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Kõik kollektiivid õpivad praegu suure hooga. Tulemas on kevad-
kontserdid, üldlaulupeo eelproovid, vabariiklik segakooride
laulupäev, Harjumaa laulu ja tantsupäev, Tallinna vanalinna päevad,
jaanipeod, Jaanifolk, Õllesummeri ööölaulupidu, ja pillilaste
kontserdid. 

12. mail oli  Maardu–Loo segakoor Kuusalus vabariiklikul üld-
laulupeo eelproovil. Kaks väga rasket ja ulatuslikku  muusikateost
kohustuslikust repertuaarist said lõpuks enam-vähem selgeks.
Rohkete sünkoopide, tempo muutuste,  kontrarütmide ja pikkade
pidedega  Uno Naissoo  “Kui käes on Jaanipäev” esitatakse orkestri
saatel. Katkend  Rein Rannapi kantaadist “Ilus maa” on teine ula-
tuslik, vahelduvate helistike ja taktimõõtudega  teos. Ilus ja südam-
lik, samuti koos orkestriga. See laul esitati IX koolinoorte laulupeol
suure eduga ning korratipubliku ovatsioonide saatel. Laulupeo
loomingulised juhid otsustasid “Ilusa maa”  ka üldlaulupeol kavasse
võtta. Maardu Kultuurikeskus ostis meie koorile  XXIV üldlaulupeo
noodikogumikud  ja tasus ka bussiarve, et segakoor võis Kuusallu
suurele proovile sõita – aitäh! Proov möödus loomingulises
õhkkonnas. Meie dirigent Ahto Nurk juhatas eelproovides nii
Kuusalus kui ka Sakus “Kui käes on Jaanipäev”. Kõik ülejäänud
laulud on tuttavamad: M. Saare, G. Ernesaksa, M. Lüdigi, M.
Härma,  A. Läte, V. Tormise, P. Sarapiku, U. Sisaski jt. repertuaarist. 

Maardu–Loo segakoor osaleb 1. juunil Keilas toimuval  Harju-
maa laulu- ja tantsupeol, kahepäevasel  vabariiklikul  segakooride
laulupäeval Põltsamaa Lossis ja Luunjas 7.-8. juunil. Teatavasti
toimuvad segakooride laulupäevad Eestimaa erinevais paigus, et
austada neid heliloojaid, kes on nende paikadega elu jooksul seotud
olnud ja kelle laule laulame. Laulame  kodusel kontserdil, jaanipäe-
val ja Õllesummeri öölaulupeol, kus on hoopis teine repertuaar. 

LOOPILLI õpilaste  kevadkontserdid on  19. mail 15.15 Loo
Lasteaias ja kolmanda pilliõppe-aasta kontsert – eksamil mai lõpus
(jälgige reklaami) – kõik on kutsutud! Pillilastel on seljataga väsi-
tav õppeaasta – nemad õpivad kahes koolis, topeltkoormusega, ja
on siiani vastu pidanud tänu vanemate toetusele ja oma töökusele.
Edu pillilastele!

Duubeltrio ja kvartett Heli-Neli õpib Ahto Nurga juhtimisel
pidevalt uut repertuaari, et olla valmis esinemiseks. Mõlemad
kollektiivid teevad 2 korda nädalas loomingulisi pingutusi eelseis-
vateks stuudiolindistusteks. Mängitakse-lauldakse maailma popu-
laarset kontsertklassikat ja erinevate rahvaste muusikat;  õpitakse
võõraid rütme ja keerulisi meloodiaid. See kõik pakub meile endile
suurimat naudingut. Aeg-ajalt pakume kuulamisrõõmu ka rahvale.
Proovid on pikad  ja väsitavad. Loodame, et talveviirustest räsitud
häälepaelad tervemaks saavad. 

Juulis sõidab kvartett Heli-Neli Põhjamaade Kunstinõukogu kut-
sel kolmandat aastat järjest Lõuna-Rootsis Karlshamnis toimuvale
Põhja- ja Baltimaade rahvakunsti festivalile. Esindame Eestit ula-
tusliku rahvamuusikaprogrammi ja arvukate soolokontsertidega
Lõuna- Rootsi erinevates linnades, kus meid hästi tuntakse ja väga
hästi vastu võetakse. Hiljuti osales Heli-Neli Harjumaa ja Tallinna
VIII rahvamuusika päeval  võõraste rahvaste rahvamuusikaga ning
osales  XIII üleriigilise rahvamuusikapeo Harjumaa ja Tallinna eel-
proovis suure koondorkestri töös. 28.-29. juunil osalevad kõik Eesti
rahvamuusikud Põlvas toimuval üleriigilisel rahvamuusika suur-
peol, mille lavastaja ning üldjuht on meie Ahto Nurk.

16. mail lindistab Heli-Neli Linnahallis  Harjumaa tantsupeo
jaoks osa rahvatantsusaateid.

Kõik isetegevuslased on väga tublid ja töökad olnud. Kultuu-
riliste hobidega tegelemine on üks meie elamisvorm. Läbi kunsti
muutub inimene paremaks, tervemaks, targemaks;  kindlasti on elu
väärtushinnangud kõrgemad ja üksteisemõistmine sügavam. Seda
ilusat ei tohi keegi meile keelata. Tähtis on pühendumine ja tegut-
semine, piisab sõbralikust soovist ja kokkuleppest.

Lool toimub  Jaanipidu-kontsert  ja tants orkestri saatel  20. juu-
nil kell 20. Seal võivad esineda kõik Lool tegutsevad kollektiivid.
Kava oleks vajalik registreerida 2. juuniks Loo Kultuurikeskuses V.
Lääne juures.    

Lool tegutsevad teisedki tublid kollektiivid, igaüks neist räägib
enda eest. Seniks jõudu ja headust kõigile! Jälgige reklaami !

VIRVE LÄÄNE

9. aprillil toimus Loo koolis eesti heliloojate klaveripalade
konkurss.  Osa  võtsid peaaegu kõik klaveriringi õpilased. Kon-
kursil esitati ainult eesti heliloojate teoseid. Neid palu harjutati
erilise hoolega. Konkurss toimus kolmes grupis: 1.-2. klass, 3.
klass ja 4.-8. klass.
�üriisse kuulusid meie oma klaveriõpetajad Leili Värte ja

Tiina Muddi ning Svetlana Siltšenko Kostivere Põhikoolist.
Hinnata oli raske, kuna häid mängijaid oli palju. Parimad tuli

siiski välja selgitada.
1.-2. klass 1. koht Taavi Tihane

2. koht Alex Sander Sepp
3. koht Cindy Luumberg

3. klass 1. koht Keity Talivere
2. koht Gretel Heinmets ja Eliise Muddi
3. koht Kairit Rosenberg

4.-8. klass 1. koht Kadri Põlendik ja Jaanika Sepp
2. koht Elyca Edovald ja Heleri Pira
3. koht Reet Männik

11. aprillil osalesid meie klaveriringi õpilased klaveri-
ansamblite kontserdil Aruküla Huvialakeskuses. Kontserdi
üheks korraldajaks oli Kostivere kooli klaveriõpetaja Svetlana
Siltšenko, kes kutsus ka meid osa võtma.

