpetajat kohustada õpikut kirjutama. 
Hetkest, kui olin „jah“ öelnud, tekkis ko-
hustus teha oma tööd võimalikult hästi.“

Milleks on vaja kirjutada veel uusi 
õpikuid, kui neid on niigi suur 
valik?

„Inimeseõpetuses ei ole valikut. Uusi 
õpikuid on vaja sellepärast, et ühiskond 
muutub ja õpetamine peab ajaga kaasas 
käima.“

Kellega te koostööd tegite?
„Kõige suuremad partnerid olid Loo 

kooli viiendate klasside õpilased. Kirjas-
tuse Koolibri toimetaja Kärt Jänes-Kapi 
kogemused kulusid väga ära, samuti oli 
abiks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioo-
nikeskuse inimeseõpetuse ainenõukogu, 
kelle ettepanekud muutsid õpiku pare-
maks.

Mitu Loo Keskkooli õpetajat on 
õpikuid ja töövihikuid kirjutanud?

„Viis õpetajat ja väga erinevates õppe-
ainetes. 1991. aastal alustas saksa keele 
õpikute kirjutamisega õpetaja Helgi Org. 
Tema on ka kõige rohkem jõudnud – 24 
erinevat trükist. 

Matemaatikaõpikuid on kirjutanud 
Allar Veelmaa, tema on teinud ka inter-
aktiivseid ülesandeid ja teste. 

Ebe Talpsepp on kirjutanud soome 
keele lisalugemise raamatusse lugusid ja 
koostanud harjutustevihiku. 

Detsembris ilmub algklassidele 

„Kunst ja tööõpetus I“ käsiraamat Tiiu 
Kivirähkilt.

Ajaleht Jõelähtme esitas Kersti Lepi-
kule oma küsimused. 

Millega tegeled peale koolitöö ja 
õpikute kirjutamise?

Need mõlemad on üsna suure vaimse 
pingega, seetõttu püüan end kolm korda 
nädalas füüsiliselt pingutada. Oma kooli-
ajal tegelesin kergejõustikuga ja nüüdki 
on jooksmine minu lemmikala. 

Kust võtad elurõõmu ja tahet tegel-
da jätkuvalt saavutusspordiga ? 

Alates 35. eluaastast saab sportlane 
osaleda nn veteranide ehk masterite ker-
gejõustikuvõistlustel nii Eestis, Euroopas 
kui ka mujal maailmas. Olen seda võima-
lust kasutanud ning käinud neljal Euroo-
pa ja sama paljudel maailmameistrivõist-
lustel. Loomulikult tahan ma võimalikult 
hästi võistelda ning see nõuab järjekind-
lat treenimist, aga see mulle meeldib. 
Lisaks võistlusstartidele olen alati kasu-
tanud ka võimalust tutvuda selle riigi loo-
duse ja kultuuriga, kus meistrivõistlused 
toimuvad. Seekordsed muljeelamused on 
Veneetsiast ja Frasassi koobastest, mis on 
Euroopa suurimad. 

Mis sel aastal toimus? Kuidas 
võistlusreis läks?

Septembri alguses toimusid Itaalia 
linnas Ricciones XVII Maailmameistri-
võistlused. Ma arvan, et mul läks hästi. 
Osalesin kahel tõkkejooksu distantsil. 
400 meetris sain viienda ja 800 meetris 
kaheksanda koha. Tõketega staadionirin-
gi tuli paaripäevase vahega kaks korda 
joosta. Esimene oli eeljooks, mis selgitas 
välja kaheksa kiiremat, kes pääsesid fi-
naali. Mina olin nii eel- kui ka finaaljook-
sus viies. 

Mis edasi?
Kui võistlused toimuvad suve lõpul, 

on kogu suvi treeningutega sisustatud ja 
see on päris kurnav. Nüüd võin treening-
koormust vähendada, kuid päris ilma ka 
ei saa. Seda võin nimetada harjumuseks. 
Seetõttu käin metsas jooksmas ja uju-
mas.

