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Sel aastal täitub 90 aastat Eesti riigi sünnist.  24. veebruaril  1918 
kuulutati välja  iseseisev Eesti Vabariik, kuid reaalset riigivõimu kogu 
maal oli võimalik asuda teostama alles pärast rahulepingu sõlmimist 
Nõukogude Venemaaga 2. veebruaril 1920. aastal Tartus  ja lepingus 
kokkulepitud piiride paikapanemise järel. 

Enne seda, tervelt kaks aastat kestis eestlaste võitlus oma riigi eest 
nii lahinguväljal kui ka diplomaatilisel rindel. Kõigepealt Saksa oku-
patsioon, siis Töörahva Kommuun ja Vene punaväed, siis Balti pa-
runid ja landesveeri väed. Igaüks neist otsis võimalust Eestis kanda 
kinnitada ja võtta maa oma võimu alla, kasutades nii jõudu kui ka 
kavalust. Lugedes ajalooraamatuid, selgub, et Vabadussõja periood 
meenutab vägagi Balthasar Russowi “Liivimaa kroonikas” kirjel-
datud sündmusi Eesti aladel Liivi sõja aastatel XVI sajandi keskel. 
Kannatajaks jäi aga alati eelkõige maarahvas, kellelt võeti  kõik, mis 
kätte saadi ja järjest rohkem maid läks vallutajate kätte.

Võitluse iseseisvuse eest muutis väga paljude  eestlaste jaoks tõeli-
selt Vabadussõjaks just võimalus saada uuesti maaomanikeks. Kuigi 
mõisnikelt maade äravõtmise suhtes olid väga kriitilised ka lääneliit-
lased eesotsas Inglismaaga, võttis Asutav Kogu 1919. aasta sügisel 
vastu maaseaduse, mida rahvas kõige rohkem ootas ja mis oli üks 
radikaalsemaid kogu Euroopas. 

Seaduse järgi said mõisamaade jagamisel eelisõiguse: 
“Kodanikud, kes Eesti vabastussõjas väerinnal  iseäralikku vahvust 

on näidanud”;
“sõdurid, kes vabastussõja võitlustes vigastatud;”
“vabastussõjas langenud sõdurite perekonnad;”
“sõdurid, kes vabastussõjas tegevusest vaenlase vastu osa võtnud, 

pidades silmas tegevuse kestust.”
Ja eestlased näitasid, et nad oskavad, suudavad ja tahavad oma maa 

ja vabaduse eest võidelda ning said selle eest ka väärilise tasu oma 
maa ja oma riigi näol.

Maaseaduse täitmiseks võeti 1150 mõisalt ära kokku 2,3 milj ha 
maid, millest 1,2 milj. ha jäi põllupidamiseks vähesobiva maana ja 
metsamaana riigi kätte. Maaseaduse alusel moodustati üle 50 000 
uue talukoha ja kokku oli 1940. aastaks Eestis ligi 140 tuhat talu. 
Täitunud oli eesti maarahva aastasadade pikkune unistus saada uuesti 
ise peremeheks omal maal.

Taasiseseisvunud Eesti Vabariik võttis 1991. aastal seaduse-
ga kohustuse anda endistele õigusjärgsetele maaomanikele tagasi 
okupatsoonivõimu poolt ära võetud maad, sealhulgas ka meie vallas.  
Kuigi valdav enamik maid on tagastatud või vähemalt kompenseeri-
tud, ei ole ajaloolist õiglust igal üksikjuhtumil suudetud taastada ja 
sellest on kahju. Kuid nüüd, Eesti riigi 90. juubeli aastal peaks olema 
riigivõimu aukohustus viia maade tagastamine lõpule kõigil juhtudel, 
mis on põhjendamatult venima jäänud.  

Eesti rahvas tahab jätkuvalt elada vabana vabal maal. Vabadussõ-
jaga saime kätte oma maa, mis meile õigusega kuulub ja seda tuleb 
kalliks pidada.  

Kui riik hoolib oma rahvast, siis rahvas kaitseb ka edaspidi iseenda 
ja oma riigi vabadust.

Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva kõigile!

Maido Pajo,
Jõelähtme vallavolikogu liige
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Sisukord Oma maa – 
iseseisvuse 
ja vabaduse 
võti

Lehte saab värvilisena näha internetiaadressil http://www.joelahtme.ee/?id=547

Eesti Vabariik 90 
Jõelähtme vallas
24. veebruaril 
10.00 Algab bussiring Loo – Kos-
tivere – Kureküla - Ülgase
10.00 Kaitseliidu lipu heiskamine 
Vabadussõja ausamba juures
11.00 Jumalateenistus Jõelähtme 
kirikus,
osaleb metsasarvede kvartett, 
kooridelt “Hoia Jumal Eestimaad”
12.30 Pidulik protsessioon Vaba-
dussõja ausamba juures,
Jõelähtme valla juhtkond asetab 
pärjad ausamba jalamile
Kõned, päevakohased jutud ja 
ühislaulud
13.00 Jõelähtme Rahvamaja 
uksed on kõikidele avatud!
Toimub tervituskontsert ja süüak-
se ühiselt suppi!
15.00 Bussid viivad pidulised 
koju tagasi
Bussijuhi telefoninumber on 
51 54 518

Igal aastal veebruarikuus tähistame Eesti oma-
riiklusele kahte väga olulist sündmust – iseseis-
vuse väljakuulutamise ja Tartu rahu aastapäeva. 

 Peeter Hütt



Pärast Vabadussõda hakkas noor 
Eesti riik arendama oma kõigi koda-
nike heaolu tagavat postivõrku, mida 
võib ju vabalt võrrelda interneti levi-
kuga taasiseseisvunud Eestis.

Enne Teist maailmasõda kujunes 
Eestis ühtlane ja hästi töötav posti-
asutuste võrk. Ülemaailmse postifö-
deratsiooni hinnangul oli 1930-ndate 
aastate lõpul Eestis Euroopa kõige 
paremini toimiv postiasutuste võrk! 
Kuidas see saavutati? Kodanike ja rii-
gi vastastikuse usalduse ja targa erilii-
giliste postiasutuste territoriaalse võr-
gu ülesehitamisega. Seda võib vabalt 
võrrelda interneti levikuga tänapäeva 
Eestis, kus me sammume samuti maa-
ilmas esirinnas. Ilmselt on eestlasele 
alati meeldinud elada looduse keskel, 
kuid olla tihedas kontaktis muu maa-
ilmaga.

Kahtlemata on postiasutuste võrgu 
kujunemine väga oluline selle territoo-
riumi asustusvõrgu ja inimeste eluolu 
ajaloo mõistmisel. Kahjuks kohtab 
seda mõistmist erinevate paikkondade 
ajaloolise arengu uurimisel siiski ha-
ruharva. Sest ajaloolastel, geograafidel 
ja koduloolastel puuduvad vastavad 
teadmised. Kus olid enne Teist maail-
masõda Jõelähtme praeguse valla ter-
ritooriumi olulisemad keskused, seal 
olid ka postiagentuurid. Missugused 
muutused on asustuses toimunud, seda 
aitab postiasutuste võrgu arengu jälgi-
mine aja jooksul üllatavalt hästi kirjel-
dada. Kirjutame siis ka Jõelähtme val-
la postiajaloo, kunagi peab ju alustama 
ja miks mitte teha seda Eesti Vabariigi 
90. aastapäeval. Parem hilja kui mitte 
kunagi.

Postiasutuste võrk enne teist 
maailmasõda

1931. aastaks oli postiasutuste võrk 
Eestis enam-vähem lõplikult välja ku-
junenud. Hilisemad väiksemad muu-
tused ei olnud enam märkimisväärsed. 
Sel ajal töötas Eestis 119 postkontorit 
ja 595 postiagentuuri.

Postiasutuste võrgu väljaarendami-
se lähtekohaks oli Eestis riigivõimude 
arusaam, et postiteenuste kättesaada-
vus pidi olema üle kogu riigi territoo-
riumi võimalikult ühtlane, nii linnas 
kui ka maal. Selle lähtekoha elluviimi-
se eest vastutas riigi postitalitus. Need 
arusaamad olid näiteks arusaadavalt 
sõnastatud Postitalituse juhtnööride I 
osa üldeeskirjade sissejuhatavas osas 
(Tallinn, 1937). Tsiteerin (kirjaviis 
muutmata):

- Postiasutiste võrku arendatakse 
põhimõttel, et ekspluatatsiooni ja kor-
rashoiu miinimumkulude juures oleks 
saavutatud riigi elanike huvide rahul-
damine posti kättesaadavuse ja tarvita-
mise alal võimalikult ühtlaselt ja hästi 
nii linnas kui maal.

- Lähtudes kulukuse seisukohalt, on 
võimalik normaaltüübilisi postkonto-
reid asutada vaid seal, kus jätkub tööd 

normide järgi mitte vähem kui 2,5 töö-
jõule. Seepärast ainult linnades, ale-
veis ja rahvarikkaimais keskkohtades 
töötavad postkontorid, kuna maal hõ-
reda asustuse ja saadetiste vähese arvu 
tõttu asutatakse kokkuhoiu ja töötasu-
vuse põhimõttel peamiselt ainult vähe-
kulukat tüüpi abiasutused.

- Ülaltoodud põhimõtete alusel ja 
kooskõlas postitalituse eeskirjaga 
peaks meil 37191 km² kõlvulise maa-
pinna kohta postiasutiste normaalvõrk 
sisaldama 3000-3200 postipunkti, mis 
asutiste tüüpide järgi järgmiselt liigi-
tuksid:

- 2500 kirjatalu või postitalu, rajoo-
niga u 13 km², mille raadius 2 km,

- 600 postiagentuuri, rajooniga u 52 
km² , mille raadius 4 km,

- 120 postkontorit, rajooniga u 310 
km², mille raadius 9 km.

Kirja- ja postitalud, agentuurid, 
postkontorid

Seega oli Eestis kolme liiki posti-
asutusi. 

Madalam aste olid kirjatalud. Riik 
sõlmis talunikuga lepingu, kes viis 
külaelanikele ajalehed ja kirjad kätte 
ja võttis neid ka saatmiseks vastu ja 
müüs postmarke ning kirjaümbrikke. 
Kui kirjatalu avas telefonipunkti, ni-
metati seda postitaluks. Järgmiseks 
astmeks ehk maapostkontoriteks olid 
postiagentuurid. 

Suuremates maakohtades, kus riik-
likult finantseeritud palgaliste amet-
konnatöötajatega postkontori avami-
ne ei olnud majanduslikult kasulik, 
avati postiagentuurid, arvesse võttes 
valdade ettepanekuid asukoha suhtes. 
Agentuuridel oli oma tempel ja nad 
teostasid kõiki vajalikumaid posti-
teenuseid. Siiski eelistas postitalitus 
vallaametnikke eraettevõtjatele sellel 
tööl rakendada. Peamiseks põhjuseks 
olid rahakaardid. Eraisiku puhul nõu-
dis riik rahakaartidega opereerimiseks 
vastavat kindlustust. Need, kellel olid 
riigipensioni õigused, seda kindlus-
tust ei vajanud. Seetõttu tekkis palju 
agentuure just vallamajadesse, kus 
agentuuride juhatajateks olid tavaliselt 
vallasekretärid. Populaarsed posti-
agentuuride asukohad olid ka raudtee-
jaamad, sest postivedu oli Eestis väga 
hästi korraldatud just raudteel. Kuid 
agentuure avati ka tarvitajate ühisuse 
kauplustes, piimaühistute meiereides, 
metsaülemate kantseleides. Kuid neid 
avati ka köstrimajades, apteekides, 
veskites, tuletornides ja erakauplus-
tes. Ka näiteks minu vanaisa pidas 
Mulgimaal erapoodi, kus avas 1926. 
aastal postiagentuuri, kuid just tülika 
õiendamise tõttu rahakaartidega lii-
kus agentuur 1934. aastal vallamajja, 
kus seda juhatas vallasekretär. Raha-
kaartide saatmisel oli kehtestatud ühe 
saadetise ülemmääraks 1000 krooni 
raudteejaamades ja 500 krooni neis 
riigi- ja omavalitsusasutustes asuvates 
agentuurides, kus juhataja oli riigitee-
nistuja. Agentuurid saatsid ja võtsid 
vastu ka tähtsaadetisi. Postiteenuseid 
toimetati agentuurides kõrvaltööna. 
Toodud rahasummad olid toonastes 
oludes tegelikult väga suured, mis näi-
tas inimestevahelist ja riigi usaldust 
oma kodanikesse. 

Postkontorid toimetasid kõiki liiki 
postiteenuseid, nii sise- kui välismai-
seid. Lisaks linnadele olid postitalituse 
bilansis olevad kontorid ka suuremates 
maa-alevites.

Jõelähtme valla postiasutuste võrk
Jõelähtme valla praegustes piirides 

asunud postiasutuste kohta saame tea-

vet näiteks Riigi trükikoja poolt 
1931. aastal välja antud Eesti 
aadressraamatust. Sealjuures 
peame arvestama, et enne 1938. 
aasta vallareformi kuulusid prae-
gustesse piiridesse ka Nehatu ja 
Kodasoo valla alad.

Postiagentuuri nimi oli ka pos-
titemplil, mis kustutas kirjaümb-
rikule kleebitud margi. Nii on 
need kunagised postiagentuurid 
templivärviga igaveseks tolle aja 
saadetistele ja postmarkidele jääd-
vustatud. Meie piirkonnas kõrgei-
ma astme asutusi – postkontoreid 
ei olnud. Lähim asus ida suunas 
alles Raasikul. Ilmselt tingis selle 
Tallinna lähedus. Kaks tähtsamat 
keskust olid tollase valla piirides ki-
helkonnakiriku asukoht Jõelähtme 
ja suurem rannaküla Neeme koos 
Ihasaluga. Kui võrrelda tänapäeva-
ga, siis kommunistliku režiimi aastail 
tõusid olulisemateks keskusteks kol-
hoosikorra võidukäigu ajal rajatud Loo 
ja Kostivere. Selle asemel, et arendada 
piirkondi ajalooliste keskuste baasil, 
eelistasid kolhoosikorra apologeedid 
rajada uusi mälestusmärke tühjadele 
põldudele. Kas ei ole siin sarnasust 
kinnisvaraajastu pappmajade laager-
külade kerkimisega inimtühjadele põl-
dudele! Miks peab iga ajastu ühed ja 
samad lollused läbi tegema? Jääb üle 
vaid imestada, kust esimese vabariigi 
ajal seda tarkust ammutati, et paljud 
lollused tegemata jäid. Ja muidugi on 
ajaloolised Tallinna ümbruse vallad 
sulandunud aja jooksul sujuvalt pea-
linna rajoonideks ja Maardu linnaks.

Et vaadelda kõiki esimese vabarii-
gi aegseid muudatusi postiasutuste 
võrgus, tuleb appi võtta põhjalikum 
käsiraamat – Vambola Hurt, El-
mar Ojaste. Estland. Philatelie und 
Postgeschichte Handbuch. Katalog. 
Göteborg, 1986.

Jõelähtme postiasutused 
I vabariigi ajal

Nende andmete kommentaariks 
tuleb lisada, et 1934. aastal muudeti 
nimede eestindamise käigus paljud 
kohanimed, mistõttu ka paljud posti-
agentuurid said uued nimed ja vasta-
valt ka uued postitemplid. Jägala laag-
ris tegutses postiagentuur neljal aastal 
ajutiselt sõjaväe suurte õppekogune-
miste ajal. Nehatu muutus Iruks pärast 
1938. aasta vallareformi, kui Nehatu ja 
Viimsi vald liideti Iru vallaks.

Sellest tabelist võiks aktiivsetel Nee-
me küla elanikel tekkida idee tähistada 
selle aasta 11. augustil postkontori 80. 
aastapäeva. 1980-ndate aastate alguses 
muudeti küll postitemplil Neeme Iha-
saluks, kuid nii on see tähtpäev mõle-
male külale. Ka Kaberneeme rahvas 
võib pidada 20. märtsil postkontori 
80. aastapäeva, ehkki täna seal enam 
postiasutus ei tööta, postkontor suleti 
lõplikult juba pärast taasiseseisvumist.

Edasi tuleks loogilise jätkuna käsit-
leda postiasutuste võrku meie vallas 
juba pärast Teist maailmasõda, kuid 
see oli hoopis teine aeg ja on seetõttu 
ka hoopis teine jutt.

NB! Suur palve kõigile Jõelähtme 
valla elanikele, kellel on mälestusi ja 
teadmisi enne Teist maailmasõda te-
gutsenud postiagentuuride kohta, foto-
sid, templijäljendeid postisaadetistel, 
jagada neid selle kirjutise autoriga, et 
üheskoos kirjutada meie valla posti-
ajaloo peaükk. 

Toomas Kümmel
kymmel@hot.ee
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Esimese vabariigi internet
Postikorralduse ajalu-
gu Eesti alal algab juba 
17. sajandist, sellele vaa-
tamata lähtusid siin va-
litsenud võõrvõimud ala-
ti impeeriumi huvidest 
– ühendus pidi olema 
ääremaa suuremate kes-
kustega, maarahva lülita-
mine postivõrku oli teise-
järguline. 

Jõelähtme postiasutused 1931.aastal
Postiagentuuri 
nimetus Asukoht tollastes vallapiirides Asukoht

Jõelehtme Jõelehtme vallamaja
Kaberneeme Kodasoo tarvitajate ühisus
Kallavere Harjumaal Nehatu koolimaja
Maardu Nehatu koolimaja
Neeme Harjumaal Jõelehtme tarvitajate ühisus
Nehatu Nehatu vallamaja

Postiagentuuri nimetus Asukoht tollastes 
vallapiirides Tegutsemise aeg

JÕELEHTME Jõelähtme 08.08.1924 – 30.06.1934
- JÕELÄHTME 01.07.1934 -
KABERNEEME Kodasoo 20.03.1928 -
KALLAVERE 
HARJUMAAL Nehatu 21.08.1927 – 30.06.1934

- KALLAVERE 01.07.1934 -
MAARDU Nehatu 29.08.1926 -
NEEME HARJUMAAL Jõelähtme 11.08.1928 – 30.06.1934
- NEEME 01.07.1934 -
NEHATU Nehatu 10.09.1925 – 30.11.1939
- IRU 01.12.1939 -
JÄGALA LAAGER Raasiku 16.06.1932 – 17.08.1932

20.06.1933 – 15.08.1933
29.06.1934 – 07.09.1934
01.06.1935 – 09.09.1935

Jõelähtme postiasutused esimese vabariigi ajal
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Nüüd ühel talvepäeval vaatame 
koos auväärses eas rannamehega tema 
lapsepõlve tagasi:

„Külas oli palju rahvast, rand oli 
paate täis. Ja kala jätkus, seda suitsu-
tati ja viidi Tallinna turule. Küla kohal 
oli suitsupilv, kui ahjud töös. Juba üksi 
meie õuel oli neid kolm, igasse ahju 
läks 10 tuhat kala sisse, räime vähem, 
kilu rohkem. Vahel käidi veel Loksa 
rannast kala juurde ostmas, siis see 
jälle suitsu ja müüki. Tallinna vahet 
käidi paatidega, seal olid sadamas ini-
mesed ootamas, kes omakorda „Esto-
nia“ teatri vastas Kalaturul meie saagi 
maha müüsid. Lapsed olid kala var-
dasse ajamas, 10 senti anti tunnist, ei 
mäleta, mis selle eest sai, aga kõik oli 
ju odav. Meil oli maja taga oma põld 
ka, kaks venda elasid siin, Robert ja 
minu isa. Nüüd on aiad vahel, igaühel 
oma maa. Põllupealsed olid siis tur-
sapäid täis, väetiseks. Roogitud tursk 
läks Saksamaale. Süüa sai ja riie oli 
seljas, mis sa ikka tahad. Külas oli 120 
lehma, pererahval 100 ja vabadikkudel 
20, kari käis siit akna tagant mööda. 
Heinamaid polnud, iga viimanegi vaba 
plats niideti ära.