Esinejateks olid õppejõud G. Otsa nimelisest Tallinna
Muusikakoolist, õpilased Arukülast, Kostiverest ja Loolt. Loo
Keskkooli esindasid kaks duot: Jaanika Sepp – Elyca Edovald ja
Kairit Rosenberg – Heleri Pira. Sellised kontserdid avardavad
kindlasti õpilaste silmaringi, annavad kogemusi ja innustavad
klaverit edasi õppima.

Sel õppeaastal ootab klaveriõpilasi ees veel eksam ja kontsert
lastevanematele.

5. mail esineme Loo lasteaias.
Soovin kõigile klaverit mängivatele õpilastele head harju-

tamislusti ja rõõmu muusikast!
Loo Keskkooli klaveriõpetaja

TIINA MUDDI

JALGRATTAMATK “KODUVALD JÕELÄHTME”

Projekt TUNNE KODUKOHTA ootab
JALGRATTAMATKALE

pühapäeval, 1. juunil 2003. a.
kõiki, kes tahavad tutvuda koduvallaga

Matkaks kogunemine kell 9.00 Loo kooli ees.
Matk on ligikaudu 55 km pikk ja lõpeb kella 6 ajal õhtul.

Teekonnale jäävad 
mõisad, loodusobjektid, ajaloolised

ja arhitektuurilised vaatamisväärsused.

Väike meelespea rattamatkale tulijatele:
Kui ratas/rattad olemas, siis rahalisi kulutusi see ettevõtmine

eriti ei nõua. 
Kaasa tuleb võtta lõunasöök ja jook. Poest ostmise võimalus

teel peaaegu puudub (Jägalas on väike kauplus.).
Poistel ja meestel on soovitav kaasa võtta mõned võtmed jm.

vahendid, millega vajadusel rattaid remontida. Muidugi tuleb rat-
tad kodus enne sõitu üle vaadata.

Ärge unustage turvavahendeid, kuigi meie matk kulgeb
suhteliselt vähese liiklusega teedel! Kiivrid, päikeselise ilma kor-
ral nokkmüts, erksad riided jm. Soovi korral võtta ka esmaabiva-
hendeid. 

Riietus vastavalt ilmale.
Kindlasti ei ole vaja karta, et te hakkama ei saa. Matkal arves-
tatakse kõigiga. Loo kooli 6. klasside õpilased on juba 6 aastat
sellel rattamatkal käinud.

Lisainfo tel. 051 27426 või e-postil Kersti.Lepik@loo.edu.ee
KERSTI LEPIK

projektijuht

PÕNEV  ISIKNÄITUS  PÄÄSUPESAS
Emadepäeva eel avati Loo lasteaias taas traditsiooniline laste tööde
näitus. Ikka selleks, et iga ema näeks, mille kõigega tema silmater-
ake õppeaasta jooksul toime tulnud. 

Laste tööde väljapanekut ilmestas aga seekord õige huvitav ja
ainulaadne isikunäitus, autoriks Pääsupesa vanema sõimerühma
õpetaja Anna Magus.

Tema värviküllased naivistlikus stiilis tehtud tööd on sündinud
õige omapäraselt – kõik see, mis piltidel näha, on alguse saanud
lastepärastest vaba käega tehtud sirgeldustest. Edasine töö on juba
tunnetuslikku laadi.

Milliseid jooni võtta, milliseid jätta (st kustutada!), milliseid
rõhutada, milliseid hajutada, milliseid värve kasutada või millistest
hoiduda – see ei ole planeeritav. See lihtsalt TULEB nii ja ON nii,
kinnitab Anna ise.

Autor on oma tööd korralikult pasporteerinud ja pealkirjastanud.
Ja nii elavad eleegiline JÄNES, mõtlik FRANKI, elurõõmus
VANAEMA MARTA ja paljud teised pildid seinal nüüd juba oma
iseseisvat elu, pannes möödakõndijaid vakatama, tekitades neis
imetlust ja hämmingut. 

Anna Magusa naivistlikku isikunäitust saab külastada Loo
lasteaias 23. maini. Ära maha maga!

KADI URM

19. aprillil kella 11.oo – 15.30-ni  töötas Harjumaa rahvamuusika
koondorkester Salme kultuurikeskuses. 17 pillilugu mängiti palju
kordi läbi, et ühtlustada  XIII üleriigilise rahvamuusikapeo reper-
tuaari. 28.-29. juunil ongi suurpidu käes – seekord Põlvas, Intsikur-
mu uuel laval. Harjumaa ja Tallinna pillimehed tulid kõikide
lugudega väga edukalt toime. Oli loominguliselt tihe tööpäev. Aitäh
meie auväärsetele dirigentidele Uno Veenrele, Els Roodele, Heldur
Vaabelile ja Ahto Nurgale kannatliku juhendamise ja noodialaste
konsultatsioonide eest. Tööd orkestriga tegid veel  kanneldaja Ella
Maidre ja Virve Lääne.

Kella  16.00-18.30ni toimus rahvamuusika avalik kontsert, kus
esinesid  kõik kollektiivid, kes jõudsid omapoolse esinemiskava
lavale seada. 10-15  minutilises etteastes mängiti  ka üks huumori-
pala. Rahvas paigutati saali ringiratast, pool saalitäit oli koond-
orkestrit. Lava oli täis Tallinna Ühisgümnaasiumi kanneldajaid
Helgo-Mall Tepomehe juhatusel. Mängiti jõukohaseid eesti pilli-
viise. Tillukesed lapsed said hakkama 6-keelse kandlemänguga –
vahvad! Kohe lisandusid Käopojad ja Kukulind Els Roode juha-
tusel. Kõlasid suvise peo kohustuslikud palad. Saal helises valsi- ja
polkarütmis, rahvas kiikus kaasa. Westholmi Gümnaasiumist olid
andekad mandoliini, plokkflöödi, kontrabassi ja kitarripoisid  Kir-
mase Trio nime all. Õpetaja Heldur Vaabeli käe alt on aegade jook-
sul palju tublisid lapsi lavale jõudnud. Kirmase Trio mängib
barokist rahvamuusikani, huumorit väljendavad nagu muuseas,
riukalikus meloodias, kasutades erinevaid pillitämbreid ja
mängimisviise. Noorte Huvikeskuse Kullo Piibarid Toivo Luhatsi
juhtimisel esitasid karjaseviisidest ja rituaalidest huvitava kava, kus

