
Jõelähtme
V A L L A  L E H T  N R .  9 1

S E P T E M B E R  2 0 0 4

40  AASTAT
LASTEAEDA  LOOL
1956. a. rajati endiste Loo talu maadele Tallinna Lin-
nuvabrik. Tootmine laienes kiiresti, töötajate arv
suurenes ja peagi oli alevivahe lapsi täis. Et lasteaia
ehitamine aina venis, otsustas tollane direktor Ilmar
Sõstar eraldada ühe 3-toalise korteri ruumid mini-
lasteaiaks majandi töötajate lastele. Septembris
1964. alustaski tegevust 25-lapseline segarühm, mis
töötas uue hoone valmimiseni 1966.a. Lasteaeda
asus juhatama toimeka ja kindla käega Ilme Pruun,
temaga koos kuulusid “esiviisikusse” kasvataja Reet
Kihuoja-Aid, med-õde kasvataja Elviira Reinson
(hiljem Loo lastearst), söögitädi Elve Elb (hiljem
lasteaia pikaaegne majandusjuhataja) ja kokatädi,
nüüdseks meie hulgast lahkunud  Elli Oitmaa. 

1968. a. asus lasteaia etteotsa uus energiline
juhataja Aime Kaare. Tema eestvedamisel kujunes
asutusest näidismajandi näidislasteaed. Seoses lin-
nuvabriku laiendamisega tuli töötajaid üha juurde ja
lasteaeda hakkas taas kimbutama ruumikitsikus.
1976.a. tehtud juurdeehitus ja avar valguseküllane
saal suurendasid tunduvalt laste liikumisvõimalusi. 

1. septembril 1982 toimus väikeses Loo alevikus
globaalne sündmus – avati lasteaed-algkool, esimene
omataoline tollases Nõukogude Liidus. Mõtte kand-
jaks ja elluviijaks oli progressiivsete ideede poolest
tuntud majandusmees, näidislinnuvabriku direktor
Aleksander Lind. 3-klassiline algkool asus lasteaia
külje all 1987. aastani, mil valmis Lool uus kaasaeg-
ne keskkoolihoone. 

1989. aastast alates kannab Loo lasteaed Pääsu-
pesa nime. Nii nagu pesas leiavad linnupojad kaitset
kõige halva eest, on Pääsupesa põnnidki hoitud ja
hoolitsetud ning vanemad saavad rahuliku südamega
pühenduda oma päevatööle. Praegu on lasteaias 2
sõimerühma, 4 vanusrühma ja üks liitrühm, lapsi on
kokku 140 ja töötajaid 36.

Septembrikuu viimasel nädalal toimuvad Loo
lasteaias PÄÄSUPESA PÄEVAD, millest kõik
asjast huvitatud võivad osa saada. 

E 27.09 AVATUD  USTE  PÄEV
8.00-18.00  Aiarühmade ja sügisnäituse külastus.
T 28.09 LASTEVANEMATE  PÄEV
17.00-18.00  Sportlikud mängud lastega.
(eelregistreerimisega)
K 29.09 VILISTLASTE PÄEV (eelregistreeri-
misega, osavõtumaks 50.-) 
Kogunemine lasteaeda 18.00-19.00
Võistluste algus rahvaspordiklubis 19.30
N 30.09 MÄNGUASJAPÄEV
10.00-12.00 Kohtumine väikeste vilistlastega Loo
koolist.
R 01.10 TORDIPÄEV
Pidupäevakontsert. 

LENNUKAT JUUBELINÄDALAT!
OLEME TÄNULIKUD IGA HEA SOOVI,
ETTEPANEKU JA TOETUSE EEST!        

60 80 656
GSM 52 83 045
loopesa@hot.ee  

JUUBELI KORRALDUSKOMISJON 4.- 6. juunini toimus järjekordne üle-eestiline
poistekooride laager Remnikul. Kokku oli tul-
nud üle 700 poisi erinevatest Eesti  paikadest.
Nende hulgas ka teist aastat järjest Loo
Keskkooli poistekoori poisid. Laager kandis
laulu- ja spordilaagri nimetust. Tõesti, päevad
olid täis aktiivset ja huvitavat tegevust hiliste
õhtutundideni. 

Esimese päeva õhtupoolik kulus majutamise-
le, millele järgnes laagri pidulik avamine. Samal
õhtul toimus ka esimene põnev teatevõistlus.
Nõndanimetatud öörahu saabus alles pool kak-
steist.