Noori oli palju, tantsukohtigi mitu, 
üks Koljuotsas, teine Saiguotsas.“

Otse üle külaplatsi seisab kena va-
naaegse olekuga maja, kus praegu 
kolm kostilist: rahvamaja, raamatuko-
gu ja kool. Selles majas käis omal ajal 
ka Rein Marten tarkust taga ajamas, 
hiljem tegi kolhoos ühe juurdeehitu-
se. Praegu õpib koolis alla kahekümne 
lapse. Palju neid tema ajal oli, pärin. 

„Nelikümmend ja rohkem. Siin olid 
metsavaht Hübneri lapsed, Ihasalu 
omad, neid tuli isegi Punakivilt. Tead, 
kus Punakivi on?“ küsib ta mult kind-
luse mõttes üle. Ega ei tea, aga usun, 
et igas rannakülas on oma Punakivi. 
Tunnen huvi, mida lapsed toona oma 
koolivaheaegadel tegid.

„Lastele jätkus tööd. Meil olid leh-
mad ja lambad, peeti sigu. Ega siis 
autosid olnud, sõideti hobustega. Olin 
kümneaastane, kui läksin Kostiranda 
Jaagu peresse karja, seal oli 4-5 loo-
ma. Hiljem käisin Parasmäel,“ meenu-
tab kunagine karjapoiss.

Kas oli ka kadakane see 
põli, uurin.

„Mis seal ikka, süüa said 
ja,“ ei meenu talle erilisi 
raskusi. 

Aga varajane tõusmine, 
ei jäta mina. 

„Ega see nii vara ka pol-
nud, seitsme-kaheksa aegu. 
Ja lehmi lüpsma ei pida-
nud,“ käib tema välja tõsise 
argumendi.

Jääb siis sellega. Aga paadi vastas 
käimine oli siiski varahommikul.

„Oli nii, et võrgud rippusid korendate 
peal (rannarahvas teab), sealt lappasid 
need paati ja lasksid vette.Vahel sai 
päris öösel merele mindud, kui val-
geks läks, toodi võrgud välja,“ täpsus-
tab Rein Marten. Eks me tea, mis kell 
suvehommikutel valgeks läheb. 

Talvine püük oli jälle hoopis mida-
gi muud. Jää tulekut oodati pikisilmi, 

sest see tähendas ju tööd ja leiba. Soo-
jad talved, mida vanasti õnneks siiski 
harva ette tuli, olid rannaperele mu-
relikud. Kala püüti jää alt noodaga ja 
pakases sooja saamiseks olid kaluritel 
omad võimlemisvõtted, võiks öelda. 
Ükskord saadud jääpüügi ajal oma 
sada kotti kala. Ise tehti noodad, nais-
tel oli lõputult võrkude parandamist. 
Eriti peened olid kiluvõrgud, need läk-
sid kergesti katki, nii et võrguhark oli 
kogu aeg üleval. Ja kuigi merel käisid 
enamasti mehed, siis ilma naiste tööta 
oleks raske olnud kaluriametit pidada. 
Lastelegi jagus tööd ja tegelikult oligi 
see rohkem eluviis, kuigi endistel ae-
gadel sellist sõna ei kasutatud. 

Üks teema käib meie jutuajamisest 
korduvalt läbi. „Meri oli kala täis,“ 
kinnitab Rein Marten. „Kala ei ole ega 
ole neid inimesigi enam, kes kala üles 
otsiksid. Kala tuleb otsida. Meil olid 
omad kohad, kuhu panime mõrrad sis-
se – Hallikivi taga ja Onukivi taga ja 
Rootsikari taga. Tead, kus Rootsikari 
on? Seal, kus rootslased maale tulid, 
ammusel ajal. See oli varem paljas, 
nüüd on mets peale kasvanud.“

Rannarahval oli omal ajal sageli Soo-
me asja, pandi aga paadile purjed pea-
le ja mindi. Rein Marten on isegi seal 
noore mehena käinud. Soola toomas. 
Kas piiritust ka vedanud olete, võib nii 
pikkade aastate järel ometi küsida. „Ei 
ole, aga mere äärest olen otsimas küll 

käinud. Eestis oli Saksamaaalt toodud 
piiritust kõvasti, palju seda ikka joodi, 
viidi siis soomlastele ka. Enne seda 
seoti kümneliitristest vinkudest ribi 
kokku ja pandi merre sobivat üleveda-
mise aega ootama. Vahel jõudis torm 
enne jaole ja lahutas need ribid laia-
li. Laine tõi üksikud vinkud kaldale. 
Mina neid siiski ei leidnud.“ Ei elanud 
siinkandis ka nn. piiritusekuningaid, 
kõrval Kolga rannas siiski üks olnud, 

Rein Martenile ei tule mehe nimi prae-
gu meelde.

Ühel hetkel juhtus noore Reinuga 
aga nõnda nagu laulusalmis - elu iga-
vaks läks külaleiba süües. Nali naljaks, 
perelaua taga istus palju suid ja oli aeg 
oma elu elama hakata. Neiu Helgaga 
pandi leivad ühte kappi ja noorpaar 
läks linna õnne otsima. Ühe vanaproua 
juures leiti ulualune, töökohaks sai tol-
lane lauatehas sadamas, seal, kus olid 
lennukiangaarid. Linnamehe elu jätkus 
aastaks, siis tuli mobilisatsioonikäsk 
ja sõttaminek. Kaks korda leidis kuul 
mehe üles, Velikije Luki all ja Sõrve 
lähistel, aga saatusel oli temaga veel 
palju plaane. Sõjast kojutulekut mäle-
tab Rein Marten selgesti: „Valmistusi-
me Kuramaal lahingusse minema, kui 
tuli teade, et sõjal on lõpp. Mina olin 
raskekuulipilduja komandör, mul oli 
kuus meest. Hakkasime siis jalgsi tu-
lema, kuulipildujat tuli kaa-
sas vedada. Päike paistis, 
oli ilus ilm. Pärnust saime 
soolakala kaasa, nii tulime 
Tallinna välja. Kohe lahti 
ka ei lastud, pidime vähe 
aega pealinnas olema, siis 
saime vabaks.“

Neli aastat kodust ära oldud, see oli 
nii pikk aeg, et Tallinn jäi sinnapaika ja 
sõjamehe tee tõi kindlalt koju tagasi. 

„Küla oli tühi, suurem jagu rahvast 
üle mere läinud. Misasja sa teed? Olin 
brigadir, Pärnus olid head kalasaagid, 
panime 3-4 paati kokku, mina ja mõ-
ned vanemad mehed, kes siia alles olid 
jäänud ja läksime Pärnusse kala püüd-
ma. Esimesel aastal olime Lius, seal 
siiski õiget kala ei saanud, liikusime 
edasi, kolmandal aastal olime Virtsus. 
Ööbisime kohapeal. Suvel püüdsime, 
sügisel tulime koju tagasi. Talvel, kui 
oli jääd, saime oma merest saaki. 1960. 
aastal läksin traallaeva peale, olin 
traalmeister, siis püüdsid kaks laeva 
paaris, meil oli kapteniks Rajasalu, tei-
sel laeval Anupõld. Teenisime kenasti. 
Ega meile polnud miljon tähtis, peaasi, 
kui elatud said, riie seljas ja kõht täis. 
Meil oli Kirovi-kolhoosis Oskar Kuuli 
ajal ikka parem elu, oma rahvale toodi 
toiduaineid kätte. Olin kolm aastat ka 
juhatuses. Pidasime loomi, lehmi ja 
pulle, sigu ja kanu ka, naine käis sa-
natooriumide vahet. Nüüd, kui hakkad 

seda kõike tagantjärele mõtlema, tun-
dub, et asjad on allamäge läinud. Kü-
las ei ole ühtegi lehma ja merel ei käi 
ühtegi paatkonda,“ muutub eaka kaluri 
jutt nukraks tõdemuseks.

Millal ise viimati merel käisite, 
püüan tema tuju tõsta. See ei õnnestu. 
„Varem panid võrgud sisse, said oma 
pere söögikski. Nüüd kontrollitakse 
ja tehakse protokolli, hakka maksma. 
Salaja püüda ei taha. Rääkisime siin 
ühe vana tuttavaga, et odavam on kala 
linnast osta, sest püünised ja püügilu-
ba maksavad palju.“

Rannakaluri amet on Eesti Vabarii-
gis otsa saamas. Randlaste elu pole 
kunagi kerge olnud, nad on arvestanud 
iseenda ja üksteisega, mere ja tuulte-
ga. Igas külas on keegi, kes merele 
läinud ja pole tagasi tulnud. Siiani on 
rannainimesed omadega ise hakkama 
saanud, riigi poole kätt sirutamata. 
Võib-olla on see viga, sest kuulsad 
eurotoetusedki on siia hiljaks jäänud. 

Nüüd on see laev lõplikult läinud.
 Meie armsas vabas Eestis osatak-

se hästi, vahel ülearugi hinnata loo-
dus- ja muinsuskaitselisi väärtusi. 
Ent iga riigi jaoks on suurim väärtus 
tema kodanikud. Inimesed, tänu kelle 
tööle ja pühendumusele oleme täna 
sealmaal, kus oleme. Tõsi küll, muu 
maailm toob meid tubli väikeriigina 
varasemast mõnevõrra vähem esile, 
ent enamasti oleme ikka heas kir-
jas. Selles on meie kõigi osa. Sestap 
võiksime vähemalt mõttes tänada ka 
neid, keda on lihtne unustada olnud, 
sest nad pole midagi nõudnud, nad ei 
oska ega taha lokku lüüa. 

 
„Mul on see külavärk kõik teada, 

mõtlen öösiti vahel, kus ma käinud 
olen ja mida teinud. Vanasti liikusid 
noored palju ringi, käisime jõulude 
ajal külaperedes häid pühi soovimas. 
Polnud maja, kuhu ma poleks sisse as-
tunud. Ja kui palju õngi sai söödetud! 
Kui läksid Kokskeri ja Rammu vahe-
le, seal oli 80 m vett, said vahel oma 
paar-kolmsada kilo turska või mis seal 
parajasti oli. Tööd on siinkandis palju 

tehtud. Ma olin väike poisike, kui ran-
nast korjati munakive kokku ja viidi 
neid väikse paadiga suure purjelaeva 
peale, mis meres seisis. See omakor-
da viis kivid uulitsakatteks Tallinna,“ 
räägib Rein Marten, pooleldi mulle, 
pooleldi iseendale. Kaluriamet ei ole 
tal siiski vaid üks ja ainuke elus, ta 
on olnud ehitaja ja keevitaja ja mõnda 
muudki teinud, aga kõige südamelähe-
dasem on ikka see meretöö. Paatki on 
veel alles, seisab lauda taga kummuli, 
lapsed soovitasid õue peale iluasjaks 
panna. 

„Elu on kõik teiseks läinud. Teed 
raadio või televiisori lahti, no ei aita,“ 
ohkab eakas rannamees. Mis siis puu-
du, küsin. „Televiisor näitab aina pal-
jaid naisi, see olekski nagu nende töö. 
Meie ajal olid tüdrukud teistsugused. 
Siis lauldi palju, nüüd enam ei laulda. 
Tead ju – laul teeb rinna rõõmsaks, 
lahkeks, lõbusaks, meie meeste mee-
led tujutegevaks...“

Rein Marten on ka ise laulumees. 
Ehk on seegi põhjus, et ta praeguseni 
ei kurda oma tervise üle, oletan. Aga 
tema kinnitab: „Töö on kõige tähtsam. 
Ma olen sellega maast-madalast harju-
nud ja see on mind karastanud. Aasta 
tagasi olin 15 päeva haiglas, kontrolliti 
sisemist värki, kõik oli korras, magasin 
niisama seal see 15 päeva. Viinamees 
pole ma kunagi olnud, nüüd vahel võ-
tan pitsi konjakit, paneb vere käima. 
Toon ikka iga päev puud tuppa ja käin 
koeraga jalutamas. Mul on kolm kana 
ja kukk, ikka selleks, et tööd oleks, 
saan mõne muna ka. Vald on küttepuid 
toonud, ise olen ka hankinud, tuba 
peab soe olema. Saame naisega mõle-
mad pensioni, tuleme omadega välja. 
Ega peale söögi suurt muu peale kulu, 
riideid on kõik kohad täis, ise ostetud 
ja Rootsist ja Kanadast saadetud, seal 
on sugulasi.

Tütred elavad ka lähedal. Olen veel 
viimane Marten siinmail, õed-vennad 
on läinud. Mõtlen vahel vanade ae-
gade peale, kui küla oli rahvast täis ja 
kala meres.“

Enne, kui uksele jõuan, pistab ta 
mulle pihku karbi omasoolatud ki-
ludega, mida ma pole raatsinud lahti 
teha. See on nagu mälestus vanadest 
aegadest, mil kaluriamet tundus põli-
ne ja rannarahvas pakkus tulijale alati 
oma laua ääres kohta.

Liina Kusma

Mees mere äärest
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Reinald Marten, 
igapäevaselt ikka Rein 
Marten sündis Neeme 
külas paljulapselises 
kaluriperes. Aasta oli 
siis 1915 ja kulus veel 
kolm aastat, kui tuli Eesti 
Wabariik.

Ma olin väike poisike, kui ran-
nast korjati munakive kokku ja 
viidi neid väikse paadiga suu-
re purjelaeva peale, mis meres 
seisis. See omakorda viis kivid 
uulitsakatteks Tallinna.

Varem panid võrgud sisse, 
said oma pere söögikski. 
Nüüd kontrollitakse ja tehakse 
protokolli, hakka maksma. 

“Mõtlen vahel vanade aegade peale, kui 

küla oli rahvast täis ja kala meres...”



Detailplaneeringu algatamise et-
tepaneku võib teha igaüks, esitades 
vormikohase taotluse, millele tuleb 
lisada lahendusskeem planeeringuga 
kavandatavast (vastavalt ehitusmääru-
sele). Lahendusskeem peab visuaalselt 
kirjeldama kavandatavaid ehitusmah-
te. Lahendusskeem tuleb esitada krun-
diplaanil või valla aluskaardil, millel 
näidata orienteeruvad hoonestusalad 
ja kavandatav hoonestuse kõrgus ning 
vajadusel muud hoonestuse eripära ka-
jastavad parameetrid. Lahendusskeem 
lihtsustab taotluse eesmärgi mõistmist 
ja kiirendanb otsustamise ja vormista-
mise protsessi. Vallavalitsuse ametni-
kud vaatavad  taotluse läbi ja vajadusel 
juhivad tähelepanu probleemidele, mis 
võetakse aluseks vallavalitsuse korral-
duse vormistamisel või volikogu päde-
vuses olevate otsuste langetamiseks. 
Vastavalt ehitusmäärusele algatab 
üldplaneeringut muutva planeeringu 
ettepaneku volikogu. Enne volikogu 

istungit vaatab algatamise taotluse läbi 
volikogu arengu- ja planeerimisko-
misjon, Rebala muinsuskaitse alal ka 
muinsuskaitse ja keskkonnakomisjon. 
Detailplaneeringu lähteülesanne kin-
nitatakse üldjuhul vallavalitsuse kor-
raldusega, üldplaneeringut muutvate 
planeeringute lähteülesanded kooskõ-
lastatakse volikogu arengu- ja planee-
rimiskomisjoniga, muinsuskaitsealal 
algatatavate detailplaneeringute lähte-
ülesanded volikogu muinsuskaitse- ja 
keskkonnakomisjoniga.

Vastavalt planeerimisseadusele tuleb 
huvitatud isikul enne detailplaneerin-
gu eskiisi koostamist sõlmida vallava-
litsusega detailplaneeringu koostamise 
ja koostamise finantseerimise üleand-
mise leping.

Detailplaneeringu lähteülesanne on 
kehtiv 2 aastat. Selle aja jooksul tuleb 
vallavalitsusele esitada planeeringu 
eskiis.

Pärast eskiisi läbivaatamist korral-
dab vallavalitsus eskiisi avaliku aru-
telu, teavitades sellest ajalehes “Harju 
Elu” ja valla interneti kodulehel.

Pärast eskiisi arutelu toimumist esi-
tab planeeringu koostaja kooskõlasta-
tud planeeringu vallavalitsusele vastu-
võtmiseks.

Detailplaneeringu, mis avalikust hu-
vist lähtuvalt muudab üldplaneeringut, 
esitab vallavalitsus Harju maavane-
male täiendavate kooskõlastuste mää-
ramiseks. Vallavalitsus võtab vastu 
nõuetele vastava ja nõutavate kooskõ-
lastustega detailplaneeringu, koosta-
des vastava  korralduse.

Detailplaneeringu, mis sisaldab et-
tepanekut ranna või kalda ehituskee-
luvööndi ulatuse vähendamiseks, saa-
dab vallavalitsus keskkonnaministrile 
nõusoleku saamiseks (pärast vastuvõt-
mise korraldamist).

Vallavalitsus teatab detailplaneerin-

gu avaliku väljapaneku toimumisest 
ajalehes “Harju Elu” ja valla kodule-
hel 1 nädal enne avaliku väljapaneku 
algust.

Osakond korraldab vastuvõetud de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku 
kestusega vähemalt 2 nädalat. Igal 
isikul on õigus avaliku väljapaneku 
kestel esitada kirjalikke ettepanekuid 
ja vastuväiteid planeeringu kohta. Kui 
avaliku väljapaneku käigus on detail-
planeeringu kohta laekunud kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldab 
osakond detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku tulemuste tutvustamiseks 
avaliku arutelu ühe kuu jooksul pärast 
avaliku väljapaneku lõppemist.

Detailplaneeringu, milles avalikul 
väljapanekul esitatud vastuväidetega 
ei ole arvestatud, esitab vallavalitsus 
Harju maavanemale vaide komisjoni.

Järelvalve käigus lahendamata jää-
nud eriarvamused valla ja Harju maa-
vanema vahel lahendab keskkonnami-

nister.
Üldplaneeringut muutvad detail-

planeeringud esitatakse maavanemale 
heakskiidu saamiseks.