Intervjuu õpetajaga

Loo Keskkooli 20. aasta-
päeva eel esitasid VII b 
klassi õpilased õpetaja 
Kersti Lepikule küsimusi 
õpikute kirjutamise koh-
ta



lk 10NR 126 / OKTOOBER 2007JÕELÄHTME VALLA LEHT

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 77

Kostivere Põhikooli arengukava kinnitamine
Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3¹ lg 3 ja 
Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2006 määruse nr 45 “Koolide ja 
koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord”, Jõe-
lähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
§ 1. Kinnitada Kostivere Põhikooli arengukava aastateks 2007 
– 2010 vastavalt lisale.
§ 2. Määrus jõustub 10. oktoober 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 78

Kostivere Lasteaia arengukava kinnitamine
Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 ja Jõe-
lähtme Vallavolikogu 28.12.2006 määruse nr 45 “Koolide ja koo-
lieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord”, Jõeläht-
me Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
§ 1. Kinnitada Kostivere Lasteaia arengukava aastateks 2007 
– 2010 vastavalt lisale.
§ 2. Määrus jõustub 10. oktoober 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 79 

Õpilaste sõidusoodustuse taotlemise, määramise ja välja-
maksmise kord Jõelähtme vallas 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 22 lg 1 p 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 
p 6 alusel. 
§ 1. Määruse reguleerimisala 
(1) Käesolev kord sätestab rahvastikuregistri andmetel Jõe-
lähtme vallas elavate põhiharidust või keskharidust päevases 
õppevormis omandavate õpilaste sõidusoodustuse taotlemise, 
määramise ning väljamaksmise.
(2) Sõidusoodustust rakendatakse õppeperioodidel.
§ 2. Mõisted
(1) Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) sõidusoodustus – õpilaste kooli- ja kojusõidu hüvitis ühistran-
spordi kasutamisel;
2) valla õpilasliinid – vallaga sõlmitud lepingu alusel kindlatel 
kellaaegadel ja marsruudil toimiv õpilasvedu;
3) põhiharidus - on riigi haridusstandardiga ettenähtud kohus-
tuslik üldharidusmiinimum;
4) keskharidus - on haridustase, mis põhineb põhiharidusel. 
Keskharidus jaguneb üldkeskhariduseks ja kutsekeskharidu-
seks;
5) õppeperiood – on käesolevas korras õppeaasta, välja arvatud 
koolivaheajad ja nädalavahetused;
6) erivajadustega laps - keha-, kõne-, meele- ja vaimupuudega 
ning eriabi vajav laps.
§ 3. Sõidusoodustuse subjekt
(1) Käesoleva korra alusel hüvitatakse 100% ulatuses nende 
teiste omavalitsuste koolides käivate õpilaste sõidukulud, kelle 
pere sissetulek ühe pereliikme kohta ei ületa kehtivat toimetu-
lekupiiri.
(2) 50% ulatuses hüvitatakse nende teiste omavalitsuste 
koolides käivate õpilaste sõidukulud, kelle pere sissetulek ühe 
pereliikme kohta ei ületa kehtivat toimetulekupiiri.
(3) Muukeelsetes koolides õppivatele õpilastele hüvitatakse sõit 
alalisest elukohast õppeasutusse ja tagasi 100% ulatuses.
(4) Erivajadustega laste koolidesse sõitvatele õpilastele hüvita-
takse sõit 100% ulatuses. 
(5) Huvialakoolide ja täiskasvanute gümnaasiumi õpilaste kooli 
sõidu maksumust ei kompenseerita.
(6) Sõidusoodustust ei maksta paralleelselt riigipoolse dotatsi-
ooniga, mõne teise kohaliku omavalitsuse poolse sõidusoodus-
tusega ega koolipoolse sõidusoodustusega.
(7) Erandjuhtumina kompenseeritakse väljaspool Jõelähtme 
valda üldharidust omandavatele õpilastele sõidukulud juhul, kui 
vallal ei ole pakkuda vaba õpilaskohta.
(8) Erandjuhtumid, mida ei ole loetletud käesolevas korras, 
lahendab Jõelähtme Vallavalitsus kirjaliku avalduse alusel.
§ 4. Sõidusoodustuse taotlemine
(1) Sõidusoodustust on õigus taotleda lapsevanemal, eestkost-
jal, hooldajal või õpilasel.
(2) Iga sõidusoodustust taotleva õpilase kohta täidetakse eraldi 
vormikohane taotlus, millele lisatakse esmakordsel taotlemisel 
koolipoolne tõend (v.a. Jõelähtme valla koolide õpilased).
(3) Vallavalitsusel on õigus nõuda pere sissetulekut tõendavaid 
dokumente.
(4) Taotlusele lisatakse sõidukaart või sõidupiletite originaalid 
(juhul kui sõidukaardi ostmine ole otstarbekas) kuupäevalises 
järjekorras, kleebituna taotluse tagaküljele. Piletid peavad olema 
selgesti loetavad.
(5) Korraga võib esitada kuni kolme kuu sõidupiletid või sõidu-
kaardid.
§ 5. Sõit valla õpilasliinidel
(1) Sõit valla õpilasliinidel on õpilaspileti ettenäitamisel tasuta. 
(2) Jõelähtme valla koolides õppivatele õpilastele, kelle elukohta 
ei läbi valla õpilasliinid, hüvitatakse sõit ühistranspordis 100% 
ulatuses.
(3) Erandjuhtumid lahendab Jõelähtme Vallavalitsus kirjaliku 
avalduse alusel.
§ 6. Sõidusoodustuse maksmine
(1) Sõidusoodustus makstakse välja vastavalt taotlusele lisatud 