Teise päeva juhatas  hommikvõimlemisega
sisse peadirigent Hirvo Surva.  

Tore oli jälgida kui terve laagri poisid jook-
sid Hirvoga koos ja allusid iga tema käsklusele
nagu lauldeski dirigendile. Samasse päeva mah-
tusid ka ägedad jalg- ja rahvastepallivõistlused,
mitmesugused individuaalsed jõukatsumised ja
laskmine. Meie poisid olid edukad igal alal, oli
tunda tõelist meeskonnatunnet.Siit ka diplomid:

jalgpallis 1. koht, rahvastepallis 2. koht ja teat-
evõistluses 3. koht. Muidugi diplom laagris laul-
mise ja osalemise eest.

Samas ei unustatud ka kõige tähtsamat –
laulmist. Esimene proov toimus ruumides
häälerühmadele eraldi, teine proov aga toimus
õues nagu päris laulupeol. Kuna ilm meie laa-
grispäevi soosis, siis tuli kuuma päikese all
kõlavalt laulda, õigesti liigutusi teha ja korrek-
selt käituda. Õhtul käisime Eesti suurimas
järves, Peipsis  suplemas.

Teisel ööl toimus ööhäire – meie laagri lipp
oli varastatud. Õnneks leidsid Viljandimaa
poisid selle peagi üles.

Kolmanda päeva hommikul peale hom-
mikusööki algas meie tagasisõit koju, sest
pidime jõudma õigeks ajaks Jõelähtme valla
laulupäevale. Jõudsimegi!

Loo Keskkooli poistekoor tegutseb 1992.
aastast alates ja kujunes välja varem tegutsenud
poisteansambli baasil. Kooris laulavad poisid 2.
kuni 8. klassini. Koor on Eesti Meestelaulu Selt-

si liige ja osalenud ka seltsi poolt korradatud
solistide ning kooride võistlustel.

Tänusõnad kuuluvad oma kolleegidele ja
direktorile, kes alati on meie ettevõtmisi
toetanud. Eriline tänu Jõelähtme vallavalitsuse-
le ja proua Taimi Saarmale, kes on tasunud meie
laagrikulud ning toetanud täielikult uute vestide
ja lipsude ostmisel.

Kiitus igale laulupoisile, et olete korralikult
proovis käinud ja tänu Sinu vanematele, kes
sind õigesti on suunanud.

Loo Keskkooli tublide laulupoiste kõrval on
kindlasti nimetamist väärt ka mudilas- ja
lastekoor, kes end samuti laulsid 24. üldlaulupe-
ole koos Kostivere Põhikooli lastega. Dirigen-
tideks on Silja Trisberg, Aare Värte ning allakir-
jutanu. 

Koos lastega on läbi saanud töörohke õppe-
ja lauluaasta. Jätkugu selliseid ikka veel ja veel!

Loo Keskkooli
muusikaõpetaja Leili Värte

TÄNUAVALDUS

Valgus ei saagi vanaks, valgus on alati uus,
valgus on see, mis paistab eemal tunnelisuus. 

(J. Kaplinski)

Tänan oma armsaid Pääsupesa põnne, kellega
koos on mul aastate pikku olnud võimalus liikuda
ikka ja aina valguse poole.
Tänan oma häid kolleege, kellega koostöös on
sündinud sellised projektid nagu Pääsupesa
teatripäev, Rahvakalendri varasalv, Mudilaste
Ilopäev jpt.
Tänan Jõelähtme Vallavalitsust alatise sooja
tähelepanu ja toetava suhtumise eest.

KAI MÜÜRSEPP
Loo Lasteaed Pääsupesa muusikaõpetaja

E. Rikandi kultuuripreemia laureaat 2004. aastal 

Pisike kitsas maariba topib oma ninakese otse
merelainete sülle. Vahel, kui meri on rahulik,
limpsivad lained laisalt uudistajat. Juhtub aga
mere tuju halvem olema, siis on küll oi, oi, oi.
Lained tõusevad kõrgele ja uputavad sõna
otseses mõttes oma lemmiku. 

Rannas on männid ennast igaks juhuks
tugevasti kinnitanud juurtega läbi liivase maa,
mine sa seda mere asja tea. Parem karta, kui
kahetseda. 

