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V O L I -
K O G U

Eestimaal ei ole just palju neid koole, mille ees on kohaliku
hariduseluga seotud mälestuskivi. Harjumaal Loo Kooli ees on.

Lihtne maakivi tagasihoidliku tahvliga, millel kiri:
“SAHA KOOL 1868. 1737 ONNI ABRAHAMI KODU-
ÕPE.” Seega juba 265 aastat on Saha külas lapsi õpetatud.
135 aastat on haridust antud koolimajas. 1982. asutati vaba-
riigis I lasteaed-algkool Loo lasteaia juude, neist viimased 15
aastat on tegutsetud uues ja ilusas Loo koolimajas. 

Kivi avamisel 25. oktoobril tegi need faktid kooliperele
teatavaks Kersti Lepik, kes leidis oma isamajast tolleaegse
kooli protokolliraamatu, kust need andmed ka pärit on. Nii
nagu oli tollest talust pärit ka Onni Abraham ise. 

Kivi avasid Jõelähtme valla vallavanem Taimi Saarma,
Loo Keskkooli direktor Vello Varik ja õppealajuhataja Kersti
Lepik. Kivi ja koolimaja õnnistas Jõelähtme kiriku õpetaja
Margus Kirja. Kooliperet tulid tervitama Loo lasteaia “Pää-
supesa” vanema rühma lapsed koos muusikaõpetaja Kai
Müürsepaga.

Eestimaal ei ole just palju neid koole, kus peaaegu igal
aastal saab keegi aasta õpetaja tunnustuse. 

Loo Koolis on saanud aasta õpetaja tunnustuse:
1997 Sirje Piht algklasside õpetaja;
1998 Mare Rasva ajaloo ja 

kodanikuõpetuse õpetaja;
1999 Indrek Raudsepp kunstiõpetuse õpetaja;
2001 Urmas Pohlak tööõpetuse õpetaja;
2002 Kersti Lepik inimeseõpetuse õpetaja, 

õppealajuhataja.

Kooli aastapäeva pidulikul aktusel peeti neid meeles kooli
mälestusmedaliga.

Kooli tänukirja said ka pikka aega koolis töötanud 21
õpetajat ja 3 kooli töötajat.

Pidulikul aktusel, mida juhtisid 10. klassi õpilane Klairy
Palk ja 12. klassi õpilane Meelis Mihhailov, kõlas esmaet-
tekandes muusikaõpetaja Aare Värte kirjutatud “Koolilõpu-
laul”, mida esitasid nii praegused kui endised õpilased. Kooli
õnnitlejate seas oli esimene pr. Elsa Gretškina, kes haridus-
ministrina avas 1987. aastal Loo Kooli.

Eestimaal ei ole palju neid koole, kus on oma kooli alma-
nahh. Loo Koolil sai juubeliks kaante vahele järjekorras teine
“LOOHING”. Kooli emakeeleõpetajad on tänulikud abi eest
abiturientidele Meelis Mihhailovile ja Janno Pugile.

Loo Kool on tänulik almanahhi ilmumist toetanud asu-
tustele:

Jõelähtme Vallavalitsus, OÜ Loo Elamuhooldus, Lindst-
röm OÜ, AS Tallegg, OÜ Kergelo, Loo Kaubamaja, Loo
Hoiu Laenuühistu, AS Loo Elekter, OÜ K-Print.

Kahest tundmatust tunduvalt rohkem
eluvõrrandeis tundmatuid leidub.
Aga hea on, kui vähemalt kahte
kätte leidma on õpitud koolis –
iseennast ja südameheadust.

ROZETA MEOS,
Loo Kooli huvijuht

Loo Kool tähistas juubeleid

Pildil vasakult Taimi Saarma, Margus Kirja, Kati Hiis, Alex Sander Sepp, Kersti Lepik, Ott Hiis, Vello Varik
FOTO HENRI PIHT 11.KL. ÕPILANE

Traditsioonikohaselt tähistati õpetajate päeva Loo koolis
reedel, 4. oktoobril. Eriti hästi oli õpilaste poolt korraldatud
sellel aastal korrapidamine. “Turvameesteks” olid keskkooli
klasside noormehed korrektsetes ülikondades ning soliidse ja
korraliku käitumisega eeskuju näidates.

Kord oli igatahes majas! Ka vahetundide ajal oli tavalisest
vähem kisa-kära ning jooksmisi. Õpetajatel oleks hea meel,
kui õpilased ka mitte-õpetajate päevadel korda pidada aitak-
sid!

Kõige toredam oleks muidugi see, kui keegi korda ei ri-
kukski, vaid kõik käituksid teisi häirimata. 

Tagasi õpetajate päeva juurde!
Keskkooliõpilased andsid tunde ning korraldasid õpeta-

jate auks ka väikese aktuse, kus õpetajatele esitati laule ning
kingiti tänutäheks õpetamise eest tulipunased roosid.

Kooli direktor Vello Varik tutvustas ka äsjavalitud aasta

õpetajat – Kersti Lepikut ning kinkis talle sel puhul kooli
medali.

