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Jõelähtme Vallavolikogu 5 koosseisu 
16. istung toimus 2. detsembril 2003.

Arutati Jõelähtme valla poolt ISPA tehnilise abi projekti
kaasfinantseerimist.

Otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt suletud Loo prü-
gimäe munitsipaalomandisse andmist  (otsus lisatud).

Otsustati keelduda nõusoleku andmisest AS Maardu Ki-
vi maavara kasutusloa ümbervormistamiseks maavara  kae-
vandamisloaks (otsus lisatud).
Toimus Valla arengukava II lugemine.
Kinnitati Jõelähtme valla kohanime määramise kord (mää-
rus lisatud).

TIIT KOLLO 
Volikogu esimees

V O L I -
K O G USüdamekuu

Öeldakse, et inimese süda on enamvähem sama suur kui tema rusikas,
suurused on võrreldavad, aga kas ka muu? Võtke igaüks oma käsi ja
suruge sõrmed rusikasse ja seejärel avage oma pihk, suruge veel kord
ja avage taas. Proovige seda teha järjest mitu minutit.

Inimese süda lööb minutis 60-70 korda. Kui meil on õnne öösel ka-
heksa tundi magada, siis sel ajal jõuab meie süda tiksuda umbes 32
000 korda ja ööpäevas käib ta maha 96 000 sammukest. 

Kui keegi oma rusikat sulgeb ja avab mitme minuti kestel, ja seda
samas rütmis südamega, siis võib vist oletada, et käsi hakkab väsima.

Mõelgem nüüd sellele, et möödunud ööl, meie puhkeajal, jätkas sü-
da ikka oma löömist ja seda ilma ühegi meiepoolse pingutuseta. Põhi-
mõtteliselt on see sama tegevus, mida teeme oma käega. Ja need pide-
vad 32000 pulsilööki sünnivad vaid üheainsa öö kestel. Tuleva nädala
lõpuks, kui meid vahepeal tabavad ka ärevamad hetked, võib meie sü-
da põksuda juba üle miljoni korra. 

Mõelgem veel ühele nädalale ja siis kuule ja aastale, tervele oma
elule, siis liitkem veel kõigi pereliikmete ja naabrite südamelöögid
eneste omale juurde. Me saame väga suure arvu kordi. 

Millega aga oleme selle ära teeninud, et üks lihasetomp pidevalt
meis verd ringlema sunnib? 

Oleme küll harjunud maksma elektri ja gaasi eest, telefoni ja trans-
pordi eest, ega tea ühtegi firmat, mis oleks pakkunud meile näituseks
elektrienergiat tasuta. Ja kui me teinekord unustame maksmast elik
meil polegi millegi eest maksta, siis hakkame saama hoiatusi, kus siis
ka viisakalt teatatakse, mis ajal meiele teenuse osutamine lõpetatatkse. 

Oma südamele ja selle tööle mõeldes võime tõdeda, et meiegi  ole-
masolu on ära teenimatu ja salapärane and, me ei saa sinna midagi pa-
rata – me lihtsalt oleme olemas. Iga meie hingetõmme ja pulsilöök on
justkui kingitus. Me teame, et süda on vereringe mootoriks ning kui
meie südameklapid ja veresooned hakkvad väsima ja lupjuma, siis hal-
veneb ka terve meie vereringe. Bioloogilises mõttes mõistame vere
ringlemise olulisust meie püsimisel, kuid tegelikult kehtib sama ka
vaimse elu suhtes. 

Meie olemasolu aluseks on pidev osasaamine Jumala kingitusest,
kuigi me sellele sageli ei mõtle või hoopis unustame selle. Ei saada ju
keegi meile arvet ega meeldetuletust, rääkimata hoiatusest. 

Ehk meenub see meile alles siis, kui meie olemasolu või püsimajää-
mist miski ähvardab ja kui esimest korda teravalt tajume, et päris kõik
siin ei allugi meie tahtele ja soovidele. Kui meil diagnoositakse mõni
raske haigus või oleme sunnitud iga päev neelama tablette, või kui
meie vastu algatatakse kohtuprotsess või kui meie töö ja tegemised lõ-
pevad järsku täieliku pankrotiga. 

Või jällegi, siis kui oleme oma elu tagasi saanud pärast seda, mil
olime veendunud selle peatses lõpus, või siis, kui hoiame kätel uut elu,
vastsündinud maimukest, või kui taipame, et kõigi meie plaanide ja
ideede elluviimine sõltub eelkõige meie hingamisest ja pulsilöökidest
– siis täituvad ka meie süda ja meel tänutundega. 

Just säärastel puhkudel mõistame kõige sügavamalt andmise ja võt-
mise tähendust. Ja mõistmisega kaasneb rõõmus soov isegi anda ja ja-
gada ning seda pidevas  tänus oma olemasolu eest.

Meie maailma ja ka elu üks olulisemaid põhimõtteid väljendub
ringluses, ehk siis muutumises läbi andmise ja võtmise, kui me jääme
aga ainult saaja rolli, ega anna kunagi edasi, hukkume. Ja see kehtib
ühtviisi nii füüsilises kui ka vaimses sfääris. 

Oma andmiste üle ausalt järele mõeldes meenub ehk meile, et me
ei olegi rõõmsad andjad vaid oleme seda sageli teinud vastumeelselt.
Siinkohal tasuks meenutada ka ema Theresa sõnu, kes ütles, et kui me
loobume millestki, mida me ei vaja, siis see ei ole andmine, eesti kee-
les võiks seda nimetada ära viskamiseks. Üks meie domineerivamaid
hirme on hirm jääda puudusesse või kitsikusse. Sellest johtuvalt täidab
meiegi elu sageli ahnus ja kitsidus, see esimene seitsmest suurimast sur-
mapatust ja soov soetada ja koguda enese ümber aina rohkem ja rohkem.

Inimese ja inimkonna ahnusest tingitud raiskamise, loodusressurs-
side hävitamise, keskonna saastamise ja veel paljugi muu kohta võiks
näiteid tuua palju. Ja kõige selle kiuste tunneme end ikka vaestena.
Keegi on öelnud, et elu on üks lõputu ja külluslik bankett, mille kestel
ometi paljud nälga surevad. Ja seda nii füüsilises kui ka vaimses mõt-
tes. Süda seiskub, veri ei liigu ja seisev vesi hakkab haisema. Ehk sel-
lele kõigel mõeldes mõistame paremini ka sõnu, mis räägivad sellest,
et õndsam on anda kui võtta. Ja seda mitte korra aastas või ka elus,
vaid kogu aeg.

Jõulurahu südamesse!
MARGUS KIRJA

PÄEVAKESKUSE 
5. SÜNNIPÄEVAPIDU

Nii nagu puud annavad edasi tuult, ikka
käest kätte ja ladvast latva, 

annavad inimesed edasi oma elukogemust, ikka
põlvest põlve…

Novembrikuu sombusel pärastlõunal kogunes Kos-
tivere päevakeskusesse hulganisti õnnitlejaid, väik-
seid ja suuri, noori ja vanu. Pensionäride päevakes-
kus ja lasteaed paiknevad Kostiveres sõbralikult
ühise katuse all. See maja on kui varaait, kus talle-
tuvad raashaaval erinevate põlvkondade elukoge-
mused.

Avalik kiri Kostivere pensionäride päevakeskusele:
AUSTATUD  PÄEVAKESKUSE  RAHVAS!
Hea oli teie juures olla. Aitäh ilusa elamuse eest,
tugevat tervist ja jõudu edaspidiseks, nii pidu- kui
argipäevadeks. Lisaks veel äraproovitud retsept:

Tusk kui tükib kallale,
Lööge värat vallale,
Kasvõi terve vallale, 
Kasvõi kihelkonnale!
Tehke aknad pärani
Lahti päiksesärani!
Tusk siis lahtub ära nii
Viimase kui terani…

Sünnipäevaliste nimel Kai Müürsepp

Päevakeskuse pere tänab omaltpoolt kõiki,
kes neist hoolisid ja võtsid ette kohale tulla.

Suur tänu ka kõigile toetajatele ja 
sponsoritele.

Kostivere Päevakeskuse jõulupuu toimub 17.
detsembril kell 15.00 päevakeskuses.

Kaugemalt tulijatel teatada osavõtusoovist 
tel. 6081539.