Midagi on Neemes kuidagi teistmoodi kui
mujal. Sellel kitsal maaribal, mis iseenesest on
küll viljatu, on mingi tugev magnet küljes.
Kõik, kes Neemes on kunagi olnud, on või tule-
vad, ei saa enam painajast lahti. On see mere
hullutav kohin, õhk, või midagi salapärasemat?
Üks on kindel - keegi ei taha Neemega suhteid
lõpetada. 

Peale Jõelähtme laulupidu bussiga Neeme
sõites võtsime teeäärest peale ka teiste külade
inimesi. Üks proua siis rääkis, et Neeme ranna
inimesed on alati teistest uhkemad olnud, kuid
ikkagi vastutulelikud nagu see randlasele
kohane on. Millegipärast just see väike repliik
on pannud natuke rohkem mõtlema. Öeldakse
ju ,et iga koer on oma peremehe nägu ja miks
siis neemekas ei või oma poolsaarekese nägu
olla? Igale poole see Neeme inimene jõuab ja
mis seal salata, igal pool tahab ikka esimeste
seas olla. Meid on küll suhteliselt vähe, aga pea
iga uue ettevõtmise viivad ellu neemekad. Olgu
see spordi, naabrivalve, taidluse või muus val-
las, on ikka neemekas rivi eesotsas.

On olnud paremaid ja halvemaid aegu, aga
selles hetkes, kus elame praegu on tunda, et
uhke randlane ei mõtle ka praegu ainult endale,
vaid ka teistele. Meie kõigi ühine mure on, et
meie küla meeldiks meile endale ja meie külal-
istele. Selle nimel kuulutati Neemes esimest
korda välja kõige ilusam majapidamine –
NEEME ILU 2004. Tunnustuse ja auhinna

omanikuks sai Saigu talu majapidamine. Sellest
ettevõtmisest võidab eelkõige Neeme küla. 

15. augustil toimus esimest korda oma küla
laadapäev – Neeme Lõikusukuu laat.  Ilmataa-
diga saime päeva algusest peale kaubale. Päike
paistis üle vihmast puhtakspestud murukamara.
Lõbus laadamuusika kõlamas, kaubitsejad ja
ostjad läbisegi – kõik kogunemas. Just õigeks
laada avamise ajaks asjad korda aetud.
Laadapäev võis alata. Reklaam kaupadele,
sigin-sagin, iga lett ostjaid teenindamas. Kõige
rutem vist said kaubast lahti kalamüüjad. Pole
hullu – tuli kallimad kalad letile panna. Laadal
müüdi nii vaimuvara, kui ka kõike muud – isegi

kõhutäitmise mured olid kenasti lahendatud.
Energilised lapsed said oma energiat rakendada
õigesse kohta – mängudel osaledes. Täiskas-
vanud seevastu olid aga tunduvalt tagasihoid-
likumad – võistlustulle saadeti naissugu esin-
dama vaid kolm naist. Kolm kõige kangemat. 

Esimest korda Neeme ajaloos kuulutati
Neeme Rahvamaja nõukogu poolt välja Neeme
kultuuripreemia laureaat, kelleks sai seekord
üks erakordne inimene – ülioptimistlik tantsu-
juht Merike Kahu. Natuke puhkust ja laadalised
olid oodatud rahvamajja vihmavarju. Oodatud
olid kõik, kes pillimees Toivo lõõtspillimuusika
saatel laulu lahti tahtsid lüüa või fuajees näitust
„Eesti riiklike teenetemärkide kavalere“ kaeda.
Mõne aja pärast kõlas laadaliste laul juba
kaugemalgi.

Lõbusas meeleolus laadarahvast tuli rahva-
majja aina juurde. Kella viie paiku, kui esine-
misjärjekord oli kohe-kohe üle antud rahva lem-
mikule, NEEME NOGIAle, ei jätkunud saalis
enam kõigile istekohti. 

Ja siis nad tulid! Teatraalne tantsutrupp
suutis pakkuda sellise etenduse, mis ei lähe rah-
val meelest veel niipea. Ei tahtnud rahvas kohe
kuidagi leppida, et NEEME NOGIA esitab vaid
kolm tantsu.

Rahva nõudmisel esitati koguni mitu lisa-
tantsu. Saabunud tagasisidest võib järeldada, et
päevaga jäid rahule kõik – nii ostjad, müüjad,
esinejad kui ka korraldajad. Aitäh kõikidele
laadalistele!

Järgmisel suvel on kõik kutsutud Neeme, kus
toimuvad lisaks lõikuskuu laadale ka rahvamaja
35.aastapäeva tähistamine, Neeme päevad ja
kalurite päev. Jääme Teid ootama, kallis val-
larahvas.

