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Hiljuti rääkisin Mihkel Mutiga koolialmanahhidest. Ta üritas mulle
selgeks teha, et nõuka-ajal oli see hoopis teine asi: koolialmanahhid
olid vabale hingele peidupaigaks. Mõtlin asja üle veidi järele ja
leidsin, et tal on suures jaos õigus. Kaheksakümnendate lõpul minu
koolis ilmunud almanahh (Tallinna Reaalkooli, tollase II keskkooli
väljalase “Realist”) sisaldas tollal väga palju poliitiliselt ebakorrekt-
set teksti... Ka mõne praeguse Eesti esipoeedi omi. Sel oli küljes
teistmoodi hõngu. Üheksakümnendail ja uue sajandi hakul nähtud
kooliväljaanded ei raputa enam ühiskonna alustalasid, arusaamu,
neis pole mässumeelt, mis avalduks suurel ühiskondlisel pinnal.

“Loohing 2002” ei püri samuti revolutsiooni: pigem on tegu es-
teetilise pürgimusega, katsega haarata ühe kooli noorte loovat vai-
mu, kirjutavat kätt. See on igati tänuväärt üritus: õpilaste kirjutatu
on meie kirjanduse plaanis eriline. Kuigi paljud on juba rikutud õpi-
kute/õpetajate pakutud arusaamadest, mis kirjandus on/olema
peaks, ja ahelduvad nondesse kitsastesse piiridesse. Sellel vaatama-
ta tabasid mind siin lugemisnaudingud: nt. tõdeb Juhan Härm aastal
2000 (tollal VIII klassis), et “Contra üritab päästa, mis annab, abiks
Runnel” (lk. 17). See on tähelepanuväärne nihe põlvkondade luge-
muses – eesti vemmalvärsikuningast Runnelist on põhikooliõpilase
jaoks saanud vaid Contra abiline, kannupoiss... Mõõdupuu on nih-
kunud. Seda tõdemust peaks lugema ka kirjandusteadlased ja kir-
jandusõpikute koostajad – siin peitub üks pisike ent tähtis võti noo-
re lugeja hinge.

Leidub veel säravaid momente, mis väärivad tähelepanu ka väl-
jaspool lihtsat emotsionaalset lugemist – näiteks katse kujutada õpe-
taja punase pastaka hingeelu (Kristjan Männik, 1999; lk. 44) või
impressionistlikud, luulelikud tundeetüüdid “Oja” (Kristjan Män-
nik, 2000) ja “Unistus vihmas” (Kristiina Tallermann, 1998). Kir-
janduslikult enim köitsid mind emotsionaalsed ja noorte inimeste
kohta üllatavalt stiilitäpsed sisseminekud Ristikivi ja Tuglase loo-
mingusse kogumiku lõpupoolel. Kuigi tegelikult sisaldas enamik
avaldatud töid loovat sädet, erilisi, originaalseid kujundeid... olgu
või üks kirjatüki pääle, siin paljastus ikkagi laste meelte vabadus.

Häirima ent hakkas see, et vabadust oli püütud ohjata. Vist pea
kõik almanahhis sisalduvad tekstid on õpilaste tööd – koolitööd,
kindlad õppetükid, kohustuslikud luuletused/kirjanduskatsed/es-
seed, mille kirjutamine kohustuslik. See jätab suhu imeliku maigu. 

Esmalt on kogumik taolise ohjatuse kohta liialt toimetamata: ju-
ba esimeses essees kohtame vigu Andy Warhaee (pro Andy
Warhol) ning Coca colo. Taolisi trükivigu leidub pea igal lehekül-
jel. Ent toimetaja, kes lisas raamatu lõppu paar lehekülge näiteid

õpilaste mitte just siin esitatust veidramatest  keelevigadest, võinuks
endalt küsida, mida tahab autor öelda nt. lausega “Istusin lõpuks
maha juhuslikult majja viivale trepile.”, (lk. 61). Juhuslikult? Või
terviklikkuse mõttes: kas tasub paarile lehele kõrvuti kokku panna
impressionistlikku uitpala (“Oja”, lk. 62), realistlikku argijutustust
(“Vingerpuss”, lk. 62-63) ja veidrat muinasjuttu (“Kummaline hom-
mik”, lk. 63). Iga tekstikogum eeldab minimaalset komponeerimist,
ühtlust.

Mis on siis mu põhiline etteheide? See, et loomulik vabadus, mis
noores kirjutajas pulbitseb, on ohjatud koolitöödesse. Noored ja lap-
sed kirjutavad ju vahel niigi, palju põnevam olnuks lugeda asju, mis
kirjutatud kas iseenda lõbuks või spetsiaalselt selle kogumiku tar-
beks. Praegu jääb liialt külge koolitöö mekki: mõelge, et mõnele
jääb see ehk ainsaks ilukirjandusliseks avaldamiseks elus, kui palju
ehedam ja “minam” võinuks mõni tekst olla ilma tehnilise või te-
maatilise etteantuseta... Lisaks on ajaperiood 1997 – 2002 selgelt
liiga pikk, kuigi muidugi on mõistetav majandusline kitsikus, mis ei
lase igal aastal uut kogumikku ilmutada. Ent katsuma peaks. Kuul-
ge! Mõni neist sellidest on kooli juba lõpetanud! Kui palju inspiree-
rivamalt, innustavamalt mõjuks igal aastal ilmuv väljaanne, millele
kaaslased kohe reageeriksid...  Sellisena kujuneb asi kuidagi kaoo-
tiliseks, mõnel autoril pole kooliga enam ehk sidemeidki säilinud.

