
Ansambel Laululinnud 
on vabariigi parim.

Loo kultuurikeskuses 
avati Anna Magusa 
näitus „Aastaring“.

122 detailplaneeringu 
menetlus on aegunud, val-
lavalitsus otsustas pers-
pektiivitute planeeringute 
menetlemise lõpetada.

Olmejäätmetest haka-
takse tootma elektrit ja 
soojust, Iru uue energi-
abloki ehitusele kulub 1, 5 
miljardit krooni.

Teeme Ära ja külade keva-
dised talgud lähenevad.

Naabrivalve populaarsus 
kasvab, meie vallas on 
juba üheksa naabrivalve 
sektorit. 

Loo-Maardu tee-ehitus lä-
heb lahti, liikluskorralduse 
muudatustest teavitatakse 
24. märtsil. 

Harri Reidma võitis MMil 
kaks medalit, Rasmus 
Rooks on Eesti edukas 
kergejõustiklane.
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Merike Metstak

Lõppeva talve töömurd-
ja aunimetus, kui sellist tiit-
lit võiks välja anda, kuulub 
konkurentsitult lumetõrju-
jatele – vähestele, keda ei 
ähvardanud töö kaotus. 

Kitsas aeg ja katsumused 
puudutavad ülejäänutest aga 
enamikku - ka vallamajast pi-
di lahkuma kuus ametnikku. 
Allesjäänutele anti ülesan-
deid juurde ja alandati palka. 
Teede lumest lahtilükkamise-
le on Jõelähtme vallas kulu-
nud käesoleval aastal ära ju-
ba tervelt miljon krooni, aga 
aasta on alles ees. Ilusa tal-
verõõmu eest tuleb maks-
ta, suviseks teeaukude lappi-
miseks raha suurt üle ei jää-
gi. Eelmistel talvedel, kui ma-
sut veel polnud, halasime, et 
põhjamaa must talv on pikk ja 
masendav, tänavuse erakord-
se lumerohkuse üle on patt 
kurta, kui mõelda, et kümne-
tel tuhandetel inimestel ei ole 
tööd. Vana tõde kinnitab, et 
iga halb asi on millekski hea, 
kriisiolukorras paljastub ini-
mese tõeline olemus. Kaks 
aastat kestnud majanduslan-
gus on õpetanud neid, kes on 
tahtnud ja suutnud õppida, 
sealhulgas õpetanud neid õi-

geid otsuseid tegema. Majan-
duslik mõõn toob teravamalt 
esile hoopis muud väärtused 
ja paneb need proovile, an-
nab võimaluse kasvada ja are-
neda ka inimesena. Professio-
naalsus, oskus teha koostööd 
ja inimlikkus on kadumatud 
väärtused. 

Muutuste keskel
Mitmest Jõelähtme valla ot-

sustusest oleneb kogu Eesti 
jaoks oluliste projektide saa-
tus. Näiteks oleme muutus-
te keskel, kui tööle hakkab Iru 
prügipõletusjaam. Venemaa 
gaasi asemel on siis võimalik 
katlaid kütta ja elektrit toota 
olmejäätmetest ehk tavalisest 
prügist. Eesti kõige kauem 
vastupidanud maantee Loo–
Maardu tee-
lõik ehita-
takse aga 
k u u e r e a l i-
seks kiir-
teeks. Jäga-
lasse haka-
takse raja-
ma väljaõp-
pekeskust, mis kindlasti toob 
meie valda juurde uusi ela-
nikke ning võib-olla rajatak-
se vastuolulisi mõtteid ja kar-
tusi ärgitav maalune pump-
hüdro- akumulatsiooni-jaam 
Muuga sadamasse. 

Kui mõelda veel laiemalt, 
siis järgmisest jaanuarist tu-

leb armsaks saanud Eesti 
krooni asemel hakata arvel-
dama euros. Mitmes kord on 
meil raha vahetada, oleneb, 
kes kui kaugele mäletab. Raha 
vahetub, aga keel jääb.

 
Minu eesti keel

Raha rahaks, Eesti kroon 
kestis pea 20 aastat, aga ees-
ti keel on kestnud 200 aastat. 
Riik peab tagama eesti rah-
vuse, keele ja kultuuri säili-
mise läbi aegade. Eesti keele 
ja kultuuri päeva hakati esi-
mese eesti luuletaja Kristjan 
Jaak Petersoni sünniaasta-
päeval tähistama 1996. aastal. 
Selle päeva tähistamise mõt-
te algataja oli Sondas elav koo-
liõpetaja ja keelemees Mein-
hard Laks. 1999. aastal kuulu-

tati emakee-
lepäev riikli-
kuks pühaks. 
Sel päeval 
korraldatak-
se teemako-
haseid üritu-
si kogu Ees-
tis, eelkõi-

ge koolides ja kultuuriasu-
tustes. Emakeelepäeva pu-
hul lehvisid riigilipud ka täna-
vu. Emakeelepäeval said pea-
linna raamatusõbrad jagada 
oma lugemisrõõmu teistega 
sedaviisi, et trollides, bussides 
ja trammides loeti raamatuid 
kõva häälega ette. Lugemis-

aasta ongi selleks, et pöörata 
rohkem tähelepanu raamatu-
te avastamisele. 

Loo Keskkooli emakeele-
õpetaja Ebe Talpsepp ütles: 
„Kõikidest keelealastest üri-
tustest, olgu need siis vikto-
riinid, konkursid, keelealased 
mängud, konverentsid vms, 
võtavad meie õpilased agaralt 
osa. Ajal, mil ümberringi võib 
kohata lohakat keelekasutust, 
on küllaltki keeruline õige-
kirja omandamine, sest peale 
koolitunni pole suurt millele-
gi toetuda. Seetõttu olen õpi-
lastega väga rahul, kui nad tu-
levad õhinaga teatama ühest 
või teisest keeleapsust, mida 
nad ajalehtedes, plakatitel või 
reklaamides lugenud-näinud-
kuulnud on.“ 

Keel on visiitkaart
Ebe Talpsepa kodus seisab 

raamaturiiulil tähtsal kohal 
pühendusega ajalooraamat, 
mis on ühe ta endise õpilase 
väitekiri. Nii Loolt kui ka teis-
test koolidest, kus ta varem 
õpetanud on, on mindud fi-
loloogiat õppima; ka on ees-
ti keele õpetajate seas paar te-
ma endist õpilast ning enamik 
Ebe praktikante on samuti 
koolile truuks jäänud. "Arvan, 
et emakeeleõpetaja ülesanne 
polegi kõikidest endale mant-
lipärijat koolitada. Tähtis on, 
et inimesel säiliksid lugemis-

huvi ja mõistmine, et kõik see, 
mida ja kuidas räägime-kirju-
tame, on meie visiitkaart. See 
aga jutustab meist nii mõnda-
gi, et mitte öelda – kõike," kin-
nitab emakeeleõpetaja.

Õpetaja Ebe Talpsepp jät-
kab: „Lugemisaasta puhul 
pöörame tänavu suuremat tä-
helepanu raamatute avasta-
misele. Vanema astme ema-
keelenädal 15.–19. märtsil oli 
pühendatud lugemisele. Kui 
õpilastel puuduks huvi, me 
selliseid üritusi ei organisee-
riks. Näiteks tegid 12. klas-
si õpilased ise ettepaneku lu-
gemisöö korraldamiseks, sel-
le tegime kohe ära. Õnneks on 
mul koolis imelised kolleegid, 
kellega on lust koostööd teha. 
Ma ei ole originaalne, kui üt-
len, et niikaua, kui eesti kee-
les luuletatakse, ei kao see ku-
hugi. Kui keegi väidab, et ees-
ti keel on keeruline ning seda 
on raske selgeks saada, soovi-
tan mõelda pisut teisiti – kee-
les pole midagi rasket, meie 
emakeel, nagu iga teinegi, on 
huvitav, ja huvitavate asjade-
ga tasub tegelda.“ 

Kolmandat aastat järjest 
kuulutab Jõelähtme vallava-
litsus välja kodulooliste jut-
tude võistluse. Väärtustame 
eesti keelt ja kodukandi lugu-
sid.

Kestab paastuaeg, aga liha-
võttepühad on juba lähedal. 

Raha vahetub, aga keel jääb

Niikaua kui eesti 
keeles luuletatak-
se, ei kao see keel 
kuhugi.

Loo Keskkooli 1A klass emakeelenädala ärakirjavõistlusel.
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Pidulik naistepäevakontsert Lool
Silja Trisberg

Jõelähtme vallavalit-
susel on olnud juba aas-
taid tavaks teha naiste-
päeva puhul oma valla 
naisperele ja allasutus-
te töötajatele meeldiv 
üllatus.  

Seekord oli kingitu-
seks terve bukett paraad-
rüüs meeskoorilauljaid. 
Pole sugugi igapäevane, 
et kõrgkultuur tuleb ko-
ju kätte. Kontsert toimus 
Loo Keskkooli aulas, mis 
selgus olevat suurepärase 
akustikaga kontserdisaal. 
Meile laulis Eesti Rahvus-
meeskoor RAM-i dirigen-

di Andrus Siimoni juha-
tusel. Kava koosnes ees-
ti meestelaulu klassikast 
– ikka naistest ja naistele. 
Mõnusa huumoriga kos-
jalauludest kuni sügava-
le hingesoppi ulatuvate 
peenetundeliste armas-
tuslauludeni välja. Kavas 
ei puudunud meie armas-
tatud Veljo Tormise, Cy-
rillus Kreegi, Alo Ritsingu 
looming. Kava mitmeke-
sistamiseks oli koorilau-
lude vahele pikitud bas-
sirühmas laulva klarne-
tisti Jaan Kriveli ja koori 
klaverisaatja Siim Selise 
poolt suurepäraselt esita-
tud džässilik pala.

Esitati ka mehhiko ja 
itaalia rahvalaule. Peab 
nentima, et lõunaamaa-

laste kirest õhkavad lau-
lud armastusest ja vasta-
mata armastusest mõju-
sid hingele ehk isegi liiga 
jõulistena. Seevastu üks 
Iirimaalt pärit laul oli lau-
sa hingepalsamiks.

Siinkohal tuleks kiita 
meeskoori kõla, mis oli 
ületamatu. Võib küll öel-
da, et tervikuna on mees-
koor “täies õies”. Hää-
lerühmad on tasakaa-
lus, kõik lauljad on indi-
viduaalselt vokaalselt vä-
ga võimekad. Kooril on 
tohutu potentsiaal. Diri-
gendil on võimalik kava 
ülesehitusega mängida, 
sest lauljate seas on väga 
häid instrumentaliste.

Meie naistepäevakont-
serdil demonstreeriti vä-

ga võimsat kõlajõudu, kui 
kõik 50 meest täiel rinnal 
hingasid ja laulsid. Samas 
oli võimalik nautida teno-
rite kõrgete nootide hin-
gestatud pianot, mõnes 
loos üllatasid jälle bassid 
ülimadalate mahlakate 

toonidega. Selline emot-
siooni ja häälevärvi pidu! 
Elamus kordumatust he-
libuketist oli fantastiline. 

Kõige krooniks lauldi li-

saloona G. Ernesaksa “Si-
reli, kas mul õnne”.

Siis mõtlesin küll, et 
kas või ainuüksi selle lau-
lu pärast tasus kohale tul-
la. Iga selline sündmus on 
kordumatu. Õnnelikud 
on need, kes kingitusest 
rõõmu said.

Eesti Rahvusmeeskoor 
on teadaolevalt suurim 
kutseline meeskoor maa-
ilmas. 1944. aastal Gus-
tav Ernesaksa asutatud 
koor on praegu maailma 
tuntuim professionaal-
ne koor, mille repertuaa-
ris on nii a cappella koo-
rimuusikat kui ka ligi 30 
vokaalsümfoonilist suur-
teost. 

Aitäh ilusa kingituse 
eest!

4. märtsil 2010. a 
korraldusega nr 109 
kehtestas Jõeläht-
me Vallavalitsus in-
vatranspordile uue 
hinnakirja.  

Valla sügava liiku-
mis-, nägemis- või liit-
puudega isikutele, kel-
lel on puudest tingi-
tult raskusi isikliku või 
ühistranspordi kasu-
tamisega, õppimise või 
töötamisega ja avalike 
teenuste kasutamise-
ga ja riskirühma eaka-
tele avalike teenuste ka-
sutamiseks on ühe sõi-
dukilomeetri hind 1.50 

ning ootetunni hind 15 
krooni.

Bussiteenust saavad 
tellida ka teised vallaela-
nikud, kellele on ühe 
sõidukilomeetri hind 5 
krooni ja ootetunni hind 
25 krooni.

Teenuse eest tasumi-
ne toimub sularahas 
vastavalt transpordiva-
hendijuhi poolt täide-
tud sõidulehele. Võima-
lik on ka tasumine valla-
valitsuse poolt esitatud 
arve alusel.

Sõiduki tellimiseks 
helistada hariduse-, 
kultuuri- ja sotsiaalosa-
konna juhatajale tel 60 
54 860.

Vallavalitsus otsustas 
maksta toimetulekutoe-
tust 15 inimesele kogu-
summas 25 770 krooni.

Otsustati peatada elu-
ruumi üürileping seoses 
üürniku raske haigusega.

 Otsustati toetada kul-
tuuri-, haridus- ja spor-
diprojekte 47 200 krooni 
ulatuses.

 Vallavalitsus andis ava-
liku ürituse loa süstaslaa-
lomi klubile Pirita, kes 
korraldab 23. – 25. april-
lil  Jägala jõel Balti karika-
võistluste 3. etapi süstas-
laalomis.

Vallavalitsus väljastas 
ehitusloa Loo ja Iru vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi-
de rekonstrueerimiseks.

Otsustati esitada voli-

kogule eelnõu AS-ile For-
tum Termest isikliku ka-
sutusõiguse määramiseks 
Jõe 2b kinnistule (Kos-
tivere katlamaja) seoses 
soojatootmisega Kostive-
re alevikus. 

Otsustati finantseerida 
sotsiaalset spordiprojekti 
2010. aasta esimesel pool-
aastal, võimaldamaks 
Kostivere ja Loo noortel 
tasuta osaleda ju-jutsu 
treeningutel. Selleks eral-
dati selleks spordiklubile 
Gilborn 25 000 krooni. 

Otsustati maksta toi-
metulekutoetusi 7 inime-
sele 24 000 krooni ulatu-
ses.

Otsustati muuta elu-
ruumide alaliste kulude 
piirmäärasid toimetule-

kutoetuste määramisel, 
mis on volikogule esitatav 
eelnõu.

Otsustati esitada voli-
kogule eelnõu Koogi küla 
Metsaveski ja Jõeveski tä-
navate avaliku kasutusse 
määramiseks.

Samuti otsustati esita-
da volikogule eelnõu Loo 
laada müügipiletite hin-
dade kehtestamiseks.

Otsustati esitada valla-
volikogule eelnõu voliko-
gu ajutise komisjoni loo-
miseks  Rebala  teemapla-
neeringu protestide ja et-
tepanekute läbivaatami-
seks. Komisjoni ülesan-
deks saab seisukoha ku-
jundamine teemaplanee-
ringu  edasise menetle-
mise küsimustes.

22. veebruaril toimunud volikogu istungil oli 
päevakorras vaid 12 punkti, kuid teemad olid 
valla jaoks väga olulised. Teisel lugemisel võeti 
vastu nii valla muudetud arengukava kui 2010. 
aasta eelarve. Põhimõttelisi parandusi kum-
massegi dokumenti menetluse lõpusirgel enam 
ei tehtud, kuid tulenevalt tagasihoidlikust lae-
kumisest aasta alguses oli vallavalitsus eelar-
vet veelgi kärpinud ning kinnitamisele läks eel-
arve mahus 98 miljonit krooni. Loodame väga, 
et eelarve sai tehtud piisavalt konservatiivne, et 
saaksime 2010. aasta lõpuni ilma negatiivset li-
saeelarvet koos-
tamata. 

Nii eelarve 
kui arengukava 
on väga mahu-
kad dokumen-
did, mis “Voli-
kogu veeru” formaati kuidagi ära ei mahu, aga 
kõigil huvilistel soovitan nendega tutvuda val-
la kodulehe kaudu.

