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Jõelähtme Vallavolikogu 
5. koosseisu 7. istung toimus  
25. veebruaril 2003

Otsustati avada 2003./2004. a. õppeaastaks
Neeme Algkoolis 6. klass  

Kinnitati rahvakohtunikukandidaatide nimekiri
Harju Maakohtu rahvakohtunike nimetamise

komisjoni koosseisu valiti volikogu liige Ardo
Lass

Määrati Jõelähtme valla 2002. aasta eelarve
täitmise aruande audiitor

Kehtestati Nehatu lauda maaüksuse detailpla-
neering

Otsustati tagastada OÜ Melanell poolt esi-
tatud vaie

Anti nõusolek  Rainer Meigas’ele kuuluva kin-
nistu nimetusega Allika, asukohaga   Jägala
küla, üleandmiseks välismaalasele Zakir
Gafarov’ile

Anti nõusolek Osaühingule Lensi-P kuuluva
kinnistu nimetusega Aarde 5, asukohaga Maardu
küla, üleandmiseks välismaalasele Vadim
Limorov’ile

Anti nõusolek  Alina Nikolajeva’le ja Igor
Nikolajev’ile kuuluva kinnistu nimetusega Kopra
tee 1, asukohaga  Iru küla, üleandmiseks välis-
maalasele Valeri Šmeljov’ile

Anti nõusolek  Ivan Omeltšenko’le kuuluva
kinnistu nimetusega Männimäe, asukohaga
Jägala-joa küla, üleandmiseks välismaalasele Tat-
jana Jolkina’le TIIT KOLLO,

Volikogu esimees

V O L I -
K O G U

3. veerand oli meie koolis  s�ndmusterohke ja
v�ga rikas mitmesuguste �rituste poolest.
Tahaks neist mınd eredamat meenutad.

Reaalainete n�dal selgitas v�lja klasside
parimad matemaatikud. Need on Miriann
Ellermaa (5. kl.), Tauri Pahkma (6. kl.), Krist-
jan Kaskla (7. kl.), Mihkel Mahlapuu (8. kl.) ja
Madis Mahlapuu (9. kl.). 9. klass oli parim
peastarvutamises. Peale selle tehti veel palju
huvitavaid katseid ja koolieluga seonduvaid
statistilisi uuringuid.

5.-6. klassi vıistkond vıttis osa �Nuputa�
viktoriinist J�ri G�mnaasiumis.

21. veebruari Vabariigi aastap�eva tra-
ditsioonilises viktoriinis tuli vıitjaks seekord
9. klass. �llatuseks oli 4. klassi tulemus � nad
j�id 8. klassi j�rel kolmandaks 

Ei m�letagi, et varem �he veerandi jooksul
oleks olnud nii palju spordi�ritusi, kui oli sel
aastal.

24. jaanuaril oli meil pıhjust uhkust tunda

nelja poisi ( Andres Kollo, Madis Kollo,  Jan-
no Idavainu ja Verner M�gi) �le � nad tıid
Harju Maakonna koolidevahelistelt teatevıist-
lustelt suusatamises kuldmedalid.

Kolm pika p�eva (31. jaaanuar-2. veebruar)
oli meie kooli vıimla tulvil t�is jalgpallim�n-
gijaid ja -huvilisi. Toimus maakondlik k�m-
nevıistlus �  turniir JOKER CUP. 1988.a. s�n-
dinud ja nooremad poisid, kes ka 2002. a. lı-
pus toimunud Harju Maakonna saalijalgpalli
turniiril teiseks tulid, saavutasid ka siin II
koha. Alvar Terasmaa tunnistati  turniiri pari-
maks v�ravavahiks.

Peale selle vıtsid meie vıistkonnad osa
Harjumaa korvpalli ja rahvastepalli meistri-
vıistlustelt, igal teisip�eval toimusid sıprus-
kohtumised jalgpallis Raasiku poistega, lisaks
suusaretked Aegviitu, spordip�evad J��hallis
ja t�nu ilusale talvele ka kelguvıistlused vast-
lap�eval.

Meie muusikaklassi ıpilased k�isid veeb-

ruari esimestel p�evadel juba kolmandat korda
Kohilas. Seal hiljuti restaureeritud ilusas
Tohisoo mıisas, kus asub Koolituskeskus,
toimus Raplamaa ja Harjumaa V klaveri-
ansamblite festival. Meie suureks rıımuks
sai �ks  meie ansamblitest (Anni Roots ja
Taaniel Pogga) ka sel aastal  publiku lemmiku
auhinna.

Selle veerandi lıpetab emakeelen�dal, siis
toimub ka palju huvitavaid �ritusi. Keskse-
maks ja huvipakkuvamaks on aga traditsiooni-
line kınevıistlus, kus hinnatakse nii kıne sisu
kui ka kıneleja oskust publikut k�ita.

Emakeelen�dala j�tkuks vıib pidada Jıe-
l�htme valla koolide algklasside emakeele-
ol�mpiaadi, mis toimub meie koolis j�rgmise
veerandi alguses, 4. aprillil.

SVETLANA SILTSENKO,
Kostivere Pıhikooli huvijuht

3. veerand Kostivere koolis 

Loo Toidutares  toimus  23. veebruaril Eesti
Vabariigi  85. aastap�evale p�hendatud  pidulik
kontsert. Fuajees oli v�lja pandud ulatuslik n�i-
tus valimiseelsetest reklaamidest ja kaunist
Eestimaast. Toidutare saali ehtisid Eesti sini-
must-valge lipp, mis meie isadele j�igi ainult
unistuseks, ning kaunid lilleseaded. Meie kalli
Eestimaa s�nnip�eva tulid austama auv��rt
eestiaegsed memmed-taadid ja ka noorem
sugu.

Kontserdi avas pidusınadega Eestimaale ja
koduk�la rahvale Ardo Lass.