Taolisest sisulisest ja ajalisest “kanaliseerimisest” annab märku
mitu asja. Ma ei ole veel näinud teismelisi, kel puuduks mingi eri-
omane äng, elumasendus... Mõneti on loomulik õpetajate püüe väl-
tida teismeeas sageli kirjutatavaid vulgaarseid, ropumat keelt kasu-
tavaid tekste, ent kuidagi kummaline on lugeda nii positiivse üld-
tooniga, ilma paineta, ängita kogumikku. Tahes-tahtmata tekib tun-
ne, et keegi pole kas viitsinud või tahtnud kaasata laialt levinud pu-
berteetlikku sahtliluulet, millest sageli saab alguse tõeline kirjuta-
mistung... Ehk Loo koolis tõesti taolisi omaenese sisemisest sunnist
lähtuvaid loojaid pole?  

Tegelikult kogu asi mulle siiski meeldib, äpardusi ja möödapa-
nekuid saabki juhtuda vaid seal, kus midagi üldse toimub. Ses mõt-
tes: jõudu aiva! Ent järgmist kogumikku koostades võiksite vältida
koolitöid ja koguda rohkem laste enda vabast tahtest loodud asju,
toimetada neid pisut keeleliselt. Ning muidugi mitte ahelduda polii-
tilisse korrektsusse. Loodetavasti ilmub järgmine Loohing juba
tuleval kevadel!
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luuletaja,

ajalehe “Sirp” kirjandustoimetaja

Käesoleva aasta suvel kogunesid Loo aleviku ja selle lähiümb-
ruse elanikud ühe külalislahke maja rohtaeda mõnusalt suve-
õhtut veetma. Ürituse edenedes hakkas kohaletulnute peas
aina enam kuju võtma mõte, et sellised lõõgastavad ja ühte
liitvad üritused peaksid kujunema traditsiooniks, veel enam –
ühist seltsielu tuleks arendada hoopis laiemas mõttes.

Umbes nii võiks alata suveõhtune olukirjeldus lugematutest
Eestimaa koduõuedest. Aga just nii pandi alus Loo Majaomanike
Ühingule, mis on aina tuult purjedesse kogumas ja kavatseb ot-
sustavalt tõstatada koduvalla probleeme ja püüab aidata neid ka
lahendada.

Loo Majaomanike Ühing on kodanikualgatuse korras loodud
ühiskondlik organisatsioon, mis kõigi oma võimalustega kaitseb
liikmete huve ja arendab kohalikku elu.

Täna alles esimesi samme astuv ühing on väljendanud kindlalt
oma seisukohta Loo paekarjääri rajamise vastu, koondab ja või-
mendab oma liikmete mõtteid ja ideid elukvaliteedi parandami-
seks ümbruskonnas ning soovib kuuldavalt sõna sekka öelda val-
laasjade korraldamisel.

Esimesed konkreetsed ettepanekud vallavalitsusele on teele
saadetud. Tõsi, edaspidi ootame neile sisulisi vastuseid ja vallava-
litsuse konstruktiivset suhtumist valijatelt tulevasse initsiatiivi.
Koostamisel on üldine põhimõtteliste vaadete kogum, mida on
vallajuhtidega kavas arutada valla arengukava koostamise raa-
mes. Käimasoleva, valla 2004. aasta eelarve ettevalmistamisega
seoses on toimumas kohtumine eelarvekomisiooni liikmetega ja
enne lõpliku eelarve eelnõu valmimist kavandab ühing vallavalit-
suse kutsumist ümarlaua äärde. 

Leidmaks ideedele suuremat kõlapinda, ootab Loo Majaoma-
nike Ühing oma ridadesse uusi aktiivseid, jaatava ellusuhtumise-
ga liikmeid, kelle arendamist väärivad mõtted ja ettepanekud on
seni kuuldavad olnud ainult õdusates rohtaedades. Meie soov on
teha meie ühine hääl kuuldavaks kõigile.

Lisaks tõsisemate sotsiaalsete, majanduslike ja arengupoliiti-
liste valdkondade käsitlemisele on ühing oma ülesandeks võtnud
organiseerida liikmetele ja ümbruskonna elanikele meelelahutus-
likke üritusi, huvialaringe ja tervistavaid ettevõtmisi. Ka siin kut-
sume kõiki aktiivselt kohalikku ellu sekkuma.

Loo Majaomanike Ühingu nimel
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Juhatuse liige
GSM: 051 68787

Andrus.sepp@solo.ee
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Jõelähtme Lastekaitse Selts on Lastekaitse Liidust
5 kuud vanem. Seltsi eelkäija, Loo Lastekaitse
Ühingu asutamispäevaks loetakse 15. maid 1988.
Lastekaitse ühingu asutamise Lool algatasid laste-
arst  Erika Reisma ja Riita Hurttia, Soome Man-
nerheimi Lastekaitse Liidu Kainuu piirkonna juht.
Nad mõlemad on tänase päevani meie head toeta-
jaliikmed, selle eest oleme me neile südamest tä-
nulikud. Siinkohal  ka  südamlikud õnnesoovid
proua Riitta  Hurttiale, kes sel suvel oma 60. sün-
nipäeva tähistas!  JLS tähistas oma 15. aastapäeva
15. mail k.a. suure ülevallalise sünnipäevakont-
serdiga, kus esinesid Neeme Algkooli laulu-ja
tantsulapsed, Kostivere Põhikooli särtsakad  rah-
vatantsurühmad Sveta Siltsenko (JLS ) juhenda-
misel ning Loo Huvitoa vahvad mudilased Kai
Müürsepa (JLS) juhendamisel. Tänukirjadega
peeti meeles kõiki, kes valla laste tegemisi toeta-
nud. Ka Lastekaitse Liidu esimees Alar Tamm,
kes meie peol osales, sai JLS- i logoga tänukirja
meeldiva ning pikaajalise koostöö eest. Esimestel
aastatel oli seltsi üheks põhitegevuseks jagada hu-
manitaarabi, mida saime oma toetajatel Soomest.
Kui mõnel vahepealsel aastal oli seltsi tegevus ta-
gasihoidlikum, siis nüüd on töö jälle hoo sisse
saanud ja on varasemaga võrreldes palju laiem ja
põhjalikum.

