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Kuulda on, et Lõuna-Eestis on maa must ja lumikel-
luke väljas juba poolest märtsist. Nad vaesekesed
aga on ilma jäänud meie põhjaranniku kevadekohi-
nast! Kevadvaheaja muljed olid vahetult seotud
võimsate loodujõudude vägitükkidega merel ja
koduõues. Lumi tuli mitu päeva järjest otse silma ja
suhu, mätsis kinni uksed ja voolis randa erakordsed
hanged. Kevade nime vääris ainuüksi see tohutu
energia, mis endast märku andis.

Värske valge vaiba alt pritsis kevadine pori alles
vaheaja viimasel pühapäeval, kui Jõelähtme Rahva-
majas kogunesid väikesed näitlejad. Neeme Alg-
kooli erksa tantsuga näidend kirjavahemärkide
sõnelusest oli jälle lühike ja lööv nagu Harjumaa
kooliteatrite festivalil Viimsis. Saime ennast näida-
ta ja teisi vaadata, selle võimaluse eest suur aitäh
korraldajatele ja läbiviijatele! Mida rohkem laval
oleme, seda rohkem on õppida!

Koolipingis istuda on juba päris raske, kui meri
mühiseb ja päike pähe paistab, ometi on meil suured
plaanid. Neeme kool taotleb nn Rohelist Lippu öko-
koolide projekti esimese osa lõpuks, kevadeks.
Sügisest saati on veest palju räägitud ja veel rohkem
praktilist tehtud. Iga neljapäev on lausa veepäev –
päev algab etteastega, tundide vaheajal uuritakse vee
omadusi kas individuaalselt või koos ökorühma liik-
metega. Koostamisel on vee-sõnaraamat, mis käsit-
leb erinevaid veega seotud sõnu ja tõlgib neid või-
malikult paljudesse keeltesse. Veefotode näituse
seinatäiele lisandub pilte iga päev ja kooliaasta lõpus
auhinnatakse kõige huvitavamaid. Plaanis on ka
uuenevale koduleheküljele väike fotonäitus sättida,
kus huvitavaim pilt selguks internetihääletusel.
Veeproovide kollektsioon sai alguse oktoobris ja on
muutunud lausa rahvusvaheliseks, sest leidub nii
soolast kui magedat vett kodu- ja välismaalt. Ees on
ootamas veepuhastusjaama külastus ja veekatkes-
tuspäev. Kunstnikud on teinud erinevates tehnikates
veeteemalisi pilte, mis osalevad ka rahvusvahelisel
laste ja noorte loomingu konkursil “Vetevald läbi
laste silmade 2004”. Joonistada meeldis ka met-
sapostkaarte, sest eelmise aasta Metsamapi koosta-
mine ergutas metsa märkama.

Kiirel kevadveerandil tuleb valmistuda suviseks
laulu- ja tantsupeoks, osaletakse 3. apr. Harjumaa
solistide konkursil Kostiveres ja 8. aprillil Juhan ja
Jakob Liivi etlusvõistlusel Kolga Keskkoolis ja
kõik lapsed laulavad Hellase kooris Mustamäe
Laste Loomingu Maja kevadkontserdil. Vahetunde
täidab viimane vaimustus: ilusad, aga fantaasiavae-
sed spinnerid kiirelt välja vahetanud malemäng. Isa-
de algatusel on strateegilise nuputamise pisikuga na-
katunud nii lapsed kui õpetajad. Hea rahulik
mõtlemisviis on vahelduseks kiirele tundide jadale.

Kõige selle aktiivse tubase tegemise kõrval teeme
silmad-kõrvad ka ümbritsevale kevadele lahti – ühe
põhjapoolsema koolina paneme tähele kevadekuulu-
tajate saabumist interaktiivses projektis “Tere,
kevad!” Kui mõni nimekirjas olev lind laulma
hakkab või kevadlill nina välja pistab, saame
www.tere.kevad.edu.ee leheküljele sellest teada anda.
Kärsitutel ootajatel on kevad juba ammu käes, aga
enne peab loodus oma rada käima ja jää sulatama.

Laste ja külaelanike hinges puhuvad uue eluringi
tuuled juba südatalvest saati. Kiita tuleb iga tead-
likku prügisorteerijat, kes plastik- ja klaastaarat
usinalt spetsiaalsetesse konteineritesse tassib. Mis
kevadine jalutuskäik see ikka on, kui helevalge lume
alt sulab välja mitte männiokas ega adru, vaid löm-
mis joogipudel või roostetav patarei! Viimaseid saab
tuua laste valmistatud lustliku Patarei-Peetri sabasse,
kusjuures tühi patarei koliseb plastpudelitest mao
ninast teisel korrusel alla trepikoja esimesele kor-
rusele. Patarei-Pets sai kohe nii suureks lemmikuks,
et kunstiringis meisterdasid lapsed veel ühe, klaas-
kuulide veeretamise raja, mis näeb ühtlasi välja Jõe-
lähtme jõgikonna populaarteadusliku kaardina. Nii
saime siduda keskkonnasäästliku kolistamise-ela-
muse veeprojekti õppe-eesmärkidega. 

Kui teha on nii palju ja tahtmist veel rohkem, siis
saab praktiline meel kõige suurema kooli. Õpikutea-
duse uurimine peab käima korrapäraselt ja sisukalt,
siis jääb aega ka randa ja kodumetsa koristada.
Neeme lapsed koristavad seekord nädal aega, mitte
kaks kuud, nagu eelmisel aastal. Asi on ju selgeks
saanud, eluviisiks muutunud, nüüd tuletame vaid
meelde Puhta Prügi põhimõtted ja teeme käed
prügiseks koos lasteaiaga. Tasuks kingib Ökokratt
volbrilõkke ääres kleepse ja õhupalle. Tegelikuks au-
hinnaks on supelrand, mis saab suveks korda ja laste
näppude vahelt sinna vaevalt et mõni pakend või pu-
del enam maha jääb. Ehk õpib mõni eakam supelsaks
ka oma sodi puhtalt liivalt üles korjama…

Neeme väike kodukoht õpetab oma ninast kauge-
male vaatama. Neeme tilluke koolipere kannab õigu-
sega perekonna nime, sest oleme isekeskis tihedalt
seotud ja jaksame üksteisest huvituda. Koolielu
põimub siin loodusega pidevalt ja endastmõiste-
tavalt. Uudishimulikult õpime kõike uut, aga külg-
küljes looduse ja merega elades säilitame praktilise
meele ka selle kevade õhinas. Visalt taganev talv
annab aega atra seada ja kui siis kevad mereni läbi
murrab, oleme hinges ja tegudes selleks valmis.
Neeme Algkoolis kasvavad toimekad inimesed, kelle
süda on edaspidigi kevadiselt erk ja avatud kõigele
ümbritsevale.

TIINA OJASSON-VÕSA
Neeme Algkooli klassiõpetaja

Loo Keskkoolis olid emakeelepäevad
Emakeelepäeva tähistatakse teadupärast iga aasta 14.
märtsil, sest just sel päeval on sündinud Kristjan Jaak
Peterson, läbi ajaloo meie keele jaoks üks tähtsamaid
tegelasi.

Kuna sel aastal juhtus nimetatud päev olema pü-
hapäeval, siis otsustati Loo koolis emakeelepäeva
pühitseda pisut hiljem ja siis kohe kahe päevaga.

17. ja 18. märtsil oligi meie koolis  sigimist sagi-
mist veidi rohkem kui tavaliselt. 17. märtsi hommik
algas raamatumüügiga. Eesti Entsüklopeediakirjas-
tuse teoseid võisid osta nii oma kooli õpilased, õpeta-
jad kui ka alevi elanikud. Rohkete teatmeteoste ning
teistegi kaunite raamatute seast leidis nii mõnigi
omale meelepärase ja taskukohase lugemise.

Selle päeva tähtsündmuseks võib aga kahtluseta
pidada TPÜ keeleprofessori Martin Ehala ja gümnaa-
siumiõpilaste kohtumist. Mõnigi gümnasist jäi sõna-
tuks, kui hallipäise ja hajameelse vanahärra asemel
astus klassi pikka kasvu noorepoolne, kaasahaarava
jutu ja särava keelekasutusega mees. Professori ju-
tust said noored teada, et eesti keele pärast ja seda
kõneldes ei peaks keegi kusagil häbenema, sest üle-
maailmsete uuringute kohaselt võib meie keelt pida-
da maailma esikümnesse kuuluvaks. Põhjenduseks
tõi keeleteadlane asjaolud, et eesti keele kõnelejatel
on oma riik, seda kasutatakse teaduses, meil on oma-
keelne kultuur ja haridus... Tänapäeva arvutiseeritud
maailmas on aga olulisim see, et eesti keelt kasu-
tatakse arvutikeelena ja tulevikus tõenäoliselt saame
oma kodumasinatelegi eesti keeles käsklusi jagada.
Martin Ehala oli omakorda meeldivalt üllatunud, et

Loo kooli õpilased julgevad ja tahavad oma  teadmisi
ja arvamusi ümbritsevast eluolust jagada ka teistega.
Nii et kohtumine oli mõlemapoolselt meeldiv ja
õpetlik.