Maardu-Loo segakoorilt kılasid Ahto
Nurga ja Virve L��ne juhatusel O. J�rissoni, A.
S�belmanni, J. Aaviku ja A. M�nniku laulud
Isamaale.  Lasteorkester Loopill esitas suure
muusikalise buketi A. Nurga ja H. Vaabeli kir-
jutatud pilliviisidest p��dlikult ja austusega
vanaemade-vanaisade vastu. Lapsed j�tsid
isegi maale sıitmata, sest tundsid vastutust esi-
nemise ees. Auv��rsed Maardu Memmed lusti-
sid isamaalisi rahvatantse tantsida ilma, et
oleks v�himatki v�simusem�rki silmades.
Kvartett Heli-Neli �llatas E. Tubina arhailise ja
r�medavıitu �Torupilliga�, mis oli ehtne 4 to-
ruga joristaja oma keerulise muusikalise fak-
tuuriga. Ansambel Annabre Priit Pıldmaa
juhatusel laulis M. Siimeri, M. Kırberi, J.
Aaviku  laule Eestile erilise v�rskuse ja tooni-
puhtusega,  arendades kantilleeni ja head mait-
set. Duubeltrio Ahto Nurga juhatusel koos
Heli-Neliga esitas kaasaegses helikeeles laule
ketrajast, pakasest ja tantsulustist, armastusest
ja vabadest Pıhjamaa poegadest, lisaks mıned
n��disaegsed pilliviisid.

Oh, �llatust! K�lalisesineja � Neeme
NOKIA Merike Kahu juhtimisel  � vihtus
publiku aplauside saatel groteskseid ja huumo-
riga pıimitud liikumisseadeid, tuues kıigi
pıskedele laia naeratuse. Nutikalt valitud

�ıukost��mid ja n�itlejameisterlikkus n�itas
NOKIA vıimekust mistahes teemat esitada.

Maardu-Loo segakoor lıpetas kontserdi
kaasaegsete K. Lane, K. Kikerpuu ja S. Malmi
armastuslauludega.

Pidu vıttis tuure juurde. Lavale astusid
poliitikud-elu edendajad Rahvaliidust � Indrek
Tiidemann ja meile kıigile tuttav jurist Maido
Pajo. V�ga head suhtlejad tutvustasid oma
valimisplatvormi ja h�id ettepanekuid: tısta
haridus ja kultuur ausse; taastada elukesk-
konda; vıidelda koos meiega kuritegevuse
vastu, inimv��rse pensioni ja ıiglaste seaduste
rakendamise eest; et lastega pered saaksid
maksudest priiks ja kohalikud teed eeskuju-
likult korda. L�hidalt ja sisutihedalt p��rduti
Loo elanike poole toetades neid julgustava sı-
naga. Annabre liikmed kandsid kıigi laudadele
rosinakringleid, mitmev�rvilisi kokteile, kohvi
ja teed vıluva naeratuse saatel � need olid �lla-
tuseks Toidutare poolt.

�llatus j�rgnes �llatusele! Lavale tuli rahva

lemmik Erich Krieger, kes koos publikuga
laulis kıigile tuntud rahvalikke laule, murdes
s�dameid. Kohe algas tantsude karussell.

Heli-Neli j�tkas piduliste �lesk�tmist maa-
ilmakuulsate tantsur�tmidega Euroopast ja
Ladina-Ameerikast. Kıik olid viimseni hoos,
rıımsad ja ınnelikud. Lıpuks tuli lavale enne-
kuulmatu Eurokoor: kıik poliitikud, ansamb-
lid, orkester ja kes aga jaksas. 25-h���lses
kooris esitati pidup�eva kulminatsioonilaulud
Eestimaale. Viis tundi kestnud pidu oli suur,
vıimas, lustakas, kirglik ja kıigile rahuldust-
pakkuv. T�nati k�ttpidi ja kallistades kıiki, kes
peost osa vıtsid. Ait�h toreda koost�� eest!
Ait�h prii saali, s��kide-jookide, soojade
sınade ja pererahva lahkuse eest! Ait�h kıigile
esinejatele � suurtele ja v�ikestele, ja meie
tublidele Loo inimestele! Mis sest, et kuulu-
tused maha tımmati � ikka oli palju rahvast!

Uute kohtumisteni sıbrad!
VIRVE L˜˜NE 

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS JA VOLIKOGU
KUULUTAVAD VÄLJA 

ÕPILASTÖÖDE KONKURSI
“Jõelähtme vald – 

minu kodu. Kas ka homme?”
Õpilastelt ootame kirjatöid, milles kujutatakse
tuleviku-Jõelähtmet ja oma osa selles. 
Millisena näeb koolilaps koduvalda aastate pärast,
mil ta ise on juba tööinimene? Missugust majan-
dusharu tahaks ta arendada, missuguseid ettevõt-
teid rajada, missuguseid kultuuriasutusi oma kodu
lähedal külastada – kirjutada võib kõigest sellest
ja paljust muustki, mis on  Jõelähtme vallaga seo-
tud. 
Peamine on õpilase oma nägemus 
meie koduvalla tulevikust.
Töid hinnatakse neljas vanuserühmas:
I – III klass
IV – VI klass
VII – IX klass
keskkool
Võistlustööd esitatakse vallavalitsusele hiljemalt
30. aprilliks 2003.a.
Võitjaid autasustatakse rahalise preemia ja valla
aukirjaga.
Head kirjutamist!

Pidulik kontsert “ÕNNE, SULLE, EESTIMAA!”

JLS-i viimasel koosolekul tuli jutuks puude
istutamise mıte Loo alevikus.

Pole meil parki, kus emad oma lastega jalu-
tamas ning m�ngimas saaksid k�ia ja kus
palaval suvep�eval vanematel inimestel mı-
nus varju leida oleks. Majade �mbrusedki kıik
puha lagedad ja paljad.

Kui alustaks sellel kevadel puude istutami-
sega nii oma majade �mbrusesse ja ka teede
��rtesse ning haljasaladele! Suur lage plats on
ka aleviku ��res. Iga pere vıiks istutada oma

puu! Emadep�eva eel kingituseks oma emale.
Seda vıiks pere teha koos! (7. mail.)  Ja selle
puukese eest ka koos hoolitsema hakata: kasta,
v�etada, vajadusel puule tugi panna. Omaistu-
tatud puid vaevalt keegi ise murdma hakkab?