Seltsi tegevus on väga tihedalt seotud valla
eluga. Paljudes üritustes, mida me korraldame,
osalevad nii lapsed kui ka nende vanemad. Seltsil
on 34 liiget, neist 7 osalevad seltsi tegevusest al-
gusest peale. Enamus liikmeid tegelevad nii või
teisiti valla elu korraldamisega. Nt koolilõputralli
eestvedaja, meie seltsi liige Pille Raudkivi on üht-
lasi Loo Kultuurikeskuse juhataja.  Seltsi esimees
töötab Loo Keskkooli huvijuhina. Kõige rohkem
osalebki seltsi tegevuses koolide ja lasteaedade
töötajaid. Liikmeteks on ka lastearst ja sotsiaal-
töötajad Rein Parve ja Liivi Vain, kelle käest me
saame infot perede kohta, kes vajavad abi. Kord
kuus saadakse kokku, et infot jagada ja tegevust
planeerida. Seltsi liikmetele, kes kõik on väga to-
redad inimesed ja teevad oma tööd südamega,
korraldasime 18.-20. augustil kultuurireisi Sankt-
Petergurgi.

Jõelähtme vallas elab kokku 1080 last. Meil on
kolm kooli: 375 õpilasega Loo Keskkool, 134
õpilastega Kostivere Põhikool ja 19 õpilasega
Neeme algkool ning kolm lasteaeda.

Kolmel viimasel aastal on üheks suurimaks et-
tevõtmiseks on olnud koolilõputrall. Maikuu vii-
masel nädalavahetusel toimuv üritus asendas  las-
tekaitsepäeva tähistamise neli aastat tagasi. Koo-
lilõputrallil esinevad tantsu ja lauluga kõigi kooli-
de õpilased ja lastele on igasugused  lõbusad at-
raktsioonid – nt karussell, hobusõit, kardirada ja
batuut, samuti saavad lapsed meisterdada ja joo-
nistada. Suvelõputrall toimub alati 31. augustil,
päev enne uue kooliaasta algust. Sellel üritusel on

olnud teatrietendusi, alati on kohal politseinikud
Ida-Harju Politseiprefektuurist. Lõvi Leo tuletab
lastele enne kooli algust meelde turvalise liiklemi-
se reegleid ning jagab buklette ja kommi.

Teist suve korraldame oma valla lastele  töö- ja
puhkelaagreid. Eelmisel aastal töötas Loo alevi-
kus kolm laste töö- ja puhkerühma, mida juhendas
Loo Elamuhoolduse haljastusbrigadir Hilda Män-
nik (JLS). Tänavu toetas Lastekaitse Liit lisaks
kolmele Loo rühmale veel laagrite läbiviimist
Kostiveres ja Neemes. 

Unustamatu nädalavahetuse veetsime Kaber-
neeme mererannas. Kahepäevasest telklaagrist
võtsid osa töö- ja puhkelaagris käinud lapsed, mõ-
ned lastevanemad ja seltsi liikmed koos oma pere-
dega. Kokku 80 inimest. Väljasõit meeldis väga
kõigile osalejatele ja kui võimalik kordame seda
ka järgmisel aastal!

Soome sõprade eeskujul korraldame heatege-
vuslikke mai- ja sügislaatasid, kus pered saavad
pakkuda teistele koduses majapidamises mitteva-
jalikke asju ja riideid. Kevadisele laadale toodi as-
ju nii palju, et osa neist saime viia kingituseks
Imastu Koolkodule. 

Loo Keskkooli õpilastel käivad külas rühmad
Soome sõpruskoolist Kajaanist. Neid reise korral-
dab juba  8. aastat Kajaani piirkonna noorsoojuht
Peter Ingman. Selle aasta kevadel külastas meid
24 6. klassi õpilast. Ka Loo õpilased on koos JLS-
i liikmetega oma sõpradel Kajaanis külas käinud.
Seda reisi toetas Jõelähtme vallavalitsus ning AS
Tallegg.

Kolm aastat tagasi alustasime lastevanemate
koolitust, kord kuus peetakse loenguid, kus Loo
lastearst Mare Seljamäe, psühholoog Irene Pukk
ja praegune Loo Kooli psühholoog Viive Tulk
rääkisid õppimisest, laste kasvatamisest, suhtle-
misest jm. Nimetame neid kokkusaamisi lasteva-
nemate klubiks. Lektorid on kõik meie seltsi liik-
med.

Igal aastal saavad valla lapsed osaleda tasuta
jõulupeol, viimasest peost võttis osa rohkem kui
150 last. Koolid esinevad jõulupeol, meeldejää-
vad on olnud Neeme Algkooli näidendid, milles
osalesid kõik kooli õpilased ja töötajad. Tradit-
siooniks on saanud jõulukorjandus, mis läheb jõu-
lupakkide jaoks vähekindlustatud perede lastele.
Paneme karbid üles valla kauplustes ja asutustes.
Lastele on annetustega aidanud jõulurõõmu val-
mistada paljud üksikisikud ja valla asutused ( Loo
Vesi, Loo Elekter, Loo Kaubamaja, Villu Pood
jt.).