tüdrukute “Ristpilkade tants” pälvis tormilise aplausi. Viiuldajad
esitasid suvise peo kava “Labajala” ja “Polka”. Hudo Kaljulaid ja
mustlasansambel esitasid “Tsaardasi” – naljalugu hobusekaupmees-
te elust. Salme kultuurikeskuse RMO  Ahto Nurga juhtimisel esitas
igati korrektse kava eesti  autorite  muusikast, kus mõned palad pärit
viimaselt uute lugude konkursilt. Kvartett Heli-Neli  ja Duubeltrio
Ahto Nurga juhtimisel tutvustasid maailma rahvaste muusikat.

Kontserdi lõpetas koondorkester autorilugudega, mis tulevad
suvistel pidudel Keilas ja Põlvas ettekandele. Keilas toimub 1. juu-
nil Harjumaa laulu– ja tantsupidu, kus Harju ja Tallinna koond-
orkester samuti esineb. Veel on võimalik rahvamuusikapeo noote
saada ja endast märku anda.  Oli väga töömahukas ja kaunist muu-
sikaloomingut täis vaikne laupäev. Aitäh kõigile muusikuile, diri-
gentidel , õpetajatele, kes võtsid siiski vaevaks tulla pidu tegema.
Oli ka neid kollektiive, kes hommikul said noodid ja õhtuks lood
selgeks harjutada suutsid. Igatahes Harju-Tallinna koondorkester on
tugev üksus, kes on ennast juba 8 aastat tõestanud, ja kelle peale
võib edaspidi julgelt loota.

Austatud rahvamuusikud! Kui on veel neid kollektiive kes soo-
viksid Põlvas toimuvast üleriigilisest rahvamuusikapeost osa võtta,
palun teatage kiiresti endast peo üldjuhile Ahto Nurgale tel. 601
5477. On vaja ruttu saata osavõtuankeedid ja välja võtta vajalikud
noodid. Vallavalitsustel palume igati toetada kollektiivide bussisõi-
tu ja toitlustamist.

Ilusat suve ja kauneid pilliviise kõigile! Olge aktiivsed! Kirju-
tage endist ERRS – I Teatajale.

VIRVE LÄÄNE

Harjumaa ja Tallinna VIII rahvamuusikapäev ja eelproov 

Loo isetegevuslaste ettevalmistused kevad-suvisteks pidudeks 

Loo Keskkooli klaveriringi töödest – tegemistest
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Nõukogude okupatsioon 1940 a. suvel 
Paljud vanema põlvkonna inimesed on oma elu
jooksul näinud kahte sõda ja nelja riigivõimu
vahetust, üle elanud kaks Nõukogude ja ühe
Saksa okupatsiooni. Võõraste võimude all elati
kokku ligi pool sajandit. See ajajärk tõi enesega
kaasa külaühiskonna lagunemise ning vanade tra-
ditsioonide kadumise. Külaelanike arv vähenes
või jäid külad päris tühjaks.

Esimene Nõukogude okupatsioon algas
1940nda aasta juulis ning oli meie rahva jaoks
armutu ning laastav. Kohe alul hävitati rahva
jõukam ja võimekam kiht, tühjendati kaubalaod,
kaotati Eesti oma raha. Minu valduses on Marta
Remmelgasele Kallavere külast 1927. aastal välja
antud isikutunnistus (passe anti tol ajal hobustele
ja sellega lõppesid ka hobuste vargused), millesse
on 1940. aasta oktoobris löödud tempel, et talle
nahalaost on müüdud saapa pooltallad. Järelikult
jõudis Nõukogude võim kolme esimese kuuga
tühjendada kõik meie kaubalaod. Saapa pooltallad
olid aga saanud nõnda tähtsaks tarbekaubaks, et
nende müügi kohta tehti märge ostja isikutunnis-
tusse.

Talunike poolt enamjaolt välja ostetud maa
riigistati ilma mingi kompensatsioonita. Võõran-
dati lehmi, hobuseid, mootorsõidukeid ja igasu-
gust talutehnikat. Ära keelati raadio kuulamine
ning kõik vastuvõtuaparaadid korjati ära. Üks
naabrimees oli nii nutikas, et andis ära raadio-
kasti, kuid tehnilise sisu jättis endale ja vahele ka
ei jäänud. Üks teine mees Võerdla külast peitis
aga oma raadio heinakuhja sisse ning koos käidi
siis heinakuhjas uudiseid kuulamas. See mees
viidi võimuesindajate poolt kaasa koos varjatud
raadioga ning ta jäigi teadmata kadunuks. Selliste
asjadega tegeles me oma rahva seast loodud hävi-
tuspataljon. Pataljoni mehed korjasid ära ka kõik
raudkangid ja labidad Kallavere külast, sest neid
tööriistu oli tarvis tankitõkkekraavide kaevamisel. 

Varsti pärast seda, kui Hitler oli sõjakäiku alus-
tanud, kuulutati välja kõigi meeste mobilisat-
sioon. Mitmes etapis mobiliseeriti mehed alates
18ndast  kuni 50nda eluaastani. Vähe oli neid
mehi, kes metsa varjusid, sest kardeti rep-
ressioone perekonna suhtes. Kõik mobiliseeritud
mehed koondati Tallinna lauluväljakule, kust neid
siis laevadele viidi. Naised võisid seda kurba pilti
jälgida sadamakailt. Üks meie perekonnasõber
põgenes laevalt kaiäärse laevasilla kaudu, kui
tüdrukud teda kai pealt olid kutsunud. Temale
tulistati küll järele, kuid ei tabatud. Samal ööl
jõudis ta meile. Hommikul imetlesin tema suuri
saapaid ning olin üllatanud nende saabaste
salapärasest sattumisest koju. Mälus püsivad aga
siiani viimasena lahkunud laevad meie meestega,
mis merel suitsesid ja põlesid, kui sakslased neid
laevu olid pommitanud. Samal ajajärgul purustati
Linnamäe elektrijaam, mis taastati alles nüüd, 62
aastat hiljem.