Palun helistage 20. aprillini tel. 6080403
Terje M�gi, 052 95405 Rozeta Meos vıi
meilige aadressil rozeta.meos@mail.ee, kui
olete nıus oma puu istutamise mıttega, ja tea-
tage, kas muretsete ise (ostate vıi toote n�iteks
maalt vanaema talumetsast) vıi soovite, et

meie muretseksime teile puu.
Maja juurde vıiks istutada ka kirsi-, ploo-

mi-, vıi ıunapuid. Sobivad ka ilupıısad,
hekid. Lilledest on vist esialgu vara r��kida.
Vıib-olla mıne aasta m��dudes. Me ei arvagi,
et selle teate peale kıik Loo aleviku pered
maikuul labidad pihku haaravada. Kui sellel
kevadel alevik 20 uut puudki juurde saab,
oleme rahul. Eks siis j�rgmistel aastatel j�lle!

Kui sul ei ole veel oma puud vıi sa ei ole
veel istutanud �htegi oma puud, siis see
teade ongi just sulle!

ROZETA MEOS
JLS-i esimees

Emakeelepäev Loo Koolis
Reedel, 14. m�rtsil t�histab Loo Kool j�rjekordset
emakeelep�eva, mis sellel aastal on p�hendatud 
Fr. R. Kreutzwaldi aastale.

Kooli n�itering esitab n�idendi �Kullaketrajad"
1.-6. kl. ıpilastele.

7.-8. kl. toimub eelnevalt n�htud videofilmi
pıhjal viktoriin Fr. R. Kreutzwaldi elust ja tege-
vusest.

9.-12. kl. toimub keelekonverents, millest vıtab
k�lalisena osa ka kirjanik Maimu Berg.

Avatud on rida n�itusi:
1. 1.-2. kl. ıpilaste joonistused Kalevipojast �Selli-
ne on Kalevipoeg"
2. �Kas tulevased ajakirjanikud" � kıikide klasside
ajalehed, mis valmisid selle ıppeaasta jooksul
3. �Noored detektiivid" 6a ja 6b kl. ıpilaste kirju-
tatud kriminaalromaanid

Kell 10.00-13.00 toimub kooli fuajees raa-
matute m��k.

Mida ootab iga naine, 
iga naistep�eva eel?
�hte lilleıit,
s�damest tulevaid sınu,
talle p�hendatud laulu �

Kıik Loo Kooli naisıpetajad  said oma mees-
kolleegidelt kauni kevadıie. Ait�h!

Ka �sna mitme klassi noormehed kinkisid
oma klassiıdedele lilli. Ait�h!

Kena oli n�ha t�drukuid nartsissiıitega
vahetundide ajal koolimajas ringi liikumas,
sellised �raseletamatud, ınnelikud!

Mis seal salata! Naistele lihtsalt meeldib

meeste t�helepanu! Naistep�eva aegu eriti!
Loo Kooli 5.-12. kl. ıpilastele ja ıpetajatele
oli kutsutud p�ev enne naistep�eva ilusaid
sınu �tlema ning kauneid armastuslaule laul-
ma J�ri Aarma. Kıik, kes arvasid ja tahtsid
kuulata, said meeldiva ning positiivse laengu
terveks p�evaks! Kes kuulab � see kuuleb!
Kes vaatab � see n�eb!

Ja siis suudad leida ka �hest hetkest suurt
rıımu! �hest sınast, �hest laulustki vıib
rıımu tunda kui ilusast kingitusest.

ROZETA MEOS
Loo Kooli huvijuht

Laul. Ilus kingitus

Igale perele oma puu
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Riigikogu valimiste
üllataja oli 
Res Publica!
Viigilise tulemuse 28:28 saavutamine Keskera-
konnaga oli v�ga noore erakonna Res Publica
jaoks Eesti poliitikamaastikul suur vıit. See
�lekaal, mis saatis Res Publicat riigikogu vali-
mistel Jıel�htme vallas, on aga midagi palju
enamat, kui oodata oskasin. 32,34% ehk ligi 1/3
Jıel�htme valla valijatest andis oma h��le Res
Publicale. Seda on ligi kaks korda rohkem, kui
osaks sai Keskerakonnale, kes 16,80%-ga vıt-
tis kolmanda koha. Teiseks sai oodatult Refor-
mierakond 24,61%-ga. �lej��nud erakondade
osas j�i jıudude vahekord ja kogutud h��lte
osakaal sarnaseks �leriigiliste tulemustega.
J�rgnesid Rahvaliit, Isamaa, Mııdukad ja siis
teised v�iksemad erakonnad. 

Kui vırrelda Jıel�htme valla lıikes Riigi-
kogu valimistel saadud h��lte arvu viimaste
kohalike valimiste tulemustega, siis on suuri-
maks tıusjaks Res Publica, kes kohalikel vali-
mistel kogus 239 h��lt, n��d aga 691 ehk ligi
kolm korda rohkem! See on v�ljapaistev saavu-
tus, mida ei pea h�benema teades, et Harjumaal
tervikuna saime ligi kaks korda rohkem h��li,
kui kohalikel valimistel. Protsentuaalselt ligi
sama suure tıusu saavutas ka Keskerakond,
kuid h��li kogusid nad siiski vaid 359. Sellise
toetajaskonna hulgaga on h�mmastav, et Kesk-
erakonnal ei ınnestunud kohalikku volikokku
�htki kohta saada. Ilmselt andsid paljud valijad
oma h��le siis valimisliidule.  

Valimistest osavıtt oli 58,55%, mis on 0,3%
�le Eesti keskmise ja mida vıiks lugeda heaks.
Kui n�iteks kohalike valimistega vırrelda, siis
oli aktiivsus ca 5% kırgem. Ei saa aga unusta-
da, et 1992. ja 1995. aasta riigikogu valimistel
oli valijate protsent ligikaudu 65%. On val-
dasid, kus ka 2003. a. valimistel k�is palju suu-
rem osa elanikkonnast kui meil, positiivse n�i-
tena meenub kohe meie naabervald Viimsi,  ligi
70%. Ei tahaks valimas mitte k�inud koda-
nikele etteheiteid teha, kuid on kurb t�heldada,
et �le 2/5 kodanike arvamus j��b lihtsalt arves-
tamata. Valimistel h��letamas mitte k�inute arv
oli aga suurem, kui �ksikult vıttes �kskıik mil-
lise erakonna toetajate oma! Selles on kindlasti
oma s�� poliitikutel, kes valijaid on korduvalt
petnud. On selge, et �kski mıtlev inimene en-
nast mitu korda petta ei lase ja mida siis teha
kui kedagi usaldusv��rset pole�? 