Häid mõtteid on palju, jõuaks neid ainult
teostada! Mõni mõte saab teoks vähese töö ja
suurema vaevata! Näiteks kolm aastat tagasi tuli
meil ühel seltsi koosolekul mõte pakkuda  tasuta
ujumise võimalust valla  vähekindlustatud perede
lastele. Loo Spordihoone direktor Jüri Paavel
(JLS)  aitas selle mõtte ellu viia minutiga!  Laste-

le ja noortele oma keskuse rajamise mõte on aas-
tajagu vanem, aga siiani ei ole Loo alevikus noor-
tel ruumi, kus lihtsalt olla! Pole meil  ka kohvikut
ega muud kooskäimisteks sobivat kohta.  Kuigi
Loo Koolis on lastel sellel õ.-a. võimalus osaleda
32 vanas + 7 uues huvialaringis, lisaks huvikesku-
ses töötavad ringid, ujumisvõimaluski olemas,
pole siiski seda, mida  lastel ja noortel  kõige roh-
kem vaja oleks – päris oma kohta! Rõõmustav on
see, et Loo kooli juurdeehitusena peaks järgmise
aasta juunikuus valmima Laste-ja Noorte Huvi-
keskus. 

Alevikus puuduvad  ka laste mänguväljakud,
park ja pingid ning prügikastid. Tahame koos
lapsevanematega olukorda parandada. Et koht,
kus me elame, rohelisem ja ilusam oleks, kutsus
Jõelähtme Lastekaitse Selts valla elanikke üles
puid istutama. Tänavu kevadel istutati küll  ainult
kaks puud, kuid loodame, et järgmisel aastal läheb
meil paremini. Oleme pidanud oma ülesandeks
märgata ja teada anda, kui midagi saab laste heaks
paremaks muuta. Nii tehti just seltsi initsiatiivil
ülekäigurada spordikeskuse juurde, kus paljud
lapsed üle tee käivad. Nüüd aga  tahetakse rajada
Loo alevikku, päris elumajade lähedale lubjakivi-
kaevandust. Sellega kaasnev tolm, müra ja vibrat-
sioon oleks siis 25 aastat meie elukeskkonda saas-
tamas. Osalesime 9. septembril 2003 korraldatud
rahvakoosolekul, kus ka lapsed seisid protestipla-
katitega ja kutsusime kohale saate “Pealtnägija”.
Meie ei luba oma elukeskkonda halvemaks muu-
ta!

JLS-i liikmed on alati aktiivselt ning hea mee-
lega osalenud suvepäevadel Remnikul, Pivaroot-
sis ja teistel üritustel, mida Lastekaitse Liit  oma
liikmetele korraldab. 

Tore, kui saab viia lapsi mõnele suuremale üri-
tusele.  Pärast seda, kui 100 meie valla last sai tä-
nu Lastekaitse Liidule eelmise aasta sügisel  käia
vaatamas heategevuslikku jalgpallikohtumist
“Tähtede mäng”, kus võistlesid omavahel Eesti ja
Monako sporditähed, oli vaimustus nii suur, et
Loo Koolis avati neli jalgpallitrenni. Alguses käis
jalgpallitrennis koguni 80 last (poisid, aga ka tüd-
rukud), nüüdseks on küll huvilisi natuke vähe-
maks jäänud. Sel aastal saime viia 150 last
judovõistlustele.  Lapsed on selliste väljasõitude
eest väga tänulikud. Aitäh! Loodame, et Eesti
Sportlaste Ühendus ka edaspidi lapsi meeles
peab! 

Jõelähtme vallas elavad  vahvad lapsed, kellest
kindlasti kasvavad toredad  suured inimesed! Va-
hel on ainult vaja mõnda neist õigel ajal märgata
ja aidata! Iga kord ei tähenda aitamine rahalisi ku-
lutusi. Soovin, et kõik, kes lastega  töötavad, ar-
mastaksid oma tööd  ning suhtuksid lastesse kui
koostööpartneritesse!

ROZETA MEOS
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi esimees
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Juba kaheksandat aastat toimub õpilasgruppi-
de vahetus LOO KESKKOOLI ja Baden-
Württembergi Liidumaas asuva OST-ALBi
GÜMNAASIUMI vahel.

Eestimaale sõidab igal aastal septembri esimestel
päevadel meie sõpruskooli kümme 10. klasside
parimat lõpetajat. See on tõeline rebimine, et või-
ta kätte sõidupilet lennuks Eestimaale, Loole.
Ost-Albi Gümnaasiumis Bopfingenis on au sees
õppimine, eriti vanemate klasside osas. Eksib see,
kes arvab, et Saksamaal on võimalik igaühel jät-
kata oma õpinguid ülikoolis või kõrgkoolis. Tead-
jamad teavad, et arsti, psühholoogi või juristi eri-
ala omandamiseks jääb headest hinnetest  vähe-
seks. Nn. numerus clausus püstitab kõrgemad
nõudmised. Eespool nimetatud erialasid saab õp-
pida ainult kõige paremate tulemustega kooli lõ-
petanu, meie mõistes kuld- või hõbemedali oma-
nik. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb aga alus-
tada juba varakult.

Majutamine toimub peredes, nädalalõpp on ka
perede organiseerida.

Oleme oma sõpradele püüdnud näidata võima-
likult eriilmelist Eestimaad. Meri on see, mis
puudub Lõuna-Saksamaal, samuti saared. 

Meie külaskäikudel juulis viiakse meid aga
mägedesse, Alpidesse. Sellel aastal õnnestus vii-
bida grupiga ka Austrias, Mozarti sünnilinnas
Salzburgis. 

Eestis oleme näidanud Ida-Virumaad ja loo-
mulikult  piirilinna Narvat, Hermanni kindlust.
Viimastel aastatel   kuulub programmi ka Kure-
mäe kloostri külastamine, samuti kaevandusmuu-
seum Kohtla-Järvel. Loomulikult Tallinn, kus õn-
nestus külastada ka presidendilossi, samuti osale-
da vaatlejana parlamendi töös.

Meie kodukoht, Jõelähtme vald on omaette
vaatamisväärtus. 