Enne detailplaneeringu kehtestamist 
sõlmitakse leping detailplaneeringu 
taotlejaga detailplaneeringu kohaste 
rajatiste väljaehitamise kohta. Kokku-
lepe vormistatakse kirjalikus vormis 
ja see jõustub volikogu otsuse jõus-
tumisel, mis tehtud detailplaneeringu 
kehtestamise kohta. Detailplaneeringu 
kehtestab volikogu oma otsusega. Iga-
ühel on õigus kehtestatud planeeringu-
ga tutvuda vallavalitsuse arhiivis.

Johann-Aksel Tarbe, 
valla arhitekt

Laine Vain, 
planeerimise vanemspetsialist
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Keskkonnaministeerium teatab Maardu II granii-
dikaevanduses kristalliinse ehituskivi kaevanda-
mise keskkonnamõju hindamise algatamisest.

OÜ MAARDU GRANIIDIKAEVANDUS esitas 30.04. 2007. a. maa-
vara kaevandamise loa taotluse kristalliinse ehituskivi allmaakaevanda-
miseks Maardu II graniidikaevanduses. Taotletava mäeeraldise pind-
ala on 1167,28 ha ning see asub Harju maakonnas, Jõelähtme vallas. 
Kavandatava kaevanduse kohal maapinnal asuvad Rebala maaparan-
dussüsteem, lemmikloomade kalmistu sanitaarkaitseala, Rebala muin-
suskaitseala ja väga palju teisi muinsuskaitseobjekte. Graniidimassiivi 
avamiseks rajatavate šahtide läbindamine eeldab mitme veekompleksi, 
mis on kogu Põhja-Eesti joogivee allikaks, läbimist.

Keskkonnamõju hindamine algatati, kuna loa andmiseks pealmaa-
kaevandamiseks suuremal kui 25 hektari suurusel alal on keskkonna-
mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 punkti 1, § 
6 lõike 1, § 28 ja § 11 lõike 3 alusel kavandatava tegevusega kaasneva 
keskkonnamõju hindamine kohustuslik. Keskkonnauuringute vajadus 
selgub keskkonnamõju hindamise käigus.

Maavara kaevandamise loa taotluse ning keskkonnamõju hindamise 
algatamise otsusega on võimalik tööpäeviti tutvuda Keskkonnaminis-
teeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogiaosakonnas (Narva mnt 
7a, 15172 Tallinn; kontaktisik on Sülvi Seppel-Hüvonen, tel 626 0741.

Õpetus on see iva
ehk mis on detailplaneering ja kuidas seda menetletakse

Jõelähtme Vallavalitsus teatab:
Vastavalt Jõelähtme valla põhimääruse § 66 lg 7  toi-
mub „Jõelähtme valla arengukava 2007-2015” muut-
mise eelnõu avalik väljapanek 25.02.-16.03. 2008. a.
Eelnõuga on võimalik tutvuda:
1) Jõelähtme Vallamajas asukohaga Jõelähtme küla
2) Jõelähtme valla kodulehel www.joelahtme.ee
3) Loo, Kostivere, Neeme, Kaberneeme ja Jõelähtme 
raamatukogus
Parandusettepanekuid saab esitada 25. veebruarist 
kuni 16. märtsini k.a. kirjalikult vallavalitsuse aadressil 
Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa.
Arengukava avalik arutelu toimub 5. märtsil 2008. a. 
kell 18.00 Jõelähtme Rahvamajas.
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Teade Aasta 2008 arvudes
Toimetulekupiir ühe isiku kohta 1000, iga järgneva 
pereliikme kohta 800 krooni.
Füüsilise isiku tulumaksumäär 21%.
Igakuine füüsilise isiku maksuvaba tulu määr 2250 
krooni.
Tunnipalga alammäär 27 krooni.
Kuupalga alammäär 4350 krooni.
Pikeneb vanemahüvitise maksmise periood 575 
päevani või kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni.

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt makstavate 
toetuste suurused aastal 2008
Sünnitoetus 5000 krooni
Matusetoetus 4000 krooni
Ranitsatoetus 1500 krooni
Medaliga keskkooli lõpetanu toetus hõbemedal 
3000, kuldmedal 5000 krooni
Hooldajatoetus, raske puue 240, sügav puue 400 
krooni kuus
Lapsehoiuteenuse toetus kuni 3000 krooni kuus
Eralasteasutuste toetus kuni 3000 krooni kuus

Tasuta koolilõuna
Spordipearaha 3000 krooni
Pensionäride ravimi- ja küttetoetus
Pensionäride ja puuetega laste jõulutoetused 500 
krooni
Maamaksu osaline toetus
Ühekordne kriisitoetus 
Toetus puuetega isikutele abivahendite soetami-
seks
Toetus mõõturite (vee-, gaasi-, elektrimõõturid) 
paigaldamiseks
Toetus riskirühma peredele hädavajalike tarvete 
soetamiseks (koolitarbed jne.)
Lasteaia toiduraha kompenseerimine probleemse-
tele peredele

Kõik toetused, kuhu ei ole summat taha märgitud, 
makstakse välja avalduse alusel ning konkreetse-
test kuludest lähtuvalt – aluseks Jõelähtme valla 
eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord. www.
joelahtme.ee

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab 
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul 
välja kodulooliste jutustuste ja kirjutis-
te võistluse

„Minu kodukandi ajalugu“.  
Tööde esitamise tähtaeg on 1. mai 

2008. a.
Auhinnafond on 10 000 krooni. 
Eriauhinnad parematele valla 

ajaloo- ja kultuuriteemalistele õpi-
lastöödele. 

Võitjad kuulutatakse välja Jõelähtme 
laulupäeval, 7. juunil.

Tööd palume saata aadressil: Me-
rike Metstak, Jõelähtme vallamaja,  
74202 Harjumaa või elektrooniliselt 
ajaleht@joelahtme.ee

Paremad tööd avaldatakse Jõelähtme 
valla lehes.

Jõelähtme vald – 5000 aasta 
vanune kultuurilugu
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Kaasaegseid dokumentaalseid tea-
teid kabeli olemasolust on teada väga 
vähe, aga õnneks neid siiski on. Ni-
melt on kabel märgitud rootsi-aja lõ-
pus tehtud kaartidel ja nende juurde 
kuuluvates seletustes. Juuresoleval 
kaardil (1689) on näha kabel ja sel-
le juurde kuuluv piiritletud maalapp, 
mille kohta on öeldud, et see on vana 
söötis põllumaa. Hilisematel kaartidel 
ja rahvasuus teatakse seda kohta kui 
kabeliaeda. Praeguseks on selle aia 
merepoolses küljes kiviaia varemed 
näha u. 150 meetri ulatuses. 

Kabeliaeda ei saa ilmselt pidada va-
naks surnuaiaks eelkõige tema suure 
pindala tõttu (u. 3 hektarit). Ka on teda 
juuresoleval kaardil nimetatud endi-
seks põllumaaks. Kiviaiaga piiritletud 
ala võis olla vana küla või kabeliga 
seotud põllumaa. Nimetatud kaardil 
puudub märge surnuaia olemasolu 
kohta. Siiski on ilmselt surnuaed seal 
olemas olnud. Seda kinnitavad nii eri-
nevatel aegadel leitud rohkearvulised 
inimluud kui ka pärimused. Rootsiaeg-
sel kaardil pole surnuaeda ilmselt sel-
lepärast, et 17. sajandil olid kirikuvõi-
mud seisukohal - külasurnuaedadesse 
matmine tuleb lõpetada. Kampaania 
korras toimuski nende likvideerimine. 
Ilmselt asus surnuaed kabeliaiast lääne 
pool. Samuti on võimalus, et need on 
erinevatel aegadel osaliselt kattunud. 
Suure tõenäosusega maeti ka 1710. 
aasta katku ohvrid kabeli juurde. Ohv-
riks oli aga valdav osa kohalikest ela-
nikest. 

Seoses surnuaiaga juhtus mõned 
aastad tagasi selline piinlik lugu, et 
mõned mehed otsustasid iseseisvalt 
ajalugu uurima hakata ja kuuldavasti 
kaevasidki välja inimluid. Augud jäeti 
lahti ja hiljem avanes seal 
võigas vaatepilt, kus ini-
mese selgroog augu servast 
välja turritas. Kohale tulnud 
muinsuskaitseinspektor 
selle pildi ka fikseeris ja see 
on üks põhjus, miks on algatatud selle 
ala muinsuskaitse alla võtmine. Selline 
hoolimatus esivanemate säilmete suh-
tes on kindlasti hukkamõistu väärt.

Pärast Põhjasõda (siinmail 1700-
1710) kabelit enam pole. Kas selle 
lõpp kujunes nii dramaatiliseks, nagu 
räägivad legendid, pole teada. Tihti 
ladestuvad legendides erinevatel ae-
gadel juhtunud sündmused. Nii ei saa 
seostada Põhjasõja sündmusi vana 
Ihasalu küla kolimisega praegusesse 
asukohta, kuna enne seda sõda oli küla 
juba praeguses asukohas. Küll võis 
külaelanike kiusamine toimuda näi-
teks juba Liivi sõja ajal, mil sellised 

meetodid olid väga tavalised. Kabeli 
vastas meres olevat sügavikku nimeta-
takse Vanaküla Hauaks. Ka on täiesti 
võimalik, et kabel mitmeid kordi hä-
vines ja uuesti üles ehitati. Huvitav on 
see, et veel 150 aastat hiljem on kabeli 
endine asukoht (capellenstelle) kaardil 
täpselt ära märgitud. Väidetavalt olid 
varemed näha veel eelmise sajandi 30. 
aastatel. 

Nüüd, kus kabeli lõpust on räägitud, 
on sobiv aeg arutleda kabeli algusae-
gade üle. Mingeid kindlaid andmeid 
kabeli rajamise ajast pole praegu tea-
da. Küll on teada, et keskajal leidus 
Eestimaal rohkesti kabeleid, mis ena-
masti olid rajatud enne reformatsiooni, 
katoliiklikul ajal ehk enne 16. sajandit. 
Rootsi ajal on kabeleid ehitatud suh-
teliselt vähe. Uus kabelite rajamise 
laine algas 18. sajandil. Tolleaegsete 
kaartide pealt on näha, et peaaegu iga 
poolsaare tipus oli kabel, sh. Neemes. 
Suure tõenäosusega võib Ihasalu ka-
belit pidada juba keskajal rajatuks, 
mida kinnitavad üksikud juhuleiud ja 
ka pärimused. Kaberneemes ja hiljem 
Rootsis elanud kodu-uurija Eralt Art 
väitis, et Ihasalu oli juba muinasajal 
põhjarannikul laialdase kuulsusega 
kultusepaik, kus ehaajal ohverdamas 
käidi. Arvatavasti tulenesid sellised 
legendid asjaolust, et keskajal rajatud 
ristiusu kabelid muutusid kohalike 
elanike seas populaarseteks kultuse-
paikadeks, kus vana tava järgi riitusi 
peeti ja kuhu ohvriande toodi. Kabeli 
populaarsusest räägib ka tõik, et veel 
rootsi-aja lõpul lähtusid kabeli juurest 
teed ümberkaudsetesse kaugematesse 
küladesse.

Huvitav on kabeli paiknemise koht. 
Nimelt asus kabel vahetult mere ääres 

madala kalda peal. Kaardi pealt on 
näha, et siis ei asunud mere suhtes nii 
madalal veel ükski talu kohalikes küla-
des. Ihasalu ja Neeme küla talud paik-
nesid ainult klindi peal kõrgemates 
kohtades, kuna meretase oli maa suh-
tes kõrgem ja madalatel kohtadel olid 
sagedased üleujutused. Seda kummali-
sem, et paarisaja meetri kaugusel edela 
suunas on märkimisväärselt kõrgemad 
künkad. Tundub, et kabel on justkui 
taotluslikult sellele kohale ehitatud. 
Kabelid ehitati väga tihti kohta, kus oli 
mingi sündmusega seotud tähendus. 
Kabel võidi rajada sinna näiteks elani-
ke merre ajamise mälestuseks.

Samas on ajaloost teada veel üks 
siinkandis juhtunud sündmus või le-
gend. Nimelt kui Rootsist pärit pü-
hakut Birgittat hakati kanoniseerima 
(pühakuks tunnistama), kirjutati 1375. 
aastal üles tema tähtsamad imeteod. 
Muuhulgas üks juhtum ka Eestimaalt. 
Kolm rootslasest kalurit olid kalasta-
mas, kui torm nad Kaberla (Cabris) 
juures randa paiskas. Seal võtsid 13 
paganast eestlast nad kinni ja otsusta-
sid kalurid uputada. Esimesele roots-
lasele seoti kivi jalgade külge ja vi-
sati vette. Suures hädas hüüdis mees 
Birgittat appi. Selle peale tõusnud 
mees justkui imeväel vee peale. Häm-
mastunud eestlased lasknud seepeale 
mehed minema.

Siinkandis oli sel ajal ainuke põ-
lisküla juba 1241. aastal mainitud 
Kaberla. Ilmselt peegeldas nimetatud 
sündmus kohalike põliselanike vas-
tuseisu rannakülade asutamisele uute 
isandate poolt. Ka langeb Ihasalu küla 
asutamine Tallinna komtuuri poolt 
mainitud sündmustega ajaliselt märki-
misväärselt kokku.

Kaardile vaadates selgub, et lä-
him rand Kaberlale oligi praegune 
Kaberneeme laht, mille kaldal asus 
ka hiljem kabel. Kuna see legend juba 
tollel ajal nii palju kuulsust pälvis, ol-
nuks see kabeli püstitamiseks igati so-
biv põhjus. Arvestades meeste rahvust, 
on huvitav ka asjaolu, et kabelist paari-
saja meetri kaugusel asunud praegune 
poolsaar kannab Rootsikari nime.

Külavahel on juba mitu aastat liiku-
nud mõtteid kunagise kabeli asukoha 
ala korrastada. Nagu eelpool mainitud, 
on algatatud selle ala muinsuskaitse 
alla võtmine. Kuid liigub ka teisi hu-
vitavaid mõtteid. 

18. sajandi alul mainitakse Jõeläht-
me kiriku kroonikas kolme kabelit, 

kirjutatakse küll Saha 
ja Prangli kabelist, ent 
kolmandani ei jõutagi 
- see koht on kroonikas 
jäänud tühjaks. Arva-
tavasti oleks pidanud 
seal olema lugu Ihasa-
lu kabelist, aga Põhja-
sõda oli sellele pannud 
punkti. Kabeleid oli siin kandis tõesti 
palju, ülalpool mainituile võiks veel 
lisada Kaberla kabeli (nimigi osun-
dab kabelile), Maardu mõisa lähedal 
asus pühakoda, samuti Piibe maantee 
ääres Linikojal ning arvatavasti ka 
Piganeemes ning võibolla ka Paras-
mäel. 

Ihasalu kabeli asupaigaga seoses 
võiks mõelda ka tsistertslastele. Tänu 
Kolgas asunud kloostrile oli nende 
mõju siin ümbruses kindlasti suur. 
Ihasalu kabeli madal asukoht on võr-
reldav Kuusalu kiriku lohku ehitami-
sega. Just see – madalasse paika ehi-
tamine – võib osundada tsistertslasi 
iseloomustavale eripärale. Reeglina 
ehitati Eestis kirikud ikka kõrgemaisse 
paigusse, vaid tsistertslastele meeldi-
sid madalamad kohad ja lähedal asuv 
veesilm ( nt. vana allikatiik Kuusalu 
kiriku kõrval).

Huvitav tõsiasi on ka põllumaa ole-
masolu Ihasalu kabeli ümber. Teadu-
pärast olid tsistertslased edumeelsed 
põllumajandusega tegelejad ja eden-
dajad ning kohalikele inimestele selle 
tarkuse vahendajad. Võibolla ei ole 
põldki kabeli ümber mitte juhuslik.

 Jõelähtme vallas on praegu ühe ki-
riku kõrval üks kabel, aga neli surnu-
aeda: kirikaed, uus Jõelähtme surnu-
aed, Saha kabeliaed ja Rammu saare 
kalmistu. Kolm neist on väikesed ja 
peaaegu täis maetud, Rammu saare 
rahupaik samuti pisike, pealegi kaugel 

mere taga. Vallavalitsejate ees seisab 
peagi küsimus, kuhu sängitada mõne 
aasta pärast lahkunuid, sest olemasole-
vate surnuaedade laiendamine on kas 
võimatu või rikuks nende tänini püsi-
nud kauni ja ajaloolise terviklikkuse. 
Valla maadel ei ole palju ka sobivaid 
kohti, sest paepealne õhuke mullakiht 
ei võimalda matta. 

Mõned kuud tagasi tekkis kahe vo-
likogu komisjoni ühisel koosolekul 
mõte taastada Ihasalu surnuaed (koos 
kabeliga?). Nii saaks taasluua mida-
gi, mis on kunagi olemas olnud - ära-
tada ellu ajalugu - ja valla idapoolne 
rahvas ( Ihasalu ja Kaberneeme pool-
saare elanikud) võiksid taas lähedasi 
sängitada päris oma surnuaiale. See 
mõte tundus hää paljudele koosolekul 
viibijaile ning nüüd on see võimaliku 
tulevikuvariandina arutlusel ka surnu-
aedade töörühmas. Hetkel on see kõik 
veel idee, mille üle tuleb mõtteid va-
hetada, mida arendada. Minu isikliku 
arusaama kohaselt võiks uus kalmistu 
tulla vana kabeliaia sisse või selle va-
hetusse lähedusse, et siis ka aastasadu 
pühaks peetud paika kaitsta, esile tuua 
ja väärtustada. 

Siis võiks täita ka kohaliku elu kroo-
nikas selle lehe, mis 18. sajandi alul 
pidi tühjaks jääma ja sinna võiks kir-
jutada, et Ihasalus on taas surnuaed ja 
kabel.

Margus Kirja

Ihasalu kabeli minevikust ja tulevikust
Ihasalu ja Neeme küla elanikud teavad 
erinevaid legende Ihasalu kabelist. 
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30-ndatel aastatel jutustas Ihasalu küla elanik August 
Pertmann, et “Põhjasõja aastail on venelased Ihasalu 
kabeli koos sinna varjunud inimestega maha põletanud, osa 
külaelanikest aga merre ajanud ja uputanud.”

Jõelähtme laulupäev toimub laupäe-
val, 7. juunil 2008. aastal.

See on päev, mil Jäelähtme ja Jäga-
la jõgede ühinemiskohal, Jägala-Joa 
lauluväljakul saavad kokku kõik meie 
valla lauljad, tantsijad ja pillimehed, 
et ühiselt esitada  hooaja jooksul sel-
geks  õpitut. Oodatud on nii suured kui 
väikesed isetegijad oma tublide juhen-
dajatega. Laulupäev saab olema valla-
rahva perekeskne pidu, milles osalevad 
erinevate põlvkondade esindajad.

Oodatud on ka külade  isetegemisi 

kajastavad eeskavad, mis ei pea olema 
pelgalt laul või tants. Võib olla näiteks 
slaidiprogramm oma küla inimestest, 
kaunitest koduõuedest, maalilistest 
loodusvaadetest jne. Võibolla on keegi 
teinud oma kodukandist luuletuse või 
laulu ja tahaks seda väga teistele esita-
da. Olge lahked!