18. märtsi ilmestasid järgmised sündmused: kooli
näiteringi etendus “Vahtramäe Emil”, gümnasiumi-
õpilaste emakeelekonverents; Eesti Kontsert pakkus
omalt poolt nii lookatele kui ka Kostivere kooli õpi-
lastele kuulamiseks inimhääle erinevaid võimalusi.

Kooli näitering oma vahva muusikalise etendu-
sega pani huvist kõrvu kikitama ka kõige probleem-
semad poisimürsikud. Etendus oli tõesti kaasahaarav
nii sündmustiku, esituse kui ka muusika poolest.
Eesti üldise kultuurielu jälgijad teavad kindlasti, et
muusikali�anr on viimasel ajal eriti populaarseks
saanud. Nüüd võime meiegi, uhkus hinges, öelda, et
meie kooli viiendikud ja kuuendikud on oma
muusikaliga hakkama saanud.

Gümnasistide keelekonverents on aga üritus, mis
on traditsiooniliselt emakeelepäevade kavas juba
viiendat aastat. Konverentsil saavad vanemate klas-
side keelehuvilised õpilased tutvustada kaasõpi-
lastele põhjalikult uuritud valdkondi. Loomulikult ei
ole vähetähtis ka akadeemilise esinemiskogemuse
saamine, sest gümnaasiumis ju valmistutaksegi ette
tööks ülikoolis. Sel aastal kuulsime ettekandeid igast
vallast. 12. klassi noormees Tanel Hall kõneles Fr. R.
Kreutzwaldi arstiteaduslikest töödest ja võrdles paari
sajandi taguseid ja tänapäevaseid meditsiinilisi ter-
mineid ja raviviise. Kadri Põlendik 9. klassist aga
viis kuulajad kurssi 20. sajandi nimetrendidega,

uurides, milliseid nimesid ja miks inimesed oma
lastele panevad. Hillary Talvik 11. klassist paelus
kuulajaid euroteemaga – tema uuris eesti ajakirjanike
keelekasutust, täpsemalt euroliiduga seotud metafoo-
re, mis talle ajakirjanduses silma jäid. Napid 45
minutit möödusid huvitavaid ettekandeid kuulates
linnulennul, ja mis põhiline, kõik jäid rahule – nii
esinejad kui kuulajad.

Päev jätkus muusikaga, või õigemini inimhääl(t)e
eksponeerimisega. Meile oli külla tulnud ansambel
“IMPROLOO”, mis vaatamata oma nimekuju mõ-
ningatele sarnasustele meie elupaiga nimega, ei too-
nud saali just väga palju kuulajaid. Aga see-eest, kes
tulid, ei pidanud kahetsema. Kõik saalisviibijad või-
sid ise veenduda, et nii nagu teistelgi inimvõimetel,
pole piire ka inimhäälel. Neli meest, kes põhitööna
teevad traditsioonilist muusikat Eesti Rahvusmees-
kooris, on oma hobiks valinud kummalise priiksumi-
se-prääksumise-vilistamise-siristamise... ja teevad
seda väga nauditavalt. Esmapilgul võis ju jäädagi
mulje, et  selliselt muusikat teha oskab igaüks, kuid
kui rüblikutele endile  anti võimalus lavale tulla ja
ansambliliikmeks kehastuda, oli imestus suur – koo-
lis teada-tuntud häältetegijad olid otsekui odraokka
alla neelanud. Üksnes Vahur Tima 5. klassist tundis
professionaalide seas end kui kala vees ja teenis sel-
lega ka publiku tormilise aplausi. Pärast sellist kont-
serti  mõtles vast iga saalisviibinu, kui paljut oma
hääle võimalustest me iga päev tegelikult kasutame...

Emakeelepäevade raames oli koolis üles seatud
ka väike näitus, mille algidee andis Alatskivi kool.

Nimelt kutsus viimane vabariigi koolide õpilasi kir-
jutama-kujundama omaloomingulisi luuletusi ühe
Juhan Liivi mõttetera põhjal: “Mis ühele suur, see
teisele väike, mis ühele kuu, see teisele päike.”
Ülekoolilise luulekonkursi tulemusena saime palju
huvitavaid töid igast vanuserühmast. Kuigi kõik esi-
tatud loomingulised katsetused olid huvitavad, otsus-
tas emakeeleõpetajatest koosnev �ürii riiklikule
konkursile saata 5 tööd: Mihkli (4. kl), Maari Soe-
kovi (6b kl), Getter-Agnes Aareleidi (7b kl), Mari
Männiku (12. kl.) ja Evelin Vaksmanni (12. kl) luule-
tused.  Evelini luuletus ja selle kujundus olid ilmselt
sedavõrd põnevad, et tunnistati üleriigilise Juhan
Liivi 140. sünniaastapäevale pühendatud luulevõist-
luse parimaks vanimas vanuserühmas. Selle konkur-
si põhjal võib kindlalt väita, et fantaasiast ja
andekusest meie kooli õpilastel puudu ei tule.

Loo kooli emakeelepäevade kordamineku eest
suur aitäh järgmistele õpetajatele: Ebe Talpsepp,
Margit Kosk, Maire Papp, Aare Värte, Leili Värte,
Tiina Muddi, Eve Valvik, Maie Lepik, Helle Tõnis-
son, Urmas Pohlak, Vello Varik, Kersti Lepik.

Aitäh ka kõigile neile õpilastele, kes neil päevil
üritustes aktiivselt kaasa lõid.

Kiiresti need kaks päeva möödusidki, kuid järg-
mise aasta 14. märts pole enam mägede taga. Loode-
tavasti leidub nii õpilastel kui õpetajatel häid ja huvi-
tavaid ideid, mille kaudu maailma üht väga erilist
keelt tähtsustada ja selle võimalusi üksteisele meelde
tuletada ja. ESTER SAARET

Loo keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

28. märtsi  pühapäevahommik oli kurb ja sombune,
kui  Hannes Pääsuke Vihasoo Algkooli näiteringi
lapsed tee äärest  bussi peale võttis.  Kui astusime
Jõelähtme rahvamajja, oli see siginat saginat täis –
lapsed, õpetajad, emad ja isad. Ja hõng oli kuidagi
tuttav... täpselt sama, mis viis aastat tagasi – magus
teatripudru maitse ja lõhn ja veel midagi... 

Selguse tõi Kunksmoor (Jõelähtme rahvamaja
juhataja Maie Ramjalg): teatripsik on juba viis aas-
tat Jõelähtme valla lapsi vaevanud, nii et nad kohe
peavad näitemängu tegema ja oma loomisrõõmu
teistelegi jagama. Vahepeal aga oli  päike välja tul-
nud ja ahjud hõõgusid sooja – just nagu kõigil eel-
nevatel kordadelgi ja see keris mälulinti tagasi.

2000 aastal töötasin veel Loo Huvikoolis ja juba
ka Vihasoo Lasteaed-Algkoolis näiteringi juhenda-
jana. Kui hakkasime korraldama traditsioonilist
Huvikooli kevadpäeva, polnud Lool enam selleks
sobivat paika. Nii saigi ürituse toimumiskohaks
Jõelähtme rahvamaja ja kokku kutsutud valla teised-
ki teatrilapsed. Et ka Vihasoo lastel sai valmis “
Kuldhani”– näidend käpiknukkudele, võtsin nemad-
ki  teatripäevale kaasa.

Edaspidi on teatripäevi  korraldanud Loo Kul-
tuurikeskuse juhataja Pille Raudkivi oma meeskon-
naga. “Vana tutvuse poolest” oleme koos nukunäitle-
jate ja muusikaõpetaja Gerta Allemanniga  külaliste-
na igast teatripäevast osa võtnud

On väga vahva ja tore, et sellest päevast on tra-
ditsioon kujunenud ja eesmärk ikka samaks jäänud –
tunda rõõmu näitemängust ja kaasa elada enda ja
teiste õnnestumistele! Juhendajana on hea näha
kolleegide ilusat ja tänuväärset tööd ning nupukaid
mõtteid kõrva taha panna. Nii oli Vihasoo kooli
viimane vahva jõulunäidend paar aastat tagasi näh-
tud Neeme algkooli lavastus.