Igal aastal toimub vastuvõtt vallamajas, kus pr.
Taimi Saarma tutvustab valla minevikku, käes-
olevat hetke ja tulevikku. Sellel suvel oli pr. Saar-
ma meie grupiga ka ise sõpruskoolil külas.
Bopfingenis toimus linnapeaga ametialane kohtu-
mine, tõenäoliselt külastab linnapea lähitulevikus
ka Eestit ja Jõelähtme valda. 

Kindla osana jääb programmi vastastikune
tundide külastamine. 

Oleme  raudselt veendunud, et selline pikka
aega kestnud  kahe kooli vaheline sõprus on aida-
nud kaasa mitte ainult saksa keele oskuse parane-
misele, vaid avardanud  noorte inimeste silmarin-
gi ja pannud aluse väga paljudele sõprussuhetele.

Täname siinkohal kõiki lapsevanemaid, kol-
leege ja vallvalitsust, kes aitasid meid nõu ja jõu-
ga järjekordse vahetuse läbiviimisel.

���6������
Loo Keskkooli saksa keele õpetaja

�6���������
Loo Keskkooli saksa keele õpetaja

Alates 1999. aastast on Kostivere tantsulapsed
võtnud osa kõikidest vabariiklikest Noorte tantsi-
jate laagritest. Selle suvel oli planeeritud koguni
kaks Noorte tantsijate laagrit: üks juunikuus Pär-
nus, kus lavastati veidi uuendatud versioonis
“Pärnu legendi” (ehk “Kivist armastust”) ning
teine augustis Viimsis,  kus oli kavas uus kindral
Johan Laidonerile pühendatud etendus.

Pärnu laagris käisid 5-6. klasside Kostivere
tantsijad ja esmakordselt sellel suvel ka neli
Neeme tantsutüdrukut koos õpetajaga. Vanemad
lapsed pidid osa võtma Viimsi laagrist. 

Kui sponsorite vähesusel jäi Viimsi laager ära,
tahtsime meie, õpetajad, leida lastele mõne teise
koha, kus pidada tantsulaagrit.

Tänu lahketele inimestele Neeme külast leid-
sid  Neeme algkoolist-rahvamajast peavarju ligi
30 tantsulast Kostiverest, Neemest, Püünsist,
Nõmmelt ja Tallinnast ansamblist Lee.

Proovid toimusid õues rahvamaja ees, sõime
Vana Kala baaris.

Tantsutreeningute  kõrvale mahtusid veel rah-
vastepalli ja jalgpalli mängud, viktoriin, Neeme
Piirivalvekoerte Kooli külastus, jalutuskäik

neeme tippu, ka ujumised mitmel korral päevas.
Ilmad olid ilusad, selle eest täname ilmataati.

Kõige muu eest aga oleme tänulikud Neeme
sõbralikele inimestele ning eelkõige Maria-Mari-
ka Kurvetile, Martti Martinsonile ja  Neeme  baari
rahvale.

Suur tänu Kostivere ja Neeme laste poolt ka
Jõelähtme vallavalitsusele, kelle järjekordne abi
tegi suvelaagritest osavõttu lastele võimaliku-
maks.

Laagri lõpus esinesid lapsed Neeme rahva ees
tänutäheks väikese kontserdiga.

Tahame uskuda, et jätsime endast hea mulje
ning võtame tõsiselt Maria-Marika Kurveti
kontserdi järel lausutud sõnu, et Neeme ei ole
ühekordseks kasutamiseks.

MAIDO SAAR,
Tantsuansambli Lee juht,
HELE POMERANTS,

Nõmme Noortemaja, Püünsi Põhikooli. Lee
tantsuõpetaja,

SVETLANA SILTSENKO,
Kostivere Põhikooli tantsuõpetaja.
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Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S
Jõelähtme  30. september 2003. a  nr 22

Jõelähtme Vallavolikogu 26. novembri 2002. a määrusega nr 2
kinnitatud “Avaliku korra eeskirja” täiendamine. 
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)
paragrahv 6 lõige 3 punkti 2 ja Avaliku koosoleku seaduse (RT I
1997, 30, 472; 1999, 31, 425; 2002, 61, 375; 63, 387), Jõelähtme
Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:

Täiendada Jõelähtme Vallavolikogu 26. novembri 2002. a
määrusega nr 2 kinnitatud “Avaliku korra eeskirja” peatükiga III¹
alljärgnevas sõnastuses:

“III¹  AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED

3¹.1. Avalik üritus on üldkasutatavas kohas valla haldusterritooriu-
mil korraldatav avalikkusele suunatud ja / või kõrgendatud tur-
variskiga üritus millega võib kaasneda liikluse ümberkorraldamine
või helitehnika kasutamine ja mis ei ole hõlmatud avaliku
koosoleku seadusega.

3¹.2. Avaliku ürituse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik.

3¹.3. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 10 päeva enne ava-
liku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (lisa 1) koos
kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse, kus
avaliku ürituse loa taotlus registreeritakse.

3¹.4. Loa taotluse vorm avaliku ürituse korraldamiseks on kättesaa-
dav valla veebilehel ja vallavalitsuse kantseleis.

3¹.5. Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
3¹.5.1. nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert - etendus,
näitus, laat või muu üritus);
3¹.5.2. iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib lisada avaldusele
eraldi;
3¹.5.3. osavõtjate, külastajate eeldatav arv;
3¹.5.4. läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu kor-
ral);
3¹.5.5. alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
3¹.5.6. korraldaja nimi, elukoht / asukoht Eestis, isikukood või
sünniaeg / registrinumber;
3¹.5.7. korraldajaga sidepidamiseks telefoni- ja faksinumber;

3¹.5.8. helitehnika või pürotehnika kasutamine;
3¹.5.9. turvalisust tagava ettevõtte nimi, aadress ja registrikood.

Avaliku ürituse loa taotlusele kirjutab alla ürituse korraldaja.