Tahaks uskuda, et Res Publica tulemine lee-
vendab usalduskriisi rahva ja poliitikute vahel
ning tıestab oma valijaskonnale (ja miks mitte
ka nendele, kes seekord valimas ei k�inud), et
oleme usaldust v��rt. See nıuab erakonnalt
ausust, vastutust ja �hist t��d kıigi inimestega.

T�nan enda ja Res Publica nimel kıiki, kes
meile oma h��le andsid. Vaatamata sellele, et
ma ise Riigikokku ei saanud, on mul ikka vıi-
malus seista Jıel�htme elanike huvide eest nii
volikogu, kui Riigikogu tasandil ja ma ootan
alati kınesid vıi kirju inimestelt, keda aidata
saaksin.

ART KUUM
telefon: 05017127

email: artkuum@hotmail.com

Valla �ldplaneeringu kooskılastamise k�igus
sai Jıel�htme Vallavalitsus 2001. a. lıpus teada,
et Keskkonnaministeerium oli (�ldsust kaasa-
mata, Jıel�htme valda teavitamata, kehtivaid
planeeringuid ja olemasolevat hoonestust arves-
tamata, maakonnaplaneeringusse ja Jıel�htme
valla �ldplaneeringusse muudatuste sisseviimist
nıudmata) 18.12.1996  Eesti Maavarade Ko-
misjoni ettepanekul vıtnud vastu otsuse vıtta
Loo aleviku ja Peterburi tee vahelisel alal
maavara aktiivvarudena arvele enam kui 9
miljonit kuupmeetrit looduslikku paekivi.

Vallavalitsus taotles viivitama oma 14.11.
2001. kirjaga Keskkonnaministeeriumilt nime-
tatud varude tagasiarvamist passiivvarudeks.
Ministeerium suunas valla taotluse seisukoha-
vıtuks Tallinna Linnavalitsusele pıhjendusega,
et  nimetatud aktiivvarud on vajalikud Tallin-
nale, kes vajab oma arenguks pidevalt ehitus-
materjale. Vallavalitsus selgitas Tallinna Linna-
valitsusele oma seisukohti (linn ei saa rajada
oma arengut naaberalade taandarengule, enam
kui 2000 elanikuga aleviku elukeskkonna j�rsu-
le halvenemisele jne.) ning palus oma
21.01.2002. kirjaga Tallinna  kooskılastust Loo
paevarude tagasiarvamiseks passiivvarude hul-
ka. Tallinn keeldus sellest kirjalikult 21.02.
2002.  Keskkonnaministeerium andis aga samal
ajal oma  27.03.2002. kirjaga Tehnilise J�rele-
valve Inspektsioonile ametliku korralduse kont-
rollida Jıel�htme valla vıimalikku ebaseaduslik-
ku tegevust Loo aleviku elukeskkonda ja arengut
k�sitlevate planeeringute algatamisel ja menetle-
misel. Kontrollimisel valla tegevuses midagi
ebaseaduslikku ei tuvastatud. Valda kontrollinud
riigiametnik  kuulus ise maavarade komisjoni
koosseisu, kuid arvati sealt 01.10. 2002. v�lja.

J�tkuvate l�bir��kimiste tulemusena ınnes-
tus vallavalitsusel 10.10.2002. siiski allkirjasta-
da Tallinna S��stava Arengu ja Planeerimise
Ametiga kahepoolne kirjalik kokkulepe Loo
paevarude passivvarudeks tagasiarvamise
kohta. Juba maikuus oli selleks oma kirjaliku
toetuse andnud Harjumaa Keskkonnateenistus.
Loo aleviku elanikelt laekus �le 300 protestiall-
kirja. Muinsuskaitseamet andis kirjaliku ıiendi
kaitse alla vıetud muinaspıldude olemasolust
vaidlusalusel territooriumil. Vallavalitsus kogus
kıik materjalid ja edastas need koos oma kaas-
kirjade ja t�iendavate pıhjendustega  Keskkon-
naministeeriumile, kuid viimane ei vastanud
enam vallavalitsuse 06.05.2002.,  04.06.2002.
ja 12.12.2002. kirjadele. 

Vallavolikogu esimehe 11.02.2003. perso-
naalse kirjaliku p��rdumise peale Eesti Maava-
rade Komisjoni esimehe Eesti Teaduste Aka-
deemia akadeemiku hr. Dimitri Kaljo poole said
vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimees
Paavo Pent, vallaarhitekt Leili M��r ja maa-
ameti juhata �lo Laanemets lıpuks vıimaluse
osaleda Eesti Maavarade Komisjoni 17.02.
2003. korralisel istungil. Istungil tehti Jıel�ht-
me vallale kompromissettepanek v�hendada
paekivi aktiivvarusid Lool umbes 45 % vırra,
kuid j�tta seal kaevandamiseks sobiva aktiivva-
runa arvele ikkagi ligikaudu  5 miljonit  kuup-
meetrit looduslikku  paekivi. Valla esindajad
sellega loomulikult nıustuda ei saanud. Millise
otsuse komisjon selles k�simuses peale valla
esindajate lahkumist langetas, on vallale seni
teadmata.

Jıel�htme Vallavolikogus l�bi vaadatud ning
kehtestamiseks ette valmistatud �ldplaneering
ei n�e ette paekivi kaevandamise vıimalust Loo

aleviku piirkonnas.
Juhul kui Keskkonnaministeerium ei aktsep-

teeri valla seisukohta ja vald j��b samuti oma
seisukohale, siis Maapıueseadusest tulenevalt
saab Keskkonnaministeerium menetleda vıi-
malikke kaevandamisloa taotlusi sellele reaal-
selt eksiteerivale maavarale ainult Vabariigi
Valitsuse nıusolekul. Keskkonnaministeeriumi
poolt aktiivvaruna arvele vıetud maavaraga
alale ei saa vald aga ikkagi midagi planeerida
ega ehitada.