ühistranspordi piletitele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-
tagasi õppepäeva kohta.
(2) Valeandmete esitamise korral on Jõelähtme Vallavalitsusel 
õigus väljamakstud summa tagasi nõuda.
§ 7. Rakendussätted
(1) Vallavalitsusel kinnitada sõidusoodustuse taotluse vorm.
(2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  01. oktoober  2007 nr 80
  

Loo Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine
Kohaliku omavalitsuses korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel, Jõe-
lähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
§ 1. Muuta kehtetuks Loo Kultuurikeskuse põhimääruse punkt 
12.
§ 2. Kinnitada Loo Kultuurikeskuse põhimäärus paragrahv-lõige-
punkt süsteemis vastavalt lisale.
§ 3. Määrus jõustub  10. oktoobril 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr. 81 

Koolilõuna toetuseks määratud eraldiste jaotamise kord
Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 
alusel.
§ 1. Kompenseerida riigi poolt eraldatud vahenditest Jõelähtme 
valla koolides õppivate kõigi 1.-9. klassi õpilaste koolilõuna täies 
ulatuses.
§ 2. Kompenseerida riigi poolt eraldatud vahenditest Jõelähtme 
valla koolides õppivate kõigi     10.-12. klassi õpilaste koolilõuna 
täies ulatuses alates 01. jaanuarist 2007.
§ 3. Tasuta koolilõuna arvestus toimub koolide, klasside ja õpi-
laste lõikes.
§ 4. Antud korra täitmist kontrollib volikogu revisjonikomisjon.
§ 5. Määrus jõustub 10. oktoober 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 252

Koogi küla Metsaääre maaüksusele elamu teenindamiseks 
vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
2, maakatastriseaduse § 18 lg 7, Koogi küla Metsaääre  maaüksu-
se omaniku Margus Malva avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Määrata Koogi külas Margus Malva omandisse kuuluva maa-
tulundusmaa sihtotstarbega Metsaääre kinnistu registriosa nr 
12242702 elamu teenindamiseks vajaliku 5238 m² suuruse 
maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 253 