MARIA-MARIKA KURVET,
Neeme Rahvamaja juhataja
MARTTI MARTINSON,

Neeme Rahvamaja nõukogu esimees

Loo Keskkooli poistekoor EMLSeltsi poistekooride laagris Remnikul

See meie Neeme

Vandjala ja Looküla
I külapäev
Vandjala ja Looküla I külapäev toimus 7.
augustil Vandjala külas Soosaare talus. Ilus ilm
soosis rohket osavõttu.

Kohale oli tulnud nii praegusi kui ka endisi
külaelanikke. Perenaistel oli kaasa küpsetatud
maitsvad koogid-pirukad.

Kokkutulemise peamiseks põhjuseks oli, et
külainimesed tutvuksid uuesti omavahel. Kuu-
lati pr. M. Pärteli esituses küla ajalugu.

Sellel üritusel valiti ka Vandjala ja Looküla
ühine külavanem – Tiia Välk Aara talust.

Tiia Välk,
Vandjala ja Looküla külavanem

NEEME NOGIA

Laadapäev võis alata.

Osavõtjate märkimine talude kaupa. Elmar Sepp Raja talust.
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20. sajandi teisel poolel vähenesid järsult meie hinnaliste
siirdekalade – iseäranis lõhe ja meriforelli varud.
Põhjuseks oli elupaikade hävimine ja veekogude reosta-
mine, aga ka ülepüük. Kui eelmise sajandi algul ulatusid
Eesti rannikumere lõhe- ja meriforellisaagid kuni 140 ton-
nini aastas, siis sajandi lõpupoole vähenesid nende saagid
vaid mõne tonnini aastas.
Kes on siirdekala?

Siirdekaladeks nimetatakse selliseid kalu, kes soori-
tavad toitumis- ja kudemisalade vahel kuni tuhandete kilo-
meetrite pikkusi rändeid ja siirduvad merest kudema
magevette või vastupidi. Suurem osa meie siirdekaladest
toituvad ja kasvavad meres ning tulevad kudema jõgedesse
või ojadesse. Lõhe ja meriforell eelistavad kudemiseks
kiirevoolulisi hapnikurikkaid vooluveekogusid, kus on head
tingimused nende marja arenguks ja noorkalade kas-
vamiseks paaril esimesel eluaastal. Seejärel siirduvad nad
merre toitumisrändele, misjärel suguküpsuse saabudes
naasevad kodujõkke kudema. Lõhed rändavad toituma
Läänemere avaossa, osa neist ka lõunaossa kuni Taani väi-
nadeni välja. Meriforell on paiksem ja tema ränded lühe-
mad. 

Varude taastamine
Lõhe ja meriforell kuuluvad meil ohustatud kalaliikide

hulka. Kuna lõhe “käib” kaugel ka teiste riikide vetes, siis
tema kaitset korraldatakse rahvusvaheliselt. 1997. aastal
vastuvõetud rahvusvahelise lõheplaani kohaselt tuleb lõhe
populatsioonid taastada jõgedes, kus ta kunagi hävis, kuid
nüüdseks on elutingimused paranenud. Selleks asustatakse
jõgedesse kalakasvanduses üleskasvatatud noorkalu.
Kaugem eesmärk on saavutada olukord, kus asustatud
lõhed tuleksid tagasi jõgedesse kudema sellisel hulgal, et
nad suudaksid juba iseseisvalt paljunedes kujuneda elu-
jõulisteks looduslikeks populatsioonideks. 

Noorkalade kasvatamisega lõhe ja meriforelli varude
taastamiseks Põhja-Eestis tegeleb Eestis Keskkonnaminis-
teeriumi hallatav asutus – Põlula Kalakasvatuskeskus. 

Hiiumaa ja Läänemaa meriforellivarude taastamiseks
kasvatab meriforelli noorkalu Hiiumaal asuv OÜ Õngu
Noorkalakasvandus.