Kõik 28 aasta õpetaja tiitli saanud haridustöötajat olid lau-
päeval, 5. oktoobril kutsutud haridusministri vastuvõtule.
Minister Mailis Rand jagas õpetajatele käte autasud. Aasta
õpetajaid oli tervitama tulnud Eesti Haridustöötajate Liidu
esimees Sven Raudik.

Harjumaa maavanem Orm Valtson võttis Harjumaa aasta
õpetajaid vastu esmaspäeval, 7. oktoobril maavalitsuse
ovaalsaalis. Maakonna aasta õpetajaks olid tunnistatud 5
Harjumaa pedagoogi.

Palju õnne, Loo kooli aasta õpetaja Kersti Lepik!
Õnnitlused kõigile Jõelähtme valla koolide ning lasteae-

dade õpetajatele. Tänu tehtu eest, jõudu edaspidiseks!

R. MEOS

Õpetajate päev Loo koolis

Elagu paps!
Ei sellest tavaline pühapäevakene saanudki tulla, kui ühes-
samas kalendriruudus said kokku nii isad kui mardid. Mart
proovis papsid ja pered ja lapsed küll lumme matta, aga
nad tulid siiski!

Neeme Algkooli – Rahvamaja uks käis selle lumemöllu
käes ristseliti lahti, kui punaste põskedega pidulised tuppa
tulid. Kaardid kätte ja õue tagasi, orienteerumismängus
mööda küla lumevaalusid sumpama! Õnneks olid plaanile
märgitud lähemad kohad, mida tuli oma äranägemise järgi
läbida. Iga leitud punkti juures ootas pisike peamurdmine
ees. Mõni oli lapsele lihtsam kui papsile, nagu kohapeal
selgus. Mõne ülesande kallal pusis kogu pere, nii et ninad
lurisesid ja siis jälle edasi, lumi maas, saapas, suus ja sil-
mas.

Selline üleöö tulnud talv oli juba ise elamus. Terve ja
terviklik on see pere, kes käpikud kätte toppis ja teleka eest
külatänavale hange hüppas. Tõesti ei olnud oluline see
mäng võita, vaid üheskoos osa võtta, lisaks külluslikust,
puhtast lumest osa saada. See aga polnud veel kõik!

Piduliku osa ajaks jõudsid kõik tagasi, kaotsi ei läinud
keegi, juurde tuli küll. Kes aga uksest sisse trampis, sai
õnge kätte ja püüdis loosinumbriga kala. Tubastes tingi-
mustes pidid rannaküla kalamehed paberkaladega toime
tulema. Pineva õngitsemise juures läksid laps ja paps päris
ühte nägu.

Isa ja ema näoilmet oleks pidanud ka kontserdi ajal jäl-
gima, aga kogu tähelepanu tõmbasid endale lasteaia mudi-
lased laval. Võimatu on ükskõikseks jääda, kui seal igaüks
omaette ennast näitab või keset tantsusamme publiku hul-
gast issit-emmet otsib. Sooja vastuvõtu sai lühinäidend ja
rütmipillidega “Tiiu, talutütrekene”. 

Pidupäeval pakutakse Neemes kuuma jooki ja kooki. Ja
juttu jätkus kauemaks  –  nagu vanas heas kohvireklaamis. 

Viimase aja moe järgi on tõeline mees see, kelle nina
baarileti peale ulatub. Ju siis on Neeme kombed vana-
moodsad, kui nii tubli protsent kõigist peredest kohale tuli,
vabast tahtest kaasa lõi ja ilma õlleta rõõmus oli. Aitäh
teile, isad, et te olemas olete! Jõudu peredele, kellel on oma
lapse jaoks aega! Viimase aja Eestimaal olete te midagi
niisama eksootilist nagu puhas lumi koduukse all.

Neeme Algkooli 
õpetaja Tiina
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Oktoobrikuus toimunud vallavolikogude va-
limistel sai Eestimaa Rahvaliit üle Eesti 20 %
kõigist mandaaatidest. See näitab rahva usal-
duse ja toetuse selget kasvu Rahvaliidu
nõudlikule kuid tasakaalukale tegevusele
valijate huvide elluviimisel.

Jõelähtme vallas sai Eestimaa Rahvaliit
27 % häältest ehk 5 kohta volikogus. 

Siinjuures avaldame tänu kõigile valijate-
le, kes meid ja meie valimisplatvormi toe-
tasid. Selline toetus annab kindla aluse Teie
huvide esindamiseks.

Kahjuks ei piisanud sellest suuremate
muudatuste elluviimiseks  valla juhtimisel,
seda eelkõige teiste erakondade oodatust nõr-
gema tulemuse tõttu. Isamaaliit sai ainult ühe
koha ja Res Publica kaks kohta, Keskerakond
jäi üldse volikogust välja. See võimaldas
senisel Jõelähtme valimisliidul ja vallavane-
mal sälitada oma juhtpositsiooni 9 kohaga,
kuigi nende hääle arv oli tunduvalt väiksem
võrreldes 1999. a. valimistega.