Alates 2004. aasta jaanuarist lubas Jõelähtme Vallavalitsus
hakata regulaarselt toetama Lool tegutsevaid  viiuli, akordio-
ni, plokkflöödi ja klassikalise kitarri  erialade õpilasi. Õppe-
maks saab kõigil olema 200 krooni kuus  nagu siiani on Loo
koolis olnud klaveriõpilastel. See on väga hea uudis, sest mit-
med õpilased, kes ajutiselt pilliõppest lahkusid, saavad nüüd
kindla peale tagasi tulla. Mõnes peres õpivad pille  kõik  lap-
sed – kuidas saab jätta osa lapsi kõrvale! Pillimäng stimulee-
rib õppimist üldhariduslikus koolis. Igal juhul on pillilastel
parem õppeedukus ja avaram maailmavaade. Pillilapsed on
väga loomingulised, iseseisvad, emotsionaalsed, julgemad ja
rõõmsamad isiksused, kes osalevad veel paljude  teiste huvi-
alaringide töös, kuna nad oskavad  oma vaba aega planeerida.

Kellel on  oma päeva ajakava, sellel jääb aega veel ülegi.
Pillimänguga puhkab laps kooliväsimust ja laeb oma  sisemist
emotsioonide laegast. Pillitunnis me  suhtleme õpilasega na-
gu võrdväärse partneriga – loominguliselt, sügava muusikali-
se tunnetuse radadel, ärgitades teda arendama oma muusika-
lisi võimeid, harjutama huvitavat repertuaari ja olema aktiiv-
ne kõigil elualadel. Tunnis mängib laps koos õpetajaga, mis
stimuleerib õpilase kiiremat ja produktiivsemat arengut. Eriti
hästi tunnevad pillilapsed end siis, kui ees on vastutusrikas
esinemine või suurem kontsert, kus on vaja näidata oma män-
gutehnikat ja taset. Kõigist ei pea tulema suured kunstnikud-
interpreedid, küll aga võib tulla, kui õpilane regulaarselt iga
päev kodus harjutab. Aja jooksul kujuneb pillimäng väga
meeldivaks harjumuseks ja vajaduseks.

Olen kuulnud  et on peresid, kus laps on andekas muusikas
ja tahaks pilli õppida aga üks vanemaist ei lubanud –“ma ei
salli seda kääksutamist.” Täiesti vale hoiak lapse suhtes. Laps
õpib endale, mitte hoolimatule vanemale. Nii kustutatakse
lapses loovus. Kas see oleks parem kui laps tegevusetult ilma
huvi ja sihita Loo vahel logeleks? Kui  need noored, kes õh-
tuti poodide juures kampades lällavad tuleksid hoopis pilli
õppima oleks varsti noortel oma tantsuorkester olemas, solis-
tidest rääkimata. Siin on suur osa ikkagi lapsevanematel, kes
ei teagi, millega nende laps tegeleb. Uskuge kallid sõbrad, et
huvialaline tegevus annab teie elule uue ja säravama mõtte,
ühendab paljusid häid inimesi  ühise eesmärgi nimel tegutse-
ma, looma, abistama ja andma, ning te ise saate selle kaudu
palju uusi teadmisi ning emotsionaalset rahuldust.
KUTSUME teid õppima  viiuli, (ka kontrabass), akordioni,
plokkflöödi ja kitarri erialadele. Tulla võivad kõik, kes soovi-
vad pilli õppida. Tunnid toimuvad peale koolitunde.
I TÄIENDAV VASTUVÕTT PILLIÕPILASTELE  TOI-
MUB  DETSEMBRIS – jälgige reklaami!
II  TÄINDAV VASTUVÕTT VIIULI, (ka kontrabassi),
AKORDIONI, PLOKKFLÖÖDI  JA KLASSIKALISE
KITARRI ERIALADELE  TOIMUB  12. jaanuaril, 2004. a.
kell 17.00. Tulge Loo Kultuurikeskusse  Saha  13.  II 
korruse  saali muusikalisele katsele.
ON  OLEMAS  PILLID: viiul,  akordion, kontrabass. Plokk-
flöödid on odavad, neid saab igaüks pillipoest kohe osta. Kee-
gi hea inimene võibolla isegi laenab heale lapsele pilli, mis
lihtsalt nurgas seisab. Kõik on võimalik! Ka pillipoodidesse
tuuakse odava raha eest müügiks kasutatud pille. (Eelnevalt
konsulteerige pilliõpetajaga!) 
22. dets.  kell 19 esinevad Loo sööklas  Loo  pillilapsed – so-
listid ja  orkester Loopill, klassikalise JÕULUKONTSERDI-
GA – “ JÕULUD  MUUSIKAS”. Kõik on kutsutud! Kõik, kes
tahavad pilli õppida või lihtsalt kuulata Loo pillilaste edasi-
jõudmist kaunis kunstis. Pillilapsi toetavad nende õpetajad:
Ahto Nurk, Virve Lääne, Aare Värte, Tiina Muddi .
Julget pealehakkamist, tahtejõudu ja musitseerimissoovi nii
noortele kui vanadele!

VIRVE LÄÄNE

Pillilaste 
täiendav vastuvõtt

Loo Kooli jõulukuu esimesel reedel toimub traditsiooniline memme-taadi pidu. 5.
detsembril toimunu oli järjekorras juba kuueteistkümnes. See on Loo Kooli kõige pi-
kema traditsiooniga üritus.

Kombe kohaselt on alati sellel peol arvukalt vanavanemaid – seekord registreerus
116 vanaema ja vanaisa.

Kontserdil kõlasid Leili ja Aare Värte juhendamisel laste-, mudilas- ja poistekoo-
ride laulud ja esinesid solistid. Mängisid Tiina Muddi klaveriklassi õpilased. Tantsi-
sid Kristiina Turi tantsutrenni tüdrukud.

Kava lõpetas kooli näitering, kes esitas Fr. R. Kreutzwaldi „Vaeslapse käsikivi“
õp. Maire Papi juhendamisel.

Kontserdi kava sidusid tekstina kokku Roosi Laas (7b kl.) ja Marti Arak (8b kl.).
Peale kontserti ootas kooli sööklas kõiki pidulisi suur teelaud, mille aitasid ette

valmistada Hilda Männik koos õpilastega. Eriti tublid abilised olid sellel aastal Kris-
tiina An s (5a kl.) ja Tauri Taimsaar (8b kl.). Maitsvaid kooke ja küpsetisi olid küpse-
tanud suure hoole ja armastusega vanaemad ise. Limonaadibaarist sai osta ka limpsi.
Õppealajuhataja Kersti Lepik näitas õhtu jooksul söökla seinale pilte eelmise aasta
peost.

Kooli fuajees aga pakkusid Ahti Vahesalu (9a kl.) ja Vahur Tima (5b kl.) poiste
omavalmistatud puutööesemeid soodsa hinnaga jõulukinkideks. Katre Aruvee (6a kl.)
ja Cathlyn Olev (5a kl.) müüsid laste toetuseks UNICEF-i jõulukaarte. Motoring de-
monstreeris oma ATV-sid ja mootorrattaid. Lapsed viisid vanavanemaid oma klassi-
ruume vaatama.

Lapsele on oluline aeg, mille ta saab veeta koos vanematega ning vanavanemate-
ga. Kõik isad on alati oodatud Loo Kooli novembrikuu teisel neljapäeval (enne isa-
depäeva) ning kõik emad igal aastal maikuu esimesel neljapäeval (enne emadepäeva).

Loo Kooli õpetajatel on hea meel, et meie õpilaste vanavanematel on aega peole
tulla. Ja hea meel oli ka neil õpilastel, kes käsikäes oma memme või taadiga jõulukuu
esimesel reedel peole said tulla.

