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Jõelähtme  Vallavolikogu 4. koosseisu 34. istung
toimus 24. septembril 2002

Anti nõusolek Valentina Nugis’ele kuuluva kinnistu nime-
tusega “Muuluka” asukohaga Neeme küla, Jõelähtme vald üle-
andmiseks välismaalasele Larissa Grigoriadi’le.

Anti nõusolek osaühingule Lensi-P kuuluvast Jõelähtme val-
las Maardu külas asuvast kinnistust nimetusega “Aarde IV”
jagamise teel moodustatud katastriüksuse asukohaga Aarde 7
üleandmiseks välismaalasele Pavel Shishnkov’ile.

Anti nõusolek osaühingule Lensi-P kuuluvast Jõelähtme val-
las Maardu külas asuvast kinnistust nimetusega “Aarde IV”
jagamise teel moodustatud katastriüksuse asukohaga Ridva 4,
Maardu küla, Jõelähtme vald üleandmiseks välismaalasele Ivan-
na Steba’le.

Anti nõusolek osaühingule Lensi-P kuuluvast Jõelähtme val-
las Maardu külas asuvast kinnistust nimetusega “Aarde IV”
jagamise teel moodustatud katastriüksuse asukohaga Ridva 6,
Maardu küla, Jõelähtme vald üleandmiseks välismaalasele Rinat
Ibragimov’ile.

Kinnitati Jõelähtme valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni
arengukava aastateks 2002-2013.

Kiideti heaks Loo aleviku ja Pirita jõe vahelise ala
arengukava.

Võeti vastu Jõelähtme valla üldplaneering.
Otsustati lõpetada valla osalus OÜ-s Loo Tervisekeskus.
Moodustati jaoskonnakomisjonid.
Kinnitati Jõelähtme valla koolide koolilõuna toetuseks

määratud eraldiste jaotamise ja kasutamise kord (vt. määrus).

Järgmine volikogu korraline istung toimub 15. oktoobril 2002. a.
kell 17.00 Jõelähtmes

ARDO LASS,
volikogu esimees

V O L I -
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Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S
Jõelähtme
24. september 2002. a. nr. 19

Jõelähtme valla koolide koolilõuna toetuseks määratud eral-
diste jaotamise ja kasutamise kord

Lähtudes “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” muudatustest (RT I
2002, 57, 359) ja Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a. määruse
267 “Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste jaotamise
kord ja arvestuslik koolilõuna maksumus” (RTI 2002, 72, 435)
ning Jõelähtme vallavalitsuse ettepanekust, Jõelähtme Vallavo-
likogu 

M Ä Ä R A B:

Kinnitada  “Jõelähtme valla koolide koolilõuna toetuseks määra-
tud eraldiste jaotamise ja kasutamise kord” vastavalt lisale.

Määrust rakendada alates 3. septembrist 
kuni 31. detsembrini 2002.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
ARDO LASS,

volikogu esimees

Lisa 

JÕELÄHTME VALLA KOOLIDE
KOOLILÕUNA TOETUSEKS MÄÄRATUD ERALDISTE

JAOTAMISE JA KASUTAMISE  KORD

Käesolev kord reguleerib Jõelähtme vallale  riigieelarvest eralda-
tud tasuta koolilõuna vahendite jaotamist.

Kompenseerida riigi poolt eraldatud vahenditest  Jõelähtme valla
koolides õppivate kõigi 1.-4. klassi õpilaste koolilõuna täies ulatu-
ses.

Kompenseerida riigi poolt eraldatud vahenditest Jõelähtme  valla
koolides õppivate kõigi 5.-9. klassi õpilaste koolilõuna 5 krooni 45
sendi ulatuses.

Tasuta koolilõuna arvestus toimub koolide, klasside ja õpilaste
lõikes. 

Antud korra täitmist kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                                                          24. september
2002 a. nr. 60
Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse (RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 68, 407) paragrahvi 21,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
Nimetada valimisteks jaoskonnakomisjonid järgmises 
koosseisus:
Jaoskonnakomisjon nr.1

Esimees – Vello Varik
Liikmed:   Hilda Männik

Hedi Tammeleht
Terje Mägi
Ester Saaret
Maie Lepik
Erika Grossmann
Piret Parve
Linnar Kaldmaa

asendusliikmed:
Monika Saarik
Leili Värte
Tiiu Kivirähk
Helgi Kaasik

Jaoskonnakomisjon nr. 2
Esimees – Aivar Treiberg
Liikmed:  Helje Saarepera

Aime Saks
Aivo Sepp
Arvo Sikka
Kaarel Palu
Merike Kahu
Leili Velleste
Sirje Aasmäe

asendusliikmed:
Kersti Laanejõe
Mare Mõttus
Eevi Aasma
Alla Tempel

Otsus jõustub 27.  septembril 2002. a. ARDO LASS,
volikogu esimees

20. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste valimised. Ei
tea, kuis lugejaile tundub, aga minu arvates on meie vallas
seekordsete valimiste eel õhus hulga rohkem elektrit ja pin-
get kui kunagi varem. Ja ma usun, et see ei ole paha, kuigi ka
seekord jäi nägemata-kuulmata nimekirja liidrite omavahe-
line diskussioon või piikide murdmine valla tuleviku arengu
üle. Meil, valijatel, jääb vähemalt lootus, et valla käekäigu
pärast südant valutavad inimesed oma mõttetalguid nüüd
volikogus pidada saavad. Selleks peab aga igaüks meist oma
valiku ja häälega kaasa aitama, et volikogusse just see meie
arust õige saaks. 

Oma kandidaadi leidmine tänavu on ühtpidi raskem, teist-
pidi jälle kergem. Raskem seepärast, et mitte kunagi varem ei
ole kandideerinud nii palju inimesi ja nende seas ka suur hulk
uusi või vähetuntud vallaelanikke. Kergem seepärast, et kan-
didaadid on jagunenud tervelt viide erinevasse nimekirja. Nii
on meil kõigil võimalus vaagida erinevaid valimisplatvorme,
juurelda inimeste üle, kes nimekirjades ja langetada oma otsus.
Enam ei saa öelda, et mis ma’s ikka hääletan, üks pikk nime-
kiri ja teadagi, kes võidavad. Seekord on asjalood pisut teised
ja igal vallaelaniku häälel võib olla just see kaalukeele roll.