Noorkalade märgistamine
Et saada vajalikku infot lõheliste rännete, kasvukiiruse,

suguküpsuse saabumise, ellujäämuse ning asustamiste
tulemuslikkuse kohta Eesti rannikul ja kogu Läänemeres, on
juba alates 1997. aastast igast asustatud ühe- ja kaheaas-
taste lõhede partiist osa kalu märgistatud seljauime alla
peene traadiga kinnitatud kalamärgistega. Vähem on mär-

gistatud meriforelle. Eestis praegu kasutatav lõheliste mär-
gis on helehall plastiklipik, mille ühel küljel on täht E ja
number, teisel küljel riigi tähis EST ja luubiga loetav eesti-
keelne tagastamisjuhis ja –aadress. Märgis kalal on nagu
pass või ID-kaart inimese taskus – selle tähe- ja num-
brikombinatsioon võimaldab kala taaspüügil kindlaks teha,
mis riigis, millal, millisesse veekogusse ja mis liiki ning mil-
lises vanuses see kala asustati. Lõheliste taaspüügiand-
mete kogumisega Eestis tegeleb Põlula Kalakasva-
tuskeskus.

Et eristada asustatud kalu looduses koorunuist, lõikame
ühe- ja kaheaastastel lõhedel ning meriforellidel massmär-
gistamise mõttes ära ka rasvauime. 

Eestis märgistatakse ka teiste kalaliikide (latikas, vimb
jm) looduslikult kasvanud kalu nende rännete uurimiseks.
Need märgised erinevad lõheliste märgistest (punane plas-
tiklipik, tagastusaadress Tartu Ülikool).

Kalamärgiste tagastamine
Väga tähtis on, et teave märgistega kaladest jõuaks

märgisel näidatud adressaadini. Viimastel aastatel on mär-
giseid tagastatud väga vähe, kuid ka lõhesaagid meres, eriti
Soome lahes on vahepealse tõusu järel jälle langenud. See
ei ole ainult Eesti probleem. Ka meie naabermaades on
toimunud lõhevarude osas samasugused muutused.
Arvatakse, et meres on kalade elutingimused halvenenud ja
sinna rännanud lõhe ja meriforelli noorkalade ellujäämus
seetõttu vähenenud. Täpset põhjust praegu veel ei teata. Et
nendes põhjustes selgust saada ja lõheliste varude taas-
tamist ning kasutamist õigesti korraldada, on Keskkon-
naministeerium algatanud kampaania kalamärgiste tagas-
tamise propageerimiseks.

Taaspüügiteadete saatmise hõlbustamiseks hakkame
kaluritele keskkonnateenistuste ja kalurite ühingute kaudu
jagama spetsiaalseid makstud vastusega ümbrikke, mille
tagaküljele saab märkida soovitud andmed püütud kala
kohta. Alates 1. juunist k.a. makstakse iga tagastatud
märgise eest preemiat summas 80 krooni. Lisaks sellele
saab märgise tagastaja kingituseks landi. Kõikide 2002-
2004 lõheliste märgiste tagastajate vahel loosime aasta
lõpul välja paadimootori. Üks selline loosimine toimus
enne 2002 aasta 1. jaanuari märgise tagastanute vahel.
2003. aastal jäi aga loosimine ära, sest märgiste tagasta-
jaid oli liiga vähe.

Kui oled püüdnud lõhe või meriforelli, kontrolli, kas
see kala on märgistatud plastikmärgisega või on tal ära
lõigatud rasvauim. Mõnikord võib suurel kalal märgis olla

naha sisse kasvanud ja tulla välja alles fileerimisel!
Alamõõduline elus kala vabasta püünisest ja lase vette
tagasi. Kui võimalik, kirjuta number üles ja saada andmed
meile. Ära karda tagastada püünises hukkunud alamõõ-
dulise kala märgist! Ka teiste riikide kalamärgised võib
meile saata. Saada ära ka varem püütud, kuid saatmata
ununenud kalamärgis! Teiste riikide ja meie varem
saatmata jäänud kalamärgiste eest makstakse samuti
preemiat ning needki osalevad aasta lõpus loosimisel.
Kui kõiki soovitud andmeid enam ei mäleta, siis oleme
tänulikud ka umbkaudsete andmete eest (püügi aasta, koht,
kala ligikaudne suurus, püünis). Teavita ka sõpru ja tut-
tavaid kalamärgiste tagastamise vajalikkusest ja levita
meie kontaktandmeid.