Viiendal Jõelähtme laste teatripäeval  astusid üles
Loo, Kostivere ja Neeme lasteaedade mudilased
ning Loo Keskooli, Kostivere Põhikooli ja Neeme
Algkool õpilased. Eriti meeldisid mulle Loo Laste-
aia muusikaline lugu Kardemoni linna röövlitest,
Loo Keskooli etendus Vahtramäe Emilist ja Kosti-
vere näiteringi pildikesed sulaspoiss Jürist. Harju-
maa algklasside teatrifestivalil esikoha võitnud
Neeme Algkooli lavastuses “Kirjavahemärgid”
osales kogu koolipere. 

Vihasoo lapsed esitasid omavalmistatud nukkude-
ga väikese näidendi “ Lapimaa ja Kapimaa”.  

Tore päev lõppes meenete
jagamise ja suure tordisöö-
misega. Hüvastijätuks  ütlesi-
me: “Kohtume järgmisel aas-
tal!”  

ÕIE ALT, 
see kes nukkudega mängib, 

enne Lool, nüüd Vihasool  

Kevad tuleb Neemest

Jõelähtme lapsi vaevab teatripisik

Kunksmoor, 
Loo lasteaia röövlid ja
tantsivad kirjavahemärgid
Neemest.



Mitmekeelsus on mõiste, millest viimasel
ajal haridusringkondades väga palju räägi-
tud-kirjutatud ja mis on Euroopa Nõukogu
keelepoliitikas üha tähtsamaks muutunud.
Mida see tähendab? Euroopa Komisjoni
tegevusplaanis “Keeleõppe ja keelte mit-
mekesisuse edendamine 2004-2006” rõhu-
tatakse, et uus Euroopa ühendab endas 450
miljonit erineva etnilise, kultuurilise ja kee-
lelise taustaga eurooplast, mistõttu muutub
tähtsamaks kui kunagi varem kodanike
võime naabreid mõista ja end mõistetavaks
teha. Keel pole tähtis mitte ainult kultuuri
aspektina, vaid ka kultuurinähtustele juur-
depääsu vahendina.

13. veebruaril toimus Tallinnas konve-
rents “Keeleõpe ja keelte mitmekesisus-
vajadustest ning võimalustest.” Konve-
rentsil esinejad nii välismaalt kui kodu-
maalt tõdesid, et iga eurooplane peaks li-
saks emakeelele valdama heal tasemel veel
vähemalt kahte võõrkeelt. Rõhutaksin siin
sõna “vähemalt”, sest oleme meie ju väike
rahvas, kes kindlasti võiks osata veel kol-
mandat või neljandatki võõrkeelt. Mit-
mekeelsuseni  võib jõuda, pakkudes hari-
dusasutustes mitme keele õppimise või-
malust, innustades õpilasi õppima rohkem
kui ühte võõrkeelt. Loo Keskkool on selles
osas palju ära teinud. Mainitud konverentsil
anti meie koolile üle Euroopa tunnuskiri
koos 10 000 – kroonise preemiaga
keeleõppeprojekti eest “Mitmekeelsus on
Eesti võti Euroopa Liidus. Saksa keel- kol-
mas keel põhikoolist”. Kui Lõuna-Eestis
diskuteeritakse selle üle, kas esimene võõr-
keel, mida õpilased 3. klassis hakkavad
õppima, peaks olema inglise või saksa keel,
siis Harjumaal ja Tallinnas ei saa enam
kahjuks sellist küsimust esitada. Vaid väh-
estes koolides õpetatakse veel üldse saksa
keelt põhikooli astmes. Loo Keskkool on
siin leidnud oma lahenduse. Kui enamikes
koolides alustavad lapsed 3. klassis inglise
keele ja 6. klassis vene keele õpingutega,
siis meie koolis saavad lapsed ja nende
vanemad juba teises klassis valida  (esialgu
suulise eelkursusena) saksa keele. Alusta-
des juba nii varases eas saksa keele õppi-
mist, on enamik lapsi väga motiveeritud ja
vastuvõtlikud, 3 lisatundi nädalas ei osutu
pea kellelegi ülejõu käivaks. 3. klassis
lisanduv inglise keel toetab saksa keele
õpinguid ja lapsed avastavad üllatusena,
kui sarnased need kaks keelt on. Paljud
tunnevad muret, kas keeled segamini ei
lähe. Vastaksin siinkohal, et keelte paral-
leelne õppimine on ainult positiivne nähtus,

sest see annab õpilasele võimaluse näha
kahe keele sarnasusi ja erinevusi.  Õpilased,
kes siiski otsustavad kolmandat keelt mitte
valida, saavad seda teha 10. klassis. Hetkel
on meil õppimas veel gruppe, kes õpivad
vene keele asemel teise võõrkeelena saksa
keelt. Tänavu kevadel lõpetavad ka viima-
sed õpilased, kes on õppinud inglise keelt
teise võõrkeelena ja saksa keelt esimese
võõrkeelena. Oleme seega Eestis pea et ai-
nulaadne tavakool, sest juba põhikooli lõ-
puks on õpilastel võimalik omandada
kolme keele põhialused. 

Tahtsime tehtud tööd tutvustda ka teis-
tele ja korraldasime 19. märtsil, kolmanda
veerandi viimasel päeval, vabariikliku
saksa keele päeva, mille raames toimus ka
saksa keele kui esimese võõrkeele olüm-
piaad 5.-9. klassidele üle Eesti. Osalema
tuldi pea igast Eestimaa nurgast, v.a. saar-
telt ja Pärnumaalt. Olümpiaadist osavõtjaid
oli 160. Saksa keele õpetajaid oli kohal ligi
40, lisaks veel külalised Austria ja Saksa
saatkondadest ning Saksa Kultuuriinstituu-
dist/Goethe Instituudist. Oma võõrkeelse
õppekirjanduse valikut pakkusid kirjastu-
sed TEA, Allecto ja Koolibri.

Päev algas olümpiaadi kirjaliku vooru-
ga, millest edasi suulisesse vooru pääses
kuus parimat igast klassikomplektist. Nen-
de seas olid ka Loo kooli õpilased Riti
Pajula 5. klassist, kes sai üldarvestuses 1.
koha (õpetaja Helgi Org) ja Elyca
Edovald 6. klassist, kes sai üldarvestuses 4.
koha (õpetaja Inna Tomson). 7. klasside
üldarvestuses oli Leiki Lehemets 7. kohal,
mis on ka igati kiiduväärt tulemus. Pärast
lõunat katsusid finalistid jõudu suulises
voorus, ülejäänud õpilased osalesid erine-
vates töötubades: mängiti keelemänge, lii-
kumismänge, lauldi, meisterdati, luuletati.
Täiskasvanud osalesid aga vestlusringis,
kus õppealajuhataja, direktor Vello Varik ja
õpetaja Helgi Org tutvustasid meie keele-
õppeprojekti ja arutasid keeleõppe võima-
luste ja tuleviku üle. Magister Eevi Mäl-
ton, Viluste Põhikooli õpetaja kirjutas Põl-
vamaa lehes: “Loo Keskkoolis korraldatud
saksa keele päeval ei olnud kaotajaid, huvi-
tavat tegevust jätkus kõigile”.

Loo Keskooli õpilased ja õpetajad on
teinud palju selleks, et õppida võõrkeeli
edukalt ja astuda sammuke lähemale mit-
mekeelsusele. 16. veebruaril kutsusime
külla Harjumaa keskkoolide 10.-12. klassi-
de õpilased, kes õpivad saksa keelt alates
10. klassist. Toimus klasside ja koolide
vaheline keelevõistlus, osaleti  erinevates

töötubades ja õpetaja Helgi Orgi juhtimisel
arutasid noored mitmekeelsuse  ja Eesti
keelepoliitika teemadel. 

16. aprillil toimub Saksa Kultuuriinsti-
tuudis olümpiaad Harjumaa põhikoolide
õpilastele, kes on saksa keelt õppinud teise
võõrkeelena. Eelmisel aastal saavutasid
Eva Edovald 8. klassist ja Alexander Zotov
7. klassist esikohad, Hardo Lillepea 7. klas-
sist teise koha. Soovime jõudu neile, kes sel
aastal osalema lähevad.

Juunis on aga külla oodata meie
sõpruskooli Lübeckist. Saksamaa sõpru
saavad vastu võtta juba 5. klassi saksa keele
õppijad, kes ka ise eelmisel suvel Lübeckis
käisid. Juulis sõidab juba üheksandat aastat
väike grupp keskkooli noori Bopfingenisse,
väikesesse Lõuna-Saksamaa linnakesse.
Sidemed sealse Ost-Alb Gümnaasiumiga
on läbi aastate paljudele saksa keele ja
inglise keele õppijatele olnud motivatsioo-
niallikaks keele õppimisel ja praktiseeri-
misel. Sõprussidemed, mis seal loodud, jää-
vad paljudel juhtudel püsima aastateks. 