Kullamäe küla Suige maaüksusele elamu teenindamiseks va-
jaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
2, maakatastriseaduse § 18 lg 7, Kullamäe küla Suige maaüksuse 
omaniku Elle Tischler’i avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B :
1. Määrata Kullamäe külas Elle Tischler’i omandisse kuulu-
va maatulundusmaa sihtotstarbega Suige kinnistu registriosa 
nr  2669802 elamu teenindamiseks vajaliku 7844 m² suuruse 
maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 254 

Ihasalu küla Suureväli 1 maaüksusele elamu teenindami-
seks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
2, maakatastriseaduse § 18 lg 7, Ihasalu küla Suureväli 1 maaük-
suse kaasomanike Aino Kahu ja Henry Holm’i avalduse, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Määrata Ihasalu külas Aino Kahu ja Henry Holm’i kaasoman-
disse kuuluva maatulundusmaa sihtotstarbega Suureväli kinnistu 
registriosa nr 3038502 elamu teenindamiseks vajaliku 2254 m² 
suuruse maaüksuse Suureväli 1 sihtotstarbeks elamumaa.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 255 

Maavanemale seisukoha andmine
Lähtuvalt Harju Maavalitsuse 16.08.2007 kirjast nr. 3.2-2/9 soovib 
Harjumaal, Jõelähtme vallas, Haljava külas, Vilma Nikiforova’le 
kuuluvat kinnistut Helisalu, mis on registreeritud Harju Maakohtu 
kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosas nr. 1894802, pin-
dalaga 2,77 ha maatulundusmaa, katastritunnus 24504:009:0190, 
omandada Vladimir Zinoviev (ik. xxxxx), elukoht xxxxx, Maardu. 
Arvestades eelpooltoodut ning võttes aluseks kinnisasja oman-
damise kitsendamise seaduse § 1 lg 1, lg 2 p 1, § 2 lg 4 ja § 4 lg 
1, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B: 
1. Nõustuda Jõelähtme vallas, Haljava külas asuva Vilma 
Nikiforova’le kuuluva Helisalu kinnistu (pindala 2,77 ha, katastri-
tunnus 24504:009:0190, registreeritud Harju Maakohtu kinnis-
tusosakonna kinnistusregistri registriosas nr. 1894802 omanda-
misega välismaalase Vladimir Zinoviev’i (ik. xxxxx, elukoht xxxxx) 
poolt.
2. Võtta teadmiseks, et Helisalu kinnistu juurdepääsutee servituut 
Nõmme kinnistule on senini seadmata.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva 
jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Art Kuum 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 256 

Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine ja vee-ettevõtja 
määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 8, 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21 ja lg 3, § 9 lg 1 
ja 2, § 10 lg 1 alusel ning tulenevalt osaühingu Loo Vesi           17. 
augusti 2007 taotlusest nr 150 ja vallavalitsuse ettepanekust, Jõe-
lähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Määrata Jõelähtme vallas vee-ettevõtjaks osaühing Loo Vesi 
(äriregistrikood 10451270), asukohaga Saha tee 9F Loo alevik 
74201 Harjumaa).
2. Kehtestada vee-ettevõtja osaühing Loo Vesi tegevuspiirkon-
naks Jõelähtme valla haldusterritoorium.
3. Jõelähtme Vallavalitsusel sõlmida ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni üldistes huvides kasutamiseks ja hooldamiseks lepingud 
osaühinguga Loo Vesi.
4. Käesoleva otsuse punktis 3 nimetatud lepingud sõlmida hilje-
malt 01. jaanuariks 2008.
5. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 29. jaanuari 
2002 otsus nr 4 “Vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestami-
ne”. 
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
7. Jõelähtme Vallavalitsusel teha käesolev otsus teatavaks osaü-
hingule Loo Vesi.
8. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 257