Saades märgisega kala, tee nii:
eemalda kalalt märgis
kraabi kala küljelt saba- ja seljauime vaheliselt alalt

noaga ca 20 soomust ja pane need paberitükikese vahele
või paberkotikesse;

mõõda kala kogupikkus(ninamikust sabauime lõpuni) ja
kaalu kala;

märgi üles meie makstud vastusega ümbriku tagakül-
jele või selle puudumisel eraldi paberile järgmised andmed:

*nimi, aadress, telefon ja pan-
gakonto number;
*püügi kuupäev ja koht;
*kalaliik, kaal, kogupikkus
*püügivahend

postita kalamärgis, soomused ja ülaltoodud andmed  MAK-
STUD VASTUSEGA või selle puudumisel harilikus ümbrikus
aadressil:

Põlula Kalakasvatuskeskus
46701 LÄÄNE-VIRUMAA

Saades rasvauimeta kala, märgi püügipäevikusse
muudele andmetele lisaks täht L (lõigatud rasvauim). Sell-
est üldjuhul piisab. Teadlased saavad püügipäevikute and-
meid analüüsides hinnata asustatud ja looduslike kalade
osakaalu püükides. Rasvauime tuleb tähelepanelikult vaa-
data, sest mõnikord on see ka osaliselt taastunud ja
äralõikamise kohale on tekkinud ebakorrapärane
moodustis.

Täiendav info: tel. 32 93 272; 51 62 554; e-post: polu-
la@hot.ee; enesaadre@hot.ee

internetiaadress: http://www.hot.ee/polula/ 
Head kalaõnne!

Ene Saadre,  Põlula Kalakasvatuskeskus

OÜ STARHILL KAEVANDAMISLOA TAOTLUS 
Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt menetlusse võetud ning
02.09. 2004. Ametlikes Teadaannetes avalikkusele teatavaks
tehtud OÜ Starhill kaevanadamisloa taotlusega, keskkonna-
memorandumiga ja keskkonnamõju hindamise programmiga on
alates 09.09.2004. võimalik tutvuda ka Jõelähtme Valla-
valitsuse kantseleis ja kommunaalosakonnas.  

Ettepanekud ja märkused tuleb esitada Harjumaa Keskkon-
nateenistusele hiljemalt 23.09.2004. Teema avalik arutelu
toimub 23.09.2004. kell 15.00 Jõelähtme vallamajas.

Jõelähtme  Vallavalitsus
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Vee ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine..

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT  I  1993, 37, 558; 1999,
82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53,
336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1;
4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) paragrahv 30 lõige 1 punkti 2, Ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooni seaduse (RT  I  1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668;
2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64) paragrahv 14 lõike 2, Jõelähtme Vallavo-
likogu 24.aprilli 2001 määrusega nr 12 kinnitatud “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise
teenuse hinna reguleerimise korra” ning OÜ Loo Vesi 01.juuli 2004 taotluse, Jõelähtme
Vallavalitsus 
M Ä Ä R A B :

Kehtestada alates 01.novembrist 2004 OÜ Loo Vesi poolt Jõelähtme valla haldusterri-
tooriumil osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad alljärgnevalt:

Ilma Koos
käibemaksuta k ä i b e m a k -

suga

1.1. Vee hind füüsilistele isikutele 3.73 krooni m³ 4.40 krooni m³
1.2.  Vee hind juriidilistele isikutele 5.97 krooni m³ 7.05 krooni m³
1.3. Heitvee ärajuhtimise hind

füüsilistele isikutele 3.73 krooni m³ 4.40 krooni m³
1.4. Heitvee ärajuhtimise hind

juriidilistele isikutele 5.97 krooni m³ 7.05 krooni m³
1.5. Vee hind ja  heitvee ärajuhtimise

hind kokku füüsilistele isikutele 7.46 krooni m³ 8.80 krooni m³
1.6. Vee ja heitvee ärajuhtimise

hind kokku juriidilistele isikutele 11.94 krooni m³ 14.10 krooni
m³

Osaühingul Loo Vesi teavitada kliente vee  ja heitvee hinna muutmisest hiljemalt 
1. augustiks 2004.

Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsuse 07.03.2000 korraldus nr 142 “Veevarus-
tuse- ja kanalisatsiooniteenuste hindadest”.

Määrus jõustub 1.novembril 2004.

Arvo Pärniste
Abivallavanem Helvi Kork
vallavanema ülesannetes Vallasekretär

Kaevandamine Maardu ja Vandjala külade
all on taas päevakorras!