Kaevandamisloa taotluste menetlemine on
avalik. Kaevandamisloa v�ljaandja peab aval-
dama teate kaevandamisloa taotluse menetlusse
vıtmisest Ametlikes Teadaannetes ning saatma
koopia kaevandamisloa taotlusest kaevanda-
misala asukoha kohalikule omavalitsusele. Igal
isikul on ıigus  esitada kaevandamisloa v�lja-
andjale menetluses oleva kaevandamisloa taot-
luse kohta oma pıhjendatud ettepanekud ning
nende ettepanekute vıimalikuks mittearves-
tamiseks peab loa v�ljaandjal olema omakorda
seaduslik  pıhjendus. Maavara kaevandamis-
lubade v�ljaandjateks riikliku t�htsusega maa-
varale on Keskkonnaministeerium ning koha-
liku t�htsusega maavarale Harjumaa Keskkon-
nateenistus. Loo piirkonna paevarud on arvatud
riikliku t�htsusega maavara hulka.

Panin siinjuures kirja minule teadaoleva
informatsiooni Loo paevarude �mber toimuva
kohta. Usun, et see kajastab piisavalt adekvaat-
selt tekkinud olukorda. Tahaks loota, et jıudude
vahekorrale vaatamata suudab vald  kaitsta oma
kodusid ja loodust Tallinnast l�htuvate �rihu-
vide vastu.

ALLAN KASK
Jıel�htme Vallavalitsus

Paevarudest Loo alevikus

Loo aleviku ja selle piirkonna elanikele teeb
j�tkuvalt muret paekivikaevanduse vıimalik
rajamine vahetult Loo aleviku k�lje alla. Vo-
likogu vıttis seoses valla �ldplaneeringu arut-
eluga eelmise aasta lıpus selge seisukoha, et te-
gemist on passiivsete varudega, mida kaevanda-
da ei saa. Kaevandamise vastu on kogutud ligi
300 kohalike elanike allkirja, kuid vaatamata
sellele tahetakse kaevandamist alustada.

Veebruarikuu vallavolikogu istungil selgus,
et �rimeeste survel nıuab Keskkonnaministee-
rium eesotsas minister H. Kranichiga Jıel�htme
vallalt j�releandmisi. Maavarade Komisjoni hin-
nagul on kogu aeg olnud tegemist mitte passiiv-
sete, vaid aktiivsete varudega, mille kaevanda-
miseks vald takistusi teha ei tohiks. 

Vallavalitsusele saadetud AS Talter plaanide
kohaselt tahetakse karj��ri jaoks ca 80 ha maad
Loo aleviku ja Peterburi maantee k�lje all.
Kokku ligi 6 miljoni tonni paekivi kaevan-
damisega, mis kestab 15-20 aastat, tekiks kuni
10 meetri s�gavune kraater. Kaevandamisel
tekkiva m�ra, tolmu ja ıhu saastumise tıttu
muutuks normaalne elu Loo piirkonnas prak-
tiliselt vıimatuks. Tegelikult ei ole meie vallas
ega ka mujal paekivi varudest mingit puudust.
Kaevandamine on t�iesti vıimalik asulatest ja

k�ladest kaugemates kohtades, kus see inimeste
igap�evaelu praktiliselt  ei h�iri. ˜rimeeste huvi
on aga kaevandada vıimalikult teede ja objek-
tide l�hedalt, et oma kulutusi kokku hoida ja
kasumit suurendada. Nendele ei l�he lihtinimese
probleemid korda. 

Inimeste ja terve elukeskkonna eest peavad
seisma nii omavalitsus kui ka riigiasutused.
Rahvaliidu saadikute eestvedamisel oleme suut-
nud senini kaevandamise alustamisele vastu
seista. Kinnitame veelkord, et meie ei kavatse
ministrite ja �rimeeste survele j�rele anda. Kuid
j��b oht, et luba kaevandamiseks vıidakse anda
Vabariigi Valitsuse poolt sıltumata kohaliku
vıimu vastuseisust.

Sellises olukorras peame nii vallavolikogu,
vallavalitsus kui ka kohalikud elanikud j�tkama
�hise jıuga ja kıigi seaduslike vahenditega, et
kaevanduse rajamist Loo k�lje all �ra hoida.

MAIDO PAJO
P.S. �htlasi t�nan kıiki, kes toetasid Rahvaliidu
saadikukandidaate ja isiklikult mind Riigikogu
valimistel. Rahvaliidu tıen�oline osalemine
tulevases Valitsuses annab meile t�iendava vıi-
maluse vastu seista ka kaevandamise alus-
tamisele Loo k�lje all.

OHT PAEKIVIKAEVANDUSE RAJAMISEKS LOO
KÜLJE ALLA KASVAB!

Seekord oli p�evakorras kaks punkti: valla kor-
rakaitse k�simused ning keskkonnaprobleemid. 

Korrakaitsest olid tulnud r��kima valla kor-
rakaitsespetsialist Arvo Lassi ja valla konstaa-
bel Kaupo Luur. Tutvustati Naabrivalve projek-
ti ning kohalolnutele jagati v�lja Naabrivalvet
tutvustava kirjanduse pakett. Selgitati politsei-
ametnike ja abipolitseinike patrulli olemust.
K�lade esindajad olid huvitatud oma valla
konstaablitega kokku saama, et arutada iga k�la
probleeme eraldi. Jıuti kokkuleppele, et kons-
taablid ja korrakaitsespetsialist kutsutakse j�rg-
mistele k�lakoosolekutele. Kohalolijad tundsid
huvi ka abipolitseinikuks saamise vıimaluste
vastu. 

Pıhilised keskkonnaprobleemid, mis kohal-
olnutele muret tekitavad, on: rannaaladel auto-
dega vette sıitmine, r�mps, praht, koristamatus,
lagunenud hooned,  jne. Tehti ettepanek, et val-

las vıiks olla omaette heakorrakomisjon, kes
k�iks jıudum��da l�bi valla k�lad ning teeks
oma ettepanekud k�lade parema v�ljan�gemise
saavutamiseks. 

�ritus oli sellelaadselt esmakordne. Kohal-
olijad v�ljendasid huvi hakata tegema samalaad-
seid koosolekuid korraliselt ning tihedamini. 

