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Aeg hakata prügi 
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4Jõelähtme

Praegusel pimedal ajal on küünalde soo-
jusel ja valgusel eriline tähendus. Arvan, et 
paljudes kodudes on hubaste õhtute hõngu 
just küünalde või sooja kaminatule pais-
tes.

Pühapäeval kirikus kuuldud jutlusest 
meenub kirjakoht, mis kõneles neitsi-
test, kelle ülesandeks oli õlilampides tule 
hoidmine. Kujund valgusest - mida enam 
küünlaid, seda rohkem valgust meie üm-
ber ja pimedus polegi enam nii pime.

 Kannaksin selle kujundi meelsasti üle 
meie valla lumeootel kultuurimaastikule. 
Mida enam ärksa vaimuga inimesi, seda 
rohkem hingesoojust, vaimuvalgust ja elu-
rõõmu meie ümber. Õnneks neid inimesi 
on ja päris palju. Olen leidnud neid talgu-
päevalt Sahal, hulgaliselt seenioride klubist 
Loo Kultuurikeskuses nii peomeeleolus 
kui kangastelgede ülespanemise juures. 
Imeliselt palju toredaid noori peresid Lu-
sikapeolt Jõelähtme rahvamajas. Armsaid 
pisipõnne sügishommikutelt Jõelähtmes ja 
Neemes. Südamesoojaga mõtlen kõigile 
koolide juurde moodustunud ansamblite 
ja kooride lauljaile ja muusikaõpetajatele, 
kes kiire elutempo juures on leidnud aega 
tulla ühistele lauluharjutustele. Mõtlen 
Jõelähtme kogudusele ja kirikule, mis on 
uute vitraazhakende läbi jälle kaunimaks 
saanud. Mõtlen tõmbetuules ja küünlaval-
gel külmast võdisedes, aga hinge soojen-
davatele jumalateenistustele Saha kabelis. 
Mõtlen entusiastlikele kunsti- ja käsitöö-
õpetajatele, kes kasutavad tikandeis Jõe-
lähtme paikkonnale omaseid rikkalike 
ornamente, toovad esile rahvariide kanga 
ilu kogu värvigamma ulatuses seeliku trii-
bumustrites. Toredatele prantslastele Jona-
thanile ja Ameliele, kes on teinud Rebala 
kaitseala muuseumist noortepärase tutvus-
tava CD ja kaunistanud mitmeid sündmusi 
iiri flöödi helide ja oma kauni lauluhääle-
ga. Ja nii edasi, ja nii edasi... valla ühest 
servast teise, Koogi ja Kallavere küladest 
näiteks Jõelähtme rahvamajja tantsuklu-
bisse kokku. 

Arvan, et sündmuste ja toredate kaaslas-
te loetelu võiks jätkata. Jällegi tuleb meel-
de üks Piibli kirjakoht: “Paluge, ja teile an-
takse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile 
avatakse .“ 

Soovin kõigile toredat, küünlasäras ad-
vendi- ja jõuluaega pere ja sõpruskonna 
keskel! Leidkem uusi hingesugulasi ja 
hoidkem oma armsaid! Tähtsad pole mitte 
kingitused, vaid lähedased inimsuhted.

Mõtiskles küünalt hingesoojas hoida 
püüdev õhkõrna ja hapra kultuurivõrgu 
kuduja

Silja Trisberg
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Sisukord
Alustan oma mõtisklust helilooja 
Krista Tiitma laulust pärit sõnadega:

“Süüta küünal, siis valgem on toas,
süüta küünal ja varjud taanduvad.
Süüta küünal, las soojendab ta sind, 
selle paistel sul rahu leiab hing.”

Mõtisklus

Hea vallarahvas
Tänan oma valijaid ja volikogu liikmeid, tänan oma meeskonda, ametnik-
ke ja vallakodanikke, kelle osaluseta pole sündinud ükski õige otsus.
Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ja head vana aasta lõppu.

Ardo Lass,
vallavanem

erakogu

 Peeter Hütt

Lehte saab värvilisena näha internetiaadressil http://www.joelahtme.ee/?id=547
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Vallavalitsuse pöördumine 
elanike poole kodanikupäeval

JÕELÄHTME VALLA LEHT

VOLIKOGU 
VEERG

Hea Jõelähtme valla 
elanik!
Registreeru ametlikult kodu-
valla kodanikuks, siis laekub 
11,9 protsenti Sinu brutotu-
lust valla eelarvesse. Nii osaled 
ka Sina oma valla arendamisel, 
teede korrastamisel, lasteaeda-
de ja koolide laiendamisel ning 
sotsiaal- ja kultuuriteenuste 
parendamisel. 
Kõige lihtsam on täita eluko-
hateade kirjalikult ja panna 
see koos isikut tõendava doku-
mendi koopiaga posti (eluko-

hateate vormi leiad valla ko-
dulehelt www.joelahtme.ee). 
Võid ka tulla valla kantseleis-
se ja täita elukohateate koha-
peal. Kolmas moodus on esita-
da see digitaalallkirjaga e-pos-
ti teel. Selleks peab olema ID-
kaart ning arvuti vastavalt ju-
histele ette valmistatud (www.
id.ee).

Jõelähtme Vallavalitsus loosib 
kuni 31. detsembrini end Jõe-
lähtme valla elanikuks regist-
reerunute vahel välja kaks nä-

dalalõpu paketti kahele kodu-
maises spaas ja viis tasuta hoo-
ajapääset Loo spordihoone 
ujulasse. 
Iga detsembrikuus Jõelähtme 
valla elanikuks registreerinu 
saab meene. 
Kes vormistavad elukohatea-
te enne käesoleva aasta lõp-
pu, annavad oma panuse ko-
duvalla arengusse juba järgmi-
sel aastal. 
Tere tulemast Jõelähtme valla 
kodanikuks!

lisainfo: lia@joelahtme.ee

Art Kuum
volikogu esimees

Üleskutse

Volikogu esimehena oli mul väga hea meel näha, et 
vahel toovad just keerulised ja tähtsad ning rasked 
küsimused ühe mütsi alla kokku muidu nii kireva 
volikogu.

Novembri lõpul toimunud volikogu istungil oli päe-
vakorras mitu meie valla jaoks väga olulist küsimust, 
alustades Loo kooli renoveerimiseks mõeldud vahendi-
te eraldamisest kuni 2007. aasta lisaeelarveni ja 2008. 
aasta eelarve üleandmiseni volikogule esimeseks lu-
gemiseks. Valiti ka sotsiaalkomisjoni aseesimees, kel-
leks sai Ester Sassi. Kinnitati uus arengukava Neeme 
algkoolile ja ka Neeme lasteaiale. Hea uudisena kõigile 
vallaelanikele otsustas volikogu maamaksu 2008-ndal 
aastal mitte tõsta, vaid jätta samale tasemele nagu käes-
oleval aastal.

Loo kooli renoveerimise teemat on arutatud korduvalt 
nii spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud töögrupis kui 
volikogu komisjonides ja kindlasti on ka vallavalitsus 
pühendunud viimasel ajal sellele teemale. Väljatööta-
tud projekti alusel taotleb Jõelähtme vald toetust Loo 
kooli renoveerimiseks ja spordihalli ehituseks Kohali-
ke Omavalitsuste Investeeringutoetuste kavast ehk nn. 
KOIT-kavast. Tegemist on sisuliselt Euroopa Liidust 
tuleva toetusega, mis riigi poolt maakondade kaupa 
laiali jaotatatakse. Loomulikult ei ole raha eraldamine 
veel päris kindel, kuid volikogu otsus omaosaluse eral-
damiseks oli vajalik, et meie taotlus sisse anda. Kogu 
projekti maksumuseks hinnatakse ca 60 miljonit kroo-
ni ja valla omaosalus oleks selles ca 10 miljonit krooni 
(nõutav minimaalselt 15%). Projekti teostumisel täies 
mahus saaks Loo koolimaja endale spordihalli ja mõned 
uued klassiruumid ning täieliku kapitaalremondi katu-
seharjast vundamendini. Vallavalitsuse poolt pakutud 
finantseerimisskeem tooks vallale tohutu kokkuhoiu, 
võrreldes eelmisele vallavanemale saatuslikuks saanud 
projektiga, kus finantseerijaks oleks olnud Riigi Kinnis-
vara AS ja mis toonuks vallale kaasa 250 miljoni krooni-
ni ulatuvad rahalised kohustused. Tänane lahendus oma 
10 miljonilise väljaminekuga jätab vallale võimaluse 
investeerida ka teistesse koolidesse, lasteaedadesse, mis 
renoveerimist või laiendamist vajavad.

Kuigi seda otsust oli pikalt kaalutud ja kõigil tasandi-
tel arutatud, tõi see volikogus endaga kaasa pika mõt-
tevahetuse, küll õnneks sõbralikus õhkkonnas. Diskus-
sioon käis põhiliselt ehituse mahu ja otsuse sõnastuse 
üle. Kui hetkeks võis tunduda, et volikogu ei suudagi 
üksmeelt leida, siis pooletunnise arutelu tulemus, 15 
poolthäälega vastu võetud otsus kinnitas vastupidist. 
Volikogu esimehena oli mul väga hea meel näha, et va-
hel on just keerulised ja tähtsad, kuid rasked küsimused 
need, mis muidu nii kireva volikogu koosseisu ühe müt-
si alla kokku toovad. Sellest punktist edasi oli õhkkond 
hoopis konstruktiivsem ning volikogu töötas istungi lõ-
puni väga produktiivselt. 

Lähenevat jõuluaega arvestades soovin, et üksmeelt 
ja üksteisemõistmist oleks meie kõigi südames. On ju 
jõulud suur rõõmupüha kogu kristlikus maailmas. Meil 
on jõulukuu tavaliselt kõige pimedam aeg karmide il-
madega, kui õues on porine. Niisugune kontrast meie 
sees särava jõuluootusega viib inimestel mõtted tihti 
igavikulistele teemadele. Kust me tuleme ja kuhu lä-
heme? Mis või kes on meile tähtsad? Kel jõulupüha-
del aega jääb, et sellistele asjadele natukenegi mõelda 
ja ehk korra kirikuski käia, leiavad enda sees kindlasti 
uut jõudu, et pimedast ajast üle olla ja saabuvale aastale 
sirge seljaga vastu minna – ei ole sellest hullu midagi, 
et aastanumber jälle vahetub. Kaugel need ilusad talve-
ilmadki olla saavad?  

Kõike head jõuluks ja uueks aastaks!

Paljud elamud asuvad maatulundusmaadel, 
välja arvatud maatulundusmaade õuealadel 
paiknevad hooned, mis aga ei ole kehtiva-
te seadustega kooskõlas. (Maatulundusmaa 
õueala on määratud katastriplaanil.)

Kas elamu asub elamumaal või mitte, 

saab teada Maa-ameti koduleheküljelt maa 
sihtotstarvet vaadates. Kui see on maatulun-
dusmaa, siis tuleb pöörduda valla maa- ja 
planeerimisosakonna poole ning sealt saab 
juhised edaspidiseks toimimiseks.

Samas on tekkinud teine olukord, kus pal-
jud hooned valla territooriumil ei ole ehitis-
registris või on registris, kuid ei ole seotud 
konkreetse aadressiga. Seega  paljud ehitised 
on ehitisregistri tähenduses ebaseaduslikud.

Kas ehitis on ehitisregistris, saab kontrol-
lida ehitisregistrist, aadressil www.ehr.ee, 
klikata “otsi ehitis” ning aadressi järgi kont-

rollida, kas leiate oma aadressilt kõik ehiti-
sed, mis tegelikkuses eksisteerivad. Kui Te ei 
leidnud oma aadressilt midagi või vaid osa 
ehitisi, siis tuleb otsida üles kõik dokumen-
did (ka erastamisdokumendid) oma hoonete 
kohta ning pöörduda valla ehitus- ja kesk-
konnaosakonna poole. Sealt antakse Teile 
abi ehitise leidmiseks ehitisregistris või nõu, 
kuidas seadustada siiani ebaseaduslik ehitis. 

Ebaseaduslikud ehitised tuleb kindlasti 
seadustada. 

Heiki Lilienthal,
ehitusosakond

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 27.11.2007 
vastu määruse nr 88, mille punkt 3 alusel 
vabastatakse avalduse esitanud pensionärid, 
represseeritud ja represseeritutega võrdsus-
tatud elamumaa kasutajad 2007. aastal maa-
maksust kuni 1,0 hektari ulatuses, kuid sum-
mas mitte üle 600 krooni.

Maamaksuvabastuse saamiseks tuleb esi-
tada avaldus hiljemalt maksustamisaasta esi-
meseks jaanuariks. Avalduses peab taotleja 
esitama järgnevad andmed:
1. ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, pensio-

ni- või represseeritu tunnistuse number,
2. alalise elukoha aadress,
3. maksustatava krundi aadress ja pindala,
4. maakasutusõiguse ulatus,
5. kinnitus, et maakasutusõiguse alusel ei saa 
taotleja rendi- ega üüritulu,
6. kuupäev ja allkiri.

Isikul on õigus taotleda vaid ühte liiki maa-
maksuvabastust - kas riikliku pensionikind-
lustuse seaduse alusel pensioni saajana, rep-
resseerituna või represseerituga võrdsustatud 

isikuna.
Isikud, kes on maamaksuvabastuse taotlu-

se esitanud ja kes omavad õigust maamak-
suvabastusele ka järgnevatel aastatel, pole 
kohustatud igal aastal uut taotlust esitama. 
Kui maamaksuvabastuse taotlejal on maa-
maksuvabastuse alus ära langenud, siis tuleb 
sellest ühe kuu jooksul Jõelähtme Vallavalit-
susele teatada.

Triin Paomees,
maakorralduse peaspetsialist

Koljunuki kaitseala loomine 
ei ole põhjendatud

Veel ühe NATURA kaitseala loomine suu-
rusega 138 ha, millest 89 ha asuks eramaa-
del kokku ligi 20 kinnistul, paneb meie valla 
maaomanikele täiendava koorma ja pidurdab 
valla arengut selles piirkonnas.

Tõelised loodusväärtused vajavad kaits-
mist. Kuid kaitseala moodustamise ettepa-
nekus ei sisaldu piisavalt põhjendusi selle 
kohta, et tegemist on pika aja jooksul välja-
kujunenud unikaalse looduskooslusega, mis 
vääriks NATURA alana kaitse alla võtmist. 

Maaomanike väitel on praegune olukord 
tekkinud viimasel paaril aastakümnel kraavi-

de ummistumise tõttu, kuna enne maareformi 
jättis riik need maad lihtsalt hooletusse. Maa-
omanikud ja vald on huvitatud selle piirkon-
na arengust, mitte sealsete maade edasisest 
soostumisest.

Ümbruskonnas kasvab edaspidi pidevalt 
elanike arv ja liikluskoormus, mis võib te-
kitada suuri probleeme kaitsealal nõutava 
kaitserezhiimi järgmisel.

Riik ei ole ka praeguseid Jõelähtme vallas 
asuvaid loodus- ja muinsuskaitsealasid väär-
tustanud ja nende kordategemiseks ning iga-
aastaseks korrashoiuks piisavalt vahendeid 

eraldanud, kuigi suur osa kaitsealustest maa-
dest, eriti Rebala MKA-l, kuulub riigile.

Jõelähtme valla volikogu otsus 
Volikogu on seisukohal, et riigi poolt esi-

tatud põhjendused kaitseala moodustamiseks 
ei kaalu üles kohaliku piirkonna elanike ja 
maaomanike ning valla selle piirkonna aren-
gu huve. 

Volikogu ei toeta Koljunuki maastikukait-
seala moodustamist ja teeb keskkonnaminist-
rile ettepaneku sellest kavatsusest loobuda. 

Riik tegi vallale ettepaneku Koljunuki kaitseala moodustamiseks, valla volikogu ei nõustunud.

Maamaksuvabastus

Elamutega maatulundus-
maad elamumaadeks ning 
ebaseaduslikud ehitused sea-
duslikeks!
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„Estonia“ teatri direktor Paul Himma 
on vaid kahes kohas töötanud – lisaks 
praegusele paigale veel Eesti Raadios, 
kus ta alustas muusikuna ja Eesti Raa-
dio kammerorkestri ning estraadior-
kestri direktorina. Tõsi mis tõsi - ka-
heksakümnendate alguses olid Eesti 
Raadiol nii eelnimetatud kollektiivid 
kui ka veel suur segakoor, rääkimata 
sotsioloogide seltskonnast jm., aga 
see jutt läheks meie „pealiinist“ kõr-
vale. Igatahes jõudis Paul Himma ER 
muusikasaadete peatoimetaja ja pea-
direktori asetäitja postini välja. Küm-
me aastat üsna keerukat seltskonda 
juhtida pole kindlasti kerge, aga usun, 
et meid on palju, kes teavad teda Raa-
diomaja aegadest mõnusa ja rahuliku 
inimesena. Kas need omadused võik-
sid pärineda lapsepõlvekodust, uurin 
tema enda käest. Küllap loeb ka see, 
et isa oli pastor, oletan veel. Ja edasi 
räägimegi 

lapsepõlvest.
„Ma olen tõesti vaimuliku perest. 

Me elasime Tartus Karlovas väikeses 
agulikorteris ja minu meelest ei ol-
nud päevagi, mil meil poleks käinud 
oma 5-6 inimest, ühel üks, teisel teine 
mure. Ma ei tea, mida isa nendega rää-
kis, aga eks ta olnud nagu psühholoog, 
ärakuulaja ja nõuandja. Väga palju oli 
muserdatud saatusega inimesi, kel olid 
peremured, kes olid Siberist tulnud. 
See arusaam on mul tulnud muidugi 
palju hiljem.“

Lapsed küll ei teadvusta alati seda, 
mida nad kuulevad-näevad, aga see 
võib kuidagi siiski sissepoole salvestu-
da ja hilisemates suhetes väärtuslikuks 
osutuda. Paul on sellega nõus – mis see 
juhtiminegi muud on kui inimsuhete 
juhtimine, püüe leida inimeste juures 
ühisosa, seda hoida ja kasvatada ning 
silm peal pidada. Küll aga ei kujuta ta 
ette, et praegu oleks keegi nõus sääras-
tes tingimustes töötama nagu tema isa. 
Korter oli kahetoaline, seinad kostsid 
hästi läbi. Ema askeldas köögis, aga 

teisest toast kostis sageli klaveri- 
ja viiulimängu harjutamist – eks 
muidugi poisslaps Paul. „Vett 
võeti hoovilt kaevust, hiljem 
toodi see küll tuppa, aga must 
vesi ei tahtnud ikka veel ise välja 
minna. Ometi oli õhkkond too-
nases Karlovas vahva, seal olid 
mängukaaslased, tekkis justkui 
oma sootsium või oma ruum“, 
meenutab tänane Paul. Üks pluss 
oli veel – vene keel sai selgeks 
tänu kahele venelasest mängu-
kaaslasele. Kohe nii selgeks, et 
seda ei pidanudki pärastpoole 
enam õppima – Paul Himma tegi 
vene keele eksami ära nii Muusi-
kakooli kui hiljem Konservatoo-
riumi alguses. 

Mõistagi andsid kodu ja lapse-
põlv palju muudki eluteele kaasa. 
Kuigi ema poolt oli ta kolmandat 
põlve linlane, tuli isa noore poi-
sina Võrumaalt Tartusse. 

„Võrumaal on tänini palju 
Himmasid, Himma talusid ja ise-

gi külasid. Ma ei oska öelda, kas ma 
praegu saaksin hobuse vankri ette, 
võib-olla kui väga pusiksin ja hobune 
ära ei tüdi, aga lapsepõlves olen küll 
rakendanud hobust. Emaema oli sa-
muti juba noorena linna tulnud, aga 
mu lapsepõlvesuvede mängumaad ja 
kalastuspaigad olid tema kodukandis, 
Taevaskoja ja Kiidjärve mail. Üks 
poiss hoidis seal küla karja, 4-5 lehma 
ja 20 lammast. Mina olin siis väga tihti 
nö. palgata karjasena kaasas. Ma ei ole 
küll lehma lüpsnud, aga loodusest pole 
ma kaugele jäänud“, väidab Paul. 

Siiski ei jäta mind tema lapsepõlv 
veel rahule. Kuidas pere välja tuli, kui 
isa pastoriametis, vene ajal? Kuidas ta 
üldse oma ameti valis?

„Ilmselt oli raske hakkama saada, 
sest ega „usukultuse teenrile“ toidu-
talonge jagatud. Olen 1953. aastal 
sündinud ja tollest ajal, kui minu mälu 
algab, aastatest 1956-1957, on mul 
meeles, et meil oli kartulimaa kusagil 
Aardlas ja vanaema pidas Jõe tänavas 
kuuris siga. Eks need siis olnud meie 
„toidutalongid“. Minu ajal ei olnud asi 
enam nii hull kui venna lapsepõlves, 
tema on minust 11 aastat vanem.

Mis isa ametisse puutub, siis siin 
otsustas samuti aeg. Isa oli tulnud Tar-
tusse kondiitriks õppima, ema töötas 
müüjana, 1938. aastal laulatas neid 
legendaarne pastor Harry Haamer. 
Noored inimesed suutsid koguda väi-
kesed säästud ja unistasid oma kon-
diitriäri avamisest. 1940. aasta tõmbas 
kõigele kriipsu peale. Ka teoloogia-
õpingutele, mille vastu oli isal tõsi-
ne huvi. Nii ta siis hakkas otsima elu 
mõtet ja leidis, et usk on tema jaoks 
õige suund. 1944-ndast aastast 1984. 
aastani oli ta ametlikult Tartu Saalemi 
koguduse vaimulik ja hingekarjane. 
Praktiliselt iseõppinuna. See oli tema 
elutöö. Nagu eespool mainisin, käis 
tema juures palju inimesi, sealhulgas 
ka ülikooli õppejõude ja üliõpilasi. Oli 
palju õhtuid, kui ta võttis kella käest 
ja sõrmuse sõrmest, pani need lauale 
ja läks. Aga õnneks oli ta alati hom-
mikul jälle kodus. Mäletan, kuidas ta 
minu käest ikka küsis, mida meil koo-
lis õpetati, käskis selle ära õppida ja 
rääkis siis, kuidas asjad tegelikult olid. 
Mul on tänaseni mõned isa ütlused 
ja elutõed meelde jäänud. Tol hetkel, 
kui ta neid jagas, võisid need kaduda 
nagu kivi sügavasse vette, ometi talle-
tusid kusagil sisimas. Mu isa oli selles 
mõttes haruldane inimene, et ta oskas 
väga hästi ühendada tõsise ja sügava 
printsipiaalsuse tolerantsiga. Ta lasi 
teisel olla, temal oli oma liin, ta ei is-

tunud sellega teisele pähe. See on üks 
hirmus oluline oskus, mille puudumist 
ma märkan kogu aeg, isegi endal,“ tu-
leb Paulil tunnistada.