Kui osa nendest, kes lootsid valla juhtimi-
sel suuremaid muudatusi, on mõnevõrra pet-
tunud, siis tegelikult muutus jõudude vahe-
kord Jõelähtme Vallavolikogus võrreldes
1999. a. valimistega oluliselt. See võimaldab
meil oluliselt jõulisemalt kaasa rääkida valla
arengu ja vallaelanike probleemide lahen-
damisel ning vallavalitsuse tegevuse üle
järelvalve ja kontrolli teostamisel.

Valimisaktiivsus kasvas ja
konkurents tihenes
Jõelähtme vallas iseloomustas valimisi vali-
misaktiivsuse mõningane kasv – kui 1999. a.
võttis valimistest osa 1876, siis tänavu 2036
vallaelanikku ehk 54,4 % kõigist valimis-
õiguslikest isikutest.  

Oluliselt tihenes konkurents. Kui 1999. a
osales valimistel 2 valimisliitu ja ainsa era-
konnana Isamaaliit, samuti üks ükskikandi-
daat, siis viimastel  valimistel osales üks vali-
misliit ja neli erakonnanimekirja. 

Kandideerijate arv kasvas võrreldes 1999.
aastaga rohkem kui 2,5 korda 34-lt 89-ni.
Seega kandideeris volikogu igale kohale (17)
üle viie kandidaadi.

Oluline muudatus toimus häälte jagune-
mises. 1999. a. sai valimisliit Jõelähtme Tai-
mi Saarma juhtimisel 1310 häält ehk 70 %
kõigist häältest ja 12 kohta, valimisliit Mil-
leenium 217 häält ja 1 koha. Ainsa erakonna-
na esinenud Isamaliit sai 303 häät ja 2 kohta. 

Kõige suurema tagasilöögi sai oktoobri-
kuu valimistel valimisliit Jõelähtme, kellele
antud häälte arv vähenes 366 hääle võrra 944
hääleni. Kui 1999.aasta järel kuulus valimis-
liidule volikogus 12 kohta 15-st, siis nüüd
langes see 9 kohani 17-st. 

Samuti kaotas tunduvalt hääli Isamaaliit,
kes sai ainult 165 häält ja ühe koha voliko-
gus, mis on kaks korda vähem kui 1999.
aastal.

Oodatust nõrgemalt esines valmistel ka
Keskerakond, kes oma 127 häälega voliko-
gusse ei pääsenud.  

Nii nagu mujal üllatas ka Jõelähtmes Res
Publica, saades volikogus kaks kohta.

Ainsana tugevdas oluliselt oma posit-
sioone volikogus Eestimaa Rahvaliit. Kui
eelmises volikogus oli kaks Rahvaliidu esin-
dajat (valimisliidu koosseisus), siis nendel
valimistel sai Rahvaliit 546 häält ehk 27 %
kõigist häältest, ja sellega viis kohta voliko-
gus (Ardo Lass, Maido Pajo, Ants Käsper,
Arvo Olek ja Harri Reidma). 

Rahva teatud põhjendatud rahulolematust

näitas ka senise vallavalitsuse juhtide tundu-
valt kesisem isiklik valimistulemus. Valla-
vanem T. Saarma kaotas võrreldes 1999. a.
valimistega 123 häält. Abivallavanem Ülo
Laanemets sai kaks korda vähem hääli kui
1999. aastal.  Samal ajal suurendas Rahvalii-
du liige Ardo Lass oma häälte arvu 67-lt 102-
ni.

Eesti valimissüsteemi omapära tõttu õn-
nestus valimisliidul Jõelähtme siiski saada
46% häältega volikogus 9 kohta 17-st ja säi-
litada oma juhtpositsioon. 

Kuigi Res Publica lubas enne valimisi
tuua kaasa  uue poliitika, siis kahjuks Jõe-
lähtme vallas jäi neil see lubadus täitmata.
Res Publica esindajad nõustusid vastu võtma
valimisliidu pakutud volikogu aseesimehe
koha ja asusid sellega toetama ka senise
vallavanema jätkamist. Meie arvates oleks
olnud õige välja kuulutada konkurss uue val-
lavanema koha täitmiseks, kus ka senine val-
lavanem oleks võinud kandideerida kõrvuti
uute tegijatega.

Täidame oma lubadused
Eestimaa Rahvaliidu esindajad on mee-
lestatud konstruktiivseks koostööks valla
juhtimisel, kuna vallavanem on nõustunud
tegema olulisi muudatusi vallavalitsuse
koosseisus ja rakendama tööle ettevõtlusega
tegeleva abivallavanema. 

Turvalisuse tagamiseks vallas tehtava töö
oluline parandamine oli valimistel meie üks
põhinõudmisi. Volikogu toetas meie ettepa-
nekut korrakaitsekomisjoni moodustamiseks,
samuti haridus- ja kultuurikomisjoni moo-
dustamiseks kõrvuti sotsiaalkomisjoniga.
Tahame nende komisjonide tegevusse kaasa-
ta mitmeid asjatundjaid ka väljaspoolt
volikogu.