Mida me valime?
20. oktoobril valime volikogu ehk kohaliku omavalitsuse.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb: “Kohalik
omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusük-
suse valla või linna demokraatlikult moodustatud võimu-
organite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseis-
valt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla-
või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning
arvestades valla või linna arengu iseärasusi”. Volikogu
võiks seega pidada vähemate õiguste ja kohustustega
miniatuurseks kohalikuks “riigikoguks”. Volikogu valib ka
vallavanema ehk siis kohaliku “peaministri”, kes omakorda
moodustab vallavalitsuse. Seega, seaduse järgi on kohalikeks
omavalitsusorganeiks: 
1) volikogu – kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis
valitakse valla või linna hääleõiguslike elanike poolt kohali-
ku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel;
2) valitsus – volikogu poolt moodustatav täitevorgan. 
Volikogul on seaduse alusel õigus kehtestada makse, panna
peale koormisi ja vastu võtta otsuseid, valitsusel õigus anda
korraldusi. Valitsus vastutab volikogu ees, volikogu valla-
elaniku ees.

Millega peaksime arvestama hääletades?
Valimisjaoskondi on meie vallas ainult kaks, seega kui  “vali-
ja oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei
saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija
elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskon-
nakomisjonile kuni valimispäeva kella 16.00-ni kirjaliku
taotluse, mille jaoskonnakomisjon registreerib. Kui taotlus
esitatakse valla- või linnavalitsusele, registreerib see taotluse
ja edastab asjaomasele jaoskonnakomisjonile”. Kasutage
kindlasti seda seaduses lähtuvat õigust, taotluse võib esitada
ka ühes külas mitme peale.

Kuulu järgi oli eelmiste valimiste aegu valimiskastiga rin-
gi liikunud inimene, kes ise kandideeris. Kui see tõele vastab,
siis oli tegemist jämeda valimisseaduse rikkumisega, isegi
siis, kui seda tehti heast südamest ja ilma ühegi tagamõtteta.
Kasutage siis võimalust ja tellige valimiskast koju!

Vast kõige olulisem on küsimus: mis saab siis, kui minult
hääle saanud kandidaat ei pääse volikokku? Mis saab minu
häälega? Ses osas erineb kohalike omavalitsuste valimis-
seadus riigikogu omast. Kui riigikogu valimistel on lootus
valitud saada nimekirja esinumbritel, siis volikogu valimistel
kandidaatide  järjekord nimekirjas olulist rolli ei mängi. Liht-
sustatult võiks öelda, et kui nimekiri tervikuna saab mandaa-
di ehk ühe volikogu liikme koha jagu hääli, siis valituks osu-
tub see, kes antud nimekirjas sai kõige enam otsehääli vali-
jatelt. Teisisõnu, meie hääled hakkavad liikuma nimekirja
sees ja seda n.ö. altpoolt ülespoole. Seega, kui nimekirjas on
inimene, kellele me mingil juhul häält anda ei tahaks ja on ka
inimene, kellele me oma hääle anda sooviksime ja seda
teemegi, siis võib juhtuda nii, et meie hääl liigub nimekirja
siseselt soovimatule isikule. Ainult üksikkandidaadi hääled
ei lähe kellegi teise kontole, aga üksiküritajaid seekord meie
vallas ei kandideeri.

Mis siis teha? Soovitan hoolikalt lugeda kõigi nimekirjade
valimisplatvorme, mõtiskleda kõigi kandidaatide üle ja teha
oma otsus eelkõige nimekirja kui terviku põhjal, sest
põhimõtteliselt, andes oma hääle mõnele üksikule inimesele,
olete selle andnud ka tervele nimekirjale. Ja kuna meil see-
kord ei ole üht pikka ja teist lühikest nimekirja (on tervelt
viis erineva pikkusega), siis ei ole need valimised enam nii
isikukesksed, vaid pigem nimekirja valimised. 

Mõtle ja tee oma valik!
MARGUS KIRJA

Mõtle ja tee oma valik!

Valija, kes soovib valimistepäeval s.o. 20. oktoobril hääletada kodus, peab
hiljemalt 20. oktoobril kella 16.00-ks eelnevalt esitama vastava KIRJALIKU
taotluse kas vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile.

Info   tel. 6054 885
Vallasekretär

Lp. Valijad!

MAAMAKSU VABASTUSEST 2003 AASTAL 
Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust pensionikindlustuse
seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt
osaliselt volikogu poolt määratud piires tingimusel, et vabastuse
taotleja ei saa kasutusõiguse alusel rendi-või üüritulu.
Maamaksu vabastuste kirjalikud taotlused koos maalt tulu mittesaamise
kinnitusega esitada Jõelähtme vallavalitsusele hiljemalt 15.12. 2002 a.
Avalduse rahuldamise korral edastab vallavalitsus maksuvabastuse Harju
maksuametile, kes väljastab maksuteated.

Vallavalitsus
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Kõige tähtsam on turvaline kodu
Kõige olulisemaks ülesandeks loeme võitlust var-
guste ja muude kuritegude vastu, turvalise kodu
tagamist igaühele. Toetame valla eelarvest valla-
elanike igat algatust, mis aitab olukorda paranda-
da. Kindlasti toetame naabrivalve korraldamist
igas külas ja abipolitseinike tööd.  Nõuame polit-
seilt tunduvalt paremat tööd kuritegude avas-
tamisel ning aruandmist valla elanikele. Eraldi
võtame lahendamiseks Ülgase probleemid.

Külateed ja välisvalgustus korda
Alustame külateede ja põhiliste külavaheteede
kordategemist igas piirkonnas, et muuta need tol-
muvabaks. Valla teede ääred ja külad peavad saa-
ma prügist ja hulkuvatest loomadest  puhtaks.
Selle korraldamine on vallavalitsuse ja valla asu-
tuste otsene ülesanne.
Korrastame välisvalgustuse kõigis külades. Va-
bastame külaelanikud välisvalgustuse kulude ta-
sumisest. See saab toimuma valla eelarvest.

Arstiabi ja teenused kättesaadavamaks
Täiendavalt senistele teenustele korraldame:
- elanike soovil vallaarsti vastuvõtu külades koha-
peal vähemalt üks kord kuus koos ravimite
kohaletoimetamisega. 
- valla pensionäridele ja puuetega inimestele ning
paljulapselistele peredele (4 või enam last) tasuta
õigusabi osutamise  üks kord kuus.
- koostöös naabervaldadega ühistranspordi kõigi
piirkondade elanike huve  ja vajadusi arvestades. 
- loome tingimused igas külas kohapeal interneti
kaudu mitmesuguste toimingute ja maksete
tegemiseks, suhtlemiseks valla- ja riigiasutustega,
toetades seda valla eelarvest. Viime valla kulul
vajadusel läbi vastavad kursused.

Maade tagastamine ja erastamine
Viime ilma edasise viivituseta õiglaselt lõpule
maade tagastamise ja erastamise, samuti vabade
põllu- ja metsamaade erastamise.