Ühe olulise dokumendina kinnitas voliko-
gu uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate 
koosseisu. Kui eelmisel aastal oli vallavalitsuses 
42,5 ametikohta, siis nüüd jääb alles 35,7 ameti-
kohta. Liidetakse maa-, arengu- ja planeerimis-, 
ehitus- ja keskkonnaosakonnad ning ühenda-
tud osakond hakkab kandma nime maa-, ehi-
tus- ja keskkonnaosakond. Endistest osakon-
najuhatajatest saavad nõunikud, mis tähendab 
ka väikest palgalangust. Neljale ametnikule tä-
hendas see struktuurimuudatus koondamist.

Seoses ehitus- ja planeerimistegevuse vaibu-
misega vähenes märkimisväärselt ka vastava 
valdkonna ametnike töökoormus, mistõttu ot-
sustasime kulukad ametkohad koondada. Teis-
te koondatud ametnike töökohustused jagati 
ümber allesjäänute vahel. 

Volikogu oma olemuselt on vallakodani-
ke esindus, kes seisab vallaelanike huvide eest. 
Tihti esineb aga olukordi, kus pole võimalik lan-
getada otsust, mis kellegi huve ei riivaks. Sellisel 
juhul tuleb lähtuda avalikest huvidest ja seadu-
sega pandud raamidest. Kahel viimasel volikogu 
istungil on volikogu pidanud arutama volikogu 
otsuste vastu esitatud vaideid, kus vallakodani-
kud on volikogu otsuse vaidlustanud ja palunud 
volikogul see tühistada. Tegemist on küll voli-
kogu otsustega, mida ei ole vastu võtnud täna-
ne volikogu koosseis. Loomulikult on volikogu 
alati püüdnud selliseid otsuseid vältida, mis ühe 
või teise subjekti huve kahjustada võiks, kuid va-
hel neid langetada tuleb ja sellisel juhul peab vo-
likogu oma otsuseid põhjendama ja selgitama 
ning suhtlema osapooltega, keda otsus puudu-
tab. Selleks ongi ellu kutsutud volikogu esime-
he vastuvõtt ja ma usun, et selline töövorm ai-
tab edaspidi vähendada volikogu otsuste vastu 
esitatavate vaiete hulka. Loodan väga, et seelä-
bi õnnestub parandada ka volikogu otsuste kva-
liteeti nii, et ükski valla elanik ei tunneks enda 
huvisid volikogu otsuste läbi kahjustatuna.

Plaanis on alustada volikogu esimehe vastu-
võttudega vallamajas esialgu kord kuus iga kuu 
viimasel neljapäeval kell 15.00 kuni 17.00. Märt-
sis on vastuvõtupäevaks 25.03. Pöörduda saab 
kõigis küsimustes, kus volikogu ja volikogu esi-
mees vähegi abiks olla saab, kindlasti on tere-
tulnud ka kõik need probleemid, millele senini 
lahendusi pole pakkuda suudetud, samuti saa-
me koos otsida lahendusi üldisematele problee-
midele. Loomulikult on oodatud ka kõik pöör-
dumised nii e-kirja kui telefoni teel.

e-mail: art@artkuum.ee
telefon: 5017127 

skype: art.kuum

Volikogu 
veerg

Soovitan õigusakti-
dega tutvuda valla 
kodulehe kaudu

RAM on teada-
olevalt suurim 
kutseline mees-
koor maailmas

Art Kuum 
volikogu esimees

Invabussi 
uued hinnad

Vallavalitsuse istungite lühiülevaade
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Kadri Lepik

Kostivere noortekeskus 
on juba paar kuud vanem 
kui lihtsalt üheaastane ja 
selle juhataja Kadri Lepik 
on saanud siin töötades ka-
hekümne kolme aastaseks. 
Kauaigatsetud noortekes-
kus on täiega käivitunud, 
aleviku päevapilti ei kuju-
taks noortekeskuseta ette-
gi. Noored on siinse kohtu-
mispaiga omaks võtnud.

Tõsi on see, et noortekesku-
ses pole kunagi ükski päev tei-
se sarnane. Iga noore ideed, 
mõtted, mured ja rõõmud saab 
ära kuulatud ja üheskoos nei-
le püütud leida lahendus või 
teostus. Keskus peab olema 
atraktiivne koht, kuhu noo-
red tahavad tulla vabataht-
likult, kas siis mõnusalt aega 
veetma või kogema mittefor-
maalse õppimise vajalikkust 
ja kasulikkust. Noortekeskuse 
juhataja ja noorsootöötajana 
on mul hea meel, et saan seda 
tööd teha koduvallas, kus seda 
kõige rohkem vajatakse. Minu 
juured on Lool, tollal polnud 
seal veel oma noortekeskust 
nagu nüüd. 

Minu jaoks ei lõpe noorsoo-
töö siit majast väljudes, töö tu-
leb minuga kõikjale kaasa. 

Õhtuti kodukohas ringi ja-
lutades tuleb ju paratamatult 
teha tänavalgi noorsootööd, 
vabal päeval ei luba süda vas-
tamata jätta ühegi noore ini-
mese murelikele sõnumite-
le või  telefonikõnedele. Noor-
sootöötaja ei saa lihtsalt silma 
kinni pigistada ja ükskõikselt 
edasi kõndida. Kui olukord va-
jab lahendamist, siis tuleb se-
da teha kohe. Mõnigi kord, mis 
salata, tuleb rääkida ka palju-
del ebameeldivatel teemadel 
esialgu ebasobivana tunduval 
ajal. Inimestega töötamise võ-
lu peitubki selles, et ühel het-

kel märkad noore mõtlemises 
toimunud muutust. 

Lisaks sellele, et noortekes-
kus korraldab mitmesugu-
seid temaatilisi üritusi, dis-
kussioone, koolitusi, filmiõh-
tuid, noortepidusid, mängu-
õhtuid ja palju muud, on noor-
sootöö siiski rohkemat kui 
lihtsalt ürituste korraldami-
ne. Pealtnäha lihtsates ruu-
mides saab ühe päeva jook-
sul korda saadetud väga pal-
ju. Noorsootöö üks olulisi rolle 
on kindlasti tervise arendami-
ne ja noore kaitsmine kahjuli-
ke mõjude eest. Noorsootöö-
tajana peab kõik väiksemadki 
probleemid päevavalgele too-
ma, ainult nii on võimalik nei-
le lahendus leida. Sotsiaalseid 
probleeme esineb iga päev 
ning nende lahendamine on 
üks olulisemaid noorsootöö 
eesmärke, ja sotsiaalkasvatus 
moodustabki suure osa päe-
vast. Viisin hiljuti Kostiveres 
läbi kvalitatiivse uuringu, kui-
das on olla laps tänapäeval, ja 
selgus, et hoopis raskem, kui 
mina arvasin. Lapse ja noo-
re koht ühiskonnas sõltub eel-
kõige tema enda isikuomadus-
test ja aktiivsusest, kuid kõiki 
mõjutavad ka mitmed väliste-
gurid. Keskkond ja noortekes-
kuse olemasolu annab lastele 
ja noorukitele võimaluse täis-
väärtuslikuks arenemiseks.

Noorsootöötajal ja noor-
te eestvedajal on palju rol-
le. Tuleb olla sotsiaalpeda-
goog, õpeta-
ja, sõber, rin-
g i ju hend a-
ja, psühho-
loog, toime-
taja, koris-
taja, loovku-
jundaja jne. 
N o o r s o o -
töötaja peab 
olema eeskujuks, innustajaks 
ja suunajaks. Noorsootööta-
ja ülesanne on luua oma töö-
ga mitteformaalne õppimis-
keskkond, mis toetab noore 
isiklikku arengut, sotsialisee-

rumist ja kujunemist ühiskon-
nas hästi toimetulevaks liik-
meks. Ootused noorsootööta-

ja suhtes on kül-
lap suured.

Noorsootööta-
jana olen kindlas-
ti hinges ka maa-
i l m a p a r a n d j a , 
aga seejuures tu-
leb olla väga rea-
listlik. Lihtsalt 
pilvedes hõljuda 

pole võimalik, sest välku ja 
müristamist noored juba teha 
oskavad. Kõiki maailma pois-
se ja tüdrukuid ei saa kohe 
muuta “headeks ja aktiivse-
teks”. Lapsel ja noorukil peab 

endal olema oma tahe ja soov 
olla ja teha. Tihtilugu see soov 
esialgu puudub. Sellised lap-
sed ihkavad tähelepanu ja ta-
havad tegelikult kuulda head 
sõna. Sellised lapsed tulebki 
märkamatult panna mingit 
protsessi  juhtima. Ja kui laps 
on ära teeninud hea sõna, te-
kib eduelamus. See on tavali-
selt meeldiv ja seda tahetakse 
kogeda veel. 

 Muidugi on võimalik moti-
veerida ja temperamenti ar-
vestades leida mõjutusviise. 
Siinkohal pean ma kindlas-
ti ära märkima ka selle tea-
da-tuntud võrgustikutöö va-
jaduse. 

Mulle meeldib mu töö, ning 
see on samuti mu hobi. Lisaks 
oma tööle ja hobile on minu 
suureks armastuseks teater. 
Keskkoolis õppisin teatriklas-
sis ning ülikooliaastatel oli li-
saerialaks näiteringi juhtimi-
ne. Armastan ise teatrit teha 
ja olen ka suur teatrikülasta-
ja. Kahjuks venivad tööpäe-
vad pikaks ja nii tihti, kui soo-
viksin, enam teatrisse ei jõua. 
Aga kui vähegi võimalik, lä-
hen mõnd etendust vaata-
ma. Ja loomulikult juhendan  
näiteringi,  Tallinna Lilleküla 
Gümnaasiumis. 

Mulle on meeldinud alati 
ka sport, aga selleks harrastu-
seks ei jätku enam üldse aega. 
Tuleb teha valikuid ja õppida 
on ka vaja. Lisaks tööle noor-
tekeskuses võtavad osa mu 
ajast magistriõpingud. Ar-
van, et noorsootöötajal tuleb 
end pidevalt täiendada. Prae-
gu omandan  magistrikraa-

di sotsiaalpedagoogika ja las-
tekaitse erialal Tallinna Üli-
koolis.

Kui minult küsitakse, mil-
lest ma unistan, siis midagi 
kindlat ja hiiglama huvitavat 
ma kahjuks välja tuua ei os-
ka. Mul pole vist jäänud aega 
üle, et fantaseerida utoopilise 
unelma üle. Unistan igapäe-
vastest ja lihtsatest asjadest, 
et need toimiksid. Et oleks õig-
lus, ja muidugi sellest, et kuna-
gi saan oma elule kriitilise pil-
guga tagasi vaadata ja ise ra-
hul olla.

Kindlat eeskuju kui sellist 
mul ei ole. Kuna aga tegelen 
erinevates valdkondades, siis 
on mu teele jäänud palju ini-
mesi, keda imetlen. Need sii-
rad ja tahtejõulised tegijad, 
kes oskavad tahta ja teha, kes 
teevad midagi sellist, mis tu-
leb südamest ja läheb hinge ja 
on tehtud “kogu täiega.” Näi-
teks teatrimaailmas lavasta-
ja Tiit Ojasoo ja näitleja Eve-

lin Pang. Meie valla tegijatest 
imetlen ma alati Kai Müürsep-
pa ja tõelist huvijuhti Rozeta 
Meost. Loo kooli ajast jäävad 
alatiseks meelde Ebe Talpsepa 
laulvad emakeelereeglid. Neid 
inimesi, keda ma imetlen, õn-
neks ikka jätkub, ja kindlas-
ti on suureks eeskujuks mulle 
mu ema.

Kõige enam teeb rõõmu liht-
sate asjade toimimine. Rohe-
lus, naer, see kui silmad sä-
ravad, värskus, ilusad tradit-
sioonid on need tavalised as-
jad, mis minugi südant alati 
liigutavad.

Kellelegi ei meeldi kurvad 
inimesed, aga kurbi päevi tu-
leb tahtmatult ikka ette. Mind 
teeb kurvaks näiteks see, kui 
ma olen teinud kõik endast 
oleneva, et asjad toimiks, ja 
see siiski nii ei ole. Ja siis, kui 
ma olen kurb, kuulan õrna ja 
ilusat muusikat, või hoopis ra-
ju punkrocki ja jooksen selle 
saatel värskes õhus. See aitab!

INIMESED

Kutsumus

oov 
ap-
ta-

eadd 
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ar-
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ea-a-
va-

Noorsootöötaja peab oskama korraldada seminare, koolitusi, 
nõustada noorsootöö valdkonna küsimustes, pidada läbirääkimi-
si, kirjutada projekte, juhtida inimesi. Ta peab tundma riigi põhi-
korra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õigus-
te ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenis-
tust reguleerivaid õigusakte, noorsootööd, täiskasvanute koolitust 
ja vabaharidust reguleerivaid õigusakte. Noorsootöötajal peavad 
olema teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsioo-
ni struktuurist, avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve koos-
tamise põhimõtetest ning tal peab olema väga hea suhtlemisos-
kus. Kindlasti on veel palju asju, mida noorsootöötaja peab oska-
ma ja suutma.

Loo kooli ajast 
jäävad alatiseks 
meelde Ebe 
Talpsepa laulvad 
emakeelereeglid

Noorsootöötaja
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Loo-Maardu 
tee-ehitus algab

Prügimägi on kasutamata jääv energia Iru uus energiaplokk 
maksab Eesti Energiale 
1,5 miljardit

AS Merko Ehitus on alus-
tanud Loo-Maardu teelõigu 
väljaehitamiseks vajalikke 
ettevalmistustöid. 18. veeb-
ruaril kirjutas Maanteeamet 
Eesti ehitusfirmadega AS 
Merko Ehitus ja Tallinna Tee-
de AS ning Läti ehitusfirma-
ga SIA Merks alla Loo-Maa-
rdu teelõigu ehituslepingu-
le, mille kohaselt valmib uus 
6,8km pikkune maanteelõik 
järgmise aasta lõpuks. 

Märtsi lõpus algavate töö-
de käigus ehitatakse Tallin-
na-Narva maantee 6,8 km 
pikkune teelõik (km 10,6-
17,4) Loost Maarduni 6-raja-
liseks (3,7km ulatuses) ja üle-
jäänud 3,1km ulatuses 4-ra-
jaliseks I klassi nõuetele vas-
tavaks maanteeks. Renovee-
ritavale maanteelõigule ehi-

tatakse ka kaks eritasandilist 
ristmikku (Loo ja Maardu) 
ning osaliselt ehitatakse üm-
ber Jõelähtme eritasandiline 
ristmik. Samuti ehitatakse 
uuele teelõigule 5,8km jagu 
kogujateid, 8 km kergliiklus-
teid, kaks tunnelit ja sild ja-
lakäijatele ning jalgratturite-
le ja 564m pikkune müratõk-
kesein. Lisaks sellele ehita-
takse üle Pirita jõe kulgev va-
na raudteesild ümber kerg-
liiklussillaks. Ehitusjärele-
valvet teostab Ramboll Eesti 
AS koos Teede Tehnokesku-
se ASiga.

Tee-ehitustööd kulgevad 
liiklejale sõbralikult, ümber-
sõite ja ümbersuunamisi ei 
ole kavandatud.  Küll aga tu-
leb arvestada kiiruse piiran-
gutega. 

Ando Leppiman, 
Eesti Energia Taastuvenergia juht

Praegu üle Eesti levi-
nud massilise prügilatesse 
ladestamise kõrval on va-
ja arendada nüüdisaegse-
maid ja keskkonnasõbra-
likumaid jäätmekäitluse 
vorme – taaskasutada jäät-
meid energiatootmises.

Seetõttu rajabki Eesti 
Energia Irusse masspõletus-
tehnoloogiaga jäätmepõle-
tusploki, mis hakkab tootma 
soojust pealinnale ja elektrit 
Eesti Energia võrku, kuid ai-
tab taaskasutusse võtta kuni 
220 000 tonni segaolmejäät-
meid ning tööstus- ja ehitus-
jäätmeid. 

Tänapäevastes enim kom-
mertskasutuses olevates 
jäätmete masspõletussead-
metes muundatakse ca 85% 
jäätmetes sisalduvast ener-

giast elektriks ja soojuseks. 
Samal tehnoloogial 

põhinev jäätmepõ-
letusplokk valmib 
peagi ka põhjanaab-
rite pealinnas Hel-
singis, enim ka-
sutatud on see ka 
Rootsis ja Taanis 
ning kokku on Eu-
roopas selliseid üle 
400. 