Lisaks kontserdile on võimalik eks-
poneerida kohalikku käsitööd ja seda 
meenetena müüa. Siinkohal kutsun 
üles meie käsitöötegijaid oma tege-
mistest teada andma ja lahkelt osale-

ma. Üleskutse ka lasteasutuste käsi-
tööõpetajatele, ehk leiame õpilastööde 
hulgast samal otstarbel teistele meele-
heaks valmistatud esemeid.  

Plaanis on korraldada ka rahvarõi-
vaste näitus. Kui kellelgi on kodus mi-
dagi sellist, mis võiks teistelegi huvi 
pakkuda, andke teada!

Perenaised võiksid vaadata läbi 
oma lemmikretseptide vihikud. Tore 
oleks koos koogivalmistaja nime ja 
juuresoleva retseptisedeliga pakkuda 
peolistele maitsvaid küpsetisi, kooke, 

võileibu, millel meistri mekk man. Jäl-
legi idee, mida võib teostada üksi või 
näiteks koos külaseltsi naiste või sõp-
ruskonnaga. 

Tühi kott ei seisa püsti, ütleb eesti 
vanasõna. Mõte on keeta peosupp val-
la erinevates  paikades ja pakkuda seda 
keetjate endi poolt. Nii saab proovida 
erinevaid suppe, sest on ju igal meistril 
oma käekiri ja maitse.

 Niisiis  mõistame ise tegemise all 
mitte üksnes tavapärast isetegevust, 
vaid ka muud tegevust teiste heaks va-

bal tahtel.
Suured asjad  koosnevad ju pisiasja-

dest, seega kogume võimalikult palju 
erinevate inimeste heade mõtete ja te-
gude kilde, et kokku saaks meie endi  
ettevalmistatud ja korraldatud tore ja 
südamlik perepeo päev. 

Absoluutselt igasugune tagasiside 
on teretulnud ja oodatud e-posti aad-
ressil: siljat@joelahtme.ee ja 
tel 52 08 481.

Silja Trisberg

Jõelähtme laulupäev 

1926-ndal aastal Neeme kooli õpetaja J. Grünthali 
poolt kirja panduna:

“Ihasalu küla on olnud natuke rohkem ida pool, kus weel 
praegugi mitmed aherwaremed mulla all näha on. Ühes 
sellega on ka küla juures olnud kabel kasetohust kattega ja 
kabeli juures surnuaed, mille üks aia osa mere poolt küljest 
weel järel on, aga surnuaed ise on praegu põlluks ja kabel 
on ära põlenud; haudade kohad metsa all on weel waewalt 
tunda ja on surnud maetud ridastikku.

Endine Ihasalu küla on nõnda ära häwinenud, et, nagu 
rahwas oma kuulduse järel teab rääkida, Rootsi sõja ajal, 
aga missuguse nimelt, seda ei tea keegi, ja on omad wäed, - 
et waenlasele mitte warandust ega inimesi jätta, küla ümber 
piiranud, põlema pannud, inimesi merde ajanud ja praegu 
nimetatakse ühte kohta Ihasalu küla all merde ajamise ko-
haks ja tulewad seal ümbruses mõnele ette õudseid ilmutu-
seid. Sellel korral põles ka kabel ära.”

Suure tõenäosusega võib Ihas-
alu kabelit pidada juba keskajal 
rajatuks, mida kinnitavad üksikud 
juhuleiud ja ka pärimused.
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AUGUST LUSMAN (1887-1932)
Laulu “ Mu isamaa, mu õnn ja rõõm “ vii-

sistaja August Luusmann sündis Aksi saarel 
1887. a. Tema isa Oskar Lusman oli pärit 
Prangli saarelt ja ema Anna Klamas Rammu 
saarelt.

Oskar valis oma heliloojanimeks pere-
konnanimest veidi erineva nime: Luusmann. 
Tema heliloomingust on säilinud vähe, ainult 
kuue laulu noodid. Ta on kirjutanud ka ora-
tooriumi, kuid see on kahjuks tänaseni kadu-
nud. Muusikuna oli August Lusman iseõppi-
ja, tal puudus muusikaline kooliharidus.

Ta oli ka väga hea organist, mitmekülgselt 
andekas ja erinevate huvidega mees. Ta tegi 
ilusate nikerdustega kiiktoole ja muud mööb-
lit, tegi ka kaluritööd nagu Aksis kombeks.

On säilinud üks August Lusmani kirjuta-
tud kiri, mis räägib tema huvide mitmekülg-
susest. Tekst on järgmine: “Palun kõrgesti 
austatud Peterburi Ülikooli meteoroloogia 
fakulteeti vastata minu järgmisele küsimuse-
le: kas Peterburi lahe vesi, umbes Kroonlin-
na kohal lahes, on keemiliselt uuritud. Kui 
palju selles on soola ( Na ), lupja ( Ca ) ja 
süsihapet ( Co2 )

ja kas Soome lahe vesi läheb magedamaks? 
Tallinna lahel on muudatused umbes 5 %.”

August Lusman ehitas Aksi saare esimese 
raadio, mida sai kõrvaklappidega kuulata.

Ta oli ka väga hea fotograaf. Fotograaf 
Peeter Tooming, Eesti Fotograafia Muuseu-
mi rajaja, ütles kunagi, et tema fotod vää-
riksid kohta muuseumi teiste eksponaatide 
hulgas.

(Juuresolev foto on pildistatud Aksis 1904. 
aastal: “Võrgust raputatakse kalu välja”) 

August Luusmanni laulu “ Mu isamaa, mu 
õnn ja rõõm “ avalik esiettekanne sellel sa-
jandil oli Neeme Rahvamaja 2007. a. iseseis-
vuspäeva aktusel. Laulsid Neeme Algkooli 
lapsed õpetaja Sirje Põllu juhtimisel.

August Lusman suri 1932. aastal.

Merje Klamas
*

Siinkohal väike lisa Neeme küla  koduloo-
uurija Merje Klamase artiklile.

Kuulsin esmakordselt Aksi saarel tegut-
senud heliloojast Jõelähtme kirikuõpetajalt 
Margus Kirjalt, kes palus mul minna Rahvus-
raamatukokku, et uurida tema säilinud noo-
divara. Ülesanne osutus üllatavalt lihtsaks, 
sest August Luusmanni laule on avaldatud 
erinevates väljaannetes. Muusikaosakonnast 
sain laenutada 1925. aastal ilmunud vaimu-
like laulude kogumiku, milles on ilmunud  

A. J. Luusmanni “Troosti laul “ segakoorile, 
eraldi noodina H. Visnapuu tekstile isamaali-
se laulu “Jää vabaks sa! “ meeskoorile (1921) 
ning marsi noodi klaverile  “Ärka, kange Ka-
lev”,  mis on kirjutatud Tallinna 700. aasta 
juubeliks (1219 – 1919).

Üliuhke tiitellehega väljaanne, millel teose 
pealkiri kirjutatud  suisa viies   – eesti, vene, 
saksa, taani ja rootsi – keeles! Tänapäeva 
mõistes justkui tellimustöö, tähistamaks lin-
na väärikat juubelit.

J.V. Jannseni tekstile loodud  laulu “ Mu 
isamaa, mu õnn ja rõõm “ segakoorile (1927) 
kirjastatud noot asub Rahvusraamatukogu 
arhiivis kui rariteet, mida välja ei anta ning 
millest ei lubata teha koopiat. Hämmastav 
oli saada koopia Neeme külast! See tundub 
olevat omaette lugu...

 Laul on lolmeosalises taktimõõdus nagu 
Eesti Vabariigi hümni meloodia, ka sarnase 
rütmiga, aga meloodia on isegi ehk tunde-
lisem. Suur julgustükk viisistada kehtiva 
hümni teksti. Oli selle loomise ajendiks luua 
midagi oma? Ei tea, aga tänasel päeval Eesti 
Vabariigis aktuaalse hümniteemalise arutelu 
taustal täitsa huvitav ettevõtmine ja oma aja 
kontekstis väga hea tulemus!

Tutvudes saadud muusikalise materjaliga, 
tekkisid sellised mõtted:

August Lusman oli saanud Aksi saarel 
väga hea hariduse. Pidi olema väga hea 
ühendus Tallinnaga, et olla kursis muusika-
eluga ja jõuda nii kaugele, et keegi võtaks 
kirjastada heliloomingut. Tõenäoliselt avar-
das tema vaatevälja raadiokuulamine, ei ole 
teada tema reisimisvõimalustest, aga arvan, 
et tegemist oli palju reisinud mehega. Heli-
keel, milles ta kirjutab, on oma aja moodsa 
harmooniaga, mitmeosalises vormis ning 
esitamisel tehnilist meisterlikkust nõudev. 
Kui eeldada, et ta ise suutis oma klaveriteost 
esitada, pidi ta olema väga võimekas pianist. 
Koorilaulud on kirjutatud suurele koossei-
sule, vokaaltehniliselt nõudlikud. Kas lauldi 
neid ka Aksi saarel? Siis pidi seal olema küll 
hea laulukoor.

 Mõtisklen Eesti  Vabariigi 90. aastapäeva 
eel,  mis ajendab üht asjaarmastajat heliloo-
jat kirjutama niisuguseid isamaalisi laule. 
Kust tuleb see vajadus midagi sellist kirjuta-
da? Lisaks veel muud hobid ja harrastused... 
Kas sirgub tänasel päeval meie saartelt, ran-
nast või kodukülast sarnase meelsuse ja sil-
maringiga aatemehi? Igal juhul on tore teada, 
et Aksi saarel elas kord üks selline mees ja 
loota, et meie laste kooliharidus ja kodune 
kasvatus kord sama head vilja kannavad.

Silja Trisberg

„Ajalugu on mind huvitanud lapsepõl-
vest saadik. Olles 26 aastat Lagedi Põhi-
kooli direktor, suhtlesin pidevalt toonase 
Tallinna Linnuvabriku inimestega. Teema 
on huvitav ka seetõttu, et kajastab ühe 
majandi baasil murrangulist etappi kogu 
Eestimaa elus - üleminekut sotsialistlikult 
plaanimajanduselt kapitalistlikule turuma-
jandusele,” ütles Sven-Allan Sagris.

 Üritust sisustasid autori mälestused, en-
diste töötajate Leo Riidi ja Taive Braksi 
meenutused ning saalitäie Linnuvabri-
ku rahva taaskohtumiste rõõmus sumin. 
Meeleolu hoidis üleval hästi mitmekesi-

ne muusikaline programm: ooperilaulja 
Meeli Lass, Linnuvabriku naisansambel, 
meesansambel “Kuldne õhtupäike” Kuuno 
Kasaku juhatamisel, Virve Lääne ja Ahto 
Nurk. Esmakordselt mängiti Loo Kultuu-
rikeskuse tuliuuel kaunikõlalisel kabinet-
klaveril.

Kohal olid taasiseseisvunud Eesti esime-
ne põllumajandusminister Vello Lind ning 
ministri tolleaegsed asetäitjad Agu Kööp ja 
Maido Pajo. 

Praegune meie valla elanik Agu Kööp 
on kuulunud RAS Tallinna Linnuvabrik 
juhatusse ja Jõelähtme vallavolikogu liige 

Maido Pajo on olnud aastatel 1996-1999 
Talleggi Nõukogu esimees. 

 Kogumikku võib käsitleda ka kui ühte 
pikka osa ja ajajärku Loo aleviku ajaloost. 
Loo kool, spordihoone, teenindusmaja, 
lasteaed ja mitmed teised täna Jõelähtme 
vallarahvast teenivad asutused on rajatud 
Linnuvabriku otsesel osalusel või abil. 

Kogumiku väljaandmist toetas Jõeläht-
me vallavalitsus. Vald toetab jõudumööda 
ka edaspidi oma eelarvest külade ja alevike 
ajaloo uurimist, kinnitas vallavanem Ardo 
Lass.

Tallegg on jätkuvalt Loo aleviku ja Jõe-
lähtme valla suurim ettevõte ning tööand-
ja. 

Sven-Allan Sagris on kauaaegne ja tun-
nustatud hariduselu edendaja, kes on pälvi-
nud ka Harju Maakonna teenetemärgi.

Merike Metstak

Ajaloolane Sven-Allan Sagris 
esitles kogumikku Talleggi ajaloost
Kolmapäeval, 16. jaanuaril toimus Loo Kultuurikeskuses 
Sven-Allan Sagrise raamatu „..kui munast sai kana”  esma-
esitlus. Trükis annab ülevaate  Loo aleviku suurima ettevõtte 
Tallegg kujunemisest ja siinsete inimeste tegemistest.
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üks Aksi saarel elanud huvitav mees
Üksikelamu 
kasutusloa 
taotlemiseks 
vajaminev 
dokumentatsioon 
• Kasutusloa taotlus 
• Tõend riigilõivu tasumise 
kohta (500 krooni Jõe-
lähtme vallavalitsuse a/a 
10002018903006) 
• Mõõdistusprojekt (enne 
01.01. 2003. a. väljastatud 
ehitusloa puhul ja projekti 
muudatuste korral) 
• Mahamärkimise akt (koordinaadid L-est 
süsteemis) 
• Kaetud tööde aktid (eriti olulised korstnate 
ning nende katikute läbiviikude kohta, koos 
kasutatud materjalide sertifikaatidega, soovita-
valt pildimaterjaliga) 
• Tehnovõrkude valdajate õiendid ja lepingud 
• Prügi käitlemise leping 
• Tehniliste seadmete ja süsteemide katse-
tuste aktid ja nende kasutusload 
• Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus 
• Joogivee tavauuring ja mikrobioloogiline 
analüüs 
• Kütteseadmete ja -kollete nõuetekohasuse 
tunnistused ja kasutusjuhendid 
• Ventilatsioonisüsteemide mõõdistused 
(sundventilatsiooni puhul) ja kasutusjuhendid 
• Gaasipaigaldise nõuetekohasuse tunnistus 
(gaasi olemasolul) 
lokaalse kanalisatsiooni puhul 
• Heitvee mahuti või puhastusseadme sertifi-
kaat 
• Mahuti puhul heitvee käitlemise leping
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Minister Juhan Parts külastas teisipäeval, 29.jaanuaril 
Jõelähtme valda, et arutada vallavalitsuse ja volikogu 
liikmetega teedeehituse ja maavarade säästliku kae-
vandamisega seonduvat. Puudutati ka avalike teenus-
te kättesaadavuse küsimusi. 

Tõdeti, et kaevandused kujutavad väga suurt ohtu 
põhjaveele ja seetõttu võiks kaevandamist piirata.  Kõ-
neldi ka liiklusest ning Loo teeristi ohtlikkusest.  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vald-
konnad on ettevõtluse arendamine, innovatsioon, si-
seturg, väliskaubandus, energeetika, ehitus ja elamu-
majandus, transport, side, infoühiskond ja IT ning rii-
givara haldamine.

Ministeeriumi haldusalasse kuuluvad Arengufond, 
Lennuamet, Maanteeamet, Veeteede Amet ja Tarbija-
kaitse Amet ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Minister J. Parts külastas 
kaevanduste kuningriiki

Lugesin jaanuarikuu ajalehte  
Jõelähtme ja sain teada, et 2007. 
aasta oli põllumajanduse “kuld-
ajastu esimene aasta”!

Sulgesin silmad ja silme ette tuli 
pilt analoogilistest artiklitest okupatsiooniaastail, kui 
põllumehed - kolhoosi esimees, karjak, mehhanisaator, 
lüpsja ja agronoom-partorg tantsisid ringmängu viisil 
“õnn tuli meie õuele, kinni temast hoiame”.

Ministri artiklis ei olnud sõnagi juttu väetiste, kütuse 
ja põllumajandustehnika hinnatõusust. Tõele otsa vaa-
dates – põllumajandustoetused Eestis jäävad väga palju 
alla vanades Euroopa Liidu riikides antavatele toetuste-
le. See tähendab, et meie mahajäämus ei võimalda meil 
kunagi nendega ühele tasemele jõuda.

Kes on siis need ühisnimetaja alla viidud “kuldajas-
tusse” jõudnud põllumehed?

Kas taluperemeest, põllumajandusliku suurettevõtte 
lipsuga juhti ja sulast annab ühise nimetaja alla panna?

Jüri Kerner,
vallavolikogu liige

Vastuseks 
põllumajandus-
minister Helir-
Valdor Seederile
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Sport on meie valla noorte seas alati 
tähtsal kohal olnud. Seetõttu ei ole imes-
tada, et ikka mingi aja tagant Jõelähtme 
vallast tublisid noori esile kerkib, kellel 
tasub silma peal ja tulevikuks pöialt hoi-
da.

17-aastane 190cm pikkune Britta Nool 
on tulevikulootus kõrgushüppes. Tema 
isiklik rekord on hetkel 1.68, mille ta 
hüppas eelmisel kuul A. Tšikini mäles-
tusvõistlustel. Kaks nädalat hiljem saa-
vutas ta 2. koha Eesti A-klassi talvistel 
meistrivõistlustel.

Britta sai oma nime „Bullerby laste“ 
ühe tegelase järgi, ent lasepõlve hüüdni-
mi oli vanavanaema järgi „Briida“. Britta 
isa Tiit Nool lõi nooruses kaasa mitmetes 
sportmängudes: korvpallis, võrkpallis, 
väravpallis. Et täielikult spordiharrastu-
sele pühenduda, astus Loo koolis õppi-
nud Britta 2006. aastal Audentese Era-
kooli tippspordi erialale. Britta treeneriks 
on Sven Andresoo.

Kas Sa pühendad ennast täielikult 
kõrgushüppele või tegutsed ka teistel 
kergejõustikualadel?

Võistlen ainult kõrgushüppes, trennis 
teen muidugi ka jooksu ja muid hüp-
peid.

Mida tahad spordis saavutada, milli-
sed eesmärgid oled enesele seadnud?

Spordiga tegelemine kasvatab iseloo-
mu, tahtejõudu ja distsipliini. Eesmärgiks 
on praegu jõudsalt edasi areneda ja saada 
oma vanusegrupis liidriks. Terve eelmise 
õppeaasta võistelda ei saanud, sest ravi-
sin vigastust. Seda ikka juhtub, kui suure 
hooga alustada. Pikemas perspektiivis 
on eesmärgiks kindlasti Eesti rekordi pu-
rustamine ja sealt edasi rahvusvahelisele 
areenile jõudmine. 

Kas Sul on spordis ka suuri eeskuju-
sid?

Eestis Viktoria Leks ja Kaire Leibak, 
mujalt kindlasti Kajsa Bergqvist, Caroli-
na Klüft ja Blanca Vlasic.

Kust Sulle see spordipisik külge 
hakkas?

Pisiku sain ilmselt Loo kooli kehalise 
kasvatuse tundidest, sest hüppasin tänu 
oma pikkusele teistest kõrgemale. Tõsine 
treenimine algas alates 2005. a. sügisest.

On siis Sinu suguvõsa juured ka siit-
kandist pärit?

Nii palju kui tean, olen isa poolt vä-
hemalt kuuendat põlve põline harjukas-
jõelähtmelane, olen sündinud ja kasva-

nud Lool.