Arvestades meie nõudmisi vallateede
olukorra tunduvaks parandamiseks on
Vallavalitsus nõustunud juba detsembrikuus
esitama volikogule arutamiseks järgneva
kolme aasta teehoiukava.  

Kõik see loob hea  eelduse meie valijatele
oluliste probleemide lahendamiseks.

Meie kindel seisukoht on, et vallaela-
nikud peavad saama senisest rohkem suhelda
otse volikogu liikmetega. Õige on pöörduda
oma  arvamuste ja ettepanekutega, samuti
oma kriitiliste märkustega turvalisuse, teede
ja heakorra osas või muudes valdkondades,
sealhulgas vallavalitsuse tegevuse suhtes,
otse meie volikogu liikmete poole järgmiselt:
Ardo Lass, tel 050 78837
Ants Käsper, tel.  050 49272,  e-mail:
ants.kasper@hot.ee
Arvo Olek,   tel. 050 33723
Harri Reidma, tel.  055 70771 
Maido Pajo, tel. 050 52056, e-mail:
maido.pajo@mail.ee 
(sealhulgas tasuta õigusnõustamine pensio-
näridele ja paljulapselistele peredele)

Konkreetsed vastuvõtuajad ja -kohad on
võimalik kokku leppida telefoni teel.  Oleme
nõus kohtuma külade ja alevike elanikega ka
kohapeal. Samuti oleme valmis algatama vo-
likogus Teie poolt tõstatud probleemide osas
volikogu otsuste vastuvõtmise, järelpärimisi
ja arupärimisi vallavalitsuselt jne., et Teie
mured saaksid lahenduse ilma venitamiseta.

MAIDO PAJO,
Jõelähtme Vallavolikogu 

Eestimaa Rahvaliidu saadikurühma nimel

Eeldused muutusteks
on loodud

18.-20. septembrini toimus Tallinnas Sakala
keskuses Euroopa Põllumajanduskonföde-
ratsiooni 54. kongress. Seekordseks (ja
igaaastaseks) talunike suurfoorumi korralda-
jaks oli Eestimaa Talupidajate Keskliit, osa
võttis 400 delegaati, 32 välisriigist ja 150
Eestist. Allakirjutanul oli meeldiv võimalus
osaleda seal Isamaaliidu esindajana.

Tänavuse kongressi üldpealkirjaks oli
“Talupidaja roll uuenevas Euroopas”. 

Oma avakõnes ütles Euroopa Põllumajan-
duskonföderatsiooni (CEA) president Ben
Gill, et Euroopa Liit seisab praegu ristteel,
kust edasiliikumine on paratamatu välti-
maks, et keegi meile otsa sõidab.

Järgnevatest sõnavõttudest jäi kõlama
mõte, et traditsiooniliselt põhineb euroopalik
mudel peretaludel ja kongressist osavõtjad ei
näe põhjust selle muutmiseks.

Praegune suurtootjatele ja peretaludele
otsetoetuste maksmine võrdsetel alusetel ei
ole efektiivne, kuna ettevõtetele makstav
otsetoetus moodustab nende tulubaasist kül-
laltki väikese osa, peretaludes aga moodus-
tab otsetoetus tulubaasi olulise osa. Ei ole
mõtet kasvatada niigi toime tulevate põl-
lumajandusettevõtete tulubaasi. Lähitule-
vikus peaks EL-is otsetoetuste süsteem
asenduma maaelu arengu toetustega. Need
toetused peaksid toetama mitte üksnes põl-
lumajandustootmist vaid maaelu arengut ter-
vikuna – seega peretalusid kui elulaadi.

Erilist tähelepanu pöörati säästvale aren-
gule, sellele oli pühendatud poolepäevane
istung. Säästva arengu all mõeldakse majan-
duslikku, ökoloogilist, sotsiaalset ja kultuu-
rilist säästlikkust. Talupidaja peab tagama
usaldusväärse toidu ja keskkonnahoiu.

Järgnevalt lühiülevaade kongressil
esinenud eestlaste sõnavõttudest.

ETKL-i esimehe Ilmar Haaki sõnavõtus
jäi kõlama mure, mis saab meie tänasest
talupidajast, kas traktoristid kapitalistlikes
suurettevõtetes maal? Kahjuks on seda suun-
da toetanud meie ultraliberaalne majan-
duskorraldus ja need poliitikud, kes ise suur-
tootmisega seotud. Ilmar Haak avaldas loo-
tust, et Eesti ühinemine Euroopa liiduga
tagab meie peretalude võrdse kohtlemise
Euroopa farmeritega.

ETKL-i peadirektor Kaul Nurm tõi esile
selle, et iseseisvuse taasatamise järel ei
tagastatud talunikele esimese iseseisvuspe-
rioodi jooksul soetatud ühistute vara ning
kasum, mis talunike ühise tegutsemise tule-

musena võiks jääda nende endi kätte, libiseb
nüüd kapitaliühingute omanike taskusse. 

Kaul Nurm pakkus välja ka idee rahvus-
vaheliseks ühistegevuseks kogu Euroopa
farmerite vahel.