Kuna Iru elektri-
jaam on oma kohal 
olnud üle kolme-
kümne aasta ja mit-
med uue ploki sead-
med paigutatak-
se olemasolevas-
se jaama, siis prü-

gipõletusploki lisandumine 
selle kõrvale ei ole visuaal-
selt suur muutus. Ka toot-
misprotsess on uues plokis 
tänapäevane ja karmide-
le reeglitele vastav, mistõttu 
negatiivseid ilminguid selle-
ga ei kaasne. Prügiauto sõi-
dab hoonesse sisse ning kal-
lutab oma koorma otse sü-
gavasse punkrisse. Suletud 
ruumist ei saa prügi minna 
lendlema ega levitada ümb-
ruskonda halba lõhna. 

Samuti vastab prügipõle-
tusplokk märksa kõrgema-
tele keskkonnanõuetele kui 
näiteks biokütusel töötav 
koostootmisjaam. Keskkon-

namõju näitena võib välja 
tuua, et prügipõletusplokk 
eraldab tunnis umbes ne-
li korda vähem kasvuhoone-
gaase kui üks suuremat sor-
ti ligi 70 km/h sõitev veoau-
to. See tähendab, et Narva 
suunas kulgev maantee loob 
piirkonnas oluliselt rohkem 
saastet kui tulevane mood-
ne energiaplokk.
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Eesti Energia ja Construc-
tions Industrialles De La Me-
diterranee (CNIM) poolt 11. 
märtsil  sõlmitud ehitusle-
pingu kohaselt valmib Bal-
timaade esimene jäätmepõ-
letusplokk 2012. aastal.

Olemasoleva Iru elektrijaa-
ma laiendusena rajatava uue 
energiaploki ehitustööd al-
gavad selle aasta suvel. Nii-
öelda võtmed-kätte ehitusle-
pingu järgi rajatava elektrit 
ja soojust tootva energiaploki 
maksumus on ca 1,5 miljar-
dit krooni. Uues plokis saab 
aastas ära põletada kuni 220 
000 tonni Eestis liigiti kogu-
mise järel ülejäävaid olme-
jäätmeid ning ehitus- ja töös-
tusprahti. “Kuigi prügist saa-
dav energia on võrreldav põ-

levkivi omaga, kuhjatakse tä-
na suur osa jäätmetest liht-
salt prügimäele. 

Iru jäätmepõletusplokis 
saame juba kahe aasta pärast 
ning esimesena Baltimaades 
taaskasutusse võtta oluli-
ses koguses Eestis igapäeva-
selt tekkivaid jäätmeid,” sõ-
nas Eesti Energia juht Sandor 
Liive. “See säästab oluliselt 
meie loodust ning samas pa-
kub võimalust toota elektrit 
ja soojust kodumaist päritolu 
stabiilse hinnaga kütusest. 

Nii saab ka meie poolt pa-
kutav prügi vastuvõtutasu 
olema soodsam kui prügi-
latel ning soojuse hind sta-
biilsem ja soodsam kui gaa-
sist või biomassist soojuse 
tootmisel.”CNIM ehitab Ees-
ti Energiale võtmed-kätte põ-
himõttel energia tootmisük-
suse, mis on üks efektiivse-
maid omalaadsete seas Eu-
roopas. Selles kasutatakse 
viimaseid tehnoloogiaid nii 
jäätmete põletamisel, ener-
gia ülekandel kui ka heitgaa-
side puhastamisel. Uue koos-
tootmisploki soojuse toot-
mise võimsus saab olema 50 
MW ja elektri tootmise võim-
sus 17 MW ning see hakkab 
täiendama olemasoleva Iru 
elektrijaama tootmisvõimsu-
si (648 MW soojust ja 190 MW 
elektrit).

Tänapäevastes enim kom-
mertskasutuses olevates jäät-
mete masspõletusseadmetes 
muundatakse ca 85 protsen-
ti jäätmetes sisalduvast ener-
giast elektriks ja soojuseks.

 

Vallavalitsus

 Kuigi Eesti Energia allkirjastas 
juba prügipõletustehase 
ehituslepingu, pole Jõeläht-
me Vallavalitsuse andmetel 
Maardu Linnavalitsus ehitus-
luba sellele objektile senini 
väljastanud ning vastuseta on 
veel mitmed Iru küla elanike 
poolt tõstatatud küsimused, 
mis vajavad lahendamist enne 
projektiga edasiminekut.

Kommentaar

Jõelähtme vallavalitsus 
teatab, et kolmapäeval, 
24. märtsil algusega 
kell 18.00 toimub Loo 
kultuurikeskuse saalis 
teavituskoosolek elan-
ikkonnale, kus Maan-
teeamet ja ehitajad 
annavad ülevaate Loo – 
Maardu teelõigu ehi-
tustöödest ja vastavad 
küsimustele.

Prügiauto sõidab 
hoonesse sisse 
ning kallutab oma 
koorma otse süga-
vasse punkrisse.
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Jõelähtme valla kevadised talgud ja kogumisringid

Teeme Ära talgupäev 1. mail 2010

Liis Truubon 
Jõelähtme valla keskkonna 
vanemspetsialist 
liis@joelahtme.ee
605 4961

Sel aastal toimuvad suu-
red üleriigilised talgud 1. 
mail, millest ootame osa 
võtma ka Jõelähtme valla 
inimesi (vt täpsemalt Mar-
gus Vaini artiklist “Teeme 
Ära talgupäev 1. mail 2010“ 
või kodulehelt www.teeme-
ara.ee).  

Ühised kevadised talgud
Igal kevadel on toimunud 

meie valla külades mitmed 
heakorratalgud. Et ühendada 

üleriigilisi ja valla külade iga-
kevadisi koristustalguid, palu-
me vallavalitsusele 5. aprilliks 
teada anda külades toimuva-
test ühistalgutest ja ettevõt-
mistest. Nii saame ülevaate, 
kui palju ja millega saab valla-
valitsus sel aastal talgute läbi-
viimisel toeks olla (n kokkuko-
gutud prügi äravedu, kileko-
tid jms). 

Info talgute koha, tegevu-
se, eestvedaja kontaktide, mil-
list abi vallalt oodatakse jms 

kohta palume saata kas e-pos-
ti aadressile liis@joelahtme.ee 
või posti teel aadressil Jõeläht-
me Vallavalitsus, Jõelähtme 
küla, Harjumaa 74 202. Kui ko-
gu info koos, saame paremi-
ni ära jagada meie selleaasta-
sed ressursid, et kõik vajalikud 
tööd tehtud saaks. Ühistege-
vuses peitub jõud! 

Elektroonika ja rehvide 
kogumisring

Palun anda 26. aprilliks tea-
da, kellel on vana elektrooni-
kat või vanu rehve, mida en-
dal ei ole võimalik ära viia, aga 
mida enam ei kasutata. Sarna-
selt eelnevatele aastatele koos-
tame laekunud info põhjal ko-
gumisringi ning äraviimise 
kuupäevast anname kõigile 
registreerunutele teada. 

Ohtlike jäätmete 
kogumsring

Ohtlike jäätmete kogumis-
ringi toimumise kuupäev on 
veel täpsustamisel, palume 
jälgida infot valla kodulehel ja 
aprillikuu vallalehes. 

Riiete ja muude 
kasutuskõlblike asjade 
kogumine

Kellel on kasutuskõlblikke 
riideid, mänguasju, raama-
tuid, mööblit, mida ise enam 
ei kasuta ning mida ei ole en-
dal võimalik mõnda kogu-
miskohta ära viia, andke sel-
lest teada 17. maiks aadressi-
le liis@joelahtme.ee või tele-
foni teel 605 4861. Laekunud 
info põhjal mõtleme läbi, ku-
hu saab asjad edasi toimeta-
da (kohad olenevad asjadest 

ja kogustest) ning anname 
info edastajatele teada, kui-
das kokkukogumise korralda-
me. Juhime tähelepanu, et as-
jad PEAVAD olema korralikud, 
puhtad ja terved. 

Kokkuvõtteks 
Palume järgmisteks kuu-

päevadeks teada anda: 
5. aprilliks külade ühistal-

gute/koristuste kohta, mille 
läbiviimisel on vajalik ka val-
la abi;  

26. aprilliks elektroonika ja 
vanarehvide kohta, mida en-
dal ei ole võimalik kogumis-
punkti viia, aga mida enam ei 
kasutata. Kokkukogutu taas-
kasutatakse; 

17. maiks kasutuskõlblike 
riiete, mänguasjade, raamatu-
te, mööbli kohta, mida endal 

ei ole võimalik kogumispunk-
ti viia, aga mida enam ei kasu-
tata. Kokkukogutu suunatak-
se korduvkasutusse. 

Meeldivat koostööd puhta-
ma Jõelähtme nimel. 

Margus Vain
Teeme Ära 2010 koordinaator 
Ida-Harjumaal
MTÜ Kodukant Harjumaa 
juhatuse liige
Rae valla Patika ja Kautjala 
külade külavanem 

Suurte asjade ärategemi-
se viis on ikka ja alati olnud 
teistega koostegemine. 

Koos tegutsedes on teh-
tud põllutöid, ehitatud maju, 
leitud ühiselt arutades üles 
need viisid, kuidas koosela-
mist kõige paremini korralda-
da. Sellist loomuomast ja rõõ-
mu toovat koostegemise viisi 
kannab endas talgute tradit-
sioon. 

2008. aastal tegid rohkem 
kui 50 000 talgulist viie tun-
niga ära töö, mille tegemiseks 
oleks muidu kulunud kolm 
aastat ja palju meie kõigi ühist 
raha. 2009. aastal tuli kokku 
ligi 12 000 ärksat inimest üle 
Eesti, et leida üles need teod 
ja viisid, kuidas elu meie kõigi 
jaoks paremaks muuta. Mõt-
tetalgutest on tänaseks sün-
dinud mitmed elujõulised al-
gatused ja teod. 

Sellel aastal kutsume eesti-
maalasi nii märkama kui te-
gema – leiame üles endi kõr-
valt need asjad ja teod, mis 
ootavad tegemist, ka need 
mõtted, mis eelmisest aastast 
veel teostamist ootavad. Lä-
heme koos ja teeme ära suurel 
talgupäeval 1. mail!

Mis toimub 1. mail?
Talgutel on ajast aega töö ja 

lõbu käsikäes käinud, nii on 
ka talgupäev 1. mail jagatud 
kahte ossa – töiseks esimeseks 
pooleks ning lõbusamaks õh-
tuseks. Iga talgujuht paneb 
lõplikult paika enda poolt ju-
hitavate talgute kulgemise 
aja ja viisi ning annab kaasa-

lööjatele sellest ka teada. Töi-
ne osa kestab ligikaudu 4–6 
tundi ja lõpeb ühise talgulei-
va söömisega. Seejärel saavad 
talgulised mõned tunnid va-
ba aega, et talguväsimus kon-
tidest peletada. Vastavalt oma 
soovile saab tutvuda ümbrus-
konnaga või turgutada ennast 
näiteks saunaleiliga. Päeva 
võtavad muusika ja pillimän-
guga kokku kõikjal Eestis toi-
muvad talgusimmanid.

Kes korraldavad?
Kokku on tulnud seitse kor-

raldajat, kes häid eestimaa-
lasi talguid korraldama kut-
suvad – Riigimetsa Majanda-
mise Keskus, Mittetulundus-
ühingute ja Sihtasutuste Liit, 
Muinsuskaitse Ümarlaud, 
Eestimaa Looduse Fond, Lii-
kumine Kodukant, Õnne-
pank ja kodanikualgatus Tee-
me Ära Minu Eesti. Partneri-
tena löövad kaasa EMT, Ko-
danikuühiskonna Sihtkapi-
tal, Swedbank, Tallinna Vesi, 

EuroPark, Eesti Rahvusring-
hääling, Elion ja Coca-Cola 
HBC Eesti.

Kuidas saab talgupäeval 
kaasa lüüa?

1. Tule talgujuhiks!
Talgud võivad olla pargi 

või kiigeplatsi kordategemi-
ne, rahvamaja remontimine, 
kohaliku muinsusmälestise 
korrastamine või hoopis kü-
laseltsi asutamine ja edasise 
tegevusplaani ühine kokku-
panek. Oma mõtte saab ala-
tes 4. märtsist www.teeme-
ara.ee lehel ära registreerida, 
kus see peagi ka teistele näh-
tavaks muutub ning siis saab 
asuda teisi kaasa kutsuma ja 
talgupäeva ette valmistama.

2. Tule talguliseks!
Juba märtsikuus saab www.

teemeara.ee lehel jälgida, 
milliseid talguid tegusad ini-
mesed Eestimaa eri nurkades 
korraldavad. 1. aprillil avaneb 

sealsamas ka talgutele regist-
reerimine, kus igaüks saab 
valida endale südameläheda-
sed talgud ning ennast, oma 
peret ja sõpru kirja panna.

3. Tule mängi talgulistele pilli 
või korralda pidu!

Et päev koos laulu ja pil-
limänguga lõbusalt õhtus-
se saata, kutsume üles kõi-
ki aktiivseid inimesi, kelle 
eestvedamisel 1. mail talgu-
peod püsti panna. Kõik, kes 
on omalt poolt valmis talgu-
listele pidu korraldama, saa-
vad ühendust võtta talgupäe-
va kultuuritoimkonnaga tal-
gute veebilehel. Ka esinejad 
saavad end alates 15. märtsist 
www.teemeara.ee lehel kirja 
panna, et pidude korraldajad 
nad üles leiaksid ja saaksid 
kaasa kutsuda. Samasse koh-
ta pannakse üles ka kogu info 
kohalike talgupidude kohta.

4. Toeta talguid!
Talgute korraldajaid saab 

toetada materiaalselt – töö-
vahendite, kinnaste, kotti-
de, toidu või joogipoolisega. 
Ehk on sul hoopis saun, mille 
oleksid valmis talguliste jaoks 
kuumaks kütma? Et oma tuge 
pakkuda, võta ühendust tal-
gute lehe www.teemeara.ee 
kaudu sobiva talgujuhiga või 
talgupäeva korraldusmees-
konnaga. Endale meelepära-
seid talguid saad toetada ka 
rahaga – täpsed juhendid ja 
konkreetse viitenumbri leiad 
talgupäeva veebist.

Kindlasti on talgute kor-
raldamise tradistioon mõnes 
paigas oluliselt pikem kui vii-
mased paar aastat, kuid mit-
te igal pool pole see nii. Just 
sellepärast, et julgustada ka 
neid, kes seni pole veel tal-
guid korraldanud, kutsun 
kõiki üles oma talgud regist-
reerima Teeme Ära kodulehel 
www.teemeara.ee. Sel viisil 
võite leida oma ettevõtmiste-
le uusi toetajaid ja kaasamõt-
lejaid. 

Minu kodukülas Patikal 
Rae vallas oleme koos teiste 
aktiivsete inimestega heakor-
ratalguid korraldanud järje-
pidevalt juba viis aastat (vahel 
ka mitu korda aastas) ja kor-
raldame neid ka sellel aastal. 
Just viimastel aastatel on ini-
meste kaasaaitamise aktiiv-
sus kasvanud. Usun, et suur 
osa on selles ka kodanikual-
gatuse Teeme Ära Minu Eesti 
poolt tehtaval üleriigilisel tea-
vitustööl. 

Heade mõtete ja ideede ja-
gamine sünnitab uusi ideid. 

Olen valmis koos oma piir-
konna teiste vabatahtlike-
ga oma oskuste ja kogemus-
te piires abistama teid talgu-
te korraldamisel. Minuga saa-
te ühendust e-posti margus.
vain@mail.ee kaudu või tele-
fonil 5114273.

Eurole minnakse 
üle järsult

Eurotsooniga liitumine 1. 
jaanuarist 2011 tõotab tuua 
vallale lisatööd. 

Üle tuleb vaadata kõik kehti-
vad kohalikku elu reguleerivad 
üldaktid, kuna kehtivates õi-
gusaktides tuleb sõna "kroon" 
asendada sõnaga "euro". Ana-
lüüsida tuleb kõiki üldakte ja 
otsustama nende muutmise 
vajaduse. Küllap ongi aeg üldi-
sed õigusaktid taas üle vaada-
ta, kuna mitmed seadused on 
vahepeal muutunud ja on põh-
just hinnata nende sobivust 
tänaseks muutunud õigusruu-
mi. Kuivõrd riik ei saa valda-
de eest muuta nende kehtesta-
tud õigusakte, piirdub rahan-
dusministeeriumi abi nõusta-
misega õiguslikes küsimustes, 
samuti jääb riigi osaks omava-
litsuste monitooring ning teh-
niliste küsimuste koordineeri-
mine. Kas omavalitsus loob ka 
kohaliku komisjoni eurole üle-
minekuks, jääb meie volinike 
otsustada. 6. juulil 2010 kinni-
tab Euroopa Liidu rahandus-
ministrite nõukogu Eesti liitu-
mise euroalaga ning vahetus-
kursi. 