Ettevõtluse areng, täiendavad töökohad
Soodustame valla maade kasutuselevõtu ja pla-
neeringute kaudu välisinvesteeringute tegemist
ning uute tasuvate töökohtade loomist. 
Rakendame tööle valla arendusnõuniku, kelle
ülesandeks on projektide ettevalmistamine ja ellu-
viimine, sealhulgas Euroopa Liidu toetusfondide
kaudu, samuti kohalike ettevõtjate ja tööotsijate
nõustamine riiklike toetussüsteemide kasu-
tamiseks. 
Alustame Rebala kui Eestis ainulaadse kaitseala
baasil turismi ja puhkepiirkonna väljaarendamist.
Sealhulgas rakendame meetmed, et takistamatult
saaks alustada Jägala piirkonnas golfiväljaku ja

jahisadama ehitusega. Arendame välja Jägala jõe-
kaldaga piirneva mereranna avalikuks supelran-
naks ja puhkekohaks valla rahvale.

Haridus ja kultuur
Tagame valla eelarve kaudu valla koolide, kultuu-
ri- ja lasteasutuste ning erinevate piirkondade,
külade ja alevike, tasakaalustatud arengu. Säilita-
me kõik valla koolid, loome täiendavad tingi-
mused huvialade õppimiseks ja kutsehariduse
omandamiseks kõrvuti üldhariduse andmisega.
Soovime taastada Loo Keskkooli baasil üle-
eestilise spordikallakuga kooli. 
Ehitame välja  terviseraja ja taastame tenniseväl-
jakud Loo spordikeskuse juures.
Peame vajalikuks toetada valla kaudu Jõelähtme
kiriku kordategemist.
Taotleme Iru linnuse maa-ala üleandmist vallale
ja linnuse  taastamist.

Vähendame maamaksu ja vallavalitsuse 
kulusid
Meie ei tõsta kohalikke makse ega kehtesta uusi
makse. Peame õigeks vähendada maamaksu ala-
listel vallakodanikel ja eelkõige pensionäridel
alates 01. jaanuarist 2003. a.  Vähendame valla-
valitsuse ülalpidamiskulutusi. 

Otseside vallaelanikega 
Teavitame elanikke valla asjadest senisest oluli-
selt paremini. Soovitame pöörduda oma problee-
midega  otse meie poole. Teatame vallaelanikele
meie volikogu liikmete  vastuvõtuajad, telefoni-
numbrid ja internetiaadressid. 

Vallavalitsust on vajalik tugevdada 
uute energiliste tegijatega 
Eestimaa Rahvaliidu nimekirjas kandideerivad
Jõelähtme vallavolikogu valimistel energilised ja
elukogenud vallakodanikud, valla kõige eduka-
mad ettevõtjad. Toetudes oma oskustele ja koge-
mustele oleme suutelised täitma seatud eesmärgid
ning saavutama järgmise kolme aasta jooksul
Jõelähtme valla senisest tunduvalt kiirema tasa-
kaalustatud ja keskkonnasäästliku arengu, tagama
turvalise kodu ning meelepärase ja tasuva töö
valiku võimalused valla kõigis alevikes ja kü-
lades. 
AJAME VALLA ASJU AUSALT, ASJA-
TUNDLIKULT JA ÕIGLASELT VALLA-
ELANIKE HUVIDES! 
HÄÄLETA EESTIMAA RAHVALIIDU KAN-
DIDAADI POOLT!
P.S.
KES ISE EI VALI, PEAB LEPPIMA TEISTE
TEHTUD VALIKUGA!

nr. 152 Ardo Lass
kõrg, ettevõtja, Loo,
Maardu ja Saha külad,
tel. 05078837
nr. 153 Rozeta Meos
kõrg, õpetaja, Loo, tel.
05295405
nr. 154 Maido Pajo
kõrg, jurist, Loo,
Kaberneeme, Haapse,
tel. 05052056
nr. 155 Helgi Org
kõrg, õpetaja, Loo, tel.
05241755
nr. 156 Harri Reidma
kesk-eri, pensionär,
Aruaru, tel. 05570771
nr. 157 Kaire Lepik
kesk, ettevõtja, Kosti-
vere, tel. 05104056
nr. 158 
Urmas Pohlak
kõrg, õpetaja, Loo,
Kostivere, tel.
05220005
nr. 159 
Ulvi Möldrimäe
kesk-eri, ettevõtja, Loo,
tel.  05255322
nr. 160 Are Alloja
kesk, teenistuja, Kalla-
vere, tel. 6098502
nr. 161 Silva Kahu

kesk, teenistuja, Man-
niva, tel. 05208815
nr. 162 
Laur Oopkaup
kõrg, ettevõtja, Kosti-
vere, tel. 05011636
nr. 163 Eve Päll
kesk-eri, ettevõtja
Kallavere, tel.
055525306
nr. 164 Ants Käsper
kõrg, ettevõtja, Loo,
tel. 05049272
nr. 165 
Tiina Rämmeld
kesk, ettevõtja, Kosti-
vere, tel. 05115886
nr. 166 Inri Rästa
kesk, ettevõtja, Loo, 
tel. 05036996
nr. 167 Marju Ruut
kõrg, arst, Loo,
tel. 6080755
nr. 168 Enno Advelk
kesk-eri, etevõtja,
Kallavere, 
tel. 05050585
nr. 169 Silja Trisberg
kõrg, õpetaja, Kosti-
vere, tel. 05208481
nr. 170 
Tanel Truumaa
kesk-eri, etevõtja,

Võerdla, tel. 05145541
nr. 171 Sirje Senkel
kesk, riigiteenistuja,
Maardu küla, 
tel. 05086703
nr. 172 Toomas Känd
kõrg, õpetaja, Jõeläht-
me, tel. 05057120
nr. 173 Evelin Hall
kesk-eri, õpetaja-kas-
vataja, Loo,
tel. 055636248
nr. 174 Andres Niitra
kõrg, riigiteenistuja,
Saviranna, 
tel. 05186255
nr. 175 
Tiina Tuurmaa
kesk-eri, ettevõtja, Iru,
tel. 05055199
nr. 176 Peeter Kuum
kesk-eri, ettevõtja,
Neeme, tel. 056480294
nr. 177 Krista Ennok
kesk, ettevõtja, Neeme,
tel. 056905633
nr. 178 Aivo Härm
kesk-eri, ettevõtja, Loo,
tel. 05031734
nr. 179 Ago Pärtel
kõrg, riigi peavetarst,
Kostivere, 
tel. 05035747

nr. 181 Ago Kööp
kõrg, ettevõtja, Kalla-
vere, tel. 05032802
nr. 182 Arvo Olek
kesk, ettevõtja, Jõeläht-
me, tel. 05033723
nr. 183 Jaan Luks
kõrg, ettevõtja, Loo,
tel. 05030558
nr. 184 Rein Rebane
kesk-eri, ettevõtja, Loo,
tel. 05076667
nr. 185 
Aleksander Lepik
kõrg, ettevõtja, Loo,
Kostivere, 
tel. 05089616
nr. 186 Arno Kannike
kõrg, ettevõtja, Iru,
tel. 05064601
nr. 187 Aare Maalder
kesk-eri, ettevõtja, Loo,
tel. 05082533
nr. 188 Hugo Koov
põhi, autojuht, Kosti-
vere
nr. 189 Villu Mägi
kõrg, ettevõtja, Paras-
mäe, tel. 05144913
nr. 190 
Mati Pärnamägi
kesk-eri, ettevõtja, Iru,
tel. 05045185

Valimisliit “Jõelähtme ” ühendab valla erinevate
piirkondade inimesi,kes soovivad osaleda ko-
haliku elu edendamisel ja rakendada selleks oma
teadmisi, kogemusi ning energiat.