J�rgmine kokkusaamine toimub 7. aprillil
kell 17.00  Jıel�htme vallamajas! 
Jıel�htme valla konstaablid: 
Kaupo Luur � tel  608 0763 / 053 400 125
Margo Erm � tel 608 0763 / 053 435 045 
Jıel�htme valla korrakaitsespetsialist: 
Arvo Lassi � tel 608 0763 / 052 25 909 
Jıel�htme valla keskkonnaspetsialist:
Liis Truubon � tel 605 4874  / 052 21 112 
e-post  liis@joelahtme.ee

Kevadiste tervitustega, 
LIIS TRUUBON

26. veebruaril toimus külavanemate 
ja aktiivsete külaelanike koosolek!!

„Võrdsete 
võimaluste Euroopa"
Reedel, 7. m�rtsil oli Loo Kooli 9.-12. klassi
ıpilastel vıimalus kohtuda ETV Br�sseli
korrespondendipunkti looja, tippajakirjaniku
Marianne Mikkoga.

V�itluseks muutunud kohtumise teema oli
p�evakohaselt aktuaalne � �Vırdsete vıimalus-
te Euroopa".

Kuus aastat Br�sselis elanud ning t��tanud
ajakirjanik oskas ıpilased kaasa mıtlema ning
r��kima-vaidlema panna. 

Aktiivsemad ıpilased (Hillary Talvik 10. kl.
ja Ragnar Plinkner 11. kl.) said k�laliselt kingi-
tuseks raamatud.

Marianne Mikkole omakorda j�i seda kohtu-
mist meenutama Loo Kooli ıpilaste almanahh
�LOOHING" ning Bruno Varuli (9b) kingitud
meelespealillepott.

Ka kooli direktor Vello Varik t�nas 70 ıpi-
lase ja 10 ıpetaja nimel k�lalist meeldiva vest-
luse eest suure tulbikimbuga.

Marianne Mikko kirjutas kooli k�lalisteraa-
matusse, et on kevadel meelsasti nıus Loo kooli
noortega  uuesti kohtuma.

14. septembriks, rahvah��letuse ajaks, on
meil kıigil vaja otsustada  EL-ga liitumise poolt
vıi vastu.

ROZETA MEOS
Loo Kooli huvijuht
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V O L I K O G U
Jıel�htme  Vallavolikogu

O T S U S
Jıel�htme                25. veebruar  2003. a. nr. 24

Rahvakohtunikukandidaatide valimine. 

L�htudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse( RT I 1993, 37,
558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29,
174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja
393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1), § 22 lıige 1 punktist 26
�Rahvakohtunikukandidaatide valimine� ja Kohtute seaduse (RT I
2002, 64, 390) § 106 �Rahvakohtunikukandidaadi valimise kord�
Jıel�htme Vallavolikogu 
O T S U S T A B:
1. Kinnitada rahvakohtunikukandidaatide nimekiri allj�rgnevalt:
1.1. Eha Teiva O� Tranko Transport raamatupidaja
1.2. Tınu Truumaa O� Artvali juhataja
1.3. Klara-Annely Mıttus oma ettevıttes
1.4. Helle Hantsom sots.hooldaja
1.5. Sirje Aasm�e hetkel ei t��ta
1.6. Mare Malva uuringufirmas k�sitleja
1.7. Aare Maalder AS ESMAFON m��gijuht
1.8.Riho Sepp O� juhataja
1.9.Arvo Lassi Jıel�htme valla korrakaitse spetsialist
1.10.Jaan Luks O� PATRIOOT juhataja
1.11.Sirje Niitra ˜rip�ev ajakirjanik
1.12.Ulvi M�ldrim�e Lindstr�m O� kliendihaldur

2. Otsust on vıimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 p�eva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Avaldada rahvakohtunikukandidaatide nimekiri v�ljaandes Amet-
likud Teadaanded ning Jıel�htme valla lehes.
4. Otsus jıustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jıel�htme  Vallavolikogu
O T S U S

Jıel�htme  25. veebruar  2003. a. nr. 23

Kuuenda klassi avamine Neeme Algkoolis.

Vıttes aluseks Pıhikooli- ja g�mnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63,
892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001,
50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375;
63, 389; 64, 393; 90, 521) paragrahv 2 lıike 2 ning Neeme Algkooli
taotluse, Jıel�htme Vallavolikogu 
O T S U S T A B:

1. Avada 2003/2004.a ıppeaastaks Neeme Algkoolis 6. klass. 
2. Otsust on vıimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 p�eva
jooksul otsuse teatavakstegemisest. 
3. Teha k�esolev otsus teatavaks Jıel�htme valla lehes. 
4. Otsus jıustub teatavakstegemisest. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Lisa nr 1
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu

   28.01.2003.a määrusega nr 8
Eelarve tulud 2003 aastal 

Eelarve                     Tulude nimetus                 2003 a
klassifikaator

11 Maksud 31 635 000
111 1 Füüsilise isiku tulumaks 25 000 000
113 1 Maamaks 6 500 000
114 1 Müügimaks 120 000
114 5 Reklaamimaks 15 000

121 Riigilõiv 50 000

122 Laekumine majandustegevusest 935 000
122 1 Laekumine haridusasutuste majan.tegevusest 935 000

Lasteaia kohamaks 180 000
Lasteaedade toiduraha 450 000
Koolide toiduraha 300 000
Huvikooli õppetasu 5 000
Muud - Loo KK Klaverikl.

129 Kaupade ja teenuste müük 683 000
129 4 Kantseleiteenus 400 000
129 6 Hoonestusõiguse tasu 83 000
129 31 Üüri - j a renditulu 200 000

13 Materiaalse- ja immateriaalse vara müük 400 000

14 Tulud varadelt 519 050
141 1 Intressitulu hoiustelt 15 000
141 99 Tulu muudelt finantsvaradelt 504 050

142 Omanikutulu- osakud 0

143 Rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaralt 402 340
143 4 Laekumine vee erikasutuse eest 100 000
143 5 Jahirent 2 340
143 99 Rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaralt 300 000

152 1 Toetused riigiasutustelt 40 000
152 1106 Muinsuskaitseametilt 40 000

152 2 Toetus omavalitsusasutustelt 700 000
ja omavalitsustelt - õpilaskoht

KOKKU  TULUD 35 364 390

Jıel�htme  Vallavolikogu 
M ˜ ˜ R U S

Jıel�htme 28. jaanuar 2003. a. nr. 8

Jıel�htme valla 2003.aasta eelarve kinnitamine.