Vabariigi Valitsus kiitis 
heaks ning saatis riigikokku 
euro tulekuga seotud seadu-
semuudatused. Euro kasutu-
selevõtt Eestis toimub eelnõu 
järgi kohese järsu ülemine-
kuna 2011. aasta 1. jaanuarist. 
Seadus reguleerib Eesti krooni 
eurodeks vahetamist ja kroo-
ni käibelt kõrvaldamist, euro 
ja krooni paralleelkäivet ning 
sätestab Eesti kroonilt eurole 
üleminekuks vajalikud muu-
datused seadustes. 

Nimetatud päeval vaheta-
takse pangakontodel olevad 
kroonid eurodeks keskkursi-
ga automaatselt ja teenusta-
suta ning samadel tingimustel 
saab pankades vahetada sula-
raha 6 kuu jooksul alates euro-
le üleminekust. 

 

 Info talgute koha, tegevuse, 
eestvedaja kontaktide, millist 
abi vallalt oodatakse jms kohta 
palume saata kas e-posti aad-
ressile liis@joelahtme.ee või 
posti teel aadressil Jõelähtme 
Vallavalitsus, Jõelähtme küla, 
Harjumaa 74 202. Kui kogu 
info koos, saame paremini 
ära jagada meie selleaastased 
ressursid, et kõik vajalikud tööd 
tehtud saaks. Ühistegevuses 
peitub jõud! 

Info
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6 DETAILPLANEERINGUD

Hinnapettusest, kinnisvaramullist ja haldusmenetlusest
Johann-Aksel Tarbe
Jõelähtme vallaarhitekt

Vastavalt planeerimis-
seaduse § 9 lg 1 koostatakse 
detailplaneeringuid maaka-
sutuse ja lähiaastate ehitus-
tegevuse aluseks. 

Jõelähtme vallas on aegade 
jooksul algatatud 464 detail-
planeeringut, millest on keh-
testatud ca 188 detailplanee-
ringut. Seega võib öelda, et 
menetluses on igapäevaselt ca 
275 detailplaneeringut. Nen-
dest peaaegu pooltel ehk 122 
detailplaneeringul ei ole sõl-
mitud lepingut ega alustatud 
sisulist menetlust. Miks nii?

Niinimetatud kinnisvara-
buumi ajal levis maaomani-
ke ja kinnisvaravahendajate 
(ma ei nimeta neid kinnisvara-
arendajateks) seas arusaami-
ne, et haldusmenetluse alus-
tamine justkui väärtustaks va-
hendatavat maad. Et kui maa-
alale nõustuti algatama detail-
planeering, siis justkui oleks 
tekkinud õigustatud ootus 
maad jagada näiteks elamu-
maakruntideks, laiaulatusli-
kuks kinnisvaraarenduseks 
jne. Tegelikkuses toimus vaid 
maa hinna kõrgemale tingimi-
ne ilma tagatiseta.

Selgitan. Haldusmenetluse 
alustamine (detailplaneerin-
gu algatamine näiteks) ei seo 
mitte kunagi lõplikku planee-
ringulahendust, vaid planee-
rimisprotsess on avalik kok-
kulepe, mis sünnib huvita-
tud isiku soovide, avalikkuse 
sekkumise, kohaliku omava-
litsuse, planeeringu koostaja 
ning reaalsete võimaluste va-
hel. Seega ei saa haldusmenet-
luse alguses olla kindel lõpp-
tulemuses enne selle kehtes-
tamist ning sellele järgnevat 
ühekuulist perioodi, mil keegi 
võib planeeringu kehtestami-
se vaidlustada. Eeltoodud põ-
himõte toob meid ka mõttete-
rani, mis vastab sellele, miks 
kohalikud omavalitsused al-
gatavad detailplaneeringuid, 
ka üldplaneeringut muutvaid 
detailplaneeringuid, juhul kui 
võib tihtipeale arvata, et sellist 
detailplaneeringut või soovi-
tavat ehitusõigust sellele maa-
alale kunagi kehtestada ei ole 
võimalik. Nimelt on mitmeid 
Riigikohtu lahendeid (näiteks 
3-3-1-51-07), kus leitakse, et 
detailplaneeringu algatami-
se hetkel ei pruugi teada kõi-
ki tõsiasju, et keelduda detail-
planeeringu algatamisest. Si-
suliselt tähendab see seda, et 
kohalikud omavalitsused just-
kui peaksid andma võrdsed 
võimalused kõigile oma soovi-
de realiseerimise väljaselgita-
miseks (läbi detailplaneerin-
gu menetluse). Seetõttu on ka 
Jõelähtme Vallavalitsus ja Val-
lavolikogu algatanud hulgali-
selt detailplaneeringuid huvi-
tatud isikute taotluste alusel. 
Siinkohal tuletan meelde, et 

ehitusõigus maaüksusele an-
takse( näiteks elamule) ehi-
tusloaga vaid projekteerimis-
tingimuste (hajaasustuses) või 
kehtestatud detailplaneerin-
gu alusel. Enne selgete doku-
mentide puudumist ei ole tegu 
kinnisvaraarendamisega, vaid 
selge kinnisvaravahendami-
sega ilma kindla ehitusõiguse 
pakkumiseta.

Jõelähtme Vallavalitsus on 
pöördunud nende 122 detail-
planeeringu algatamise taot-
luse teinud huvitatud isiku-
te poole kirjadega veebruaris 
2009, juhtides tähelepanu as-
jaolule, et huvitatud isiku ja 
Jõelähtme Vallavalitsuse vahel 
on planeerimisseaduse § 10 
lg 6 kohane leping planeerin-
gu koostamise finantseerimi-
se kohustuse üleandmise koh-
ta sõlmimata ning samuti on 
palutud huvitatud isikuid tea-
vitada vallavalitsust oma hu-
vist jätkata planeeringu koos-
tamist või sellest loobumisest. 
Kuna Jõelähtme Vallavalitsusel 
ei ole üldjuhul rahalisi võima-
lusi detailplaneeringute koos-
tamiseks (v.a arengukavas et-
tenähtud), siis vastavalt ehi-
tusmääruse § 13 lg 9 sõlmitak-
se huvitatud isikutega planee-
rimisseaduse § 10 lg 6 kohane 
leping planeeringu rahasta-
miseks, peale mida alustatak-
se sisulist planeeringu koos-
tamist planeeringut teostava 
firma poolt. Samuti on aegu-
nud nende detailplaneeringu-
te lähteülesanded, mida peab 
üldjuhul uuendama või muut-
ma seoses muutunud seadus-
andlusega, piirkonnas kehtes-
tatud planeeringutega vms.

Seoses planeeringute üle-
vaatamisega ning planeerin-
guregistri üleviimisega uude 
süsteemi soovib vallavalitsus 
tühistada perspektiivitud või 
lähiaastatel mitte elluviidavad 
detailplaneeringute algatami-
se otsused, mida ei ole huvita-
tud isikud soovinud realisee-
rida. Järgnevas nimekirjas on 
algatatud detailplaneeringud, 
mille koostamise menetlust ei 
ole vallavalitsuse hinnangul 
sisuliselt alustatud:

1. Aruaru küla Aveli, Anne-
li, Eveli maaüksuste detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 26.04.2004 is-
tungil korraldusega nr 453;

2. Aruaru küla Avila kinnis-
tu detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
10.05.2006 istungil korraldu-
sega nr 522;

3. Haapse küla Männiku 1 ja 
Männiku 2 maaüksuste detail-
planeering, algatatud Jõeläht-
me Vallavalitsuse 24.10.2007 
istungil korraldusega nr 659;

4. Haapse küla Mardihan-
su 3 maaüksuse detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 28.11.2007 istungil 
korraldusega nr 717;

5. Haapse küla Rägapaju I 
maaüksuse detailplaneering, 

algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 08.05.2000 istungil kor-
raldusega nr 299;

6. Haapse küla Hansuli II 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 08.04.2002 istungil kor-
raldusega nr 140;

7. Haapse küla Oja ja Vana-
õue maaüksuste detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 17.12.2002 istungil 
korraldusega nr 551;

8. Haljava küla Vainu 1 maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
24.10.2007 istungil korralduse-
ga nr 651;

9. Haljava küla Pauna maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
27.02.2006 istungil korralduse-
ga nr 367;

10. Ihasalu küla Kõrtsi 5 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 12.09.2007 istungil kor-
raldusega nr 565;

11. Ihasalu küla Kõrtsi 3 maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
24.10.2005 istungil korralduse-
ga nr 828;

12. Ihasalu küla Miku 4 ja 8 
maaüksuste detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 25.08.2004 istungil kor-
raldusega nr 639;

13. Iru küla Põldma maaük-
suse detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
22.05.2007 istungil korraldu-
sega nr 280;

14. Iru küla Ämma tee 20 
Sauna maaüksuse detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 15.10.2002 is-
tungil korraldusega nr 452;

15. Iru küla Klaukse II maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
15.10.2002 istungil korralduse-
ga nr 459;

16. Iru küla Iru 49A ja Iru 48A 
maaüksuste detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 12.11.2002 istungil kor-
raldusega nr 494;

17. Iru küla Ämma tee 27 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 28.06.2006 istungil kor-
raldusega nr 639;

18. Jõelähtme küla Allika ja 
Kiriku I maaüksuse osa detail-
planeering, algatatud Jõeläht-
me Vallavalitsuse 21.06.2002 
istungil korraldusega nr 280;

19. Jõelähtme küla Kiriku 
maaüksuse osale detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 26.05.2004 is-
tungil korraldusega nr 504;

20. Jõelähtme küla Allika 
maaüksuse osa detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 15.11.2004 istungil 
korraldusega nr 776;

21. Jõelähtme küla Männi-
tuka ja Sepikoja maaüksus-
te detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
17.08.2007 istungil korralduse-
ga nr 504;

22. Jõelähtme küla Rebase 
maaüksuse detailplaneering, 

algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 05.10.2005 istungil kor-
raldusega nr 782;

23. Jägala küla Otti maaük-
suse detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
10.05.2006 istungil korraldu-
sega nr 521;

24. Jägala-Joa küla Jägala-Joa 
hüdroelektrijaama teeninda-
miseks vajaliku ala detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 18.11.1999 is-
tungil korraldusega nr 831;

25. Kaberneeme küla Kaber-
neeme sadama detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 12.02.2002 istungil 
korraldusega nr 46;

26. Kaberneeme küla Länne 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 21.02.2005 istungil kor-
raldusega nr 346;

27. Kaberneeme küla Palu-
saare kinnistu detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 21.06.2006 istungil 
korraldusega nr 615;

28. Kallavere küla Vanapere 
Talu maaüksuse detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 27.08.2001 istungil 
korraldusega nr 485;

29. Kallavere küla Tiiru 2, 12, 
13 ja 21 maaüksuste detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 19.12.2005 is-
tungil korraldusega nr 947;

30. Kallavere küla Mardi 2 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 11.07.2005 istungil kor-
raldusega nr 656;

31. Kallavere küla Metsata-
gune, Eigimetsa ja Vanapere-1 
maaüksuste koos juurdepää-
suteega detailplaneering, al-
gatatud Jõelähtme Vallavalit-
suse 12.04.2006 istungil kor-
raldusega nr 473, uuendatud 
lähteülesanne Jõelähtme Val-
lavalitsuse 09.05.2007 istungi 
korraldusega nr 307;

32. Kallavere küla Ristimäe 
Sauna maaüksuse detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 20.12.2004 is-
tungil korraldusega nr 820;

33. Koogi küla Umbaia II 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 23.01.2006 istungil kor-
raldusega nr 104;

34. Koogi küla Lauri maaük-
suse detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
27.02.2006 istungil korraldu-
sega nr 368;

35. Kullamäe küla Ojamäe IV 
ja V maaüksuste detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 23.05.2005 istungil 
korraldusega nr 563;

36. Kullamäe küla Lepiku 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallavoli-
kogu 20.12.2007 istungil otsu-
sega nr 301;

37. Kullamäe küla Kaido I 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallavoli-
kogu 14.06.2004 istungil otsu-
sega nr 553;

38. Liivamäe küla Tondiki-
vi 2 maaüksuse detailplanee-

ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 14.02.2005 istungil 
korraldusega nr 330;

39. Loo küla Vanatalu maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
17.12.2002 istungil korralduse-
ga nr 550;

40. Maardu küla Pärtli maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
18.07.2007 istungil korralduse-
ga nr 446;

41. Maardu küla Kaunissaa-
re maaüksuse detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 17.08.2007 istungil 
korraldusega nr 507;

42. Maardu küla Saare I maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
19.09.2007 istungil korralduse-
ga nr 579;

43. Neeme küla Mändnee-
me ja Kõrtsi-Mihkle 5 maaük-
suste detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
27.08.2001 istungil korralduse-
ga nr 488;

44. Neeme küla Uitro maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
14.03.2005 istungil korralduse-
ga nr 382;

45. Neeme küla Laigari 7 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 17.10.2005 istungil kor-
raldusega nr 813;

46. Neeme küla Mardi 2 maa-
üksuse detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsuse 
02.05.2007 istungil korraldu-
sega nr 281;

47. Neeme küla Kärka 7, Too-
mari 52 (III mt), Niidiaia, Rei-
nu XI maaüksuste detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 28.11.2007 is-
tungil korraldusega nr 718;

48. Neeme küla Liivametsa 1 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 02.09.2002 istungil kor-
raldusega nr 353;

49. Neeme küla Mändnee-
me 3 maaüksuse detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 01.12.2003 istungil 
korraldusega nr 790;

50. Neeme küla Kaldaaluse 4 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 26.01.2004 istungil kor-
raldusega nr 40;

51. Neeme küla Mustika 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 05.10.2005 istungil kor-
raldusega nr 779;

52. Neeme küla Tampli 2 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 28.06.2006 istungil kor-
raldusega nr 638;

53. Neeme küla Kari maaük-
suse detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
27.09.2006 istungil korralduse-
ga nr 806;

54. Parasmäe küla Nurga 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 21.02.2005 istungil kor-
raldusega nr 345;

55. Parasmäe küla Suur-Kõr-

gemäe maaüksuse detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 07.03.2005 is-
tungil korraldusega nr 374;

56. Parasmäe küla Jussi 3 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 12.04.2006 istungil kor-
raldusega nr 470;

57. Ruu küla Silkoja-Nõmme 
maaüksuse II maatüki detail-
planeering, algatatud Jõeläht-
me Vallavalitsuse 28.10.2002 
istungil korraldusega nr 475;

58. Ruu küla Kodasoo mõi-
sa piirkonna detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 01.07.1999 istungil kor-
raldusega nr 186;

59. Ruu küla Sukahansu 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 18.01.2002 istungil kor-
raldusega nr 24;

60. Ruu küla Allika maaük-
suse detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
10.05.2006 istungil korraldu-
sega nr 525;

61. Saha küla Jaagu maaük-
suse detailplaneering, algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
14.06.2004 istungil korraldu-
sega nr 552;

62. Uusküla küla A/Ü Haa-
va 19 maaüksuse detailplanee-
ring, algatatud Jõelähtme Val-
lavalitsuse 21.06.2006 istungil 
korraldusega nr 612;

63. Uusküla küla Liiva tee 12 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 15.04.2002 istungil kor-
raldusega nr 163;

64. Uusküla küla A/Ü Mee-
dik 10 maaüksuse detailpla-
neering, algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse 26.04.2004 is-
tungil korraldusega nr 454;

65. Uusküla küla Nuudipe-
re I, Nuudipere II ja Nuudipere 
maaüksuse detailplaneering, 
algatatud Jõelähtme Vallava-
litsuse 29.11.2002 istungil kor-
raldusega nr 517;

66. Uusküla küla Nuudipe-
re I ja Nuudipere II maaük-
suste detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsu-
se 13.12.2004 istungil korral-
dusega nr 808;

67. Uusküla küla Vahenõm-
me IV ja Suureselja maaük-
suste detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsu-
se 21.06.2006 istungil korral-
dusega nr 613;

68. Vandjala küla Loodesa-
lu ja Vana-Loodesalu maaük-
suste detailplaneering, alga-
tatud Jõelähtme Vallavalitsu-
se 09.02.2004 istungil korral-
dusega nr 64.