On Sul peale spordi veel tõsisemaid 
huvialasid, meelistegevusi?

Kokkamine ja eriti magustoidud.

Tõsine pühendumine spordile nõuab 
tänapäeval vahel lõivumaksmist mu-
jal, näiteks õppimises. Kuidas Sa en-
nast spordi ja õppimise vahel jagad?

Audenteses on sellega rohkem arves-
tatud, et need asjad tasakaalus hoida ja 
mul sellega probleeme ei ole. Hinded on 
neljad – viied, käitumine eeskujulik.

Järgmine valus küsimus on sponsorid. 
Tippspordis edu saavutamiseks on 
paraku vaja ka materiaalset toetust.

Praegu on küll sponsoriks ainult oma 
pere. Tulemuste paranedes see küsimus 
muidugi tõstatub. Kui tuleb tihedamalt 
võistlusi ja laagritesse sõite, peab hakka-
ma kindlasti toetajaid otsima, sest muidu 
võib tõepoolest raskeks minna. Esimene 
välislaager ongi nüüd aprillis Lõuna-
Hispaanias Alicante lähedal väikeses 
kuurortlinnas Albis, kuhu tuleb sportlasi 
paljudest eri riikidest.

Nii et praegu on sport kogu Sinu elu?
Jah, sport ja õppimine!

Ilmselt on 
pere toetus 
praegu 
väga oluli-
ne?

Muidugi! 
Pere toetab 
nii minu 
kui ka õe ja 
venna har-
rastusi.

Millised 
on Sul plaanid tulevikuks?

Kõigepealt on vaja lõpetada keskkool 
ning siis võib mõelda edasiõppimisele 
ülikoolis, miks mitte väljaspool Eestit. 
Paljuski oleneb tulevik muidugi sportlike 
saavutuste arengust.

Ilmselt paljastan nüüd ühe saladuse, 
kui küsin, kas Sul jääb selle kõige 
kõrval veel aega ka modellindusega 
tegeleda.

Aktiivselt sellega ei tegele. Olen 
Living Modelsi nimekirjas ja kui tööd 
pakutakse, siis sõltub koolist ja trennist, 
kas saan seda vastu võtta.

Küsitles Toomas Kümmel

Paanikaks pole põhjust

Vastavalt maapõueseaduse § 14 lõikele 2 
saatis Harjumaa Keskkonnateenistus uurin-
guloa taotlused ning oma otsuse eelnõud 
Jõelähtme Vallavalitsusele kirjaliku arva-
muse andmiseks.

Kostivere turbamaardla Kostivere uurin-
guruumi (teenindusmaa pindalaga 36,87 ha) 
osas toetab Jõelähtme Vallavalitsus Harju-
maa Keskkonnateenistuse seisukohta, mille 
kohaselt OÜ-le Mixles geoloogilise uuringu 
luba ei väljastata.

Kostivere turbamaardla Maardu uuringu-
ruumi (teenindusmaa pindalaga 47,31 ha) 
osas on Harjumaa Keskkonnateenistus ette 
valmistanud eelnõu, mille kohaselt OÜ-le 
Mixles geoloogilise uuringu luba väljas-
tatakse. Jõelähtme Vallavalitsus eeldab, et 
geoloogilise uuringu teostamisele järgneb 
maavara kaevandamisloa taotlemine. Kuna 
Jõelähtme Vallavalitsus ei poolda turbakae-
vanduse rajamist Maardu uuringuruumis, 

siis põhjendamatute ressursside kulutamise 
ja ootuste vältimiseks ei ole  geoloogiliste 
uuringute läbiviimine otstarbekas. Lähtu-
valt eeltoodust tegi Jõelähtme Vallavalitsus 
Harjumaa Keskkonnateenistusele ettepane-
ku oma otsuse eelnõu ümbervaatamiseks, 
st uurimisloa andmisest keeldumiseks. Ni-
melt sätestab maapõueseaduse § 20 lõike 1 
punkt 9, et kui kohalik omavalitsus ei ole 
nõus maavara otsingu eesmärgil uuringuloa 
andmisega, siis see on aluseks uuringuloa 
andmisest keeldumisel. Samas § 20 lõige 
3 annab Harjumaa Keskkonnateenistusele 
võimaluse kohaliku omavalitsuse mitte-
nõustumise korral uuringuloa väljastami-
seks Vabariigi Valitsuse nõusolekul. Kas 
Harjumaa Keskkonnateenistus antud või-
malust kasutab, näitab aeg.

Siinkohal soovin rõhutada, et paanikaks 
pole põhjust. Nimelt on menetlus alles poo-
leli ning oma sõna on öelda ka Eesti Maava-

rade Komisjonil. Geoloogilise uuringu loa 
väljastamisega antakse luba uurida turba 
kasuliku kihi paksust ja kaevandamistingi-
musi, kuid see ei anna õigust veel turba kae-
vandamiseks. Selleks tuleb esitada eraldi 
taotlus ning läbida ka eraldi menetlus.

Eleri Riks,
Jõelähtme Vallavalitsuse
keskkonna peaspetsialist

31.10.2007 teatas Harjumaa Keskkonnateenistus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded, et on võtnud menetlusse OÜ Mixles geo-
loogilise uuringuloa taotlused, mille eesmärgiks on täpsustada 
Kostivere turbamaardla Kostivere ja Maardu uuringuruumi pii-
resse jääva turba kasuliku kihi paksust ja kaevandamistingimusi, 
et hiljem taotleda nendele aladele load turba kaevandamiseks.

Britta Nool seob tuleviku spordi ja õpingutega

Juhan Parts.
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Koljunuki nime päritolust
 Fotod: erakogu
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Soe väike poolsaar, neem või nukk, kus sak-
sa mõisnikud väljasõitudel loodust nautimas 
käisid ning kohta die Spitze’ks (vrd Der Fall 
– Keila-Joa) kutsusid, on suur rändrahnude ko-
gum, mis on kaetud õhkõrna liivamulla seguse 
kihiga. Kahjuks hävitati “arendamise” käigus 
ka aastatuhandete jooksul väljakujunenud 
maastiku struktuur. See selleks, kahjuks pole 
lõhkumine ainus tragöödia, mida Jõelähtme ki-
helkonna üks kaunimaid paiku on üle elanud.

Nüüd aga ikka nimest. Kas tõesti ongi nime 
päritolu lugu nii lihtne – esimene variant, mis 
vanadel inimestel meenus?

Võib arvata, et kaugeltki mitte. 1976. aastal 
nägi trükivalgust Lennart Meri “Hõbevalge” ja 
sealt leidsin esimest korda mainitud salapära-
se Kolju-taadi, kellele Kuusalus Kolju neemel 
ohvreid toodi (L. Meri, “Hõbevalge” lk 135). 
Samas kirjutab ka Lennart Meri Jõelähtme me-
rehaldjast, kes olnud sõbralik laevnike vastu ja 
hüüdnud neile, mis suunas tuleb merehädaliste 
päästmiseks purjetada.  Esimese asjana mõtle-
sin, kus küll see Jõelähtme merehaldja elukoht 
võis olla. Kindlasti mitte kuskil vaikses laheso-
pis, selleks pidi olema avameri, kus olid suured 
lained ja kus inimesed merehätta sattusid ning 
neid sealt merehaldja abiga päästa tuli. Ainus 
niisugune koht võis olla Koljunukk. Asi muutus 
päris põnevaks. Uurisin Eesti Entsüklopeediat 
(sel ajal veel ENE), seal aga märksõna Kolju 
puudus. Lennart Meri töötas sel ajal Eesti Kir-
janike Liidu juhatuses, samas töötas ka minu 
klassivend, luuletaja Arvi Siig. Rääkisin Arvile 
oma mõtetest ja järeldustest ning ta arvas, et 
peaksin tingimata Lennart Merile Koljunukist 
rääkima. Arvi andis ka Harju tänava Kirjanike 
maja numbri ja ajad, millal Lennart Meri on 
majas. Helistasin ning selgus, et Lennart Meri 
oli informatsioonist väga huvitatud. Ta palus 
mul rääkida aeglaselt, et teha märkmeid nii 
Koljunuki, Koljukari kui ka Kolju kalda koh-
ta ja üldse kõige kohta, mis on Kolju nimega 
seotud. Tollane EKL-i juhatuse liige lubas he-
listada tagasi, et minna koos nimetatud kohti 

vaatama. Siis tuli aga laulev revolutsioon, Len-
nart Meri sai presidendiks ja loomulikult jäi 
kohtumine ära. Ainus kasulik näpunäide, mis 
ma sain, oli allikas, kust tema oli leidnud and-
meid merejumala või vetevaimu, Kolju-taadi 
kohta. Ta soovitas otsida üles M. Eiseni teosed 
“Eesti mütoloogia” ja “Esivanemate ohverda-
mised”, mis on vist küll ainsad allikad Kolju-
taadi kohta. Eiseni teoseid polnud sel ajal just 
kerge leida, sest rahvuskultuur oli põlu all ja 
kordustrükke ei tehtud. Seega sattusid Eiseni 
raamatud minu kätte alles uusväljaandes 1966. 
aastal.

Tõsi küll, enne seda juhtusin ühe Soome kee-
leteadlasega oma tuttavate juures kohvilauda ja 
küsisin, kas Soomes on ehk midagi niisugusest 
merehaldjast teada. Professor mõtles veidi ja 
nentis, et ta tõesti on midagi kuulnud mere-
hiiust nimega Koljo. Seepeale ütles ta nagu nal-
javiluks, et lõppude lõpuks on olemas ka Koola 
poolsaar. Praegu ma mõtlen, kas see ongi nii 
väga naljast kaugel, sest Eisen kirjutab, et nii 
hantidel kui mansidel, komidel kui udmurtidel 
on enam-vähem samanimeline vetevaim või 
hiid, ainult nimi veidi varieerub, hantidel Kulj, 
udmurtidel Kil jne.

Edasi teeb Eisen järelduse, et ka sõna “koll” 
on tuletatud samast iidsest soome-ugri tüvest.

Ja nüüd, kui mõelda Soome professori vihjele 
Koola poolsaare kohta, siis on veel üks huvitav 
kokkulangevus. Vene keeles on Koola poolsaar 
Kol`ski poluostrov. On nüüd selle poolsaarega 
kuidas on, aga soome-ugri rahvastel oli ühine 
vetevaim olemas. Muuseas, Jõelähtme pastor 
H. Wrede oma 18. saj. kihelkonnakroonikas 
kasutab vormi Koljo talu – seega oli Eestis siis 
veel  käibel ka soomepärane nimi.

Mida aga kirjutab M. Eisen “Eesti mütoloo-
gias” lk 96 (Tallinn 1995): “Lisaks soomlastele 
tunnevad kolli enamasti kõik kangemad soome 
sugurahvad, kui ka vähe muudetud nime all. 
Soome Koljo-hiid ei ole Eestiski päris võõras. 
Kuusalus, Juminda neemel kutsutakse suurt ki-
vivaret Kolju-vareks. Rahvajutu järgi tõi muis-

te üks Kalevineitsi põlle sees kivivare Soomest 
sinna. Kolju-vare tähendab siis umbes sama 
mis kalevi vare ≈ hiiuvare. 

Eisen jätkab samal leheküljel: “Kuusalu Vir-
ve küla juures hüütakse kõrgemat maanurka 
Koljunukaks. Vanasti seisnud seal Kolju kabel, 
kus Kolju-taadile ohverdati, et see kalasaaki 
õnnistaks. Kolju-taadist usuti, et ta neid nu-
helnud, kes talle ei ohverdanud. Ohvri saaja 
Kolju-taat sunnib meid selle nime kandjat kõr-
gemaks olevuseks pidama. Mohni saare ligidal 
olevat merekohta nimetatakse Koljuhauaks. 
Võimalik, et seda kalaõnnistust andvat Koljut 
arvati seal hauas olevat...“

Nii M. Eisen kui ka L. Meri kirjutavad, et 
Kolju-taadile oli tarvis meeleheaks ja kalaõn-
neks ohvreid tuua. Ka on andmeid, et nimelt 
kohas, kus meri kõige rohkem pulbitses ja va-
hutas, valasid saarlased vette viina ja õlut.

Ja nüüd vist küll kõige põnevam fakt selles 
loos. Koljunuki lähedal meres on koht, mida 
juba iidsetest aegadest märgati. Koht on eriline 
seetõttu, et see ei jäätu peaaegu kunagi mere-
põhjast tõusvate mullide (gaasi) tõttu. Paigal 
on kohalikus kõnepruugis oma nimi – Pulli-
loom. Nimelt on kohalikus keeles sõna mull 
asendatud sõnaga pull, (öeldakse pulle välja 
ajama, s.o mulle välja ajama). Sõna teine pool, 
loom, ei tähenda sugugi elusolendit, vaid asen-
dab sõna “loomus”, mis oli käibel kalanduses, 
eriti jääaluses püügis – loomust tõmbama.

Peaaegu et olematu jääkatte tõttu polnud tuu-
radega paksu jäässe vaja auku raiuda ja seetõttu 
oli koht noodavedajate meelispaik. Noodaritv 
või uit aeti lahvandusse, auk tuli teha vaid teise 
otsa, kust noot rikkaliku saagiga välja tõmma-
ti. Küllap visati enne kalapüügi alustamist lah-
vandusse ka midagi  Kolju-taadile meelepärast. 
Tänapäeval võib Pullilooma erakordselt head 
saagid kirjutada selle arvele, et suured kilu- ja 
räimeparved kogunesid lahvanduse ümber, sest 
siin oli vees palju rohkem hapnikku kui kuskil 
mujal. Aga et see Kolju-taadi asupaik oli, pol-
nud vanadel randlastel kahtlustki, kes muu võis 

merepõhjas nii võimsalt hingata, et meri kunagi 
ei jäätunud. 

Ka Koljunuki nn härrastemaja kaevust eral-
dus gaasi, seetõttu oli kaevuvesi sogane ja sellel 
tuli lasta settida. Lapsena mäletan, kuidas kaev 
tasaselt kees. Nüüd on see kinni aetud. Gaasi 
esineb ka Prangli ning Keri saarel ja nii kirjutab 
brošüür “Koduvald Jõelähtme”, et 

1939. aastal üritas nutikas rahamees Boris 
Linde leida naftat mitte üksi Pranglilt, vaid ka 
Ihasalu poolsaarelt. Teatav alus tal selleks ka 
oli.

Igatahes on raske määratleda Koljunuki nime 
aastatuhandete pikkust vanust ja päritolu, selge 
on ainult see, et tegemist on aegade hämarusse 
ulatuva soome-ugri mütoloogiaga. 

Siiski on veel üks huvitav küsimus – kas ka 
Pulliloomal tehti ohverdusrituaale. Rääkisin 
sellest arheoloog Vello Lõugasele, kes oli pa-
rajasti teinud uuringuid Saaremaal Kaali järves 
ja leidnud ka ohvriande. Ta haaras ideest kinni 
ja ütles, et korraldab Pulliloomale tingimata 
ekspeditsiooni. Mereleminemiseks ja sukeldu-
miseks oli sel ajal tarvis nõukogude piirivalve 
luba ja usun, et selle saamine oli täiesti võima-
lik. Kuid mida võib leida meres, kus vesi liigub 
ning on lained ja hoovused? Ka ei ole enam 
praegu inimesi, kes seda paika kindlapeale ran-
nakivide asetuse järgi üles leiaksid. Kohtasin 
hiljem V. Lõugast Harju tänaval  ja küsisin, 
kuidas areneb Koljunuki ekspeditsioon ja ta 
vastas, et on käinud juba mitu korda sukeldu-
mas ning on välja toonud ka leide. Mida oli lei-
tud, lubas rääkida järgmisel korral. Ei oska öel-
da, kas oli see puhas fantaasia minu uudishimu 
üleskütmiseks või oli selles jutus ka terake tõtt. 
Kaldun uskuma esimest varianti, igatahes jäi 
see kahjuks meie viimaseks kohtumiseks. Ega 
leiud nii tähtsad olegi. Arvan, et ajaloolastel ja 
keeleteadlastel on Kolju-taadi saladuste paljas-
tamise ja temaga seotud mõistatuste lahenda-
mine alles ees.

Tõnu Ojap

Lapsena kuulsin nii mõnelgi korral, kuidas vanemad inimesed Koljunuki nime päritolu üle arutlesid. Kalduti arvama, et küllap tuleb see 
nimest Koljunukk, mis oli ka küllalt põhjendatud arvamus, sest viimase aja uute Koljunuki arendajate teederajamine on seda tõestanud.
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Vastus külavanemate 
pöördumisele

Jõelähtme vallal on lähiajal 
vaja lahendada Loo ja Kostivere 
lasteiakohtade probleem, renoveeri-
da Loo kool ja ehitada valmis kaas-
aegne staadion, korda teha Loo Ter-
visekeskuse ruumid ja renoveerida 
Neeme algkool-lasteaiale riigi poolt 
üleantav ehitis. Tähelepanuta ei jää 
ka Kostivere kool ja külaelanike va-
jadused.

Kõik need investeeringud tuleb 
katta valla eelarvest ja vallale kuu-
luva osaühingu Jõelähtme Varahal-
dus vahendite arvelt. 

Koljunuki sadama-ala väljaehita-
miseks ja tulevaseks majandamiseks 
ei ole vallal võimalusi ning kasutult 

seisev vara tooks vallale ainult kah-
ju. Kogu sadama-ala müügist laekuv 
raha on ette nähtud ja läheb koolide 
ning lasteaedade kordategemiseks. 

 
Sadama-ala müügiks on välja 

kuulutatud enampakkumine, mis 
sisaldab lisaks müügihinna tasumi-
sele ka investeerimiskohustust sa-
dama rajamiseks. Seega saab osta  
ainult see parima hinna pakkuja, kes 
ühtlasi näitab ära sadama-ala väl-
jaehitamise kava ja investeeringute 
maksumuse ning annab vastavad ra-
halised garantiid. 

Valla eesmärk on, et sadama ala 
saaks võimalikult kiiresti välja ehi-
tatud ja kasutusele võetud ja et ra-

jataks avaliku kasutusega sadam, 
mis osutab vajalikke teenuseid kõi-
gile soovijatele, sealhulgas paatide, 
kaatrite jne omanikele.  Sadama-ala 
müüakse ainult juhul, kui ostja nõus-
tub kõigi seatud tingimuste täitmi-
sega. Praegune juurdepääsupiirang 
Koljunuki alale on kokku lepitud 
varasema vallavalitsuse poolt seal 
asuva elamupiirkonna ehitajate, aga 
mitte valla huvides. Avaliku sadama 
rajamisega avatakse see tee uuesti.

  
Ludmilla Kaska,

abivallavanem
 

Teet Sibrits, 
OÜ Jõelähtme Varahaldus juhataja

Jõelähtme Vallavalitsusele
              21.01.2008

Koljunuki sadama müügi asjus 
Meie, allakirjutanud külavanemad, pöördume Jõelähtme Vallavalit-
suse poole seoses meie ja meie külade elanike vastuseisuga Kolju-
nuki sadama müügile erakätesse. 