Seoses Maardu kaevandusega on Ametlikes Teadaannetes ilmunud
teade, mis räägib selles, et on algatatud keskkonnamõju hindamine:
02.09.2004 Keskkonnamõju hindamise teated Harjumaa Keskkon-
nateenistus teatab, et lähtudes keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnaauditeerimise seaduse § 6 lõikest 3 ning OÜ-u Starhill
poolt esitatud Jõelähtme vallas Maardu lubjakivimaardla Maardu III
paekarjääri neljal eraldi asetseval alal pindalaga kokku 20,83 ha
paikneva lubjakivi kaevandamise loa taotlusest, on algatatud
maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnamõju hindamist teostab AS Tallmac. Keskkonnamõju
hindamise (KMH) algatamise materjalidega ja KMH programmiga
on võimalik tutvuda OÜ Starhill kontoris aadressil Odra 12-2A ,
Tallinnas (kontaktisik T.Külaots, tel: 504 7474) ning Harjumaa
Keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16, Tallinnas.
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 23.
septembril 2004 kl 15 Jõelähtme Vallavalitsuse saalis. Ettepanekuid
ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise kohta saab esitada Harju-
maa Keskkonnateenistusele (aadressil Viljandi mnt 16, 11216
Tallinn) kuni 23. septembrini 2004.

See on nüüd üks peamisi võimalusi osaleda selle kaevanduse
asjade otsustamises. Keskkonnamõju hindamise läbi pannakse paika
need tingimused,

mida kaevandaja peab täitma, kui soovib kaevandada. Seega
soovitan teil KMH programmiga tutvuda ja sellele ettepanekuid
teha.

Informatsiooniks Teile veel nii palju, et kui sõita praegusele OÜ
"Starhilli" kaevandusalale, siis

> seisab seal teeviit  "Paekivitoodetetehase OÜ o,5 km". Nii et,
kes siis tegelikult nendel maaaladel kaevandab???

Ootan kõigi inimeste aktiivset kaasa löömist!
Vandjala ja Loo küla külavanem Tiia Välk

56 698710

21.  sajandi kool ja
muusikaõpetus
Rahvusooper “Estonia” korraldas 2003.aasta sügisel
infoõhtu, kus pakuti välja oma 98. hooajal kolme teatripro-
jekti: “Muusikateatri etenduse sünd”, “Teatrimaagia” ja
“Balletimaailm”. Kõigi kolme projekti põhimõte oli tuua
lastele lähemale ooperi ja balleti salapärane maailm.
Kõigist  projektidest said osa ka Loo Keskkooli õpilased.

“Muusikateatri etenduse sünd” oli mõeldud 1. - 4. klas-
side õpilastele. Meie koolist osales 27 algklasside õpilast,
nende hulgas 3B klass täies koosseisus.Tutvustavas män-
gulises vormis anti lastele ülevaade, mida kõike on vaja, et
sünniks ooper, operett või ballett.

Projekt koosnes  neljast osast. Esimeses tutvustati
muusikainstrumente, orkestrit ja dirigenti. Selgitati, kuidas
valmib ooper.Teises osas räägiti näitlemisest, teatritõdedest
ning sellest, kuidas kantakse parukat või habet ning kuidas
üldse välimust muudetakse. Kolmandas osas tutvustati bal-
letti, näidati balletikingi ja kostüüme, õpetati tantsusamme. 

Neljandas osas nägid lapsed, kuidas sündis terve
etendus. Igas osas said lapsed ise kaasa mängida, laulda,
näidelda ja tantsida, kõike oma käega puudutada, jalga -
selga proovida ning kujutleda ennast ise päris näitlejana.
Projekti viisid läbi Priit Aimla, Tõnu Tamm,Tatjana ja
Lemme Järvi.

“Teatrimaagia” projekti autor on Neeme Kuningas. Ka
see projekt koosneb neljast osast ja meie koolist osales sell-
es 25 kuuenda klassi õpilast. Esimeses osas sõitis teatri
esindaja Tõnu Tamm kooli ja tutvustas teatri tegemisi üld-
iselt. Kõneles teatriskäimise tavadest, millal plaksutada,
kus istuda jne. Teises osas kutsuti meid teatri köögipoole-
ga tutvuma. Näidati saali ja lava, räägiti akustikast,orkestri
paigutusest, valgustusest ja viidi pöördlavale. Näidati
dekoratsiooni-, rekvisiidi- ja poognaladusid. Ekskursioon
kulges läbi kostüümiõmbleja-, kingsepa- ja grimmitubade.
Kolmandas osas käisime vaatamas C. Orffi ooperit “Tark
naine”, neljandas osas “Noored kriitikud” kirjutasid lapsed
nähtud etendusest.