ERSO ja Eesti Raadio
Aastate möödudes on ilmselgelt 

näha, kuidas inimese elukäik kujuneb 
välja nagu muster, üks osa sobitub 
teisega, teine kolmandaga. Kui Paul 
Himma isa juures poleks käinud mõn-
da inglise keele lektorit, kas siis väike 
Paul oleks läinud tollasesse Tartu 2. 
keskkooli katsetele? Siis ei räägitud 
veel eliitkoolidest, aga olemas need 
olid ja nõnda sai Paul Himma sealt 
hea inglise keele, millega tuleb tänini 
välja. Praegu ei üllata sellega kedagi, 
aga kui Eesti Raadio lõi aastate eest 
suhteid Euroopa teiste raadiotega, siis 
kulus noore juhi keeleoskus marjaks. 
Ajaloolise tõe huvides tunnistab Paul 
üles, et seda eliitkooli ta tegelikult ei 
lõpetanud. Lugu oli selles, et tema 
senine eriaalaõpetaja muusikakoolist 
pidi Tallinna ERSOsse tööle minema 
ja vanemad pidasid õigeks, et poiss 
läheb kaasa ja hakkab Tallinna Muu-
sikakoolis edasi õppima. Neljandal 
kursusel oli tal esimene kokkupuude 
„Estonia“ teatriga. Nimelt kuulutati 
välja konkurss altviiuli kohale, võit 
tuli, kuigi koos õpingukaaslasega saadi 
koht kahe peale. Ja taas kord tuleb tõ-
deda, et veri veab oravapoja puu otsa. 
Paul Himma mäletab, kuidas ema ja 
isa laulsid duetti, üks mängis klaverit, 
teine kitarri, see oli tavaline. „Ma olin 
vist 4-aastane, kui mulle esimene vi-
neerist viiul osteti – Mebelnaja fabrika 
nr. 5, tehtud nii, nagu neid sel ajal teh-
ti. Oli kuidagi iseenesestmõistetav, et 
ma hakkan muusikaga tegelema. Isa 
võttis eratunde, tema unistuste pill oli 
viiul. Ju mina pidin tema unistused 
ellu viima.“

Mõistagi jätkusid õpingud Konser-
vatooriumis, tõsi küll, katkendlikult. 
Pisut segas kõikehõlmav priiusetunne, 
vahepeal tuli vene kroonu ja puhkpill, 
aga lõpp hea, kõik hea. Järgnesid aas-
tad muusikuna armsas „Estonias“ ja 
Eesti Raadio kammerorkestris ning 
estraadiorkestris. Tasapisi hiilides tuli 
juurde administratiivtöö. Kord oli vaja 
ühte, teinekord teist asja korraldada, 
kuni see kõik jäetigi lahkesti Pauli 
peale. Ta mäletab, kuidas 1982. aastal 
ühe estraadiorkestri proovi vaheajal 
tuli tema juurde Peeter Saul: „Kuulge, 
järgmise nädala tööplaan on vaja teha. 
Kas teeksite selle ära?“ „Mõtlesin, et 
meil on orkestril oma direktor, miks 
mina. Aga ei julgenud maestrole vastu 
hakata, ütlesin, et eks ma siis tee. Tuli 
välja, et nende teed direktoriga olid sel 
päeval lahku läinud ja oli vaja, et keegi 
võtaks asjaajamise üle. Tasapisi lisan-
dus töid, tuli õppida igasuguseid asju 
ja nii see läks“, meenutab Paul Himma 
oma juhitee algust. Nii see tõesti läks, 
sest varsti selgus, et Eesti Raadios va-
jatakse muusikasaadete peatoimetajat. 
„Ma olen tagantjärele aru saanud, et 
raadio juhtkond oli pisut hädas. Kaks 
eelmist muusikust peatoimetajat olid 
läinud erialasele tööle ja vajati ühte 
lüli, kes oleks kohal ja korraldaks asju 
toimetuse ja juhtkonna vahel. Pärast 
Peeter Saul tunnistas, et tema käest 
oli küsitud ja tema öelnud, et Himma 
saaks sellega hakkama küll. See oli 
tõsine lugu. Raadios on palju isiksusi. 
Mäletan, kui oli esimene koosolek, ma 
vaatasin neile staazhikatele kolleegi-
dele otsa ja mõtlesin – kas tõesti pean 
hakkama nende inimeste elu korral-
dama. Kes ma olen – poisike! Selg 
oli märg. Pidasin siis ja pean ka nüüd 
juhi ülesandeks olla omamoodi filter - 

kõike, mis tuleb ülalt, ei pea alla edasi 
andma. Ja vastupidi samuti.

 Olime tookord Raul Mälguga kaks 
kõige nooremat peatoimetajat ja sai-
me saatekava koosolekutel alati kõige 
rohkem peapesu. Aga see oli hea kool. 
Algas perestroika aeg, lõime teis-
te Euroopa raadiotega suhteid, palju 
sai ringi sõidetud ja vaadatud, kuidas 
teised teevad. Üks suuri töid oli raa-
dio struktuuri muutmine, mille järel 
I programmi kuulatavus tõusis 8%-lt 
25%-le. Ühel hetkel hakati otsima raa-
diole uut peadirektorit ja ma olin äkki 
selles karussellis sees. Käisime Herki 
Haldrega Riigikogus rääkimas oma 
plaanidest, tema võitis viie häälega ja 
kutsus mind asetäitjaks. Läksin. Aga 
ühel hetkel sai mu töö kuidagi otsa ja 
nii juhtus, et alates 6. maist 1994 olen 
ma „Estonias“.

Üheksakümnendate aastate algus ei 
olnud eestlasele just kerge aeg – ma-
jandust sätiti suure kriginaga ümber, 
raha oli vähe, kõigile ei jätkunud tööd. 
Võib arvata, et teatritee leidsid üles 
vaid kõige paadunumad käijad. Paul 
Himma kinnitab, et nõnda see oli – kü-
lastatavus oli keskmiselt 38%. Ka olid 
paljud teatriinimesed ära läinud, kes 
välismaale, kes kuhu. „Teatris oli min-
gisugune laialipaiskumise faas. Tuli 
hakata meeskonda looma. Struktuur 
oli niisugune, et 500 alluvat ja direktor. 
Mu esimesel töönädalal tuli ukse peale 
üks töömees (hea ja auväärne kolleeg, 
selgus hiljem) ja ütles, et tal on puuri 
vaja. Tundsin huvi, kes ta on ja miks ta 
minu käest seda küsib. Selgus, et see 
käiski niimoodi. Ühesõnaga, struktuur 
tuli üles ehitada. Mäletan, esimesel 
kuul jäi ära 5 etendust. 1995. aastal 
tuli Paul Mägi meile kunstiliseks ju-
hiks. Sai loodud kaasaegne organisat-
sioon. Tol ajal ei tegelnud keegi meil 
reklaamiga, lõime siis turundusosa-
konna. Arvatavasti olid paljud asutu-
sed samas seisus. Mis lavalt paistab, 
on jäämäe tipp, et see paista saaks, 
peab olema veealune osa. Olen pida-
nud oma ülesandeks ja missiooniks 
teatris teha kunsti sünd võimalikuks. 
„Estonia“missioon on kultuuriruumi 
mõjutamine vaimse keskkonna loomi-
se kaudu. Vaimse keskkonna loomise 
vahendid on etendused ja kontserdid, 
need inimesed, kes siin käivad ja suht-
levad, see koht, see atmosfäär, kõik 
kokku.

Üheksakümnendate aastate keskel 
käis siin palju erinevaid kinnisvara-
arendajaid, kes kõik tahtsid igasugu-
seid asju arendada. Ma tundsin, et mul 
hakkab hirm – noh, otse lõbumaja ei 
tahetud, aga kasiinosid küll. Monte 
Carlos jõuad ju otse kasiinost ooperi-
majja. Üks asi oli mulle selge – mingi 
stabiilsus peab olema, stressis inimene 
ei ole võimeline looma. Tegime koos-
olekuid, mis olid rohkem ajurünna-
kud, igaüks pakkus välja ideid, kuidas 
saavutada stabiilsus ja minna edasi. 
Jõudsime järeldusele, et vajame oma, 
Rahvusooperi seadust. Lootsime, et 
see annab mingi garantii, et selle kin-
nistuga midagi ei juhtu. Tol hetkel 
ei saanud paljud kolleegid aru – mis 
seadus, Himma tahab teatrit erastada. 
Tagantjärele on öeldud, et see oli ainu-
õige samm. Mäletan, et käisime Märt 
Raski büroost järele kuulamas, mis 
niisuguse seaduse tegemine ka mak-
sab. Oi, see on kallis, vastati. Hakka-
sime siis ise tegema, kuidas oskasime 
ja läksime sellega toonase kultuuri-
ministri Jaak Alliku juurde. „Milleks 
teile seda vaja?” küsis ta. Aga jäi siis-
ki kuulama meie põhjendusi ja arvas 
lõpuks, et võib-olla tõesti on vaja. Kui 
tema poleks seda valitsusse viinud, 

võinuksime mõtte maha matta. Nüüd 
asusid seadusega tegutsema juba pro-
fessionaalid ja 2. detsembril 1997 võe-
ti Eesti Rahvusooperi seadus vastu. 
Pärast seda vaibus kohe ka kinnisvara-
tegelaste huvi meie vastu“, rõõmustab 
teatri direktor tänasel päeval.

Mõistagi oleks ta veel rõõmsam, 
kui teatrit koheldaks vastavalt staatu-
sele ka riigi poolt. Oleme ju kuulnud, 
et seal on väikesed palgad, seetõttu 
lahkuvad ka inimesed töölt. Aga nagu 
ütleb Paul Himma – tema ei hoia oma 
selja taga suurt raha täis kappi, millest 
ei täi kellelegi midagi anda. „Estonia“ 
teenib tänasel päeval ligi kolmandi-
ku oma kulutustest ise tasa ja see on 
väga hea number, kui arvestada, et 
väärikatel teatritel maailmas ulatub 
see kõigest kümnendikuni. Kui veel 
rohkem oleks ise vaja teenida, siis tu-
leks hakata etendusi ära jätma ja teha 
rohkem vastuvõtte ja shõusid, aga see 
pole ju Rahvusooperi eesmärk. On 
soovitatud ka koosseise vähendada, 
ent sel juhul tuleks ka etenduste arvu 
vähendada. Paul Himma ei arva, et elu 
peaks kerge olema ega ole näinud üh-
tegi teatridirektorit, kel oleks raha pii-
savalt. Ometi tahaks teatrirahvas nagu 
teisedki inimesed juba leivale ka võid 
peale, piltlikult öeldes. Ärgem unus-
tagem sedagi, et pärast aastatepikkust 
vahet on „Estonia“ teater taas igal aas-
tal pakkunud ühe algupärandi, tänavu 
näiteks „Wallenbergi“. Teatrikülasta-
ja on kindlasti märganud, et publiku 
seas istub rohkesti noori inimesi. Ega 
keegi arva, et nad on kogemata sinna 
sattunud? Teatrid vananevad koos oma 
publikuga, täheldas Paul Himma juba 
aastaid tagasi teistes Euroopa teatrites, 
eriti Saksamaal käies. Algas „Estonia“ 
sihikindel töö noortega. Neile kor-
raldati laagreid, neid õpetati ja pandi 
teatrist huvituma. 2005-ndast aastast 
alates on tööle võetud inimene, kes 
tegelebki ainult noortega, koolidega. 
Ei olnud alguses see noorte sebimine 
majas kõigile teatriinimestelegi vastu-
võetav – meie teeme siin kunsti ja ne-
mad segavad. Aga kellele sa edaspidi 
seda kõrget kunsti pakud, kui noored 
ei harju teatris käima?

Tagala
Õnneks on murelikul teatridirekto-

ril hea ja kindel tagala. Mõned aastad 
tagasi otsustasid nad abikaasaga jätta 
oma suureks kasvanud lapsed Tallinna 
ja kolisid ise Jõelähtme valda Haapse 
külla. 

„Alguses mõnigi tuttav imestas, et 
iga päev muudkui sõida ja õhtul ka 
veel, ei saa kunagi klaasikest veinigi 
endale lubada. Need on kõik kõrvali-
sed asjad. See loodus ja omaette olek 
on ikkagi väga suur pluss, see tasakaa-
lustab kõik pinged. Esimestel aastatel 
oli linna surve küll ehmatav, sõideti 
autoga rattaidpidi merre, prügi loobiti 
maha. Naabrimees Mart Siimanniga 
tegime Kaberneeme klubi, käisime 
randa koristamas, aga see oli nagu sõe-
laga vee kandmine. Õnneks on nüüd 
hakanud asjad liikuma, rannas on prü-
gikastid üles pandud. See on meie kõi-
gi asi, kuidas me oma kodu hoiame, 
silma riivab kõige enam ikka inimes-
te hoolimatus. Paikkond on kaunis ja 
me ei kujuta enam ettegi, et võiksime 
linnas elada. Kuigi ära iial ütle iial ...“ 
räägib Paul Himma.

Teatridirektor, kes oma raskele ja 
kõrgele ametile vaatamata on mõnus 
ja rahulik inimene. Ilmselt pärit lapse-
põlvest.

Liina Kusma

Paul Himma

JÕELÄHTME VALLA LEHT

Pikkade aastate jooksul 
näeb inimene elus õige 
mitmeid ülemusi. Pare-
mad nende seast on õn-
nistatud ühe väärt oma-
dusega – nad ei sega töö-
tegemist. Kui nad püüa-
vad luua selleks veel või-
malikult häid tingimusi, 
saavad nad taevasse.
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Sellel aastal tähistas Rebala muin-
suskaitseala (MKA) oma 20. aastapäe-
va. Selle piduliku tähtpäeva puhuks 
oli Põhjakarjääri servale lastekangrute 
juurde püstitatud telk, tervitusega esi-
nes vallavanem, kuulati arheoloogide 
ja ajaloolaste ettekandeid, pakuti suu-
pisteid. Kuid keda seal ei olnud – need 
olid Rebala MKA elanikud. Valla 
maksumaksja rahaga korraldatud juu-
beliüritusele neil asja ei olnud ja ega 
neid polnud keegi sinna kutsunudki.

MUINSUSKAITSEALA – KELLE 
JAOKS

Esimene kõige tähtsam küsimus  – 
kelle jaoks on Rebala MKA loodud. 

Kas üksikute teadlaste ambitsioo-
nide rahuldamiseks, fanaatikutest kit-
sa silmaringiga nn. muinsuskaitsjate 
salafantaasiate unelemispaigaks või 
kaitseala elanike abistamiseks nende 
maadel asuvate muististe võimalikult 
laiale publikule eksponeerimiseks ja 
väärtustamiseks. Kui eesmärgiks oleks 
seatud viimatinimetatu, siis oleks 
täiesti loogiline eeldada, et Rebala 
MKA 20 aastase eksisteerimise jook-
sul tahaksime täna näha kaitseala:
-kus harmooniliselt sulanduvad üht-
seks tervikuks vanad ja uusehitised 
ajaloolistes külades;
- kus traditsioonilist külapilti ilmes-
tavad hoolikalt korrastatud majad ja 
kaunid koduõued;
- kus kaitseala tüüpilistel loopealsetel 
maastikel ning rannaniitudel toimib 
läbimõeldud hooldussüsteem, mis on 
esteetiliselt nauditav ja ratsionaalne;
- kus unikaalsed muistised ja mälesti-
sed on korralikult eksponeeritud ja iga 
külaline tajub nende ajaloolis-kultuu-
rilist kordumatust ja väärtust;
- kus kaitseala põliselanikel on maa-
kasutuse põhjendatud muinsuskaitse-
liste kitsenduste kõrval toimiv riiklik 
abisüsteem ja muinsuskaitseline tugi 
mälestiste ja vaatamisväärsuste kor-
rashoiuks ja eksponeerimiseks mate-
riaalse kompensatsiooni mehhanismi 
näol.

Tegelikkus on paraku teine. Toome 
vaid mõningaid näiteid tänase olukorra 
ilmekaks esitamiseks. Pakun meelega 
paradoksaalsel kujul just neid allikaid, 
mis on valminud lausa Muinsuskaitse-
ameti tellimisel või neile suunatuna.

2005. aastal koostasid Tartu ülikoo-
li ja Vabaõhumuuseumi teadlased ja 
eksperdid uurimuse “Muinsuskaitse-
liste eritingimuste koostamine Rebala 
muinsuskaitseala teemaplaneeringule 
ja põhimäärusele”, lõpparuanne. Sealt 
võime lugeda järgmisi järeldusi Rebala 
MKA põliskülade seisukorra kohta.

Rebala küla. „Eri aegade kihistusi 
kui palju, kuid omavahel harmoneeru-
vat kooslust selles külas ei teki, kuigi 
just kaitseala nimikülalt seda ootaks. 
Sama võib öelda Rebala kohavaimu 
kohta. Valitsevad harali meeleolud. 
On neid, kes tajuvad küla tervikuna 

ja tunnetavad selle ajaloolist väärtust 
ning omi hooneid, aedu, õuesid korras 
hoiavad/taastavad (sageli on need just 
suvekodud) kui ka neid, kes pole oma 
valduses olevate taluhoonete väärtust 
tunnetanud ning on halvemal juhul 
need sobimatute ümberehituste käigus 
pöördumatult rikkunud.

Üllataval kombel jätab kaitseala 
nimiküla eklektilise ja laialivalguva 
mulje.

Rebala tähtsus ja väärtus on eeskätt 
ajaloolis-arheoloogiline (enimmai-
nitud küla ürikutes, arheoloogiliste 
muististe suur kontsentratsioon, vana 
üldplaneering jms) ning poliitiline 
(fosforiidikarjääri edasitungi peatami-
ne, side laulva revolutsiooniga, kait-
seala loomine). Küla arhitektuuriline 
terviklikkus on rikutud, olgugi et seal 
leidub huvitavaid ja tähelepanuväär-
seid üksikobjekte. Kahjuks ei ole täna-
seks päevaks säilinud kuigi palju veel 
1970. aastatel mainitud väärtuslikest 
19. sajandi taluarhitektuuri näidetest 
ning terviklikest vanadest õuedest. 
Paljud väärtuslikud taluarhitektuuri 
näidised on lagunenud, lammutatud 
või hävinud, üllatavalt palju esineb 
sobimatuid ümberehitusi kaitseala ni-
miküla kohta.”

Koila küla. „Endine külamiljöö on 
täielikult kadunud juba koos sauna-
kohtade kadumisega, viimase hoobi 
annavad flankeerivad miljoni-ehiti-
sed. Küla on kaotanud oma ilme ning 
funktsioonid.”

2003. aastal kaitseala ülevaatusest 
aruande koostanud arhitekt E. Laar-
mann ja ehitusinsener M. Kangro. Mõ-
ned tõdemused sellest tööst.

„Muinsuskaitseala äärealadel: Saha, 
Loo, Maardu, Kostiranna ja Manniva 
küla põhjaosas on kasutatava põllu-
maa vähenedes suurenenud maa-ala-
de võsastumine. Võssa ja tihnikusse 
on kasvanud ka Jägala jõe org kosest 
mere poole, samuti Ülgase paekalda 
alune(...).

Rebala küla maadele Põhjakarjää-
ri rajatud Tallinna prügila ei sobi küll 
kuidagi muinsuskaitseala territooriu-
mile ja ega nendel ümbertõstetud kar-
jäärialadel ei ole ka enam mingisugust 
kaitstavat muistist(...).

Maardu keemiakombinaadi „maha-
unustatud aianduskooperatiivid Kalla-
vere küla lõunaosas, nn „Pilpaküla” on 
kujukas näide, kuidas ei tohiks asjad 
korraldatud olla. Praeguses olukorras 
nad küll kuidagi ei kaunista Rebala 
MKA(...).

Saviranna. Muinsuskaitselist väär-
tust tihedalt hoonestatud suvilarajoon 
endast enam ei kujuta. Võimalikudki 
muinsuskaitseväärtused on ehitustege-
vusega lõplikult hävitatud, paeastangu 
ajalooline maastikumiljöö pöörduma-
tult ära muudetud(...).

Kostivere. Kostivere alevikus on toi-
munud kolhoosikorra ajal suured muu-
datused ja mitte ajalooliste hoonete 

väärtustamise suunas, vaid vastupidi. 
Kostivere mõisa peahoonele on teosta-
tud äärmiselt maitsetud ja mõisahoone 
arhitektuuri kahjustavad juurdeehitised 
– garaaž ja mahukas kasvuhoone. Mõi-
sa abihooneid on täiendatud juhuslike 
peale- ja külgeehitustega. Kostivere 
ajaloolise kõrtsihoone fassaad on riku-
tud selle täisehitamisega. Mõisapark 
on korrastamata ja vajab renoveerimist 
(täiendamist puudega).”

Kallavere lugupeetud põliselanik ja 
maaomanik:

„Kallavere küla mereäärsed alad 
rikuti kaheksakümnendatel jäädavalt 
suvilate ehitamisega. Põliselanikele 
ei jäetud meetrilaiustki rada, et randa 
pääseda. Nüüd nimetab keegi seda 
maa-ala muinsuskaitsealaks? Muuga 
sadamapoolse ala ostis Tallinna sa-
dam, raius tammikud maha, asemel on 
tootmismaa. Uusküla külast ida poo-
le laiub kümnete hektarite viisi soist 
padrikut, kus pole mingeid muinsusi. 
Ka see on muinsuskaitseala. Muistis-
te arvukusest pole siinkandis juttugi, 
lähikonna ainus vaatamisväärsus on 
Rootsi-Kallavere külaosa, mis mil-
jööväärtusliku elukeskkonnana vajaks 
tõesti kaitset.”

Seda küllaltki kurba loetelu võiks 
veel pikalt jätkata. Kuid iga Rebala 
MKA elanik teab seda kõike isegi väga 
hästi. 

Järeldus on aga selge - kohalike 
inimeste huve Rebala MKA teeninud 
ei ole. Aeg on siin teinud muinsuste, 
mälestiste ja maastikega pigem ha-
lastamatut laastamistööd, kui andnud 
arenguimpulsse kogu selle kärbunud 
ilu taastamiseks.

MUINSUSKAITSEALA EESMÄR-
GID – MIDA KAITSTAKSE

Mida täpselt Rebala MKA-l kaits-
takse, et see nõuab nii ulatuslikku 
territooriumi? Muinsusi saab edukalt 
kaitsta üksikobjektidena, ka maastikul 
koos vastava kaitsevööndiga. Lisaks 
sellele annab planeerimisseadus mil-
jööväärtuslike alade määratlemisel  
neile kaitse-eeskirjade koostamise 
võimaluse.

Iga toimiva ettevõtmise eelduseks 
on õigesti püstitatud eesmärgid. Vae-
valt saab või tahab keegi sellele väitele 
vastu vaielda.