Uusküla küla Väike-Kubli kinnistu detailplaneeringu kehtes-
tamine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 
planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 
p 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Uusküla küla Väike-Kubli kinnistu detailplaneering 
vastavalt ETP Grupp OÜ poolt koostatud tööle nr. 1525, millega 
ca 2,0 ha suurusele Väike-Kubli kinnistule määratakse tootmis- ja 
ärimaa sihtotstarve ning antakse teede ja trasside lahendused.
2. Detailplaneeringu järgsete teede ning tehnovõrkude ja rajatiste 
väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 13. august 2007.
a. sõlmitud lepingule nr. DP-247/07.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu 
jooksul arvestades otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 258

Uusküla küla Muuga jaama laienduse raudteed ja Muuga 
sadam 3 osa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 
planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 
p 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Uusküla küla Muuga jaama laienduse raudteed ja 
Muuga sadam 3 osa maaüksuse detailplaneering vastavalt ETP 
Grupp poolt koostatud tööle nr. 1397, millega ca 89 ha suurusele 
maa alale planeeritakse raudteed.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu 
jooksul arvestades otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 259

Iru küla Metsa tee 15 ja Metsa tee 17 kinnistute detailplanee-
ringu kehtestamine Metsa tee 17 ja lähiala osas
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 
planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 
p 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Iru küla Metsa tee 15 ja Metsa tee 17 kinnistute 
detailplaneering Metsa tee 17 ja lähiala osas vastavalt Alternatiiv-
energia Grupp AS poolt koostatud tööle nr. DP-02/06, millega on 
kavandatud ca 1,17 ha pindalaga kinnistutele kahe uue elamu-
maa ja ühe äri-tootmismaa krundi moodustamine.
2. Detailplaneeringu järgsete teede ning tehnovõrkude ja rajatiste 
väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 11. septembril 
2007.a. sõlmitud lepingule nr. DP-284/07.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu 
jooksul arvestades otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 260

Neeme küla Ranna kinnistudetailplaneeringu kehtestamine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 
planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 
p 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Neeme küla Ranna kinnistu detailplaneering vasta-
valt OÜ Maaplaneeringud poolt koostatud tööle nr. 268-06, mille-
ga on kavandatud ca 0,29 ha suurune Ranna kinnistu jagamine 
kaheks kinnistuks.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu 
jooksul arvestades otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 261

IKoogi küla Laageri maaüksuse I ja II maatüki detailplanee-
ringu kehtestamine II maatüki osas
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 
planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 
p 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Koogi küla Laageri maaüksuse I ja II maatüki de-
tailplaneering II maatüki osas vastavalt OÜ M.K. Konsultatsioonid 
poolt koostatud tööle nr. 0906/61, millega on kavandatud Laageri 
II maatüki ehitusõigus ja heakord.
2. Detailplaneeringu järgsete teede ning tehnovõrkude ja rajatiste 
väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 13. septembril 
2007.a. sõlmitud lepingule nr. DP-286/07.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu 
jooksul arvestades otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  01. oktoober 2007 nr 263

Viimsi vallavalitsuse tellimusel koostatud üldplaneeringu 
„Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt 
Muuga küla üldplaneering” kooskõlastamine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 
planeerimisseaduse § 17 lg 2 p 2, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kooskõlastada Viimsi vallavalitsuse tellimusel koostatud üldp-
laneeringu „Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osa-
liselt Muuga küla üldplaneering” vastavalt Viimsi vallavalitsuse ja 
AS Entec poolt koostatud tööle nr. 631/05.
2. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE JUURDE KUULUVATE LISA-
DE JA SELETUSKIRJADEGA SAAB TUTVUDA JÕELÄHTME 
VALLAVALITSUSE KODULEHEKÜLJEL: www.joelahtme.ee 
VÕI PABERKANDJAL VALLA KANTSELEIS
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Valla eakad sünnipäevalapsed
oktoobris 2007