ROZETA MEOS
Loo kooli huvijuht

Memmed-taadid 
on alati oodatud
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Novembrikuu koolitusel rääkis Piret Päär
Muinasjutukoolis sellest, miks on vanema-
tel tarvis oma lastele lugusid rääkida. Et
lood sügavamale kuulajate meeltesse talle-
tuks, mängis Cätlin Jaago vahepaladena
rahvamuusikalugusid erinevatel pillidel.
Kooli aula põrandale laotatud kaltsuvaip
ning küünlatuli suutsid muuta suure ruumi
hubaseks. Jutustaja soovitas ka kodudes
mõnikord elekter lihtsalt ära kustutada,
küünal süüdata ning oma lastele mõni lugu
või muinasjutt rääkida. Mitte raamatust et-

te lugeda vaid jutustada, rääkida!
RÄÄGI OMA LAPSEGA! Vaata talle

silma ja räägi. Räägi lugusid, kus tarkusete-
ra või tõeivakene peidus. Õpetad sellega
oma last kuulama. Vanema jagatud tarkuse-
sõnu vajab iga laps oma pikal eluteel.

Lugude rääkimisel on imepärane mõju
lastele – hariv, õpetlik, isegi raviv. Proovi-
ge, kui ei usu! Lapse kasvatamine algab va-
nema kasvatamisest. Loo kool on üks neist,
kus püütakse lapsevanematel aidata olla
head ja haritud vanemad. Lapsevanemaks

olemine on ju pikki aastaid kestev raske
töö. Lapsi kasvatatakse nii nagu vanem os-
kab, nii nagu teda ennast on kunagi kasva-
tatud, sest ennast koolitada lubavad kah-
juks  vähesed.

Järgmine lastevanematele mõeldud koo-
litus toimub Loo koolis teisipäeval, 20. jaa-
nuaril 2004. a. kell 18.30. 

Loo Kooli psühholoog Kulla Naaber
räägib teemal “ENESEKEHTESTAMI-
NE”. Koolitus on tasuta.

Lastevanemate koolitused Lool toimu-
vad alates 2000. a. sügisest.

ROZETA MEOS
Loo kooli huvijuht

AUTOKOOL
Juba 6  aastat on Loo Kooli õpilastel (alates 15,5 eluaastast) või-
malus käia autokoolis soodsamalt ning mugavamalt kui linnas  –
siin Lool, oma koolis.
Oktoobrikuus alustanud grupp (27 inimest) lõpetab jõulukuu lõ-
pul ning uus grupp (max 25 inimest) alustab teisipäeval, 20. jaa-
nuaril 2004 kell 18.00 Loo Koolis klassiruumis nr.10.
Esimene tund on infotund – tasuta!
Kaasa pass, kirjutusvahend, vihik.
Õpetaja on kõik need aastad olnud Jaanus Madissoo autokoolist
„PLEKK-LIISU“. Registreerimine uude gruppi on juba alanud.
Soovijatel palun helistada kontaktisikule  Loo kooli tel. 6080 403,
või tel. 052 95 405 R. Meos

Meie vallas on 31 küla ja kaks alevikku, milles
elab kokku ligi 5000 inimest. Vallavolikogu ja
vallavalitsuse ülesandeks on tegelda kogu valda
hõlmavate probleemidega hariduse, kultuuri, sot-
siaal-tervishoiu ja teistes valdkondades, samuti
valla arengu küsimustega. Need probleemid on
paljuski laiemad, kui ainult ühe küla   või aleviku
mureküsimused ja hõlmavad ka koostööd
naabrevaldadega, samuti omavalitsuste ühistege-
vust ja suhteid riigiasutustega.

Ei ole siis ime, et külaelanike kohalike prob-
leemide, mis on inimese jaoks igapäevaselt kõige
olulisemad, lahendamine venib ülemäära pikaks
või jäävad mõned valupunktid üldse tähelepanuta.
Kui kohalike külade ja alevike lahendamist vaja-
vad küsimused ei jõua valla eelarvesse ega ka
arengukavasse, siis on see ka märk normaalse
koostöö puudumisest külaelanike ja vallavalitsuse
ning volikogu liikmete vahel.

Sellist olukorda saab muuta ainult kohaliku al-
gatuse ja initsiatiivi edendamise kaudu koostöös
volikogu liikmetega. Et selline külade ja alevike
elanike omaalgatus ei jääks ainult sõnadeks ja et
vallavalitsus oleks kohustatud kohalikele
probeemidele reageerima, tuleb selline tegevus
seadustada.

Kuigi tegelik omavalitsus algab igast külast ja
alevikust, siis kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus (KOKS) praktiliselt ei käsitle omavalitsu-
se teostamist küla ja aleviku tasandil ja on jätnud
need probleemid omavalitsuste endi lahendada.

KOKS annab võimaluse küll moodustada osa-
valda ja linnaosa, kuid praegust valla suurust ja
elanike arvu arvestades ei see erilist efekti ei an-
naks, vaid paneks mõned valla piirkonnad veel
halvemasse olukorda. 

KOKS annab võimaluse valida aleviku või kü-
la koosolekul aleviku- või külavanema, kuid ei
näe ette, millega külavanem peaks tegelema, mil-
lised on tema õigused ja kohustused jne.

Kui vallavalitsus annab külavanemale mingeid
ülesandeid, siis nende täitmiseks tuleb sõlmida
vallaga leping.  Kuid külavanema tegevus ei saa
piirduda ainult valla ülesannete täitmisega. Küla-
vanem peaks tegelema ka kohalike elanike prob-
leemide väljaselgitamise ja nende lahendamisega
kohapeal või taotleda nende lahendamist kas val-
lavalitsuse poolt või vallavalitsuse kaudu ka teis-
te asutuste poolt, olgu need siis vanurite, laste,
posti-side, arstiabi, turvalisuse, liikluse, teede või
muud probleemid. 

Suuremates külades on ilmne, et kohalike
probleemidega tegelemist ei saa lükata üksnes kü-
lavanema kaela, vaid oleks vajalik moodustada
küla või aleviku eestseisus. Mõnedes riikides
moodustubki omavalitsuse volikogu eelkõige sel-
le piirkonna külade ja alevike  esindajatest, kes
siis suudavad selgelt oma huvide eest seista ja
peavad leidma kokkuleppe külade ja alevike ühis-
huvides vajalike tegevuste suhtes.

Olen arvamusel ei nii iga-aastane valla eelarve
kui ka põhimõttelised valla arenguprobleemid tu-
leb külades läbi arutada ja seada need kindlasse
järjekorda, mis aastal mida lahendada saab. See
annaks kindlustunde, et probleemid lõpuks ka
praktilise lahenduse leiavad. 

Meie vallas on küll mitmetes külades külava-
nemad valitud, Iru külas on igas piirkonnas isegi
oma eraldi külavanem, kuid külade ja alevike va-
nemate õiguslik seisund on senini jäänud regulee-
rimata. Seetõttu puudub nende tegevusel õiguslik
tagatis ja nende häält on valla asjade otsustamisel
väga vähe kuulda.  Selle olukorra parandamiseks
on ette valmistatud volikogu otsuse eelnõu küla ja
alevikuvanema statuudi kohta. Statuut (põhimää-
rus) peab nägema ette küla ja alevikuvanema va-
limise korra, tema õigused ja kohustused ning ta-
gatised oma ülesannete täitmiseks.

Vallavolikogu otsuse kohaselt avaldatakse sta-
tuudi eelnõu valla interneti koduleheküljel ja aru-
tatakse läbi ka seni tegutsevate külavanematega.

Eelnõu kohaselt aleviku- või külavanem vali-
takse küla ja aleviku elanike koosolekul. Koosole-
kut aitab korraldada ja tagab vajalike ruumide
ning tehniliste vahendite kasutamise vallavalitsus
alevikus või külas elavate elanike või nende ühen-
duste (seltsid, MTÜ-d jne.) taotlusel.

Koosoleku otsusel võib valida koos vanemaga
küla ja aleviku eestseisuse 3-5 liikmelisena. Eest-
seisuse ülesandeks on aidata vanemal pidada sidet
elanikega ja osaleda vanema juhtimisel küla ja
aleviku probleemide lahendamisel.

Vanema valimistest võivad osa võtta valla ela-
nike registris registreeritud alevikus või külas
elavad isikud, kes on vähemalt 18aastased. Vane-
maks võib valida valla registris registreeritud isi-
ku, kes on valimise hetkeks saanud 21aastaseks.
Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab
osa kindel arv aleviku või küla valimisõiguslikest
isikutest. See on eraldi arutamise teema, kas pii-
sab näiteks 5 või 10 või 20 külaelanikust, et va-
nem ära valida. 