3¹.6. Loa taotlusele tuleb lisada: 
3¹.6.1. esialgne turvaplaan, mis sisaldab ürituse turvalisust tagavate 
töötajate arvu ja tööülesandeid ning esemete ja / või loomade
nimekirja, mida / keda on keelatud üritusele kaasa võtta;
3¹.6.2. perimeetrite valve skeem;
3¹.6.3. liikluskorralduse ja parkimiskorralduse skeem.
3¹.6.4. kooskõlastus piirkondliku politsei asutusega;
3¹.6.5. kooskõlastus Harjumaa Päästeteenistusega; 
3¹.6.6. kooskõlastus territooriumi valdajaga.

3¹.7. Kui avalik üritus korraldatakse Rebala Muinsuskaitseala, Kos-
tivere maastikukaitseala, Kolga lahe maastikukaitseala või Pirita
jõeoru maastikukaitseala piiridesse jääval territooriumil, tuleb ava-
liku ürituse loa taotlus kooskõlastada vastava kaitseala valitsejaga.

3¹.8. Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigalda-
da inventari (lava, poodium, telk, varjualused jne), tuleb avaliku üri-
tuse teate juurde lisada nende täpne asendiplaan.

3¹.9. Vallavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks loa seitsme
tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse val-
lakantseleisse saabumise päevast arvates või jätab punktis 3¹.12.
sätestatud juhtudel loa andmata. Avaliku ürituse loa andmine
vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

3¹.10. Avaliku ürituse loas märgitakse:
3¹.10.1. ürituse nimetus;
3¹.10.2. korraldaja nimi, elukoht / asukoht Eestis, isikukood / re-
gistrinumber ja telefoni number;
3¹.10.3. ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut).
3¹.10.4. ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

3¹.11. Avaliku ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus
seitsme tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse
vallakantseleisse saabumise päevast arvates korraldajale teatama,
selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaand-
mata jätmise aluseks. Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine
vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

3¹.12. Vallavalitsus võib jätta avaliku ürituse läbiviimiseks loa and-
mata: 
3¹.12.1. kui avaliku ürituse läbiviimise loa taotlus ei vasta nõuetele
või ei ole esitatud õigeaegselt;
3¹.12.2. kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on

varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbi-
viimine;
3¹.12.3. kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma 
sisult mittesobilik;
3¹.12.4. kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud ava-
liku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Jõelähtme
valla õigusaktidest tulenevalt;
3¹.12.5. kui korraldaja ei täida avaliku ürituse loa taotluse
kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

3¹.13. Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ette-
valmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
3¹.13.1. avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esi-
tatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile,
iseloomule ja tingimustele;
3¹.13.2. tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt 
kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad
tõketega ning korraldama parkimise vastavalt ürituse iseloomule
ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
3¹.13.3. järgima tervisekaitsenõudeid;
3¹.13.4. täitma politsei ning päästeteenistuse ametnike korraldusi ja 
ettekirjutusi;
3¹.13.5. tagama avaliku korra ja heakorra;
3¹.13.6. täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

3¹.14. Vallavalitsuse korraldusega võib avaliku ürituse läbivii-
miseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
3¹.14.1. avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse 
korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
3¹.14.2. avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korral-
damisel Eesti Vabariigi ja Jõelähtme valla õigusaktidest tulenevaid
kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkon-
dade ettekirjutusi;
3¹.14.3. loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud
loa andmisel võimalik ette näha.

3¹.15. Kauplemine avalikul üritusel toimub vastavalt Tarbijakait-
seseadusele,  Alkoholiseadusele ja Tubakaseadusele. 

3¹.16. Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab
ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Jõelähtme
vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse kor-
raldaja poolt.”

Kinnitada Avaliku ürituse loa taotluse blankett vastavalt lisale 1.
Kinnitada Avaliku koosoleku teate blankett vastavalt lisale 2.
Määrus jõustub  13.oktoobril 2003.aastal.

TIIT KOLLO
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  30. september 2003. a  
nr 60

Jõelähtme valla Koogi küla Uusta-
lu maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine.

Võttes aluseks Planeerimisseaduse
(RT I 2002, 99, 579) paragrahv 24
lõike 3 ja Jõelähtme valla ehitusmää-
ruse (KO 2003, 104, 1933) para-
grahv 3 punkti 3, Jõelähtme Vallavo-
likogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Koogi küla Uustalu
maaüksuse detailplaneering vasta-
valt OÜ HTMd poolt koostatud töö-
le, detailplaneeringu eesmärk on
maa-ala jagamine 6 elamumaa krun-
diks. Planeeritud kruntidele määra-
takse hoonestusõiguse ulatus, pla-
neeritud on 1,08 ha. 

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja
tehnovõrkude väljaehitamise tagab
ehitusloa taotleja vastavalt
30.09.2003.a sõlmitud lepingule nr
13. 

3. Otsust on võimalik vaidlustada
Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,
Tallinn) ühe kuu jooksul arvates ot-
suse teatavakstegemisest. 

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale
teatavakstegemisest. 

TIIT KOLLO
Vallavolikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  30. september 2003. a  
nr 61

Väo lubjakivimaardla III ploki varude 
ümberhindamise taotlemine.