Koljunuki poolsaar on olnud ajast-aega külaelanike suvitus- ja kalas-
tuskohaks ning sinna on juba praegu keelatud juurdepääs seoses 
loodava elamurajooniga,  lukustatud värava taga on kolmele autole 
nö ajutised parkimiskohad tekitatud. Loodav privaatsadam tekitab 
aga olukorra, kus inimestele ei jää enam legaalset võimalust rannas 
suvitada, kalastada ning seal ka nt oma paate vette lasta ning hoida. 
On teada,  et iga erasadama omanik kaitseb oma territoorimi keela-
vate märkide ja siltidega, halvemal juhul isegi aiaga. Oleme veendu-
nud, et Koljunuki sadama erakätesse müümisel toimitakse ka seal 
just samamoodi. 

Meie seisukoht ja nägemus kogu asjast on praegu, et Koljunuki ela-
murajooni arendajale  „mängitakse“ valla poolt sadama-ala odavalt 
kätte, kuna Koljunuki arendaja on n.ö. eeltöö juba ära teinud – luba-
matult rajanud sinna  sadamakohad,  mis keskkonna seisukohalt on 
pöördumatult kahjustanud mereäärt ja merekallast. 

Soovime, et vallajuhid kaaluksid ja arvestaksid sadama müügiprot-
sessis ka ümberkaudsete külade elanike arvamusi ja tahet. Sadama 
müümisel palume müügitingimustesse panna sisse klausel, mis ta-
gab lisaks Koljunuki elamurajoonis  elavatele inimestele ka ümber-
kaudsete külade elanikele aastaringse juurdepääsu randa ning loo-
davatele paadisildadele (kalastamiseks või paatide hoidmiseks).

Andres Viirpalu,
Ülgase külavanem

Eili Juhkam,
Kostiranna külavanem

Jaak Nairismägi,
Rebala külavanem

Teised kirjutavad meist
OÜ Maardu Graniidikaevandus tahab 
avada allmaakaevandust ning on esi-
tanud vastava taotluse 30aastase kae-
vandusloa saamiseks 2007. aasta april-
lis ning Keskkonnaministeerium teatas 
keskkonnamõju hindamise algatami-
sest, kirjutab Harjumaa.
Kavandatav kaevandus asub Jõeläht-
me vallas ning osaliselt ka Maardu lin-
na territooriumil, mille kohal maapin-

nal asuvad Rebala maaparandussüs-
teem, lemmikloomade kalmistu sani-
taarkaitseala, Rebala muinsuskaitseala 
ja väga palju teisi muinsuskaitseobjekte. 
Graniidimassiivi avamiseks rajatavate 
šahtide läbindamine eeldab mitme vee-
kompleksi läbimist, kus olev põhjavesi 
on kogu Põhja-Eesti joogivee allikaks.
Kohalikud elanikud on seni kaevanda-
misplaanidele vastu seisnud.

Pöördumine

 Fotod: erakogu



Haljava küla, korrusmajade vahel
Ihasalu küla, lipuvarda juures
Iru küla, tenniseväljaku juures (kevadel asukoht 
natukene muutub)
Jägala küla, korrusmajade juures
Kaberneeme küla, poe ees
Kallavere küla, Maardu linna poolt minnes enne 
külaväravaid
Koogi küla, Koogi poe kõrval
Kostivere alevik, katlamaja juures

Loo alevik, Saha tee 2, Saha tee 3/5, Toome tee 3
Maardu küla, 2-kordse korrusmaja juures
Neeme küla, poe taga (kevadel asukoht natukene 
muutub)
Ülgase küla, ridaelamu vastas parkimisplatsil. 
Lisaks saab pakendeid ära anda kõigi suuremate 
poodide juures.
Pakendeid ja paberit ära andes jälgige, et pakend, 
paber/papp oleks tühi, puhas (vajadusel läbi 
loputatud) ja kokku pressitud. 

Veebruarikuus lisandub valla territooriumile uusi 
kogumiskohti. Sellekohane info jooksvalt valla 
koduleheküljelt www.joelahtme.ee või keskkonna 
vanemspetsialistilt (liis@joelahtme.ee; 605 4861). 
NB! KOGUTUD PAKENDID JA VANAPABER 
SUUNATAKSE TAASKASUTUSSE, MILLE KÄIGUS 
VALMISTATAKSE NENDEST UUSI TOOTEID. 
Plastikust saadakse taaskasutamise teel 
padjasisusid, riideid (fliisid, sukkpüksid), 
plastpudeleid, plasttorusid jms. 
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Jäätmete kogumiskohad

Pakendi-
jäätmetest
Mis on pakendijäätmed?

Kodumajapidamises igapäevaselt tekkivatest jäätmetest 
hinnanguliselt 70% on pakendijäätmed. Pakendimaterja-
lidest on enam levinud plast-, klaas-, metall- ja kartong-
pakend ning paberist ja papist pakend. Pakend on näiteks 
kilekott, margariinikarp, ketśupipudel,  klaaspudel, klaas-
purk, konservikarp, piimapakk, mahlapakk, pappkarp, 
pakkepaber, plastmassist joogipudel jne. Kodus tekkiva-
test pakendijäätmetest on enamik materjalidena taaskasu-
tatavad.

Kuidas pakendijäätmetest vabaneda?
Pakendiseaduse kohaselt on tarbijal õigus pakendijäät-

metest tasuta vabaneda. Osal pakenditest on peal pandi-
märk, mis tähendab, et pakendi tagastamisel taaraautomaa-
ti või taarapunkti saab tarbija iga pakendi eest pandiraha 
tagasi.  Ülejäänud pakendid, millel pandimärk puudub, 
tuleb viia tühja ja puhtana pakendikonteinerisse.

Segapakendi konteinerisse võib kokku viia  plast-, 
klaas-, metall- ja jookide kartongpakendid. ETO (Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon) korraldab oma koostööpart-
nerite jäätmekäitlejate vahendusel pakendite kogumise ja 
sorteerimise ning tasub selle eest. Ohtlike ainete pakendid 
tuleb viia ohtlike jäätmete äraandmise kohta. 

Pakendikonteinerisse viidavad pakendid peavad olema 
tühjad ja suhteliselt puhtad. Pakendid, mida ei ole võima-
lik mõistlike kuludega, näiteks vähese veega loputamise 
teel puhtaks saada, võib visata prügikasti (näiteks hapu-
koore kilepakend, hambapastatuub, rasvane pakkepaber 
jms). Mitte ühelgi jäätmekäitlejal ei ole käesoleval hetkel 
õigust nõuda trahvi ega küsida mitmekordset tasu prügi-
konteineri tühjendamise eest, mis sisaldab määrdunud pa-
kendijäätmeid.

Teavet, kuidas jäätmeid sorteerida ja kus asuvad paken-
dijäätmete üleandmise kohad, saab kohalikust omavalitsu-
sest ja  taaskasutusorganisatsioonidelt (www.eto.ee; www.
pakendiringlus.ee).

Jõelähtme vallas on üle 20 ETO finantseeritava paken-
dikonteineri ning lisaks veel Eesti Pakendiringluse paken-
dikonteinerid. 

Kes vastutab pakendijäätmete kogumise ja taaska-
sutamise eest?

Pakendijäätmete kogumise korra omavalitsuse tasandil 
määrab kohalik omavalitsus jäätmehoolduseeskirjas. Vas-
tavalt kehtivale Pakendiseadusele peavad vähemalt poole 
Eestis tekkivatest pakendijäätmetest taaskasutama paken-
diorganisatsioonid. Tarbijal on õigus kõikidest pakenditest 
tasuta vabaneda. Tarbija peab tagastama pakendijäätmed 
sorteerituna ja puhtana – vastavalt pakendiorganisatsioo-
nide poolt kehtestatud nõuetele.  

Täname kõiki, kes kasutavad pakendikonteinereid, tuues 
nendesse korralikult sorteeritud pakendijäätmed. 

Siret Kivilo, 
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)

arendusjuht
www.eto.ee  www.rohelinepunkt.ee
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PAKENDIJÄÄTMETE (plast-, klaas-, metallpakend ja joogikartong) ja VANAPABERI (sh kõik paber/papppakendi) 
kogumiskohad Jõelähtme vallas:

Jõelähtme vald viib läbi 
jäätmeküsitluse

Jõelähtme vald on asunud koostama jäätmekava, mis on üks 
osa valla arengukavast ning käsitleb jäätmehoolduse korralda-
mist. Jäätmekava koostamine on vastavalt kehtivale jäätmesea-
dusele kohustuslik kõigis omavalitsustes. Vallaelanike jaoks 
olulisemate jäätmemajandusega seotud probleemide väljasel-
gitamiseks viib vallavalitsus läbi jäätmeküsitluse. Küsitlusleht 
on käesoleva vallalehega kaasas ja täidetuna ootame neid kü-
sitluslehel märgitud kohtadesse hiljemalt 22. veebruariks. Kü-
sitlusleht on kättesaadav ka valla kodulehel aadressil www.
joelahtme.ee ning täidetud lehed võib saata ka e-postiga aadres-
sile liis@joelahtme.ee. 

Jäätmekava koostamine algab eelnõust, mis tuleb kooskõ-
lastada maavanema ja maakonna keskkonnateenistusega ning 
tutvustada seda vallaelanikele avalikul väljapanekul. Jõelähtme 
valla jäätmekava eelnõu loodame elanike ette tuua kevadel. See-
järel suunatakse jäätmekava volikogusse vastuvõtmiseks.

Vallaelanike jaoks on olulisemad jäätmekavas käsitletavad 
teemad korraldatud jäätmeveo sisseviimine ja erinevate jäätme-
liikide kogumissüsteemi arendamine. 

Korraldatud jäätmevedu on uus olmejäätmete kogumissüs-
teem, mille rakendamist näeb ette kehtiv jäätmeseadus. Kor-
raldatud jäätmeveo tähtsamad eesmärgid on haarata jäätmeveo 
teenusega kõik jäätmetekitajad ja vähendada seeläbi jäätmete 

omavolilist ladestamist ning optimeerida jäätmeveole tehtavaid 
kulutusi, vähendades jäätmeveokite sõite. Kohalik omavalit-
sus valib konkursi korras jäätmevedaja, kes kogub ja veab ära 
jäätmed kogu vallas. Omavalitsus kehtestab veo sageduse, aja, 
teenustasu piirmäära ja  piirkonnad. Korraldatud jäätmeveoga 
liitumine on kohustuslik ja vaid erandjuhtudel võib vallavalitsus 
kedagi sellest vabastada. 

Eraldi kogutavate jäätmete puhul käsitleb jäätmekava paken-
dijäätmete konteinerite paiknemist valla territooriumil, ohtlike 
jäätmete kogumise süsteemi, elektroonikajäätmete, suuremõõt-
meliste jäätmete ja ehitusjäätmete üleandmise võimalusi ning 
biolagunevate jäätmete eraldi kogumise võimalusi. Eelkõige 
püütakse praegu toimivat jäätmete kogumise süsteemi muuta 
elanikele mugavamaks ja paremini kättesaadavaks.

 
Riina Raasuke,

jäätmekava koostamise konsultant 
OÜ Alkranel

Liis Truubon, 
Jõelähtme vallavalitsuse 

keskkonna vanemspetsialist

Maido Pajo ja Liis Truubon arenguseminaril. erakogu
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Jõelähtme vallavalitsus on oma korraldusega 
moodustanud töögrupi (juht Merike Metstak), 
kes tegeleks pidevalt pühakodade ja kalmistute 
küsimustega. Usuliste ühenduste koostöö kohali-
ku omavalitsusega ei piirdu üksnes kalmistute ja 
matmispaikade teemaga. Kohaliku omavalitsuse 
ülesanne on muuhulgas aidata oma pädevuse pii-
res kaasa riigi ning usuliste ühenduste vaheliste 
suhete arendamisele sotsiaal-, haridus-, õigus- ja 
kultuuriküsimustes. Tõenäoliselt allkirjastatakse 
peagi meie valla ja koguduse ühishuvide proto-
koll (Mart Johansoni ettepanek). Käesoleva aasta 
esimene töö oli kalmistute eeskirjade kehtestami-
ne (koostaja Liis Truubon).

Jõelähtme vallas on kokku 4 kalmistut: Jõeläht-
me, Saha, Jõelähtme kirikuaia ja Rammu saare 
kalmistu. Antud eeskirjad on Saha ja Jõelähtme 
kalmistu kohta ühised. Jõelähtme kirikuaia kal-
mistul on oma eeskirjad ning Rammu saarel ei ole 
hetkel näha probleeme, mis tingiksid eeskirjade 
vastuvõtmist. 

Olukord Saha ja Jõelähtme kalmistul nõuab 
eeskirjade vastuvõtmist, mille järgi saaks kalmis-
tuvaht, matjad ja kalmistute külastajad juhindu-
da. 

Riiklikult on loomisel surnuaedade seadus, 
mille kohta aga ei ole teada, millal Riigikogu sea-
duse vastu võtab. 

Jõelähtme kalmistu sisekorra eeskirjad
§ 1 Üldsätted

(1) Kalmistul viibides või töid teostades on 
füüsilised ja juriidilised isikud kohustatud järgi-
ma käesolevat eeskirja.

(2) Kalmistu haldaja on Jõelähtme Vallavalit-
sus. 

(3) Käesoleva eeskirjaga sätestamata juhtudel 
tuleb pöörduda kalmistuvahi või Jõelähtme Val-
lavalitsuse poole. 

(4) Kalmistu kohta peab kalmistuvaht: 
1) matmise registreerimise raamatut, kuhu mär-

gitakse maetu nimi, sünni- ja surmaaeg, viimane 
elukoht, surmatunnistuse number koos tunnistuse 
väljaandja ja väljaandmiskohaga, matmise aeg, 
andmed hauaplatsi kasutaja ja suuruse kohta, ka-
sutuslepingu (kui leping on sõlmitud) ning haua-

platsi number kalmistuplaanil; 
2) kalmistuplaani, millele on peale kantud kal-

mistu rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuri-
loolised objektid, nummerdatud hauaplatsid (k.a 
maetute nimed ja matmise aeg) ning kasutusle-
pingu number (kui leping on sõlmitud). 

(5) Matmise registreerimise raamat, kalmistu-
plaan ja kasutuslepingud kuuluvad säilitamisele 
Jõelähtme Vallavalitsuse arhiivis.

(6) Kalmistu haldamisel juhindutakse kalmistu 
hooldamisel ja korrastamisel muinsuskaitse eri-
tingimuste nõuetest ja kalmistu haljastusprojek-
tist (alates 1.maist 2008. a.).

§ 2 Kalmistu kasutamine
(1) Kalmistuvaht eraldab hauaplatsi surmatun-

nistuse ettenäitamisel ja sõlmib hauaplatsi kasu-
tuslepingu. 

(2) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse 
25 aastaks. Lepingusse märgitakse hauaplatsi 
suurus, kasutaja andmed ja isikute andmed, kel-
lele lähevad lepingu tingimused üle pärast lepin-
gu sõlminud isiku teovõime kaotust või surma. 
Lepingu lisaks on hauaplatsi asukoha skeem. 
Lepingu tähtaja möödudes tuleb hauaplatsi ka-
sutajal sõlmida uus vastavasisuline leping. Kolm 
kuud enne lepingu tähtaja lõppemist on kalmis-
tuvaht kohustatud sellest hauaplatsi kasutajale 
kirjalikult teatama. 

(3) Hauaplatsid, mille kasutuslepingut ei ole 
uuendatud kahe aasta jooksul pärast tähtaja lõp-
pemist, loetakse vabadeks. Vabad hauaplatsid 
kuuluvad uuesti väljaandmisele, v.a kalmistu va-
nadel haudadel (tähistatud kalmistu plaanil). 

(4) Matmise registreerib kalmistuvaht matmis-
te registreerimise raamatus. 

(5) Eraldades hauaplatsi, näitab kalmistuvaht 
matjale hauaplatsi asukoha, märkides kohapeal 
platsi mõõdud. Eraldatakse nii üksikuid kui ka 
mitmekohalisi (nn perekonna) hauaplatse. 

(6) Hauaplatsi mõõtmed peavad olema kirstus 
matmiseks suurusega vähemalt 2,5x1,2 m (3 m²), 
urnis matmiseks vähemalt 1,7x1,2 (2m²). Kirstus 
matmisel peab haua sügavus olema 1,5 meetrit, 
urnis 1,0 meetrit. Vahemaa hauaplatside vahel 
külje suunas ei või olla rohkem kui 30 cm. Kirs-
tuga matmisel peab kaugus hauaplatsi piirist ole-
ma minimaalselt 0,2 m ja urniga 0,8 m. 

(7) Hauaplatse eraldades tuleb järgida põlist 
matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda 
ida-lääne suunas (surnu pea läänes) ja hauatähis 
asub haua peatsis.

(8) Haudade avamine ja surnute ümbermatmi-
ne võib toimuda Eesti Vabariigi seadustes ette-
nähtud juhtudel ja korras.

(9) Haua kaevamine ja matmise korraldamine 
toimub kooskõlastatult kalmistuvahiga. 

(10) Kalmistul on keelatud:

1) risustada, rikkuda või rüüstata haljastust, 
hauaplatse ja üldkasutatavat territooriumi;

2) võtta kalmistult kaasa liiva, mulda või mät-
taid;

3) panna prügi selleks mitte ettenähtud kohta-
desse;

4) kasutada mootor- või maatikusõidukit ilma 
kalmistuvahi loata;

5) suusatada, kelgutada või sõita jalgrattaga;
6) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
7) matta loomi;
8) teha lõkkeid;
9) laiendada omavoliliselt hauaplatsi;
10) püstitada ebasobivaid hauarajatisi;
11) visata vanu mittekõdunevaid hauatähiseid 

ja pealematmisel väljatulnud säilmeid prügi ma-
hapaneku kohtadesse ega konteineritesse või mu-
jale ebasobivasse kohta; 

12) omavoliliselt maha võtta puid ja põõsaid. 
(11) Kalmistult ja hauaplatsilt kogutud biola-

gunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb panna 
biolagunevate jäätmete kogumiskohta, mittekõ-
dunevast materjalist jäätmed (küünlad, lillevaasid 
jms) segaolmejäätmete kogumiskonteinerisse. 

(12) Ehitustegevus tuleb eelnevalt kooskõlas-
tada vallavalitsuse ja kalmistuvahiga. Kaevetööd 
tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistuvahiga. 

(13) Hauaplatside eraldamisega, kalmistu kor-
ra eeskirja täitmise kontrollimisega ja kalmistu 
korrashoiuga tegeleb kalmistuvaht.

§ 3 Hauaplatside kasutamine ja hooldamine
(1) Matmist takistavate hauakivide ja muude 

hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspai-
galdamine toimub matja poolt või kulul kooskõ-
lastatult kalmistuvahiga.

(2) Matja korrastab või hüvitab matmise käigus 
kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused 
kokkuleppel kalmistuvahiga või kahjukannataja-
ga.

(3) Haua kaevamisel väljatulnud säilmed tuleb 
matta samasse hauda kirstu alla kaevatud süven-
disse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutuma-
ta.