Vanem võidakse valida kas salajasel või lahti-
sel hääletamisel. Valimiste täpsem protseduur
ning vanema volituste tähtaeg otsustatakse koos-
olekul.  Vanema volituste ajaks peab Vallavalitsus
sõlmima vanemaga tähtajalise lepingu, milles nä-
hakse ette infovahetuse ja suhtlemise korraldami-
ne vanema, vallavalitsuse, vallavolikogus ja valla
asutuste vahel, samuti vanemale tema tegevusega
seotud kulutuste kompenseerimine volikogu poolt
kehtestatud ulatuses ja korras.
Vanema peamisteks ülesanneteks oma eelnõu
kohaselt: 
korralda infovahetust volikogu, vallavalitsuse ja
aleviku või külaelanike vahel; 
avalike teadete väljapanek selleks kokkulepitud
kohtades;
vallale vajalike andmete kogumine; 
õnnetustest vallavanemale või abivallavanemale
teatamine; 
avaliku korra ja heakorra korraldamine; 
vallavalitsuse teavitamine abivajajatest ning või-
maluse korral nende abistamise korraldamine; 
on olla kursis valla, maakondlike ja üleriigiliste
aleviku-, küla- ja kodukandi liikumist puudutava-
te õigusaktide, päevakajaliste probleemide ja üri-
tustega; 
jälgida valla avaliku korra ja heakorra eeskirjast
kinnipidamist. 
Vanemal on õigus:
osaleda valla arengukava koostamisel;
teha ettepanekuid valla eelarve projekti koostami-
se käigus antud alevikku ja küla puudutavate
probleemide rahastamiseks;
osaleda volikogu, volikogu komisjonide antud
aleviku, küla eluolu ja arengut puudutavat küsi-
muse arutamisel;
osaleda volikogu, volikogu komisjonide ja valla-
valitsuse nõupidamistel;
taotleda kutset vallavalitsuse istungil osalemi-
seks;
saada ja vahendada elanikele volikogult ja valla-
valitsuselt ning valla asutustelt vajalikku infor-
matsiooni;
esitada volikogule, selle komisjonidele ja vallava-
litsusele kirjalikke järelepärimisi;
vastavalt vajadusele kokku kutsuda aleviku ja kü-
laelanike koosolekuid; 

Kõigil kes soovivad, saavad eelnõuga tutvuda
ja teha oma ettepanekud, mida ootame vallavalit-
suse aadressil hiljemalt 10. jaanuariks 2004. a., et
jaanuarikuu volikogu saaks anda seniste külava-
nemate tegevusele selge õigusliku aluse ja algata-
da tegelik omavalitsus ka nendes külade ja ja
Kostivere ning Loo alevikes, kus seda senini teh-
tud ei ole.

MAIDO PAJO
Volikogu liige, Rahvaliit

“Sõjaseisukord”   
kestab

Tosin aastaid tagasi, okupatsioonikorra mure-
nemisel, tekkis ka lootus Maardu ja Veneküla
(Vandjala) külade püsima jäämiseks, kuna fosfo-
riidi kaevandamise seisma panekuga olid läinud
luhta ka plaanid karjääri laienemiseks kuni
Maardu mõisani.  Tõsi, selleks ajaks oli osa kü-
laelanikke sunnitud oma kodud maha jätma ja
Kallavere hruštšovkadesse “küüditatud” või saa-
nud sümboolse kompensatsiooni.

Üheksakümnendate aastate teisel poolel, tä-
nu paremjõudude maareformipoliitikale, mille
alusel tagastati talumaad õigusliku järjepidevuse
alusel, hakkasid inimesed küladesse tagasi tule-
ma ja oma kodusid taastama.  Kuid oh häda, fos-
foriidi karjääri asemele oli tulnud Maardu ja Ve-
neküla piiril tegutsev AS “Maardu Kivi” lubjaki-
vi kaevandamise  karjäär. Tõsi, lõhkelaengud
olid küll pisut nõrgemad kui kadunud impeeriu-
mi omad, kuid müra, kolin, tolm ja töötamine
öisel ajal olid kaugel sellest, mis tagaks külaela-
nike normaalse elu. Tõsi oli, et vallavalitsejate
poolt antud lootus karjääri peatseks sulgemiseks
ei osutunud tõeks.

Pomm lõhkes valla volikogus 2. detsembril
2003. a., koosolekul, kus selgus, et AS “Maardu
Kivile” antud maavara kaevandamisluba kaotas
kehtivuse  juba 2001. a.!

Käesoleva ajani on riigile kuuluvat maavara
kaevandatud ilma keskkonnaloata, on kaevanda-
tud maavara eest seadusega ettenähtud kaevan-
damistasu maksmata jäetud ning ei ole esitatud
kaevandatud  ala rekultiveerimise projekti. Selle
asemel, et kaevandamine lõpetada, oli aga valla-
volikogule esitatud otsuse eelnõu, mille alusel
tuleks “Maardu Lõunakarjääris” seadusekuuleka
maavara kaevandaja leidmiseks välja kuulutada
avalik konkurss. Tõsi, tänu vallaelanike kogutud
kaevandamise lõpetamist nõudvatele allkirjade-
le, jäi konkurss uue kaevandaja leidmiseks välja
kuulutamata, kuid kui kauaks? 

Kaevandatavat lubjakivi AS “Maardu Kivi”
karjääris jätkub 2 aastaks.  Jõelähtme vald sõlmis
OÜ “Starhilliga” 2002. a. kasutusvalduse lepin-
gu. Sama aasta sügisest kaevandab sama firma
lubjakivi Peterburi mnt. ääres. Nüüd taotleb  OÜ
“Starhill” passiivsete varude ümberhindamist ak-
tiivseteks Maardu Lõunakarjääris, Veneküla ja
Maardu külaga piirnevatel aladel.

On päris selge, et uue kaevandaja esimene
samm oleks passiivsete varude muutmine aktiiv-
seteks, st. karjääri laiendamist. Maardu külas
Kaunissaare talu ja Aara talu Venekülas jäävad
napilt 150m kaugusele lõhketsoonist. Seega
oleksid nemad esimesed, kes kuuluksid  “taas-
küüditamisele”. Selle taustal kõlavad üsna õõn-
sad valla arengukavasse sissekirjutatud fraasid
kohaliku elukeskkonna väärtustamisest ja puh-
tast loodusest.

Olen ise elanud lõhketööde ohutsooni piiril
või seespool piiri juba 25 aastat. Ei tunne ma end
küll turvalisemalt kui okupatsiooniajal. Isegi
oma õigusjärgset tagastatava maa tagasi saami-
seks täies ulatuses tuleb valla võimukandjatega
kohtutee jalge alla võtta.   Kui meie vallas leidub
vallaametnikke, kelle sõnul saab kõike kom-
penseerida rahaga, siis ei ole meie vallas veel
võimuvahetust toimunud.

Hea vallaelanik – kui Sa  soovid oma allkir-
ja anda  toetamaks inimväärset elukeskkonda ja
meie külade säilimist praegusel kujul, siis helis-
ta ja võta ühendust:

Jüri Kerner  055 662965
609 8523

Tiia Välk  056 698710
norbek@hot.ee

Külasta ka valla kodulehekülge  www.joe-
lahtme.ee “Foorum”, kus saad sõna võtta Sind
huvitavatel probleemidel ja teemadel!