Juhul kui eelpool nimetatud 
detailplaneeringutest huvita-
tud isikud soovivad siiski pla-
neeringu koostamisega edasi 
tegeleda ning lähiaastatel pla-
neeritav ellu viia, palume tea-
vitada sellest Jõelähtme Val-
lavalitsust e-posti teel kantse-
lei@joelahtme.ee või kirja teel 
aadressil Jõelähtme Vallava-
litsus, Jõelähtme küla, 74202 
Harjumaa.
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Väljavõte kirjast keskkonnaministrile 

Põhja-Eesti muinasmaastikest Valikuid on 
vaid üks

Andrus Umboja
Vallavanem

Ettepanekud, vastuväi-
ted ja küsimused Loo II lub-
jakivikarjääris kaevandami-
se keskkonnamõju hindami-
se programmile.

OÜ Seapaju Arendus on 
esitanud maavara kaevan-
damise loa taotluse. Seapa-
ju 1 katastriüksusel (tunnus 
24504:003:0096). Loo II lubja-
kivikarjäär; mäeeraldise pii-
rides paikneb 823 tuhat m³ 
ehituslubjakivi, mida kasu-
tatakse ehituskillustiku toot-
miseks; lubjakivi väljamiseks 
kasutatakse puur- ja lõhke-
töid (arendaja soov on lõhke-
töid teha sisetingimustes ehk 
PVC kattega hallides). Kuna 
kohalik omavalitsus ei ole hu-
vitatud kokkuleppe sõlmimi-
sest Seapaju 1 kinnistul maa-
vara kaevandamiseks, siis eel-
toodule tuginedes teeme et-
tepaneku käsitleda KMH raa-
mes asukohaalternatiive. Tee-
me ettepaneku ühe täiendava 
alternatiivina käsitleda Loo II 
lubjakivimaardla aktiivse tar-
bevaru passiivseks ümberre-
gistreerimist.

Teeme ettepaneku täienda-
da loetelu kavandatava kae-
vandamise elluviimisel eelda-
tavalt tekkivatest ja keskkon-
namõju hindamisel käsitleta-
vatest mõjudest alljärgnevaga.

• Kaevandamisega kaas-

nevad mõjud pinnasele, pin-
na- ja põhjaveele (veerežiimi 
muutumine seoses põhjavee-
taseme alandamisega).  Li-
sada: vee kvaliteedile; põhja-
vee alanemisest tulenev või-
malik mõju veehaaretele, kar-
jäärist väljapumbatava vee 
mõju eesvoolu kvaliteedile. 
Veerežiimi muutumise välja-
selgitamisele peab eelnema 
geoloogiline uuring, mille-
ga tehakse kindlaks, kas alal 
võib esineda karsti, kuna see 
mõjutab otseselt ordoviitsiu-
mi veekihi veetaset.

• Karjääri teenindavate sõi-
dukite liiklusest tulenev mõ-
ju (õhusaaste, müra) ja liik-
luskoormus ümberkaudsetele 
elamutele ja aladele.  Lisada 
vibratsioon.

• Jäätmetekke võimalused 
ja meetmed selle vähendami-
seks.  Lisada: sh tootmis-
jäätmete ladestamine ning 
nende mõju keskkonnale.

• Kavandatava tegevuse mõ-
ju taimestikule, loomastikule 
ja kaitstavatele loodusobjek-
tidele.  Lisada: linnustikule 
ja nahkhiirtele. Natura 2000 
võrgustiku alale, selle kait-
se-eesmärkidele ja terviklik-
kusele. Taimestiku uuringu-
tel palume olulist tähelepanu 
pöörata ka mõjule Liivamäe 
küla ja Loo aleviku niigi ole-
matule kõrghaljastusele. Ole-
me seisukohal, et sellisel loo-
pealsel alal, nii tiheasustus-
alal kui selle vahetus lähedu-
ses, on iga kõrghaljastuse ele-

ment äärmiselt oluline ja säi-
litamist vääriv.

• Kaevandamise raken-
dumise mõjude omavaheli-
sed seosed ja kumulatiivsed 
mõjud.  Palume välja tuua 
konkreetsed mõjude omava-
helised seosed ja kumulatiiv-
sed mõjud, et oleks üheselt 
arusaadav, mida hinnatakse.

• Kaevandamise mõju rohe-
võrgustikule. Kaevandusalal 
paikneb loomade poolt aktiiv-
selt kasutatav rohevõrgustiku 
koridor. Suurimetajatest on 
koridori püsikasutajad kitsed 
(on nähtud isegi 10–20-pea-
lisi karju) ja põdrad. Harju 
maakonna teemaplaneerin-
gus “Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimu-
sed” on rõhutatud, et roheli-
se võrgustiku sidususe paran-
damine on eriti oluline Tallin-
na mõjupiirkonnas. Tugiala-
sid ja koridore on kohati liialt 
hõredalt just Tallinna rohelise 
vööndi piires ja seal on möö-
dapääsmatu vajadus rohelist 
võrgustikku tugevdada. Rohe-
võrgustiku mõjude hindami-
sel palume hinnata ka mõju 
naaberomavalitsuste (Tallinn, 
Maardu, Viimsi) rohevõrgus-
tikele. Siinkohal juhime tähe-
lepanu Viimsi valla poolt teh-
tud pingutustele teemapla-
neeringu “Miljööväärtuslikud 
alad ja rohevõrgustik” raames 
luua eeldused naaberomava-
litsustega sidusate süsteemi-
de saavutamiseks, et poolsaa-
re suurimetajate populatsioo-

nid ei jääks isolatsiooni ning 
seeläbi ei hääbuks.  

• Sotsiaal-majanduslikud 
mõjud, sh maahinna ja kin-
nisvarahinna langus karjää-
ri ümbruses. Samuti kaevan-
duse mõjud üldisemalt elu-
keskkonnale (nn milline on 
elu karjääri vahetus lähedu-

ses ning kuidas see mõjutab 
inimeste tervist, hea- ja rahul-
olu, üldist suhtumist).  

• Kaevandamise mõjud 
ümbritseval alal paiknevatele 
tehnovõrkudele (gaasitrass) ja 
ettevõtetele (Iru Elektrijaam, 
AS Tallegg, jm). 

• Kaevandamise mõju maa-

varadele. Hinnang loodusva-
ra kasutamise otstarbekuse-
le ning kavandatava tegevuse 
ja selle reaalsete alternatiivse-
te võimaluste vastavus sääst-
va arengu põhimõtetele.

• Kaevandamise mõju muin-
suskaitseobjektidele.

• Lubjakivi purustamise ja 
laadimisega kaasnev müra, 
tolm ja vibratsioon.

• Mõju ulatus, ajaline kestus 
ja pööratavus. 

• Õnnetusjuhtumite riski-
analüüs.

• Kõik kaevandamisaegsed 
ja -järgsed koosmõjud Seapa-
ju 1 kinnistuga piirneva Väo 
lubjakivimaardla Loo lubja-
kivikarjääriga (AS Talter poolt 
kaevandamisluba taotletaval 
maa-alal). 

• Kaevandusjärgsed maa-
ala maakasutuse alternatiivi-
dega kaasnevad (nii rajamis- 
kui ka kasutamisaegsed) või-
malikud olulised keskkonna-
mõjud. Mõjud palume välja 
tuua eraldi loeteluna.

Avaliku huvi väljaselgitami-
seks on vajalik Loo alevikus ja 
Liivamäe külas läbi viia põh-
jalik rahvaküsitlus. Uuringu 
üheks eesmärgiks on selgita-
da välja, kui palju elanikke ka-
vatseb kaevanduse avamisel 
elukohta vahetada ning uurin-
gu põhjal hinnata kaevanduse 
mõjusid kohaliku omavalitsu-
se eelarvele, sh tulu- ja kulu-
baasile (üksikisiku tulumaks 
vs. kaevandamistasu jms).

Maie Remmel
Ph D, teadusloolane

Seda, et Euroopa tasan-
dikel pole teist nii kivirah-
nude poolest rikast paika 
kui Põhja-Eesti, märgati 
hiljemalt 19. sajandil, kui 
mitte juba varem.

Ent 19. sajandil loodi sel-
le seletamiseks ka teadus-
lik teooria – õpetus jääajast, 
mil liustikud Skandinaaviast 
Eestisse kive lohistasid. Neist 
töödest leiab ka illustratsioo-
ni, kus suur rahn on kivirin-
gi osaks. Seega märgati juba 
tookord Eesti megaliitehitisi 
(ehk kiviajal eriliste planee-
ringute järgi, kuid töötlema-
ta kivirahnudest laotud raja-
tisi). Märgati, kuid jäeti tea-
duslikes tekstides otsesõnu 
mainimata. Sest teadusel on 
poliitilised suurauad. Mõte 
sellest, et muinaseestlastel 
võis olla oluline osa euroo-
paliku tsivilisatsiooni raja-
misel, oli tabu, oli keelatud. 
Tammsaare kirjutas suureks 
hoopis talupoja ning põllu-
kivi igipõlisese, ürgse vaenu 
teema. Et Tammsaare on ol-

nud mu lemmikkirjanikke, 
on mõru seletada Tammsaa-
re süngevõitu tagajärgede-
ga eksituse sügavust. Ent pa-
rem hilja kui ei iialgi. 

Alles pärast Tammsaa-
re surma tõestati Inglismaa 
ja Prantsusmaa iidseid mui-
nasmaastikke uurides, et ta-
humata põllukividest an-
sambleid (megaliitehitisi) la-
dus matemaatiliselt haritud 
kiviaegne talurahvas. Ra-
dioaktiivse süsiniku mee-
todil õnnestus määrata ise-
gi nende ansamblite vanus: 
10 000–2500 aastat. Põhi-
mõtted sõnastas väga põh-
jalike uuringute alusel juba 
1950ndail – 1970ndail aastail 
Oxfordi ülikooli professori 
Alexander Thomi koolkond; 
eriti iidse vanusepiiri tõesta-
miseni jõuti alles meie sajan-
dil. Öeldi suisa otsesõnu: eu-
roopaliku teaduspõhise tsi-
vilisatsiooni alused rajasid 
kiviaegsed Euroopa talupo-
jad (linlasi siis veel polnud-
ki); ja lisati: ekslik on aga va-
rasem arvamus, nagu olek-
sid teaduskultuuri rajanud 
ca 6000 aasta eest idamais-
te linnade preestrid, sest 
Lääne-Euroopa megaliitehi-

tuste planeeringute koosta-
jad olid tundnud matemaa-
tikat juba enne antiikmaail-
ma kreeklasi ning idamaade 
preestreid, teadusmõjud le-
visid hoopis euroopa talupo-
jakultuurist. Osalt talupoe-
gade muinasobservatooriu-
mide kultuurist orjaks müü-
dutega. Sellest kõigest järel-
dati Thomi koolkonnas, et 
tuleb välja vahetada senine 
tsivilisatsiooniteooria, mille 
järgi euroo-
paliku tea-
duse alused 
olevat ida-
maiste lin-
nade preest-
rite rajatud. 
Puhkes torm 
veek laasis: 
ükski ühiskonnaõpetus en-
ne A. Thomi polnud riskinud 
nii põhjendatult kuulutada, 
et kehtiv tsivilisatsioonitõl-
gendus, mille järgi oli jaga-
tud hirmu ning armu, tuleb 
asendada uuega. Thomi rün-
nati, kuid ta koolkonda hävi-
tada ei suudetud.

“Ja mis see meisse puu-
tub?“ võidakse küsida. Puu-
tub vägagi. Samal ajal kui 
A. Thomi koolkond tegutses 

Inglismaal, Iirimaal ja Prant-
susmaal, koostati Eesti geo-
deetide osalusel kogu Eesti 
kohta aerofotoplaanid kivi-
planeeringute täpsete kirje-
tega. Need olid võrreldavad 
A. Thomi koolkonna mui-
nasgeodeetiliste andmete-
ga Lääne-Euroopa kohta. Ja 
mis selgus – Eesti vanade ki-
viaedade (ning nende juurde 
kuuluvate raudkivide) pla-
neeringud ei vastanud mit-

te 17. sajan-
di või va-
rase kün-
n i p õ l l u n -
duse malli-
dele, nagu 
seni pide-
valt oletati. 
Nad vasta-

sid hoopis Euroopa palju iid-
sematele megaliitplaneerin-
gutele. Ma ei hakka aruta-
ma, mida läks Eesti kultuu-
riloole maksma see, et meil 
ei tekkinud õigeaegselt Tho-
mi koolkonna avalikku rüh-
ma. Küll aga tooksin linnu-
lennult mõned aerofotogeo-
deesia andmed Põhja-Eesti 
muinasmaastike megaliite-
hitiste kohta. 

Rebala muinsuskaitseala 

Tallinna-poolse serva tagant 
alustades: 1) Loo asulast 
põhja pool inglise Uffingtoni 
Valge Hobuse tüüpi maapin-
napilt ehk geoglüüf; 2) Maar-
du järve ja Saha vahel (vist 
veel lõhkumata) suur kivi-
ring; 3) Vandjala unikaalse 
avenüüga (see on põhiosas 
juba koristatud) muinasob-
servatoorium, ilmselt paa-
ris Saha kiviringiga; 4) suvi-
se pööripäeva päikesetõu-
su suure kivisihi jäljed Kos-
tivere lautade juures (käi-
sin seal 18-aastase kuutsük-
li pööripäeval, mida mu-
jal Euroopas laialt pühitse-
ti, kuid meie olime Kostive-
res küll ainsad päikesetõu-
su pühitsejad – ju siis ei teata 
sedagi vaatamisväärsust); 5) 
muinasgeodeesia suur maa-
mõõdumärk Kostivere kars-
tialal; 6) muinasobservatoo-
riumi tunnustega Ruu ki-
viansambel muinsuskait-
seala piiri taga; 7) Ruu mui-
nasobservatooriumi juurde 
kuuluv lohukiviväli Kaha-
la järve juures (Thomi kool-
kond määrab lohukivid mui-
naspõllundusest kaugemas-
se minevikku, muinasobser-
vatooriumide juurde).
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Kai Rimmel
Loo aleviku eestseisuse liige

25. veebruaril toimunud Väo 
Lubjakivimaardla Loo II lubjakivi-
karjääri keskkonnamõju hindami-
se programmi arutelul pakuti väl-
ja erinevaid altenatiive, kuid tea-
me kõik, et ainus meie alternatiiv 
on selle maavaravaru passiivseks 
muutmine.

Sellekohase nõudmise esitas Ko-
danikualgatuse Selts ning see leidis 
toetust tugeva aplausi näol saalis ja 
rohkete toetusallkirjadega rohelistel 
lehtedel. Kes mingil põhjusel ei saa-
nud osaleda avalikul arutelul, kuid 
soovib toetada maavaravaru pas-
siivseks muutmist, saab allkirja an-
da Loo Kultuurikeskuse A-korpu-
se II korrusel. Kodanikualgatus jät-
kab aktiivselt võitlust, et Jõelähtme 
Vallavalitsus teeks omalt poolt kõik 
ja võtaks vastu just sellised otsused, 
mis sunniks Keskkonnaministeeriu-
mit nimetatud maardla maavarava-
ru passiivseks tunnistama. 

Me ei saa lubada, et minister otsus-
taks poolte vallaelanike elukeskkon-
na halvendamise üle.

Oleks minu teha, 
laiendaksin Rebala 
muinsuskaitseala 
piire.
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Meelis Välk
MTÜ Jõelähtme matka- ja 
rattaklubi
info@singel.ee 
tel 5099 426

MTÜ Jõelähtme matka- 
ja rattaklubi (klubi nimetus 
Jõelähtme Singel) kutsub 
taas kõiki veetma sportlikku 
pühapäeva meie valla suuri-
mal rahvaspordiüritusel, 18. 
aprillil toimuval Jõelähtme 
IV rattamaratonil. 