Loo koolis saab keskkooli osas õppida
soome keelt ja ringides ka prantsuse ja
rootsi keelt. 8. aprillil osalesid 11. klassi
õpilased Hillary Talvik ja Klairy Palk
Tartus vabariiklikul soome keele
olümpiaadil ja tõid sealt kaasa vastavalt
esimese ja teise koha. Nende õpetaja on
Ebe Talpsepp.

Kooli vilistlasena ja praeguse õpetajana
olen tänulik oma õpetajatele ja kooli juht-
konnale, kes on mulle andnud nii palju või-
malusi keele õppimiseks, ka praktiseerimi-
seks välismaal ning  õpetamiseks. Tänan ka
enda ja kõigi Loo Keskkooli keeleõpetajate
nimel lapsi, kes tahavad keelt õppida ja
oma maailma avardada. Täname  lapseva-
nemaid, kes väärtustavad keelte õppimist ja
selle kaudu toetavad oma lapsi. Wittgen-
stein on öelnud: “Die Grenzen deiner Welt
sind die Grenzen deiner Sprache. (Sinu
keelepiirid on sinu maailma piirid.)”
Minnes Euroopasse, ärgem unustagem
õppida keeli- mitmekeelsus on Eesti võti
Euroopa Liidus.

INNA TOMSON
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Seoses Euroopa Liitu astumisega jõus-
tub Eestis alates 1. maist 2004 uus
Jäätmeseadus. 

Elanike suhtes jääb kehtima olme-
jäätmete korraldatud veoga liitumise
nõue ning põhimõte, et  jäätmekäitluse
kulud kannab jäätmetekitaja. Uus on
olmejäätmete veo edasine korraldus.
Muutub senine vabaturu põhimõte,
kus igaüks võis sõlmida jäätmeveo le-
pingu vabalt valitud jäätmevedajaga.
Uue seaduse järgi määratakse olme-
jäätmete vedajad avaliku konkursi kor-
ras ning piirkonniti määratud jäät-
mevedajatega peavad sõlmima jäät-
meveo lepingu kõik jäätmetekitajateks
kvalifitseeritud juriidilised ja füüsi-
lised isikud:  korteri-, elamu-, suvila-
ja aiandus-ühistud, üksikelamute ja
talude omanikud või valdajad, ühistu-
teks ühinemata suvila- ja aianduskrun-
tide omanikud jne. Veel enam – kõik
nimetatud juriidilised ja füüsilised
isikud loetakse liitunuks olmejäätmete
korraldatud veoga ka juhul, kui nad
ise neile määratud jäätmevedajaga
lepingut ei sõlmi. Sel juhul on tege-
mist seaduse alusel jõustuva lepingu-
ga. Seaduseandja mõte on olnud väga
lihtne: kui juba pead jäätmeveo eest
jäätmevedajale kohustuslikus korras
maksma, siis pole enam mõtet oma
prügi metsa alla viia, oma krundile
maha matta või naabri prügikasti soku-
tada.  

Uutele põhimõtetele viiakse olme-
jäätmete vedu üle käesoleva aasta
lõpuks.

Elanikud peaksid aegsasti valmis-
tuma uuele korrale üleminekuks ning
kasutama oma jäätmekulude piira-
miseks kõiki olemasolevaid võimalusi.
Taaskasutatavad jäätmed tuleb eraldi
koguda.  Tagatisrahaga taara tuleb
tagastada poodi. Üksikmajapidamiste
omanikud ning ühistuteks ühinemata
aiandus- ja suvilakruntide omanikud
peaksid jäätmeveo lepingute sõlmimi-
seks koopereeruma. See annaks
võimaluse optimeerida paigaldatavate
konteinerite mahtusid ja tühjendamis-
sagedusi, valida konteinerite paigal-
damiseks sobivamaid kohti, korralda-
da paremini jäätmete liigiti kogumist
jne. Eriti mõttekas on selline koope-
reerumine tiheda asustusega ranna-
külades, suvila- ja aianduskruntide
piirkondades ning uute planeeringute
alusel tekkivatel tiheda hoonestusega
aladel. Vastjõustunud külavanema
statuut annab külavanematele seadus-
liku aluse ja võimaluse näidata üles
oma initsiatiivi ja võimekust selles
valdkonnas. Me elame kiiresti muutu-
vas maailmas. Mis kehtis eile, on
aegunud täna ja mis kehtib täna, on
aegunud homme. Puhta keskkonna
nimel tuleb tegutseda.

REIN-ALLAN KASK
Valla kommunaalosakonna juhataja

Uus jäätmeseadus

2003-ndal aastal esitas  volikogu
majanduskomisjoni esimees Aivar
Jõgi majanduslikud analüüsid kõigi
Jõelähtme valla munitsipaalettevõtete
kohta. Leides, et firmad vajavad täien-
davaid investeeringuid. Investeeringu-
te tegijana pakuti välja erainvestoreid,
kellele samas võiks üle minna kas akt-
siate kontrollpakk või siis võiks kohe
ära müüa ka kogu firma.

Viimasel volikogu istungil astuti
sisuliselt esimene samm valla munitsi-
paalfirmade erastamisel, kui otsustati
ära müüa Loo Elamuhooldus. Müügi
initsiatiiv tuli majanduskomisjonilt
ning müümist toetava sõnavõtuga
esines hr. Aivar Jõgi, kes pakkus välja,
et Loo Elamuhoolduse võiks ära müüa
enampakkumisel alghinnaga 50 000
krooni. See summa võrdub ligikaudu
Loo Elamuhoolduse ühe nädala
käibega. Firma vallale suurt midagi
sisse ei too ja eelmise aasta kasum oli
vaid 5000 krooni. Majanduskomisjoni
arvamus oli, et olulisim on firma
müümine ja seda võimalikult madala
alghinnaga, et võimalikke investoreid
mitte eemale peletada. Aivar Jõgi
poolt esitatud müügiplaani toetas ka
vallavanem Taimi Saarma ja valdav
enamus kohal viibinud “Valimisliit
Jõelähtme” nimekirjas volikokku pää-
senud saadikutest. Üksmeelselt olid
müümise vastu vaid kohal viibinud
Res Publica (Art Kuum) ja Isamaa-
liidu (Jüri Kerner) saadikud, kes leid-
sid, et kommunaal- ja haljastusteenu-
seid osutav ning avalike teede ja täna-
vate koristamisega tegelev ettevõte on

avalikke teenuseid osutav ettevõte
ning selle müümine erakätesse läheb
vastuollu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega”. Nimetatud
seaduse paragrahv kolm sätestab
“Kohaliku omavalitsuse põhimõtted”
ja lõige 7 näeb ette “avalike teenuste
osutamist soodsaimatel tingimustel”.
Kui siiani on Loo Elamuhooldus osu-
tanud Loo elanikele ja vallale teenu-
seid ilma kasumit taotlemata, siis
erafirma põhimõte saab olla ainult üks
– toota omanikele kasumit. Teenin-
dusettevõtetel on see tavaliselt 10-
20% käibest. Sisuliselt tähendab see
Loo Elamuhoolduse poolt pakutavate
teenuste hinna tõusu. Küsimus on, kes
selle ärimaailmas igati normaalse
kasumitaotluse kinni maksab? Kas
vald maksumaksjate rahaga või
otsesed teenuse tarbijad? Arvatavasti
lähevad siiani soodsaina püsinud hin-
nad tarbijaile kuni viiendiku võrra
kallimaks. 

Volikogus oli pikk ja tuline vaidlus,
kuid Res Publica ja Isamaaliidu
seisukohad “Valimisliit Jõelähtme”
ega ka Rahvaliidu poolt toetust ei leid-
nud ning Loo Elamuhooldus, kui
vallavalitsuse jaoks mittevajalik ja
perspektiivitu firma, otsustati ära
müüa. 

Mida arvad sina, hea Loo
elanik? Kirjuta mulle artkuum@hot-
mail.com. Ma kogun meeleldi kõik
arvamused kokku ning edastan
vallavalitsusele.

ART KUUM
Res Publica

Kellele on vaja 
LOO ELAMUHOOLDUST?

Tüdrukute seminar 
„Õnn olla mina ise“
24. märtsil toimus Tallinna Rahvusraa-
matukogus tüdrukutele mõeldud seminar
„Õnn olla mina ise“. 

Sellele eelnes ka essevõistlus „Inetuid
pardipoegi pole olemas“. Kuid Rahvus-
raamatukogusse polnud kokku tulnud ain-
ult essevõistlusest osavõtjad, oli ka neid,
kes oli kutsutud Rootsi Saatkonna poolt.
Esindatud oli ka Loo Keskkool.