Arvestades Harju maavanema 19.04.1999.a
korraldusega nr 1682 kehtestatud Harju maa-
konnaplaneeringut, Harju maavanema
11.02.2003.a korraldusega nr 356k kehtestatud
Harju maakonna teemaplaneeringut “Asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimu-
sed”, Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003.a ot-
susega nr 40 kehtestatud Jõelähtme valla üldpla-
neeringut, eelnimetatud dokumentidega kehtes-
tatud maakasutuse sihtotstarbeid Jõelähtme val-
las, samuti lubjakivi karjääri võimaliku rajami-
sega kaasneva keskkonnamõju hindamise prog-
rammi avalikul arutelul Loo Keskkoolis
09.09.2003.a kõigi sõna võtnud isikute põhjen-
datult eitavat seisukohta lubjakivi võimaliku
kaevandamise kohta tiheasustusega piirneval
alal, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U ST A B:

1. Taotleda Keskkonnaministeeriumilt Väo lub-
jakivimaardla Jõelähtme valla haldusterritooriu-
mile jääva III ploki varude ümberhindamist ta-
gasi passiivseks varuks ning kandmist Eesti
riiklikusse maavarade registrisse passiivse varu-
na kogu Väo lubjakivimaardla Jõelähtme valla
haldusterritooriumile jääva varu ulatuses. 

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) 30 päeva jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

TIIT KOLLO
Vallavolikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme 30.september 2003.a  
nr 62

Ehitise peremehetuks tunnistami-
ne.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse
08.augusti 1996.a määrusega nr 211
kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” (RT I 1996, 60/61,
1114; 1998, 110, 1820; 1999, 98,
873) punkti 9 ja 10, ametlikus välja-
andes Ametlikud Teadaanded
12.juunil 2003.a ja Jõelähtme valla
lehes juuni 2003.a ilmunud teated,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Tunnistada peremehetuks laut
asukohaga  Lagedi tee 12A Loo ale-
vikus Jõelähtme vallas. Viimane tea-
daolev omanik Tallinna Näidislinnu-
vabrik.

2. Vallavalitsusel esitada dokumen-
did Harjumaa Hooneregistritalituse-
le Jõelähtme valla kandmiseks punk-
tis 1 nimetatud hoone omanikuks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada
Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,
Tallinn) 30 päeva jooksul arvates ot-
suse teatavakstegemisest. 

4.  Otsus jõustub teatavakstegemi-
sest. 

TIIT KOLLO
Vallavolikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  30. september 2003. a 
nr 63

Ehitise peremehetuks tunnistami-
ne.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse
08.augusti 1996.a määrusega nr 211
kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” (RT I 1996, 60/61,
1114; 1998, 110, 1820; 1999, 98,
873) punkti 9 ja 10, ametlikus välja-
andes Ametlikud Teadaanded
12.juunil 2003.a ja Jõelähtme valla
lehes juuni 2003.a ilmunud teated,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Tunnistada peremehetuks Vesi-
veski asukohaga  Nehatu küla Jõe-
lähtme vald Harjumaa. Hoone vii-
mane omanik teadmata.

2. Vallavalitsusel esitada dokumen-
did Harjumaa Hooneregistritalituse-
le Jõelähtme valla kandmiseks punk-
tis 1 nimetatud hoone omanikuks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada
Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,
Tallinn) 30 päeva jooksul arvates ot-
suse teatavakstegemisest. 

4. Otsus jõustub teatavakstegemi-
sest. 

TIIT KOLLO
Vallavolikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme  30. september 2003. a 
nr 66

Keskkonnatervise tegevuskava
heakskiitmine.

Aluseks võttes Rahvatervise seaduse
(RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49,
953; 1997, 37, 569; 1999, 30, 415;
88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32,
187; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90,
521; 2003, 26, 156) ja Kohaliku oma-
valitsuse 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, 25, 153) paragrahv 22 lõike 2
ning seoses valla uue arengukava
koostamisega,  Jõelähtme Vallavoli-
kogu 
O T S U S T A B:

1. Kiita heaks  OÜ E-Konsult poolt
Jõelähtme Vallavalitsuse tellimisel
koostatud töö E758 – Jõelähtme valla
keskkonnatervise tegevusplaan. 

2. Jõelähtme Vallavalitsusel arvestada
keskkonnatervise tegevusplaaniga
Jõelähtme valla arengukava etteval-
mistamisel ning arengukavast tulene-
vate tegevuste planeerimisel.

3. Käesolev otsus jõustub teatavaks-
tegemisel. 

TIIT KOLLO
Vallavolikogu esimees
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30.10 LEIDA KALJULA, 

Kaberneeme küla

92
25.10 HARALD RÜÜTEL, 

Vandjala küla

89
23.10 HILDA –MARIE NOOR,

Haljava küla 

85
10.10 MARIA LEONIDOVA,

Neeme küla 

83
12.10 HELMI PEETRIMÄGI,

Võerdla küla 

81
22.10 LJUBOV SIRKAS, Jägala küla

75
06.10 VAIKE KURM, Haljava küla 
18.10 MAIMU POHL, Maardu küla 

25.10 JOHANNES SOON, Vandjala küla 

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
oktoobris

SEPTEMBRIS  SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

VALDUR ILINGS   05.04.1938 – 19.09.2003
SALME VAARIK 24.10.1910 – 27.09.2003
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Tellimine

6 508 508
www.alexela.ee

Kui teil katlas ahjuküte otsa saab,
helistage Alexela kütusetaksole

LAS TOOVAD TAKSOGA KOHALE...LAS TOOVAD TAKSOGA KOHALE...
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Naabrivalve on levinuim ja edukaim ku-
ritegude ennetamise viis. Eesmärk on muu-
ta oma kodumaja, suvekodu või suvila piir-
kond turvalisemaks

Naabrivalve põhimõte on lihtne – naab-
ritega ühisel jõul saate kuritegevuse oma
elukohat eemale hoida

Naabrivalve on politsei partner. Loomu-
likult on politsei ülesanne võidelda kurite-
gevusega, ent ta vajab Teie abi, et teha se-
da tulemuslikumalt!
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Vähendada kuritegevust oma kodukan-

dis ning kaotada ka võimalused kuritege-
vuseks. Kurjategijad hoiavad eemale piir-
kondadest, mis on organiseerinud naabri-
valve

Õppida tundma kõikvõimalikke enese –
ja varakaitsmise võtteid, ilma et peaks pai-
galdama ülearu kalleid turvasüsteeme

Luua oma kodukandis endale ja oma las-
tele turvalisem koht elamiseks, töötami-
seks, puhkamiseks ja mängimiseks

Kui aitad oma naabreid, võid olla kindel,
et vajalikul hetkel aidatakse ka Sind!
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Ühe elumaja või piirkonna elanikud hoia-

vad üksteisega kokkulepitult oma naabrus-
konnal silma peal. Korrarikkumistest või
kahtlustäratavatest juhtumitest teatatakse
kohe politseile, kes oskab siis kiirelt tegut-
seda. Mida varem kuriteost teatada, seda
suurem on võimalus kurjategija tabami-
seks!