Saksa okupatsioon 1941. aasta sügisel
Siinkandis ei olnud sakslaste võim nii julm, kui
nõukogude oma oli olnud. Taas kuulutati välja
meeste mobilisatsioon. Osa metsavendadena var-
junud meestest põgenes Soome. Kohale jäänutest
moodustati väeosad, kes võitlesid sõjarindel saks-
laste alluvuses.

Meesteta jäänud talupered koormati maksu- ja
müügikohustustega. See oli teine rüüstav laine üle
meie maakodude. Linnarahvalt ei olnud ju midagi
võtta.

Näitena toon Kallavere külast Kivimäe talule
pandud sundkohustusi 1942. aasta põhjal, sest
seal peres on säilinud kõik tolle aja dokumendid.

Rahaline maksukoormus ei olnud suur. Oli
vaid kinnisvara ja kogukonna maks, kokku 61,14
marka. Raha tarbimisväärtus oli väike, sest raha
eest ei saanud midagi olulist osta, rahal ei olnud
katet.

Selles väikeses rannatalus, kus külvipinda oli
ca 2 ha, kuus karilooma ja kaks hobust, olid
järgmised kohustised. 
Loomaliha eluskaalus 1088 kg
Võid (4 lehma)                190 kg
Lambavilla                     3,9 kg

Heina                             320 kg
Põhku                            100 kg
Toiduteravilja                  87 kg
Söödateravilja                  39 kg
Kartulite müügikohustuse kohta ei ole andmeid.

Lisan ka talundi vaatluse protokolli, mille
koostasid vastavalt etteantud formaadile kohali-
kud talumehed. Nende nimed ei ole ära märgitud,
kuid allkirjad olid mulle tuntud ning kolmanda
isikuna oli alla kirjutanud Kallavere algkooli
juhataja. Selle dokumendi leidmine oli mulle
avastus ja ka heaks näiteks selle kohta, kuidas ra-
kendati omi inimesi oma rahva vastu. Sellist re-
visjoni tehti nähtavasti valikuliselt, sest meie pere
ei revideeritud ega ka lähinaabreid mitte. Minu isa
ei olnud sakslastele kuulekas ning varjas kariloo-
made arvu ega täitnud sundmüügi kohustusi
korralikult. Sellest tulenevalt määrati temale
vanglakaristus, mis küll nõukogude “päästjate”
taastuleku tõttu rakendamata jäi.

Talundi kohapeal vaatluse protokoll
Harju maakonnas Iru vallas talupidaja Remmel-
gas, Gustav Kivimäe talu. Vaatlus kohapeal.
Talupidaja andis kindralkomissari nõudel järgmisi
seletusi.
I Toiduteravili
Lõikuspind 1942. a. oli 0,35 ha
Sundmüügi norm 1942/43 87 kg
Olen toiduteravilja normi täitnud ———
Võtan teadmiseks, et võin oma tarviduseks veel
jätta suvinisu ja suvirukist 1943. a. kevadkülviks
——-
leibkonna liikmete omatarviduseks kuni 31. 08.
43 aasta (5 isikut a 88 kg – 440 kg)

II Söödateravili
Lõikuspind oli 1942. a. 0,34 ha
Söödateravilja sundmüügi norm oli 39 kg
Söödateravilja normi täitmine ——-
Annan veel ——-

III Hein
Talundi 1942/43 a. heina sundmüügi norm 320 kg
Olen heinanormi kuni 31. 12. 42 täitnud 320 kg
Annan veel ——-

IV Põhk
Talundi 1942/43 a. põhu sundmüügi norm on 100
kg
Olen põhunormi kuni 31. 12. 42 täitnud ——-
Annan veel ——-

V Võtan teadmiseks, et minu juures loetakse
keelustatuks
——- kg toiduteravilja
——- kg söödateravilja
——- kg heina
——- kg põhku
Ja et mina olen kohustatud rehepeksu algusest ja
lõpust viivitamata valda teatama ja ära andma
keelustatud teravilja koguse 6 päeva vältel peale
rehepeksu tööde läbiviimist.
G. Remmelgas M. Kivihall
Peremees Liige
R. Prommik A. Kullama
Komisjoni esimees Liige

VI Talundi kohapealse vaatluse tulemus
Ülaltäheldatud talundi pidajal ei tehtud kohus-
tuseks veel midagi ära anda. Ei loetud keelustatud
koguseid.
Erimärkus: (loomade loendus, piimanormi täit-
mine jne)
Toiduteravilja tuleb lubatud normide kasutamisel
puudu 440 kg
Söödateravilja tuleb lubatud normide kasutamisel
puudu 891 kg
Loomade arv vastab 15. dets. 1942 loenduse and-
metele
18. I 43 (allkirjad) R. Prommik, M. Kivihall, A.
Kullama
Protokolli vastu võtnud G. Remmelgas

Protokolli koostanud ja allkirjastanud isikud ei
olnud nimeliselt ära märgitud. Need allkirjad olid
mulle äratuntavad. R. Prommik oli naabrimees
Käspri talust, M. Kivihall oli Kallavere kooli
juhataja ja ka minu õpetaja, A. Kullama oli Ülgase
küla Kullamaa talu peremees.
Sellised müügikohustused ja maksud olid iga-aas-
tased. Et Kivimäe talu oma kahe vanuri ja kolme
tütrega sundkohustisi täita suudaks, tegi Iru
vallavalitsus neile mõningasi soodustusi, kuid
teada pole, kas nad neid soodustusi ka tegelikult
said.

Iru vallavalitsus on 5. märtsil 1943. a. Gustav
Remmelgasele andnud tõenduse kliide või looma-
jahu ostuloa saamiseks ja 10. märtsil 1942. a.
tõenduse esitamiseks kalakeskusele 2 vimmavõr-
gu, 4 kera võrgupaela, 1 kg tamsalõnga, 0,5 kg
võrguniidi ja 2 vihi punnutamise lõnga ostmiseks.
5. mail 1942. a. on tõendus ostuloa saamiseks
vankriratta rehvi rauale, ühe vankri jagu. Rehvi-
rauda vajati bolševike poolt ära võetud vankri
asemele uue vankri tegemiseks. Siis on veel antud
2 tõendust ühe adratera ja ca 10 l keedupoti või
paja ostmiseks.

Jagatud on ka elutarbeainete kaarte, millega sai
osta soola, tikke, äädikat, ja pärmi. Lisan siia
juurde ka ühe tõenduse originaali, millega on
lubatud praaklehm vahetada tapamajas parema
looma vastu.

Võimukandjad pidid oma toitja hinges hoid-
ma, seepärast anti midagi ka tema vajaduste tar-
beks.