Ametlikult on Rebala MKA ees-
märgid defineeritud 1998. aastal vastu 
võetud põhimääruses:

1. Rebala muinsuskaitseala (edaspi-
di muinsuskaitseala) eesmärk on: 

1) Eesti põhjarannikul Jõelähtme 
vallas asuva ainulaadse, suure teadus-
liku ning kultuurilise väärtusega aja-
loolise põllumajandusmaastiku ning 
seda kujundavate elementide (külad, 
talud, krundid, kõlvikud ja nende aja-
loolised piirid, arheoloogia-, ajaloo-, 
tehnika-, kunsti- ja loodusmälestised) 
säilitamine ja kaitse(...).

2006. aastal koostati Muinsuskaitse-
ametis uus Rebala MKA põhimääruse 
projekt. Hetkel on Jõelähtme valla vo-
likogu selle kinnitamise tagasi lükanud 
kuni Rebala MKA teemaplaneeringu 

valmimise ja kinnitamiseni.
§ 5. Muinsuskaitseala eesmärk

(1) Muinsuskaitseala eesmärk on muin-
suskaitseala kui ajalooliselt väljakuju-
nenud maastiku ja kultuurimälestiste 
koosluse ning muinsuskaitseala kujun-
davate ehitiste, struktuuri, kultuurkihi, 
maastikuelementide, miljöölise eripä-
ra ja talle avanevate kaug- ning sise-
vaadete säilitamine.
(2) Kaitse eesmärgid, millest juhindu-
takse muinsuskaitsealal, on:
1) Eesti põhjarannikul asuva ainulaad-
se, suure teadusliku ning kultuurilise 
väärtusega ajaloolise põllumajandus-
maastiku ning seda kujundavate ele-
mentide (avatud maastik, külad, talud, 
krundid, kõlvikud ja nende ajaloolised 
piirid, kultuuri- ja loodusobjektid) säi-
litamine ja kaitse(...).

Sellest tulenevalt on Rebala MKA 
moodustamise aluseks ja peamiseks 
kaitstavaks väärtuseks ajalooline põl-
lumajandusmaastik.

Nii nagu on keeruline maastiku de-
fineerimine, nii on veelgi keerulisem 
põllumajandusmaastiku defineerimi-
ne. Maastik on ühtne tervik, looduse 
ja inimetegevuse koosmõju ökosüs-
teem. Loodusteaduses on kinnistunud 
käsitlus, et maastikku käsitletakse ja 
uuritakse kaasajal just ökosüsteemina. 
Üks on küll täiesti selge – kindlasti ei 
ole maastiku ökosüsteemi käsitlemine 
muinsuskaitseline prioriteet. Iseasi on 
ajaloolised muinsuselised väärtused 
sellel maastikul. Seetõttu on arusaa-
dav, miks muinsuskaitsjad kõik need 
aastad maastiku mõistega manipulee-
rivad, aga siiani seda kellelegi arusaa-
davalt ära seletada ei suuda. Ei suuda 
sellepärast, et see lihtsalt ei ole nende 
professionaalse tegevuse ja teadmiste 
valdkond. 

Vaatame, missugused mälestised ja 
muistised on kaitseväärtuslikud muin-
suskaitseseaduse tähenduses:

“§ 3. Mälestise liigid
(1) Mälestis on kinnis- või vallasmä-
lestis vastavalt asjade kinnis- ja val-
lasasjadeks liigitamisele.
(2) Kinnismälestiseks võivad olla järg-
mised asjad või asjade kogumid:
1) muinas-, kesk- ja uusaegsed asu-
lakohad, linnused, pelgupaigad, kul-
tusekohad, matusepaigad, muistsed 
põllud, teed, sillad, sadamakohad, 
veealused rajatised ning tööndusega 
seotud kohad;
2) kunsti- ja kultuuriloolise väärtu-
sega tsiviil-, tööstus-, kaitse- ja sak-
raalehitised ning nende ansamblid ja 
kompleksid;
3) teaduse, tehnika ja tootmise arengut 
kajastavad ehitised;
4) monumentaalkunsti teosed;
5) ajaloolise väärtusega ehitised, mä-
lestusmärgid, kalmistud, paigad (maa-
alad) ja loodusobjektid.
(3) Vallasmälestiseks võivad olla järg-
mised asjad või asjade kogumid:
1) kinnismälestisest eemaldatud osad;
2) arheoloogilised leiud, etnograafi-
lised ja ajaloolised asjad ning nende 
kollektsioonid;
3) kunsti-, usundi- ja kultuuriloolise 
väärtusega kujutava ja tarbekunsti 
teosed ning nende kollektsioonid;
4) teaduse, tehnika ja tootmise arengut 

kajastavad masinad ja seadmed.
(4) Mälestised võib liigitada arheoloo-
gia-, arhitektuuri-, kunsti-, tehnika- ja 
ajaloomälestisteks.
§ 4. Muinsuskaitseala
(1) Muinsuskaitsealaks võidakse tun-
nistada kultuuriväärtusega ajalooline 
asula või selle osa või looduse ja ini-
mese koostegevuse tulemusena kuju-
nenud ala.
(2) Muinsuskaitseala käesoleva sea-
duse tähenduses võib koosneda kin-
nismälestistest või kinnismälestistest 
ja teistest asjadest, mis koos maa-ala 
ja loodusobjektidega ning tänavate-
võrgu, hoonestuskvartalite ja kruntide 
(kinnistute) struktuuriga moodustavad 
kultuuriväärtusliku terviku.”

Maastikutüübina on loopealsed 
maailmas haruldased.

Muinsuskaiseseaduses sellist mõis-
tet või mälestist nagu ajalooline põl-
lumajandusmaastik ei eksisteeri! Ja 
ei saagi eksisteerida. Loomulikult 
kujutavad näiteks arheoloogide poolt 
avastatud muinaspõllud enesest aja-
loolist väärtust. Kuid pidada Rebala 
MKA põllumajandusmaastikku muin-
susväärtuseks, mida tuleb rangete pii-
rangutega kaitsta muinsusväärtusena, 
on lihtsalt naeruväärne. 

Rebala MKA kahtlemata huvitava-
mad maastikud on loopealsed. Anda 
loopealsetele kehvade väheviljakate 
muldadega maadele muinsuseliseks 
tähenduseks põllumajandus on roh-
kem kui kummaline. Maastikutüübina 
on loopealsed maailmas haruldased, 
Eesti rannikualadel ja saartel aga mit-
mekesiselt esindatud. Jäägu loopeal-
sete kaitse ja ökosüsteemi uurimine 
siiski loodusteadlaste pärusmaaks. 
Kui muinsuskaitsjad tunnevad huvi 
loodusmaastike vastu, võiksid nad 
vähemalt konsultatsioone võtta või 
sellealaseid raamatuid lugeda. Siis ei 
tekiks ka piinlikke hetki muinsuskaits-
jate aruandeid lugedes.

Põllumajandusmaastik on pidevas 
muutumises, mida põhjustavad erine-
vatel ajaloolistel perioodidel valitse-
vad majanduslikud, sotsiaalsed, linnas-
tumise, demograafilised, looduslikud 
jt mõjurid. Enne Teist maailmasõda 
Eestis välja kujunenud hajaasustus oli 
suuresti maakasutuse eripära tagajärg. 
Kolhoosikorra võidukäik kommunist-
liku režiimi ajal muutis oluliselt maa-
kasutuse struktuuri ja sellega seoses 
ka asustuspilti. Ja muidugi muudab 
maakasutuse süsteem maastikke. Kol-
hoosikorra ajal kuivendati ulatuslik-
ke soostunud alasid praeguse Rebala 
MKA territooriumil. Samas võsas-
tusid paljud talumajanduse ajal kar-
ja- ja heinamaadena ekspluateeritud 
alad. Täna avaldab aga Rebala MKA 
maastikele enim mõju lähedus Eesti 
suurima aglomeratsiooni Tallinnaga. 
Valglinnastumine on urbanisatsiooni 
loomulik seaduspärane etapp, mida ei 
ole võimalik peatada, veel vähem mit-
te märgata.

Siit küsimus muinsuskaitsjatele. 
Missugusest ajastust pärit põlluma-
jandusmaastiku me aluseks võtame, 
et seda muinsusväärtusena kaitsta? 
Kogu ala muinsuspõldudega vist ei 
kata. Ka ei ole meil sellist arheoloogi-

Ühe endise Venemaa peaministri klassikaks muutu-
nud kurb tõdemus:”Tahtsime kõige paremat, välja 
kukkus aga nii nagu alati“, kehtib kahjuks ka Rebala 
muinsuskaitseala kohta.

Eksperiment Rebala muinsuska
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de armeed, kes kogu ala meeterhaaval 
suudaksid läbi uurida. Mõisasüsteemi 
aegse maakorralduse taastamine tun-
dub samuti ebareaalne. Taluperioodi 
aegse maakasutusstruktuuri taasta-
mine võiks ju kõne alla tulla. Selleks 
tuleks peatada valglinnastumine, mis 
tähendab interneti ja autotranspordi 
keelustamist Rebala MKA territooriu-
mil. Samuti riigi poolt tohutute sum-
made maksmist maaomanikele, keda 
tuleks sundida ostma hobuseid, rehe-
peksumasinaid ning häid Rootsi rauast 
loorehasid. Samuti tuleks riigil selliselt 
toodetud põllumajandussaaduste oma-
hind talunikele kinni maksta. Kõik see 
ei kõla samuti kuigi reaalsena. Jääb üle 
kolhoosikorra taastamine. Rebala kol-
hoos kõlaks ju tähelepanu tõmbavalt! 
Kuid siis tuleks kaitse alla võtta ka 
kõik selle ajastu põllumajandusmaas-
tike kujundamisel kaasa mänginud 
tegurid – lagunenud kolhoosilaudad, 
Ristikangrumäe siloauk, taastada Kos-
tivere mõis kolhoosikeskusena. Erilist 
muinsuskaitset vajaksid sel juhul ka 
linnuvabriku kanalad jne.

Mis jääb üle? Arvestada asjaoluga, 
et me elame aastas 2007. Muinsus-
kaitseseadusest lähtuvalt tuleb kõige-
pealt Rebala MKA põhikirjas toodud 
eesmärgid seadusega kooskõlla viia, 
st. võtta sealt välja ajalooline põlluma-
jandusmaastiku mõiste kui peamine 
objekt, mis vajab muinsuskaitset. Sel 
juhul aga vajuvad laiali kõik Muin-
suskaitseameti argumendid ja põhjen-
dused, miks on meie vallas asuvaid 
muinsusi vaja kaitsta suure ala muin-
suskaitse alla võtmisega ja mitte loo-
mulikul viisil üksikmälestiste kaitsena, 
nagu seda tehakse igal pool mujal Ees-
tis. Ilmselt on muinsuskaitsjad sellest 
ka ise väga hästi aru saanud. Sest kõik 
need aastad on Rebala MKA ümber 
käinud mingi kummaline asenduste-
gevus sisulise muinsustöö asemel. 

MUINSUSKAITSEALA – PÕHJEN-
DAMATUD KANNATUSED KOHA-
LIKELE INIMESTELE

Eestis on 12 muinsuskaitseala: Tal-
linna vanalinn (I - II aastatuhandest), 
Valga linnatuumik, Tartu vanalinn, 
Pärnu vanalinn ja kuurort, Võru vana-
linn, Paide vanalinn, Viljandi vanalinn, 
Kuressaare vanalinn, Rakvere vana-
linn, Haapsalu vanalinn, Lihula vanim 
asustus ja Rebala. Rebala MKA erineb 
juba olemuslikult kõigist teistest. Väl-
ja arvatud Lihula MKA, on kõik tei-
sed Eesti suuremate linnade vanalinna 
kaitsealad.

Rebala MKA on selles mõttes oma-
laadne eksperiment. Võiks isegi öelda, 
väga riskantne eksperiment. Kaitsta 
ajaloolisi linnakvartaleid on üks asi, 
leida muinsuskaitselist tervikut ulatus-
likul loodusmaastikul hoopis teine asi. 
Kuid isegi vanalinnas võivad muinsus-
kaitsjate arusaamad põrkuda näiteks 
looduskaitsjate arusaamadega. Tuleb 
meelde juhus Tallinnast, kui hakati 
korda tegema Toompea müüri Patkuli 
trepi lõiku. Muinsuskaitsjad nõudsid 
müüri äärest põlispuude mahavõtmist, 
et taastada nn. avatud maastik, ulatus-
lik vaade muinsusele. Looduskaitsjad 
astusid sellele plaanile vastu ja jäid 
muuseas lõpuks kaotajateks. Iseloo-

mulik oli aga selles vaidluses ühe 
autoriteetse muinsuskaitsja väide, et 
tema on näinud 16. sajandi gravüüri, 
kus puid ei olnud.

Rebala MKA eksperimenti võibki 
asja ilmestamiseks nimetada ajaloo-
lise vaate ja puude konfliktiks. Kuid 
Oleviste kirikule ei kasva kunagi 
juured alla ja ta ei murdu tuule käes. 
Maastikul looduses juhtuvad aga hoo-
pis teised asjad. Kui linnas on vana-
linn vaadeldav ühtse arhitektuurilise 
ansamblina, mille üldpilti tahetakse 
hoida läbi aja muutumatul kujul, siis 
loodusmaastike puhul on see lihtsalt 
võimatu. Muidugi on ka Rebala loo-
pealsetel oma esteetiline väärtus, mis 
loob teatud miljööväärtuse. Kuid mis 
on sellel pistmist muinsusega? Pea-
legi lubab planeerimisseadus miljöö-
väärtuslike alade teemaplaneeringutes 
kehtestada teatud kaitse-eeskirju. Kas 
Rebala MKA alal elavad inimesed on 
siis lollid, kas volikogu ja vallavalitsus 
on lollid, et me ei suuda ise oma kau-
neid paiku hoida ja kaitsta? 

Peaaegu kõigil neil vanalinna 
muinsuskaitsealadel on põhikirjas 
enam-vähem ühesuguse sõnastusega 
eesmärgid. Toome näiteks Võru vana-
linna MKA:

„Muinsuskaitseala eesmärk on 
muinsuskaitseala kui ajalooliselt väl-
jakujunenud linnaehitusliku terviku ja 
muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, 
plaanistruktuuri, maastikuelementide, 
miljöölise eripära ning muinsuskait-
sealale avanevate kaug- ja sisevaadete 
säilitamine.”

Ja Viljandi vanalinna MKA eesmär-
gid:

„Muinsuskaitseala eesmärgiks on 
selle kui ajalooliselt kujunenud oma-
näolise linnaehitusliku terviku ajaloo-
lise planeeringu, tänavatevõrgu, mil-
jööliste ja topograafiliste iseärasuste, 
kõigi seal paiknevate kultuurilooliselt 
väärtuslike ehitiste ja rajatiste, tema 
ehitusloolise omapära säilitamine, 
uurimine, korrastamine ja edasiaren-
damine.”

Kõik on arusaadav ja loogiline, aga 
püüda seda üle kanda Rebala MKA-
le ei ole lihtsalt võimalik. Vanalinna-
de hoonete struktuuris domineerivad 
ühiskondlikud ja ärihooned. Elamud 
on esindatud suhteliselt tagasihoidli-
kult. Kinnisvara aspektist on need kõi-
ge kallima maaga paigad. Kuna neil 
hoonetel on reaalne ja kõrge püsiväär-
tusega, pideva kiire käibega kinnis-
varaturg, peavad ivestorid arvestama 
lisakulutustega restaureerimisele ja 
muinsuse säilitamisele. Rebala MKA-
l on valdavas enamikus elamud, kus 
kohalikud inimesed põlvkondi elanud. 
Need majad ei ole üldjuhul kinnisva-
raturul pakkumiseks, vaid elamiseks. 
Ka maa hind on hoopis teine ja iga põ-
liselanik ei pruugi olla kinnisvarasse 
investeerija nagu vanalinnas. See vahe 
on põhimõtteline. Ja see on võib-olla 
üks olulisemaid argumente Rebala 
MKA kaotamiseks. See režiim lihtsalt 
ei sobi siia! Üksikmälestiste kaitse 
– palun.

Kuid mis kõige hullem, Rebala MKA 
elanike kaela on kukkunud seeläbi 
põhjendamatud kohustused ja kitsen-

dused oma omandi kasutamisel. Tihti 
on sellised põhjendamatud nõudmised 
reeglipäratud. Terve Rebala MKA on 
täis pikitud antud maastikulisse mil-
jöösse sobimatuid koleehitisi, millel 
on Muinsuskitaseameti luba. Samas 
laotakse teiste elanike selga arutuid 
nõudmisi oma elamu kordategemisel. 
Muisuskaitseametil on puudunud iga-
sugune reeglistik kitsenduste ja nõud-
miste esitamisel. Inimestega lihtsalt 
ei suhelda, ei arutata läbi, ei räägita. 
Muinsuskaitse bürokraatia on Rebala 
MKA eksperimendi käigus käsitlenud 
põliselanikke kui katsealuseid elusor-
ganisme, kellel puudub sõnaõigus. On 
unustatud kaks vääramatut reeglit.

1. Omand on püha ja puutumatu. 
Kui luuakse kitsendusi, peab riik need 
ka omanikele kinni maksma.

2. Ei ole suudetud ja ei suudetagi 
põhjendada, miks on Rebala MKA 
loomise aluseks olev nn. ajalooline 
põllumajandusmaastik unikaalne ja 
kordumatu, mida mitte kusagil mujal 
ei leidu. 

Kuid see ei ole veel kõik. Riik ei ole 
mitte sentigi panustanud isegi Rebala 
MKA haldamisse. See on pandud 
valla õlgadele. Rebala MKA juhataja 
ja külastuskeskuse tegevuseks on ka 
järgmiseks aastaks eelarvesse plaani-
tud ligi 1 miljon krooni meie maksu-
maksja raha.

MUINSUSKAITSEALA – ILMA 
ÜHEGI PÕHJENDUSETA EKSPE-
RIMENT

Läbi aja oleme Rebala MKA vajadu-
se kohta kuulnud erinevaid põhjendu-
si. Seetõttu tuleb ka need läbi vaadata.

Ajalooline väärtus laulva revolut-
siooni ja eriti fosforiidisõja tähendu-
ses.

Tihti tuuakse Rebala MKA moodus-
tamist välja kui fosforiidisõja ilmeka 
peatüki tulemust. On tõsi, et Maardu 
keemiakombinaadi kava oli karjääri-
ala laiendada kuni Jõelähtme kiriku-
ni. Ning seegi on tõsi, et lastekangrud 
Rebala küla taga peatasid Põhjakarjää-
ri edasitungi ida poole. Unustatakse 
aga asja teine pool. 

Juba 1979. aastal pakkus tollane 
Eesti NSV Kultuuriministeerium la-
henduse –  ministeerium on nõus kar-
jääri laiendamisega lõuna suunas, kuid 
nõus ei olda laiendamisega ida ja kir-
de suunas. 1984. aastal pöördus Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia president 
Karl Rebane Ministrite Nõukogu esi-
mehe Bruno Sauli poole palvega jätta 
Põhjakarjäärile eraldatud alal kaevan-
damata muististe säilitamiseks vajalik 
maa-ala, 50 ha ning eraldada selle ase-
mele mingi muu maa-ala, Leningradi 
maanteest (tollase nimetusega) lõuna 
pool. 

1986. aasta 28. märtsil sätestas Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu oma mää-
rusega 50,1 ha väljaarvamise Eesti 
Fosforiidi maadest Tallinna Näidislin-
nuvabrik-sovhoosile ning samal ajal 
183,3 ha eraldamise viimase koossei-
sust Eesti Fosforiidile.

See lahing võideti hinnaga, mis pää-
dis Lõunakarjääri rajamisega. Mida 
arvavad sellisest võidust Vandjala ja 
Maardu külade elanikud hiigelaugu 

ääres seistes? Või missugused muis-
tised olid peidus praeguse Lõunakar-
jääri maa-alal? Esimesele küsimusele 
teame vastust, teisele küsimusele ei 
saa me  mitte iialgi enam vastust.

Muinsuskaitseala eeldaks, et selleks 
eraldatud maa-ala on mingi ühtne ter-
vik.

Milles seisneb selle maa-ala ter-
vikväärtus, mis tingimata vajab kogu 
ulatuses muinsuskaitset? Raske on ette 
kujutada, et muinsuskaitseala sisaldab 
eneses selliseid „aardeid” nagu Tal-
linna prügila, Põhja- ja Lõunakarjääri 
ülessongitud kuumaastikud, Ülgase 
pilpaküla kordumatu arhitektuur või 
Kostivere paneelmajadega tüüpiline 
sovhoosi keskasula. Rebala MKA pu-
hul on see kõik reaalsus!

Kuid samasugune reaalsus on ka 
see, et Rebala MKA ei hõlma Iru ja 
Jägala linnamägesid. Kui see ei ole 
karikatuur muinsuskaitsest, siis mis 
see on! 

1998. aastal laienes Rebala MKA 
territoorium märgatavalt. Juurde tulid 
klindialune rannikuala põhjas, Paras-
mäe küla ja Kostivere idas, karjäärid, 
osa Saha külast jne. Isegi muinsus-
kaitsjad tunnistavad, et Kostiranna ja 
Manniva külade alal muinsusi leitud ei 
ole. „Aga need võivad seal olla“, kin-
nitavad nad samas kooris. 

Tavainimesel ei jätku ilmselt fan-
taasiat ka selleks, et kujutada Rebala 
MKA „ajaloolisi põllumajandusmaas-
tikke” ette mingi kordumatu komplek-
sina just sellel alal. Missuguse ühise 
ökosüsteemi moodustavad maastikud 
Rebala MKA alal?

Rebala MKA ei moodusta ka mingit 
terviklikku piirkonda Jõelähtme valla 
ajaloolistes piirides,  mis on läbi tei-
nud mitmeid olulisi muutusi.

Kuid mis ometi on see oluline tun-
nus, nähtus, objektide kogum, koos-
toime kompleks, mis Rebala MKA ter-
viku moodustavad? Vastus on lihtne, 
sellist tervikut ei olegi olemas, Rebala 
MKA piirid on tõmmatud suvaliselt, 
võib-olla kellegi isiklike ambitsiooni-
de või täitumatute fantaasiate toel.

LÄBIKUKKUNUD EKSPERIMENT 
TULEB LÕPETADA

Võib-olla on sõna muinsuskaitsja ka-
sutamine siin mõnel puhul ebaõiglane 
ja ülekohtune. Võib-olla oleks Muin-
suskaitseameti bürokraatide ja Rebala 
MKA juhataja tegevuse nimetamisel 
õiglasem kasutada mingit muud termi-
nit. Sest kahtlemata on muinsuskaits-
jate seas tõelisi oma ala asjatundjaid.