Kirja pannud: JÜRI KERNER
Lille talust, Maardu külast

Jõelähtme Vallavalitsusele
Maardu-, Vandjala-, Loo- ja Võerdla külade elanikud

avalik  pöördumine.
Meie, Maardu-,Vandjala-, Loo-,Võerdla külade
elnikud, palume peatada Maardu Lõunakarjääris
lubjakivi passiivsete varude aktiivseks muutmise
protsess, sest:
1)  Kaevandamisloa taotlemise menetlemine peab
olema avalik. Väljaandja peab sellest teavitama
Ametlikes Väljaannetes.
2)  Kohalik omavalitsus kui koopia saaja, arvesta-
des asjaolu, et suurem osa nende külade elanikest
on pensionärid ning igas majapidamises puudub ar-
vuti kasutamise võimalus, peaks selle kohase teate
avaldama kohalikus- ja maakonna lehes.
3)  Karjääri ala  asub muinsuskaitse alal, millel pea-
vad olema omad kaitsevööndid ning -tsoonid. Kae-
vandamine ja muu tegevus saab seal toimuda vaid
vastavate ministeeriumite lubade alusel. Soovime
nende lubade ja dokumentide avalikustamist. Meie
külad, mis seda ala ümbritsevad, on kõik muinsus-
külad.
4)  Soovime keskkonnamõju hindamise kohest al-
gatamist.
SWOT-analüüsi põhjal valitseb praegusel momen-
dil teadmatus endiste kaevanduste mõjust keskkon-
nale.
Valla arengukavas pole ette nähtud kaevandamise
laiendamist ja üldse mingit kaevandamist. Rõhk on
asetatud rohelisuse, esteetilisuse, keskkonnasääst-
likkuse peale, mitte sellele suunatud hävitavale te-
gevusele, soositakse keskkonnasäästlikku ettevõt-
lust... Üllatav on ka, et endiste fosforiidikaevandus-
te alade keskkonnaohtlikkuse analüüside teostami-
seks on näidatud X (alla 10 000 EEK või summa
pole täpselt määratletud). Ja alles alates 2007. a.
oleks perspektiivis seda tegevust natuke uurida!
Mida toob selline kaevandamine kaasa ümbrus-
konna külade elukeskkonnale?
Millist keskkonnakahju tekitab diktüoneema kiht,
mis asub suhteliselt pinna lähedal?
Kui suur on tegelikult sellest kaevandamisest saa-
dav kasu või kahju? Kas keegi on seda arvutanud-
uurinud ja avalikustanud?
5)  Kuhu pumbatakse kanalis olev vesi, mis saab
meie põhjveest?
Kuidas tagatakse looduse- ja kaitstavate liikide säi-
limine antud alal (ilvesed, koprad, lagled, sooku-
red)?
6)  Kui üldplaneeringus on näidatud Maardu Lõu-
nakarjääri kohale puhkemajanduse tsoon, siis mil-
liste õigusaktide alusel OÜ “Starhill” tegeleb sellel
alal paekivi kaevandamisega? Kas sellele alale on
tehtud sihtotstarbe muutus, või toimub kaevanda-
mine ikkagi veel tulundusmaal?
7) Avalik Vallavalitsuse kirjade register näitab, et
OÜ “Starhill” on esitanud Teile kirja reg.nr. all
1958, 04.11.03. ”Lubjakivivarude ümberhindami-
sest”ja nr.1959 all ”Lubjakivivarude täpsustusest”
4.11.03. a., millele on vastatud 4.11.03. a. Palume
nendele kirjadele selgitus ning mida tähendab voli-
kogu liikmetele saadetud otsuse eelnõu punkt nr. 5
“Kuulutada avalik konkurss kohusetundliku kae-
vandaja leidmiseks?”.

Seega palume avalikustada kõik passiivsete lub-
jakivivarude aktiivseks ümberhindamisega seotud
dokumendid ning sellega seotud materjalid, samuti
tahame tutvuda kõikide selliseks tegevuseks vajali-
ke lubadega.
Oleme selgelt igasugu kaevandamise vastu. Soovi-
me, et meie vallavalitsus väärtustaks meie kohalik-
ku elukeskonda ja meie külade sajandite pikkust
ajalugu ning antud karjääri loodaks hoopis loodus-,
matka- ja puhkepark, mitte uusi kaevandusi!

Vandjalas, 30.11.2003. a.
Kirja koostas T.Välk Vandjala ja Maardu küla

056 698710
Koopiad: Jõelähtme Valla volikogu

Maa-Amet
Keskkonnaministeerium
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet
Eesti Looduse Fond

Külade elanike allkirjad:
Nimi-perekonnanimi    talu   küla  allkiri

Iga küla ja alevik 
vajab omavalitsust

LOO  KOOL  KOOLITAB  LAPSEVANEMAID
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 2. detsember 2003. a. nr. 67

Maa taotlemine munitsipaalomandisse.

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I
1991,34,426; RT I 2001,52,304; 93,565;
2002,11,59; 47,297 ja 298; 99,579; 100,586; 2003,
26,155) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike
1 punkti 4 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6.
novembri 1996.a. määrusega nr. 269 “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra kinnitamine” (RT I
1996,78,1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102) ja ju-
hindudes  Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse (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 7  lõikest 2,   Jõelähtme Val-
lavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt  Jõelähtme vallas,
Loo alevikus, Saha tee 24a asuva  suletud  Loo
prügimäe 2,78 ha suuruse maaüksuse andmist mu-
nitsipaalomandisse sihtotstarbega – sotsiaalmaa. 

2. Otsust võib vaidlustada Tallinna Halduskohtus
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 2. detsember 2003. a. nr. 68

Maavara kasutusloa ümbervormistamisest
maavara kaevandamisloaks

Harjumaa Keskkonnateenistus pöördus Maapõue-
seaduse § 27 alusel  05.11.2003.a. kirjaga nr 30-9-
1/3100 Jõelähtme Vallavalitsuse poole seisukoha
saamiseks maavara kasutusloa KMIN-021 ümber-
vormistamiseks maavara kaevandamisloaks koos-
kõlas Maapõueseaduse  § 85 lg 2.1 sätestatuga.
Keskkonnaminister teatas  oma  29.09.2003.a. kir-
jaga nr 13-4-2/7848  Jõelähtme Vallavalitsusele, et
maavara kasutusloa KMIN-021 on Keskkonnami-
nisteerium  väljastanud 03.05.1994.a. AS-le
Marmo lubjakivi kaevandamiseks Maardu lubjaki-
vimaardlas.  Nimetatud luba oli tähtajaline, kehti-
vusega 7 aastat. 
Maavara kasutusõiguse ümbervormistamiseks
maavara kaevandamisõiguseks pidi maavara kasu-
tusõiguse valdaja esitama taotluse maa kasutus-
õiguse saamiseks Keskkonnaministeeriumile või
kohalikule omavalitsusele Maapõueseaduse
01.01.1995. a. jõustumisest arvates hiljemalt kol-
me kuu jooksul.  AS Maardu Kivi esmakanne  äri-
registrisse on tehtud 11.10.1996. a.  Keskkonnami-
nisteeriumi 24.03.1998. a  kirja nr 22-6/694 koha-
selt on  maavara kasutusloa KMIN-021 valdajaks
AS Maardu Kivi.
Täitmata on maavara kasutusloale KMIN-021
Harju Maakonna Keskkonnaameti poolt
22.04.1994. a kantud  nõue – esitada hiljemalt
01.01.1998. a kaevandatud ala rekultiveerimise
projekt.
AS Maardu Kivi on olnud kestvalt riigivõlglane

maavara kaevandamise eest seadusega ettenähtud
kaevandamistasu maksmata jätmisega riigile. Ni-
metatud maksetest seadusega ettenähtud osa lae-
kumata jäämisega Jõelähtme valla eelarvesse on
tekitatud rahaline kahju Jõelähtme vallale. 
Arvestades eelöeldut ning aluseks võttes Haldus-
menetluse seaduse (RT I 2001,58,354;
2002,53,336;  61,375; 2003, 20, 117) diskretsioo-
ninormi paragrahv 4 järgi, Maapõueseaduse (RT I
1994, 86/87, 1488; 1995,75,1321; 1996,49,953;
1997,52,833; 86,1461; 93,1562; 1998,
64/65,1005; 1999,54,583;10,155; 95,843; 2000,
54,348;102,670; 2002,53,336; 61,375; 63,387;
2003,20,118)  paragrahvi 27  ja  Keskkonnaminist-
ri 01.02.1995.a. määrusega   nr 3  kinnitatud “Maa-
vara kaevandamise loa taotlemise ja väljaandmise
kord” (RT L 1995,14; 1997,107,640; 2000,37,516;
2001,84,1151; 2002,116,1678) punktid 8 ja 18
ning juhindudes  Kohaliku omavalitsuse korraldu-
se 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 7 lõikest 2 ja parag-
rahv 22 lõikest 2, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B:

1. Keelduda nõusoleku andmisest Keskkonnami-
nisteeriumi poolt 03.05.1994. a. AS-le Marmo väl-
jastatud 7 aastase kehtivusajaga maavara kasutus-
loa KMIN-021 ümbervormistamiseks AS Maardu
Kivi nimele väljastatavaks maavara kaevandamis-
loaks.
2. Teha Keskkonnaministeeriumile ettepanek võtta
AS-lt Maardu Kivi riigi  maal asuva Maardu Lõu-
nakarjääri kasutamise õigus  ning mitte väljastada
AS-le Maardu Kivi maavara kaevandamisluba
Jõelähtme valla   haldusterritooriumile.
3. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsu-
se teatavakstegemisest. 
4.   Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 2. detsember 2003. a.  nr. 24

Kohanime määramise korra  kinnitamine.