Eesti Põllumajandusülikooli professor
Jaan Leetsaar jagas eelmisel sajandil Eestis
levinud majandusmudelid nelja rühma.
1. Suurmajapidamine (kuni 1919). Eraalga-
tusel baseeruv mõisasüsteem, maaühiskond
oli seesmiselt väga ebastabiilne ja rahul-
olematu. Rikas vähemus valitses vaese ena-
muse üle.
2. Peretalud ja nendel baseeruv ühistegevus
(1919 – 1940). Eesti põlisrahvusega asus-
tatud peretalud moodustasid laiapõhjalise
omanikekihi, see tagas maaelu stabiilsuse.
3. Riiklikult tsentraliseertud maamajandus
(1940 – 1990). Eraomandi likvideerimise
järel kaotasid maapiirkonnad reaalse ja
hoolitseva omaniku. Palgatöölise seisund ei
stimuleerinud maarahvast tulemuslikule ja
efektiivsele tööle. Kuigi NSVL maksis ca
70% ulatuses subsiidiume, ei taganud see
kokkuvõttes maamajanduse jätkusuutlikkust
4. Ultraliberaalne maamajandusmudel
(alates 1992. aastast). Maal hakkavad arene-
ma kapitalistlikud suurettevõtted, mis viivad
kasumi maapiirkonnast välja. Talud kiratse-
vad, omamata motivatsiooni arenguks. Tun-
dub, et Eestis on käivitunud protsessid, mis
viivad enamuse maarahvast taas palgatöölise
seisundisse. Praegune olukord hakkb üha
enam meenutama sajanditagust mõisasüstee-
mi – erinevuseks vaid see, et naturaalpalga
asemel on raha.

Kolme päeva jooksul kongressil räägitust
tegi kokkuvõtte Ben Gill, öeldes, et meie,
Euroopa talupojad, vajame tulevikunäge-
must, muidu jääme järjest väiksemaks vähe-
museks ning lõpuks tõrjutakse meid hoopis
kõrvale.

“Kas meist saavad tõesti traktoristid suur-
tes rantšodes?”, küsis ta ja vastas samas: “Ei,
see on selge sõnum, mille peame teele saat-
ma siit kongressilt!”.

Mina ei jagaks Jaan Leetsaare pessimismi.
Usun, et Eesti peretaludel on tulevikku ja
jumal tänatud, et on inimesi, kes usuvad vas-
tupidist 11. juuli “Maalehes” tsiteeritud Ants
Käsper hoiatusele, et alla 50–100 ha suurusi
talusid ei ole mõtet rajada.

JÜRI KÄRNER

Isamaaliidu Jõelähtme osakond
tänab oma valijaid.

Talupidaja roll 
uuenevas Euroopas

Mõtle!
Mõtle vallameeste sugu,
Mida väärt on sinu tegu.
Kas sa ausust taga nõuad
Ja kurja vastu seista jõuad.
Või oled lasknud enda lonti,
Kardad nurjatust ja jänti!
Ehk sa mõtled: oh mis mina,
Tõmbad vimma – vingus nina.
Kuid võimukandjad meil ei maga,
Omakasu on neil taga.
Varjates nad oma palet,
On kõver jutt ja tegu vale.
Külades on tehtud sohki, 
Teed ja piirid aetud lõhki.

Maksukoormus nõnda pandud,
Kuidas seadus pole andnud.
Kuulge meie meeste sugu,
Me same sellest hädast jagu.
Meil olgu selget meelt ja silma, 
Siis võimukad ei teeks siin külma.
Hoiame nüüd endid kokku,
Ei nurise – ei seistes tuku.
Aeg veel ausust tunnistab
Ja Looja ausaid õnnistab!

Toimetusse saabus luuletus saatesõnadega, et
see rahvaluule muutub mõttes ja sõnastuses,

nagu aeg seda tingib. Rahvaluulel ei ole autorit
ja igaüks võiks seda luuletust täiendada ja lih-

vida. Selleks looge-lööge kaasa!
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Jõelähtme  valla 
VALIMISKOMISJON

O T S U S

Kostivere                                                                        
24. oktoober 2002 nr. 5

Jõelähtme valla volikogu liikmete registreerimine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
(RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 63, 387; 68, 407) paragrahv 68
lõike 1, Vabariigi Valimiskomisjoni 31. mai 2002. a. 
määruse nr. 1 “Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja
valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel” (RTL 2002, 82, 1255; 89, 1392; 94, 1463)
punkt 38 lõike 1 ja 2 ning lähtudes valimistulemuste protokollist,
Jõelähtme valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