Tavakohaselt toimub sel 
päeval neli eri pikkusega sõi-
tu, mille hulgast leiab iga rat-
tasõber endale sobiva. Til-
lusõidu pikkuseks on 1 km ja 
see toimub Vana-Narva maa-
nteel Jõelähtme rahvamaja ja 
kiriku vahelisel lõigul, kus sel-
leks ajaks on teelõik liiklusele 
suletud. Noortesõit pikkusega 
12 km, mis on mõeldud rattu-
ritele vanuses 8–14 aastat, toi-
mub seekord Jõelähtme–Ell-
andvahe–Koila ringil.

Matkasõit pikkusega 30 km 
viib ratturid Jõelähtmest Koi-
la metsa, sealt üle silla Koogi-
le ning Jägala joa äärde. Järg-
nevad kallasrajad Jägala ääres 
ja metsarajad Jõesuus endise 
lasketiiru lähistel. Ületatakse 
Linnamägi ja Linnamäe HEJ 
tamm ning suundutakse Ell-

andvahe mäe kaudu läbi golfi-
keskuse Hõbemäele ja sealt ta-
gasi Jõelähtmesse. 

Maraton, mille kogupikkus 
on sel aastal üle 75 km, sõi-
detakse seekord vastupidi-
ses suunas kui eelmisel kol-
mel aastal. Teisisõnu: võist-
lejad suunduvad Jõelähtmest 
Ellandvahe kaudu Koilasse ja 
Koogile, läbivad Jägala-Joa kal-
lasrajad ning suunduvad Ruu 
ja Kodasoo metsa kaudu Ka-
berla ja Haapse kandi metsa-
radadele. Edasi läbi Kalevi-Lii-
va Linnamäele. Ületades Lin-
namäe HEJ tammi liigutakse 
Ellandvahe mäe kaudu Hõbe-
mäele ja seejärel karjääri-ala-
del olevatele radadele Maardu 
ja Lastekangrute vahele. 

Jõelähtme rattamaratoni-
le saab sel aastal registreeru-
da Eesti Maratonide (edaspi-
di EMS) sarja kodulehe www.
maratonid.ee kaudu. Selleks et 
registreeruda, palun täita re-
gistreerumisvorm ning seejä-
rel vastavalt osalustasule te-
ha ülekanne MTÜ Jõelähtme 
matka- ja rattaklubi arveldus-
arvele, mis on 333701210002. 
Selgitusse kirjutada osaleja ni-
mi. 24 tunni jooksul ülekande 
laekumisest kantakse osaleja 
stardinimekirja. 

EMS sarjas on toimunud 
mõned muudatused. Kahjuks 
ei ole sõitude nimekirjas kah-
te selle sarja “maasikat” – Rõu-

ge Tuuri ja Haanja 100, mis toi-
muvad iseseisvate ürituse-
na ning millele EMS korralda-
jad soovitavad pikamaasõitu-
de sõpradel kindlasti sõitma 
minna. Antud sõitude asemel 
on tulnud uued – Pariisi 24 ja 
esmakordselt toimuv Kuusa-
lu rattamaraton. EMS ajakava 
on järgmine: Jõelähtme ratta-
maraton 18. aprillil, Palukü-
la (Rapla) maraton 22. mail, 
Saku 100 12. juunil, Pariisi 24 
10. juulil, Rakvere maraton 
28. augustil ja Kuusalu mara-
ton 5. septembril. Lisaks indi-
viduaalarvestusele toimub sel 
aastal ka võistkondlik arvestus 
(seda vaid maratonidistantsil). 
Võistkonnaarvestusi on kolm 
– mehed, naised ja segavõist-
konnad. Võistkonna moodus-
tavad kolm liiget, kellest ka-
he parema aeg läheb võistkon-
naarvestusse, segapaari puhul 
ühe mehe ja ühe naise aeg. 

Jõelähtme rattamaratoni ra-
jaga on võimalik tutvuda ava-
tud raja sõitudel, mis toimu-
vad 10. ja 11. aprillil algusega 
kell 11.00. 10. aprillil on võima-
lik tulla tutvuma maratonirin-
giga ja 11. aprillil matkasõidu-
ringiga. Sõidu algus Jõelähtme 
rahvamaja juurest.   

2009. aastal osales Jõeläht-
me rattamaratonil 487 ratta-
sõpra. Sel aastal loodavad kor-
raldajad, et kunagi maagilise-
na tundunud 500 osaleja piir 

saab ületatud. Kolmel eelneval 
aastal on Jõelähtme rattama-
raton saanud teoks Jõelähtme 
Vallavalitsuse, heade sponso-
rite, RMK, suure hulga sõpra-
de, nende perede ja vabataht-
like kaasaaitajate toel.

Suur tänu kõigile ja ootame 
teid ka sel aastal! Juba on oma 
toetusest teatanud lisaks val-
lale Pipelife, LU Barni, Thule, 
Kostivere 4x4 Garage, Aiaauk, 
Citymark, ET-Bike. Kui kellel-
gi tekkis huvi ja tahtmist ma-
ratoni korraldamises kaasa 
lüüa kas abikätena, sponso-
reerides või teenuseid pakku-
des – andke endast märku al-
lakirjutanule. Samuti looda-
me nende maaomanike, kelle 
omandit maratonitrass läbib, 
toetusele ja mõistvale suhtu-
misele. Seadke rattad töökor-
da, õlitage ketid, pange kiiv-
rid pähe ja 18. aprillil kohtume 
Jõelähtmes!

Kanadas toimunud ve-
teranide kergejõustiku 
maailmameistrivõistlus-
telt naasis Harri Reidma 
seekord hõbemedaliga va-
saraheites ja pronksmeda-
liga raskusheites. 

Vanameistri sõnul läks 
pikk võistlusreis hästi, kuigi 
olümpiamängude tõttu olid 
nii lennujaamad kui maan-
teed reisijatest ummistu-
nud. Olümpialinnast lä-
bi sõites peatati nende auto 
mitmel korral põhjalikuks 
kontrolliks. Muidugi andis 
tunda ka 10-tunnine ajava-
he ja kliima 1100meetrit üle 
merepinna  asunud võistlus-
paigas.  Kuus päeva oli piisa-
vad, et kauni loodusega väi-
kelinna Kanloopi sisse ela-
da -  väljaarvatud harjumi-

ne hamburgeritaolise toidu-
ga.  Tagasilennul kodumaale 
tegi kümneliikmeline Ees-
ti võistkond päevase puhke-
peatuse Islandil, kus muu-
hulgas nauditi suplust kuu-
maveeallikates – enneole-
matu elamus. 

Spordiveteran Harri Reid-
ma ei puhka, vaid treenib 
järgmisteks tiitlivõistlus-
teks: Ungaris toimuvateks 
Euroopa meistrivõistlusteks 
ja järgmisel aastal Kalifor-
nias toimuvateks maailma-
meistrivõistlusteks.  

„Nõukogude ajal ei las-
tud meiesuguseid maailma-
le võistlema, nüüd tuleb kõik 
tasa teha. Tuleb korralikult 
harjutada ja treenida, sini-
must-valges võistlusdressis 
ei sobi häbi teha, ja Eesti lip-
pu tuleb kõrgel hoida“ ütleb 
Harri Reidma.

Jõelähtme Vallavalitsus 
andis avaliku ürituse loa süs-
taslaalomiklubile Pirita, kes 
korraldab 23.–25. aprillini Jä-
gala jõel Balti karikavõistlus-
te 3. etapi süstaslaalomis.

Üks korraldajaist, Lembit 
Uudsemaa andis vallalehele 
teada järgmist.

“Meie klubi korraldab võist-
lust esmakordselt. Võist-
lustel osalevad süstaslaalo-

mi kui ühe märjema spordi-
ala harrastajad. Kuna Jägala 
joa alust kärestikku peetakse 
süstasportlaste hulgas üheks 
võimsamaks Balti riikides, 
siis vaatemängu vallarahvale 
peaks see kindlasti pakkuma. 
Lisainfot saab varsti kodule-
helt www.skpirita.ee. Jägala 
jõel peeti Balti karikavõistlu-
si viimati 90. aastate alguses. 
Meie klubi liige lätlane Marcis 
Laidins, kelle initsiatiivil see 
ettevõtmine teoks saab, on 
antud alaga tegelenud 25 aas-

tat ja jõudnud ka MM-ile. Vii-
mati korraldas Jägala joa alu-
sel lõigul Eesti meistrivõistlusi 
2007. aastal Matkaliit (http://
www.matkaliit.ee/vvfiles/3/3
10812e9c19cf2e9f684c33e849
3742d.pdf). Kahjuks pole pä-
rast Matkaliidu initsiatiivi ka-
dumist seal enam võistlu-
si korraldatud. Kindlasti leia-
me aega ka tugitoolisportlas-
tele ja teeme toimuvast lühi-
filmi, mida siis hiljem avali-
kult näha saab (http://toru.ee/
search/?q=j%C3%A4gala).”

Jaanuaris olid Harju 
maakonna meistrivõistlu-
sed, kus Rasmus Rooks saa-
vutas täiskasvanute klas-
sis kaks esikohta (60 m ja 
kaugushüpe); Eesti juunio-
ride meistrivõistlustelt tu-
li ka kaks hõbemedalit.

Tähtsamad olid 20.–
21. veebruarini toimunud 
Eesti meistrivõistlused 
täiskasvanutele (Rasmus 
oli siis 17-aastane, 22.02 
sai 18-aastaseks), kus ta 
saavutas 60 meetris tei-
se koha ajaga 6.96 ja kau-
gushüppes kolmanda ko-
ha tulemusega 7.20, mis si-
seoludes on päris toredad 
tulemused. Praegu hak-
kab Rasmus valmistuma 
juunioride maailmameist-
rivõistlusteks, mis toimu-
vad juulikuus Kanadas.

SPORT

Jõelähtme IV rattamaraton

Harri Reidma võitis 
MMil kaks medalit!

Tõusev täht

 

11.15 Tillusõidu start

12.00 Maratoni start

12.10 Matkasõidu start

12.15 Noortesõidu start

13.00 Noortesõidu I lõpetamine

13.30 Matkasõidu I lõpetamine

15.20 Maratonivõitja lõpetamine

16.30 Maratoni autasustamine

Võistluste ajakava

Vaatemäng 
Jägala joal
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Kultuurikalender Aprill 2010

Loo kultuurikeskus üllatab taas uue näitusega
Kai Müürsepp
näituste kuraator

Viie aasta eest tuhka-
päeval sai vastvalminud Loo 
Kultuurikeskuses üles pan-
dud esimene näitus.

Üleskutsele korraldada 
uues uhkes kultuuritemp-
lis üks vahva käsitöönäitus 
reageerisidki kõige agara-
mad – ümbruskonna seenio-
riprouad. Näitusele toodi rä-

tikuid ja linikuid, kimpsikuid 
ja kampsikuid, kotte ja märs-
se, sõrmikuid ja varvikuid. 
Nii see näituste traditsioon 
algas ja kestab see tänase-
ni. Nüüdseks on Loo Kultuu-
rikeskuse B-koridorigaleriis 
korraldatud 40 näitust üldsu-
sele tuntud ja seni tundma-
ta autoritelt. Õli ja akvarelli, 
maale ja graafikat, tikandeid 
ja pärleid, portselani ja siidi, 
fotosid ja postkaarte. Lisaks 
isikunäitustele on igal aas-
tal toimunud ka mitmeid kol-

lektiivseid väljapanekuid. Nii 
toodi vanaemaaegsete män-
guasjade näitusele nõnda 
palju eksponaate, et B-poole 
pisikene saal need vaevu ära 
mahutas. Fotonäituste seeria 
meie galeriis avas omaküla-
poiss Rait Kook. Järgnesid fo-
toväljapanekud ettevõtmis-
test nii europarlamendis kui 
Loo kultuurielus. Vabariigi 
92. aastapäeval avati LKK A-
osas Hilda Männiku kuree-
ritud nostalgiline fotonäitus 
Loo aleviku ajaloost, mis on 

külastajatele avatud märtsi-
kuu lõpuni. 

Iga näitus on olnud ainu-
laadne, iga eksponaat oma-
moodi huvitav, aga suurimat 
uhkust tunnen ikkagi nende 
väljapanekute üle, mille au-
torid on inimesed meie endi 
seast. Mare Iknojan, Piret Va-
rik, Silja Saareoks, Eerika Kaa-
sik, Anna Magus, Rein Vont, 
Jüri Heinla – kõik nad on min-
gil määral seotud kohaliku 
eluoluga. Käesoleva märtsi-
kuu tööpäevadel saab Loo Kul-

tuurikeskuse B-galeriis tutvu-
da Anna Magusa järjekord-
se näitusega “Aastaring”. Väl-
japaneku jaoks tuleks varuda 
pisut aega, et näha, lugeda ja 
tunnetada, sest peale maalide 
on Anna vaatajale avanud ka 
oma intiimsema poole – mõ-
tiskleva sõnaloomingu.

On tore, et elame andeka-
te inimeste seas, kes oma loo-
minguga annavad tänuväär-
se panuse Loo aleviku kultuu-
rilukku. Aitäh, Loo elanikuna 
olen teie üle uhke!

KULTUUR

Laululinnud on vabariigi parim!
Vilve Klettenberg
Loo Kultuurikeskuse juhataja

Loo ansambel Laululin-
nud on vabariigi parim!

Muusikapäevade raames 
toimub igal aastal ka ülerii-
giline vokaalansamblite kon-
kurss. Esimest korda astus 
konkursi pinevasse võistlus-
tulle Loo ansambel Laululin-
nud Leili Värte juhendami-
sel. Eelmise aasta lõpul lauldi 
end esikohale nii Harjumaa 
kui ka Tallinna koolide an-
samblite hulgas, nüüd otsus-
tati minna taset testima ka 
vabariiklikule konkursile.

Üles astuti kuuendana nel-
jateistkümne ansambli hul-
gas. Esitada tuli kaks laulu, 
üks a cappella ja teine saatega. 
Laululinnud olid laval vaprad 
ja rõõmsad, hirmuvärinaid 
ei paistnud üldse. Haudvaik-
ses saalis kõlas mitmehääl-
selt a cappella E.Vetemaa/Ü.
Vinteri laul “Majakene mere 
ääres”. Näis, et ka žürii kuu-
las hinge kinni hoides ja soo-
vides, et lauljate hääled ära ei 
väsiks, et laulu lõpp ära ei va-
juks. Kõik läks korda, iga noot 
oli õigel kohal ja püsiti korra-
likult helistikus laulu lõpuni. 
See oli imeilus! Teise lauluna 
esitati “Kõrgel mäel” (klaveril 
saatis Leili Värte), milles Vio-
leta Osula soolo avaldas sü-
gavat muljet paljudele muu-
sikainimestele. Õpetaja Lei-
li Värte pälvis kiidusõnu kõi-
kidelt. Kuressaare huvikoo-

li Inspira segaansambel aval-
das konkursi teise päeva lõ-
pus omapoolset tunnustust 
kolmele oma lemmikule, kin-
kides kõigile neile oma CD-d. 
Nende väljavalituks osutus 
ka Violeta. 

Eesti märkas meid!
Esimese kontserdi lõppe-

des tungles rahvamassist läbi 
Eesti Televisiooni võttegrupp 
tüdrukutelt intervjuud palu-
ma. Pärast reedeõhtuseid AK 
uudiseid olid väikeste lava-
tähtede ja fännide telefonid 
punased - Eestimaa märkas 
meid! Esimene konkursipäev 
lõppes retrodiskoga vinüü-
lplaadimuusika saatel, mida 
nautisid rohkem vanema ast-
me õpilased. Väikeste jaoks 
oli see liiga vanaaegne.

Öö möödus kõval põrandal 
magamiskoti sees umbses ja 
ülerahvastatud klassiruumis. 
Huvitav, et enam ei häirinud 
mitte miski – ei räämas koo-
limaja ega ebaühtlase kõrgu-
sega trepiastmed, ei olematu 
ruumikujundus ega umbne, 
rahvast täistuubitud kitsas 
koolisaal, ei pikad sööklajär-
jekorrad ega tormakad mudi-
lased. Valitses hämmastavalt 
üksmeelne ja sõbralik õhk-
kond.

Lõputseremoonial, 
mis algas laupäeva 
õhtul kell 17.00, ma-
hutati saali ära kõik 
õpilased, õpetajad, 
külalised, kõik, kes 
eelmisel päeval avat-

seremoonial saali lihtsalt ei 
mahtunud. Istuti kolmekesi 
ühe tooli peal, aknalaudadel, 
üksteisel süles, põrandal. Ja 
mitte keegi ei virisenud, kõik 
olid rõõmsad!