27. juunil 2007 esitas Riigikontroll 
aruande Muinsuskaitseameti tegevu-
se auditeerimise kohta. Mõned välja-
võtted puudustest, mida Riigikontroll 
Muinsuskatseameti töös leidis:

- Mälestiseks tunnistamise kriteeriu-
mid ei ole kirjalikult formuleeritud ega 
avalikustatud, mistõttu võivad kaitse 
alla võtmise või mittevõtmise otsused 
jääda nii avalikkusele kui ka mälesti-
seomanikele arusaamatuks.

- Paljud omanikud ei ole kursis oma 
kohustuste ega õigustega. Arhitektuu-
rimälestiste omanike küsitlusest sel-
gus, et 17% omanikest ei tea üldse, 

et neile kuulub mälestis; 47% ei ole 
mälestise omaniku kohustustega kur-
sis. Oluline probleemi põhjus peitub 
selles, et Muinsuskaitseamet ei ole 
suutnud kõiki seadusest tulenevaid ko-
hustusi täita: 2006. a lõpuks olid kait-
sekohustuse teatised koostatud vaid ca 
60% mälestiste omanikele, mälestise 
kaitsevööndite omanikele ei oldud tea-
tisi pea üldse väljastatud; suurem osa 
mälestistest on tähistamata.

Kaitsekohustuse teatise väljastamise 
kõigile mälestiseomanikele nägi ette 
juba 1994. a. jõustunud muinsuskait-
seseadus.

- Mälestiste omanikele toetuste jaga-
mine ei ole läbipaistev. Raha jaotamise 
prioriteedid ei ole avalikustatud ning 
paljud omanikud ei ole toetuse taotle-
mise võimalusest teadlikud.

- Riigimaal asuvate mälestiste hool-
damine on jäänud unarusse.

Kõik loetletud puudujäägid on esile 
tulnud ka Rebala MKA näitel. Kuid 
samas on Rebala MKA ainus, kus on 
ametis juhataja. Tekib küsimus, mille-
ga on siis Rebala MKA juhataja kogu 
selle aja tegelenud? Rebala MKA pu-
hul torkab silma, et nn. muinsuskaits-
jad on tegelenud kõige muuga, välja 
arvatud nende otseste kohustustega. 
See on rohkem kui kummaline.

Riigikontrolli aruandes märgitakse 
sedagi, et Muinsuskaitseamet ei ole 
tellinud mitte ühtegi planeeringut! 
Praegu on meie vallal käsil Rebala 
MKA teemaplaneering, mille muidugi 
maksab kinni Jõelähtme maksumaks-
ja. Teemaplaneeringu puhul püüdsid 
muinsuskaitsjad kohe end mugavasse 
tooli istuma sättida – vald maksku asi 
kinni, meie ütleme, mida planeeringu 
järgi külades lubada, mida mitte. Jõe-
lähtme volikogu keskkkonna- ja muin-
suskaitse ning arengu- ja planeerimise 
komisjonid ütlesid aga väga selgelt, 
et planeering koostatakse külade ko-
halike elanike seisukohtade põhjal ja 
Muinsuskaitseamet peab neid seisu-
kohti argumenteeritult vaidlustama 
hakkama.

Korralike inimeste seas on üldiselt 
kombeks, et läbikukkunud eksperi-
mente ei püüta iga hinna eest elus 
hoida. Eriti kui selleks hinnaks on 
Jõelähtme valla eelarvelised miljonid 
maksumaksja raha ja Rebala MKA 
külade elanike põhjendamatud kanna-
tused. Volikogu püüd aruteluks Muin-
suskaitseametiga neis küsimustes on 
põrkunud jäisele soovimatusele.  Nüüd 
peavad oma sõna ütlema Rebala MKA 
elanikud. Teie häält nad peavad kuula-
ma, sellega peavad nad arvestama.

LÕPETUSEKS JA 
KOKKUVÕTTEKS

Rebala MKA sellisel kujul tuleb lik-
videerida ning muinsuskaitsjad peavad 
keskenduma siin asuvate mälestiste ja 
muinsuste kaitsele üksikobjektidena, 
nagu seda tehakse igal pool mujal Ees-
tis väljaspool suuremate linnade vana-
linna kvartaleid.

Toomas Kümmel
kymmel@hot.ee

aitseala – täielik läbikukkumine

Tiit Hunt
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Nagu teada, hõlmab Rebala muin-
suskaitseala oma praegustes piirides 
ca 74 km2 ehk ca 1/3 valla territoo-
riumist. Teemaplaneeringu autorite 
Muinsuskaitseameti poolt inspireeri-
tud nägemust mööda on see ala jagatud 
tsoonideks, kus on ette nähtud erine-
vad arengud. Teemaplaneeringu põhi-
sõnum on maaomanikele: „Arendusi 
võib teha vähestel aladel ja minimaal-
ses mahus”, samas ei pakuta midagi 
vastu. Arenguid piiratakse põhjendu-
sega, et tegemist on unikaalse mui-
nasmaastikuga, millel asub arvukalt 
muinasobjekte (ca 300 arheoloogia-
mälestist). Teemaplaneeringu järgi on 
näha, et sisuliselt käsutab kolmandik-
ku vallast Muinsuskaitseamet, jättes 
omanikud (kutsumata) külalisteks 
nende omal maal.

Rebala Muinsuskaitseala loodi 
1987. a. Mida märkimisväärset – pea-
le fosforiidikaevanduste ärahoidmise 
nõukogude võimu ajal – on muinsus-
kaitsjad Rebala aladel korda saatnud? 
Kas Muinsuskaitseamet hoolib ka 
tegelikult alast ja objektidest, mis on 

tema hallata? Suurem osa on ju hool-
damata ja võsastumas. Maaomanikud 
ja -rentnikud on ainsad, kes maid hari-
vad. Paraku nad ise ei teagi, et tegeliku 
käsutaja loata nad seda teha ei tohiks, 
nagu ka haljastamist, raie- ja kaeve-
töid, õue ümberkujundamist .... (vt 
Muinsuskaitseseadus §24, RT I 2002, 
27, 153). Tänaste seadustega on tekita-
tud absurdne olukord, kus hea omanik 
on see, kes midagi ei tee või siis koos-
kõlastab kõik oma maal planeeritavad 
tegemised pealinna ametnike juures. 
Kui paljud maaharimised on saanud 
Muinsuskaitseametist üldse loa? Palju 
arusaadavam oleks, kui muinsuskaits-
jatel oleks juhendajaroll, Muinsuskait-
seameti kooskõlastus soovitava iseloo-
muga, mitte keelav-lubav. Siinkohal 
on asjakohane tsiteerida Siim Kallase 
kõnet liberalismi akadeemia seminaril 
(vt EPL 20.10.2007 „Vabaduste maa-
ilm”): „Üksikisiku vabaduse piirami-
ne põhjendusega, et mingi kollektiiv 
oskab üksikisiku eest paremini otsus-
tada, on kaheldava väärtusega tee. Li-
beraalne maailmavaade peab sellisele 
asjale vastu astuma. Liberaale vihka-
vad eelkõige need, keda häirib vaba 
inimese vaba tegutsemine. /.../ Vastik 
on tunda, et sind ei usaldata. Mitteusal-
damine toodab kodanike protesti oma 
riigi vastu. Riik, kes ei usalda oma ko-
danikke, võtab vastutuse nende asja-
ajamise eest endale. Ebaõnnestumise 
korral võib see olla katastroofiliste ta-

gajärgedega.” Miks üldse on tarvis ük-
sikisiku otsustusõigust piirata? Vastus 
on samas artiklis: „Praktilises poliitili-
ses elus piiratakse üksikisiku vabadust 
kahel põhjusel. Üks põhjus on, et kui 
seda vabadust mitte piirata, satub ohtu 
teiste inimeste vabadus ning elu ja ter-
vis. /.../ Teine põhjus, miks poliitikas 
üritatakse piirata üksikisiku vabadust 
oma asju ise otsustada, on selles, et 
keegi arvab, nagu võiks üksikisik ot-
sustada rumalasti.” Huvitav, kumma 
põhjendusega õigustatakse Rebala alal 
kehtestatavaid piiranguid???

Teadupoolest ei ole riik mitte just 
kõige parem peremees. Kui riik hooliks 
muinsuskaitse alla võetud piirkonnast, 
eraldataks selle korrashoiuks ka va-
hendid. Paraku ei hoolitse riik kaitseala 
eest ning samas takistab ka omanikke 
seda tegemast. Muinsuskaitseameti 
keelav hoiak ning tegevusetus objek-
tide ja maa-ala korrahoiul viib lõpuks 
muinsuse hävimiseni. Olles volikogu 
liikmena suhelnud omakandi maaoma-
nikega, võin öelda: ükski maamees ei 
soovi Jõelähtmele „teist Viimsit”. Pi-
gem soovitakse mõõdukaid arendusi, 
et saada vahendeid kodupaiga harimi-
seks ning hoonete kordategemiseks. 
Kui me ei luba uute eluasemete teket 
valda kartuses, et põliselanikud vähe-
musse jäävad, siis peagi peame tõde-
ma, et siinsete juurtega noored lihtsalt 
põgenevad võsastunud ja lagunenud 
ääremaalt. Maaomanikud peavad saa-

ma võimaluse enda ja oma järeltulijate 
elujärje parandamiseks, väärindades 
oma (esivanemate) maad. 

Kuidas edasi? Kuidas saavutada 
olukord, et valla elanikud – maaoma-
nikud oleksid rahul ja muinsusväärtus 
ka kaitstud? Selleks tuleb lõpetada 
vastasseis ja alustada koostööd. Muin-
suskaitsjad peaksid asuma nõuandvale 
positsioonile, aidates maaomanikel – 
arendajatel teha sobivamaid valikuid; 
samas toetades muinsust kaitsvaid 
valikuid ka materiaalselt. Teadupoo-
lest on tänapäeval vana stiili säilitav 
lahendus märkimisväärselt kallim 
kui kaasaegne arendus. Kui Muinsus-
kaitseamet annab ette konkreetsemad 
soovitused, saaks kohalik omavalitsus 
hinnata neile vastavust tavapärasel 
kooskõlastamisel vallavalitsuses ja 
volikogus. Kohalik ametnik teab siin-
seid olusid tunduvalt paremini ning 

kogu arendustega kaasnev protseduur 
oleks ka ajaliselt lühem ning inimsõb-
ralikum.

Selleks, et muinsuskaitsjad sisulist 
muinsuse kaitset teha saaksid, peaks 
loobuma suure maa-ala kaitsmisest ja 
keskenduma üksikobjektide kaitsele – 
see peaks ka riigi rahakotile jõukohane 
olema. Enam ei ole nõukogude võim 
ja pole hirmu fosforiidikaevanduse ees 
– Eesti on valinud demokraatia tee, 
aeg on hakata usaldama omanikke ja 
omavalitsusi.

Demokraatlikus ühiskonnas võetak-
se otsustamisel aluseks kõikide osa-
poolte tasakaalustatud huvid. Siiani 
ei ole Rebala Muinsuskaitseala tee-
maplaneeringu projekti juures piisa-
valt arvestatud maaomanike huvide-
ga. Maaomanike huvides on kaitsta 
ja korrastada muinsuskaitseobjekte, 
mitte aga peatada kogu majanduste-
gevus Rebala Muinsuskaitseala ter-
ritooriumil. Maaomanikel on nüüd 
veel võimalus avaliku arutelu käigus 
oma huvides tegutseda, pärast Rebala 
Muinsuskaitseala teemaplaneeringu 
lõplikku kehtestamist on seda võimatu 
teha. Maaomanikel on seega põhjust 
avalikel aruteludel aktiivne olla, hil-
jem võivad nad oma passiivsuses süü-
distada ainult iseennast. 

Arvo Olek,
vallavolikogu liige

talismaa@hot.ee

Rebala Muinsuskaitseala 
teemaplaneeringu pro-
jekt tekitab mitmeid kü-
simusi, neist olulisim - 
mida valla elanikud ise 
kaitsealast arvavad.

Hobuse või autoga? Rebala olevik ja tulevik
Rebala muinsuskaitsealaga seoses 

on päevakorras riigiasutuste, kohaliku 
omavalitsuse ja maaomanike koostöö-
võimalused piirkonna arengu tagami-
seks. Maaomanikuna rõhutan, et mina 
ja enamik teisi maaomanikke toetavad 
seda tänuväärset tööd, mida tehakse 
mälestiste säilitamiseks ja seeläbi ku-
junevate vaimsete väärtuste viimisel 
inimesteni, eriti kasvava põlvkonnani. 
Mälestiste kaitsmine ei saa olla eesmärk 
omaette. Kui mälestised ei muutu osaks 
kultuurist, mille kaudu toimub rahva, 
eriti noorsoo vaimne arendamine ja 
kasvatamine, on igasugune kaitsmine, 
säilitamine ja restaureerimine mõttetu.

Alati on neid, kes tahaksid säilitada 
kõik meie ümber muutumatuna, samu-
ti neid, kes tahavad tegutseda, muuta, 
arendada. Samal ajal nii ühed kui tei-
sed tahavad sõita autoga mööda asfalti, 
mitte hobusega mööda pinnaseteed, ta-
havad elektrivalgust, mitte küünalt jne, 
jne. Mida säilitada? Kelle jaoks? Mida 
kaitsta? Kelle eest? Kelle raha eest seda 
teha?

Maaomanikud ei taha kinni maks-
ta nn. üldist hüve. Selle peavad kinni 
maksma kõik maksumaksjad, st. riik. 
Seega saab piiranguid kehtestada ük-
sikobjektidele, mitte kogu territooriu-
mile. Vallas on umbes 400 muinsus-
kaitseobjekti 7200 hektaril. Iga objekti 
kohta on umbes 18 ha maad. On seda 
nii palju vaja? 

Kui palju on vaja maad ühe kul-
tusekivi või kivikalme säilitamiseks 
ja eksponeerimiseks? Maaomanikud 
soovivad võrdset kohtlemist, võrdset 
seisu nendega, kelle maadel puuduvad 
piirangud. Üks asi on osta korter muin-

suskaitse all olevasse majja, teades, 
millised on muinsuskaitselised piiran-
gud. Hoopis teine asi taastada esivane-
mate talu taasiseseisvumise algul ning 
aastal 1998 saada teada, et omandile on 
kehtestatud olulised piirangud ja arves-
tatavaid kulutusi nõudvad kohustused. 
Kõik muinsuskaitsealusel territooriu-
mil maad omavad inimesed ei ole luge-
nud põhjalikult muinsuskaitseseadust 
ja ilmselt ei tea, mis on lubatud, mis 
keelatud. Muinsuskaitseseadus § 24 
järgi on ilma Muinsuskaitseameti ning 
vallavalitsuse loata keelatud remont, 
ehitamine, lammutamine, uste, akende, 
treppide, väravate muutmine, katusele 
tehnilise seadme paigaldamine, teede 
remontimine, haljastus-, raie- ja kae-
vetööd, maaharimine ja õue ümberku-
jundamine. Siin võiks küsida – mida 
ma ilma luba küsimata omal maal teha 
tohin, kui televisiooniantenni paiguta-
miseks katusele, puu istutamiseks või 
juurviljapeenra tegemiseks on vaja 
luba.

Siinsed omanikud tahavad olla osa-
lised oma koduvalla arengus, muuta 
paremaks enda ja oma järglaste elutin-
gimusi, et jätkuks järjepidevus piirkon-
na asustuses, luua uusi töökohti vallas 
– lühidalt, nad tahavad osaleda valla 
arengus. Kuna meil jäi eelmisel sajan-
dil esimene miljon teenimata, peame 
müüma mingi osa oma maast, et järe-
lejäävale osale investeerida eelpool ni-
metatud eesmärkide saavutamiseks. Nii 
näiteks rehielamu taastamine ja sellele 
uue funktsiooni andmine nõuab raha ja 
mitte vähe. Samuti on vaja vahendeid 
vanade hoonete remontimiseks või uute 
püstitamiseks, et noored jääksid maale 

ja oleksid Jõelähtme valla maksumaks-
jad. 

Rebala teemaplaneeringu eskiisla-
henduse seletuskirja pealkiri “Rebala 
muinsuskaitseala miljööväärtusega 
hoonestusalade, väärtuslike põllumaa-
de, maastike ja looduskoosluste määra-
mine ning nende kaitse- ja kasutustingi-
muste määramine” sunnib jälle küsima, 
kas muinsuskaitse, st. mälestiste kaitse 
ja sellest tegevusest tekkivate väärtuste 
viimine inimesteni on nii hästi korral-
datud, et muinsuskaitsjad võivad ha-
kata tegelema väärtuslike põllumaade, 
maastike ja looduskooslustega jne. 
Väärtuslikke põllumaid muinsuskaitse-
alal pole, looduskooslused on nn. Harju 
keskmised, st. taolisi kooslusi on Eesti-
maal piisavalt palju. Seletuskirja loogi-
kast lähtudes võiks muinsusksaitsealaga 
liita suvalise piirkonna Eestimaal. Seni 
on loodushoiu küsimustega tegelenud 
keskkonnakaitsjad. Keskkonnakaitsja-
tel on välja töötatud seaduandlus maa 
ostmiseks või vahetamiseks riigi oman-
disse, kui riik seda tõesti vajab. Sama-
suguse süsteemi loomine muinsuskaits-
jate poolt on küsitav.

Planeeringute eesmärgina on loetle-
tud 15 punkti, millest ainult 2 punkti 
on seotud muinsustega. Vald saaks as-
jalikke ettepanekuid territoorimi korral-
damiseks, kui probleeme ei käsitletaks 
kitsalt, lihtsalt 34% valla territooriumi 
hoidmisena muinsuskaitsjate käsutuses.

Siin tekib küsimus, kas muinsuskait-
seala on valla sees või on vald muinsus-
kaitseala sees? Aga see on valla juhtide 
probleem.

Väljavõte “Jõelähtme valla üldpla-
neeringu Rebala muinsuskaitseala tee-

maplaneeringust” (Internetist):
“Lähtudes ülaltoodust teevad ülevaa-

te koostajad ettepaneku jagada Rebala 
Muinsuskaitseala 3-ks tsooniks, lähtu-
des vajadusest kaitsta säilinud muinsus-
väärtusi.

1.1. tsoonis asuksid maa-alad, kus ei 
oleks enam midagi kaitsta ja nendeks 
oleks karjääri maa-alad, “Pilpaküla”, 
Saviranna suvitusrajoon ja võib olla 
veel mõned mereäärsed alad Ihasalu 
lahe kaldal. Siin kehtiksid riiklike nor-
midega ettenähtud piirangud ega ra-
kendu muinsuskaitsealale kohandatud 
piirangud.

2.2. tsoonis asuksid maa-alad, kus ei 
ole avastatud ajaloolisi kalmeid, kultu-
sekive jne. ega asu muid muinsus- ja 
kultuurimälestusmärke. Siia võiks kuu-
luda Ülgase, Kostiranna ja Manniva 
küla pankranniku vaheastangul asuvad 
alad ja Parasmäe küla ida- ning edela-
osa. Neil aladel on võimalik piiranguid 
täpsustada.”

Miks on muinsuskaitsealas maa-
alad, kus pole mälestisi, mida kaitsta? 
Kas siin ei ole kellelgi soovi “kangrut 
teha”?

On olnud kuulda ka mõtteavaldusi, et 
ametnikud ei nõua seadusest tuleneva-
te piirangute ja kohustuste täitmist täie 
rangusega, tehakse mööndusi jne. See 
on halb, et seadust pole seni korralikult 
täidetud, see ei sisenda kodanikele sea-
dusekuulekust, mis on demokraatliku 
riigi üks põhialuseid. Kuid seadused 
peavad olema ka täidetavad.

Jõelähtme vallal on suured arengu-
eeldused, pole mõtet arengut kunstli-
kult piirata. Kõigil maaomanikel peab 
olema võimalus valida, kas säilitada 

kõik, nagu oli või arendada tegevust, 
mis muudab meie elutingimusi ja ümb-
ritsevat keskkonda paremaks, elamis-
väärsemaks. Iga omanik ise võtab vastu 
otsused ja ainult enda omandi kohta. 
Seda nii riigi ja kohaliku omavalitsuse 
kui üksikisiku tasandil. 

Rebala oli üks paljudest Eestimaa 
vähetuntud küladest. Küla päästmiseks 
hävingust (nagu juhtus Kroodi külaga 
ja osaga Kallavere ja Võerdla külast) 
moodustati Rebala kaitseala pindalaga 
1338 ha. 1988. aastal laiendati kaitse-
ala 2495 hektarini.Seda aega loetakse 
ka Rebala muinsuskaitseala asutami-
se ajaks. 1998. aastal laienes kaitseala 
7200 hektarini. Nüüd, 30 aastat pärast 
protsessi algust saame arutada, kui edu-
kas on olnud kaitseala tegevus nende 
eesmärkide saavutamisel, mis tema ette 
on aegade jooksul püstitatud. Tundub, 
et suhteliselt pika aja kohta ei ole saavu-
tused silmapaistvad, vähemalt kohaliku 
elaniku jaoks. Võib olla oleksid tulemu-
sed paremini näha, kui oleks tegutsetud 
väiksemal pindalal, nii nagu algselt pla-
neeriti.

Kas Rebala küla on on muutumas 
üheks külaks paljudest, nagu kunagi 
oli? Või tegutsevad asjakohased amet-
konnad sisuliselt ja sügavuti eesti rah-
vale olulise kultuuriväärtuste jäädvusta-
misega? 

Kindlasti osatakse leida lahendus, 
lähtudes Põhiseaduse vaimust, riivama-
ta oluliselt omanike huve, tekitamata 
ametnike hulgas tööpuudust, andes val-
lale võimalused arenguks.

Agu Kööp
maaomanik

agukoop@hot.ee

Rebala teemaplaneeringu eskiisvariandi arutelu lükkus edasi
Laupäeval, 1.detsembril toimunud 

Rebala muinsuskaitseala teemaplanee-
ringu eskiisvariandi arutelu kokkuvõt-
teks tõdeti: planeeringu koostaja pole 

oma tööd korralikult valmis teinud.
Planeeringu koostajale tehti ettepa-

nek viia eskiislahendusesse sisse kõik 
volikogu ühiskomisjoni poolt tehtud 

ettepanekud ning esitada antud töö 
vallale uuesti detsembrikuu lõpuks 
ehk kuu aja pärast.

1. - 15.jaanuarini 2008 toimub küla-

des külavanemate kaudu ettepanekute 
ja paranduste tegemine ning jaanuari 
lõpul uus arutelu nii seletuskirja kui ka 
eskiisi osas. Kõik materjalid on kätte-

saadavad www.joelahtme.ee 
Tiia Välk 

vallavolikogu aseesimees
Norbek@hot.ee
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Arvestuste järgi on riigi poolt loo-
dud Rebala Muinsuskaitsealal kokku 
373 kaitstavat objekti, neist arheoloo-
giamälestisi 316, arhitektuurimälestisi 
31, ajaloomälestisi 4 ja kunstimälesti-
si 22 (kõik kirikus). Enamik nendest 
asub eramaadel, kuid Muinsuskaitse-
amet on suutnud seni maaomanikele 
väljastada ainult väikese osa kaitse-
kohustuse teatisi. Selletõttu on maa-
omanikel palju arusaamatusi, sest ka 
igasuguste kooskõlastuste saamine on 
olnud liiga bürokraatlik ja aeganõudev. 
Valla poolt oleme nõudnud, et kaitse-
kohustuse teatised võimalikult kiiresti 

kõigile välja antaks, mida Muinsus-
kaitseamet ka on lubanud teha.