Võid rahulikul meelel pikemaks ajaks
ära sõita, teades, et su vara on kaitse all.
Tuleb vaid paluda naabreid, et need jälgik-
sid sinu korterit ja tühjendaks postkasti

Samuti saad abi oma auto valvamiseks
majahoovis, suvilas. Kui su enda akna all
ei ole autole ruumi, võid selle parkida mu-
jale, teades, et seda valvab tuttav naaber.

Oma elupiirkonna turvalisemaks muut-
miseks saavad naabrivalves osalejad teha
ühiselt ettepanekuid majaomanikele, korte-
riühistu juhtidele ja kohalikele omavalit-
sustele. Kui hea ideega ühineb terve naab-
ruskond, on selle teostamine lihtsam

Igaüks saab osaleda naabrivalves jõudu-
mööda. Koduperenaised võivad aeg-ajalt

läbi akna või uksesilma visata pilgu trepi-
kojas või hoovis toimuvale. Pensionärid,
kes tihti veedavad aknail pikki tunde, saa-
vad seda teha nüüd naabruskonna huvides.
Unetud aga hoiavad öösel ümbruskonnal
silma peal. Isegi õues palli mängivad lap-
sed saavad jälgida koduhoovi. Kellel aga
pole aega igapäevaseks jälgimiseks, või-
vad enda peale võtta majadevahelise koos-
töö koordineerimise. 

Kui sinu majas ja ümbruskonnas tegutse-
vad aktiivsed naabrivalverühmad, ei pea sa
oma auto, automaki, jalgratta, muruniiduki
või muu vara pärast muretsema. Kurikael
teab, et NAABRI valvas silm jälgib tema
igat sammu ning ta ei julge sinu koduhoo-
vi sisenedagi. NAABER aga võib rõõmsal
meelel puhkusele või võistlustele sõita tea-
des, et naabrid hoiavad  tema varal ja kodul
silma peal.

Kaovad verised süstlad, uriinihais trepi-
kodades, põlenud postkastid ja väheneb ka
muude varguste arv. Sa võid rahulikult
oma lapse õue mängima lubada.
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Kes aitaks sind veel, kui mitte sina ise?

Halvim on käed rüppes istuda ja vaadata
pealt,kuidas kodupiirkond ja puhkekohad
muutuvad kurjategijate rüüsteretkete taller-
maaks!

Tänuväärseks näiteks võib tuua NEEME
küla, kus hakkajad mehed ja naised on võt-
nud eesmärgiks muuta oma kodukoht tur-
valisemaks ning see on andnud ka juba esi-
mesi tulemusi. Leping naabrivalve moo-
dustamiseks Neeme külas sõlmiti
20.12.2002. 

8. juulil 2003  kirjutati Jõelähtme valla-
majas alla lepingutele naabrivalve sektori-
te moodustamiseks KABERNEEME ja
KALLAVERE  külades.

Analoogne on vajalik ka teistes Jõeläht-
me valla külades ja alevikes. MIKS EI
VÕIKS OLLA NAABRIVALVE sektor ka
MEIE KÜLAS, ALEVIS, MAJAS?! Tege-
likkuses see ju toimib, vajalik oleks selle
töö ühine reaalne käivitamine ja  juriidiline
vormistamine, et ühiselt võidelda kurikae-
ladega! Ärgem jäägem ükskõikseteks nii
endi kui naabrite vara kaitsmisel! Teatame
kõigist väärnähtudest, kahtlastest võõras-

test, narkomaanidest, salaalkoholiga kau-
bitsejatest ja nn “metallistidest” politseile.
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Naabrivalve tugirühmade asutamises ei
ole midagi keerulist-esimeste nõuannete
saamiseks võta ühendust mittetulundus-
ühinguga Eesti Naabrivalve, kohalike kons-
taablitega või Jõelähtme valla korrakaitse
spetsialistiga Loo alevik Saha tee 11A

MTÜ  EESTI NAABRIVALVE BÜROO
Jaama 18
Tallinn - Nõmme

tel.: 6522 522
Esmaspäev  17.00 – 19.00
Reede 09.00 – 11.00

www.naabrivalve.ee

ARVO  LASSI    
Loo Korrakaitsepunkt, 
Loo alevik 
Saha tee 11A tel.: 6080 763, 6080 100   

Teisipäev – 10.00 – 16.00
Neljapäev- 10.00 – 16.00 

Jõelähtme valla konstaablid:
MARGO ERM 

Kolmapäev – 
Loo alevik 
Saha tee 11A 17.00 – 19.00 tel. 6080763

Neljapäev  – 
Jõelähtme vallamaja 09.00 – 12.00 
tel. 6054887
GSM 053 435 045

KAUPO LUUR 
Esmaspäev – 

Jõelähtme vallamaja 09.00-12.00 
tel. 6054887

Teisipäev – Loo alevik 
Saha tee 11A  18.00-20.00 
tel. 6080763   
GSM  053 400 125  

Teretulnud on kõigi vallakodanike soovi-
tused ja ettepanekud meie koduvalla elu-
keskkonna turvalisemaks muutmiseks!

Head koostööd soovides
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