1. Registreerida Jõelähtme valla volikogu liikmed alljärgnevalt:

1.1.Taimi Saarma (VL JÕELÄHTME) 
1.2. Ardo Lass (Eestimaa Rahvaliit) 
1.3. Jüri Paavel (VL JÕELÄHTME) 
1.4. Peep Lass (VL JÕELÄHTME) 
1.5. Maido Pajo (Eestimaa Rahvaliit) 
1.6. Paavo Pent (VL JÕELÄHTME) 
1.7. Art Kuum (Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica) 
1.8. Ülo Laanemets (VL JÕELÄHTME) 
1.9. Arvo Olek (Eestimaa Rahvaliit) 
1.10. Tarmo Paldermaa (VL JÕELÄHTME) 
1.11. Jüri-Anton Kerner (Erakond Isamaaliit) 
1.12. Maire Ruus (VL JÕELÄHTME) 
1.13. Ants Käsper (Eestimaa Rahvaliit) 
1.14. Marje Laimets (VL JÕELÄHTME) 
1.15. Tiit Kollo (VL JÕELÄHTME) 
1.16. Harri Reidma (Eestimaa Rahvaliit) 
1.17. Ants Andreson (Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica)

2. Otsus jõustub allakirjutamisest

Helvi Kork,
Jõelähtme Valla valimiskomisjoni esimees

Jõelähtme  valla 
VALIMISKOMISJON

O T S U S
Kostivere                                                               
24. oktoober 2002 nr. 8

Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja
asendusliikme määramine.
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; ) paragrahv 18 lõike 1 punkti 6 ja
paragrahv 20 lõiked 1,2, 4 ja 5,  lähtudes valla valimis-
komisjoni 24. oktoobri 2002. a. otsusest nr. 6 “Jõelähtme valla
volikogu asendusliikmete registreerimine” ja Ülo Laanemets`a
loobumisavaldusest, Jõelähtme valla valimiskomisjon
o t s u s t a b:

1. Lõpetada Ülo Laanemets`a volitused volikogu liikmena
2.  Määrata volikogu asendusliikmeks Ester Sassi.
3.  Otsus jõustub allakirjutamisest

Helvi Kork,
Jõelähtme Valla valimiskomisjoni esimees

Jõelähtme  Valla valimiskomisjon

O T S U S 

Jõelähtme
30. oktoober 2002.  nr. 9.

Jõelähtme Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kind-
lakstegemine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 14, § 44 lg 3, § 45 lg 3, Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 20 ning võttes aluseks salajase hääletamise
tulemused, Jõelähtme Valla valimiskomisjon

o t s u s t a b :

Tunnistada  TIIT KOLLO  valituks Jõelähtme Vallavolikogu
esimeheks.
Otsus jõustub allakirjutamisega.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu
mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.

Helvi Kork,
Jõelähtme Valla valimiskomisjoni esimees

Jõelähtme  Valla valimiskomisjon 

O T S U S 

Jõelähtme
30. oktoober 2002.  nr  10 

Jõelähtme Vallavolikogu aseesimehe valimise 
tulemuste kindlakstegemine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 14, § 44 lg 3, § 45 lg 3, Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 20 ning võttes aluseks salajase hääletamise
tulemused, Jõelähtme Valla valimiskomisjon

o t s u s t a b :

Tunnistada ANTS ANDRESON  valituks Jõelähtme Vallavoli-
kogu aseesimeheks.
Otsus jõustub allakirjutamisega.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu
mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.

Helvi Kork,
Jõelähtme Valla valimiskomisjoni esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu 

O T S U S

Jõelähtme  
7. november 2002. a. nr. 1. 

Jõelähtme vallavanema valimine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993, 37, 558; RT I 1999,82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82,
489; 100, 642, 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362;
61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480) § 22 lg 1 p 15 ja  § 27; ning
lähtudes Jõelähtme Vallavolikogu 25.aprill 2000.a määrusega nr 3
kehtestatud Jõelähtme valla põhimääruse punkti 22.1 alapunktist
15, punktist 30 ja selle alapunktidest ning häältelugemiskomisjoni
protokollist,  Jõelähtme Vallavolikogu 

o t s u s t a b:

Valida Jõelähtme vallavanemaks  TAIMI SAARMA.

Vallavalitsusel teha käesolev otsus teatavaks järgmises Jõelähtme
valla lehes. 

Otsus jõustub Jõelähtme valla lehes teatavaks tegemise päevast.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest. 

Tiit Kollo,
Volikogu esimees 

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme                                                          
7. november 2002. a. nr. 5.

Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni
koosseisu kinnitamine.

Võttes aluseks Korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276;
87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336) § 12 lg 1 ja
§ 14 lg 5,  Jõelähtme Vallavolikogu

o t s u s t a b:

Kinnitada majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmiseks, esita-
mise korraldamiseks ning kontrollimiseks ja deklaratsioonide
hoidmisega seotud teiste seadusest tulenevate ülesannete täit-
miseks komisjon, kuhu kuuluvad ametikoha järgselt järgmised
isikud: 

vallavolikogu esimees;
vallavanem;
volikogu revisjonikomisjoni esimees.

Tunnistada kehtetuks vallavolikogu 26. septembri 2000. a. 
otsus nr. 53 “Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja
määramine”.
Vallavalitsusel teha käesolev otsus teatavaks järgmises Jõelähtme
valla lehes.
Otsus jõustub Jõelähtme valla lehes teatavaks tegemise päevast.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest. 