Käimasoleva Rebala teemapla-
neeringu üks eesmärk on lihtsusta-
da ja kiirendada kooskõlastamiste ja 
ka detailplaneeringute menetlemist 
ning ehituslubade väljaandmist. Sel-
leks oleme seadnud eesmärgiks ühelt 
poolt vähendada kaitseala piire, teisalt 
kaotada põhjendamatud kitsendused 
maaüksuste kruntideks jagamisel, ehi-
tiste projekteerimisel, ehitamisel ning 
maakasutuses. Oleme esitanud nõu-
de, et muinsuskaitselistele maastikele 
laieneksid samaväärsed toetused kui 
looduskaitsealadel.

Samas on ka praegu kasutamata või-
malusi. Nii näeb muinsuskaitseseadus 
ette, et maaomanikel, kelle maadel 
kaitstavad objektid ehk mälestised 
asuvad, saavad taotleda riigilt igal 
aastal toetust ja abi. Seda võimalust 
praktiliselt aga kasutatud ei ole. 

Mälestise omanikul või valdajal on 
õigus Muinsuskaitseametilt või tema 
kaudu saada tasuta: 

1) mälestisega seonduvat teaduslik-
ku ja muud informatsiooni, 

2) konsultatsioone mälestise hool-

damiseks ja kasutamiseks. 
Mälestise omanik või valdaja võib 

taotleda Muinsuskaitseameti kaudu 
riigieelarvest või valla- või linnaeel-
arvest toetust mälestise hooldamiseks, 
sealhulgas valve- ja signalisatsioo-
nisüsteemi paigaldamiseks, samuti 
mälestise konserveerimiseks, restau-
reerimiseks või optimaalsete säilitus-
tingimuste loomiseks. Taotlemiseks 
on kehtestatud eraldi kord Valitsuse 7. 
septembri 2004. a. määrusega nr. 294. 

Taotlus riigieelarvest toetuse saami-
seks tuleb esitada Muinsuskaitseame-
tile kirjalikult eelarveaastale eelneva 
aasta 1. veebruariks. 2009. aastaks 
toetuse taotlemiseks tuleb teha vas-
tav avaldus juba vähem kui kahe kuu 
jooksul. Taotluse vorm on Muinsus-
kaitseameti kodulehel www.muinas.
ee , samuti on see üleval Rebala kait-
seala kodulehel www.rebala.ee toe-
tuste all, kust saab infot ka kiviaedade 
toetuste kohta. 

Taotlus peab sisaldama järgmisi 
andmeid:

1) taotleja nimi (ärinimi), isikukood 
(registrikood), arveldusarve number, 
pank,

2) taotleja elukoht (tegevuskoht), 
mälestise asukoht,

3) tööde loetelu, milleks toetust 
taotletakse, koos rahalise arvutusega 
ja omafinantseeringu võimaluse kor-
ral selle äranäitamisega;

4) taotluse esitamise kuupäev ja 
taotleja allkiri.

Mingit taotluse piirsummat kord 
ette ei näe. Tuleb silmas pidada, et 
toetuste reaalne saamine sõltub riigi-
eelarvest. Kui maaomanikud küsivad, 
siis peab Muinsuskaitseamet taotleta-
vad summad eelarve projekti lülitama 
ja neid ka kaitsma eelarve menetlemi-
se käigus Valitsuse ja Riigikogu ees. 
Toetuste taotlemisega (milleks seadus 
mälestiste omanikele õiguse ette näeb) 
saame sundida Muinsuskaitseametit 
ja Kultuuriministeeriumi täitma nei-
le pandud kohustusi ja siis on näha, 
kuidas nad sellega hakkama saavad. 
Igal juhul tuleks esitada taotlusi nii-
palju kui võimalik, et riik hakkaks 
aru saama maaomanike probleemide 
tõsidusest. Vajadusel saab nõu vallast 
Rebala asutusest Margit Pärtelilt, tel. 
5201189, email: margit.partel@mail.
ee. Kui maaomanikud on nõus, võiks 

edastada oma taotlused valda M. 
Pärteli kätte hiljemalt 28. jaanuariks 
2008. a., et esitada need Muinsuskait-
seametile ühise paketina. See annaks 
ka vallale ülevaate taotluste kohta ja 
vallavalitsus saaks omalt poolt nõuda 
nende rahuldamist. 

Samuti on mälestise omanikel 
erandlikel asjaoludel (näiteks mäles-
tise kahjustamine, hävimise oht jne.) 
õigus taotleda toetust Muinsuskaitse-
ameti reservist ka jooksva aasta kes-
tel. Reservist väljamaksete tegemise 
otsustab Muinsuskaitseameti peadi-
rektori moodustatud komisjon, lähtu-
des mälestise säilimise tagamise vaja-
dusest ning tööde erakorralisusest. 

Toetuste eraldamise võimalusi 
Rebala maaomanikele ja ka küladele 
väärtuslike objektide korrastamiseks 
valla rahadest kaalume 2008. aasta 
eelarve koostamisel.

Soovin omalt poolt kõigile valla-
elanikele rahulikke jõule ja meeldivat 
aastavahetust!

Maido Pajo,
maido.pajo@riigikogu.ee

volikogu liige

Jõelähtme vallavalitsus 
ja volikogu on asunud 
Rebala piirkonna maa-
omanike kaitseks tegut-
sema nende probleemi-
de lahendamisel, eeskätt  
riikliku bürokraatia vä-
hendamisel ja riigilt toe-
tuste taotlemisel.

Riik peab täitma oma kohust Rebala maaomanike ees
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Millega sotsiaalkomisjon tegeleb?
Eks ikka inimesega, tema problee-

midega, hädade ja muredega. Samas 
rõõmustame ja tunneme heameelt, 
kui saame oma nappide vahenditega 
mõnda ületamatuna näivat olukorda 
pisutki leevendada. Komisjon ongi 
kokku kutsutud sellises koossei-
sus ja mõttega, et kogu meie suure 
valla enam-vähem kõik piirkonnad 
oleksid esindatud. Siis tunneb keegi 
komisjoni koosseisust seda inimest, 
kes on oma mures või hädas meie 
poole pöördunud ja oskab parimat 
lahendust leida. Suur panus on valla 
sotsiaalosakonna töötajatel, kes abi- 
ja toetusevajajatega vahetult suhtle-
vad. Sotsiaalosakonna ja komisjoni 
tegevusvaldkond on nii laiahaarde-
line, et kõigi tegevuste üleslugemi-
seks napiks siin leheruumi.

Kas vallamaja on hoolekandeasu-
tus?

Vallamaja oma ametnike ja osa-
kondadega on sotsiaalhoolekande 
asutus kõige otsesemas ja paremas 
tähenduses. Ükskõik, mis osakond 
või milline ametnik - oma otsustus-
tes ja tegemistes peab ta lähtuma 

inimesest ja tema heaolust. Inimese-
ga ja tema vajadustega arvestamata 
jätmine ei tule kõne allagi - valla-
maja ja selle ametnikud on inimese 
ja tema elu-olu parendamise ja pa-
randamise tarvis. Vahel kipub see 
ununema. Vallaametniku juurde ei 
pea minema, müts näpus, vaid nagu 
võrdne võrdse juurde ja ei ole kaht-
lust, et heasoovlik suhtumine saab 
osaks. 

Sotsiaalvaldkond on lasteaiast 
vanadekoduni. Kohalik omava-
litsus peab hoolitsema igas eas 
inimeste eest.

Nii jah - kui lasteaiakohtadest on 
puudus, siis võetakse vastu kindel 
otsus - ehitame uue lasteaia - ja ehi-
tatakse. Kahtlemata tuleb meie uute 
ja noorte ilmakodanike eest hoolt 
kanda, aga samas ei tohi unustada 
vanemat generatsiooni. Meie töö- ja 
eluveteranidele tuleb suuremat tä-
helepanu osutada. Kui siiani on see 
jäänud ebapiisavaks, küll rahaliste 
vahendite nappuse tõttu, küll muu-
del põhjustel, siis nüüd on viimane 
aeg hakata tegelema eakate problee-
midega. Jõelähtme vallas puudub 

hooldekodu, aga peaks kindlasti 
olema. Ei ole normaalne, et oma elu 
õhtupoolikul peab inimene lahku-
ma talle omaseks saanud keskkon-
nast ja olude sunnil veetma vana-
duspäevad kusagil teises vabariigi 
otsas. Sotsiaalkomisjonis on seda 
probleemi(hooldekodu) juba käsit-
letud, küll suhteliselt pealiskaudselt, 
aga meil on praeguses koosseisus 
olnud ka vaid kaks istungit. Lähiajal 
võtame selle teema tõsiselt käsile.

Millisena näed Jõelähtme sot-
siaalhoolekande süsteemi viie 
aasta pärast...?

Täiuslikuna. Tõsisemaks muu-
tudes – lasteaiakohti jätkub, hool-
dekodu toimib, koduhooldajaid on 
piisavalt, sotsiaalkorterid olemas ja 
palgad kõikidel konkurentsivõime-
lised. Koolid olen siiamaani märki-
mata jätnud, et mitte tungida võõrale 
territooriumile, aga kuna näen edas-
pidist vajadust tihedaks koostööks 
kultuuri-, haridus- ja spordikomis-
joniga, siis loodan, et viie aasta pä-
rast tehakse ettevalmistusi uue kooli 
rajamiseks meie vallas, sest iive on 
ületanud ka kõige julgemad prog-
noosid.

Miks hakkasid poliitikaga tege-
lema?

Ei hakanud tegelema, poliitika tuli 
tol ajal aknast ja uksest - oli Rahva-
rinde aeg. Kuna protest tol ajal kehti-
nud riigikorra vastu oli varnast võtta, 
saigi seesinatsema liikumisega ühi-
netud. Huvitav aeg oli, mõttekaas-
laste kogumine, tugigrupi moodus-
tamine koos tolleaegse “Linnuka” 
juhtkonna ärksama osaga. Trüki-
masinate ja kontorite pitseerimine 
enne võimu jaoks ebameeldivaid 
sündmusi, öised autosõidud õe juur-
de 100km kaugusele, saamaks ikka 
vastavad materjalid hommikuks trü-
kitud. Osavõtt Interrinde kongressist 
praeguseks lammutatud Sakala Kes-
kuses ja kõvahäälne lahkumine keset 
kongressi (mis oleks meie viie- või 
seitsmeliikmelisele delegatsioonile 

peaaegu et väga halvasti lõppenud) 
ning saabumine samal ajal toimu-
vale Rahvarinde koosolekule Lin-
nahallis. Öölaulupidu lauluväljakul, 
laulev revolutsioon, nn.”laelupja-
mine”, eneseotsingud - sotsiaalde-
mokraatide asutamiskongress Üli-
kooli Raamatukogus, Rahvuslaste 
asutamiskongress teatris “Estonia”, 
Eesti Komitee kodanikutõendid jne.
jne. Kandideerimine tolleaegsesse 
külanõukogusse saadikuks, küla-
nõukogu vallaks saamine, volikogu 
volituste lõpp ja uus kandideerimine 
üksikkandidaadina (enam mitte tõ-
siselt võttes seda), kuid alati lõpeta-
nud allpool kvoodipiire – hääli tuleb 
osata ka lugeda... Kaugenemine po-
liitikast ja uus algus kolm valimis-
perioodi tagasi. Hetkel poliitiliselt 
stabiilne seis, mõistvad koostööpart-
nerid ja head tulevikuväljavaated. 
Parim poliitiline saavutus – kuldsete 
oravasabade ordu eemaletõrjumine 
valla juhtimisest koostöös praegus-
te väga tublide koostööpartneritega. 
Samas ei välista poliitikas tegutseva-
na koostööd, kui kaovad juudalikud 
mõtted, kolmekümne hõbeseekli 
eest vald kellelegi maha müüa!

Mis ametit pead?
Olen Päästeteenistuse ametnik ehk 

teisisõnu pritsimees. Kuigi see vana 
hea sõna on ammu minetanud oma 
tähenduse. Ajad on muutunud, nõud-
lused tõusnud. Enam ei saa hakkama 
ainult “tukiloputusega”, päästja peab 
oskama praktiliselt kõike - sünnituse 
vastuvõtust uppuja päästmiseni ning 
tulekahju kustutamisest avariiolu-
kordade lahendamisteni, reostuste 
likvideerimisest kasside puu otsast 
allatoomiseni. Naabrite lepitamine 
on üks osa tööst...Kahjuks pean ütle-
ma, et hetkeseisuga on minu päästja-
karjääri alles jäänud ca kaks nädalat 
- kolmeteistkümneaastase teenistuse 
lõpetab minu puhul päästeteenistu-
se üleminek senise 24tunnise valve 
asemel 12tunnisele valvele.

valeritammeleht@hot.ee

Intervjuu sotsiaalkomisjoni 
esimehe Valeri Tammelehega

Pärast kooli lõpetamist 58 aastat tagasi 
sai minu esimeseks töökohaks Kostivere. 
Eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel 
oli see väike küla, kus asus sovhoosikeskus. 
Ei olnud siin kooli, umbes 40 aastat tagasi 
saime lasteaia ja alles kaheksakümnendate 
aastate algul oma kooli. Küllap tänu sov-
hoosidirektor Saareperale. Elu oli aktiivne, 
Kostivere mõisa saalis toimusid kinoõhtud, 
mis tavaliselt lõppesid tantsuga. Tehti isete-
gevust ja sporti - ratsutati ja mängiti palli. 
Sovhoosidevahelised spordivõistlusedki 
toimusid Kostiveres.

Praegu sõidavad meie tööealised elani-
kud enamasti linna tööle ja kohalikus elus 
osalevad vähem, see-eest võtavad vanemad 
inimesed usinasti osa Kostivere Päevakes-
kuse tööst, mitmetest huviringidest ja kõik-
võimalikest huvitavatest üritustest.

 15. novembril kutsus Viimsi Päevakeskus 
meid külla. Oligi aeg end veidi tuulutada ja 
ühtlasi näidata, mis aastatega õpitud. Meie 
laulunaisi on juhendanud Kai .............., tant-
sijaid õpetab Taimi Mozajeva ja ühtekokku 
oli Viimsisse sõitjaid päris palju. Vastuvõtt 
oli südamlik, meid tervitati Viimsi laulu-
ga. Omalt poolt andsime väikese kontserdi, 
kus peale lauljate-tantsijate astus üles Sirje 
............oma vaimuka sõnaga. Pärast istusi-
me üheskoos tervislike roogadega kaetud 
laua taga. Nägime, et neil on mõnusad ruu-
mid, kuulsime, et pensionäridel on palju 
tegevusalasid, et ka mehed löövad kaasa. 
Oli tore ja sisukas kohtumine ning sääraseid 
ettevõtmisi võiks sagedamini olla, näeksime 
teiste tegemisi ja saaksime uusi mõtteid. 

Õigluse huvides tuleb tunnistada, et meil 
on oma päevakeskuses ikka väga kodune 
tunne. Peatselt tähistame Kostivere Päeva-
keskuse üheksandat sünnipäeva ja kes seal 
seni käinud, teab, et üheskoos on huvitav. 
Tõttöelda mahuks neisse tubadesse kaugelt 
rohkem memmesid ja ammugi taate, kui 
seni sinna tee on leidnud.

Olete oodatud!

Elve Toome 

Kostivere 
Päevakeskus on 
üheksa-aastane
Kostivere on linnastunud, 
inimeste töökohad on pea-
linnas ja kohaliku elu vastu 
puudub huvi.
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Laupäeval, 10. 
novembril toi-
mus Jõelähtme 
Rahvamajas jär-
jekordne lusika-
pidu, kuhu olid 
palutud kõik 34 
viimase poo-
le aasta jooksul 
Jõelähtme vallas 
sündinud beebit  
emade-isade-
ga.  Vallavanem 
Ardo Lass ja vo-
likogu esimees 
Art Kuum and-
sid igale väike-
sele vallakodani-
kule nimelise lu-
sika ja raama-
tu “Mänguasjade 
lood”. Jõelähtme 
valla juhtkond 
kutsub kaks kor-
da aastas, ema-
depäeval ja isa-
depäeval, uued 
vallakodanikud 
pidulikule lusi-
kapeole. 
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2007. aastal sündinud Jõe-
lähtme valla lapsed (seisuga 
19. nov. 2007)
DAN OSKAR PAAVO
KARMO SASSIAD
JAN KENNETH TOMING
ANNA MARIA ABOL
LENE RAUDSEPP
ANTON SHLIKARJOV
NORELLE TAMM
TRIIN RAHUKÜLA
KAAREL JOHANNES RODIMA
ERKI ROSIN
TALVI TREIBERG
ATS SÕRMUS
MARII VAHT
MARIEL KAITSA
GUSTAV TREIBERG
VIKTORIA ZHINKOVSKAJA
ROBIN MARKUS BADER
ANETTE TOOMINGAS
MELISSA AUME
RAMBERT ROMANDI
MARKO NÄSSI
MADIS MESILANE
KRISTEN VÕTTING
DAVID NIKOLAJEV
JOONAS HAAV
KADRI KLANDORF
MARKUS MÖLDRIMÄE
KASPAR JOHAN MÄGI
KRISTOF KIDELMAN
ELLIS LUUR
LOREEN SOOVIK
GREGOR TALI
ANNABEL TRUUVEER
LAUR MATTIAS KOITMÄE
ROBIN RUUT KATTAI
HELENA AUSNER
ANDI METSAOTS
THEA ELIIS KULLO
KARL JAKOB JAKOBI
SELENE-RETE MÄGI
KATARIINA OJABSTEIN
DANIELA LANG
VALERIAN PODLJASHTSHUK
MIRJAM VÄLK
SANDER LEBEDEV
HANNA LIIS ESNAR
ANNA INGE WEBER
EMILIA ERANURM
MILANA DRAGANTSHUK
MIRALDA LUHA
VAIMAR VATMAN
MATTIAS MIKK
JEKATERINA PUSHKINA
MART MELIORANSKI
MIIA-MARIA SÜVE
MIRTEL MÄNGEL
TAAVI HINT
TEELE OJAMETS
MAARJA-LIISA PRÖÖM
BIRGIT JOASAARE
MARK REPNAU
VITA KASHTANOVA

Palju õnne vanematele!

Tere 
tulemast!

 Fotod: Peeter Hütt



Sellise kutse said veel neliteist last 
üle Eesti. Sellele eelnes kõigil võit 
lugemisvõistlusel oma maakonnas ja 
sellele omakorda kaevumine Astrid 
Lindgreni raamatutesse ühe tõeliselt 
hea konkursijutu leidmiseks. 

“Tatikas,” ütles Mattis, kes istus 
majatrepil ja vestis noaga puutükki. 
Liisbet saab vihaseks. Kui  k e e g i 
peaks olema  t a t i k a s  ja vajama 
ninanuuskamist, siis on see kindlasti 
Mattis. 

Kati loeb ja loeb mulle ette. Leht 
lehe järel. Mida enam lugu mind 
naerma ajab, seda enam satub hoogu 
Kati. Hea küll, jääb siis “Madlike” ja 
Liisbeti tüli Mattisega?

Tundub, et maailmas ei ole midagi 
lihtsamat kui lugeda maha poolteist 
lehekülge teksti, eks. Aga lugeda seda 
nii, et saal kuulab hiirvaikselt iga su 
sõna ja hääle pooltooni? Või nii, et 
saalitäis rahvast turtsub naerda? See 
polegi nii lihtne. 

Pausid, Kati, pausid! Ja tempo aeg-

lasemaks, ära, palun, 
vurista!

Liisbet pole iial 
kuulnud ütlust “laku 
panni”, aga ta tai-
pab, et kui Mattis üt-
leb talle “laku pan-
ni”, on selles midagi 
alandavat, ja Liisbet 
on üsna terane, kui 

asi puutub uute sõna-
de äraõppimisse.

 “Aga mul on kass Miisu, laku pan-
ni, sul ei ole,” ütleb ta.

Nii, aitab küll, Kati, hakkame mine-
ma.

Saatkonna residentsi treppidest üles 
sammudes, Gustav Adolfi rangest büs-
tist ja poole saalist endale reserveeri-
nud kaamera- ja mikrofonimeestest 
möödudes ning end punase sametiga 
kaetud kuldsangadega toolile istuma 
sättides hiilib ligi ja järjest süveneb 
kahtlus katkendivaliku õigsuses. See 
Mattise ja Liisbeti vaheline hooplemi-
ne ”aga mul on.... hernes ninas, sul ei 
ole,” siia, hiiglaslike kristall-lühtrite 
alla, tiibklaveri ja lilleliseks kirjatud 
ahjuga ajaloolisse ruumi nagu ei pas-
si. Siia sobiks enam midagi sirgesse 
seitlisse kammitut ja pumatiga võitut. 
Lappan mõttes uuesti läbi Lindgreni 
loomingu ja...ma ei leia sealt midagi 
sellist. Ikka on tema jutud väga argi-
sed, lihtsad ja sõbralikud.

Lihtsus ja soojus Lindgreni raama-

tutes ongi teinud temast üle maailma 
väga armastatud lasekirjaniku, rõhutab 
konkurssi avades suursaadik Hartelius 
naerulsui. Hm, need kaks omadussõna 
võiks vabalt lisada ka härra enda nime 
ette. Või taha, sulgudesse.

Edasi läheb sõnajärg esinejatele. 
Sealt nad riburadapidi tulevadki, kaa-
sas Lottad, Väikevennad, Madlikesed, 
Karlssonid, vennad Lõvisüdamed ja 
muidugi Pipid. Kõigil aega 3-5 minu-
tit, tõestamaks, et just nemad on pa-
rimad lugejad Eestimaal. Ometi saab 
selle väga lühikese ajaga keerata pub-
liku ümber sõrme nagu naksti, seda 
on näha kohe esimesest esinejast, kes 
pajatab Karlssoni lihapallikeste-nõr-
kusest. 

Saaremaalt tulnud piiga aga loeb 
öige mönusas murdes Vahtramäe küla-
elanike murest ameerikamaa inimeste 
pärast. Nad pole küll mitte kuidagi ära 
teeninud sellist ränka karistust, et Emil 
oma tempude eest kohvrisse pakitaks 
ja sinna maale saadetaks.

Muhe. Mulle tundub, et saadik pü-
hib silmanurgast pisarat. Itsitab jah. 
Pugistab naerda.

“Juhul,  k u i  s e l l e s t  l i l l - 
h e r n e s  kasvab....,” venitab Liisbet 
vaikselt .