L�htudes Kohaliku omavalitsuse korralduseseaduse (RT I 1993,
37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642;
2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1), §22
lıige 1 punktist 1 �Volikogu ainup�devusse kuulub valla- vıi lin-
naeelarve vastuvıtmine  ja muutmine ning selle t�itmise aruande
kinnitamine ning audiitori m��ramine� §38 lıikest 1 �Valla- vıi
linnaeelarve koosneb eelarveaasta tuludest, kuludest ja
finantseerimistehingutest, �Valla-ja linnaeelarve seaduse (RT I
1993, 42 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001,
56, 332; 2002, 64, 393) §2 lıikest 1� Valla- ja linnaeelarve koos-
neb vastava omavalitsus�ksuse eelarveaasta kıigist tuludest ja
kuludest ning finantseerimistehingutest� §9 lıikest 2 �Kassata-
gavara suuruse m��rab volikogu eelarve vastuvıtmisel� §12
�eelarve vastuvıtmine ja jıustumine� Jıel�htme vallavolikogu
M ˜  ˜  R  A B:
1. Kinnitada Jıel�htme valla 2003 aasta eelarve tulud summas
kolmk�mmend viis miljonit kolmsada kuusk�mmend neli tuhat
kolmsada �heksak�mmend (35 364 390) krooni vastavalt lisale nr

2. Kinnitada Jıel�htme valla 2003 aasta eelarve kulud summas
kolmk�mmend �heksa miljonit kuussada viisk�mmend kolm
tuhat viissada kaksk�mmend �ks (39 653 521) krooni vastavalt
lisale nr 2 sealhulgas 
2.1.halduseelarve kulud summas kolmk�mmend miljonit nelisada
seitsek�mmend tuhat nelisada nelik�mmend �ks (30 470 441)
krooni.
2.2.kapitalieelarve kulud �heksa miljonit �kssada kaheksak�m-
mend kolm tuhat kaheksak�mmend (9 183 080) krooni.
3. Kinnitada finantseerimistehingud miinus neli miljonit kakssa-
da kaheksak�mmend �heksa tuhat �kssada kolmk�mmend �ks (-
4 289 131) krooni vastavalt lisale 3.
4.  Kinnitada Jıel�htme valla 2003 aasta eelarve kassatagavara
suuruseks viisk�mmend tuhat (50 000) krooni.
5. Tasuda v�lisvalgustuskulud v�lja ehitatud v�lisvırkudega ale-
vikes ja k�lades valla eelarvest. 
6. Vallavanemal lubada kasutada 15% reservfondist.
7. Sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid vallavalitsusel vıtta
eelarvesse vastavalt nende otstarbe j�rgi.
8. Avaldada m��rus Jıel�htme valla lehes ja Riigi Teataja elek-
troonilises andmekogus.
9. K�esolevat m��rust rakendatakse alates 1.jaanuarist 2003.a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees



88
22.03. MARTA-ALIDE PR��M, Ruu k�la

87
07.03. ARMIIDE LAIGAR,

Ihasalu k�la
86

21.03 ADO EHA, Neeme k�la
84

27.03.  ELLI-VILHELMINE ASOR,
Loo alevik 

83
13.03. HILDA METSTAK, Kallavere k�la

82
22.03. EDGAR MILK, Saha k�la 

30.03. MILDA M˜GI, Manniva k�la
81

20.03. ALEXANDRA KROLEVETS,
Loo alevik 

75
07.03. HELMUTH HAAB, Kallavere k�la 

11.03. ESTER PEETRIM˜GI,
Vıerdla k�la 

15.03. VAIKE KASELAAN, Jıel�htme k�la
18.03. ESTER PAJUNURM, Ruu k�la

Palju ınne! 
Soovivad Jıel�htme vallavalitsus ja volikogu

Eakad s�nnip�evalapsed
m�rtsis

VEEBRUARIS  SURNUD 
J�EL˜HTME VALLA ELANIKUD

MARIKA RAHE                  08.10.1958 - 01.02.2003
TATJANA BOGDANOVA 01.05.1922 - 23.02.2003
PILLE L˜˜TS                     25.05.1965 - 27.02.2003

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT

VÄLAANDJA
Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber,  tel. 056 650650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piia@sirp.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

M ˜ RTS
10.-14. Emakeele n�dal Kostivere Pıhikool
13.03 Kınevıistlus Kostivere Pıhikool
13.-15. �Heli-Neli� osalemine vabariiklikul

Uute laulude konkursil
Loo Kultuurikeskus

14.03 14.00 Emakeele p�ev Neeme rahvamaja
14.03 III veerandi lıpuaktus

Kostivere Pıhikool
14.03 �Fantaasia�  Moedemonstratsioon oma-

tehtud rıivastest Kostivere Pıhikool
14.03 Emakeelep�ev Loo KK
14.03 Emakeelep�ev � luulep�ev

Kostivere LA
14.03 Emakeelep�ev � luulep�ev

Neeme LA
15.03 EMSLS poistekooride lauluvıistlus

Kostivere Pıhikool
15.03 TV �10 OS vabariigi finaal

Loo KK
17.03 Algklasside lasteteatrite festival Aruk�las

Neeme AK
17.-31. Joonistusvıistlus �Kevade ootel�

Loo Kultuurikeskus
20.03 EMLS korraldatud poiste-solistide konkurss 

Tallinnas Loo KK
21.03 Kevade vastuvıtmine

Kostivere LA
21.03 Tere, kevad! � m�ngude pidu

Neeme LA
25.03 19.30 Paastumaarjap�ev naistele

Neeme rahvamaja
27.03 Lauluvıistlus Kostivere Pıhikool
27.03 Teatrip�ev Neeme LA
29.03 EMLS poiste solistide vıistulaulmine

Kostivere Pıhikool
29.03 11.00 Valla laste teatrip�ev 

Jıel�htme rahvamaja
30.03 11.00 Jıel�htme laste laulukonkurss

Loo KK
30.03 15.00 �Lindpriide� kontsert Sakala kultuurikeskuses

APRILL 2003
01.04 Naljap�ev, Musaboks Kostivere Pıhikool
01.04 Naljap�ev Kostivere LA
01.04 Naljap�ev Neeme LA
04.-06. T�htede laul � laste ja noorte 

lauljate konkurss Kostivere Pıhikool
04.-06. Osalemine laulukonkursil �T�htede laul�

Loo KK
05.-06. Tantsulaager P��nsis

Kostivere Pıhikool
08.04 Nukuetendus �Konn Krooksti naljad�

Kostivere Pıhikool
12.04 G�mnaasiumi EESTI KEELE eksam

Loo KK
13.04 13.00 M�lum�ngu II ring

Jıel�htme RM
15.04 �Kevadaken 2003� kujundamine

Loo KK
17.04 Lihavıttelaat Loo KK
17.04 Kevadakna kujundamine 1.-12.kl.