Valimisliit “Jõelähtme ” liikmed on valla voliko-
gu töös osaledes kolme eelmise tegevusaastaga
suunanud valla elu, lähtudes kohalike inimeste
huvidest.
Jõelähtme valla prioriteet on olnud haridus: Loo
Keskkooli ja Kostivere Põhikooli kõrval on kõhk-
lustest hoolimata säilinud Neeme Algkool, re-
monditud on Loo lasteaed, Neeme koolimaja, Loo
ujula. Kõikides haridus- ja kultuuriasutustes on
internetiühendus.
Valimisliit “Jõelähtme ” on pidanud ja peab
edaspidigi vajalikuks toetada politsei ja
päästeteenistuse tööd.
Alustatud ja jätkuvad projektid:
1. Kostivere aleviku puhastusseadmete rekonst-
rueerimine.
2. Neeme küla vesivarustus-ja heitveesüsteemide
arendus.
3. Kostivere lasteaia remont.
4. Loo spordihoone ümberehitus.
5. Loo prügila sulgemine.
6. Ülgase-Rebala-Võerdla vesivarustuse väljaehi-
tamine.
Välja töötatud, kinnitatud ning teostamisel
olevad arengukavad ja planeeringud:
1. Valla üldplaneering.
2. Valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu-
kava.
3. Teehoiukava.
4. Külade arengukavad.
5. Valla keskkonnatervise tegevusplaan.
Ühisprojektid:
1. Linnamäe hüdroelektrijaama ehitamine.
2. Neeme sadama korrastamine.
3. ISPA Ida-Harju veemajanduskava.
4. Regioonidevaheline koostööprojekt WOMAN XXI.

Valimisliit “Jõelähtme ” lähtub põhimõttest, et
vallavolikogu ei ole koht erakondlikuks kemple-
miseks.Oluline on lahendada valla tänaseid prob-
leeme ja kindlustada edasine areng.
Sellest tulenevad Valimisliidu “Jõelähtme ”
prioriteedid järgmiseks valimisperioodiks:
1. Loome pensionäride päevakeskuse Loole.
2. Organiseerime olemasoleva tänavavalgustuse
eest maksmise valla eelarvest.
3. Toetame külaliikumist ja teiste kodanikuühen-
duste tegevust, suurendades külavanemate rolli ja
kaasates neid otsuste tegemisse.
4. Soodustame ettevõtluse arengut.
5. Tagame Rebala muinsuskaitseala arenguplaani
ning külade kaitsekorralduskavade koostamise.
6. Käivitame naabrivalve, et tagada turvalisus
meie kodudes.
7. Algatame Ülgase ja Kallavere külade piirimail
asuva “šokiküla ” kaardistamis- ja likvideeri-
miskava.
8. Laste ja noorte vaba aja sisustamiseks:
• korraldame spordi-ja mänguväljakute ning ter-
viseradade rajamise Loole, Kostiveresse,
Kaberneeme ja teistesse küladesse;
• leiame võimalusi valla kinnisvara kasutamiseks,
et organiseerida Loole noortekeskus
• toetame laste muusikaõpet.
Volikogus saab valimisliidu “Jõelähtme ” liige
teha otsuseid lähtudes valla huvidest olles vaba
erakondlikust suunamisest. Esindades oma küla,
alevit või naabrimeest, on valimisliidu liige nende
ees isiklikult vastutav oma otsuste eest.

Valimisliit “Jõelähtme” soovib Teile
kõike head ja arukat otsustamist ning
kutsub Teid kõiki 20. oktoobril 
valima.

KODUST ALGAB EESTIMAA!
EESTIMAA RAHVALIIT-

ELU EDENDAJA JÕELÄHTME VALLAS!
EESTIMAA RAHVALIIDU  VALIMISPLATVORM

Jõelähtme vallavolikogu valimistel 2002. aastal

Nr. 101 SIRJE AAVA
sündinud 1954. a.
elukoht Kostivere alevik 
töötan Loo Keskkooli õpeta-
jana, abielus, 3 last
Nr. 102 EERO DULDER
sündinud 1969. a.
elukoht Parasmäe küla 
töötan Autoregistrikeskuse
Tallinna büroo vaneminspekto-
rina, abielus, 1 laps
Nr. 103 
ANNELY HERTMANN
sündinud 1974. a.
elukoht Jõelähtme küla 
füüsilisest isikust ettevõtja 
töötan Kostiveres juuksurina,
vallaline
Nr. 104 AIVAR JÕGI
sündinud 1954. a.
elukoht Iru küla, töötan maksu-
ja finantskonsultatsioonidega
tegelevas äriühingus IMG
abielus, 1 laps
Nr. 105 KAISA KINGSEPP
sündinud 1976. a.
elukoht Jõelähtme küla
töötan Sampo pangas laenuhal-
duse vanemspetsialistina, valla-
line
Nr. 106 TIIT KOLLO
sündinud 1964. a.
elukoht Kostivere alevik, töö-
tan AS Filtris insenerina,
abielus, 3 poja isa
Nr. 107 MARIA-MARIKA
KURVET
sündinud 1944. a.
elukoht Neeme küla
töötan Neeme rahvamaja
juhatajana
lesk, 1 laps, 2 lapselast
Nr. 108 ÜLO LAANEMETS
sündinud 1947. a.
elukoht Loo alevik
töötan vallavalitsuses maa-
ameti juhatajana
abielus, 2 last, 3 lapselast