Züriiprouade seast kostab vaikse kõ-
kutamise ehk naerukõhistamise vahele 
aeg-ajalt: “Sssand küll.” 

Selles väga pidulikus saalis on tunda 
nüüd ringi lehvimas ühe krutskeid täis 
vanaproua vaimu. 

Väike vaheaeg. Läheb sagimiseks 
- algab paaride vahetamise mäng. 
Mikrofonid ja kaamerad püüavad in-
tervjueeritavaid ja vahetavad neid 
omavahel. 

“Tead. Sai praegu ETV-le üks veike 
intervjuu antud,” teatab Karlssoni-
poiss absoluutse ükskõiksusega naa-
bertooli-Emilile, küünarnukk ripne-
mas üle tooli seljatoe. Absoluutselt 
tüdinult. Jään kuulatama. Siis aga ei 
pea ta vastu ja hakkab naeru lagistama. 
Hea seltskond ikka!

Zürii tuleb! 
Zürii esinaine, proua Evelin Ilves tä-

nab kõiki osavõtjaid ja teeb teatavaks 
võitjad. 

Kati saab teise koha!!! Esimene koht 
läheb Karlile Põltsamaalt ja kolmas 
Tiinale Saaremaalt. Majaperemees pa-

lub külalised sünnipäevalauda.
Kati hoiab kõvasti vastu rinda oma 

auhinnaraamatut ja ei saa seetõttu 
kahjuks midagi suhu pista sellelt pidu-
laualt, kus kõiksugu hõrgutisi on pee-
nikeste orkide otsa aetud. Raamatut 
käest panna ka ei saa. 

Hakkaja ja vägagi sõnakas-sõjakas 
Kati on vait. Mis seal patsidega peas 
praegu toimub? Mõtted käivad möö-
da tulevikuradu? Üks vägagi tõene 
variant võiks olla selline riukalik: tä-
navanurgal oma maja trepil istub Mar-
kus ja tõmbab kampsunivarrukaga üle 
nina. Kati ajab käed puusa ja teatab 
otsustavalt, lausa tüli norivalt: “Aga 
mina olen käinud suursaadiku juures 
peol, sina ei ole,........!”

 
Kersti Laanejõe
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Neeme rahvamaja üritused: 
17.12. kell 15.00 Neeme seenioride jõulupidu
19. 12. kell 18.00 Laste jõulukontsert
21.12. kell 9.30 “Nõiduslikud jõulud”, 
kontsert külalisesinejatelt
26. 12. kell 10.00 Rannapõnnide talvehommik
28. 12. kell 20.00 Peoõhtu        

Kati(ga) Rootsi suursaadikul külas
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Rootsi suursaadikul hr. Dag Harteliusel

ja pr. Maria Falk’il 

ning Eesti Lastekirjanduse Keskusel 

on au kutsuda 

prl. Kati Jürgens kaaslasega 

Astrid Lindgreni 100. sünniaastapäevale pühendatud 

ettelugemispäevale ja kirjakonkursi lõpetamisele 

kolmapäeval, 14. novembril 2007 kl.12.00

Suursaadiku residents

Pikk 28, Tallinn

Jõulueelne intervjuu Tarmo Paldermaaga
Olete  volikogu rahanduskomisjo-
ni esimees  ja revisjonikomisjoni 
liige. Kas selle aasta eelarve 10 kuu 
täitmise käiku uurides avastasite 
ka midagi midagi ootamatut?

Meie kõrvu olid jõudnud kuuldu-
sed, et palgafond on nii otsakorral, et 
ametnikele ei jätku jõulupreemiateks 
vahendeid.

Kas siis vallaametnikud ise ei tead-
nud, milles põhjus?

Püüti põhjendada, et sel aastal on 
palju uusi inimesi tööle võetud. Ma 
ei uskunud seda põhjendust algusest 
peale.

Mida see vallaametnike iga-aasta-
ne jõulupreemia üldse tähendab?

Eelarves on vallaametnikel ja all-
asutuste töötajatel palgafondina ette 
nähtud 13 palka. Sellest lisapalgast on 
0,75 osa mõeldud puhkuste toetuseks 

ja 0,25 osa jõulupreemiaks. 

Tegelikkuses vist on igal aastal 
traditsiooniliselt kujunenud jõulu-
preemiaks ühe kuu palk. Kuidas 
on see võimalik?

Nii see on. Palgafondi ülejäägi ar-
vel, haiguspäevad, vakantsed tööko-
had jne. Aga allasutuste töötajatel ei 
jää millegipärast mitte kunagi jõulu-
preemiaks terve kuupalga ulatuses 
palgafondi varuks.

Miks siis sel aastal jõulupreemiad 
saamata jäävad?

Kui me küsisime eelarve täitmise 
kontrollimisel, kas eelmise vallava-
nema Andrus Umboja ajal mingeid 
lisatasusid ei makstud, siis selguski, 
et vallavalitsuse käskkirjaga 9. maist 
2007 nr.01/18.2-1 maksti kõigile 
ametnikele lisatasu ühe kuupalga ula-
tuses. Sinna see jõulupreemia läkski.

Selle üllataval avastusel on oma 
pikantne varjund!

On küll. Mäletatavasti avaldati val-
lavanem Umbojale 14. mai volikogu 
istungil umbusaldust. Enne seda aga 
kirjutasid vallaametnikud avalikke 
kirju, kus nõudsid vallavanema jät-
kamist. See tundus siis kummaline, 
et ametnikud rikuvad nii jõhkralt 
avaliku teenistuja eetikakoodeksit, 
sekkudes poliitikasse. Alles nüüd sai 
selgeks, kuhu koer maetud. Kõige la-
basem äraostmine.

Ega vallavanem Umboja iseennast 
premeerida ei unustanud?

Ei unustanud ennast ega teisi val-
lavalitsuse liikmeid, kelle preemiad 
peaks ikka volikogu kinnitama. Mui-
du võib ju mõni ametis mitte hakkama 
saanud vallavanem kogu palgafondi 
tühjaks teha!

Armas vanem ja väärikam põlvkond
Jõelähtme Rahvamaja kutsub teid kohvilauda
16. dets.kell 15.oo
“J Õ U L U T U N N E T  S A A M A “
Teile esineb PAUL RUUDI
K E R G E M U U S I K A K O O R
Kaasa teeb ka Jõelähtme noorte SEGARAHVATANTSURÜHM
Svetlana Siltsenko juhtimisel.
Tublid tegijad väärivad ka rohket publikut!
Tule ja kingi endale ilus jõuluhõnguline päev!
Kontserdile on uksed avatud kõigi jaoks!

Me hõiskel vastu võtame
ju täna aastat uut.......
Võtame ta siis üheskoos vastu Jõelähtme Rahvamajas .
Alustame 31. dets.kell 21.00
Põhiesineja on tantsuband “MUSABOX”
Pärast südaööd naudime rahvusvahelisi tsirkuseartistide 
ALAR ja SILVI MÄNDSALU esinemist
Üht-teist jäägu esialgu saladuseks
Ilutulestik
Müstiliselt sõbralik baar
Suupistete ja šampusega kaetud lauad.
Kirev melu vähemalt kella 3-ni.

Mida kiiremini lauakohad (120.-) kinni paned,seda sujuvamalt sinu 
aastalõpupidu toimub.
Kohtumiseni veel vanal aastal!

Maie, tel 6033053, 53978896

Lugupeetud Jõelähtme valla neiud, naised, noorikud!
Kõigil, kes  peavad kauniks rahva-

rõivaid ja kel oleks soov end nendega 
ehtida - on võimalus tellida jõelähtme 
kihelkonna seeliku ilusat triibulist  
kangast. 

Värvikindlalt värvitud lõngast koo-
tud kangas valmib Lätis. Meetri hind 
ligikaudu 600 krooni. Ühe seeliku 
jaoks tuleks tellida 3 meetrit. Rahva-
rõivaste soetamine on investeering, 
samas igale kandjale unikaalne ja ai-
nuomane. 

  Kanga värvitoonid on 19. sajan-
di seeliku värvide põhjal Eesti Rahva 
Muuseumist Tartus üles joonistanud ja 
kokku seadnud Silvi Allimann – meie 

paikkonna rahvarõivaid aastatepikku 
uurinud ja valmistamist juhendanud 
käsitöömeister.

 Edaspidi on võimalik seeliku juur-
de tellida  tikitud käiseid  või neid ise 
asjatundlikul juhendamisel tikkida. 

Jõelähtmest pärit  ja Tartus muu-
seumis säilinud esemetekogu on väga 
kaunis ja rikkalik. Mõte on koos siit-
kandi neidude ja noorikutega  teha 
valmis üks näidiskollektsioon, mis 
oleks huvilistel silme ees. 

  Praegu on õige aeg vaadata kap-
pi, võibolla on seal vanaemalt saadud 
rahvarõivad, mis võiksid huvi pakku-
da asjatundjatele või  paarikümne aas-

ta eest ise tikitud käised, mis vajak-
sid uuendamist. Igal  rõival on tema 
kandjaga seotud lugu, mida oleks tore 
üles tähendada või lastele vesta. Iga-
sugust selle temaatikaga seonduvat 
teavet võiks anda Rebala Kaitseala 
Muuseumile Jõelähtmes. 

Rahvarõivas kaunistab kandjat. Ees 
ootab Jõelähtme laulupäev ja 2009. 
aastal suur üldlaulupidu Tallinnas.

Oma soovist tellida rahvarõivaid 
andke teada aadressil 
silja.trisberg@mail.ee või
tel.52 08 481.
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Kes Sa oled ja millega tegeled ?
Olen Saha küla põliselanik, siit kü-

last on pärit nii minu ema kui ka vana-
ema. Esimesed kooliaastad möödusid 
Maardu algkoolis, kus oli 16 õpilast 
nelja klassi peale kokku. Õppeedukus 
sellises koolis oli hea, kuna sellist või-
malust ei olnud, et järgmisel päeval ei 
küsita. Vahepeal käisin koolid lõpuni, 
kaks aastat vene armees… Uue vabarii-
gi ajal olen olnud seotud Soome kütu-
sefirmaga Neste ja rahvusvahelise siga-
retifirmaga Philip Morris. Praegu juhin 
oma väikest osaühingut. Poeg ja tütar 
on täisealised.

Saha küla vanemaks valiti mind no-
vembris 2005.

Hobid on mootorrattasõit ja suusata-
mine.

Kus ja milline on sinu küla?
Saha küla on Maardu, Lagedi ja Loo 

vahel, maamärgiks on Saha kabel. Kü-
lasüda on ebatüüpiline, tihedalt kõrvuti 
asetsevate hoonetega, ülejäänud küla 

on haja-asustusega tüüpiline eesti küla. 
Positiivne on see, et noored on hakanud 
asustama oma (vana)vanemate kodu-
kohti.

Saha külas on praegu 44 “suitsu”.

Millised on külarahva probleemid ja 
ootused, mida oled korda saatnud?

Külarahva ootused ja lootused on 
ühelt poolt, et küla säiliks niisugusena, 
nagu ta on meie kujutluspildis siiani ol-
nud. Teiselt poolt on olemas nägemus 
täiesti uuest arengust, mis tooks kaasa 
külapildi muutuse, väga palju uusi ini-
mesi koos kasvavate vajadustega.

Külarahva põhiprobleem on see, 
kuidas oleks võimalik kasutada oma 
ressursse (maad), et elujärge paranda-
da, näiteks teha korda oma elamu vms. 
Inimestel on maad, millega nad midagi 
teha ei saa (piirangud), samal ajal toi-
mub ümberringi põldudel kõva aren-
dus- ja ehitustegevus.

Külavanemana olen vahendanud val-
la ja muinsuskaitse seisukohti ja näge-
musi külarahvale ning andnud tagasisi-
det vallale.

Saha küla on kolmest suunast mär-
gistatud külaelanike valmistatud küla-

siltidega, korda on tehtud piimapukk 
ja teadetetahvel. Oleme pidanud ühise 
aastavahetuspeo Hansu talus, külaela-
nikud on kokku saanud seoses maakü-
simustega (teemaplaneering). Sel sügi-
sel tegime kabeli korrastamise talgud. 

Mida arvad põldudel laiuvast kin-
nisvaraarendusest?

Sellest ei arva ma eriti midagi, sest 
seal ei ole arvesse võetud sobivust ole-
masoleva ajaloolise külaga. Minu ar-
vates peaks keegi rangelt kontrollima 
ehitiste sobivust keskkonda.

Kas igal külal peab olema kõrts ja 
kirik?

Arvan, et igal külal peaks olema kõrts 
ja kirik. Meie kirik on Saha kabel, mis 
loodetavasti ärkab uuele elule. Kõrtsi-
teema on veel lahtine.

Kas teie külas on vastuolu põlisela-
nike ja uusasukate vahel?

Meie külas ei ole nende vahel vastu-
olu. Vähemalt siiani, kuna vastastikune 
huvi üldse puudub. Ja arendajal puudub 
igasugune huvi Saha küla kui sellise 
vastu.

Saha küla külavanem 
Tarmo Õunap

Mis tehtud, mis teoksil?
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November Kostivere koolis

Ja seda oli päris palju. Kogu õhtut 
juhtisid VII klassi tüdrukud Pille-Riin 
Pipar ja Airi Aston. Kontserdi alguses 
esines kooli ühendkoor, kus laulab ka 
päris mitu tublit isa. Ja ma ei liialda, 
kui ütlen, et see koor võiks varsti ka 
laulupeol esineda. Esimesed ristsed 
suurele publikule esinemisel said esi-
mese klassi õpilased, kes kõlaval häälel 
laulsid esimesest õpetajast. Teise klas-
si lapsed esitasid valimiku Juku ja isa 
teemalisi anekdoote. Neid särasilmseid 
ning elevil poisse-tüdrukuid oli rõõm 
vaadata. Ja ega palju ei jäänud alla 
ka uhkete isade-emade pilgud saalis. 
Proovides õpitut näitas mudilaskoor, 
kelle esituses kuulsime kahte laulu. 
Katkendi Astrid Lindgreni raamatust 
“Madlike” luges Silja Ruus, kes võitis 
raamatukogunädala raames toimunud 
ettelugemise võistluse. Vahvaid luule-
tusi isadest lugesid Jana Mitrofanova, 
Jürgen-Jaan Jürgens, Susanna-Reti 
Räim ning Emma Treiberg. Kontser-
di lõpetas hästi hoitud üllatus - laulis 
meie muusikaõpetaja Allan Kasuk. Ja 
publik kuulas täielikus vaikuses. Õhtu 
lõppes väheke sportlikumalt. Sel ajal, 
kui lapsed teatevõistluses mõõtu võt-
sid, seisid isad tagasihoidlikult seina 
ääres, kuid puzzlede kokkupaneku 
ajaks olid ka isad võitlusvalmis. Oli 
suur rõõm näha koolis nii palju isasid 
ning emasid.

Traditsiooniliselt ristisid IX klassi 
õpilased ”rebaseid” ehk V klassi õpi-
lasi. Seda päeva ootasid viiendikud 
suure ärevusega, sest kunagi ei tea ju, 

mis toimuma hakkab. Nende jaoks oli 
IX klass kokku pannud tõsise katsu-
muste raja, mille kõik kümme ”rebast” 
edukalt läbisid. Lõpetuseks andsid V 
klassi õpilased pidulikult vande, milles 
lubasid edukalt õppida, eeskujulikult 
käituda, olla heatahtlikud ja sõbralikud 
ning loomulikult alati ja igas olukorras 
aidata “üheksandikke”, kui neil peaks 
abi vaja olema.

20. november oli väljasõitude päev. 
Algklasside õpilased käisid Nuku-
teatris vaatamas etendust “Bullerby 
jõulud”. Hea meel on tõdeda, et neile 
meeldib väga teatris käia. VI - IX klas-
side õpilased käisid oma silmaga kae-
mas, kus valmib kokakoola. Tehases 
jagati teadmisi karastusjookide aja-
loost, räägiti huvitavaid fakte jookide 
kohta ning tutvustati organisatsiooni 
ülesehitust ning tööd. Tuletati meelde 
ka tervisliku eluviisi põhitõdesid. Lõ-
puks pandi kõigile kaasa pudel karas-
tusjooki.

23. novembri hommikul silkasid 
koolimajas ringi kadrid. VI klassi õpi-
lased käisid algklassidele kadripäe-
va kommetest rääkimas ning lõbusat 
mängu mängimas. Suuremad õpilased 
osalesid mõistatamises. Kõige rohkem 
õigeid vastuseid teadis VII klass. Kad-
ripäeva kommetele vastavalt oli selle 
päeva märksõnaks valge riietus, mida 
paljud ka järgisid.

Astrid Lindgreni 100. sünniaasta-
päeva puhul korraldas Püünsi Põhi-
kool algklassidele toreda ürituse. Meie 
kool oli esindatud nelja võistkonnaga 
- üks võistkond igast klassist. Iga klass 
pidi ette valmistama 3minutilise kat-
kendi mõnest Lindgreni raamatust. Nii 
oligi meil esindatud Emil, kellele su-
pitirin pähe kinni jäi, Karlsson ja loo-
mulikult ei puudunud ka säravpunaste 
juustega Pipi. 14. novembril tähistati 
A. Lindgreni 100. sünniaastapäeva 
ka Rootsi Suursaatkonnas, kus võis-
teldi ilmekalt lugemises. Osalejaid oli 
kokku sõitnud üle vabariigi. II koha 

saavutas Kati Jürgens IV klassist (vt.
vastavat kirjutist tänases lehes). 

Viimasel novembrikuu nädalal tä-
histasime kodanikupäeva. Suuremad 
klassid kuulasid IX klassi õpilaste 
esseid teemal “Minu riik on minu üle 
uhke”. Esseed saatsime rahvastiku-
ministri büroo korraldatud konkursile 
ning paljude seast pälvis auhinna Sil-
ja Ruusi töö. Lisaks osalesid VII - IX 
klasside õpilased kodanikupäeva tee-
malises internetiviktoriinis. Algklassi-
dele korraldas III klass klassijuhataja 
Tiina Kaasiku eestvedamisel huvitava 
viktoriini. Küsimusi oli rahvuslillest 
kuni presidendini välja. Et kõik oleks 
võrdses seisus, oli võistkonnas üks 
esindaja igast klassist. Võitja mees-
konda kuulusid Kirsika Kaup, Krist-
jan Räbin, Alina Luneva ja Johannes 
Mooste. 

Kersti Lusti

Teist veerandit alustasi-
me isadepäeva tähistami-
sega. Kõikide isade ja va-
naisade auks olime kok-
ku pannud väikese kont-
serdi, et näidata, mida 
lapsed on jõudnud kahe 
kuuga selgeks õppida.

Jõelähtme küla üldkoosolek 
ja külavanema valimised 
toimuvad laupäeval, 19. jaanuaril 
algusega kell 11.00 
Jõelähtme Rahvamajas 

Lisainfo:
Taimi Saarma 
tel 51 44 258 
e-post: taimisaarma@hot.ee

Margus Kirja
tel 566 47 686
e-post: 
margus.kirja@eelk.ee



lk 12JÕELÄHTME VALLA LEHT lk 12JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 128 / DETSEMBER 2007

Mis tehtud, mis 
teoksil?

Kes Sa oled ja mis on Sinu pea-
mine tegevusala?

Olen neljandat põlve Uusküla 
Kuuse talu elanik. Külavanemaks 
valiti mind 2006. aastal.

Töötan AS Ascar autoplekksepa-
na. Olen Jõelähtme valla keskkon-
na- ja muinsuskaitsekomisjoni liige 
ja kuulun MTÜ Uusküla külaseltsi 
juhatusse. Hobideks on korvpall ja 
mäesuusatamine.

 
Uusküla pole tavapärane Eesti 
küla, vaid linnarahva endine su-
vilapiirkond. Kuidas on võimalik 
luua seal koostoimivat kogukon-
da?

Uusküla ei olegi nii uus küla. 
Tema esmamainimine on juba 1491. 
aastast.1930-ndatel aastatel sai hoo 
sisse maade väljaostmine Maardu 
mõisalt ja uute talude loomine. Nii 
et kõigepealt olid ikka talud ja siis 
tulid suvilad. Täna on kõik talude 
elanikud ja ja endiste suvilate oma-
nikud võrdses seisus. Kõigil on või-
malus osaleda 2007. aasta veebrua-
ris loodud MTÜ Uusküla külaseltsi 
tegemistes ja toimetustes.

Külaseltsi asutamiskoosolekul 
võeti vastu küla arengusuunad ja ha-
kati nende elluviimiseks tegutsema. 
Põhieesmärgiks sai võimalikult pal-
jude külaelanike kaasamine külaelu 
arendamisse, lastele mänguväljaku-
te rajamine ning tulevikus ka küla-
platsi ja seltsimaja väljaehitamine. 

Kuna külas elab palju muukeel-
seid elanikke, siis otsustati külaselt-

si põhikiri tõlkida ka vene keelde.
Tänaseks on koostatud küla arengu-
kava aastateks 2007 – 2013.

Koostöös vallavalitsusega alustati 
maaparanduse projekti, Vana-Muu-
ga teele tänavavalgustuse rajamist 
ja laste mänguväljaku ehitamist 
(tänaseks on mänguväljak paigal-
datud).

 
Milline on Uusküla elanike kõige 
suurem probleem?

 Kiiresti on vaja korraldada olme-
jäätmete vedu, ühisveevärk ja ka-
nalisatsioon on tarvis välja ehitada, 
lahendusi vajavad küla siseste teede 
omandiküsimused ja teede märgis-
tus, samuti kraavide puhastamine.

 
Millist mõju avaldab Muuga 
sadama vahetu lähedus?

Keskkonna mõttes väga halba 
mõju: müra, vibratsioon, õhusaaste. 
Järjest suurem on ka kinnisvara-
arendajate surve. Teisalt võib posi-
tiivsena välja tuua Muuga sadama 
kui tööandja.

 
Kas Uusküla võiks sobida pare-
mini Maardu linna kooseisu?

 Ajalooliselt on Uusküla kuulu-
nud Jõelähtme kihelkonda. Mina 
näen küla tulevikku ainult Jõeläht-
me valla koosseisus.

 
Kas külavanema amet on auasi 
või tõsine igapäevane töö?

Külavanema amet on minu mee-
lest kohustus kogukonna ees, kes 
on mind valinud. Külaelanikud või 
ametnikud pöörduvad väga sage-
li minu poole info saamiseks või 
mõne probleemi lahendamiseks.

Uusküla külavanem 
Jüri Jalakas

Infopäev külaseltsidele, 
maapiirkondade elanikele ja 
teistele huvilistele on 11. detsembril 
Jäelähtme vallas Loo alevikus
Teemad
1. Kuidas kaasa rääkida planeeringute 
menetlusel: seadusandlusest tulenevad 
asjaolud; kust inimene saab infot ava-
likustamiste kohta; milline on inimese 
hääle jõud jne. Tihti kogeme, et ini-
mesed alustavad proteste alles siis, kui 
planeering on kinnitatud ja arendustööd 
käivad täie hooga. 