Pärisorjuse lõpujärgus tõsteti pidevalt talu-
perede sundkoormust ning 1840. aastal uuriti
samuti taluperede vajadusi. Ja märgitud on, et
tarbematerjalina vajas talupere aastas keskmiselt
8 kg raudu, värvi ja nahka. Teenustest vajati seppa
ja rätsepat. Pika kuue ja kasuka õmblemine mak-
sis 30 kopikat ja lisaks veel rätsepa ülalpidamine
3 päeva. Mehe leivavajadus oli 3 x 1 nael, mis
teeb 1200 gr. Kesknädal ja laupäev olid pudrupäe-
vad.

Hiljem olid teised arvamused ja hinnad. Meie
küla Aru Jaan arvas, et naine vajab talveks 40
veerikut kartuleid ja jättis naise võtmata.
Kolmekopkane aga õmbles kasuka 3 kopika eest.

RAUL KURG

Läbi raskuste 
võimaluste poole
Euroopa Liiduga liitumise järel avaneb põl-
lumeeste ja teiste maaettevõtjatele rida uusi või-
malusi, mis tähendab seda, et lähema poolteise
aasta jooksul on maainimestel tarvis need või-
malused ka endale selgeks saada. 

Vajalikku informatsiooni suure infotulva seest
iseseisvalt üles leida on mõnikord üsna raske.
Lihtsam on, kui appi tuleb keegi, kes teab, kust
ühele või teisele küsimusele vastust otsida. Selles
saab aidata Harju Taluliidu Nõuandekeskus,
aadressil Aasa 1 Sakus,  kes maakonnas tegutseb
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK)
teabekeskusena. 

Nõuandekeskusel on pikaajalised kogemused
nii väikestele- kui ka suurtele põllumajanduset-
tevõtetele vajalike teadmiste vahendamisel, aga
ka neile kes esmapilgul ei olegi nagu seotud toot-
misega.  80 õppepäeva aastas räägib ise enda eest.
Kindlasti on Teie vallas neid kes on käinud meie
majas ühel või teisel koolitusel või õppepäeval,
teie info on kindlasti paljus nii neid kui meid
aidanud. Siit teile suur tänu.

Seni on olnud suurem osakaal igasuguste
nõuete selgitamisel. Edaspidi saame üha rohkem
rääkida ka, milliseid uusi võimalusi maainimestel
avaneb. Esialgu ei ole veel võimalik üksikasja-
likult selgitada, milline täpselt üks või teine toe-
tus tuleb või mis kuupäeval seda hakatakse maks-
ma. Saame vaid rääkida, millised on kavatsused
üldjoontes. Aga mida lähemale Euroopa Liiduga
liitumisele, seda enam muutuvad kavatsused
otsusteks. Seda täpsemalt saame ka meie selgita-
da uusi võimalusi. 

Kuigi meil on pikaajalised kogemused, on
ülesandes üht-teist uut ka meie jaoks. Seni oleme
jõudumööda levitanud eelkõige põllumajandus-
tootmist puudutavat teavet. Nüüd tuleb meil
omandada ja edastada ka laiemat maaelu puudu-
tavat teavet ja kindlasti tuleb juurde uusi infotaht-
jaid, kes seni pole meie juures käinud. Ega me
arvagi, et suudame päris üksi selle suure üle-
sandega hakkama saada. Loodame, et teabe levi-
tamiseks suudame saavutada veel tihedama
koostöö teiste organisatsioonide ja vallavalit-
susega kuna eelpooltoodu lausa nõuab seda.

Tänapäeval on teabe hankimisel inimesele
abiks ka internet. Need, kel seda võimalik pole
kodus kasutada, võiksid otsida üles tee avalikesse
internetipunktidesse. Meie saame näidata suuna
kätte, kust ja kuidas midagi internetist otsida. 

Üks internetiportaale, mis püüab koondada ja
edastada maainimestele vajalikku informatsiooni,
on EPKK teabelevikeskuse toimetatav maama-
jandusliku info portaal www.pikk.ee. Selle täien-
damisele ja uuendamisele aitame kaasa ka meie.
Samas on igal inimesel endal võimalus saata
sinna oma küsimusi ja ettepanekuid ja aidata sel-
lega kaasa portaali kujundamisele, nii et see vas-
taks tema enda ja tema naabrite vajadustele.

Nüüd aga meist. Meie maja uksed on avatud
tööpäeviti kella 8.00 kuni 17.00-ni Samas vas-
tame tekkinud küsimustele ka telefonidel 604
1104 või 604 2499.  Kellel on  võimalus e-maile
lugeda, saavad saata küsimusi ka e-maili teel ja
soovi korral liituda nende nimekirja, kellele me
pidevalt e-maili teel uut teavet saadame. Meie e-
mailid on harjutaluliit@hot.ee, v.ilves@online.ee
või ajalehtkaja@hot.ee.

Uue omandamine pole kerge. Kuid kui see
annab uusi võimalusi, siis tasub see end ära.
Tulge koos meiega läbi raskuste uute võimaluste
poole. 

Meie maja töötajate nimel
VELLO ILVES

Harju TL Nõuandekeskuse juhataja, van. kon-
sulent ja maakonna Eesti Põllumajandus-Kauban-
duskoja (EPKK) teabekeskuse kontaktisik

Harju Taluliidu  Nõuandekeskus, 
Koolitusluba 2072 HM 

Aasa 1 Saku 75 501 Harjumaa
E.-post: v.ilves @online.ee

Tel. 6041 104, 6042 499,  056475136 (Vello
Ilves), 051 88 681 (Tiia Soasepp)

Vaata ka koolituskutset lk. 4.

Järgnev kirjutis ja väike kokkuvõte 1940ndate aastate algusest annab hea ülevaate inimeste raskustest ja muredest, millega nad pidid
silmitsi seisma. Ja mitte ainult, vaid kõige sellega ka edasi elama, elu ja külakultuuri edasi kandma. Nii mõnedki kaasaegsete inimeste prob-
leemid ja raskused tunduvad alljärgneva taustal tühiste või olematutena. Raul Kurg (Rootsi-Kallavere külast) kirjutab sellest ajajärgust
väikse Kivimäe talu sunduste ja kohustiste näitel.

Tagasivaade möödunule
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme
29. aprill 2003 nr 41

Jõelähtme valla Manniva küla  Jägala-Jõesuu puhke-
ja spordikompleksi  detailplaneeringu kehtestamine.

Juhindudes 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; 4, 22) § 22 lg 1 p 33 ja Planeerimisseaduse
(RT I 2002, 99, 579) § 24 lg 3 , Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

Kehtestada Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke-ja
spordikompleksi detailplaneering vastavalt arhitektuuri-
büroo ALIS poolt koostatud tööle nr 08-2002, detailpla-
neeringu eesmärk on maa-alale golfiväljakute ja elamuehi-
tuskruntide planeerimine, planeeritud on 127,6  ha.

Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehi-
tamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 28.04 2003 sõlmi-
tud lepingule nr 9.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30
päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.

Otsus jõustub alates teatavakstegemisest.
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme    
29. aprill 2003 nr 42

Jõelähtme valla Koogi küla Veski maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine.

Juhindudes 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; 4, 22) § 22 lg 1 p 33 ja Planeerimisseaduse
(RT I 2002, 99, 579)  § 24 lg 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

Kehtestada Koogi küla Veski maaüksuse detailplaneering
vastavalt Arhitektuuri- ja disainibüroo `ARCDES` poolt
koostatud tööle nr 01/03, detailplaneeringu eesmärk on
maa-ala jagamine 14 elamumaa krundiks. Planeeritud
kruntidele määratakse hoonestusõiguse ulatus, planeeritud
on 4,8 ha.

Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehi-
tamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 25. aprillil 2003.a
sõlmitud lepingule nr 8.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe
kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Otsus jõustub alates teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme    
29. aprill 2003 nr 43

Jõelähtme Vallavolikogu 28. jaanuari 2003. a. otsuse nr
19 muutmine.

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58,
354; 2002, 53, 336; 61, 375) paragrahvi 59 ning ilmse
ebatäpsuse Loo aleviku Välja maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamise otsuse punktis nr 1,  Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B: 

Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 28. jaanuari 2003. a otsuse
nr 19 punktis nr 1 väikeelamukruntide arvu 16 ja lugeda
õigeks 15.

Muus osas jääb volikogu otsus muutmata. 

Valla arhitektuuri- ja ehitusosakonnal teha otsus teatavaks
Jõelähtme valla lehes.

Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 
29. aprill 2003. a nr 45 

Vallavalitsuse esindaja nimetamine Eesti Omavalit-
suste Liidu Maapäeva koosseisu.

Võttes aluseks 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; 4, 22) § 22 lõige 1 punkti 251 ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu 03.03.2003. a kirja nr 6,
Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

Nimetada Jõelähtme Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maa-
omavalitsuste Liitu vallavanem TAIMI SAARMA. 

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

Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme
29. aprill 2003. a  nr 47

Laenu võtmine.

Lähtudes 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; 4, 22) § 22 lõige 1 punktist 8 “Laenude ja teiste
varaliste kohustuste võtmine” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

Võtta laenu kuni 12 000 000 (kaksteist miljonit) krooni Loo
laste, noorte ja vanurite vaba aja keskuse rekonstrueeri-
miseks.

Volitada lepingut sõlmima vallavanemat.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30
päeva jooksul alates teatavakstegemisest.

Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Tiit Kollo
volikogu esimees 

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. märts 2003 nr 34

Kallavere küla tsoneerimiskava heakskiitmine.

Võttes aluseks 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; 4, 22) § 6 lg 1 ning tutvunud Kallavere
küla tsoneerimiskavaga, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

Kiita heaks Kallavere küla tsoneerimiskava.  

Otsus jõustub Jõelähtme valla lehes teatavakstegemisest. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme   29. aprill 2003.  nr 40

Jõelähtme valla üldplaneeringu kehtestamine.
Võttes aluseks 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; 4, 22) § 22 lõige 1 punkt 31, Planeer-
imis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738;
49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843; 2000, 54,
348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377; 2002, 47, 297; 53,
336; 63, 387) § 24 lõige 3 ning Harju Maavalitsuse
21.04.2003.a kirja nr 2.1-13/219, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B:

Kehtestada Jõelähtme valla üldplaneering vastavalt OÜ
Maaplaneeringud  tööle nr 78-00.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe
kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Kolmas külavanemate ja 
aktiivsete külaelanike koosolek
toimub 10. juunil vallamajas  
Esimest korda toimus sellelaadne kokkusaamine 26. veeb-
ruaril ning teist korda 7. aprillil. 
Aprillikuisel kokkusaamisel arutati korrakaitseküsimusi;
jagati heakorrakuu infot; tutvustati 4-liikmelist heakor-
rakomisjoni; tehti ülevaade konkursist “Kaunis Kodu 2003”;
arutati, kuidas valla lehte efektiivsemalt jagada; tuletati
meelde, et igal majapidamisel peab olema jäätmekäitlusfir-
maga sõlmitud prügi äraveoleping ning puurkaevu omanikel
peab olema vormistatud vee-erikasutusluba (neil, mis asuvad
O-Cm või Cm-V veekihis). Samuti arutati kohapeal tekkinud
küsimuste üle.  
Et sellistest kokkusaamistest saaks traditsioon, kogune-
takse uuesti 10. juunil kell 17.00 Jõelähtme vallamajas, et
võtta kokku, mis vahepeal toimunud on ja aruta-
datekkinud  probleemide üle. 

Päikseliste tervitustega, 
LIIS TRUUBON

Jõelähtme valla keskkonnaspetsialist

Jõelähtme Vallavolikogu 
5. koosseisu 9. istung toimus 29. aprillil
2003.

Kehtestati Jõelähtme valla üldplaneering.
Kehtestati Jägala-Jõesuu puhke – ja spordikompleksi

detailplaneering.
Kehtestati Koogi küla Veski maaüksuse detailplaneering.
Kinnitati 28. jaanuari 2003. otsuse nr 19 muudatus. 
Kinnitati 25. märtsi 2003. otsuse nr 33 täiendus.
Nimetati vallavalitsuse esindaja Eesti Omavalitsuste Liidu

Maapäeva koosseisu.
Kinnitati laenu võtmine Loo Kultuurikeskuse ehituseks.