Nr. 109 MARJE LAIMETS
sündinud 1956. a.
elukoht Loo alevik
töötan Loo Elamuhoolduses
pearaamatupidajana
abielus, 2 last
Nr. 110 PEEP LASS
sündinud 1957. a.
elukoht Loo alevik
töötan Talleggis tootmisdirek-
torina, abielus,1 laps
Nr. 111 KERSTI LEPIK
sündinud 1964. a.
elukoht Loo alevik
töötan Loo Keskkoolis
õppealajuhatajana, 
abielus, 3 last
Nr. 112 ANNE LÄNS
sündinud 1959. a.
elukoht Kaberneeme küla
töötan OÜ Marriot tegev-
direktorina, abielus, 3 last
Nr. 113 AAVO MOOSTE
sündinud 1966. a.
elukoht Haljava küla
töötan OÜ Haljava tegevdirek-
torina, abielus, 2 last
Nr. 114 RAIN ONEMAR
sündinud 1964. a.
elukoht Iru küla
töötana AS MPT Ehitus
ehitusdirektorina, abielus, 2 last
Nr. 115 ANDRES OOPKAUP
sündinud 1966. a.
elukoht Kostivere alevik
töötan Põllumajandusministee-
riumis asekantslerina, 
abielus, 2 last
Nr. 116 JÜRI PAAVEL
sündinud 1966. a.
elukoht Loo alevik
töötan Loo Spordihoone juhata-
jana, abielus, 2 last
Nr. 117 
TARMO PALDERMAA
sündinud 1970. a.
elukoht Loo alevik
töötan Keila Autokeskuse AS-is
müügijuhina, abielus, 2 last

Nr. 118 PAAVO PENT
sündinud 1954. a.
elukoht Kallavere küla
töötan OÜ Noviter Eestis
elektriinsenerina, abielus, 2 last
Nr. 119 MARGIT PÄRTEL
sündinud 1965. a.
elukoht Kostivere alevik
töötan Rebala muinsuskaitseala
juhatajana
abielus, 2 last
Nr. 120 MAIRE RUUS
sündinud 1958. a.
elukoht Kostivere alevik
töötan Kostivere lasteaia
juhatajana, abielus, 3 last
Nr. 121 TAIMI SAARMA
sündinud 1950. a.
elukoht Jõelähtme küla
töötan Jõelähtme vallavane-
mana, abielus, 3 tütart, 4 lapse-
last
Nr. 122 ESTER SASSI
sündinud 1952. a.
elukoht Kostivere alevik
töötan Loo Tervisekeskuse
perearstina, abielus, 4 last
Nr .123 ILMAR SIRKAS
sündinud 1948. a.
elukoht Jägala küla
töötan Anija metskonna metsa-
ülemana, abielus,4 last
Nr. 124 EBE TALPSEPP
sündinud 1953. a.
elukoht Loo alevik
töötan Loo Keskkooli õpeta-
jana, vallaline
Nr.125 TIIT TREIBERG
sündinud 1971. a.
elukoht Kostivere alevik
töötan AS Infolot laeva agendi-
na, abielus, 2 last
Nr. 126 LIIVI VAIN
sündinud 1955. a.
elukoht Jõelähtme küla
olen Jõelähtme vallavalitsuse
sotsiaaltöötaja, abielus, 3 last

Eestimaa Rahvaliidu eesmärk on eluterve, haritud ja jõukas Jõelähtme vald. 
Esitame oma valimisnimekirja kindla eesmärgiga parandada järgneva kolme aasta  jooksul  ko-
halikku elukorraldust igas külas ja alevikus ning saavutada valla senisest tunduvalt kiirem areng,
et edaspidi naabervaldadest mitte maha jääda. 
Lähtume põhiseaduse mõttest, mille kohaselt kohalik omavalitsus peab  korraldama kõigi kohali-
ku elu küsimuste lahendamist koostöös vallaelanikega, nende huve ja vajadusi õiglaselt arvestades. 

Eestimaa Rahvaliidu saadikukandidaadid

Valimisliit “Jõelähtme ” saadikukandidaadid

Tere, Jõelähtme valla rahvas!
Valimisliit “Jõelähtme ” 
koosneb valla erinevate piirkondade inimestest.

Valimisliitu kuuluvaid eri elualade spetsialiste ühendab eelnev kogemus ja ühine nägemus
valla arengust ja probleemide lahendusteedest.
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PRÜGIMÄE RAJAMINE 
TULEB PEATADA!
Jõelähtme vallal, kui Tallinna lähiümbruses asuval
vallal on kaks edasi arenemise suunda:

muutuda odavaks linnaäärseks tööstuspiir-
konnaks – prügimäed, karjäärid, rasketööstus jne.

muutuda elamu-, puhke- ja turismipiirkonnaks
– külad, puhtad metsad, rannad, loodus, põllun-
dus. 

Mõlemat üheaegselt ei saa ja valik tuleb teha.
Meie oleme valiku teinud! Loodame et ka Sina!

ELUKESKONDA TULEB 
PARANDADA!
Turvalisus
Turvaline keskkond on eluks hädavajalik. Seisame
selle eest, et tõhustada abipolitseinike tööd ja
peame vajalikuks uurida välismaalastest maaost-
jate tausta.

Teed ja tänavavalgustus
Seisame selle eest, et korda saaks külavaheteed ja
teeääred. Valla kulul tuleb ka paigaldada
tänavavalgustid ja finantseerida kõigi külatäna-
vate valgustamiseks kuluv elekter.

Külapoed ei tohi ära kaduda
Väikeste külapoodide likvideerimise ja neile üha
karmimate tingimuste esitamise asemel tuleb
toetada praeguste poodide tegevust ja soodustada
uute teket. 

Internet
Peame vajalikuks valla poolt toetada interneti
püsiühenduse kättesaadavaks tegemist kõigile
inimestele valla igas piirkonnas. 

Spordiväljakud
Spordirajatisi ehitades lähtume eelkõige rahva ter-
visevajadustest ja noortele tegevuse pakkumisest.
Iga investeeritud miljoni eest peavad võimalikult
paljud inimesed saama sportida. Sportimise või-
malused tuleb tuua inimestele lähemale ning raja-
da lihtsamaid väljakuid ja mänguplatse ka väikse-
matesse kohtadesse.  

Looduse- ja inimloome ilu tuleb hoida
Oleme Suur-Tallinna idee vastased ning peame
Jõelähtme valla eriliseks rikkuseks tema loodus-
likku ja ajaloolist omapära. Hindame selle piir-
konna aastatuhandete vanust ajalugu ja väljaku-
junenud traditsioone. Peame Jõelähtmet valla aja-
looliseks- ja omavalitsuskeskuseks. Rebala kaitse-
ala arendamises ja vanade sakraalhoonete korras-
tamises näeme valla turismimagnetit. Puhkeots-
tarbel tuleks vallaelanike tarvis säilitada ja korras-
tada metsi ja supelrandu. 

Maagaas
Maagaas kui soodsaim energiaallikas tuleb teha
kättesaadavaks vähemalt kõigis suuremais
külades.