Loo KK
17.04 Munadep�had lasteaias

Kostivere LA
21.04 Omaloominguliste luuletuste vıistlus

Kostivere Pıhikool
21.04 Kevadp�hade pidu Neeme LA
22.04 Klassidevaheline jalgpallivıistlus

Kostivere Pıhikool
23.04 11.00 J�rip�eva t�histamine heakorra p�evaga 

Neeme k�la
23.04 J�ri��jooks 1.- 12.kl.

Loo KK
23.04 J�rip�eva matk Neeme LA
25.04 16.00 Muusikaline etendus �Indoneesia� 

Jıel�htme Rahvamajas 
Neeme Algkool, Rahvamaja

26.04 19.00 Tantsuıhtu Neeme rahvamaja
30.04 Maijooks. Lıkkeıhtu koolimaja pargis

Kostivere Pıhikool
30.04 V�ikeste nıidade pidu 

Kostivere LA
30.04 19.00 Volbri�� �Nıiajaht�.  Pidu kost��mides. 

Lıepetamine Jıel�htme jıel
Jıel�htme rahvamaja

30.04 Nıidade pidu
Neeme LA

Kuup�evades ja kellaaegades vıib tulla muutusi.
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KULTUURIÜRITUSED MÄRTSIS JA APRILLIS 

Kutse kõigile lauluhuvilistele
5. juulil, algusega 21.00 toimub �llesummeri ��laulupidu.

�llesummeril on 2003. aastal eriline hıng, nimelt toimub
Eesti suurim suvine perefestival 10. korda. Kodumaiste kultuuri-
traditsioonide v��rtustajana on �llesummeril juba kindel koht
koorilaulja kalendris. Kavandatakse suurt �llesummeri
rongk�iku 5. juulil, milles lisaks koorilauljatele kutsutakse osale-
ma ka kıiki �llesummeri koost��partnereid. 

��laulupidu  on viie aastaga kujunenud �llesummeri lahuta-
matuks osaks. �llesummeri 10. s�nnip�eva puhul on ka
��laulupidu eriline � tehakse koost��d tuntud telesaatega
�Laulge kaasa�. Reet Linna juhtimisel �hendatakse kaks huvita-
vat projekti ja viiakse l�bi meeldej��v �hislaulmine, mille salves-
tust n�idatakse 12. juulil 2003. a  ETVs.

��laulupeo repertuaarist leiab lisaks tuntud seltskonna- ja
ıllelauludele ka traditsioonilisi koorilaule. Kıigile osalejatele
lubatakse lauluraamatud.

Loo Kammerkoor on osalenud kıigil ��laulupidudel ja ka-
vatseme seda teha ka sellel korral. Meie kooril on traditsioon kut-
suda laulupidudeks endaga liituma kıiki endisi ja tulevasi koori-
lauljaid, kes tahaksid koos meiega marssida rongk�igus ja laulda
laulukaare all st.olla tegijate poolel. Nii ka sellel aastal. Palume
kıiki, kes armastavad laulda ja asja vastu huvi tunnevad, anda
endast m�rku hiljemalt 27. m�rtsiks. See on viimane t�htaeg, et
teatada koori osalussoovist ja suurusest korralduskomiteele.

P.S. Oodatud on ka kıik need lauluhuvilised, kes sooviksid
Loo Kammerkooriga pikemalt liituda. 

Loo Kammerkoori nimel
Mailiis

Kontaktandmed: Mailisk@tallegg.ee
Tel. 056621771

Interneti püsiühendusest Kostiveres
Kostivere elanikel on vıimalik sılmida lepinguid interneti
p�si�henduse saamiseks. AS Vendomarist ostab vald vaja-
likud seadmed ja MT� �hendus korraldab kogu edaspi-
dist asja-ajamist. MT� �hendus esindajaks on Madis Sas-
siad (telefon 050 88546). Temaga peaksid soovijad  �hen-
dust vıtma ja sılmima vajalikud lepingud. AS Vendomar
on lepingu j�rgi kohustatud paigaldama seadmed kahe
n�dala jooksul.

Loo Kooli lastevanematele toimuvad iga kuu

viimasel neljapäeval klubi raames koolitused, loengud.
27. märtsil kell 19.00-20.00
1.  Laste vaba aeg. Vanemate soovid. 
2.  Suvised töö- ja puhkelaagrid
3.  Kooli juurdeehitusest, kuhu tuleb laste, noorte ja vanurite 
päevakeskus.
4. Lastepargi rajamisest Loole. Milline ja kus see peaks olema?
24. aprillil kell 19.00-20.00 kooli aulas lastevanemate üldkoosolek
Koolikorraldus ja õppetöö.

NB! KÕIK LAPSEVANEMAD ON OODATUD!

Lisa nr 3
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu

28.01.2003.a määrusega nr 8

Finantseerimistehingud

artikkel Nimetused 2003 a Selgitused

31 Finantsvarade suurenemine 4 549 131 aastaalguse vabajääk koos 
kassatagavaraga

820 014 Loo Soojuse OÜ ja Kostivere
Elamuhoolduse poolt makstud
summa pangalaenu tasumiseks

30 000 Kostivere EH tagasimaks 

34 Kohustuste vähenemine 1 080 014 EÜP laenu tagastamine

30 000 Majandusministeeriumi laen

39 Muutus kassas ja hoiustes -4 289 131