Septembris 2007.a. surnud valla elanikud
Harri Rooks   31.01.1925 – 04.09.2007 
Jenny Lehemets  26.11.1922 – 10.09.2007 
Milve Prokk   23.09.1932 – 21.09.2007
Eda Mihhailov   26.02.1950 – 25.09.2007 
Maia Jakson   04.02.1929 – 27.09.2007 
Nadežda Popova  18.07.1937 – 28.09.2007 
Jüri Idavain   29.09.1958 – 29.09.2007

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus

52 788 70 ja 6054866; 

ajaleht@joelahtme.ee

Igal aastal on Jõelähtme vald maksnud üle 
70-aastastele valla elanikele jõulutoetust. 
Jätkame seda traditsiooni ka sel aastal. Raha 
kättetoimetamisel on meid aidanud postipoisid ja 
Loo Elamuhoolduse pere. Palju tänu abistajatele.

Parem moodus raha kätte saada on ülekandega 
panga kaudu. Siit ka palve kõigile üle 70-aastastele 
valla elanikele:

PALUN TEATAGE JÕELÄHTME 
VALLAVALITSUSELE OMA PANGA 
ARVELDUSARVE 
NUMBER 

Teatada valla sotsiaalosakonda telefonidel 
6054 860 ja 6054 880

Sotsiaalosakond

Abipolitsei
Kes on abipolitseinik? 
Abipolitseinikud on vabatahtlikud isikud, kes osa-

levad politsei tegevuses abipolitseiniku seaduse ja 
muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud 
juhtudel ja korras.

Abipolitseinike tegevust reguleerib abipolitseini-
ke seadus 

Kes võib saada abipolitseinikuks? 
Abipolitseinikuks võib saada iga Eesti kodanik, kes 

on vähemalt 18-aastane, valdab eesti keelt vastavalt 
kehtestatud nõuetele, keda pole karistatud tahtliku 
kuriteo eest, kellel ei ole karistust ning kes oma ise-
loomu ja kõlbeliste omaduste, haridustaseme, keha-
lise ettevalmistuse ja tervisliku seisundi poolest on 
võimeline täitma abipolitseiniku ülesandeid.

Täpsemalt loe abipolitseinike seadusest.
Kuidas saada abipolitseinikuks?
Abipolitseinikuks saamiseks tuleb esitada avaldus 

vastava politseiasutuse juhi nimele, kus piirkonnas 
soovija abipolitseinikuna tööle soovib hakata. Kõi-
gepealt kontrollitakse inimese vastavust kehtestatud 
nõuetele, pärast seda läbib tulevane abipolitseinik 
koolituse. Seejärel arvatakse avaldaja politseiasu-
tuse juhi käskkirjaga abipolitseinikuks ning värske 

abipolitseinik määratakse konkreetse politseiamet-
niku juurde või abipolitseinike formeeringusse. 

Mida abipolitseinikud teevad?
Abipolitseinkud võivad üldjuhul valida, millises 

piirkonnas nad töötada soovivad. Samas tuleb olla 
valmis vajadusel minema appi ka teistesse piirkon-
dadesse. Abipolitseinikke kaasatakse avaliku korra 
kaitsel (patrullis).

Abipolitseinike tööd politsei ei tasusta, aga võima-
lus abipolitseinike tasustamiseks on kohalikel oma-
valitsustel.

Kust saada rohkem infot?
Täpsemat infot abipolitseinikuks saamise kohta 

(esitatavate dokumentide ning vajalike protseduuri-
de kohta) saab politseiasutuste personalitalitustest 
või kontaktisikult:

Kaupo Luur, telefon 53400125, 6 080 100,
Jõelähtme valla konstaabel,

Arvo Lassi, telefon 608 0763; 605 4862, 
5225909, Jõelähtme valla korrakaitse vanemspet-
sialist 

KUI VAJAD ABI - POLITSEI 
TASUTA LÜHINUMBER 110 

Austatud Jõelähtme valla aktiivsed ja teotahtelised elanikud !
Muudame oma koduvalla turvaliseks ja keskkonnasõbralikuks !
Ootame kõiki, kes soovivad osaleda abipolitseinikuna korra- 
ja keskkonnakaitsega seonduvate probleeemide  lahendamisel 
6. novembril 2007.a. kell 15.00 – 19.00 Loo Korrakaitsepunkti 
ruumides, Saha tee 11A, Loo alevik. 
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Täname kõiki, kes toetasid MTÜ Meie Kaberneeme 
suviseid üritusi kas rahaliselt või oma osalusega! 