KOOLIÕPETAJATE PALGAD
VÄÄRIKALE TASEMELE!
Kooliõpetajate kvalifikatsiooni ja palkade tõst-
mine viib hariduse väärtustamise ja hariduse
kvaliteedi tõusule. Korraliku hariduse kindlus-
tamisega tagame, et lapsed võiksid õppida valla
kõigis olemasolevais koolides. 
Vahendid kooliõpetajate palgatõusuks tuleb luua
valla halduskulude kärpimisega, vallavalitsuse
ametiautode arv ja selle kasutamise kord tuleb üle
vaadata, kõik kulud tuleb viia kindla kontrolli alla.
Halduskulude kokkuhoid on efektiivselt toimiva
vallavalitsuse alustala!

UUS POLIITIKA – 
UUED EESMÄRGID!
Usun, et enamus Jõelähtme elanikke on nõus, et
vajame muutusi. MUUTUSED – see on meie
märksõna. Uued ajad vajavad uusi inimesi, kes
oskaksid näha vallaelanike probleeme ja neid
lahendada. Vallavalitsemise uueks põhimõtteks
peab saama: vallaelanik on “kuningas” ja ametnik
tema teenindaja. 
Res Publica nimekiri lähenevatele KOV valimis-
tele on kokku pandud teotahtelistest inimestest,
kes ei ole varem osalenud Jõelähtme valla juh-
timises, kuid kes kauaaegsete vallaelanikena tun-
nevad, et tahavad uuendada valla juhtimist ja
muuta see vallaelanikusõbralikumaks. Peame
enda eeliseks seda, et oleme poliitikas värsked ja
pole unustanud Sind, kelle häälele toetudes me
volikokku  läheme ja kelle heaolu eest me seal ka
seisame. Kui valid Res Publica, valid uue poliitika
– inimesed, kes tõesti tahavad võtta vastutust selle
eest, et asjad Eestis edaspidi paremini tehtud saak-
sid.

MEID HUVITAB!
Meid huvitab, et Sinu ja iga teise vallaelaniku käsi
käiks hästi ja tulevikus veelgi paremini. Oleme
veendunud, et suudame lahendada paljud prob-
leemid ja ületada kõik raskused, et muuta meie
ühine tulevik – Jõelähtme valla tulevik – pare-
maks.
Kui see ka sind huvitab ja sa oma vallast hoolid
siis – VALI MEID!

UUED TULEVAD VÕITMA!
Tule sina ka!

Enamikul meie valimisnimekirja liik-
metest pole mingit erakondlikku kuu-
luvust, kuid meid ühendab isamaaline
mõtteviis ja mure oma kodukoha tule-
viku pärast. Ja mureks on põhjust. 

Lool ja Kostiveres maksavad meie
valla elanikud Eesti kõrgeimate hulka
kuuluvat soojahinda. 

Siin tahame koheselt tegutseda, et
peatada hinnatõus. 

Senise vallavõimu tegevus on maa-
de tagastamise ja erastamise osas teki-
tanud nurisemist üle kogu valla. Kas
saaks siin veel tehtud vigu parandada?
Meid valides püüame teha, mis veel
teha annab. 

Peame vajalikuks maksta lisatasu
meie tublidele õpetajatele, et meie lap-
sed saaksid kodukohast hea hariduse.
Ja iga laps ning nooruk peab oma
koduvallas saama harrastada arendavat
tegevust. 

Meie ei taha, et Jõelähtme valda
teataks vaid prügimäe ja Ülgase külje
all toimuvate mõrvade järgi. 

Siin elavad toredad inimesed ning
on kaunis loodus. Valla elanike
jõukuse ja heaolu kasvuks peab valla
võim tegutsema oma elanike huvidest
lähtuvalt. 

Seepärast – valla juhtimine ava-
likuks.

Tere ja kaunist sügist kõigile!
Ei pea vajalikuks ega soovigi hakata
tegema erakondlikku propagandat või
heietama valimisprogrammi ümber. Ena-
mikul on kodus telekad, paljudele tuuak-
se ajalehti koju – klõpsuta teleka nuppe
või lehitse lehte ning kogu lubaduste-
bukett on täies hiilguses meie ees. Kellel
sellest puudu jääb, võib Tallinnas Laag-
na teel sõites pilgu asfaldilt natukene
ülesse tõsta ja... imestada, kuidas üle-
sõidusillad selle raskuse all, mida vali-
misreklaamiks ja lubadusteks nimeta-
takse, kokku ei varise.

Tallinn on Tallinn ja keskerakondlik
linnavalitsus on seal palju ära teinud
ning teevad edaspidigi.

Jõelähtme vald on aga Jõelähtme vald –
oma eripärasuste ja probleemidega ning
pealetungiva Tallinna lähedusega. Sel-
lest lähedusest on meile midagi pikaks
ajaks paika pandud – EURONORMIDE-
GA SUPERPRÜGILA. Eks paista, milli-
seid tagajärgi selle käikulaskmine meile
toob. Ehk ei midagi halba, võib-olla
aga... Lugedes eelmist Jõelähtme valla
lehte jäi pilk peale volikogu 33. istungi
päevakorrale, mis koosnes 12-st punk-
tist, millest seitse käsitlesid kellelegi
nõusoleku andmist temale kuuluva kin-
nistu ÜLEANDMISEKS VÄLISMAA-
LASELE. Arvan, et see tähendab mingi
objekti – maa või maja või mõlema kor-
raga – MAHA MÜÜMIST. Saaremaal
pani üks soomlane kalurite jaoks ranna
kinni ja kuulutas kalad meres enda
omandiks – mille poolest meie siis
kehvemad oleme!

Niisuguseid kummalisi otsuseid on prae-
gusel volikogul väga lihtne vastu võtta,

kuna volikogu viieteistkümnest liikmest
kuulub kaksteist samasse, antud juhul
valimisliidu nimekirja. Paar kuud tagasi
käisin Neeme ja Kaberneeme kandi
vanade tuttavate juures ja kuulsin üsnagi
kriitilisi jutte selle kohta, mis Jõelähtme
valla ranna ja maadega tehtud. Seega on
meie valla probleemiks ka maa, selle
“üleandmine” ning praeguse volikogu
koosseisu osa nende otsuste tegemisel.
Et midagi on paigast ära või pole paigas
olnudki, näitab ka see, et näiliselt nii üht-
ne volikogu enamus on jagunenud ka-
heks konkureerivaks valimisnimekir-
jaks.

Meie, Eesti Keskerakonna nimekirjas
kandideerijad, ei tee mingeid illusioone.
Loodame vaid valla elanike analüüsivõi-
mele ja selle kaudu ka edule valimistel,
kuna kogu otsustamise võim ei tohi olla
ühe käes, sest vaidlustes selgub tõde.