Tiit Kollo,
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu 

M Ä Ä R U S

Jõelähtme
7. november 2002. a. nr. 1.

Majanduslike huvide deklaratsioonide
avalikustamise kord.

Võttes aluseks Korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276;
87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336) § 15,
Jõelähtme Vallavolikogu

m ä ä r a b:

Vallavolikogu esimehe ja vallavanema majanduslike huvide
deklaratsioonid avaldatakse Riigi Teataja Lisas.
Avalikustada vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse liikmete ja
teiste omavalitsuse ametnike majanduslike huvide deklaratsioonid
Jõelähtme valla lehes.
Avalikustamisele kuuluv deklaratsioon avaldatakse ilma isikukoo-
di, aadressi ja lähisugulaste ja –hõimlaste andmeteta. Samuti ei
avaldata andmeid muude tulude (palk ja lisatasud, kui ametiisikul
puudub ametipalk, sealhulgas nõukogudest saadavad hüvitised,
intressid, pensionid, muud tasud ja tuluallikad), maksustatava tulu
ja dividenditulu suuruse kohta.
Vallavalitsusel teha käesolev määrus teatavaks järgmises
Jõelähtme valla lehes.
Määrus jõustub 01. detsembril 2002. a.

Määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest. 

Tiit Kollo,
Volikogu esimees

MAAMAKSU VABASTUSEST
2003. AASTAL
Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust pen-
sionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasu-
tuses olevalt elamumaalt osaliselt volikogu määratud piires
tingimusel, et vabastuse taotleja ei saa kasutusõiguse alusel
rendi-või üüritulu.
Maamaksu vabastuse kirjalikud taotlused koos tulu mitte-
saamise kinnitusega esitada Jõelähtme Vallavalitsusele
hiljemalt 15.12. 2002. a.
Avalduse rahuldamise korral edastab vallavalitsus maksu-
vabastuse Harju maksuametile, kes väljastab maksuteated.

Vallavalitsus 

Harju Maavalitsus teatab, et alates 18.11.2002
asub Harjumaa Perekonnaseisuosakond aadressil
Tallinn, Rävala pst 8, C korpus 2 korrus.

Vastuvõtt   E, T 9.00-11.30 ja 14.00-17.00
K    10.00-12.00 ja 14.00-18.00
N      9.00-12.00

Info tel 66 04 607

Seoses kolimisega on kodanike vastuvõtt ajutiselt
katkestatud 11.11.2002 – 15.11.2002 a.



4

95
22. XI MARET VEHK, Vandjala küla 

94
14. XI ERIKA VAIGRO, Aruaru küla 

89
25. XI EHA-ELISABETH JÕESSAR,

Loo alevik 

88
15. XI PEETER LEPIK,

Kostivere alevik 

87
14. XI LAINE MIHKELSON,

Jägala küla

85
13. XI JELIZAVETA HOKKONEN, 

Loo alevik 
19. XI GUSTAV JASK, Kaberneeme küla

84
8. XI HELMI SAKSUS, Loo alevik 

83
9. XI ELLE TEMPER, Loo alevik 

82
12. XI ALIDE REMMEL, Ruu küla

81
21. XI LEIDA KRUUTMANN, 

Kostivere alevik 

80
21. XI HELLA SEPP, Kostiranna küla 

26. XI JENNY LEHEMETS, Loo  alevik

75
10. XI HILMA JUNUS, Sambu küla

70
4. XI MILLE HAAB, Saha küla 
7. XI NIKOLAI  MOSEIKIN,

Loo alevik 
14. XI SENNI VILBASTE,

Kaberneeme küla 
16. XI HILJA KOEMETS, Koila küla 
17. XI HEINO OJA, Kostivere alevik 

19. XI MARIA BEKRINA, Jägala küla
29. XI ENDEL METSALU, Loo alevik

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja

volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
novembris

OKTOOBRIS SURNUD JÕELÄHTME VALLA
ELANIKUD

MARIA MELNITŠENKO 27.03.1917 - 01.10.2002
LAINE VILI                      17.06.1027 - 12.10.2002
NATAJA KIRJUŠINA 06.08.1946 - 21.10.2002    
ARNE KALLASTE           11.09.1942 - 22.10.2002
VELLO TREIBERG 28.06.2002 - 29.10.2002

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT

VÄLAANDJA
Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber,  tel. 056 650 650
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

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!