Seminar algas Uppsala Ülikooli profes-
sori Anne-Liis von Knorringi sõnavõtuga.
Ta rääkis tüdrukutele depressioonist ja
selle tekkimisest. Peale seda pidas terapeut
Madli Zobel kõne alternatiivmeditsiinist.
Ta pani tüdrukutele südamele, et ravimite
võtmine pole sugugi kõige targem tegu,
parem on keha ja vaim tegevuses hoida,
siis ei jäägi haigeks. Veel kinnitas aeroobi-
ka treener Mari Kirsipuu, et dieet pole
mingi lahendus – pigem teha trenni ja süüa
mõõdukalt. 

Samuti oli kohal moekunstnik Reet
Ulfsak, kes rääkis tüdrukutele, et kõige
huvitavamad ja isikupäralised riided on
just isetehtud. 

Seminari lõpetas populaarne noortekir-
janik Aidi Vallik, kes rääkis tagakiusami-
sest. 

Seminar oli suhteliselt lühike, kuid
oleme kindlad, et iga tüdruk lahkus saalist
targemana, kui ta sinna oli tulnud. 

DIANA LEOSTE & REET MÄNNIK 

Lillede istutamine 
emadepäevaks 

8. mail kl 10
Kutsume maja- ja korteriomanikke oma majaümbrust ja laste

mänguplatse ilutaimedega kaunistama!

Loo Elamukoondise ja valla abiga istutame alevi keskele roose,
paigaldame prügikaste ja pinke. 

MTÜ Loo Majaomanike Ühing istutab Liivakandi tee garaa�ide
juurde sireleid.
Muudame Loo koos rõõmsamaks ja kaunimaks! 

MTÜ Loo Majaomanike Ühing 
Lisainfo: Elo Sepp tel 5132428, elo.sepp@online.ee

Mitmekeelsus – 
keeleõppe võimalused Loo keskkoolis

11. klassi õpilased Klairy, Hillary, Tiivi ja
Tuuli maakondlikul saksa keele päeval
võistlustuhinas.

Reis Peterburi
Loo Keskkoolil on pikaajaline traditsioon käia
Peterburis. Aprilli alguses toimus järjekordne
ekskursioon Põhjamaade Veneetsiasse – linna,
mis paikneb jõgedel ja kanalitel, mida on kok-
ku üle 400. Reisi korraldasid Anne Jäger ja
Rita Jõemets, abiks olid Moonika Saarik ja
Helle Tõnisson. 6.-10. klassi lapsi sõitis kaasa
53. See on suurim grupp aastate jooksul.

Esimesel päeval sõideti Kroonlinna, mille
rajas Peeter I. Linn oli pikka aega kindluslinn,
mis kaitses Peterburi mere poolt. Teisel päeval
külastati Ermitaa�i – üht suuremat Euroopa
kunstimuuseumi, mille kogudele pani aluse
Katariina II. Käidi ka Peeter Pauli kindluses,

kus asuvad vangikongid. Õpilastel lubati
viibida isegi kartseris. Külastati ka samal ter-
ritooriumil asuvat kirikut, kuhu on maetud
kõik  vene tsaarid alates Peeter I. Kuuldi ka
keskpäevatundi tähistavat suurtükipauku.
Kolmandal päeval oli ekskursioon Katariina
lossi, kus asub kuulus merevaigutuba. Tuba
avati eelmisel aastal seoses Peterburi linna
300. sünnipäevaga. 

Toimusid huvitavad linnaekskursioonid,
käidi ka Kaasani kirikus ja nähti jumalateenis-
tust. Tore sündmus oli tsirkuse külastus.

Kõik õpilased ja õpetajad on tänulikud
reisifirma “Cassandrale” hästi korraldatud
reisi eest.                             Vene keele õpetaja 

ANNE JÄGER

OOoottaammee    kkõõiikkii    HHaarrjjuummaaaa-  jjaa  TTaalllliinnnnaa    RRAAHHVVAA-
MMUUUUSSIIKKAAKKOOLLLLEEKKTTIIIIVVEE  nniinngg  mmuuuussiikkaakkoooolliiddee  õõppii-
llaassii-õõppeettaajjaaiidd    ppüühhaappääeevvaall,,  1188..  IIVV  kkeellll  1111..0000
aallggaavvaallee    HHAARRJJUUMMAAAA    JJAA    TTAALLLLIINNNNAA  IIXX    RRAAHHVVAA-
MMUUUUSSIIKKAAPPÄÄEEVVAALLEE-EEEELLPPRROOOOVVII  jjaa  1166..0000  aallggaa-
vvaallee  KKOONNTTSSEERRDDIILLEE,,  mmiiss  ttooiimmuubb    TTaalllliinnnnaass,,  SSaallmmee
ttnn..  1122..    SSaallmmee    KKuullttuuuurriikkeesskkuussee  IIIIII    kkoorrrruussee
ttaannttssuussaaaalliiss..  
Koondorkester alustab tööd kell 11.00 – ettekan-
dele tulevad järgmised pillilood:
1. KÄGÄRÄ -  HH..VVaaaabbeell
2. VASTSE-KUUSTE  POLKA             
3. LINNAPOISI  POLKA                         
4. PULMAVIISID  LÄÄNEMAALT        -  VV..  LLäääännee
5. RAHVAMUUSIKUD  -  HH..  MMäähhaarr
6. LUSTILUGU  -  AA..  NNuurrkk
Uute lugude konkursilt:
7. TÜHJA  VAADI  LUGU -  HH..VVaaaabbeell
8. LUSTAKAD  MARSSIJAD          -  TT..  RRoooonnuurrmm
9. VANAPOISI  POLKA   - HH..  MMäähhaarr
10. KEVADVALSS -  HH..  VVaahheerr

Kellel noodid puuduvad – helistage 5203666
Ahto Nurgale või 5519019 Virve Läänele  ja öelge
oma kollektiivi pillikoosseis, siis on võimalik kõiki
noote saada teisipäeviti Tallinnas, Vilmsi 55
muusikatoast või vahetult üritusel. Kui on noodid

olemas, siis palume  kaasa võtta. Igal kollektiivil
palume ette valmistada 10 minutiline kava oma
lugudest, kus oleks ka üks huumoripala. Osaleda
võivad ka rahvalauluansamblid (10 min.) ja
üksikpillimehed  (2 pala).

Kell  16.00    RAHVAMUUSIKA  KONTSERT
publikule.

Esinevad  kollektiivid,  solistid  ja  koond-
orkester.  Kaasa  võtta  oma  pill,  pult  ja  

tulla  rahvariietes.
P. S. saate täpsemalt teada, mis toimub suvise

Üldlaulu- ja Tantsupeo ajal rahvamuusikutele; on
võimalik saada uusi pillilugusid, mis esitati  märt-
sis toimunud uute lugude konkursile.

Toimuvad heliloomingulised konsultatsioonid
heliloojatega jm. On veel võimalik saada videofilmi
XIII Üleriigilisest Rahvamuusikapeost Põlvas ja
Uute lugude Konkursist - 2004. On võimalik astu-
da ERRS-i  ridadesse  – võtke avaldus kaasa.

Palume eelnevalt registreerida oma kollektiivi
tulek  ja oma soovid.

Palju loomingulist edu, tugevat tervist ja kau-
nist kevadet kõigile tublidele muusikutele!

ERRS-i aseesimees Ahto Nurk ja juhatuse
liige Virve Lääne.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts teatab:
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme        30. märts 2004. a. nr. 96

Vallavara võõrandamine.

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 1. juuli 1997. a. määruse nr. 10
“Jõelähtme vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord” (RTL
1997, 151/152, 858; KO 2002, 15, 357) punkti 17,  Jõelähtme Vallavo-
likogu
O T S U S T A B:

1. Viia läbi Jõelähtme vallas, Jägala-Joa külas asuva Jägala paisu ja
derivatsioonikanali kirjalik enampakkumine.
2. Enampakkumist korraldab ja viib läbi Jõelähtme Vallavalitsus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme              30. märts 2004. a. nr. 97

Valla osaluse võõrandamine OÜ-s Loo Elamuhooldus.