(4) Pealematmine võib toimuda alates 25 aasta 
möödumisest.

(5) Matja on kohustatud haua tähistama haua-
risti, hauaplaadi, hauakivi või hauasambaga, mil-
lel peab olema surnu ees- ja perekonnanimi, sün-
ni- ja surmaaeg ning mis on kujundatud surnuaial 
väljakujunenud tavasid ja käesoleva eeskirja nõu-
deid arvestades. 

(6) Hauarajatiste (piirdeaed, äärekivid, puud, 
hekk, pingid jne) rajamine tuleb kooskõlastada 
kalmistuvahiga ning vajadusel muinsuskaitseins-
pektoriga. 

(7) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad 
asuma hauaplatsi piires.

(8) Hauaplatsi kasutaja (k.a tema pärija ning 
kasutuslepingu sõlmija) on kohustatud hooldama 
ja korras hoidma hauaplatsi, seal asuvaid hauatä-
hiseid ja piirdeaedu ning sellega piirnevaid teid. 
Kui hauaplatsi kasutaja ei saa nimetatud kohustusi 
mõjuvatel põhjustel täita, peab ta sellest mõistli-
ku aja jooksul teatama kalmistuvahile. Hauaplat-
si kasutaja võib hauaplatsi hooldamiseks sõlmida 
vastava lepingu kalmistuvahiga. 

(9) Kalmistuvahil on õigus hauaplatsi kasuta-
mine lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud ka-
sutaja poolt üle viie aasta hooldamata, s.o. rohtu-
nud, risustunud ning hauatähised ja -rajatised on 
ilmsete kõdunemise tundemärkidega.

(10) Kalmistuvaht korraldab hauatähiste ja -ra-
jatiste säilitamist, remonti, lammutamist või üle-
viimist järgmistel juhtudel:

1) vabanenud hauaplatsidel kooskõlastatult 
matjaga;

2) kui hauaplatsil on rajatis või tähis, mis pole 
kooskõlas käesoleva eeskirjaga või ei sobi kal-
mistu planeeringuga ning kasutaja ei ole haua-
platsi tähtaegselt korrastanud. Töö tehakse haua-
platsi kasutaja kulul.

(11) Käesoleva eeskirja paragrahv 2, lõikudes 6 
ja 7 loetletud nõuetest võib erandkorras kalmistu-
vahi loal kõrvale kalduda järgmistel juhtudel: 

1) kui pinnas ei võimalda hauda kaevata vaja-
liku sügavuseni; 

2) kui matuse korraldajad soovivad kaevata 
hauda ja matta lahkunut vastavalt oma religioos-
setele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste mat-
mistavadega. 

(12) Kalmistuvahil on õigus keelduda vastava 
loa andmisest, kui ülaltoodud tegevus on vastu-
olus keskkonnakaitse nõuetega või kui see häirib 
kalmistu üldist väljanägemist. 

(13) Käesoleva eeskirja rikkujad kannavad 
vastutust haldusõigusrikkumiste seadustikus et-
tenähtud korras.

§ 4 Muinsuskaitselised nõuded
(1) Jõelähtme kalmistu on tunnistatud ajaloo-

mälestiseks (reg.nr. 14401) ning on võetud muin-
suskaitse alla. 

(2) Muinsuskaitse nõuete täitmise aluseks on 
Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud Jõe-
lähtme kalmistu muinsuskaitse eritingimused 
(nr. 8291, 03.12.2007) ning alates 1.maist 2008 
kalmistu haljastusprojekt. 

(3) Kalmistu miljöölise väärtuse säilitami-
se eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui ka 
mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat 
hauatähised ja -piirded jätta oma algsele kohale. 
Jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised 
(ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eks-
poneerida, tuleb viia kalmistuvahi poolt määra-
tud kohta.                                            

Kalmistute eeskirjad on 
valmis ja kehtestatud
Pühakodade ja kalmistutega 
seonduvad probleemid on and-
nud jätkuvat kõneainet meie 
valla volikogu komisjonide 
koosolekutel, elanike rahulole-
matus on meid sundinud sel-
le valdkonnaga tähelepanelikult 
tegelema.  

NR 130 / VEEBRUAR 2008 

erakogu



lk 12JÕELÄHTME VALLA LEHT lk 12JÕELÄHTME VALLA LEHT

Kultuurikalender 
veebruar – märts

NR 130 / VEEBRUAR 2008

10. veebruar Valla 10. mälumänguturniir Jõelähtme 
rahvamaja

11.- 14. veebr. Sõbrapäeva MEISTRIKURSUS lastele 
ja noortele Loo kultuurikeskus

13. veebruar Sõbrapäevalaat Loo Kool

13. veebruar 13.00 Seenioride SÕBRAPÄEVA PIDU Loo kultuurikeskus

14. veebruar 17.30 Mõmmi Muusikatoamängupidu 
SÕBRAPÄEVA - ERI Loo kultuurikeskus

14. veebruar 19.00 –22.55 SÕBRAPÄEVA PIDU alates 15.a Loo kultuurikeskus 

15. veebruar 12.00 Beebikooli LOOVTUND Loo kultuurikeskus

15. veebruar 19.00 Uue klaveri sisseõnnistamise pidu Loo kultuurikeskus

21. veebruar 10.30 Seenioride väljasõit KUMU-sse KUMU

21. veebruar EV 90. Viktoriin Loo Kool

21. veebruar EV 90. sünnipäev Pääsupesa lasteaed

22. veebruar 14.00 EV 90. pidulik kontsert- aktus Neeme rahvamaja

22. veebruar Aktused Loo Kool

22. veebruar 18.00 EV 90. väliüritus Loo kultuurikeskus

23. veebruar 16.00 Jumalateenistus Loo kultuurikeskus 

23. veebruar Kaitseliidu  välilaagermatka ja metsaüri-
tus noortele Neeme mets 

24. veebruar 11.00 EESTI VABARIIGI 90. AASTAPÄEVA 
pidulik kontsert-jumalateenistus Jõelähtme kirik

12.30 Pärgade asetamine Vabadussõjas 
langenute ausamba jalamile Jõelähtme

13.00 Eesti Vabariigi 90. aastapäevale 
pühendatud pidulik kontsertaktus

Jõelähtme 
rahvamaja

18.00 Jõelähtme vallavanema ja volikogu 
esimehe vastuvõtt Maardu mõis

3. märts 10.00 Ansambli ZORBAS kontsert õpilastele Loo Kool

8. märts 20.00 Naistepäeva pidu Neeme rahvamaja

9. märts Valla 10. mälumänguturniir Jõelähtme 
rahvamaja

10.- 14. märts Emakeele nädal

11. märts “ Kevadaken 2008 “ Loo Kool

12. märts KEVADLAAT Loo Kool

14. märts CHALICE kontsert Loo Kool

Tähelepanu, 
aiandushuvilised!

Koolituse käigus:
- omandatakse praktilised teadmised 

metsamarjade headest omadustest ning 
kasutamisväärtusest,

- saadakse ülevaade koduaias ja peenral 
kasvatatavatest metsamarjadest,

- omandatakse teadmised marjaliikide 
kultiveerimise tehnoloogiatest ja kulti-
veerimise võimalustest koduaedades (ta-
ludes),

- räägitakse saagi kogumisest ja turus-
tamisest,

- vahetatakse omavahel kogemusi.

Koolituse viib läbi lektor Taimi Paal  
Eesti Maaülikooli metsanduse- ja maa-
ehitusinstituudist.

Koolituse läbinutele väljastatakse Eesti 
Maaülikooli tunnistus.

Koolitus toimub Rae Kultuurikeskuses 
(Jüri alevikus, Tallinnast 12 kilomeetri 
kaugusel) 29. veebruaril algusega kell 
13.00  ja lõpeb kell 18.00.

Koolituse hind 150 krooni (sisaldab 2  
kohvipausi ja infomaterjale). 

Koolitust toetab Kohaliku Omaalgatuse 
programm.

Informatsioon ja koolitusele registree-
rimine: e-mail: info@kkharju.ee  või te-
lefon 5029006  (Marianne).

MTÜ Kodukant Harjumaa 
kutsub kõiki aiandushuvili-
si 29. veebruaril koolituse-
le “Metsamarjad koduaeda-
desse”.

Euroopa Parla-
mendi külastus
28.- 29. jaanuaril toimus õpilaste külaskäik Brüs-
selisse. Sinna said need, kes olid võitnud Las-
tekaitse Seltsi  korraldatud võistluse või mõne 
konkursi. Idee algatajaks oli Katrin Saks.

Meie rühma juhatas Katrin Saksa assistent 
Laura Paide. Esimesel päeval oli üsna palju vaba 
aega, hiljem olime õhtusöögil Katrin Saksaga 
restoranis La Medina. Teise päeva ennelõunal 
käisime Euroopa Parlamendis, seda tutvustasid 
meile Evelin Rikkas ja Katrin Saks. Kella kahe-
teistkümnest üheni kohtusime suursaadik Raul 
Mälguga Eesti Esinduses Euroopa Liidu juures. 
Õhtupoolikul oli külaskäik NATO Peakorterisse, 
kus suursaadik Jüri Luik rääkis lühidalt  NATO 
ülesannetest.

Janar Plinkner,
Loo Kooli õpilasesinduse president

Mängude pidu  
Loo koolis
Neljapäeval, 31. jaanuaril toimus 
Loo Keskkoolis mängude pidu 1.-4. 
kl. õpilastele, korraldajaiks 7. a klassi 
tüdrukud Anette Aasaru, Getter 
Sondberg ja Karoli-Helia Kork. Ees-
märk oli õpetada väiksematele koo-
likaaslastele uusi põnevaid mänge. 
Kõige rohkem meeldis lastele mäng 
“Hiirelõks”. Muusikavalik oli mitme-
kesine ja meeldis kõigile. Korralda-
jad olid rahul, et huvilisi tuli rohkesti. 
Järgmine mängude pidu tuleb  13. 
märtsil ja siis juba uute mängudega. 

http://fotoalbum.ee/photos/Inter-
neti/sets/350279/page=lastpage 
- siit saab sellest päevast pilte, autor 
Anette Aasaru.

Henri Salström
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Austatud Jõelähtme valla 
elanikud ja külalised ! 

Kohe, kui lumi on sulanud, tekib millegipärast 
paljudel meie hulgast vastupandamatu soov haa-
rata kaasa tuletikud või muud tulesüütamiseks 
kohaldatud vahendid ja asuda võitlusesse kulu-
ga.

01. 04. 2007. a. – RTL 2007, 26,457- jõustus 
Keskkonnaministri määrus nr 25, millega kar-
mistati ja määratleti täpsemalt metsa ja muu tai-
mestikuga kaetud alade tuleohutusnõudeid. 

 
Tuleohtlikuks alaks loetakse metsa ja muu tai-

mestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsas-
tikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, 
sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud 
ala ning turbapinnasega ala.

Tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kae-
tud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning 
lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tule-
ohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Ees-
ti Metereoloogia ja Hüdroloogia Instituut ning 
teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite 
kaudu, sealhulgas vähemalt kahes üleriigilise le-
vikuga ajalehes.

(Keskkonnamin. m 22.03.2007 Nr.25 
jõust.01.04.2007 - RTL 2007, 26, 457)

 
Tuleohtlikul ajal on tuleohtlikul alal keelatud:

1) suitsetamine, välja arvatud selleks etteval-
mistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pin-
nasega kohas, kus puudub

taimestik või selle jäänused;
(Keskkonnamin m 06.11.2006 Nr.62 

jõust.26.11.2006 - RTL 2006, 82, 1510)
2) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ette-

valmistatud ja
tähistatud kohas;
3) raiejäätmete põletamine;
(Keskkonnamin m 06.11.2006 Nr.62 

jõust.26.11.2006 - RTL 2006, 82, 1510)
4) kulu põletamine;
(Keskkonnamin m 06.11.2006 Nr.62 

jõust.26.11.2006 - RTL 2006, 82, 1510)
5) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põle-

tamine;
(Keskkonnamin m 22.03.2007 Nr.25 

jõust.01.04.2007 - RTL 2007, 26, 457)
6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekah-

ju.

Kulupõletamise keeluajal teevad Keskkonna-
inspektsioon ja Põhja-Eesti Päästekeskus regu-
laarseid kontrollreide keelust üleastujate taba-
miseks. Vastavalt Päästeseadusele võib keelust 
üleastujaid oodata rahatrahv kuni 18 000 kroo-
ni ulatuses füüsilisele isikule ning kuni 50 000 
krooni ulatuses juriidilisele isikule. Kui põlengu 
tekitamises õnnestub süüdlane kindlaks teha, siis 
tuleb tal tasuda ka tekitatud keskkonnakahju.

JÄTAME SELLEL KEVADEL KULU PÕLE-
TAMATA - SÄÄSTAME LOODUST JA ENDI 
NING NAABRITE VARA, TEEME KORDA 
OMA KINNISTUD JA HOONETE ÜMBRU-
SED!!

Tuletan ka veelkord meelde, et Jõelähtme Val-
lavolikogu 26. novembri 2002. a. määrusega nr 
2 on kehtestatud JÕELÄHTME VALLA HEA-
KORRA JA KAEVETÖÖDE EESKIRI, mille 
ülesandeks on tagada valla haldusterritooriuil 
puhtus, heakord ning kaevetööde korraldus. Ees-
kiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile füüsi-
listele ja juriidilistele isikutele, kes viibivad või 

elavad valla haldusterritooriumil.
 Mõned väljavõtted eeskirjast, mille täitmi-

se üle tugevdatakse Politsei ja MTÜ Jõelähtme 
Korrakaitse patrulli poolset kontrolli kogu valla 
haldusterritooriumil ning eriti Loo ja Kostivere 
alevikes.

KEELATUD ON:
2.15.4 LÕKKE TEGEMINE JÄGALA-JOA 

PARGIALAL,
2.15.23 parkida mootorsõidukeid haljasaladel, 

laste mänguväljakutel, kalmistutel, üldkasutata-
vate supelkohtade territooriumil, Jägala-Joa par-
gialal ja teistesse selleks mitte ettenähtud kohta-
desse ning nendega seal sõita,

2.15.24 peatumise ja parkimisega takistada lä-
bipääsu ja liiklmist teistel liiklusvahenditel.

Heakorra ja kaevetööde eeskirja rikkumise eest 
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Sama tegevuse eest, kui se lle on toime pannud 
juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 20 
000 krooni.

Sama vallavolikogu määrusega on kehtestatud 
ka KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKI-
RI.

2.6 Koera või kassi omanik kannab täit vastu-
tust oma looma tekitatud varalise või tervisekah-
justuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja 
rikkumisest ja ei

ole seotud olukorraga, kus looma kasutati kuri-
tegeliku tegevuse takistamiseks.

3.2 Koeraga avalikus kohas viibimisel peab 
koer olema rihma otsas.

3.3 Omanik peab tagama järelvalve oma kas-
vult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kus-
juures koeral peab olema avalikus kohas viibimi-
sel suukorv peas. Samuti on suukorv kohustuslik 
ühistranspordis või kui koeraomanik jätab koera 
rihmaga kinnitatult avalikku kohta ilma järelval-
veta.

3.4 Koera või kassi omanik on kohustatud jäl-
gima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke 
kohti. Omanik on kohustatud oma hoolealuse te-

kitatud reostuse kohe koristama.
3.6 Koera või kassi ujutamine avaliku supel-

ranna ujumistsoonis on keelatud.

Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise 
eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse ra-
hatrahviga ning sama teo eest, kui see põhjustas 
varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, 
karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse raha-
trahviga. 1 TRAHVIÜHIK - 60 EEK. 

Politsei lühinumber 110
Päästeamet 112
Konstaabel 6080 100 Loo Korrakaitsepunkt 
 53400125
MTÜ Patrull 53441001
Loo Korrakaitsepunkt 6080 763 

Arvo Lassi
Korrakaitse vanemspetsialist

Jälle hakkab märkamatult jõud-
ma kätte kevad – aeg energili-
seks tegutsemiseks toas, aias ja 
looduses. Selleks teile mõnin-
gaid meeldetuletusi kehtivatest 
seadusesätetest ja headest tava-
dest.

Jultunud rebased Savirannas
Savirannas on rebaste hulk kasvanud üle-
määra suureks.
Neid on tihti näha jultunult luusimas elamute 
läheduses. Reinuvaderid ei pelga ja tule-
vad häbenemata lausa õue. Mererannas 
jalutades võib sageli näha sulehunnikuid 
–pole raske oletada, et just siin on mõni lind 
rebase lõugade vahel oma elu jätnud.

Teadjad räägivad, et soe kliima ja  loodus-
keskkonna puhastumine on loonud mets-
loomade paljunemisele rohelise tee. Süüa 
on, soojust samuti ja jahimehi pole enam 
karta, sest mitmed maaomanikud on oma 
kinnistutel jahipidamise ära keelanud.

Vaatleja

Talvine suurvesi
Tänavune talv on oma soojade ilmade ja 
lumepuudusega erakordne. Ja mida küla-
rahvas ikka pimedatel talveõhtutel arutab kui 
mitte ilma üle. Eriti kui loodus veel midagi nii 
ebatavalist pakub.

Jõelähtme valda läbib mitu Eesti oludes 
suurt jõge. Jõgede ääres elavad inimesed 
tõdevad, et ei mäletagi, millal talvel meie 
jõed nii veerohked oleksid olnud kui täna-
vu. Pirita jõgi on kevadise suurvee tasemel. 
Jägala juga on samuti täishiilguses. Jõeläht-
me jõgi, mis eelmisel suvel nii kokku kuivas, 
et vana vesiveski juures kuiva jalaga üle sai, 
on samuti vett täis, nagu oleks juba kevad 

käes.
Nõnda siis arutlebki külarahvas  kliima 

soojenemise üle ja kahtleb, kas sel kevadel 
enam suurvett tulebki. Aga talvine suurvesi 
puhastab jõesängi ja see on igal juhul meie 
jõgede tervisele hea. 
 

Kalamees

Jõelähtme golfiväljak on silmitsi 
üpris eriskummalise problee-
miga. Eelmisel suvel hakkasid 
golfipallid salapäraselt kaduma. 
Üsna pea selgus, et varesed 
pätsavad neid! Võtavad noka 
vahele ja kaovad. Kuhu nad 
golfipallid tassivad ja kuhu pei-
davad, pole teada. Vahel siiski 
leitakse ümbruskonnast pesa-
kond golfipalle kusagile rohu 
alla peidetuna. 

Asi on läinud nii hulluks, et 
alates möödunud suvest on 
varesed ära virutanud 17 000 
golfipalli! Ja see ei ole enam nali, 
kui arvestada, et golfipall võib 
maksta mitukümmend krooni. 
Lisaks on olnud juhuseid, kus 
golfipallid kaovad keset mängu. 
Suures hädas pöördusid Jõe-
lähtme golfiväljaku asjamehed 
abi saamiseks Loodusmuuseu-
mi bioloogi ja tuntud loodusfoto-
graafi Tiit Hundi poole.