Seniks aga kaunist sügise jätku ja minge
kindlasti VL Jõelähtme ja Rahvaliidu
poolt välja kuulutatud kohtumistele –
saate vähemalt midagi käegakatsutavat
enne valimisi kätte.

Parimate soovidega 
Valeri Tammeleht

P.S. Ja tule valima! Kes ikka meie
poolt hääletab, kui mitte SINA!

Valeri Tammeleht nr. 137
Ain Vahesalu nr. 138
Jüri Ein nr. 139
Herold Saks nr. 140
Eda Sarapuu nr. 141 
Marju Einroos nr. 142 

Nr. 127 Villu Männik  
Nr. 128 Maarika Sepp  
Nr. 129 Tiia Välk 
Nr. 130 Tarmo Kalju 
Nr. 131 Jüri-Anton Kerner

Nr. 132 Koit Pähn 
Nr. 133 Enn Rau 
Nr. 134 Allan Rämmeld 
Nr. 135 Andrus Satsi 
Nr. 136 Taivo Teigar

ERAKOND ISAMAALIIT VALIMISNIMEKIRI

JA IGALE LAPSELE 1000 KROONI KUUS

ISAMAALIIT RES PUBLICA

Keskerakond

SINU HÄÄL VÕIB MUUTA TULEVIKKU!
Valides tänaseid võimulolijaid – Rahvaliitu või Valimisliit Jõelähtmet, võid olla

kindel vaid ühes – ega halvemaks ei lähe. Kuid ega paremaks ka ei lähe, sest kui
samad inimesed jäävad võimule, siis jääb samaks ka kõik muu. 

Meie sellega ei nõustu ja tahame muuta asju paremaks! Loodame et ka Sina! 

Art Kuum – 
kandidaat nr. 146
Juurte ja südamega Jõelähtme
valla elanik, kelle vanavana-
vanemad rajasid oma kodu siia
juba ligi sajand tagasi. 
Lühikirjeldus – Majandus-kõrg-
haridus ja juhtimiskogemus,
parem-tsentristlik maailma-
vaade, abielus, üks tütar.
Telefon 050 17127.

Ants Andreson – 
kandidaat nr. 147
Iru küla elanik.
Turvalisus on heaolu alus. Pean
vajalikuks kuritegevust ennetava
töö tugevndamist Jõelähtme val-
las. 
Spordiväljakute rajamine hoiab
noored õigel teel!

Sirje Lubi - 
kandidaat nr. 148
Jõelähtme valla elanik enam kui
30 aastat.
Lühikirjeldus – Kõrgharidus
(BA) Tartu Ülikoolist. Pikaaja-
line juhtimiskogemus sporditöös
ja merenduse vallas. Abielus,
peres poeg ja tütar.
Südamelähedane on kultuur mis
toetab võrdseid võimalusi.

Piia Ruber – 
kandidaat nr. 149
Jõelähtme küla elanik.
Kõrgharidus. Paaril viimasel
aastal toimetanud Jõelähtme
valla ajalehte.
Abielus, tütar ja poeg.

Hindrek Männik -  
kandidaat nr. 150
Loo elanik.
1. Riigi tasand! Igal inimesel
peab olema riigis tegevus ehk
töö. Kui inimesel on töö ja tege-
vus, on lootus, et on ka rahulolu.
2. Haridus ja noored! Koolis
õpitu võiks sisaldada rohkem
teadmisi elus hakkama saada.
Kuid igasuguste kooli reformide
läbiviimisel tuleb küsida koo-
lilaste arvamust!

Elo Kuum – 
kandidaat nr. 151
Iru küla elanik.
Lühikirjeldus – lõpetanud Tartu
Ülikooli, dermatoloog. Abielus,
peres tütar.
Tervislikuma elukeskkonna,
parema hariduse ja tervema pere
eest!

Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica kandidaadid
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92
24.10. SALME VAARIK, Haljava küla

30.10. LEIDA KALJULA, Kaberneeme küla

91
25.10. HARALD RÜÜTEL, Vandjala küla

88
23.10. HILDA-MARIE NOOR, Haljava küla

84
10.10. MARIA LEONIDOVA, Neeme küla

82
12.10. HELMI PEETRIMÄGI, Võerdla küla

80
22.10. LJUBOV SIRKAS, Jägala küla 

75
25.10. MIHHAIL ANTIPOV, Jägala küla 

28.10. ASTA KAMM, Uusküla

70
09.10. AINO SEPP, Loo alevik 

24.10. HELJU-HELENE TOOMEMETS, 
Kostivere alevik 

25.10. NIKOLAI PUUSEPP, Loo alevik 

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja

volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
oktoobris

AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS SURNUD
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD

MARIA RUDOMETOVA 25.10.1937-06.08.2002
VITALI SÕSOJEV 08.04.1945-25.09.2002
LEO SEPAM 19.01.1948-30.09.2002

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT

VÄLAANDJA
Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Margus Kirja,  tel. 056 647686
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piiamaria@hot.ee 

Trükk AS Printall

OÜ Landeker 
ostab 

kasvavat metsa ja 
kinnistuid 

hinnaga kuni 70 000 kr/ha.

Tasu kohe!
Telefon

051 10415, 051 79866
Faks 0 633 5576

BEEBIKOOL
Alates  4. oktoobrist jätkab  Kostivere lasteaias

tegutsemist 
BEEBIKOOL

Tunnid toimuvad igal reedel kell 11.00
lasteaia saalis.

Beebikool on tasuta. 
Infot saab telefonil 608 1540 Anneli Ottep

LOO KULTUURIKESKUSE  HUVITOA 9. hooaeg  2002. – 2003. õ.a.
PÄEV KELL RING JUHENDAJA TASU
E 16.00 – 18.00 VABATEGEVUS KAI MÜÜRSEPP -
T 11.00 – 12.00 BEEBID MEISTERDAMAS GRETE NAGEL 25.-

16.00 – 18.00 VABATEGEVUS GRETE NAGEL -
K 16.00 – 18.00 VABATEGEVUS PILLE TRUMM -
N 16.00 – 18.00 MUUSIKATUBA KAI MÜÜRSEPP 50.-
R 16.00 – 18.00 VABATEGEVUS PILLE TRUMM -
L 11.00 – 13.00 VABATEGEVUS KAI MÜÜRSEPP -

K            16.00 – 18.00      MALE ( LOO KESKKOOLIS )       IVAR VESKE          50.-  
*           *           *           *           *           *

NB! Alati võib ette tulla muudatusi! Jälgi teateid huvitoa uksel!
Võtan osa ka kõigist MEISTRIKURSUSTEST! (kingituste valmistamine pühade eel, tasuta) 
Oma huvitavad ideed ja soovid võtan huvituppa kaasa!