Järgmine volikogu istung toimub 27. mail 2003. 
TIIT KOLLO

Volikogu esimees

V O L I -
K O G U



87
20.05 ALEKSEI DAVÕDOV, Ülgase küla

85
14.05 MARTA SEPP, Jõelähtme küla

84
22.05 HEINDRICH RUMMO, Uusküla

25.05 ELGA-ARMILDE NAIRISMÄGI,
Rebala küla

83
04.05 LJUDMILA POPOVA, Jägala küla

09.05 VENDA KASK, Loo alevik

81
02.05 PAVEL LEONIDOV, Neeme küla 

17.05 LEONELLA-LEONORE 
LAAGRIKÜLA, 

Vandjala küla

80
20.05 ALEKSANDRA TRAVKINA,

Jägala küla 
22.05 ASTA-VALENTINE SPRENK,

Kostivere alevik 
24.05 LEIDA RÜÜTEL, Loo alevik 
31.05 EVALD KARIN, Loo alevik 

75
30.05 ELNORD EILAND, Jägala küla 

70
03.05 SELMA UKANENE, Koogi küla 

11.05 HILMA SEMJONOVA,
Loo alevik 

13.05 LEMBIT PIIRIMÄE, Loo alevik 

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
maikuus

APRILLIS  SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD

ARNOLD ALAJÕE 25.11.1929 – 07.04.2003
TIIT VAHUR 17.08.1941 – 07.04.2003 
HELLA METSTAK 12.07.1921 – 11.04.2003 
MARIA LEHT 15.04.1925 – 12.04.2003 
LAUR OOPKAUP 16.10.1941 – 29.04.2003 

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

8. juunil 
Nelipüha jumalateenistus ning 
von Brevernite külaskäik kirikusse
23. juunil kell 11 
kirikaia surnuaiapüha
23. juunil kell 12. 30 
Jõelähtme surnuaiapüha
25. juunil kell 21 
Heiki Mätliku kontsert Jõelähtme kirikus
29. juunil kell 11 leeripüha 
6. juulil kell 11 kuldleeripüha, 
aastakäigud 1952/1953
6. juulil kell 14.30 Saha surnuaiapüha

15.05 Puhta prügi pidu kooliõpilasteleTallinna uues prügilas K. Lepik
16.05    19.00 Teatrietendus “Tuulispää” Jõelähtme Rahvamaja näitetrupilt. 

Esietendus M. Ramjalg
16.05 20.00 Mälumäng. Saku meeskvarteti kontsert Neeme RM
16.-17. mai Mudilaskooride festival Tamsalus Loo KK L. Värte
17.-18. mai Harju koolinoorte teatejooksu MV M. Erma
20.05 Gümnaasiumi MATEMAATIKA eksam Loo KK
20.05 Klaveriõpilaste kevadkontsert vanematele   Loo KK T. Muddi
21.05 10.30 Nipitiri teatri etendus “Kutsuge kuldnina”    Neeme algkool
24.05 Gümnaasiumi AJALOO eksam Loo KK
24.05 12.00 Maijooks Tallinna lauluväljakul. 

Osalevad Kostivere lasteaia lapsed M. Ruus
24.05 11.00 Piirivalve Spordikeskklubi meistrivõistlused Neemes

18.00 Kontsert Neeme rahvamajas
25.05 12.00 KOOLILÕPUTRALL III Loo kooli hoov
25.05 13.00 Mälumängu III ring. Lõpetamine Jõelähtme rahvamaja
25.05 17.00 Loo kammerkoori, “Loolille” ja Kuivajõe meeskoori kontsert 

Loo Keskkoolis M. Kaljula, P. Raudkivi
25.05 18.00 “Neetud talu” A. Kitzbergi näidend Loksa kultuurimaja 

näiteringi esituses Jõelähtme rahvamaja
26.-30. mai Koolieelikute kevadpäevad loo lasteaias Loo LA
27.05 Tublimate õpilaste vastuvõtt Loo Keskkoolis Loo KK K. Lepik
27.05 20.00 Neeme taidlejate kevadkontsert “Suvele vastu” 

Neeme rahvamaja
28.05 Gümnaasiumi BIOLOOGIA eksam Loo KK
29.05 Viimane koolikell Kostivere PK
30.05 Viimase koolikella aktused Loo KK, R.Meos
30.-31. mai R.Tobiase klaverikonkurss Käinas Kostivere Põhikool
31.05 12.00 Tarbla Kultuurikeskuse teatritrupi etendus “Argpüksid”

Neeme rahvamajas
31.05-01.06 Harjumaa laulu-ja tantsupidu Keilas
JUUNI 2003
01.06 11.00 Lastekaitsepäeva väljasõit piknikuga Neeme RM, algkool 
01.06 11.00 Lasteaedade “Ilopäev” Lool Valla lasteaiad
02.06 Gümn. ÜHISKONNAÕPETUSE eksam Loo KK
03.06 Viimase koolikella aktus 5.-11.kl Loo KK
05.06 Põhikooli EESTI KEELE eksam Loo KK, Kostivere PK
06.06 Gümnaasiumi KEEMIA eksam Loo KK
07.06-09.06 Loo kooli õpilaste külaskäik Saksamaa 

Lübeck Thomas Mann Gümnaasiumisse
07.06 16.00 Jõelähtme valla laulu- ja tantsupäev Jägala-Joal
09.06 Näitus käsitöödest Neeme rahvamaja
09.06-13.06 Laste töölaager Lool 1.-4. kl. Lastekaitseselts
10.06 Gümnaasiumi FÜÜSIKA eksam Loo KK
12.06 Põhikooli MATEMAATIKA eksam Loo KK, Kostivere PK
16.06 Põhikooli VALIKEKSAM Loo KK,Kostivere PK
16.06-20.06 Laste töölaager 1.-4. kl. II vahetus Lastekaitseselts
12.06-13.06 Poistekoori laululaager Olustveres Loo KK, L. Värte
14.06 Poiste- ja meeskooride laulupäev  Viljandis  Loo KK, L.Värte
19.06 IX klasside LÕPUAKTUS Loo KK
20.06 XII klassi LÕPUAKTUS Loo KK
17.06 17.00 Lasteaia 21.aastapäev – lõpupidu Neeme LA
20.06 11.00 Jaanipäeva piknik Loo LA
23.06 17.00 Jõelähtme valla JAANITULI Jägala-Joa Puhke-ja spordikeskuses