Lektor: Pille Metspalu

2. Ehitusprojekti elluviimine, etapid ja 
vajalik dokumentatsioon - millised eta-
pid tuleb külaseltsil läbida, et täita eel-
tingimused projektipõhise lisarahastuse 
taotlemisel nt rahvamaja rekonstrueeri-
miseks, ehitamiseks, juurdeehitamiseks 
vms. EL uued meetmed on avanemas, 
raha on juurde tulnud ja inimestel on 
palju häid mõtteid, aga kui kuuldakse, 
et taotlemise eeltingimuseks on detail-

planeering ja ehitusluba, siis huvi rau-
geb. Siin sooviksime anda inimestele 
juhtnööre, millised on üldised sammud, 
protsessi kulg, kelle poole tuleb pöör-
duda jne. 

Lektor: Tuulikki Laesson

Infopäevad viiakse läbi Tallinna lähi-
valdades, kuna valglinnastumise prob-
leemid ning traditsioonilise elulaadi ja 
elukeskkonna säilimine on seal kõige 
teravamad. Teine infopäev on kavas 
läbi viia Harku või Saku vallas.

Külaseltsid on aktiivsed külakeskuste 
arendamisel ja siis on vaja teada, millist 
luba või kooskõlastust on vaja ning kas 
ja millises staadiumis peab olema ehi-
tusprojekt, et taotleda ehitusluba jne. 
Sageli puuduvad taotlejatel praktilised 
kogemused, mida ja mis järjekorras on 
tarvis teha. 

Külaseltsidel on vähesed teadmised 
nendes küsimustes ja peale selle ei osa-
ta kaasa rääkida ka külla (piirkonda) 
rajatavate elamurajoonide arendamisel. 
Eriti teravad on probleemid Tallinna 
lähivaldades, kus valglinnastumise tu-
lemusena rajatakse ajaloolistesse ha-
jaküladesse terveid linnakuid. Selliste 
piirkondade elanikud on väga huvitatud 
oma elukeskkonna säilimisest ja soovi-
vad selle kujundamises kaasa rääkida. 
Inimesed ei tea, millised on nende või-
malused sellesse protsessi sekkuda ja 
kus kaasa rääkida. Tihti tehakse häält 
siis, kui kopp on juba maas või majad 
pooleldi püsti. 

Infopäevade korraldaja on MTÜ Ko-
dukant Harjumaa, toetajaiks kohaliku 
omaalgatuse programm ja omavalitsu-
sed, kus infopäevad toimuvad.

Elupuu Jõelähtme 
kirikuaknal

11. novembri jumalateenistusel 
pühitseti Jõelähtme kirikus kaks kor-
rastatud ja uuendatud vitraazhakent. 
Koguduse ideede põhjal ja 
vitraazhikunstnik Andrei Lobanovi 
teostusel valmisid pikihoone kesk-
mised aknad.

Lõunapoolse kiri-
kuukse kohal asuvas 
aknas kasvab nüüd elu-
puu, kaunistet rikkali-
ke õite ja laululindu-
dega. See iidne sümbol 
osundab nii vanates-
tamentlikule elupuule 
Eedeni aias kui ka uus-
testamentlikule Jeesuse ristipuule 
kui inimkonna päästele. Seepärast 
kroonivad ka kaunist puud alfa ja 
oomega, algus ja ots (Ilm 22:13), 

viitamaks Kristusele kui uuele ilma-
puule, uuendatud elupuule ja kui re-
delile maa ja taeva vahel.

Teisel aknal palvetavad mees ja 
naine ning nagu varemgi kujutatakse 
medaljonides kohalikelt rahvariietelt 

laenatud lilli. Mõle-
ma akna eest jookseb 
läbi segav küljerõdu, 
kuid see häiriv detail 
ei suutnud muuta me 
kavasid.

Akende renoveeri-
miseks laekus suur osa 
annetustest kohalikelt 
inimestelt ja nendega 

seotud firmadelt ning puudujääva 
osaga toetas vallavalitsus. Nõnda 
on sündinud midagi, mis ka silmale 
kuulutab usu müsteeriumi.

Pühapäeval, 9. detsembril kell 11.00 esinevad Jõe-
lähtme Püha Neitsi Maarja kirikus Tartu Ülikoo-
li Akadeemilise Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor ja 
Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoor. Diri-
gendid Triin Koch, Jüri Rent ja Kuno Areng.

Golfiprintsess

Praegune Loo Keskkooli 9. klassi 
õpilane Mari Hütsi sündis aastal 1992. 
Sama aastat loetakse ka Eesti golfi sün-
niaastaks ja just sel ajal oli tänase loo 
kangelase isa Soomes tööl. Kus täpse-
malt? Golfiklubi juures muidugi. 

Vanematelt see golfipisik pärit ongi, 
esimesed kokkupuuted tolle alaga olid 
Maril juba 8-aastaselt. Seejärel võlus 
liikuvat, energilist ja graatsilist tüdru-
kut aastateks tennis, aga viimased kaks 
aastat on ta täielikult pühendunud gol-
file. Isegi sedavõrd, et viimane suvi sai 
sisuliselt väljakutel mööda saadetud ja 
osaletud suisa 30 võistlusel.

Mari räägib oma lemmikalast tõsiselt 
ja kiindunult, ta mõistab, et golfis nagu 
teistelgi spordi- ja elualadel teisiti tip-
pu ei jõua kui ainult sihikindla tööga. 
Ta teab ka seda, et golfis on õnne vaja, 
aga fortuunagi soosib teatavasti tugeva-
maid. Treenerite Enrico Villo ja Marko 
Palmi käe all Tallinna Golfiklubis toi-
muvate golfitreeningute kõrval on suur 
rõhk ka üldkehalisel ettevalmistusel, re-
gulaarselt toimuvad jõusaali treeningud 
ja ujumistunnid. 

Väite, et golf on üks niisama murul 
jalutamine, kummutab Mari kiiresti. 
Olla päev otsa jalul, läbida erinevatel 
radadel kilomeetreid ja keskenduda 
mängule – see võtab päris läbi, mistõttu 
on on hea kehaline ettevalmistus ja õige 
treeningmetoodika hädavajalik. Viima-
se hulka kuulub kindlasti ka psühholoo-
giline ettevalmistus. Kes sporti on tei-
nud, teavad, kui suur vahe on sooritada 
etteastet treeningu rutiinses miljöös või 
tähtsal võistlusel. Vastased on ju tuge-
vad ja soov endast kõik anda on Mari 
sõnul ühtviisi nii stimuleerivaks kui 
pärssivaks teguriks. Stardipalavik ja 
võistlusärevus on spordi lahutamatu osa 
ning temperamentne Mari tunnistab, et 
oskus keskenduda ja võistluseks hääles-
tuda on valdkond, mida tuleb veel õppi-
da. Parimaks õpetajaks ja edu garantiiks 
on sealjuures ikkagi töö ja aastatepikku-
sed kogemused.

Marist õhkub entusiasmi, kui ta oma 
treeningutest räägib. Kes arvab, et golf 
on ainult suvine spordiala, see eksib. 
Mari treenib nii vabas õhus Niitväljal 
kui talviti ka Tabasalu sisehallis, spet-

siaalselt golfiharrastuseks ettenähtud 
tingimustes. 

Sihipärane töö on kandnud juba ka 
vilja – tänases Eesti naiste edetabelis 
hoiab Mari vaatamata oma noorusele 
6. kohta, suvistel võistlustel saavutas ta 
mitu esikohta. Üheks paremaks tulemu-
seks peab ta Otepääl võidetud Estonian 
Air Cup´i esikohta, auhinnaks lennupi-
letid Barcelonasse.

Algajast golfitüdrukust on saamas 
tõsine tegija, keda ootavad jaanuaris ja 
märtsis ees laagrid Hispaanias Costa del 
Sol´is. 

Tahes-tahtmata läheb meie jutt rahale, 
on raha ju töö ja tahtmise kõrval samuti 
oluline tegur sportlase arengu tagami-
seks. Golf on kallis ala ja kõik toetajad 
on Mari sõnul alati teretulnud. Tänase-
ni on ettevõtlik tüdruk saanud hakka-
ma, treeninud soodustingimustel, sest 
osalenud abilisena erinevate võistluste 
korraldustoimkondades, väljakuid ro-
hinud ja sealt kive korjanud, treeninud 
väikeseid, 5-8- aastaseid lapsi. Sponso-
rite tuge on olnud golfipallide ja riietuse 
muretsemisel. Tähtis on igakülgne ko-
dune abi.

Kas sedavõrd suur pühendumine oma 
hobile ei hakka õppimist segama ja kas 
jääb ikka aega, et sõprade ja perega 
aega viita? Taaskord saame kinnitust 
vanale tõele, et kes palju teeb, see palju 
jõuab. Mari õpib neljadele-viitele ning 
harrastus on toonud talle uusi sõpru ja 
huvitavaid kontakte juurdegi. Loolt on 
viimasel aastal golfi juurde tee leidnud 
veel Alari Pira ja pole ime, kui Mari 
suudab oma sümpaatse hoiaku ja eesku-
juga veel teisigi golfipisikuga nakatada. 

Tõsisest suhtumisest ja hariduse väär-
tustamisest annab märku tüdruku soov 
jätkata pärast põhikooli õpinguid Vana-
linna Hariduskolleegiumi reaalosakon-
nas, just reaalained on Mari sõnul tema 
tugevam külg.

Mari suurim eesmärk praegu on pää-
seda tüdrukute tiimi koosseisus 2009. 
aastal toimuvatele Euroopa meistri-
võistlustele. See säde, mis Mari silmis 
oma harrastusest rääkides vilgub, näi-
tab, et kõik eeldused selleks on olemas.

Hoiame talle pöialt!
Jüri Paavel

See oli justkui saatuse poolt ette määratud, et Marist 
saab golfitüdruk. 
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JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  27. november 2007 nr. 86

Neeme Algkooli arengukava kinnitami-
ne
Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduse § 3¹ lg 3 ja Jõelähtme Vallavo-
likogu 28.12.2006 määruse nr 45 “Koolide 
ja koolieelsete lasteasutuste arengukava-
de kinnitamise kord”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

M Ä Ä R A B:
§ 1. Kinnitada Neeme Algkooli arenguka-
va aastateks 2007 – 2011 vastavalt lisale.
§ 2. Määrus jõustub 03. detsember 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  27. november 2007 nr 87

Lasteaed Neeme Mudila arengukava 
kinnitamine
Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse 
seaduse § 9¹ lg 3 ja Jõelähtme Vallavo-
likogu 28.12.2006 määruse nr 45 “Koolide 
ja koolieelsete lasteasutuste arengukava-
de kinnitamise kord”, Jõelähtme Vallavo-
likogu

M Ä Ä R A B:
§ 1. Kinnitada Lasteaed Neeme Mudila 
arengukava aastateks 2007 – 2010 vasta-
valt lisale.
§ 2. Määrus jõustub 03. detsembril 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  27. november 2007 nr 88

2008. aasta maamaksu määrade keh-
testamine
Aluseks võttes maamaksuseaduse § 5 ja 
11, rahandusministri 17.01.2001 määruse 
nr 10 “Maamaksuseaduse rakendami-
se kord” § 6 ja Jõelähtme Vallavolikogu 
26.10.2004 määruse nr 50 “Maamaksust 
vabastamise korra kehtestamine” Jõe-
lähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:
§ 1. Kehtestada Jõelähtme vallas 2008. 
aastal maamaksu määraks hinnatsooniti 
alljärgnevalt:
1) H0245001 – 2,5 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
2) H0245002 – 0,7 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
3) H0245003 – 1,3 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
4) H0245004 – 1,8 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
5) H0245005 – 1,8 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
6) H0245006 – 2,2 % maa maksustamis-

hinnast aastas;
7) H0245007 – 2,0 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
8) H0245008 – 2,0 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
9) H0245009 – 2,2 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
10) H0245010 – 2,0 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
11) H0245011 – 2,0 % maa maksustamis-
hinnast aastas;
12) H0245012 – 0,7 % maa maksustamis-
hinnast aastas.
§ 2. Kehtestada Jõelähtme vallas 2008. 
aastal põllumajandussaaduste tootmi-
seks kasutusel oleva haritava maa ja loo-
dusliku rohumaa maamaksu määraks 
kõikides hinnatsoonides 1,1 % maa mak-
sustamishinnast aastas.
§ 3. Vabastada avalduse esitanud pensio-
närid, represseeritud ja represeeritutega 
võrdsustatud elamumaa kasutajad 2008. 
aastal maamaksust kuni 1,0 ha ulatuses, 
kuid summas mitte üle          600 krooni.
§ 4. Vallavalitsusel korraldada maamaksu 
maksjate arvestus maksjate lõikes.
§ 5. Määrust rakendatakse alates 
01.01.2008.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme       27. november 2007 nr 288  

Jõelähtme Vallavolikogu 30. oktoobri 
2007 otsuse nr 275 muutmine
Jõelähtme Vallavolikogu 30. oktoobri 
2007 otsusega nr 275 “Loo Keskkooli kin-
nistu osa kasutusse andmine” otsustati 
anda Loo Keskkooli kinnistust ca 13 050 
m² rendile osaühingule Jõelähtme Vara-
haldus staadioni rajamise eesmärgil. Vas-
tavalt volikogu otsusele antakse kinnistu 
osa rendile tingimustel, mis arvestaksid nii 
piirkonna turuhinda kui ka kinnistu osale 
planeeritut ja sellest tulenevaid rentniku 
kohustusi. 
Tulenevalt Jõelähtme vallavara valitsemise 
korra paragrahv 13 lõige 1 punktist 1 ot-
sustab vallavara kasutusse andmise valla-
volikogu, kui kasutustähtaeg on pikem kui 
viis aastat. Loo Keskkooli kinnistu osa an-
takse kasutusse otsustuskorras tähtajaga 
15 aastat. Nimetatud korra paragrahv 16 
lõikest 2 tulenevalt määrab otsustuskor-
ras kasutusse andmisel tasu suuruse ka-
sutusse andmise otsustaja. Seega antud 
juhul vallavolikogu.
Osaühing Kinnisvaraekspert on koos-
tanud ekspertarvamuse eesmärgiga leida 
Harjumaal Jõelähtme vallas Loo alevikus 
asuva Loo Keskkooli kinnistust ca 13 050 
m² suuruse osa renditasu. 
Ekspertarvamuse tulemusena on Harju-
maal Jõelähtme vallas Loo alevikus asuva 
Loo Keskkooli kinnistu ca 15 050 m² suu-
ruse pindalaga osa üüritasu 26 000 (kaks-
kümmend kuus tuhat) krooni aastas.
Lähtudes eelöeldust, Jõelähtme vallavara 
valitsemise korra § 16 lg 2 ja 3 ning Osaü-
hing Kinnisvaraekspert tööst nr 0711-
5272/D, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 30. ok-
toobri 2007 otsust nr 275 “Loo Keskkooli 
kinnistu osa kasutusse andmine” punkti 1 
ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1. Anda Loo Keskkooli kinnistust, re-
gistriosa nr 11785002 katastritunnusega 
24504:003:0674, osa ca 13 050 m² (vas-
tavalt lisatud plaanil näidatud ala) osaü-
hingule Jõelähtme Varahaldus (äriregistri 
kood 10421599) 15 aastaks kasutusse 
staadioni rajamise (vastavalt OÜ ESPLAN 
töö nr 0635) eesmärgil renditasuga 26 
000 (kakskümmend kuus tuhat) krooni 
aastas.”
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme       27. november 2007 nr 289 

Rahaliste kohustuste võtmine 
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 8 ja Jõelähtme 
valla arengukavast aastateks 2007-2015, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Nõustuda kohustuste võtmisega 10 
193 541 (kümme miljonit ükssada ühek-
sakümmend kolm tuhat viissada neliküm-
mend üks) krooni ulatuses 2008. aasta 
valla eelarves projekti  “Loo Keskkooli 
rekonstrueerimine ja võimla ehitus” oma-
finantseeringuks. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme       27. november 2007 nr 290 

Rahaliste kohustuste võtmine  
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 8 ja Jõelähtme 
valla arengukavast aastateks 2007-2015, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Nõustuda kohustuste võtmisega 175 
364 (ükssada seitsekümmend viis tuhat 
kolmsada kuuskümmend neli) krooni 
ulatuses 2008. aasta valla eelarves pro-
jekti  “Rebala muinsuskaitsealal paikneva 
Jõelähtme kirikla köstrimaja varemete ja 
mantelkorstna konserveerimine ning ka-
tustamine” kaasfinantseerimise omaos-
aluseks. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme       27. november 2007 nr 291 

Limiitide kehtestamine 
Vallavolikogu kehtestab enda poolt ame-
tisse määratud isikutele ametiautode kü-
tuse- ja mobiiltelefoni kõnede limiidid. 

Kehtestatud limiitide kuluga on arves-
tatud 2007. aasta eelarves, mis on kinni-
tatud Jõelähtme Vallavolikogu 31.01.2007 
määrusega nr 49 “Jõelähtme valla 2007. 
aasta eelarve kinnitamine” ja Jõelähtme 
Vallavolikogu 28.08.2007 määrusega nr 
74 “Jõelähtme valla 2007. aasta I lisaeelar-
ve vastuvõtmine”. Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel 
ja eelnevast lähtuvalt Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada ametiautode bensiini kulu 
limiit alates 01. novembrist 2007 alljärgne-
valt:
1.1. vallavanema ametiautole - 250 liitrit 
kuus;
1.2. palgaliste vallavalitsuse liikmete ame-
tiautodele a´ - 200 liitrit kuus;
Kokku kehtestatud limiit - 850 liitrit kuus.
2. Kehtestada mobiiltelefoni kõnede limiit 
alates 01. novembrist 2007 vallavanemale 
ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele a´ 
1500 (üks tuhat viissada) krooni kuus.
3. Otsuse punktis 1 kehtestatud bensiini 
limiidi (850 liitrit) kokku ületamine kuulub 
limiidi ületanud ametnikel vallale kompen-
seerimisele, arvestades proportsionaal-
selt ametnikele  kehtestatud limiitide üle-
tamisega.
4. Otsuses kehtestatud kütuse kulu ja mo-
biiltelefoni kulu limiitide ületamise kohta 
esitab valla raamatupidamine ametnikele 
arve vastavalt ületatud limiidi maksumuse 
kohta. Arve esitatakse kulude arvestami-
sele järgneva kuu 20. kuupäevaks.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme       27. november 2007 nr 294 

Loo aleviku Vahtramäe kinnistu de-
tailplaneeringu kehtestamine 
Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 2, planeeri-
misseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 3 p 3, Jõelähtme Valla-
volikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Loo aleviku Vahtramäe kin-
nistu detailplaneering vastavalt OÜ LOOB 
Projekt poolt koostatud tööle nr. ADP-25/
05.
2. Detailplaneeringu järgsete teede ning 
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise 
tagab ehitusloa taotleja vastavalt    07. 
novembril 2007.a. sõlmitud lepingule nr. 
DP-345/07.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades 
otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE 
JUURDE KUULUVATE LISADE JA 
SELETUSKIRJADEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KODU-
LEHEKÜLJEL: www.joelahtme.ee VÕI 
PABERKANDJAL VALLA KANTSELEIS
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Pakendijäätmed, vanapaber, ohtlikud 
jäätmed, aia- ja haljastusjäätmed!

Alates 1. jaanuarist on kohustuslik 
sorteerida paberit ja kartongi, pa-
kendeid, ohtlikke jäätmeid ning bio-
lagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. 
Eesmärk on jäätmete ladestamist 
prügilatesse maksimaalselt vähen-
dada.

Kõige efektiivsem viis prügilasse 
mineva jäätmekoguse vähendami-
seks on tekkivate jäätmete sortee-
rimine, et suunata maksimaalselt 
materjali taaskasutusse. Sorteerida 
on kõige otstarbekam jäätmete tek-
kekohas, kuna siis on taaskasutusse 
minev materjal puhtam ning ei ole 
segunenud teiste jäätmeliikidega 
(näiteks kui paber on segunenud toi-
dujäätmetega, ei ole võimalik antud 
paberit taaskasutada). 

Allpool on toodud täpsemad ju-
hised, milliseid pakendeid ja pabe-
rit/pappi panna paberi ja papi ning 
pakendijäätmete kogumiskastidesse. 
Lisaks antud nelja jäätmeliigi kogu-
miskohtade loetelu. 

Kindlasti tuleb jälgida, et ohtlikud 
jäätmed ei satuks segamini teiste 
jäätmetega. Aia- ja haljastusjäät-
med on kõige parem kompostida kas 
aianurgas hunnikus või kompostris. 
Kui  võimalused puuduvad, siis viia 
selleks ettenähtud kohtadesse. 

Enne konteinerisse panemist veen-
du, et pakendid oleksid tühjad, puh-
tad ja kokku pressitud.

Pannes pakendikonteinerisse muid 
jäätmeid, rikub see kogu konteineri 
sisu, mistõttu ei saa eraldi kogutud 
materjali kasutada taaskasutamiseks 
ja tuleb ikkagi ladestada prügilasse. 