Eriline tänu Jõelähtme vallavalitsusele, Kaberneeme 
raamatukogule ja eraisikutele, kelleta poleks need 
ettevõtmised teoks saanud. 

Kõik mõtteavaldused ja ettepanekud MTÜ Meie 
Kaberneeme tegevuse kohta ja selle jätkamiseks on 
teretulnud aadressil info@meiekaberneeme.org.ee 
MTÜ Meie Kaberneeme
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15.10 82 EVALD PÜSS Kostivere alevik 

18.10 81 MÄRT ADAMSON Iru küla

23.10 93 HILDA-MARIE NOOR Haljava küla

22.10 85 LJUBOV SIRKAS Jägala küla

25.10 75 NIKOLAI PUUSEPP Loo alevik

09.10 75 AINO SEPP Loo alevik

24.10 75 HELJU-HELENE TOOMEMETS Kostivere alevik

02.10 70 ARVI VAARIK Haljava küla

13.10 70 ANTS KIRIKAL Koogi küla

26.10 70 ARVO HÜTSI Loo alevik

01.10 70 VAIKE KÖÖNVERK Maardu küla

04.10 70 HELJU LÕPP Iru küla

Maardu külla 
(Maardu mõisa juurde) tuli 
pühapäeval, 30. 09. 2007 
kena taksikoer ja me ei suuda 
leida tema omanikku. 
Saate kuidagi aidata?
Priit Muuga
(+372) 5055445

Määrus hakkab kehtima 1. jaanuarist 
2008 ning seni makstakse sõidusoodutust 
Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste 
maksmise korra alusel. Sõidusoodustust 
makstakse elanikeregistri andmetel Jõe-
lähtme valda registreeritud õpilastele.

Nagu eelnevatel aastatel, on ka uue 
korra kohaselt sõit valla õpilasliinidel 
õpilaspileti ettenäitamisel tasuta, samuti 
hüvitatakse meie valla koolide õpilaste 
ühistranspordi sõidukulud 100%-liselt, 
kui õpilasliin ei läbi lapse elukohta. 

Tasuta saavad kooli sõita erivajadus-
tega lapsed ning muukeelsete koolide 
õpilased – Jõelähtme vallas puuduvad 

vastavad haridusasutused. 
Uuest korrast tulenevalt hakatak-

se maksma 100%-list sõidusoodustust 
väljaspool oma valda põhiharidust ning 
keskharidust päevases õppevormis 
omandavatele koolilastele juhul, kui pere 
sissetulek pereliikme kohta ühes kuus ei 
ületa kehtivat toimetulekupiiri. 50%-list 
sõidusoodustust on võimalik taotelda, kui 
sissetulek ühe pereliikme kohta ei ületa 
1,5-kordset kehtivat toimetulekupiiri. 
Käesoleval aastal on toimetulekupiiriks 
900 krooni esimese pereliikme kohta, iga 
järgneva kohta 720 krooni. Kuna tegu on 
muutuva summaga, võib uuel aastal toi-
metulekupiir tõusta. 

Et valla territoorium on lai ning iga 
lapse koolitee erinev, siis on lisatud  säte, 
mille kohaselt on vallavalitsusel õigus 
menetleda ka erandjuhtumeid ning kui 
sõidusoodustuse vajadus on põhjenda-
tud -   igakuist toetust maksta. 