Loo Kultuurikeskus 608 0557, huvituba 608 0236
MÕNUS VABA AJA VEETMISE KOHT MUDILASTELE, ÕPILASTELE JA KA

TÄISKASVANUTELE!!! Jõelähtme Vallavalitsus vabandab ajalehes ilmunud
koolilaste busside sõidugraafikus olnud eksituse

pärast.
Õige bussimaršruut on:
15.30 Kuusalu Keskkool-Kaberneeme-Ruu küla.

Armas vallarahvas!
Tali tuleb ja tuleb ka jälle uus aasta! 

Ärge unustage, et Jõelähtme rahvamaja
jätkab traditsioonilist

Vana-aasta pidu 
31. detsembril kl. 21.00

Õhtu saab olema jällegi uus ja kirev. Kõike
pakutavat reklaamime hiljem, kindel on aga

üks – sel õhtul on laval üks fantastiline bänd
teid hommikuni tantsutamas. 

Võtan juba vastu laudade broneeringuid!
Maie Ramjalg

26. oktoobril kell 18
Jõelähtme rahvamajas taas 

P. Shafferi
“Must komöödia”

Jõelähtme rahvamaja näitetrupi esituses

Ilus suvi on ootamatult möö-
das ja ees ootab pikk sügis.
Nüüd on jälle mahti tegeleda
tubaste tegemistega. Pimedat
aega aitab rõõmsamaks
muuta ka koorilaul. Loo
Kammerkoor koguneb tava-
päraselt kaks korda nädalas
teisipäeva ja neljapäeva õh-
tul kell 19.00 Loo aleviku
polikliiniku majas, et kõige-
pealt valmistuda jõulukont-
serdiks. Plaanis on temaati-
lise kavaga  vabariigi aasta-
päeva ja lihavõtete tähista-
mine ning kohtumised sõp-
ruskooridega. 
Pingeline töö ja muud iga-
päevased kohustused on kah-
juks kahandanud kooriliik-
mete ridu. Oleme väga rõõm-

sad kui teie, kes te viisi peate
ja tahate laulda vahel ka vei-
di nõudlikumat repertuaari,
tulete meie hulka.  Ootame
lauljaid kõigisse häälerüh-
madesse. Dirigendid Age ja
Mareks ootavad uusi liik-
meid  koori prooviruumis
15., 17. ning 22. oktoobril
kell 18.00 – 19.00. Koori
kasutada on ruum, mis paik-
neb apteegi ja hambaarsti
kõrval koridoris. 
Kui huviline soovib midagi
täpsustada, siis peadirigent
Mareks on telefonil 055
12432 alati nõus vastama.

Mailiis
056 621771

VL JÕELÄHTME
nr 101 Sirje Aava
nr 102 Eero Dulder
nr 103 Annely Hertmann
nr 104 Aivar Jõgi
nr 105 Kaisa Kingsepp
nr 106 Tiit Kollo
nr 107 Maria-Marika 

Kurvet
nr 108 Ülo Laanemets
nr 109 Marje Laimets
nr 110 Peep Lass
nr 111 Kersti Lepik
nr 112 Anne Läns
nr 113 Aavo Mooste
nr 114 Rain Onemar
nr 115 Andres Oopkaup
nr 116 Jüri Paavel
nr 117 Tarmo Paldermaa
nr 118 Paavo Pent
nr 119 Margit Pärtel
nr 120 Maire Ruus
nr 121 Taimi Saarma
nr 122 Ester Sassi
nr 123 Ilmar Sirkas
nr 124 Ebe Talpsepp
nr 125 Tiit Treiberg
nr 126 Liivi Vain

Erakond Isamaaliit
nr 127 Villu Männik
nr 128 Maarika Sepp
nr 129 Tiia Välk
nr 130 Tarmo Kalju
nr 131 Jüri-Anton Kerner
nr 132 Koit Pähn
nr 133 Enn Rau
nr 134 Allan Rämmeld
nr 135 Andrus Satsi
nr 136 Taivo Teigar

Eesti Keskerakond
nr 137 Valeri Tammeleht
nr 138 Ain Vahesalu
nr 139 Jüri Ein
nr 140 Herold Saks
nr 141 Eda Sarapuu
nr 142 Marju Einroos
nr 143 Arvo Hütsi
nr 144 Martin Pakk
nr 145 Allar Puusepp

Ühendus Vabariigi Eest -
Res Publica
nr 146 Art Kuum
nr 147 Ants Andreson
nr 148 Sirje Lubi
nr 149 Piia Ruber
nr 150 Hindrek Männik
nr 151 Elo Kuum

Eestimaa Rahvaliit
nr 152 Ardo Lass
nr 153 Rozeta Meos
nr 154 Maido Pajo
nr 155 Helgi Org
nr 156 Harri Reidma
nr 157 Kaire Lepik
nr 158 Urmas Pohlak
nr 159 Ulvi Möldrimäe
nr 160 Are Alloja
nr 161 Silva Kahu
nr 162 Laur Oopkaup
nr 163 Eve Päll
nr 164 Ants Käsper
nr 165 Tiina Rämmeld
nr 166 Inri Rästa
nr 167 Marju Ruut
nr 168 Enno Advelk
nr 169 Silja Trisberg
nr 170 Tanel Truumaa

nr 171 Sirje Senkel
nr 172 Toomas Känd
nr 173 Evelin Hall
nr 174 Andres Niitra
nr 175 Tiina Tuurmaa
nr 176 Peeter Kuum
nr 177 Krista Ennok
nr 178 Aivo Härm
nr 179 Ago Pärtel 
nr 181 Agu Kööp
nr 182 Arvo Olek
nr 183 Jaan Luks
nr 184 Rein Rebane
nr 185 Aleksander Lepik
nr 186 Arno Kannike
nr 187 Aare Maalder
nr 188 Hugo Koov
nr 189 Villu Mägi
nr 190 Mati Pärnamägi

Helvi Kork 
Jõelähtme valla 

valimiskomisjoni 
esimees

JJÕÕEELLÄÄHHTTMMEE  VVAALLDD
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K A N D I D A A T I D E   K O O N D N I M E K I R I

Loo Kammerkoor alustab kuuendat hooaega 
ehk

otsitakse neid, kes tahavad tegeleda koorilauluga.

Jõelähtme kogudus otsib taga 1969. aastal
kiriku juurest kaduma läinud 
vana ristimisvaagnat
ja sõja-ajal kaotsi läinud 

harmooniumi. 
Ja küsib ka teiste esemete järele, mis sõja ja
nõukogude aja eest kirikust ja pastoraadist 

varjule kanti.
Koguduse telefon 603 3087.

V A B A N D U S