Tohutu aplausi ja hõisete 
saatel sammus taas saali žü-
rii, seekord siis viimast korda, 
et teha teatavaks kahepäeva-
se pingelise konkursi lõpli-
kud tulemused.

Žürii, keda sellel konkursil 
nimetati “suureks kõrvaks”, 
esitas humoorika laulu, mis 
oli kokku pandud konkursil 
esitatud lugude huvitavama-
test fraasidest. Publik sai ko-
hati laginal naerda, sest lu-
gu kajastas väga ilmekalt mõ-
ningaid ansambleid, esitusi, 
liigutusi ja žeste.

Suur kõrv 
“Suur kõrv” koosnes ka-

heksast tegijast: Hirvo Surva, 
Laine Jänes, Priit Pajusaar, 
Ursel Oja, Tõnis Kõrvits, Pee-
ter Perens, Kulvo Tamra, Rai-
li Jaanson.

Väga hingestatud moment 
tekkis, kui Hirvo Surva osu-
tas lava kõrval seinal oleva-
le Alo Mattiiseni pildile ja üt-
les: “Võtame aega ja vaatame 

kõik koos Alo silmades-
se.” Umbes viis-

sada silmapaari 
saalis tegid se-
da. See oli na-
gu tänuaval-
dus Alo Mat-

tiisenile tema 
mälestuseks. Ja 

seejärel lausus H. Surva: “Ma 
usun, et Alo on rahul! Ja täna 
siin ei ole kaotajaid. Me kõik 
oleme võitjad, sest me oleme 
oma hinge andnud muusika-
le!”

Kõigepealt jagati välja eri-
preemiad, näiteks kirkama 
esituse, kuningliku vääriku-
se, hingestatud esinemise, 
leidliku enesetutvustuse, pa-
rimate lavaefektide jne eest.

Seejärel mindi tõsisemate 
töötulemuste juurde. Ja siis 
kõlasid Hirvo Surva sõnad: 
“Ja palume esikoha karika-
le ja tänukirjale järgi tulla…
neljandate-viiendate klasside 
võitja…täna, siin Alo Mattii-
seni XIV muusikapäevade vo-
kaalansamblite konkursil,…
mis toimus 5. ja 6. märtsil…
(mõttepause ja nn praadimist 
tuli nii pikalt, et asi muutus 
publiku jaoks juba täitsa nal-
jakaks; ja siis jõudis lause lõ-
pule)... Loo Keskkooli ansam-
bel Laululinnud, juhendaja 
Leili Värte!” Neli laululindu 
– Violeta Osula, Reelika Som-
mer, Maria Palgunov, Sandra 
Klettenberg – lausa lendasid 
lava ette. 

Loodan siiralt, et kodus – 
meie vallas ja koolis – mär-
gatakse tublisid inimesi. Kui 
tublid on meie õpetajad, meie 
lapsed ja lapsevanemad!

Edu laululastele ja vastu-
pidamist ning kindlat meelt 
õpetajatele ja lapsevanema-
tele!

1.04 Kostivere noortekeskus “Pahupidipäev”

1.04 kl 12 Loo kultuurikeskus Nalja saab!?

1.04 Kostivere põhikool Naljapäev

1.04 kl 17 Jõelähtme kirik Suur Neljapäev

2.04 kl 11 Jõelähtme kirik Suur Reede

4.04 kl 11 Jõelähtme kirik I Ülestõusmispüha

5.04 Kostivere põhikool Lihavõtete tähistamine: kaunima 

muna valimine ja võistlused

5.04 Loo Keskkool Traditsiooniline kevadjooks, 4 km

7.04 Teater Vanemuine Lastemuusikal “Lotte”. Buss väljub 

Loo kooli eest kl 9.30

9.04 kl 11 Loo kultuurikeskus Beebikooli Tibu-eri

10.04 kl 12 Loo kultuurikeskus Jõelähtme laululaps 2010

12.04 Loo Keskkool Traditsiooniline kevadjooks, 3 km

15.04 Kostivere noortekeskus Lauatennisevõistlused

15.-16.04 Loo Keskkool 12. kl lugemiskonverents

16.04 Loo kultuurikeskus Naisteklubi Katariina

16.-17.04 Viimsi kultuurikeskus Harjumaa laululaps 2010

18.04 Jõelähtme rahvamaja Jõelähtme IV rattamaraton

18.04 kl 13 Rebala muuseumimaja VI loeng “Rebala arheoloogia, 

mälu…” sarjast “Rebala ajaloost, 

loodusest, inimestest…” Lektor 

Mauri Kiudsoo

Korraldaja Rebala Fond

20.04 Loo Keskkool Traditsiooniline kevadjooks, 1 km

20.04  Harjumaa koolidevahelised murd-

maajooksu meistrivõistlused

21.04 kl 13 Loo Keskkool 12. kl lõpukella aktus

23.04 Kostivere põhikool Jüripäeva jooks

23.04 Loo Keskkool Traditsioonilised jüriööjooksud

23.04 Neeme rahvamaja Esineb koor Hellas

23.-24.04 Salme kultuurikeskus Üleriigiline rahvamajade mess

25.04 kl 10 Loo Keskkool 12. kl lõpukirjand

25.04 Viimsi kultuurikeskus Harjumaa laululaps 2010 lõppkont-

sert

30.04 Loo kultuurikeskus Volbritrall

30.04 Kostivere noortekeskus Nõidade karneval

30.04 Jõelähtme rahvamaja Volbriöö Tuled Jõelähtme jõel
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Naabrivalvega liitumine hoogustub

Ülgase ja Jõelähtme küla 
pidasid koosolekuid

Miks Tarmo Ihasalu 
lahel konutab?

Kalandusühingu info

Tänase, Savirannas loo-
dava naabrivalve sektoriga 
koos on meie vallas nüüd 9 
naabrivalve sektorit. 

Naabrivalve eelised on,  et  
saadakse omavahel tutta-
vaks, vahetatakse kontakt-
andmeid, hakatakse omava-
hel suhtlema. Kõik see ongi 
tegelikult aluseks turvalisu-
se kasvule.

Naabri kontaktandmete 
omamine on ka üks põhili-
semaid erinevusi, võrreldes 
n-ö mitteametliku naabri-
valvega, kus küll naabrit tea-
takse, võib-olla teatakse ka 
tema nime, aga kui naabriga 
on vaja ühendust võtta ja te-
da kodus ei ole, siis telefoni-
numbrit pole. 

Kindlasti avaldavad mõ-
ju ka naabrivalvesildid, mis 
sektorites üles pannakse. 
Need on võõrale esimeseks 
märguandeks, et tegemist 
on piirkonnaga, kus elavad 
hoolivad ja aktiivsed inime-
sed.

Suur–Saviranna naabri-
valve sektori vanem Ala-
ri Reits räägib, et teema on 
külakoosolekute päevakor-
ras olnud  juba pikemat ae-
ga, aga nüüd otsustati leping 
politsei, valla, naabrivalve ja 
elanike vahel ära sõlmida. 
Alari Reitsi sõnul on valve-
kaamerad Mäeotsa ja Mere 
teele juba paigaldamisel. 

Kuritegude avastamisel 
on kaamera olnud üks tõhu-
samaid abivahendeid. 

Andres Viirpalu aval-
das mõni aeg tagasi soo-
vi taanduda külavanema 
ametist, niisiis oleks nüüd 
vaja uut külavanemat. 
7. märtsil kogunes Ülga-
se rahvas, et arutada küla 
arengukava ja valida küla-
vanem. 

Koosolekul esitati kaks 
võimalikku kandidaati, kes 
kumbki ei avaldanud soovi 
külavanema vankrit veda-
ma hakata. Oldi ühel meelel, 
et õige koosolek tuleks võt-
ta kokku suvisel ajal ja oma 
külas, küllap siis ka osale-
jaid oleks. 

Samuti lükkus edasi Jõe-
lähtme küla ja Rebala uue 
külaosa ühinemine. Jõeläht-
me rahvamajas said mõlema 
küla esindajad kokku, kõnel-
di ja arutati kõiki poolt- ja 
vastuargumente ning tõde-
ti, et olukord Jõelähtme kü-
la piiride muutmiseks ei ole 
veel päris küps. 

Küllap sulab paks lumika-
te sellelgi aastal ja enamikus 
külades hakatakse pidama 
plaane iga-aastaste kevad-
talgute korraldamise üle.

MTÜ Harju Kalandus-
ühing, kuhu kuuluvad ka 
Jõelähtme vald ja siin te-
gutsevad ühendused ja ka-
lurid, osales taotlusvooru 
avanemise eel korraldatud 
koolitusel. Meie piirkonna 
arendamise võimalused lä-
bi meetme ei ole sugugi või-
matud. Pikk merepiir või 
valda läbiv Jõelähtme jõgi 
võivad olla kas või näiteks 

kalaturismi edendamise 
mõttes olulised. Meetmest 
saavad toetust taotleda et-
tevõtjad, mittetulundus-
ühendused, sihtasutused, 
vald ja valla allasutused. 
Üks huvitavaim võimalus 
on rahaliste vahendite taot-
lemine rannakülade ja tu-
rismi arendamiseks. 

Lisainfo www.harjuka-
landus.ee

Triin Äärismaa
triin448@gmail.com

9. märtsil 2010. aas-
tal toimus loodava MTÜ 
Rebala Rahva Omakait-
se esindajate ja Muinsus-
kaitseameti juhi Kalev 
Uustalu kokkusaamine. 

Arutleti Jõelähtme valla 
ja Rebala ala edasiste aren-
gute üle, selgitati vastas-
tikuseid seisukohti ja otsi-
ti ideid võimalikuks koos-
tööks. 

Kokkusaamisest võtsid 
osa Piret Pintman-Hellas-
te, Tiia Välk, Margus Kirja, 
Meeli Hunt ja Triin Ääris-
maa.

Idee luua MTÜ Reba-
la Rahva Omakaitse kasvas 
välja Rebala Klubi kooskäi-
mistest muuseumimajas. 
MTÜ algatajad on seadnud 
oma eesmärkideks juhtida 
tähelepanu Rebala muin-
suskaitsealal toimuvate-
le arengutele, hoolimatule 
kaevandustegevusele ja sel-
lest tulenevatele keskkon-

na- ja sotsiaalsetele prob-
leemidele. Loodav MTÜ Re-
bala Rahva Omakaitse seab 
endale ülesandeks infor-
meerida eri huvigruppe, 
leida ja otsida vajalikke la-
hendusi, takistamaks meie 
valla territooriumil järjest 
hoogustuvat, kuid elukesk-
konda kahjustavat äritege-
vust. 

Hetkel on koostamisel 
MTÜ põhikiri ning pöördu-
mine Jõelähtme Vallavalit-
suse ja volikogu poole. Pöör-
dumisega toetame kohalike 
elanike soovi mitte vähen-
dada muinsuskaitseala pii-
re Lõuna- ja Põhjakarjää-
ri arvelt. Muinsuskaitseala 
osana oleks seal piiratud 
elukeskkonda saastavate ja 
reostavate majandustege-
vuste arendamine. Samu-
ti toimib Põhjakarjäär eral-
dava puhveralana Maar-
du linna ja Jõelähtme val-
la muinaskülade maalise 
keskkonna vahel. MTÜ Re-
bala Rahva Omakaitse kut-
sub kõiki valla elanikke ja 
maaomanikke ühiselt mõt-
lema ja tegutsema.

Kallavere küla Pilpakü-
la (ennevanasti Kureküla) 
osas toimus hulkuvate koer-
te püüdmise aktsioon. 

Tallinna ja Rakvere loomade 
varjupaiga töötajate püünistes-
se jäi (või andis end vabataht-
likult kätte) kaheksa hulkuvat 
koera.

Loomaarmastajate meelest 
kole ettevõtmine sai teoks elani-
ke elu ja tervise huvides.

Viimasel ajal on vallamajja 
tulnud mitmeid kaebusi, et pe-
remeheta suurekasvulised koe-
rad hulguvad ja on isegi lapsi 
rünnanud.

Vallavalitsuse väärteomenet-
leja Uno Paasi sõnul on täna-
vu hulkuvate koerte elimineeri-
miseks juba kulunud ligi 50 000 
krooni maksumaksja raha.

Meri on jääs, luiki ei ole, aga Tarmo seisab Ihasalu lahel juba kuu aega, 
helistas valda üks Kostiranna küla elanik. Ei aidanud muu, kui läkita-
da teabenõue Veeteede ametile, kust tuli kiiresti ka täpne vastus. 
Jäämurdja Tarmo seisab Ihasalu ankruplatsil “N” laevadele jäämur-
deteenuse osutamise ootel. Seni on Soome lahes asuvaid Eesti sada-
maid külastavad laevad iseseisvalt hakkama saanud. Jäämurdja Tar-
mo jaoks on Muuga lahes töö ootamine kõige sobilikum koht, kuna 
see on teenindatavate sadamate vaheliseks keskpunktiks.

KÜLAKÄRAJA

Rahva algatus

Ohtlikud koerad 
püüti kinni

Iru küla koosoleku teade
15. aprillil 2010 algusega kell 
18 toimub Loo Kultuurikeskuse 
II korruse saalis Iru külarahva 
koosolek.
Päevakord
1. Ülevaade Iru küla eestseisuse 
tegevusest ajavahemikus 
22.02.2008 kuni 15.04.2010. Es-
itab külavanem Arno Kannike.
2. Iru küla arendused Jõelähtme 
valla arengukavas perioodil 
2010–2015. Esitab valla arengus-
petsialist.
3. Iru küla arengukava tutvusta-
mine. Esitavad Arno Kannike ja 
Toomas Udu.
4. Informatsioon MTÜ Iru Ämma 
Klubi tegevusest ja toetustest. 
Esitab klubi juhatuse esimees 
Toomas Udu.
5. Iru küla veetrasside renoveeri-
misest ja ühiskanalistsiooni tras-
side rajamisest. Esitab OÜ Loo 
Vee nõukogu liige.
6. Muud küsimused.
Koosolekul osaleb vallavanem 
Andrus Umboja.

Arno Kannike
Iru külavanem
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Kas lugemine on moes või mitte?

Kodulooliste juttude võistlus 2010

Mälestades ja meenutades

Jaanika Sepp 
Loo Keskkooli abiturient

Aina suureneva infotul-
va ja kiirema teabeleviku-
ga maailmas on juba pike-
mat aega räägitud luge-
mise populaarsuse vähe-
nemisest. 

Informatsiooni pealetu-
leku järkjärguline kasvami-
ne toimub kiiremas tempos 
kui inimese vastuvõtlikku-
se areng, mistõttu ajakasu-
tus organiseerub iseenes-
likult ümber. Tänapäevase 
inimese vabast ajast hõlma-
vad lõviosa pigem telerid, ar-
vutid ja Internet; raamatu jä-
rele haaratakse nädalavahe-
tusel, õhtul hetk enne maga-
majäämist või siis päev enne 
kohustusliku kirjanduse ni-

mekirja kuuluva teose vas-
tamist... Tendents vähesema 
lugemise ja väiksema luge-
muse poole on aimatav, kuid 
on selle näol tegemist prob-
leemiga? Kuidas suhtutakse 
kirjandusse? Kas lugemine 
on moes või moest väljas ehk 
teisisõnu, nagu noored väl-
jendavad, in või out?

Viimasel ajal kuulen üsna 
sagedamini ütlusi stiilis “Ah, 
kes neist tänapäeva noortest 
enam ikka nii väga raama-
tuid loeb!” ning tunnen en-
nast kerge kirjandusfanaa-
tikuna sellest puudutatu-
na. Leian, et taoliste üldista-
vate väljaütlemistega peaks 
tunduvalt ettevaatlikumalt 
ümber käima. Lisaks ei suu-
da mina loogiliselt mõeldes 
näha (mitte)lugemises veel 
mingit probleemi – kes loe-
vad, loevad hoolimata vanu-

sest niikuinii ja nende jaoks 
on lugemine in; kes raama-
tute vastu huvi ei tunne, ot-
sivad teavet mujalt. See ei tä-
henda automaatselt, et kir-
jandus nende jaoks out oleks. 
Oluline on, et saadakse tead-
misi, mitte see, kuidas neid 
saadakse. Nii või teisiti on 
inimesega tutvudes üsna ko-
he aru saada, kui suur on ta 
lugemus-elukogemus või kui 
lai maailmavaade, kusjuures 
viimast ei saa avardada ai-
nult lugemise, vaid ka muude 
tegevustega, nagu reisimine, 
kultuursete filmide vaatami-
ne, intelligentsetes seltskon-
dades mõtete vahetamine, 
teatris käimine... Tean mit-
meid laialdaselt informeeri-
tud arukaid inimesi, kes eel-
toodud ajaveetmisviise väga 
hindavad, ent ometi suured 
raamatusõbrad ei ole. 

