
 

  

MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse koosoleku protokoll Nr 160408/2016 

Aeg: 8. aprill 2016, algusega kell 19 

Koht: Iru Ämma Maja 

Osavõtjad:  Helju Lukas, Haili Loide, Andres Johannson, Triin 

Grünberg, Kristjan Leks ja Arno Kannike 

 

Koosolekut juhatas A.Kannike 

Protokollis: H. Lukas 
 

Päevakord: 

1. Iru küla puhkeala Ämma  tee 20B, 22 600,11 m² suuruse 

maaüksuse (katastritunnus 24504:002:0078) MTÜ  Iru Ämma 

Klubi kasutusse võtmise arutelu. 

2. Leader programmi projektitoetuse taotluse ettevalmistamisest 

algavaks kevadvooruks. 

3. KOP toetusel saadud kiige paigaldamise koha valik. 

4. Kevadtalgute korraldamisest 

5. Kohapeal tõstatatavad küsimused.  

 

Päevakorras olevate küsimuse arutelu ja otsuste vastuvõtmine. 

1.  Iru küla puhkeala, Ämma tee 20b, suurusega  22 600,11 m² 

maaüksus, katastritunnus 24504:002:0078 on Jõelähtme Valla 

munitsipaalmaa. Jõelähtme külaelanikud kasutavad selle maa 

teeäärset ala lõkkeplatsina, eramajade kruntidelt toodavate 



puudelt-põõsastelt lõigatud okste ning ka rämpsu mahapaneku 

kohana ja suuremate küla sündmuste korral ka autode 

parkimiseks. Puhkeala on korrastamata, endisel põllualal 

kasvavad väärtusetud puud ja võsa, Pirita jõe ürgoru kõrge kallas 

on risustatud, mahalangenud puud mädanevad, jõelamm on 

soine, mis kõik kokkuvõttes ei võimalda ohutut ligipääsu Pirita 

jõe kallasrajani. 
Küla puhkeala korrastamiseks ja sihipäraseks väljaarendamiseks 

on vaja rahalisi vahendeid. MTÜ Iru Ämma Klubil ( edasiselt 

Klubi ) on võimalik taotelda vahendeid Leader programmist ja 

ka teistest fondidest, kuid selleks peab maaüksus olema 

ametlikult vormistatud Klubi kasutusse. Arno teatas, et pidas 

läbirääkimisi vallavalitsusega ning selgitas, et selleks on vaja 

sõlmida vastav leping. Ta lisas, et lepinguga kaasnevad lisaks 

maa kasutuse õigustele ka  maa korrashoiu kohustused. Kõik 

kohal olnud juhatuse liikmed olid maa tasuta kasutusse võtmise 

poolt.  

Otsustati: 

1.1. Nõustuda Jõelähtme Vallale kuuluva Iru küla puhkeala, 

Ämma  tee 20B, katastritunnus 24504:002:0078 Klubi 

kasutusse võtmisega ning selle väljakujundamisega puhke- 

ja vabaaja veetmise kohaks. 
1.2. Klubi juhatuse esimehel A.Kannike esitada Jõelähtme 

Vallavalitsusele  taotlus Iru küla puhkeala, Ämma  tee 

20B, 22 600,11 m² suuruse maaüksuse (katastritunnus 

24504:002:0078) Klubi kasutusse andmiseks. Taotluse 

projekt on käesoleva protokolli Lisa 1. 
1.3. Näha ette sellel maaüksusel investeeringuid rajatiste ja 

ehitiste püstitamiseks ning sätestada taotluses maa tasuta 

kasutusse andmist 25 aastaks.  
1.4. Plaanida p.1.3. ettenähtud investeeringute tegemiseks 

Leader programmi vahendeid ning  esitada selleks peale 

maaüksuse kasutuslepingu sõlmimist Jõelähtme 

Vallavalitsusele taotlus  hoonestusõiguse seadmiseks 25. 

aastaks.  
2. Leader programmi projektitoetuse taotluse ettevalmistamisest 

algavaks kevadvooruks. Arno informeeris Leader programmi uue 

rahastusperioodi 2016 – 2020.a. algavast projektitoetuste taotluste 



esitamise voorust, mis algab 11.04 ja kestab kuni 17.04.2016.a. 

ning ettevalmistustest sellesse vooru Klubi poolt taotluse 

esitamiseks. Taotluse üheks ja täna parimaks objektiks on Iru küla 

puhkealal, Ämma tee 20b maaüksusel loodusliku pargi 

kujundamine, sellele terviseradade rajamine, Pirita jõe kaldaraja 

korrastamine ning sellele hea ligipääsu väljaehitamine. Järgmise 

tegevusena paadisilla ja ujumiskoha rajamine koos nende juurde 

kuuluvate ehitiste ja rajatistega. Kogu plaanitava tegevuse aluseks 

on maaüksuse kasutamiseks oleva lepingu olemasolu. Lepingu 

projekti on ta ette valmistanud ja koos käesoleva protokolli p.1.2. 

taotlusega esitab selle Vallavalitsusele läbivaatamiseks. 

Otsustati: 

2.1. Tellida Ämma tee 20b maaüksusel loodusliku pargi-, 

terviseradade-, Pirita jõeäärsete kaldarajatiste- ja paadisilla 

ehitiste püstitamiseks maastikuarhitektidelt projekt. 

2.2. Koostöös arhitektidega kooskõlastada loodusliku pargi-, 

terviseradade-, rajatiste- ja ehitiste projekt vastavate 

kohaliku omavalitsuse ja riiklike institutsioonidega.  

 

3. KOP toetusel saadud kiige paigaldamise koha valik. 

Otsustati:  
3.1. Paigaldada kiige kaskede vahele, laste mänguväljaku 

lähedusse.  
3.2. Teavitada kiige paigaldamisest Jõelähtme vallalehes, valla- 

ja Iru küla kodulehtes ning panna kiigele vastav silt. 
 

4. Kevadtalgute korraldamisest. 

Otsustati: 

4.1. Korraldada kevadtalgud Laupäeval, 7. mail 2016 algusega 

kell 10 

4.2. Talgute käigus näha Klubi poolt ette alljärgnevad külaplatsi 

suvehooajaks ettevalmistustööd: 

 tenniseväljaku akrüülvaiguga värvitud ala pesemine; 

 laste mänguplatsi ja liikluslinnaku puhastamine; 

 Kogu piirdeaiaga ümbritsetud territooriumil lehtede 

riisumine; 

 Tenniseväljakut ümbritseva võrkaiale katate paigaldamine; 



 Laste liivakastis liiva vahetamine. 

5. Kohapeal tõstatud küsimused. 
Kohapeal küsimusi ei tõstatatud. 
 
Koosoleku juhataja:    A.Kannike 
Koosoleku protokollija:   H.Lukas 
 
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt 

 