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 22 lõike 1
punkti 25, Äriseadustiku (RT I 1995, 26/28, 355; 1996, 52-54, 993;
1998, 91/93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907;
2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336;
89, 532, 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388)
paragrahvi 149, Jõelähtme Vallavolikogu 1. juuli 1997 a. määrusega nr
10 kinnitatud “Jõelähtme vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise
korra” (RTL 1997, 151/152, 858; KO 2002, 15, 357) punkti 17,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Müüa Jõelähtme valla osalus OÜ-s Loo Elamuhooldus avalikul
suulisel enampakkumisel alljärgnevatel tingimustel:

alghind: 50 000,00 krooni;
tagatisraha pakkumisel osalemiseks 5000.- krooni ja osavõtumaks

500.- krooni  tasuda vallavalitsuse a/a 10002018903006 Ühispangas; 
tagatisraha ei tagastata võitnud pakkumise teinud isikule;
pakkumise samm: 5 000,00 krooni;
enampakkumisest teavitatakse Jõelähtme valla lehes ja ajalehes Har-

jumaa;
enampakkumisel osaleja peab olema Eesti Vabariigi kodanik või

Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik;
enampakkumisel osalejad peavad ennast registreerima Jõelähtme

Vallavalitsuses hiljemalt kolmandal tööpäeval enne väljakuulutatud
enampakkumise toimumise päeva;

osaühingu Loo Elamuhooldus dokumentidega saab tutvuda
Jõelähtme Vallavalitsuses 2 nädala jooksul pärast kuulutuse ilmumist;

võitnud pakkumise summa tuleb kanda notariaalse ostu-müügi lep-
ingu sõlmimise päevaks notarideposiiti;

notariaalne ostu–müügileping sõlmitakse 2 kuu jooksul pärast enam-
pakkumise toimumist;

vald ei võta ostu–müügi lepinguga ostja ees ühtegi kohustust ja ei
vastuta müüdava ettevõtte majandusaruannetes kajastatu ega ettevõtte
dokumentatsiooni korrektsuse eest.
2. Moodustada avaliku suulise enampakkumise läbiviimiseks komisjon
alljärgnevas koosseisus:
ARVO PÄRNISTE – komisjoni esimees
ÜLO LAANEMETS – komisjoni liige
HELVI KORK – komisjoni sekretär.
3. Enampakkumine viiakse läbi Jõelähtme Vallavalitsuse 23.08.1999 a.
korraldusega nr 635 kinnitatud “Vallavara suulisel enampakkumisel
müügi kord” järgi osas, mis ei ole vastuolus käesoleva volikogu
otsusega kehtestatud tingimustega.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtmes           30. märts 2004. a.  nr. 98

Jõelähtme valla Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine.

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

1. Kehtestada Neeme küla Pangari I maaüksuse detailplaneering vas-
tavalt OÜ Maaplaneeringud poolt koostatud tööle nr 170/03, detailpla-
neeringu eesmärk on maa-alale moodustada 3 elamumaa krunti ja üks
transpordimaa krunt. Planeeritud kruntidele määratakse hoonestusõi-
guse ulatus, planeeritud on 0,98 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab
ehitusloa taotleja vastavalt 30.03.04 sõlmitud lepingule nr. 15.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna  Halduskohtus ühe kuu jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme 30. märts 2004. a. nr. 33

Jõelähtme Vallavolikogu 25. 03. 2003. a. määruse nr 17 muut-
mine.

Aluseks võttes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63,
892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001,
50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375;
63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) paragrahv 44 lõike 3, para-
grahv 45 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 25.02.2004a. määruse nr 45
“Seaduses “2004. aasta riigieelarve”” eraldisteks kohaliku omavalit-
suse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahen-
dite jaotus ning Jõelähtme valla 2004. aasta eelarve, Jõelähtme
Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:

1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 25. märtsi 2003. a. määruse nr. 17
punkti nr. 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“1. Kinnitada Jõelähtme valla munitsipaalkoolide pedagoogide töö-
tasustamise  alused ja palga alammäärad”.
2. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 25. märtsi 2003. a. määruse nr. 17
“Jõelähtme valla munitsipaalkoolide pedagoogide töötasustamise
alused” punkti nr. 7 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“7. Palgamäärad.
7.1. Kinnitada Jõelähtme valla koolide pedagoogide palgamäärad
alljärgnevalt:

Palgaaste  Palgamäär  Palgaaste  Palgamäär    Palgaaste    Palgamäär

14 3008 21 6415 28  9807
15 3234 22 6814 29 10473
16 3470 23 7276 30 11135
17 4903 24 7743    
18 5229 25 8263
19 5617 26 8741
20 5995 27 9271.

3. Avaldada käesolev määrus Jõelähtme valla lehes ja Riigi Teataja
elektroonilises andmekogus.

4. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2004.a. 
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S
Jõelähtme      30. märts 2004.a. nr. 34 

Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide palgaast-
mete ja palgamäärade kinnitamine.

Haridusministri 26. augusti 2002.a. määruse nr.65 (RTL 2002, 96,
1486; 129, 1874; 2003, 4, 39; 131, 2104) “Pedagoogide kvalifikat-
siooninõuded” ja Jõelähtme valla 2004 a. eelarve, Jõelähtme
Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:

1. Koolieelse lasteasutuse juhataja palgaaste on lähtudes laste arvust
lasteaias järgmine:
1.1. alla 50 lapsega lasteaias 23
1.2. 50 – 100 lapsega lasteaias 25
1.3. 100 – 150 lapsega lasteaias   26
1.4. 150- 200 lapsega lasteaias 27
2. Juhataja asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal palgaaste on üks kuni
kaks astet madalam juhataja palgaastmest.
3. Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja eripedagoogi palgaastmed on
järgmised:
1.1. nooremõpetaja 19
1.2. õpetaja 20
1.3. vanemõpetaja 22
1.4. õpetaja-metoodik 25
4. Punktis 3 toodud palgaastmeid kohaldatakse õpetajatele ja
eripedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
vastav kõrgharidus. Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele  vastava
keskeriharidusega õpetaja ja eripedagoogi palgaaste on üks või kaks
astet madalam sama ametijärguga kõrgharidusega õpetaja pal-
gaastmest. Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta
pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, palgaaste kesk-ja keskeri-
hariduse puhul on 17, kõrghariduse puhul 18.
5. Lasteasutuse juhatajal on õigus määrata aastaeelarves töötasudeks
ettenähtud summa piires:
5.1. lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest.
5.2. ühekordseid toetusi ja preemiaid, kusjuures lasteasutuse
kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid
ühekordseid toetusi ja preemiaid makstakse samal alusel ka lasteasu-
tuse juhatajale.
6. Kinnitada Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide
palgamäärad alljärgnevalt:

Palgaaste   Palgamäär  Palgaaste  Palgamäär  Palgaaste    Palgamäär      

14 2850 21 6110 28         9340
15 3100 22 6490 29         9975
16 3500 23 6930 30        10605
17 4670 24             7375
18 4980 25 7870
19 5350 26 8325
20 5710 27 8830

7. Avaldada käesolev määrus Jõelähtme valla lehes ja Riigi Teataja
elektroonilises andmekogus.
8. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2004. a.

Tiit Kollo 
Volikogu esimees 

Viimase lumega toimusid Kõrve-
maal Harjumaa omavalitsuste tali-
spordi päevad. Meie valla volikogu
ja valitsust esindasid: Art Kuum,
Helvi Kork, Ülo Laanemets, Tarmo
Paldermaa, Aivar Treiberg ja 
Mari Viilop.

Korraldajad olid võistluskava
koostamisel üles näidanud erilist
leidlikkust ning valitud alad nõudsid
osalejatelt mitte ainult kiirust ja
jõudu, vaid ka osavust ja koostööd.
Oma osa oli ka õnnel ning kavalusel.

Nimelt oli ühe alana kavas olnud
vigursõidu puhul nõudeks, et eki-
paa� koosneks volikogu esimehest
ja vallavanemast. Jõelähtmelt ei
saanud neist aga kumbki tulla ja nii
jäetigi meid sellel alal ilma punk-
tideta, mis üldarvestuses tähendas
leppimist kümnenda kohaga. Võit-
jaks tuli Aegviidu vald, millest tule-
nevalt toimuvad ka järgmine aasta
talispordi päevad Kõrvemaa kaunil
maastikul.

ART KUUM

Talispordi päevadel X koht

Sarnaselt eelmiste aastatega kor-
raldab Jõelähtme Vallavalitsus ka
tänavu 14-16 mail kevadise suur-
puhastuse, tellides selleks nädala-
vahetuseks jäätmekäitlusfirma-
delt suuremahulisi konteinereid. 