Võttes aluseks  Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3;
1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387; 90,
521) paragrahvi 5 lõige 3 ja 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) paragrahv 6  lõi-
ge 3 punkt 1, paragrahv 7 lõige 1,  Jõelähtme Val-
lavolikogu
M Ä Ä R A B:

1. Kinnitada kohanime määramise kord Jõelähtme
vallas vastavalt juuresolevale lisale. 
2. Avalikustada käesolev määrus Jõelähtme valla
lehes ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis. 
3. Käesolev määrus jõustub pärast avalikustamist. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Lisa
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 2. detsembri
2003. a. määrusega nr. 24

Kohanime määramise kord Jõelähtme vallas
1. Üldsätted 
1.1. Käesolev kohanime määramise kord (edaspidi
kord) sätestab ametlike kohanimede määramise,
muutmise ja tühistamise Jõelähtme vallas vasta-
valt kohanimeseadusele. Kohanimede ametliku
korraldamise ja kasutamise osas, mida käesolev
kord ei reguleeri, lähtutakse kohanimeseadusest. 
1.2. Ametlik kohanimi peab olema seaduses sätes-
tatud nimekohustuslikel kohtadel ja muudel nime-
tamata kohtadel, kui koha eristamine on vajalik
Jõelähtme valla omavalitsusorganitele nende tege-
vuses. 
1.3. Ametliku kohanime muutmine ja tühistamine
toimub sama korra kohaselt nagu selle määramine. 

2. Kohanime määramise pädevus 
2.1. Jõelähtme vallavolikogu määrab oma otsuse-
ga kohanime: 
2.1.1. vallaplaneerimise territoriaalüksusele (val-
laosa, piirkond); 
2.2. Jõelähtme vallavalitsus määrab oma korraldu-
sega kohanime:
2.2.1. tänavale, selle analoogile ja muule aadressis
kasutatavale väikekohale (tee, väljak, plats, puies-
tee, allee, põik); 
2.2.2. mitteaadresskohale (park, kalmistu, ajalooli-
se tekke ja nimega objekt, aed, õu, staadion, sild,
ühissõidukipeatus jms), kui nime määramine ei ole
kellegi teise pädevuses; 
2.2.3. katastriüksusele, kui sellel on väljaspool tä-
navavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte. 
2.3. Määratav kohanimi kooskõlastatakse vallava-
litsuse nimekomisjoniga. 

3. Kohanime määramise korraldamine 
3.1. Kohanime määramise õigusakti eelnõu val-
mistab ette ja esitab vallavalitsusele nimekomis-
jon. 
3.2. Käesoleva korra punkti 2.1 alusel kohanime
määramise õigusakti eelnõu esitab vallavolikogule
kinnitamiseks vallavalitsus. Volikogule kinnitami-
seks esitatakse üldjuhul üks nimevariant. 
3.3. Ettepanekuid käesoleva korra alusel ametliku
kohanime määramiseks, muutmiseks ja tühistami-
seks on õigus teha Jõelähtme valla elanikel ja teis-
tel asjast huvitatud kodanikel, ametiisikutel ning
juriidilistel isikutel. Selleks esitatakse vallavalitsu-
sele avaldus, mille põhjendatuse korral alustab ni-
mekomisjon kohanime määramise ettevalmista-
mist. Avalduse rahuldamata jätmise korral infor-
meeritakse avaldajat põhjustest kirjalikult. 
3.4. Eraomandis olevale või eraomandisse vormis-
tatavale maaregistri katastriüksusele ja sellel paik-
nevale kohale määratav nimi kooskõlastatakse ka-
tastriüksuse omanikuga. 

4. Kohanime määramise avalikustamine 
4.1. Kohanime määramise kohta avaldatakse eel-
teade vähemalt 30 päeva enne kohanime määra-
mist Jõelähtme valla veebilehel. 
4.2. Kohanime määramise haldusakt avalikusta-
takse Jõelähtme valla lehes ning Jõelähtme valla
raamatukogudes. 
4.3. Jõustunud ametlik kohanimi kantakse Jõeläht-
me valla territooriumil asuvate kohtade nimistus-
se. 
4.4. Kohanime määramise haldusakt saadetakse
kohanimeregistri pidajale ja kohanimenõukogule. 

LOO  MUUSIKARAHVA
SÜGIS-TALVISED TEGEMISED
Septembrist jätkasid õpinguid pillilapsed – ju-
ba neljandat  aastat. Saime Eesti Kultuurkapi-
talilt toetust 5000 krooni  ja ostsime  pillikas-
tid, keeled, poogna  ja vajaminevaid pilliosi.
Jõelähtme vallavalitsus toetas mitme noodi
ostmist. Pillilapsed on õppimises tublid. Val-
mistutakse Jõulukontsertideks ja I poolaasta
erialaeksamiks. Orkester Loopill viimistleb
veel uusi palu, et koosmäng  jõulukontserdil
paremini kõlaks.

Heli- Neli ja duubeltrio  esinesid vabariikli-
kul lauluklubide kokkutulekul Tallinnas muu-
sikalise reisiprogrammiga “Kuldne sügis” ning
esinevad jätkuvalt  kaks korda kuus Tallinnas
laulurahvale erinevate programmidega.

8. novembril  osalesid Loo rahvamuusikud
VII  Harjumaa ja Tallinna rahvamuusika õppe-
päeval Tallinnas, Salme kultuurikeskuses. Kes
mäletab – siis said taolised Harju ja Tallinna
Rahvamuusikaüritused alguse just Loo Kooli-
majast, mis aga edaspidi jäi muusikarahvale
kitsaks. (Mõttes täname Loo Kooli lahket pe-
ret.)  Terve pika päeva õpiti  Harjumaa koond-
orkestris uusi palu, ühtlustati repertuaari, kon-
sulteeriti heliloojatega ning  saadi uusi teadmi-
si orkestreerimisest ja pillimängutehnikast.
Kiiresti õppis orkestri vokaalansambel ka vaja-
mineva laulu.

Õhtupoolikul anti sisukas  kontsert Laulu-
väljakul, Mardilaadal. Selle üritusega tähistati
rahvamuusikategelase Eik Toivi 100. sünniaas-
tapäeva  ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi 15. aastapäeva. Eraldi soolokavaga esi-
nes ka Heli-Neli. Laadal oli väga palju rahvast
liikumas ja meile kaasa elamas. Pärast oli või-
malus vaadata ka tohutu suurt käsitööde näi-
tus-müüki ja käsitööde õpikodasid Laululava
ruumides. Osaleti ka Kadrisalli ühiskudumises
ning vaadati Kadripulma.

23. nov. osales kvartett Heli- Neli  Vabariik-
likul Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkestri
kontserdil autoripalade esitamisel Tallinnas,
Salme KK-s. Kontsert oli pühendatud Eesti
rahvamuusikategelaste Eik Toivi 100. sünni-
aastapäevale, Elmar Luhatsi 95. sünniaastapäe-
vale, Toivo  Luhatsi  60 juubelile  ja ERRS-i
15.  aastapäevale.   

25. nov. pidasid Maardu- Loo segakoor,
Salme KK segakoor Videvik ja Kohila  sega-
koor  meeliköitvat Kadripidu. Kõik tulid üleni
valgetes – pitsilistes  kostüümides ja kõik esi-
tasid oma kollektiiviga kadriprogrammi. Rah-
vast oli saal täis ja kõik lustisid täie mõnuga.
Pidulauad olid lookas Kadride toodud rooga-
dest. Terve õhtu tantsitasid rahvast  Salme Kul-
tuurikeskuse rahvamuusikaorkester Ants ja
Liisu  ning Loo Kultuurikeskuse kvartett Heli-
Neli Ahto Nurga juhatusel. Mängiti kadrimän-
ge ja lauldi kadrilaule, kollektiivid kinkisid
üksteisele kadriteemalisi kinke. Maardu-Loo
segakoor viis ilusa roosa seapõrsa. Oli igati
vahva rahvuslik üritus, kus tehti nalja nii  et sil-
mad märjad.