Lugemisega on nagu maa-
limise või tantsimisega – te-
da ei saa päris lõpuni sel-
geks õpetada, ta peab tule-
ma iseenesest. Elementaa-
rseid kirjandusklassikasse 
kuuluvaid teoseid võiks tea-
da, mistõttu just neist olu-
lisemaid põhi- ja keskkoo-
lis puudutataksegi. Edasi on 
asi sügavalt isiklik ning otse-
selt sõltuv igaühe teadmis-
himust, maitse-eelistustest 
ja huvidest. Olen kindel, et 
nii kaua, kui on Maal inime-
si, ei pea muretsema raama-
tute või raamatukogude ka-
dumise või vähese populaar-
suse pärast. Samuti ei usu, et 
saab öelda, kas lugemine on 
in või out, sest armastus raa-
matute vastu, kui teda on, 
tuleb seestpoolt ja seetõttu 
on lugemine minu jaoks in-
side out. 

ELU

Õnnitleme kõiki märtsi sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Valla eakate sünnipäevad märtsis 2010

KÕIKIDE MÄÄRUSTE JA OTSUSTEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA KODULEHEL: 

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Asta-Valentine Sprenk 22.05.1923 – 05.03.2010
Ada Aasmets  22.02.1929 – 09.03.2010  
Anatoly Belov  06.05.1929 – 11.03.2010
Valve Nairismägi 23.10.1930 – 12.03.2010

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

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
Jõelähtme Vallavalitsuses toimub neljapäeval 18. märtsil 
2010 algusega kell 13.00 Loo alevik Põldma kinnistu ja 
lähiala (katastritunnus 24504:003:0080) detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu. Pla-
neeringulahendusega on võimalik tutvuda valla kodule-
heküljel http://www.joelahtme.ee/index.php?page=309. 

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
Jõelähtme Vallavalitsuses toimub neljapäeval 18. märtsil 
2010 algusega kell 12.00 Ihasalu küla Näpiste III, Näpiste ja 
Jaagusauna kinnistute (katastritunnused 24505:001:0512, 
24505:001:0508, 24505:001:0237) detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu. Planeerin-
gulahendusega on võimalik tutvuda valla koduleheküljel 
http://www.joelahtme.ee/index.php?page=309. 

Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse

22. veebruar 2010 nr 48
Aluseks võttes maareformi seadu-

se § 28 lõike 1 punkti 1, Vabariigi Va-
litsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 
kinnitatud “Maa munitsipaaloman-
disse andmise korra”, Vabariigi Valit-
suse 24.01.1995 määrusega nr 36 kin-
nitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete 
liigid ja nende määramise alused”, Va-
bariigi Valitsuse 30.06.1998 määruse-
ga nr 144 kinnitatud “Ehitise teeninda-
miseks vajaliku maa määramise kord”  
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Taotleda Harju maavanemalt mu-

nitsipaalomanidsse Jõelähtme vallas 
Aruaru külas Aruaru küüni teeninda-
miseks vajalik maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaal-
omandisse sihtotstarbega – tootmis-
maa (003; T).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
Art Kuum

Volikogu esimees

Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse

22. veebruar 2010 nr 49
Aluseks võttes maareformi seadu-

se § 28 lõike 1 punkti 1, Vabariigi Va-
litsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 
kinnitatud “Maa munitsipaaloman-
disse andmise korra”, Vabariigi Valit-
suse 24.01.1995 määrusega nr 36 kin-
nitatud “Katastriüksuse sihtotstarvete 
liigid ja nende määramise alused”, Va-
bariigi Valitsuse 30.06.1998 määruse-
ga nr 144 kinnitatud “Ehitise teeninda-
miseks vajaliku maa määramise kord” 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Taotleda Harju maavanemalt mu-

nitsipaalomanidsse Jõelähtme vallas 
Kostivere alevikus Kasemetsa tee 2a 
teenindamiseks vajalik maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaal-
omandisse sihtotstarbega – tootmis-
maa (003;T)

3. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
Art Kuum

Volikogu esimees

Kolmandat aastat järjest kuulutab Jõelähtme Vallavalitsus 
emakeelepäeva puhul välja kodulooliste jutustuste ja kirjutiste 
võistluse “Minu kodukandi ajalugu”. 
Tööde esitamise tähtaeg on kevadpühal, 1. mail 2010. Auhinnafond nagu alati! 
Memuaarid, mälestused ja suguvõsakroonikad – kõik on oodatud!
Töid oodatakse e-posti aadressile ajaleht@joelahtme.ee või tavapostiga aadressil 
Jõelähtme vallamaja, Jõelähtme küla, 74202, Harjumaa, Merike Metstak.

20 aastat tagasi lahkus meie hulgast Tõnu Müürsepp, 
pikaaegne Tallinna Linnuvabriku ehitustööde juhataja, 
kes tänavu 23. märtsil oleks saanud 70. aastaseks. 
Tema käe all valmisid mitmed linnuvabriku elamud ja 
tööstushooned, aga ka  kauplus, spordihoone, söökla, 
teenindusmaja ja polikliinik, mis siiani Loo rahvast 
teenivad. Mälestame ja meenutame. Sõbrad ja perekond.

Südamlik kaastunne õpetaja 

Kristina Jürgensonile kalli 

vanaema surma puhul.

Loo lasteaia Lepatriinu rühma 

lapsed ja lapsevanemad, 

õpetajad Ülle ja Aet

Kõike võib tahta, karta ja loota,

seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota...

Kallis Margot,

südamlik kaastunne Sulle

EMA
kaotuse puhul.

Kostivere lasteaia kollektiiv

95 22.03 MARTA-ALIDE PRÖÖM Ruu küla

93 21.03 ADO EHA Manniva küla

91 27.03 ELLI-VILHELMINE ASOR Loo alevik

89 30.03 MILDA MÄGI Manniva küla

88 30.03 VERONIKA SUSI Maardu küla

86 08.03 JEVDOKIA NÄSSI Loo alevik

85 02.03 LAINE KELU Loo alevik

85 14.03 HILDA LEMMIK Neeme küla

84 01.03 LJUBOV LAIMETS Loo alevik

84 01.03 ALEKSANDRA LEHTMETS Loo alevik

83 21.03 LAINE RAUDSEPP Kostivere alevik

83 24.03 MAIMU EEK Jägala-Joa küla

82 07.03 HELMUTH HAAB Kallavere küla

82 11.03 ESTER PEETRIMÄGI Võerdla küla

82 15.03 VAIKE KASELAAN Jõelähtme küla

75 17.03 ALEKSANDRA PROMET Rebala küla

70 14.03 JAAN LUDOLF Loo alevik

70 17.03 TEET KUKK Iru küla

70 17.03 IIVI JUHANSON Loo alevik

70 17.03 MAIE LÄÄNSALU Loo alevik

70 20.03 ARVO LÕHMUS Loo alevik

70 23.03 ARVI SOOVIK Uusküla küla
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Kostivere päevakeskuse juures 
peatub pangabuss üks kord kuus 
kolmapäeviti kell 13.00–14.30
(14. aprill, 12. mai, 16. juuni)

Forestry OÜ ostab kasvavat 
metsa, kuuse-männipalki ja 
paberipuud. Abistame paberite 
vormistamisel ja raietöödel. Oma 
transport.
56636076
56638551

Kõige soodsamad küttepuud
Lepp alates 330 krooni ruum, kask 
alates 450 krooni ruum;
konteineris alates 1200 krooni 
tükk.
Toome puud Harjumaal tasuta 
koju! Tellimiseks
helista 5200093 või täida tellimis-
leht
Internetis: www.puu24.ee

Teeme soodsalt korstnaid, pliite 
ja ahje. Pensionäridele sõbralikud 
hinnad. 
Telefon 56 24 9455

Otsitakse kokka Kaberneeme 
sadamasse, huvi korral palun 
helistada 55514619.

OSTAN ajaloolise püügiõiguse 
nakkevõrgule. Maksan iga püügi-
õiguse eest 5000 krooni.
Telefon 5651990

MÜÜA TALUKOHT Lagedil Kopli 
külas – Mäe talu.
Vt Maa-ameti serverist 65301:013:0483.
Taluhoone pindala 124m2 (reg ehitis-
registris), krunt 1680m2.
Omanik korraldab enampakkumise 
aprillis kohapeal.
e-post: neiu@windowslive.com  
või  52 96957

Pakun naistele vanuses 18–60 võima-
lust teenida lisaraha põnevas ilu-ja 
moetoodete maailmas.
Haara kinni võimalusest, kui Sind 
köidab võimalus teenida lisaraha, olla 
iseenda ülemus – Sinu panusest sõltub 
Sinu tulu, võimalus leida uusi tutvusi ja 
kogemusi, enese areng ja osalemine 
motivatsiooniprogrammides.
Küsi lähemalt või edasta oma soov:
Sirle Roots (sirle.roots@mail.ee)
tel 53 909 105

Kaberneeme sadama restoran otsib 
teenindajat. Soovijatel palun ühen-
dust võtta tel 55514619.

Ostame vanu autoakusid 56316939

Laastu-sindli-ja kimmikatused. 
Müük ja paigaldus. SUPER HINNAD!!! 
Tel 53431860 56697936. 
Ecoroof@ecoroof.ee

KAEVE- JA PLANEERIMISTÖÖD, 
lammutus- ja laadimistööd, 
trasside ehitus, teede ehitus, 
haljastus, 
talvel lumetõrjetööd. 
Volvotrans OÜ, Neeme küla, 
infotelefon 5111495.
Volvotrans@hot.ee

Aitäh annetajatele, 
Naistepäeval, 8. märtsil Loo koolis 
toimunud RAMi kontserdil algatati 
rahakogumiskampaania puudust 
kannatavatele peredele. Annetuskasti 
laekus 240 krooni. Kampaania jätkub 
käesoleva aasta lõpuni. Iga kogumis-
aktsiooni järel anname teada laekunud 
summadest. Peagi avalikustame ka 
raha kasutamise põhimõtted ning 
aasta lõpul anname teada tulemustest. 
Kõik annetused on teretulnud!
Vallavalitsuse töötajad

Teatame Jõelähtme vallas Jä-
gala väljaõppekeskuse linnaku 
detailplaneeringu keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise prog-
rammi avalikust väljapanekust ja 
avaliku arutelu toimumisest. 

Jägala väljaõppekeskuse linnaku 
detailplaneeringu ja juurde kuuluva 
keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatas Jõelähtme Vallavalitsus 
Kaitseministeeriumi taotlusel oma 
03.04.2009 a korraldusega nr 152.

 Detailplaneeringuga on ette näh-
tud Harjumaale Jõelähtme val-
da endise Kalevi ÜJP kinnistule 
(24505:002:0110, pindalaga 54,68 ha) 
rajada 1000 – 1500 inimese väljaõp-
pekeskus. 

Kavandatava planeeringu eesmär-
giks on riigikaitseliste huvide mää-
ratlemine ehitustegevuseks, olemas-
oleva riigikaitsemaa sihtotstarbega 
kinnistu jagamine kruntideks vas-
tavalt kavandatavale hoonestuse-
le, ehitusõiguse ning hoonestustin-
gimuste määramine, juurdepääsude 
planeerimine ja tehnovõrkudega va-
rustamine. 

Keskkonnamõju strateegilise hin-
damise eesmärgiks on võimalike ot-
seste ja kaudsete keskkonnariskide 
selgitamine, infrastruktuuri rajami-
sega kaasnevate keskkonnariskide 
selgitamine, väljaõppekeskuse mõju 
hindamine kohalikule ettevõtlusele, 
üldisele mainele ning sotsiaal- ja inf-
rastruktuurile. 

Piiriülest mõju ei ole detailplanee-
ringu elluviimisel ette näha.

Detailplaneeringu koostaja on Jõe-
lähtme Vallavalitsus (Jõelähtme kü-
la, Harjumaa, 74202, kontaktisik: Jo-
hann-Aksel Tarbe, tel 6054863, e-
post: johann-aksel.tarbe@joelaht-
me.ee).

Detailplaneeringu tellija on Kait-
seministeerium (Sakala 1, Tallinn 
15094, kontaktisik: Toomas Laumets, 

tel 7170180, e-post: toomas.laumets@
kmin.ee).

Detailplaneeringu teostaja on AS 
Koger ja Partnerid (Tartu mnt 84a, 
Tallinn 10112, kontaktisik projekti-
juht Piret Kiiss, e-post: piret.kiiss@
koger.ee).

Keskkonnamõju strateegilist hin-
damist viib läbi samuti AS Koger ja 
Partnerid.

Detailplaneeringu lähteülesande-
ga, keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamisotsusega ja muude 
asjassepuutuvate dokumentidega on 
võimalik tööpäeviti tutvuda Jõeläht-
me Vallavalitsuses (kontaktisik: Jo-
hann-Aksel Tarbe, tel 6054863, e-
post: johann-aksel.tarbe@joelaht-
me.ee) ja 

AS-is Koger ja Partnerid (Tartu mnt 
84a, Tallinn 10112, kontaktisik pro-
jektijuht Piret Kiiss, e-post: piret.
kiiss@koger.ee).

KSH programmiga on võimalik 
tutvuda 08. märtsist kuni 29. märt-
sini 2010 Jõelähtme Vallavalitsu-
ses, Kaitseministeeriumis või AS-
is Koger&Partnerid (aadressil Tar-
tu mnt 84a Tallinn)  ning igapäeva-
selt vallavalitsuse veebilehel (http://
www.joelahtme.ee), Kaitseminis-
teeriumi veebilehel (www.kmin.ee) 
ning AS Koger ja Partnerid veebile-
hel (https://intranet.koger.ee/ava-
lik/Detailplaneeringud/Forms/AllI-
tems.aspx). 

KSH programmi avalik arutelu toi-
mub 31. märtsil kell 18:00 Jõelähtme 
Vallavalitsuses.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja kü-
simusi KSH programmi kohta saab 
esitada e-posti teel Kaitseminis-
teeriumile toomas.laumets@kmin.
ee või AS-le Koger&Partnerid pi-
ret.kiiss@koger.ee ja kirja teel AS-
le Koger&Partnerid aadressil Tartu 
mnt 84a, Tallinn 10112 kuni 29. märt-
sini kaasaarvatud.

Ametlik teade KSH programmi 
avalikust arutelust

“Jõelähtme laululaps 2010”ankeet
PALUN TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA
OSAVÕTJA  EESNIMI...............................................................................................
   PEREKONNANIMI..............................................................................
   SÜNNIAEG...........................................................................................
   LAPSE VANUS (seisuga 31.12.2010)...........................................
   ELUKOHT(VALD/LINN, aadress)...................................................
LAULUÕPETAJA  NIMI..............................................................................................
(mitte rohkem kui üks)  telefon .........................................................................................
    e-mail...............................................................................

REPERTUAAR
LAUL   PEALKIRI..............................................................................................
   MUUSIKA AUTOR.............................................................................
   SÕNADE AUTOR VÕI TÕLKIJA......................................................
 (palun kirjutada välja ka autorite eesnimed)  
LAULU PIKKUS (min)………………………………………………………

SAATEINSTRUMENT.......................................................................................................
JA SAATJA NIMI

FONOGRAMM (CD, MINIDISK)........................................................................................

TAUSTALAULJAID MITTE ROHKEM KUI 4 (ON/EI OLE).............................................
LAVAL ON VÕIMALIK KASUTADA KUNI 4 MIKROFONI
Täidetud registreerimislehed palun saata Loo Kultuurikeskusesse
hiljemalt 29. märtsiks 2010.

Koostas:...............................  .....................................  ...........................
          (nimi)   (amet)       (kuupäev)

Ülestõusmispühade 
jumalateenistused 
Jõelähtme kirikus

28.03 kell 11 
palmipuudepüha

01.04 kell 17 
suur neljapäev

02.04 kell 11 
suur reede

04.04 kell 11 
esimene 
ülestõusmispüha