Iga aastaga on see üritus läinud
üha kallimaks. Põhjuseks on kon-
teinerite arvu ja nende tühjen-
damiskordade suurenemine ning
jäätmete ladestamishinna tõus. Kuni
ülemöödunud aastani lasksime
kogutud jäätmed ladestada vallale
kuuluvasse Loo prügilasse tasuta.
Seoses Loo prügila sulgemisega läk-
sid möödunud aastal kogutud
jäätmed Pääsküla prügilasse, kus tuli
selle eest maksta. Nüüd on ka
Pääsküla prügila lõpetanud jäätmete
vastuvõtu ning sel aastal kogutavad
jäätmed veetakse Rebala külas asu-
vasse Tallinna Prügilasse ladesta-
mistasuga 507 krooni tonn. Möö-
dunud aastal koguti vallast ja viidi
Pääskülla 80  konteineritäit jäät-
meid, mis läks vallale maksma kok-
ku  umbes 110 tuhat krooni. Vaata-
mata veokauguste vähenemisele
läheks sama koguse jäätmete trans-
portimine ja ladestamine Rebala
külas asuvasse Tallinna Prüglasse
tänavu maksma ligi kolm korda
rohkem. Seoses kulude nii drastilise

kasvuga on mitmed omavalitsused
ja Tallinna linnaosade valitsused
piiranud käesolevaks kevadeks telli-
tavate konteinerite arvu või planee-
rinud nende paigaldamise ja tühjen-
damise ainult elanike endi kulul.  

Jõelähtme Vallavalitsus plaanib
selle ürituse läbi viia tänavu siiski
vajalikus mahus ning täpsustab
praegu jäätmekäitlusfirmadega nen-
de hinnapakkumisi. Ürituse kor-
daminekuks on oluline usaldusväär-
sete ja kompetentsete kontaktisikute
olemasolu külades. Meie kasutuses
on mullune nimekiri, mida me het-
kel samuti täpsustame. Suurpuhas-
tusega seonduva jooksva info edas-
tame küladele kontaktisikute kaudu.
Valla poolt koordineerib üritust
kommunaalosakonna vanemspet-
sialist Gerli Kelk, kelle kontak-
tandmed on: telefonid 6054874 ja
53418151 ning e-post gerli@joe-
lahtme.ee.  Kõiki kontaktisikuid
palume võtta ühendust nimetatud
telefonidel ning  täpsustada või
kinnitada oma kontaktandmed.

Soovime kõigile selle ühise üri-
tuse õnnestumist!

REIN-ALLAN KASK
Valla kommunaalosakonna juhataja

KEVADINE  SUURPUHASTUS

V O L I K O G U

Art Kuum, Ülo Laanemets, Helvi Kork, Aivar Treiberg ja 
Mari Viilop.

OHTLIKE    JÄÄTMETE    
KOGUMINE

Ohtlike jäätmete kogumine ELANIKELT toimub 
laupäeval 15. mail 2004. 

Kogumisauto liigub alljärgneva graafiku alusel:
10:00  –  10:30  Loo  alevik    (kaubamaja  esine  plats)
11:00  –  11:30  Kostivere  alevik    (plats  poe  vastas  üle  tee)
12:00  –  12:30  Haljava  küla  (vana  katlamaja  juures)
12:45  –  13:15  Jägala  küla  (postkontori  juures)
13:45  –  14:15  Kaberneeme  küla  (poe  esine  plats)
14:45  –  15:15  Neeme  küla  (vanade  töökodade  juures)
15:45  –  16:15  Jõelähtme  küla  (vallamaja  juures)
16:45  –  17:15  Rootsi-KKallavere  küla

Elanikud saavad tasuta ära anda järgmisi ohtlikke jäätmeid: akud,
patareid, värvi-, laki-, lahusti-  ja õlijäätmed, õlifiltrid, elavhõbedat
sisaldavad päevavalguslambid ja termomeetrid, ravimid, elekt-
roonikajäätmed, kemikaalid, tulekustutid,  rehvid, teravad ja torki-
vad esemed jne.

Jõelähtme  Vallavalitsus



96
06.04 HELMI-HELENE PRÖÖM, 

Koogi küla

93
07.04 LONNI REHTO, Loo alevik

92
30.04 ELIISE ELIAS, Liivamäe küla

91
103.04 ASTRID PILL, Loo alevik

09.04 MARTA MÜÜRSEPP, Parasmäe küla
24.04 LIISA HANTSOM, Neeme küla

90
18.04 EDGAR-VOLDEMAR KUURBERG,

Haljava Küla

84
30.04 EINO JORONEN, Loo alevik

83
24.04 MARIA BELOVA, Kostivere alevik

81
06.04 LEHTE JASK, Kaberneeme küla 

80
14.04 Helmi Kauponen, Loo alevik

75
01.04 HILLAR KAARE, Loo alevik

10.04 ZINAIDA IVANOVA, Jägala küla
20.04 ENNO SEPP, Jõelähtme küla

70
09.04 HEINO SEINRE, Iru küla

12.04 LINDA KORTS-LAUR, Ihasalu küla
Palju õnne! 

Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
aprillis

MÄRTSIS SURNUD JÕELÄHTME
VALLA ELANIKUD 

Jaan Paal 08.06.1937 - 05.03.2004 
Ida Remmel 15.01.1915 - 07.03.2004 
Harri Pihelgas 05.03.1955 - 12.03.2004

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT

VÄLAANDJA

Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber,  tel. 566 50 650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piia@sirp.ee 
Trükk AS Printall

4

JÕELÄHTME LASTEKAITSE SELTS KOGUB 
KASUTATUD LASTERAAMATUID
Hea lugeja, kui sul on kodus riiulil asjatult tolmu kogumas

mõni tore ja terve lasteraamat, siis too see meie 
kogumiskasti. Kastid asuvad Kostiveres Nurga poes ja 

Loo kooli kantseleis.
Kirjuta raamatu sisse kindlasti ka oma nimi, 

siis väikesed lugejad teavad keda tänada!

Infot saab telefonidel: 6080403 Loo Keskkooli kantselei
(Rozeta Meos) ja 6081402 Ave Soekov

NEEME KÜLA KÜLAVANEMA
VALIMISED 

toimuvad külaelanike koosolekul, 
mis toimub 13.mail 2004 kell 19.00 

Neeme Rahvamajas. Peale vanemat sorti raamatute vajavad lasteaiad kindlasti ka uuemaid
raamatuid, eriti neid, millest oleks abi laste õpetamisel ja nendega
tegelemisel. Teen siis ettepaneku lastevanematel ja lasteaedade
hoolekogudel uurida lasteaia endi vajadusi uuemate raamatute osas
ning tarvidusel panna rahad kokku või osta ja kinkida mõni õppetööks
tarvilik raamat. Näitena olgu ära toodud Neeme lasteaia raamatueelis-
tuste nimekiri.

Lapsevanem Margus Kirja

1. Edna Vahter “TUULTEGA VÕIDU”, kirjastus AVITA, orienteeruv hind 46.20.
2.Elve Lukk, Elina Veering “EELKOOLI TÖÖRAAMAT I”,  AVITA,  68.25.
3. Elve Lukk, Elina Veering “EELKOOLI TÖÖRAAMAT II”, AVITA,  68.25.
4.Gled-Airiin Saarso “MEISTRIMEHED OLEME”,
ÕPETAJARAAMAT,  AVITA,  190.05.
5.LOGICO õppekomplekt, LOGICO raam, kirjastus TEA, 150.00
6. Ülesannete kogu “VAATA JA MÕTLE”,(rebane),   110.00.
7.Ülesannete kogu “VORMID, MUSTRID, HULGAD”,(loss),  110.00.
8. Ülesannete kogu “LEIA ÕIGE TÄHT” (pliiats),   110.00.
9. Ülesannete kogu “LOENDAMINE JA LIITMINE 10.PIIRES”, 110.00.
10. H.Mänd “JÄNESE-JUTA PÜHADEPABIN”,     95.00.

Peale selle otsime sponsoreid ILOPÄEVA läbiviimiseks. mis
toimub sel aastal  29. mail  Neemes. Kellel on soovi meid aidata
või toetada, palun ühendust võtta telefonil 6083 747 või 
e-posti teel: neememudila@hot.ee