29. nov. pidutsesid Loo rahvamuusikud
Tallinnas  Mustpeade Majas  Eesti  Rahvatant-
su- ja Rahvamuusika Seltsi 15. aastapäevale
pühendatud üritusel  koos teiste vabariigi rah-
vamuusikutega . Esinesid Kaie Kõrbi Balleti-
stuudio väikesed baleriinid, sai kuulata õdede
Taulide kauneid laule ja pillimängu. Elati kaa-
sa Eesti rahvakunstitegelaste Salme Valgemäe
(90) ja Toivo Luhatsi (65) austamistseremoo-
niale, üllatustele. Terve õhtu tantsitas ansambel
Vanaviisi. Loo KK kvartett Heli-Neli on juba
aastaid ERRS-i liige. Rahvamuusikud valmis-
tuvad järgmise aasta Üldlaulu- ja Tantsupeo
ajal toimuvaks Rahvamuusikapeoks.

7. detsembril  tähistas laulurahvas G. Erne-
saksa sünnipäeva  mälestuskontserdiga Tallin-
nas  .

13. detsembril esinesid edukalt Tallinnas
Linnahalli suurel laval  kvartett Heli- Neli,
duubeltrio  ja Maardu-Loo segakoor Ahto Nur-
ga ja Virve Lääne juhatusel ning ansambel
Annabre  Priit Põldmaa juhatusel. Toimus va-
bariigi pensionäridele pühendatud jõulukont-
sert  “Jõuluootus”, mille lavastas Ahto Nurk
(juba aastaid). Osalesid veel paljud koorid, an-
samblid ja tantsukollektiivid. Rahvas aplodee-
ris tuliselt kõigile.Tulemas on jõulukontserdid
Lool. Kiitus ja tänu meie tublidele  isetegevus-
lastele, rahvakunsti tegijaile!
IMEKAUNEID  JÕULUPÜHI, ÕNNE JA
TERVIST KÕIGILE!               

VIRVE LÄÄNE

Jõelähtme Vallavalitsus teatab alljärgnevate
peremehetute ehitiste 

hõivamisest:

1.  2/30 osa elamu-veranda-lauda alusmüürid,
kuur ja kelder

asukohaga Ülgase küla Jõelähtme vald Harjumaa.
Ehitiste viimane teadaolev omanik 

Artur Teder.

Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel on vastuväiteid antud ehitiste
peremehetuse või nende hõivamise kohta esitada need kirjalikult

Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Jõelähtme küla Jõelähtme vald Har-
jumaa 74202 hiljemalt 1. märtsiks 2004. aasta.

Tallinna Haridusamet kavandab huvikoolide
põhimäärusete täiendamist. 
Plaanis on muuta põhimäärustes huvikoolidesse õpilaste vastuvõtmise
korda. Soovitakse fikseerida kord, et vastu võetakse Tallinna haldusterri-
tooriumil alaliselt elavaid õpilasi, kui õpilase ja tema vanema(te) elukoht on
Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vabade kohtade olemasolul võe-
takse huvikoolidesse õpilasi väljaspoolt Tallinna linna haldusterritooriumi,
õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti
vahel sõlmitud lepingu alusel, milles on sätestatud õpilase elukohajärgse
omavalitsuse osalemine huvikooli kulude katmisel.
Kuna vallavalitsusel puudub ülevaade huviala- ja spordikoolide
töös osalejatest Tallinnas siis palume nendest õpilastest teatada
sotsiaalosakonnale detsembrikuu jooksul. 

Rein Parve, sotsiaalosakonna juhataja
Tel 6054 860,  6054 880, liivi@joelahtme.ee



95
13.12 JOHANNES RINK, Saha küla 

89
19.12 SALMA VAPPER, Jõelähtme küla 

88
26.12 ELLA JÜRJO, Iru  küla  

86
14.12 AGNES ELISABETH KIVISILD,

Kaberneeme küla 
84

09.12 LINDA MAISA, Manniva küla  
82

18.12 ERNA KINGSEPP, Jõelähtme küla  
81

24.12 ERNI HAAVEL, Ruu küla  
24.12 ADELE TIITS, Kostivere alevik  

80
08.12  AURELIE-PAULINE MÖLDER,

Maardu küla  
15.12 EETEL NIKIFOROVA, Loo alevik 

75
02.12 AINO-MELANIE NIKKOLO, 

Rebala küla  
10.12 VEERA RAUD, Loo alevik  

17.12  ARNO HAAVEL, Koogi küla  
30.12 RICHARD TIHANE, Uusküla küla

70
06.12 VEERA PÕLDMA, Rebala küla  
28.12 ELLEN ARJASEPP, Loo alevik  

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
detsembris

NOVEMBRIS  SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIK 

IVI LASS 08.04.1939 – 17.11.2003

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

Jumalateenistused
Jõelähtme kirikus
14.  12.  kell  11  III  advendipühapäev
20.  12.  kell  10  jõuluaja  lastejumalateenis-
tus
21.  12.  kell  11  IV  advendipühapäev
24.  12.  kell  17  jõuluõhtu  jumalateenistus*
24.  12.  kell  21  jõuluöö  jumalateenistus
25.  12.  kell  11  I  jõulupüha
26.  12.  kell  11  II  jõulupüha
28.  12.  kell  11  I  pühapäev  pärast  jõule
31.  12.  kell  17  vana-aaastaõhtu  jumalateenistus

*24.  12.  kell  17 algavat jumalateenistust kannab üle ka Eesti
Televisioon. Sellega seoses on kirikus ja kiriku ümber palju
kaameraid ja tehnikat. Tahaks loota, et kõik kohalolijad suh-
tuvad mõistvalt ja aitavad kaasa, et see jumalateenistus
jõuaks probleemide ja tõrgeteta üle Eesti. 
Viimasel ajal on olnud küla peal kuulda, et kirikusse saab
vaid kutsetega ja et omad inimesed ei mahugi. See jutt pole
päris õige. Tõde on küll see, et mõned inimesed saabuvad
tõesti kutsetega ja et osa kohtigi (rõdud ja paar esimest pin-
girida põhjapoolsel küljel) on kinni pandud, aga üle poole
istekohtadest on küll priid. Kogudus üritab nii palju kui või-
malik istekohti ka juurde luua. Kedagi ei saadeta ka selle-
pärast tagasi, et ta istekohta ei saanud, kui ta on valmis selle
tunnikese seisma. Küll aga tahaks paluda, et kirikust sisse- ja
väljakäimist ülekande ajal ei oleks. Loodame, et paljude
inimeste jõupingutus kannab vilja ja soome ka kõigile valla-
elanikele õnnistet saabuvat jõuluaega

4

Neeme Rahvamaja tänab koostöö eest
2003. aastal 

Jõelähtme Vallavalitsust, Neeme Algkooli, Neeme
Lasteaeda, Neeme Piirivalvekoerte Kooli, Neeme
Merekultuuriseltsi, OÜ Woodman Trade´i ja 
kõiki teisi, kes on olnud rahvamajale abiks ning
soovib teile 
HEAD VANA-AASTA LÕPPU NING ÕNNERIKAST
UUT AASTAT! 

Müüme  

pakitud  turbabriketti,  
alus  1500  EEK`i,    alusel  90  pakki  a`11kg
Info  ja  tellimine:  055  531001,    609  8592,  

faks  656  3153

IILLUUSSAAIIDD  JJÕÕUULLEE!!
RRÕÕÕÕMMUURROOHHKKEETT
UUUUTT  AAAASSTTAATT!!

Kõigile Jõelähtme valla
lastele,

emadele-isadele,
vanaemadele-vanaisadele.