Pakendijäätmete kogumiskasti so-

bivad (klaas-, plast-, metallpakend 
ja joogikartong asetatakse ühte ko-
gumiskasti):

Jogurti- ja võitopsid
Õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid
Kosmeetika- ja hooldustoodete 

pakendid, nt šampoonipudelid
Plastnõud ja -karbid
Muud puhtad plastpakendid
Kilekotid ja pakkekile
Värvitud ja värvilised klaasist pu-

delid, (v.a. tagatisraha süsteemi kuu-
luvad pudelid)

Värvitud ja värvilised klaaspurgid
Muud värvitud või värvilised 

klaaspakendid, nt siirupi või õli 
klaasist pudelid

Toidu- ja joogipakendite metall-
kaaned ning korgid

Konservpakendid, nt konservikar-
bid

Muud puhtad metallpakendid (v.a. 
tagatisraha süsteemi kuuluvad pa-
kendid)

Puhtad kartongist piima-, mahla-, 
veini- ja jogurtipakendid
Pakendijäätmete kogumiskasti ei 
sobi:

Plastist mänguasjad
Kummist tooted
Kodukeemia pakendid
Hügieenisidemed, ühekordsed 

mähkmed jms
Akna- ja lehtklaas
Peegelklaas
Valgustuspirnid
Ohtlike ainete pakendid, nt liimi-, 

värvi- ja lahustipakendid
Aerosoolpakendid, nt õhupuhasti 

või juukselaki pakendid
Toiduga määrdunud ja pooleldi 

täidetud kartongpakendid
Paberi ja papi kogumiskasti so-
bib:

Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja 
reklaammaterjalid

Töövihikud, paberist ja papist 
kaustikud, trükiga ja puhas kirja- 
ning joonistuspaber

Ümbrikud, ilma kaaneta raamatud
Pappkastid ja –karbid, jõupaber ja 

paberkotid jm puhtad paberpaken-
did

Paberi ja papi kogumiskasti ei 
sobi:

Määrdunud või vettinud papp ja 
paber

Papp ja paber, mis sisaldab muud 
materjali, nt foolium

Majapidamispaber
Kile
Kasutatud pabernõud ja papptop-

sid
Foolium- ja kopeerpaber
Ehituspaber
Vahtplast
Kartongist joogipakendid
Ohtlike jäätmete kogumispunkti 

viia (jäätmed, mis võivad põhjustada 
kahju keskkonnale ja tervisele): 

Akud 
Patareid
Vedelad värvi-, laki-, lahusti- ja 

õlijäätmed 
Õlifiltrid
Elavhõbedat sisaldavad päevaval-

guslambid ja termomeetrid
Aegunud ravimid
Kemikaalid
Tulekustutid
Taimekaitsevahendid
Liimid 

Ja muu selline
Pakendijäätmete kogumiskohad:

Kostivere alevik, Jõe 2B
Loo alevik, Saha tee 2, Saha tee 

3/5, Toome tee 3
Iru küla, tenniseväljaku juures
Kaberneeme küla, poe ees
Neeme küla, poe taga
Ülgase küla, ridaelamu vastas par-

kimisplatsil
Maardu küla, 2-kordse korrusmaja 

juures
Jägala küla, 3-kordse korrusmaja 

juures
Haljava küla, korrusmajade vahel
Koogi küla, poe kõrval
Kallavere küla, enne külaväravaid
Ihasalu küla, lipuvarda juures
Rebala küla, Tallinna Prügila ko-

gumiskasti
Paberi ja papi kogumiskohad:

Loo alevik, Saha tee 2, Saha tee 
3/5, Toome tee 3

Iru küla, tenniseväljaku juures
Kaberneeme küla, poe ees
Neeme küla, poe taga
Ülgase küla, ridaelamu vastas par-

kimisplatsil
Maardu küla, 2-kordse korrusmaja 

juures
Jägala küla, 3-kordse korrusmaja 

juures
Haljava küla, korrusmajade vahel
Koogi küla, poe kõrval
Kallavere küla, enne külaväravaid
Ihasalu küla, lipuvarda juures
Rebala küla, Tallinna Prügila ko-

gumiskasti
Ohtlike jäätmete kogumiskohad: 

Koogi küla, Koogi poe juures
Rebala küla, Tallinna Prügilas

Kevadeti kogumisring
Aia- ja haljastusjäätmeid on või-

malik ära anda: 
Tallinna Prügilas
OÜ Jäätmeringluses (Jõelähtme 

külas). 
Kogumiskohtade arv on koostöös 

pakendiorganisatsioonide ja jäätme-
käitlejatega pidevalt täiendamisel. 
Lisaks on võimalik tellida jäätme-
käitlejatelt Rohelise kilekoti tasuta 
teenust. Kliendile tuuakse roheline 
kilekott, kuhu kogutakse sisse pa-
kendijäätmed. Kui see täis, tellib 
klient selle äraviimise. Samaaegselt 
on võimalik ära anda ka eraldi kogu-
tud paberit. Antud teenus sobib väga 
hästi majapidamistele, mis asuvad 
külakeskustest eemal või kellel pole 
endal võimalik transportida paken-
dijäätmeid kogumiskastidesse. 

Palume kõigil eelpool nimetatud 
jäätmed üldisest segaolmejäätmetest 
maksimaalselt eraldi koguda ning 
need viia selleks ettenähtud koh-
tadesse. Kindlasti jälgida eelpool 
kirjeldatud juhiseid. Mida rohkem 
pakendit ja paberit eraldi kogutakse 
ning mida puhtam see on, seda tu-
lemuslikumalt saab materjali taas-
kasutada ja seda vähem ladestatakse 
prügi Tallinna Prügilasse!

Kena jõulukuud! 

Liis Truubon, 
keskkonna vanemspetsialist

liis@joelahtme.ee

Mis tehtud, mis teoksil?
Kes Sa oled ja millega tegeled?

Olen 60-aastane Jõgevamaalt pärit töötav pen-
sionär. Kogu oma elu olen tegelenud metallivaluga 
– nii töömehena kui ka meistrina ja tsehhijuhatajana. 
Praegu töötan Baltijan Rautavalimo OÜ-s töödejuha-
tajana. Hariduse poolest olen lõpetanud keskkooli. 
Kuna minu vanemad on põlised maainimesed, pöör-
dusin ka mina tagasi maale. Ülgase külla soetasime 
koos perega endale uue kodu, mida koos jõudumööda 
muudame mugavamaks. Vabal ajal meeldib tegeleda 
aiandusega ja kodu korrashoiuga. Õhtuti võtan mee-
leldi kätte ajalehe või raamatu.

Kus ja milline on Sinu küla?
Meie küla asub Maardu linna naabruses ja meil on 

veel naabriteks nn. Pilpaküla asukad. Omajagu prob-
leeme tekitab ka Tallinna prügila oma lõhnade ja üle 
küla lendavate linnuparvedega. Ülgase küla meeldis 
mulle algusest peale oma rahulikkuse ja kauni loodu-
se poolest. Muidugi on nende aastatega paljugi muu-
tunud, kasvanud on läbisõitvate autode hulk ja sellest 
tulenevad probleemid vajavad lahendamist. Aga ini-
mesed külas on rahulikud ja vaoshoitud, ehk liigagi. 

Missugused on külarahva probleemid, mida 
tahad ära teha esmajärjekorras?

Juba esimeste ametis oldud kuude jooksul hakkasid 
külaelanike probleemid esile kerkima. Väga kehv on 
ühistransport, puudub ühendus vallakeskusega. Meil 
ei ole oma külaväljakut, kus elanikud saaksid koos 
pidada kasvõi jaaniõhtut.

Samuti on suureks probleemiks küla läbivate auto-
de suur kiirus.

Viimase probleemi üheks põhjuseks on meie ehitus-

buum - ehitame kõik vaba maa elamuid täis, mõtle-
mata sellele, kas need sobivad sinna või ei. Aegadest 
olnud põllumaad peaksid jääma põldudeks ja kasva-
tama meile leivavilja. Püüan teha kõik, et Ülgase küla 
puudutaks see probleem võimalikult vähe. 

Kas igal külal peab olema kõrts ja kirik?
Ennevanasti oli ikka peaaegu igas külas oma kõrts, 

kus sai naaberperemehega oma probleeme arutatud 
ja muresid kurdetud ning suuremates külades ka kirik 
hingekosutuse saamiseks. Kas nüüd just kõrts, aga 
selline koht võiks olla küll, kus pärast päevatööd na-
tuke lõõgastuda ja külameestega maailma probleeme 
arutada nagu vanasti. Ning miks ka mitte mängida 
koroonat, malet või piljardit. Kirikus käime ikka suh-
teliselt harva ja hea tahtmise juures jaksame minna ka 
kaugemal asuvasse pühakotta.

Öeldakse, et eestlane on individualist. Kas ja 
milleks on hea ühtne külakogukond?

Selle eestlase individualismiga on nii nagu on. Kü-
laelugi on läinud isevoolu teed, ega muud suurt pole-
gi teha kui vaikselt oma majapidamises nokitseda.

Mäletan veel hästi oma vanaema lugusid, kuidas 
vanasti käisid sõnnikuveo- ja rukkipeksutalgud. Ja 
siis veel õhtused külasimmanid. Ühiselt tehti ka suu-
remaid töid.

See kõik liitis külarahva teovõimeliseks kogukon-
naks, kes sai üheskoos hakkama suure osa raskuste-
ga. Seda ei tohiks meiegi ära unustada. Ühised tööd 
ja tegemised liidavad meid kokku ning muudavad ka 
küla elujõuliseks. Ega ilmaasjata öelda: “Mitmekesi 
metsa minnes pole ükski hunt hirmus.” Koos rajatut 
oskame ise ja oskavad ka meie lapsed paremini hoida 
ja edasi viia. 

Ülgase külavanem Andres Viirpalu

Pensionärid alates 
70. eluaastast said tasuta 
suitsuandurid

Alates maikuust on vabatahtlik tuletõrjuja Meelis Oja paigaldanud 367-le inimesele 
suitsuandurid. Andurite saajate nimekirja koostasime lähtuvalt rahvastikuregistri andme-
test. Võib juhtuda, et nii mõnigi pensionär on vahetanud elukohta, mistõttu temale ette 
nähtud andur on paigaldamata.  Kui kellelegi on jäänud suitsuandur saamata,  teavitagu 
sellest vallavalitsuse sotsiaalosakonda telefonil 6054860.

Jõulutoetus sellel aastal 
500 krooni

Jõulutoetust makstakse Jõelähtme valla elanikuks registreeritud pensonäridele alates 70. 
eluaastast. Kõige kiirem viis toetuse kättesaamiseks on teatada sotsiaalosakonnale oma 
arveldusarve number. Toetust on võimalik välja võtta ka Jõelähtme Vallavalitsuse kassast. 
Kui eakal ei ole võimalik rahale ise järele tulla, on võimalik kirjutada mõnele pereliikmele 
vastavasisuline volitus, mille alusel kassa toetuse välja maksab.

Nagu ikka, saavad jõulutoetust ka meie elanikeregistris olevad puudega laste pered. 
Kuivõrd vallal puudub info kõigi perede kohta, kus puudega laps kasvab, peaksid lap-

sevanemad Jõelähtme Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale endast märku andma. Nii jõuab 
jõulutoetus kõige kindlamini igasse puudega lapse peresse.

Austatud eakad 
vallakodanikud!
Jõelähtme vallavalitsus maksab Loo alevikus  jõulutoetusi üle 
70-ne aastastele vallaelanikele 17., 18. ja 19 detsembril OÜ Loo 
Vesi kontoris.
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AVALDAME KAASTUNNET

Novembris 2007.a. surnud valla elanikud
OLGA SOBOLEVA  06.11.1921 - 14.11.2007 
ERNA KINGSEPP  18.12.1921 -  25.11.2007

16.12. kl.11  III advent                      
23.12. kl.11  IV advent
24.12. kl.17  Jõuluõhtu jumalateenistus
24.12. kl.21  Jõuluöö jumalateenistus
25.12. kl.11  I jõulupüha
26.12. kl.11  II jõulupüha
30.12. kl.11  Jumalateenistus
30.12. kl.16  Jumalateenistus Saha kabelis
31.12. kl.17  Vana-aasta jumalateenistus
05.01. kl.16  Jumalateenistus Neemes
06.01. kl.11  Kolmekuningapäev
Igal esmaspäeval kl.18.00 mõtisklusring kiriklas: 
10 KÄSKU JA MINA

Kiriku teated

Õnnitleme kõiki detsembrikuu 
sünnipäevalapsi

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus

52 788 70 ja 6054866; 

ajaleht@joelahtme.ee

NR 128 / DETSEMBER 2007

26.12 92 ELLA JÜRJO Iru küla

14.12 90 AGNES-ELISABETH KIVISILD Kaberneeme küla

09.12 88 LINDA MAISA Manniva küla

19.12 83 EDGAR SILLA Loo alevik

10.12 82 LEIDA KEKS Loo alevik

15.12 82 AINO KURGPÕLD Loo alevik

29.12 82 LILIAN PIIROJA Saha küla

23.12 81 ANTS LÄTTI Saha küla

23.12 81 VAIKE OJA Loo alevik

20.12 75 HELGI NURMSE Loo alevik

26.12 75 ZINAIDA PROSHUTINSKAYA Kostivere alevik

29.12 75 MILVI EESKIVI Loo alevik

05.12 70 MILVI VALVIK Loo alevik

18.12 70 ANNA LAUSSOO Saha küla

19.12 70 SILVI VAHER Ihasalu  küla

13. detsembril kell 17.00 esineb 
Jõelähtme kirikus Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor, dirigent on Tõnu Kaljuste. 
Kontsert on Estonian Golf &Country Club`i 
jõulukingitus Jõelähtme vallarahvale.

Minul on praegu käsil hulk tule-
viku mõttes olulisi tõid – näiteks 
kogu valla territooriumil ÜVK 
(ühisveevärk ja kanalisatsiooni) 
arengukava korrigeerimine.

Palju tuleb korda saata küla-
des: käsil on Rootsi-Kallavere 
külaosa ÜVK tehniline projekt ja 
Rebala küla veeprojekti täienda-
mine, Uusküla küla kuivenduse-
projekt on lõpusirgel.

Neljas külas rakenduvad täna-
vavalgustusprojektid.

Kostivere aleviku reoveepu-
hasti renoveerimine ( KIK rahas-

tus) saab peagi ühele poole.
Koos Maardu linnaga toimub 

Uusküla külasse kergliiklustee 
ehitamine.

Eesseisev suuremahulisem töö 
on Alvari tee projekteerimine ja 
ehitamine.

Järjepidevalt toimub teedere-
gistri-andmete inventariseerimi-
ne.

Igor Sljussar
kommunaalehituse 

peaspetsialist
Igor@joelahtme.ee

Vallaametniku töömaalt

Kes Sa oled ja millega tegeled?
Ametilt olen IT süsteemianalüütik. 

Töökohaks on ADM Interactive, mis 
tegeleb erinevate veebiteenuste pakku-
misega. Mul on kõrgharidus infotehno-
loogia valdkonnas. Kuna suurema osa 
oma elust olen käinud koolis ja sellega 
väga harjunud, otsustasin ka käesoleval 
aastal ennast edasi arendada, aga hoopis 
teises suunas kui infotehnoloogia. Ni-
melt alustasin õpinguid Tallinnas M.I. 
Massaazhikoolis.

Kus ja milline on Sinu küla?
Minu küla asub Jõelähtme jõe kaldal, 

Rebala muinsuskaitseala kirdeservas. 
Ametlikult on külas 14 inimest. Püsi-
elanikke nii palju siiski ei ole.

 
Millised on külarahva probleemid ja 
ootused, mida oled suutnud korda 
saata?

Külarahva probleemid on põhiliselt 
infrastruktuuri kehv olukord, olematu 
prügimajandus, ühistranspordi ja ühis-
kondlike asutuste koostöö puudumine. 
Ühistranspordi peale ei saa kindel olla, 
ühiskondlikud asutused on ebasobival 
ajal avatud või on ühendus nendega 
puudulik. Seega ootab külarahvas, et 
vallavalitsus teadvustaks meie problee-
me ja pakuks neile lahendusi. 

Raamatukogu ja pood on ligidal ja 
transport sinna küllalt tihe. Probleeme 

tekitavad hoopis arsti juurde saamine 
ja vastuvõtuajad. Lisaks paarile tunnile 
hommikupoolikul võiks arsti vastuvõtt 
olla ka mõnel päeval nädalas õhtupoo-
likul. Samuti peaks teisiti korraldama 
transpordi, sest praegusel juhul saad 
küll sinna, aga tagasi alles paari-kolme 
tunnise ootamise järel või vastupidi. 
Haigena jalgsi minna üle viie kilomeetri 
on, pehmelt öeldes, ebamugav.

Kahjuks ei ole ma jõudnud veel eriti 

midagi korda saata, olen tegelenud kü-
lavanema ametisse sisseelamisega ning 
erinevatel koolitustel käimisega.

Mida arvad põldudel laiuvast kinnis-
varaarendusest?

See küsimus haakub päris hästi ka 
eelnevaga, sest praegused külaelanikud 
loodavad küla säilimist hajaasustuse-
na ja mitte uute põllukülade tekkimist. 
Olen ise samal arvamusel. Paraku palju-
del juhtudel ei arvestata vanade külaela-
nikega ega ka looduse hoidmise vajadu-
sega, ei looda vajalikke infrastruktuure. 
Samuti ei poolda ma ka metsa või muja-
le rohealasse rajatavat “papist” küla.

 
Kas igal külal peab olema kõrts ja 
kirik?

Meie küla piirneb selliste asulatega, 
milles on juba nii kõrts kui kirik olemas 
ja seetõttu ei pea ma neid oma külas 
eriti vajalikuks. Külaelanikud on sama 
meelt.

Kas teie külas on vastuolu põliselani-
ke ja uusasukate vahel?

Nende vahel ei ole veel olnud, küll 
aga kipub vastuolu tekkima maaoma-
nike ja põlisasukate vahel. Ootan uutelt 
tulijatelt arusaamist ja arvestamist va-
nade olijate soovidega, mitte lihtsama 
vastupanu teed minekut - kiire raha tee-
nimiseks luua põllukülasid. Soovin, et 
ei planeeritaks tihedamat asustust, kui 
oli enne Teist maailmasõda ja et uute 
arenduste puhul arvestataks loodusega 
ning meie unikaalse asukohaga. 

Mis tehtud, mis teoksil?
Koila külavanem Kaidy 
Kütt

OTSIME LAPSEHOIDJAT!OTSIME LAPSEHOIDJAT!
Soovime leida 1 aasta ja 1 kuusele 
tüdrukule lapsehoidjat 2-3 tundi päevas 
orienteeruvalt 2-3 päeva nädalas. Elame 
Neeme külas Jõelähtmes ja lapsehoidja 
võiks käia meie pool. Tel 5165054.

13.11. 2007 on eelnevalt omaniku poolt kaota-
tud Hansapanga kaardiga arvelt välja võetud su-
laraha summas 13 300.- EEK..

 
15.11. 2007 on Kaberneeme külas plastikukse 

raami ja klaasi lõhkumise teel sisse murtud era-
musse ning varastatud teler SAMSUNG maksu-
musega 30 000.- EEK ja ehetekarp koos ehetega 
summas 20 000.- EEK. Kogu kahju koos lõhku-
misega 60 000.- EEK..

 
21.11. 2007 on Sambu külas asuvast eramust 

omanikult ära võetud kaks ebaseaduslikku jahi-
relva nendest üks optilise sihikuga.

 
27.11. 2007 on Uusküla külas ukseklaasi lõh-

kumise teel sisse murtud sõiduautosse  MB ning 
varastatud salongist CD boks  ALPINE, monitor 
ALPINE, automakk IWA-W200, CD plaate ja au-
tolt 4 valuvelge koos rehvidega. Esialgne kahju 
100 000.- EEK.

Politseikroonika Jõulurõõmu igasse peresse
soovib Jõelähtme Lastekaitse Selts

Lugupeetud 
Raul Tiisaar 
Parasmäe 
küla elanikud 
õnnitlevad Sind, 
oma kauaaegset 
külavanemat 
sünnipäeva puhul.

Helgi Org
Õnnitleme Harjumaa 2007 aasta 
kodanikuks valimise puhul!

Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu
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Soovid müüa 
maad või 
maja?
Avalda tasuta kuulutus 
meie reklaampinnal!
Helista  56 52 277 või 683 
7777 Meelis Päeren 

Rime Kinnisvara ostab 
metsa- ja põllumaad
Täpsem info: Arvi Aigro, 
maa investeeringute projektijuht, 
52 27 746, 683 7777, arvi.aigro@rime.ee

Müüa kinnistu Jõelähtme 
vallas Liivamäe külas 
Müüa maatulundusmaa  suurusega 61 700 m2. Kin-
nistul asuvad osaliselt muistsed põllud, millel plaa-
nitavad ehitus- ja mullatööd võivad toimuda ainult 
Muinsuskaitseameti kooskõlastusel. Kinnistuni viib 
pinnaskattega tee. Kommunikatsioonid puuduvad. 
Loo alevik jääb1 km kaugusele. Katastritunnus: 
24504:003:0700.
Uus hind: Tuuli Edur 5565 5666
3 450 000 kr www.rime.ee ID: 1800

Müüa kinnistu Koljunuki 
poolsaarel
Müüa looduslikult kaunis mereäärne kõrghaljastu-
sega moodustatav kinnistu. Kinnistu asub Ülgase 
külas Koljunuki poolsaarel Ihasalu lahe ääres. 
Vahelduva reljeefiga elamumaa on kaunis koht 
kodu rajamiseks. Detailplaneering on kehtestatud, 
krundile on lubatud ehitada kaks hoonet, eramu 
ja abihoone. Ehitusalune pind 270 m2. Vahetusse 
lähedusse jääb taastatav Koljunuki sadam.
Hind: Meelis Päeren 56 52 277
3 200 000 kr www.rime.ee ID: 2117

Müüa elamumaa kinnistud 
Kurgla külas Raasiku vallas
Kinnistud asuvad Arukülast 1,5 km kaugusel 
Raasiku vallas Sepa elamurajoonis. Pakkumisel 
kinnistud suurusega 1774 m2- 2718 m2, kokku 7 
kinnistut. Kinnistud on kõrghaljastusega, hooldus-
raie tehtud. Kommunikatsioonid rajatud. Kinnistu 
hinnale lisandub tasu kommunikatsioonide eest, 
mis on ca 120 000 kr (vesi, killustikkattega teed, 
elekter 3x 16 A). Tule ja hakka ehitama! 
Hind: Tuuli Edur 5565 5666
310 kr/m2 www.rime.ee ID: 2054
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Meil on hea meel teatada, et on avatud uus ülevaatuspunkt aadressil Taevavärava tee 9A Rae vald DAF`i Veoautokeskusega ühes hoones.
Teostame teeliikluses osalevate sõidukitele igat liiki ülevaatuseid. Oleme avatud kõikidel tööpäevadel kella 8.00-19.00
Ohutut ja probleemideta liiklemist soovivad Alpter Grup`i OÜ ülevaatuspunkti töötajad.

www.alpter.ee tehno.rae@alpter.ee Telefon 606 4230, GSM 5624 6136

ONNINEN

Taevavärava tee

ALPTER
GRUPP

TEHNOÜLEVAATUS

Peterburi mnt.

Põrguvälja tee
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e

Tartu mnt.

KALEV

PIPELIFE

Kalevi tee

Jü
ri

66 84 700    1partner@1partner.ee   www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258

Ville Värk
51 32 422

AS Olerex otsib Jõelähtme 
tanklasse sõbralikku ja elurõõmsat 
klienditeenindajat

Põhilised tööülesanded:
• klientide teenindamine: 
kütuste, kaupade ja teenuste müük, kauba vastuvõtt
• tankla igapäevatöö organiseerimine 

Nõudmised kandidaadile
Eeldame:• head suhtlemisoskust
• täpsust ja kohusetundlikkust
• korrektset käitumist ja välimust
• vene ja inglise keele oskust suhtlustasandil
• arvutioskust 

Ettevõte pakub
• tulemustele vastavat töötasu
• meeldivat töökeskkonda noores ja rõõmsameelses kollektiivis
• stabiilset töökohta kiiresti arenevas ettevõttes  
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik.
CV saata e-mailile: laagna@olerex.ee 
Lisainfo tel. 53 45 1199 Alina Malinina
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Kaabel ei ulatu? Ühendus aeglane?

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee

Liitumine 0 kr, kuutasu aasta lõpuni 0 kr

Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!

Vali WiMAX-internet!

Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.