Sõidusoodustust reguleeriva korra 
alusel ei kuulu kompenseerimisele huvi-
koolides käivate õpilaste bussisõit ning 
samuti täiskasvanute gümnaasiumide 

õpilaste transpordikulud. Huvikoolides 
käivatele lastele maksab Jõelähtme vald 
kompensatsiooni kuutasu osas (vt eel-
mist Jõelähtme valla lehte) ja niinimeta-
tud õhtukoolis õppijad on suuremalt jaolt 
tööl käivad inimesed. 

Sõidusoodustust saamiseks on vaja 
esitada vallavalitsusse vormikohane taot-
lus, mille leiate edaspidi Jõelähtme valla 
kodulehelt. Kuna sõidusoodustuse maks-
mine on mõnel juhul seotud perekonna 
sissetulekuga, on vallavalitsusel õigus 
nõuda ka vastavaid dokumente. Sõidu-
soodustust makstakse taotlusele lisatud 
kuukaardi või piletite alusel. 

Lähemalt saab tutvuda nii “Õpilaste 
sõidusoodustuse taotlemise, määramise 
ja väljamaksmise korraga” kui ka “Jõe-
lähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste 
maksmise korraga” valla kodulehel www.
joelahtme.ee, alajaotuse sotsiaalhoole-
kanne all. 

 
Jõelähtme Vallavalitsuse 

sotsiaalosakond

Õpilaste sõidusoodustused
Jõelähtme Vallavoliko-
gus võeti 1. oktoobril vas-
tu määrus „Õpilaste sõi-
dusoodustuse taotlemise, 
määramise ja väljamaks-
mise kord Jõelähtme val-
las“. 
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Elanike paremaks teenindamiseks on vastuvõtuajad muutunud
Kodanike vastuvõtuajad vallavalitsuses on:
Vallavanem    N 13.00 – 16.00
Abivallavanemad   T  09.00 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Vallasekretär    E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;
Finantsjuht    E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;  R 08.15 – 14.00
Kantselei    E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;  R 08.15 – 14.00
Raamatupidamine   E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;  R 08.15 – 14.00
Maa- ja planeerimisosakond  T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Ehituse- ja keskkonnaosakond T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Hariduse- ja kultuuriosakond T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Sotsiaalosakond   T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
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WWW.VISIOONPROJEKT.EE
5017159 ; 6459858

INFO@VISIOONPROJEKT.EE

 HOONETE PROJEKTID
DETAILPLANEERINGUD
LAMMUTUSPROJEKTID

         KORTERELAMUTE
             RENOVEERIMINE
OMANIKUJÄRELVALVE
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Seoses Maardu 
Keskturu 
laiendamisega pakume 
kauplemiskohti turu 
kioskites ja välismüügi 
laudadel. Huvi 
tekkimisel või lisainfo 
saamiseks helistada 
tel. 6 140 855, 
Oksana Aleksejeva.

Tere,
15. septembril 
kadus Loo ale-
vikus ilus hall 
emane kass 
(8aastane).  
Palun abi minu 
lemmiklooma 
leidmisel. Kui on 
mingitki teavet, 
palun helistada 
tel. 56255450.
 
Ette tänades
Mai Kattai
Toome tee 6-33
Loo alevik

Müüa uued katusekorterid kesklin-
nast 10 minuti autosõidu kaugusel 
Loo alevikus, Saha teel. Logistiliselt 
on tegemist väga hea asukohaga, 
lähedal on pood, lasteaed ja kool, 
bussiühendus kesklinnaga väga 
hea. Täielikult renoveeritud Stalini- 
aegsele kivimajale peale ehitatud 
katusekorterid on erineva suuru-
sega (alates 32,6m2 kuni 65,6m2), 
kõigil korteritel on suured vinskapid 
ja katuseaknad. Hinna sees on mait-
sekas  ja kvaliteetne siseviimistlus 
ja üks autoparkimiskoht maja ees. 
Uute korteritega on võimalik tulla   
kohapeale tutvuma. Oma  soovist 
anna eelnevalt telefoni teel teada.

Tel: 5227807 
E-mail: info@demostop.ee