Jõelähtme Lastekaitse Selts

02.12-16.12 UNISEFi heategevuslik jõu-
lukaartide heategevuslik müük Loo KK-is.
Info R. Meos 6080 403  
15.12-19.12 Jõulunäitus 
Loo lasteaias  
15.12-19.12 Jõulupeod Loo lasteaia rüh-
mades  
16.12   15.00 Pensionäride jõulupidu Neeme
rahvamajas  
17.12  Jõulukontsert 
Kostivere koolis  
17.12  15.00 Kostivere 
Päevakeskuse jõulupidu  
18.12  Loo KK klaveriõpilaste kontsert Loo
Keskkoolis  
19.12   17.00 Jõulukontsert Neeme rahvama-
jas. Esinevad Neeme kooli ja lasteaia lapsed  
19.12   17.00  5.-9. klasside jõulupidu Kosti-
vere koolis  
19.12 18.00 Jõelähtme Lastekaitse Seltsi
jõulupidu Loo aleviku vähekindlustatud
perede lastele  
Loo lasteaias. Pidu on kutsetega.  
20.12   10.00 Jõulujumalateenistus koolidele
Jõelähtme kirikus 
20.12 14.00 1.-4. klasside Jõulupidu Kosti-
vere koolis  
21.12   09.00 Pidulik jõuluhommik Kostivere
koolis  
21.12 15.00 Tulge jõulutunnet saama
Jõelähtme rahvamajja! Toomapäeval
esinevad Kostivere noored lauljad ja tantsijad  

21.12 15.00 Kontsert “Jõulud on käes!” Loo
sööklas. Esinevad  Maardu-Loo segakoor,
“AnnabRe”, “Duubeltrio”, “Heli-Neli” ja solis-
tid  
22.12  Jõulupeod Kostivere lasteaias: 15.30
rühmas “Rõõmupesa”; 16.30 rühmas “Vig-
urvändad” ; 
17.30 rühmas “Vanderpõnnid”  
22.12 16.00 1.-4. klasside jõulupidu Loo
Keskkoolis  
22.12 12-17 Jõulumaa Neeme rahvamajas.
Külla tuleb Jõulumees  
22.12 15-17 Loo lasteaia PÄKAPIKUJOOKS
Lool  
22.12 11.00 Jõulukirik Loo lasteaias  
22.12 19.00 Loo pillilaste jõulukontsert “Jõu-
lud muusikas” 
Loo sööklas.   
23.12 12-17 Jõulumaa Neeme rahvamajas.  
23.12 18.00 “Heli-Neli” ja “Ants ja Liisu”
jõulukontsert Salme Kultuurikeskuses  
23.12 09.00 Jõuluhommik Loo Keskkoolis
kogu kooliperele.   
27.12 19.00 2003. a. lõpetamine Neeme rah-
vamajas. Esineb “Neeme Nogia”, üllatused.
Tantsuks “Riho band”  
28.12 17.00 “Heli-Neli” ja Duubeltrio jõu-
lukontsert Tallinna Lauluklubis  
31.12 21.00 Vana-aasta pidu Jõelähtme rah-
vamajas. Meeleolukad etteasted, raketid.
Tantsuks ans. “Trahter”. 
Info tel. 6033053, 053978896 Maie 

LOO KULTUURIKESKUS 
DETSEMBER 2003
19.12  18.00 LOO PILLILASTE JÕU-
LUKONTSERT  “JÕULUD MUUSIKAS”  LOO
SÖÖKLAS.
21.12   15.00 KONTSERT “JÕULUD ON
KÄES”. ESINEVAD MAARDU-LOO SEGAKOOR,
ANNABRE, DUUBELTRIO, HELI-NELI JA
SOLISTID LOO SÖÖKLAS.
23.12 18.00 HELI-NELI JA RMO ANTS JA
LIISU JÕULUKONTSERT “PIDU RAHVA-
MUUSIKAGA” SALME KULTUURIKESKUSES.
25.12 “HELI-NELI” JÕULUKONTSERT
TALLINNAS.
28.12   17.00 HELI-NELI JA DUUBELTRIO
JÕULUKONTSERT TALLINNA LAULUKLUBIS.

LLoooo  llaasstteeaaeedd  PPäääässuuppeessaa  ppeerree  
ttäännaabb  ssüüddaammeesstt  oommaa  ssppoonnssoorreeiidd::

AS Tallegg, AS Loo Elekter, AS Loo Kaubamaja
Lapsevanemad: Karus, Margus, Vatman,

Lillmann, Tigane, Eranurm, Ovšejenko, Kerde
Hr Raul Kurg

Trangi talu pererahvas Patikalt

Kaunist  jõulurahu  teile  kõigile  ning  
meeldivat  koostööd  ka  uuel  aastal!

KKOOGGUUMMEE  JJAA  JJAAGGAAMMEE
Jõelähtme Lastekaitse Selts kogub ja jagab tasuta:
riideid, jalanõusid, mänguasju, raamatuid, toidunõusid jne.

Annetatud asjad peavad olema puhtad ja terved!
Asju võib tuua kas Loo kooli valvelauda või helistada tel 60 80 619 Loo Ela-
mud Hilda Männikule, kui annetaja soovib transporti koju.
Iga kuu teisel laupäeval kella 10.00 – 12.00-ni saavad kõik soovijad kogu-
tud asju tasuta võtta! Info Loo Kaubamaja stendil.
NB! Võimalus on Hilda Männikuga telefoni teel kokku leppida ka mõni
muu aeg. Rozeta Meos

Jõelähtme Lastekaitse Seltsi 

jõulupidu
Loo vähekindlustatud perede lastele toimub reedel, 19.
detsembril Loo Lasteaias. Lapsed saavad kutsed, mis
kehtivad jõulupeo pääsmetena. Jõuluvana annab kena
salmi või luuletuse eest ka jõulupaki.

Jõuluvana kingikoti oleme igal aastal täitnud korjan-
duskarpidesse kogutud raha eest. Eelmisel aastal toetasid
lapsi ka Loo Elekter, Loo Vesi ja Villu pood. Kokku sai-
me pisut üle 3000 krooni, mille eest saime jõulurõõmu
valmistada 154 lapsele. Häid inimesi õnneks veel leidub!

Jõelähtme valla asutused, firmad!
Kui soovite ja saate valla lapsi aidata, siis tehke seda!
Ka väikene summa on meile suureks abiks. Jõuluaeg

on heategude tegemiseks just sobiv aeg.
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi arve Eesti Ühispangas on

10220029666017. Annetusi võivad teha ka üksikisikud.
NB! Kui soovite teha sihtotstarbelist annetust,

märkige juurde:
= kodu kaotanud (tulekahjus) perekonnale – 2 last!
= Loole laste mänguväljaku rajamiseks (planeeritav sum-
ma 30 000 krooni)
= lastele töölaagrid, puhkelaager mere ääres. 
Raha on meil alati vähe! Mõtleme, kuhu ja mille eest
maksma. Investeerides lastesse, investeerime tulevikku.
Usun, et tänased abivajajad (lapsed) on tulevikus edukad
maksumaksjad ning neid, kes täna lapsi aitavad, hea sõna
ning hea teoga meeles peetakse!

AITA, KUI SAAD!
AITÄH!

Rozeta Meos
JLS-i esimees

Tervitame oma praeguseid ja tulevasi kliente. Meie püsiklien-
did jõudsid ära oodata aja, millal Krista Varik alustab taas oma
ettevõtlust.
10. septembril oli salongi ametlik avamine. Kohal olid kõik
meie püsikliendid, koostööpartnerid ja ehitajad. Nüüd on sa-
long olnud avatud kolm kuud ja vastuvõtt klientide poolt on
olnud tõesti hea. Selle ajaga on muutunud ka pakutavate tee-
nuste hulk. Lisaks juuksuriteenusele pakume tänaseks ka kos-
meetiku ja masssööri teenust. 

Krista Salong avatud: E;N  9.00 – 15.00
T;R 13.00 – 20.00

Kosmeetik: igal teisipäeval 13.00 – 20.00
Massöör: ettetellimisega E;R 17.00-20.00

Tel. 6 098 667 Mob. 051 30 377
ILUSAID JA RAHULIKKE JÕULE !

Krista, Kristiina, Lea

HÜVASTI, AASTA 2003!
27.DETSEMBRIL 2003 KELL 20.00

LÕPETAME AASTA NEEME RAHVAMAJAS

ESINEB:  tantsutrupp NEEME NOGIANEEME NOGIA
TANTSUKS MÄNGIB RIHORIHO

AVATUD BAAR 
PILET EELMÜÜGIST 50.- kr,

KOHAPEAL 60.- kr

DETSEMBRIKUU ÜRITUSED VALLAS