Kultuuri- ja spordiüritused novembris
AEG KELL SÜNDMUS KORRALDAJA
20.11 11.30 Teatrihommik Loo lasteaed
22.11 Kadripäev Kostivere kool
22.11 19.00 Draamateatri ühiskülastus “Eesti matus” Neeme rahvamaja
23.11 18.00 Isetegevuslaste pidu Neeme rahvamaja
23.11-24.11 Helilooja Juhan Zeiger 105 

Mälestuskontsert Tallinnas  Loo Kultuurikeskus V.Lääne A.Nurk
24.11 Loo kooli ujumise esivõistlused Loo kool, M.Erma
25.11 Kadrikool. Kadripäeva kommetest Loo KK
25.11 10.00 Kadripäeva mängudepidu Neeme lasteaed
25.11 09.00 Kadrijooks Loo lasteaed
26.11 09.30 Teater lasteaias “Kutsuge kuldnina” Kostivere lasteaed
26.11 Kodanikupäev Kostivere kool
26.11 11.00 Kodanikupäeva tähistamine Neeme PKK
28.11 Lasteaiaga Päevakeskuse sünnipäeval Kostivere lasteaed
30.11 Muusikaklassi osavõtt Ansamblite päevast Paldiskis Kostivere kool

Kultuuri- ja spordiüritused detsembris
AEG SÜNDMUS KORRALDAJA
01.12  Advendiküünla süütamine Loo Keskkooli hoovis Loo kultuurikeskus, P. Raudkivi 
01.12  Kvartett “Heli-Neli” 10. sünnipäev Loo kult. keskus, V. Lääne A. Nurk
02.12  Jääme jõuluootele Loo lasteaed  
05.12 -07.12 “Teeviit 2002” osavõtt .  Loo kool 
06.12  Memme- taadi pidu Loo kool, R. Meos  
07.12 -10.12 Jõulureis Rootsi, Santawordli Loo kool, R. Meos  
09.12  Jõulunäitus Loo lasteaed  
09.12 -24.12 Jõuluüllatus Loo Huvitoalt koolides lasteaedades Loo huvituba, P. Raudkivi  
10.12    15.00 Koolilaste esinemine Tallinna Laste Loomingumajas Neeme kool  
12.12  Coca-Cola 10 olümpiastarti I ja II etapp Loo kool, M. Erma  
13.12    09.00 Lucia ringkäik, Piparkoogipäev Loo lasteaed  
13.12  Jõulukaunistuste ülevaatus 1.-12. kl. Loo kool , E. Valvik  
16.12  Näärikaunistuste ja kaartide võistlus Kostivere kool  
16.12  Muusikaklassi kontsert Kostivere kool  
16.12  Muusikaõpilaste heategevusli galakontsert “Jõuluootus”  Loo Toidutares  V. Lääne, A. Nurk  
16.12 ja 20.12 Jõulupeod rühmades Loo lasteaed  
17.12    15.00 Neeme pensionäride jõulupidu Neeme rahvamaja  
17.12  Kergejõustikuklubi”TIPP” auhinnavõistlused M. Erma  
18.12  Aula kaunistamine jõuludeks Loo kool, E.Valvik  
18.12  Jõululeibade küpsetamine R. Meos  
18.12 ja 19.12 Lasteaia Jõulupidu Kostivere lasteaed  
19.12  Algklasside Jõuluhommik Kostivere kool  
19.12  Jõulupidu vanematele klassidele Kostivere kool  
19.12  Jõuluetendus “Päkapikutajad” “Kalevis” Loo kool  
19.12  Jõululõuna 1.-12.kl õpilastele Loo kool  
20.12  II veerandi lõpetamise aktus Kostivere kool  
20.12  Lasteaia Jõulupidu Kostivere lasteaed  
20.12 17.00 Neeme laste jõulutrall koos Jõuluvanaga Neeme kool, lasteaed, rahvamaja  
20.12  Jõululõuna kooli töötajatele Loo kool  
20.12  Loo kammerkoori, Kuivajõe meeskoori ja Kose kammerkoori kontsert Kose koolimajas 

M. Lobe, A. Mets  
21.12     15.00 Teatraliseertud jõuluetendus “Talvises talutares” Jõelähtme taidlejate osavõtul 

Jõelähtme rahvamaja, M.Ramjalg  
21.12  Kontsert “Jõuluootus” Tallinna Linnahallis V. Lääne, A. Nurk  
23.12     11.00 Jõulukirik Loo lasteaed  
23.12     15.00-16.30 Päkapikujooks Lool Loo lasteaed  
23.12  Jõulukontsert “Jõulumuusika” Lool ja Maardus V. Lääne, A. Nurk  
26.12  Loo kammerkoori, Kuivajõe meeskoori ja Kose kammerkoori kontsert Loo Keskkoolis 

M. Lobe A.Mets  
28.12    20.00 “Hea tujuga uude aastasse” Neeme rahvamaja  
31.12     21.00 AASTALÕPUPIDU Jõelähtme rahvamajas M. Ramjalg

Loo Kool ootab taas 
jõulukuu esimesel reedel, 

6. detsembril 
kell 19.00 – 20.30 

kooli aulasse

XV
MEMME – TAADI

PEOLE
kõikide 1.-12.kl. õpilaste

vanaemasid ja vanaisasid 
Õpilastelt väike kontsert

Teelaud memmede küpsetistega
Parimatele küpsetajatele õpilaste

omavalmistatud auhinnad

Vajatakse 

lapsehoidjat 
1 aastasele tüdrukule Jõelähtme külas.

Tel. 6033246; 
mob.05151650

Väike Karin (7. kuune) otsib 

hoidjat 
(eelistatult Iru või Loo kandis)

2-3 päeval nädalas 2-3 tunniks.
052 35624
6379 541