Hundi sõnul on see loodus-
teadlastele väga huvitav erialane 

väljakutse. Tiit Hunt rääkis loo, 
kuidas omal ajal Inglismaal õp-
pisid tihased kiiresti hommikuti 
majade treppidele piimamehe 
pandud pudeli alumiiniumkor-
gile auku sisse toksima ja piima 
jooma. Kõigepealt avastas selle 
üks tihane ja andis väärtusliku 
teabe edasi teistele. Kiiresti levis 
uudis kõigi Inglismaa tihaste 
seas. Ning ei jäänudki konser-
vatiivsetel inglastel muud üle 
kui kasutusele võtta uutmoodi 
piimapudeli kork! Pidi ju ka 
Jõelähtmes üks vares golfipal-
lide varastamisega alustama ja 
sellest vahvast ajaviitest kõik teisi 
teavitama.

Tiit Hundi sõnul tuleb nüüd va-
restele selgeks teha, et golfipal-
lide varastamine on neile ohtlik 
ajaviide. Kuidas selgitustööd 
teha, on erinevate katsete kaudu 
varsti selge.

Öelge veel, et linnud ei suhtle!
 

Loodusvaatleja Rebala mailt

Varestest vargapoisid 
KÜLAUUDISED
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M Ä Ä R U S

Jõelähtme                     29. jaanuar 2008 nr  98
 
Kostivere Lasteaia põhimääruse muutmine
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3,  Jõeläht-
me Vallavolikogu 17. detsembri 2002   määruse    
nr. 5 “Valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste 
põhimääruste kinnitamise ning muutmise korra 
kehtestamine” ning Kostivere Lasteaia juhataja 
taotluse alusel, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:
§ 1. Muuta Kostivere Lasteaia põhimääruse § 2 
lg 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“(1) Lasteaias on 6 rühma:
 5 lasteaiarühma
 1 sõimerühm (1,5-3a).”

§ 2. Määrus jõustub 04. veebruaril 2008.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme               29. jaanuar 2008 nr 305 

Rahaliste kohustuste võtmine 
Loo alevikus aadressil Saha tee 11 asub 
Jõelähtme vallale kuuluv hoone, milles te-
gutseb osaühing Loo Tervisekeskus. Tän-
aseks päevaks on tekkinud olukord, kus 
katuselt toimuvad sadevete läbijooksud. 
Nende likvideerimiseks on vajalik teostada 
katuse remont. Kuna olemasolev katus on 
soojustamata, siis küttekulude kokkuhoiuks 
oleks otstarbekas katus remondi käigus ka 
nõuetekohaselt soojustada. Katuse remont 
(soojustamine ja uue katte paigaldus) oleks 
vaja teostada mahus kuni 315 m². 
Jõelähtme valla 2008. aasta eelarve projek-
tis ei ole eelnimetatud töö teostamiseks va-
hendeid ette nähtud. 
Jõelähtme valla täisosalusega osaühing 
Jõelähtme Varahaldus on andnud nõuso-
leku tööde finantseerimiseks tingimusel, et 
Jõelähtme vald garanteerib eelnimetatud 
remonditööde teostamisega seotud kulude 
tasumise.
Võttes aluseks eelöeldu ja lähtudes kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 
8, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Nõustuda kohustuste võtmisega 290 000 
krooni ulatuses 2008. aasta valla eelarves 
Loo alevikus aadressil Saha tee 11 asuva 
hoone katuse remonttööde teostamise fi-
nantseerimiseks. 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme               29. jaanuar 2008 nr 307  

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 
Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 
1 p 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määru-
sega nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalo-
mandisse andmise korra”, Jõelähtme Valla-
volikogu

OTSUSTAB:
1. Taotleda Rebala geoloogilise õpperaja 

rajamiseks Harju maavanemalt munitsipaa-
lomandisse Jõelähtme vallas Rebala külas 
asuv Rebala paeraja maaüksus. 
2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandis-
se sihtotstarbega – 005. sotsiaalmaa (Ü).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme               29. jaanuar 2008 nr 308 

Loo aleviku Oja ja Allikate kinnistute 
detailplaneeringu kehtestamine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 33, Jõelähtme Valla-
volikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Loo aleviku Oja ja Allikate kin-
nistute detailplaneering vastavalt Marksi Pro-
jekt OÜ poolt koostatud tööle nr. T-008-05.
2. Detailplaneeringu järgsete teede ning teh-
novõrkude ja rajatiste väljaehitamise tagab 
ehitusloa taotleja vastavalt 29. jaanuar 2008 
sõlmitud lepingule nr. DP- 5/08.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades 
otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme               29. jaanuar 2008 nr 309

Neeme küla Liivametsa kinnistu detailp-
laneeringu koostamise algatamine ja 
lähteülesande kinnitamine ning keskkon-
namõju strateegilise hindamise mitteal-
gatamine
Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringu ala Neeme küla tihe-
asustusalas. Jõelähtme valla üldplaneeringu 
kohaselt on Liivametsa kinnistu elamumaa 
sihtotstarbega. Detailplaneeringuga jaga-
takse Liivametsa kinnistu koosseisust välja 
avaliku kasutusega tee ning määratakse ela-
mumaale ehitusõigus. Moodustatav teemaa 
krunt antakse vallale üle ning elamumaale 
määratakse ehitusõigus. Hoonestusõiguse-
ga elamumaa jääb Jõelähtme valla üldpla-
neeringu tingimustes sätestatust väiksem. 
Algatatav detailplaneering on Jõelähtme 
valla üldplaneeringut muutev. 
EELISe andmebaasi kohaselt (05.12.2007 
seisuga) planeeringualal ja selle lähiümbru-
ses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid, 
kaitsealasid, hoiualasid, püsielupaikasid, 
kaitstavate liikide elupaikasid või kaitstavaid 
looduse üksikobjekte. Kavandatud tegevus 
ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta kesk-
konnas pöördumatuid muudatusi, ei sea 
ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit 
ega vara.
Aluseks võttes eeltoodu, kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeeri-
misseaduse  § 9, § 10 lg 5, 6, Jõelähtme val-
la ehitusmääruse § 3 p 5, 6, keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 31, § 32 lg 1, § 33, § 35 lg 4 ja 5, 
Jõelähtme valla üldplaneeringu ning Tähte 

Luik’i detailplaneeringu algatamise taotluse 
koos lisadega, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B: 
1. Algatada Jõelähtme valla Neeme küla 
Liivametsa kinnistu detailplaneeringu koos-
tamine. Planeeritava ala suurus on 0,28 ha. 
Detailplaneeringu eesmärk on olemasole-
va   maatulundusmaa  kinnistu sihtotstarbe 
muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning 
määramine. Planeeringuga lahendatakse       
juurdepääsuteed planeeritavatele aladele, 
tehnovõrkude varustus ning määratakse 
keskkonnakaitselised abinõud. 
2. Kinnitada Jõelähtme valla Neeme küla Lii-
vametsa kinnistu detailplaneeringu lähteüle-
sanne vastavalt lisale. 
3. Mitte algatada keskkonnamõju strateegi-
list hindamist Neeme küla Liivametsa kinnis-
tu (katastritunnus 24505:001:1490) detailp-
laneeringule.
4. Otsus on vormistatud kolmes võrdse ju-
riidilise jõuga originaaleksemplarina, millest 
üks antakse detailplaneeringu algatamise 
taotlejale, teine säilitatakse valla kantseleis 
ning kolmas valla arengu- ja planeerimis-
osakonnas.
5. Otsus jõustub planeerimisseaduse § 10 lg 
6 kohase lepingu jõustumise hetkest. 
6. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja planeeri-
misosakonnas (Jõelähtme küla, 74202 Jõe-
lähtme vald) tööpäeviti tööajal või elektrooni-
lise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme               29. jaanuar 2008 nr 310 

Teemaplaneeringu “Tallinna rohealad” 
kooskõlastamata jätmine
Jõelähtme Vallavolikogu vaatas läbi Tallinna 
Linnaplaneerimisameti poolt koostatud ja 
esitatud teemaplaneeringu “Tallinna rohea-
lad”.

Jõelähtme Vallavolikogu ei kooskõlasta tee-
maplaneeringut seoses alljärgnevate puu-
dustega:
1. Esitatud teemaplaneeringuga “Tallinna 
rohealad” on planeeritud ka Jõelähtme val-
la Iru küla. Jõelähtme valla territooriumil Iru 
külas pole Jõelähtme Vallavolikogu otsuse-
ga teemaplaneeringut “Tallinna rohealad” 
algatatud. On vaja teha ettepanek volikogu-
le teemaplaneeringu algatamiseks või jätta 
planeeringualast Jõelähtme valla territoo-
rium välja.
2. Jõelähtme valla Iru küla territoorium on 
osaliselt planeeritud võimaliku Tallinna rah-
vuspargi piiridesse. Palume kirjalikult esitada 
meile informatsioon, kuidas nähakse ette ja 
millised kohustused kaasnevad Jõelähtme 
vallale ja tema elanikele Tallinna rahvuspargi 
loomisega. Millistena näete ette rahvuspargi 
hooldamise ja võimaliku haljastamise kulu-
tusi ning kelle vahenditest nähakse ette nen-
de kulutuste katmine?
3. Juhime tähelepanu Lagedi tee – Peter-
buri maantee ring-ristmiku ehitusprojektide 
täiustamise vajadusele planeeringuga ette 
nähtud rohekoridore ühendavate tunneli-
te osas. Peterburi maantee, Tallinna linna 
ja Jõelähtme valla piiril ning Pirita jõe ristis 
on samuti planeeringuga nähtud ette vajalik 

ühendus rohealade vahel – teeme ettepane-
ku viia ühendus maanteealusesse tunnelis-
se.

Aluseks võttes eeltoodu, kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lg 2, planee-
rimisseaduse  § 17 lg 2, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:
1. Mitte kooskõlastada teemaplaneeringut 
“Tallinna rohealad”.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme               29. jaanuar 2008 nr 312

Maamaksuseaduse muutmise seaduse 
eelnõu ettepanekute esitamine
Arutanud läbi Riigikogu menetluses ole-
va Maamaksuseaduse muutmise seaduse 
eelnõu 161 SE I  ja võttes arvesse muinsus-
kaitseseadusest tulenevaid Rebala muin-
suskaitsealal kehtivaid keelde ja kitsendusi 
maaomanikele ning eesmärgiga tagada loo-
duskaitseliste ja muinsuskaitseliste piirangu-
tega maaomanike võrdne kohtlemine maa-
de maksustamisel, peab volikogu vajalikuks 
esitada omapoolsed ettepanekud eelnõu 
juurde, et näha ette täielik maamaksuvabas-
tus mälestiste alusel maal ja mälestiste kait-
sevööndi maal ning osaline maksuvabastus 
50% ulatuses kogu ülejäänud Rebala Mui-
nsuskaitseala territooriumil väljaspool Harju 
Maavanema poolt määratud tiheasustusala 
piire.  
Lähtudes eelöeldust, Jõelähtme Vallavoliko-
gu

O T S U S T A B:
1. Esitada alljärgnevad ettepanekud:
1.1. Täiendada Maamaksuseaduse muutmi-
se seaduse eelnõu (161SE) paragrahvi   1 
uue punktiga 2, muutes järgmiste järjekor-
da.
2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punkti-
ga 12  järgmises sõnastuses:
„12) Muinsuskaitseseaduse § 25 sätestatud 
kaitsevööndi maalt;”;
1.2. Täiendada eelnõu paragrahvi 1 punktis 
3 nimetatud loetelu järgmiselt:
1) „muinsuskaitseseaduse § 4 sätestatud 
muinsuskaitseala maalt, mis asub väljaspool 
maavanema määratud tiheasustusala piire”.
2. Nõustuda maamaksuvabastuse ja soo-
dustuste kehtestamisega juhul, kui riik kom-
penseerib saamatajääva maamaksu vallale 
täies ulatuses igal aastal.
3. Saata käesolev otsus Riigikogu juhatus-
ele, kultuurikomisjonile, keskkonnakomis-
jonile, maaelukomisjonile ja Riigikogu Mui-
nsuskaitseühendusele.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

NR 130 / VEEBRUAR 2008

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE 
JUURDE KUULUVATE LISADE JA 
SELETUSKIRJADEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KODU-
LEHEKÜLJEL: www.joelahtme.ee VÕI 
PABERKANDJAL VALLA KANTSELEIS



lk 15 JÕELÄHTME VALLA LEHT

Jaanuaris 2008. a. surnud valla elanikud 
Avaldame kaastunnet omastele

AGNES – ELISABETH KIVISILD
ALEKSANDRA TRAVKINA
EDGAR VOLDEMAR KUURBERG
JÜRI ALGO
HILDA - ANETTE SIKKA

Õnnitleme kõiki veebruarikuu sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Eakad sünnipäevalapsed veebruaris 2008. a.

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus

52 788 70 ja 6054866; 

ajaleht@joelahtme.ee
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90 TATJANA PAPPEL
89 VALENTINA VASILKOVA
86 LINDA-VELILLA VELLER
85 LEMBIT EHA
84 ELLA KNUUT
82 HELMUT SAMP
81 VÄINO ILING
81 LEIDA VELK
81 ELVI ALTSAR
75 ILMAR-KALJO TIITSO
75 HELGI PUUSTA
75 LEIDA VEERBAUM
75 HELGI TEPPO
75 EVI PEREMEES
70 LEMBIT ROOSIMÄGI
70 HUGO VEST
70 MALLY VIIDING
70 AIME-HELLE KAARE
70 SILVIA KLAMAS

Kostivere Päevakeskuse pere mälestab 
AGNES KIVISILDA
ja tunneb kaasa omastele

Vaikselt lahkus su isa hea,
muredest, valudest enam ei tea... 
Sügav kaastunne Kalju Algo`le
isa Jüri Algo surma puhul.
Kosejõe Kooli 8.B klass ja 5.rühm 
koos õpetajate-kasvatajatega

Õnnitleme 
Urve Liivranda
JUUBELI PUHUL JA 
TÄNAME KAUAAEGSE 
KOHUSETUNDLIKU TÖÖ EEST 
LOO RAAMATUKOGU JUHATAMISEL.
JÕELÄHTME VALLAVALITSUS

Kostivere 
aleviku elanike 
üldkoosolek 
ja alevikuvanema valimine 
toimuvad laupäeval, 

15. märtsil algusega kell 
11. 00 Kostivere mõisas.

Lisainfo 

Tiina Rämmeld tel 5115 886
Helve Toome - 6081566

e-post: kostiveretera@hot.ee

Kostivere 
Päevakeskus 
ootab lahkesti lauljaid.
Proovid toimuvad kol-

mapäeviti kell 14.00.

Vajadusel transport.

Lisainfo telefonil 60 81 539

Õnnitleme 
AIME KAARE`T 

70 juubeli puhul
Loo Lasteaed 
Pääsupesa kollektiiv

• 10. jaanuaril tungiti Ihasalu külas ukse lõhkumise teel sisse ehitusjärgus majja ning varastati sealt 
elektrisaag Metabo. AS G4S eesti patrulli poolt peeti kinni kaks noormeest.
• 10. jaanuaril leiti Jägala külas metsast koerte matmiskoht ning sealt leiti 4 elusalt maetud kutsikat. 
• 18.-19. jaanuaril 2008 varastati Jõelähtme vallamaja parklas seisnud Toyota Corolla vasakpoolse 
tagumise ukseklaasi lõhkumise teel auo tagaistmelt akudrell ja tööriistu. Kahju suurus 6800 krooni.

Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Har-
ju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Kodukant Harjumaa 
kutsuvad üles esitama kandidaate, et tunnustada 2007. aasta 
maakonna silmapaistvamaid inimesi ning organisatsioone. 
Välja antakse tiitlid: Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikeühen-
dus, Aasta Sädeinimene, Aasta Toetaja ning Aasta Tegu. 

Aasta Ettevõtja 2007 – kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, 
kes on 2007. aastal kõige enam kaasa aidanud oma piirkonna 
arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks töökohtade loo-
mine, osalemine kohalikes investeeringuprojektides, kesk-
konnasõbralikkus ning hea maine valla/linna elanike ja teiste 
ettevõtjate hulgas.

Aasta Kodanikeühendus 2007 – sellise tunnustuse saab 
seltsing või MTÜ, kes on eelmisel aastal silma paistnud ko-
haliku elu edendamisega, aidates piirkonnas lahendada prob-
leeme. Tunnustatakse ühendust, kes on korraldanud kohalik-
ke inimesi kaasanud üritusi ning on hea mainega kohalike 
elanike seas ja eeskujuks teistele ühendustele maakonnas.

Aasta Toetaja 2007 – selle nimetusega tunnustatakse ini-
mest, ettevõtet või ühendust, kes on läbi 2007. aasta sil-
ma paistnud erilise toetusega kodanikuühiskonnale (kas 
MTÜdele või teistele kohalikele abivajajatele). Toetustena 
peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi (asjade 
või ka ulatusliku vabatahtliku töö näol).

Aasta Sädeinimene 2007 – selle tiitliga tunnustatakse ini-

mest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu 
positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteet-
sust, koostööoskust ja aktiivsust oma kodukohas vähemalt 3  
aasta jooksul. Kasuks tuleb ka avatus ja tuntus maakondlikul 
ning üleriigilisel tasandil. 

Aasta Tegu 2007 – see tiitel omistatakse ettevõtmisele, 
mis on eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud 
ja omab pikaajalist mõju ning parandab  kohalike või kogu 
maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hin-
natakse tegu, mis võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik 
mõtteviis kui ka midagi muud, mis on heaks eeskujuks ka 
teistele maakondadele. 

Kandidaate neis kategooriates võivad esitada kõik Harju-
maa inimesed, külaseltsid, MTÜd, ettevõtjad ja omavalitsu-
sed. Kandidaatide nimed ja põhjendused palume saata kas 
vabas vormis või ankeetidel (vaata www.hedc.ee) hiljemalt 
29. veebruariks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse aad-
ressil Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn või e-postil hedc@hedc.
ee  Lisainfo: tel 6566 641. 

Võitjad kuulutatakse välja 27. märtsil Harju Maavalitsuse, 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskuse ning Kodukant Harjumaa ühisel tunnustusüritusel.

Mari-Liis Dolenko,
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Üleskutse
Oodatakse kandidaate 2007. aasta 
Harjumaa parimate väljaselgitamiseks!

110
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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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Tartu mnt.
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Kalevi tee
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AS Allando TrailwaysAS Allando Trailways 

võtab tööle E-kat lubadega 
eesti siseste vedude 
autojuhte. tel.+372 6644 094, 
liisa@allando.ee

Seoses Maardu Keskturu laiendamisega 
pakume teile kauplemiskohti turu kioskites 
ja välismüügi laudadel.
Oksana Aleksejeva
MA KINNISVARA INVEST OÜ
6 140 855

Sõbrahinnad
08.02 - 17.02.2008 
Maardu 
Centrumis

16.02.2008 
Ostuöö 
Maardu 
Centrumis

Oksana 
Aleksejeva
MA 
KINNISVARA 
INVEST OÜ
6 140 855