21.00 Jaanitule süütamine
25.06-03.07 Loo Keskkooli perereis Euroopasse
28.-29.07 Loo lasteaia suvepäevad Vergis
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KULTUURIÜRITUSED MAIS JA JUUNIS LUSIKAPIDU 2003. aasta MAIS
1. LIISU GERASSIMOV 25.10.2002
Anu Kallaste, Anatoli Gerassimov Ruu küla 
2. KELLI TÕNURIST 08.10.2002
Kateliina Tõnurist, Leo Tõnurist Rebala küla  
3. MARILIIS POSSUL 10.10.2002
Mari Ellermaa, Martin Possul Loo alevik 
4. ANNA-MARIE PARKTAL 29.10.2002
Jane Meimer-Parktal, Ants Parktal Manniva küla 
5. KRISTJAN KIVISTIK 24.10.2002
Tatjana Kivistik, Marko Kivistik Jägala küla 
6 LAURA-LIIS KIIN 23.11.2002
Maret Prits, Alari Kiin Loo alevik 
7. TAAVE PRÖÖM 11.11.2002
Annika Vares, Tanel Prööm Loo alevik  
8. HENRI PUUSEP 13.11.2002
Margit Puusep, Markel Puusep Loo alevik 
9. HENRI LEMVALD 17.11.2002
Ülle Kruusenberg, Margo Lemvald Loo alevik  
10. NELE-LIIS LATTIK 12.02.2003
Mari Viidul, Siim Lattik Loo alevik   
11. KRISTEL MADISSON 15.02.2003
Jelena Madisson, Ain Madisson Kostivere alevik 
12. KEISSI-LIISI TUDRE 13.02.2003
Kärt Kulpson, Indrek Tudre Loo alevik 
13. KIRKE MILLER 28.02.2003
Helen Peniäinen, Taivo Miller Kostivere alevik 
14. ILONA TUR 01.04.2003
Regina Tur Loo alevik
15. HARDI ORAS 21.03.2003
Hele-Riin Jürgenson, Priit Oras Jägala küla 
16. CARL MARCUS SEPP 31.03.2003
Kristiina Viirpalu, Marko Sepp Ülgase küla

Seekordne lusikapidu toimus emadepäeva eel. Meeldejääva ja
südamliku kontserdiga esinesid Kostivere lasteaia lapsed Anneli
Ottepi juhatusel. Ainult pealtvaatajaks ei jäänud ka beebid – Anneli
kutsus pisipõnnid koos emmede-issidega tantsuringi.
Vallavnem Taimi Saarma õnnitles päevakangelasi ning nende vane-
maid. Igale lapsele jäi mälestuseks lusikas ja unelaulude laulik.

Loo Lasteaed “Pääsupesa”
vajab kiiresti

lasteaiaõpetajat, 
sõimerühmaõpetajaid ja 

logopeedi.
Kandideerijatel  esitada avaldus, CV ja erialast 

haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil

Saha tee 12, 74201 Loo.
Info tel: 6080656

e-post: loopesa@hot.ee

Neeme Algkooli tehtud ja teoksil
3. aprill Birgit, Rein ja Ave (III, II ja II kl) esinesid 

edukalt etlejate konkursil Tallinnas
4. aprill Emakeelepäev Kostiveres – „Vikerkaarekala“ 

etendamine
9. aprill Õpetajate koolitus Lool „Puhas Prügi“
15. aprill Noorsoopolitsei loeng
16. aprill Mudilaskoor = kogu kool Lool kokkulaulmisel
17. aprill „Vikerkaarekala“ Alavere koolis
21. aprill Matk kodumetsa, 

omakülvatud mändide ülevaatamine
22. aprill Tuletõrje ohutustehnika koolitus õpetajatele
23. aprill Jüripäeva matk „rohelise“ energia tootja 

Linnamäe HEJ juurde ja osalemine küla heakorrapäeval
26.-27. Edasipääsenud solistid Harjumaa 

lauluvõistlusel
28. aprill „Puhas Prügi“ praktilised tegevused: 

paberi valmistamine, luuletuste konkursi 
avamine, lauamängude konkursi avamine, 
plakatite alustamine, perede 7 päeva
jäätmeraamatu alustamine

30. aprill Volbripäev – nõidade ja 
prügikollide võistlused, lõke

4. mai Jõelähtme kevadlaadal 
Indoneesia laulude ettekanne

7. mai Mudilaskoor  kogu kool 
Kuusalus kokkulaulmisel

9. mai „Vikerkaarekala“ etendamine Lihulas, 
vabariiklikul  kooliteatrite festivalil

12. mai Ranna koristamine, põlevad 
skulptuurid jms.

13. mai Emadele pühendatud kontsert, 
õpilastööde näitused

14. mai JLKS 15. aastapäeva peol esinemine
15. mai Puhta Prügi Pidu Tallinna prügilas
16. mai Tuletõrje ohutustehnika õppus – teooria; 

evakueerumine ette teatamata edaspidi
24. mai Esinemine piirivalvurite 

Neeme Kross 2003 üritusel
25. mai Esinemised Koolilõputrallil Lool
28. mai Perepäev Vetla rabas
30. mai Mudilaskoori Hellas aruandekontsert, 

Indoneesia laulud
1. juuni Mustamäe Lasteloomingumaja perepäev;  

Harjumaa laulupäev
2. juuni Kevadine spordipäev

Lõpupidu
7. juuni Jõelähtme valla 21. laulu- ja tantsupäev
10. juuni „Vikerkaarekala“ õpetajate 

täienduskoolitusel osalejatele
23. juuni Esinemine jaanitulel

ELSA RIKANDI nim. KULTUURIPREEMIA 
KOMISJON TEATAB:

2003.aasta Elsa Rikandi nim. kultuuripreemia antakse
sel aastal välja 

7.juunil  

JÕELÄHTME VALLA LAULUPÄEVAL
JÄGALA-JOAL. 

(ALGUSEGA KL. 16.00)
Kes on sel aastal kultuuripreemia laureaat?
Oma ettepanekud palume saata saata hiljemalt 30.maiks

k.a.  kas kirjalikult vallavalitsuse aadressil või 
telef. 6057 887, 6054 860

K U T S E  K O O L I T U S E L E
Esimest korda on  Harju Taluliidu Nõuandekeskuses 

ettevalmistamisel kursus

“Saemotoristide koolitus” 16. 06. - 18. 06.
Koolitus toimub Harjumaal, ca 10-le inimesele, 

kel on juba praktilised kogemused.
Vajame kiiret eelregistreerimist, et kalkuleerida kursuse maksumust
ja valida koht. Meil on abiks KIKi programm, seega ei tule kursus
kallis ja meil on haruldane võimalus saemotoristi tunnistust saada

(algajatel tuleb tunnistuse saamiseks õppida vähemalt 
2 nädalat.). Niisiis, kasutage võimalust!

Käsitletavad teemad:
1. Mootorsae ehitus ja hooldus
2. Langetus- ja laasimisvõtted

3. Optimaalne järkamine
4. Materjali koondamine

5. Töö ergonoomia ja esmaabi
6. Eksam

Kursuse viib läbi Luua Metsanduskooli õpetaja Tõnu Reinsalu.
Tunnistused! 

Otsin oma klientidele Neemel, Ihasalus,
Kaberneemes või Haapses 

ilusat maatükki. 
Sobivad ka ehitistega kinnistud. 

Kena loodusega kohale on kiired ostjad.
Carmen Kaasik 050 93 096, 6654 266,

carmen@rannakinnisvara.ee, 
Ranna Kinnisvara OÜ.

Jõelähtme
kirik