Lugupidamisega, 
Elvi Hantsom

OOssttaammee  

väiksema  maja  või  
maad  maja  ehitamiseks,  

ssoobbiibb  kkaa  ssuuuurreemm  kkiinnnniissttuu

Kaljo Kaarus 6007608, 56455048
Viru Vara Kinnisvara

OÜ ABC Kapital 

oossttaabb  mmaaaadd  
Tel. 6450368; 5092322 

info@abckapital.ee  

KULTUURIÜRITUSED
APRILLIS JA MAIS
17.04 XII klassi eesti keele lõpueksam Loo kooli
aulas.
17.04 13.00 Mälumängu lõpuring Jõelähtme rah-
vamajas
19.04 – 23.04 Südamenädal Loo lasteaias
19.04 Loo lasteaias Vestlus rühmades “Ole sõber
südamele”
19.04 15.00 Loo KK teatriprojekt “Balletimaailm” 
X – XII kl. 
20.04 Loo lasteaias soovijatel vererõhu mõõtmine
21.04 Õpioskuste olümpiaad Kostivere koolis
21.04 09.30 Tervisehommik Loo lasteaia saalis,
kolesterooli mõõtmine
22.04 09.30 “Süda tuksub tuks tuks...” Muusika-
hommik Loo lasteaeias
22.04 Kostivere koolis näitab ja kommenteerib
filmi “Tegin pätti” noorsoopolitseinik Kadri Meekler
22.04 Loo kooli seeriajooksu III etapp (söeraja-
jooks)
23.04 10.30 Loo lasteaias degusteerimispäev ja
Jüripäevajooks tõrvikutega.
23.04 Jüriööjooks Loo kooli õpilastele
23.04 Jüripäeva matk Neeme lasteaias
24.04 19.00 Loo KK teatriprojekti II etapp. Balleti-
etendus “Cassandra” Estonias 
25.04 11.00 Talgud Jõelähtme rahvamaja ümbru-
ses
26.04 09.00 Pildistamispäev Loo lasteaias
“Pildikompanii”
27.04 Loo kooli õpilased osalevad Harjumaa kooli-
noorte MV murdmaajooksus Kolgakülas
27.04 Loo kooli lastevanemate üldkoosolek.
28.04 XII kl tutipäev Loo koolis
29.04 Väikeste nõidade pidu Kostivere lasteaias
29.04 Loo KK poistekoori ja solistide kontsert Loo
KK aulas
29.04 13.00 Loo KK XIV lennu viimase koolikella
aktus
30.04 Kostivere lasteaia ujumiskursuse lõpeta-
mine
30.04 Nõidade pidu algklassidele Kostivere koolis.
Volbripäeva disko
30.04 Neeme küla heakorrapäev
30.04 Väikeste nõidade pidu Neeme lasteaias
30.04 Volbriöö pidu “Nõidade jaht” Jõelähtme rah-
vamajas. Pidu saalis ja Jõelähtme jõel
30.04 – 10.05 KEVAD – laste tööde näitus Kosti-
vere lasteaias

MAI 2004
Mai Kevadine spordipäev Neeme lasteaias
Mai Käsitöönäitus Neeme rahvamajas
Mai Loo kultuurikeskuse lastekollektiivide väljasõit 
02.05 Kostivere tantsulapsed osalevad 2. tantsu-
peo ülevaatusel Sauel
03.05-07.05 Loo lasteaias näitus “Minu emme”
03.05 09.00 09.30 LINNUD – Loo lasteaias vestleb
lindudest Toomas Pranstibel
03.05-08.05 Meistrikursus “Kallile emale” Loo
Huvituba
04.05 Lasteteatri “Trumm” etendus Kostivere
lasteaias 1.-3.kl õpilastele
05.05-07.05 Emadepäeva peod Kostivere laste-
aias
05.05 17.00 ja 17.30 Emadepäeva kontsert Loo
lasteaias
07.05 Emadepäeva kontsert Neeme rahvamajas
07.05 Emadepäeva tähistamine Kostivere koolis
09.05 Emadepäev Neeme lasteaias
10.05- 14.05 Prüginädal Kostivere koolis
10.05 – 14.05 Keskkonnanädal Loo lasteaias
10.05 Loo lasteaias vestlused rühmades “Loodus-
hoid. Prügi meie ümber”. Keskkonnateemalised
stendid rühmades
10.05 Kostivere koolis prügiteemalin teabepäev,
ümbruse koristamine, Clenaway prügiauto
11.05 Kostivere koolis Lauri Kleini loeng maan-
teede mõjust metsloomadele
11.05 10.00 Kostivere kooli algklasside teatri-
külastus VAT Teatrisse “Siim ja saladused”
11.05 Meisterdamispäev Loo lasteaias
12.05 Kostivere kooli õpilaste jalgsimatk koos
vanematega Kostivere karstialale
12.05 Loo lasteaias näitus “Meisterdame prihti-
prahti – nõnda saame prahist lahti”
13.05 Kostivere kooli I – V klassi ja VI –IX klassi
ekskursioonid Sagadi looduskooli
13.05 09.30 Loo lasteaias näidend “Varblase-
mamma jutustab elust enesest”
13.05 Muusikatoa uksed avatud – kontsert laste-
vanematele Loo kultuurikeskuses
14.05 Kostivere lasteaia ekskursioon Jõelähtme
vallas (lasteaia lõpetajatele)
14.05 Prüginädala lõpetamine Kostivere koolis
14.05 Loo lasteaias * Prügi Aadu prügikandmise
võistlused * Asfaldijoonistusvõistlus: “Prügi maha
me ei viska”
17.05 Kostivere lasteaia viktoriin “Kes tahab
saada miljonäriks”
18.05 Kostivere kooli algklasside ekskursioon
Elistvere loomaparki ja Palamusele
19.05 Kostivere lasteaia kevadine spordipäev
20.05 Orienteerumispäev Kostivere lasteaias
20.05 Looduse ja tervisepäev Kostivere koolis.
Puhta prügi pidu parimatele europrügilas
21.05 Peoõhtu Neeme rahvamajas
24.05 – 29.05 Loo lasteaia 40. lennu kevadpäevad
24.05 09.00-12.00 Loo lasteaia lõpetajate lin-
napäev
25.05 Loo lasteaia lõpetajate mängude päev
26.05 Kostivere lasteaia Vanderpõnnide rühma
TSIRKUS
26.05 10.00 – 11.00 Loo lasteaia spordipäev
27.05 Loo lasteaia lõpetajate vallapäev
28.05 Loo lasteaia matkapäev. Personali pidu
28.05 Kevadkontsert Kostivere koolis
29.05 11.00 ILOPÄEV NEEMES . Valla lasteaedade
koolieelikute  ühine pidu.
29.05 Kostivere lasteaia lõpupidu
29.05 15.00 Loo lasteaia 40.lennu lõpupäev Lool
31.05 Suvistepüha Neeme lasteaias

KOOGI  KÜLAELANIKE  KOOSOLEK
TOIMUB  11.MAIL    KELL  19.00  KOOGIL  

HOBUSETALLIDE  ÕUEL.
Päevakord:

1.Külavanema valimine.
2.Küla eestseisuse valimine.
3.Jooksvad probleemid.

Ootame  aktiivset  osavõttu!

Kontserdil, mis seekord oli tõesti pigem meeleolukas kontsert
kui konkurss, osalesid lapsed kõigist valla lasteaedadest ja
koolidest. 
NEEME LASTEAED, õpetaja Sirje Põllu
3 - 4  aastased

LAURA  ANETT LEONIDOV
5 - 7 aastased 

TAAVET KIRJA – esindab Jõelähtme valda Harjumaa
Laululaps 2004 konkursil

INGE - MAI ARAKAS

KOSTIVERE LASTEAED, õpetaja Anneli Ottep
3 - 4 aastased

SUSANNA-RETI RÄIM – esindab Jõelähtme valda Harju-
maa Laululaps 2004 konkursil
5 - 7 aastased

KATI JÜRGENS
LINDA USTA – esindab Jõelähtme valda Harjumaa Laulu-

laps 2004 konkursil 
EILEEN LUSTI.

LOO LASTEAED, õpetaja Kai Müürsepp
5 - 7    aastased 

ENELI ELIAS
PAUL MARTEN PÕLDMA
EGERT OTT METSANDI
REELIKA SOMMER
KARINA HEINMETS

NEEME ALGKOOL, õpetaja Aleksander Kaidja
10 - 12 aastased 

MINNA-ELISE LEONIDOV
MARTA KORTS-LAUR – esindab Jõelähtme valda Harju-

maa Laululaps 2004 konkursil
KAIDI RÄÄMET
JANE LAUTER

13 - 15 aastased 
ANNI KORTS-LAUR – esindab Jõelähtme valda Harjumaa

Laululaps 2004 konkursil

KOSTIVERE PÕHIKOOL, õpetaja Silja Trisberg
10 - 12 aastased 

KRISTJAN NÕMMIK

LOO KESKKOOL, õpetaja Leili Värte
7 - 9 aastased

GRETE-SYLVIA SOOTS – esindab Jõelähtme valda Harju-
maa Laululaps 2004 konkursil
10 - 12 aastased

KERLI PUUSEP
HELENA SMIRNOV
ELIISE MUDDI – esindab Jõelähtme valda Harjumaa

Laululaps 2004 konkursil
AIGAR SINIJÕE

13 - 15 aastased
TAURI TAIMSAAR - esindab Jõelähtme valda Harjumaa

Laululaps 2004 konkursil.
AARE SONG

KOHTUMISENI JÄRGMISEL AASTAL !!!

3. APRILLIL TOIMUS KOSTIVERE LASTEAIAS
JÕELÄHTME VALLA LASTE LAULUKONKURSS