“Balletimaailma” projekt oli loodud tantsukunsti
tutvustamiseks põhi- ja keskkooliõpilastele ning selle
viisid läbi Tatjana ja Lemme Järvi. Projekt koosnes
kolmest osast.

Meie koolist osales selles 49 viiendate ja 30 keskkooli
õpilast. Esimeses osas tutvustati lavapealset ja -tagust elu.
Demonstreeriti parukaid, kostüüme ja rekvisiite. Lähemalt
räägiti etendusest, mida soovisime vaatama minna. Viien-
dad klassid käisid vaatamas P. Tšaikovski balletti “Uinuv
kaunitar” ja  keskkooli õpiased L. Cannito balletti “Cas-
sandra”. Kolmanda osana kirjutasid õpilased kirjandeid
nähtud etendustest. Teatri �ürii valis välja huvitavamad kir-
jutised ja kutsus nende autorid ning kooliesindaja projek-
tide pidulikule lõpetamisele, mis toimus teater “Estonia”
Valges saalis 20.mail. Loo Keskkooli õpilatest said pre-
emia kuus õpilast: Liia Laas, Eveli Glinjanski, Eliise
Muddi, Lii Raasuke, Annika Tarnovski ja Hillari Talvik.

Järgnevalt mõned näited nimetatud õpilaste töödest.
“Sain teada, et töö teatris on üsna raske. Tuleb õigel ajal

valgustust muuta, dekoratsioone vahetada ja palju muud
teha. Ka baleriinidel ei ole kerge. Nad peavad pikka aega
tantsima varvastel, jalas kõvade otstega balletikingad.

Need mõlemad kaks päeva “Estonia” teatris olid väga
õpetlikud ja huvitavad. Sain balleti kohta palju teada ja
tahan kindlasti ka edaspidi balletti vaatama minna.” Nii
kirjutas Eliise Muddi.

“Meile tutvustati balleti ajalugu ja näidati mõningaid
tantsusamme, millele anti tõlge. Näidati, kuidas saab lava
elavamaks muuta, stangedega dekoratsioone allapoole tuua
ja valgusega kõike säravaks teha. Peale tutvustavat osa oli
võimalus proovida parukaid, kleite, seelikuid ja balletikin-
gi. Neid kingi proovides tundsin varvastes kohutavat valu,
siis mõistsin, kui raske võib olla ühel balletitantsijal.”
Need on Eveli Glinjanski kirjaread.

“Hoolimata teisitirääkijatest usun kindlasti balletti kui
kõrgeimasse kunstiliiki. Tunnistan, et minu jaoks on ilu
definitsioon alati peitunud emotsionaalses liikumises-
tantsus, eelkõige balletis. Ballett – see on ime, mis sünnib
meie silme all.” Nii mõtiskleb Annika Tarnovski.

Seoses nende projektidega käisid meie kooli õpilased
11 korral teatris “Estonia” või “Estonia” Talveaias. Kõik
see said teoks tänu kolleegide abile ja toetusele.Suur tänu
Urve Karnerile, Rita Jõemetsale, Margit Koskile, Kersti
Lepikule ja Ebe Talpsepale. Tänu ka Rozeta Meosele ja
direktor Vello Varikule, kes alati aitasid bussi muretseda.
Muidugi aitäh lapsevanematele, kes kandsid laste pileti- ja
transpordikulud.

Kuna projektid olid seotud muusikateatriga, siis täien-
dasid nad kindlasti muusikaõpetust kui õppeainet, kuid
kindlasti ka kirjandust, ajalugu ja kunstiajalugu.

Loodan, et sellel õppeaastal sündinud teatrielamused
tekitasid huvi järgnevateks teatrikülastusteks.

Lõpetuseks lõik Hillari kirjatükist: “Süües enda sõnu,
ütlen:” Käisin balletti vaatamas. Esimest, kuid mitte
viimast korda”.”

Loo Keskkooli muusikaõpetaja LEILI VÄRTE

Kalapüüdja – tagasta kalamärgis!
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Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme  24. august 2004. a. nr. 126

Vallavara võõrandamine.

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 01. juuli 1997.a. määruse
nr. 10 “Jõelähtme vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise
kord” (RTL 1997, 151/152, 858; KO 2002, 15, 357) punkti 17
ning Jõelähtme Vallavolikogu 02. märtsi 2004.a. otsuse nr. 92
“Ehitise peremehetuks tunnistamine”, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B :

1. Viia läbi Jõelähtme vallas, Jõelähtme külas asuva, endise ühis-
lauda kirjalik enampakkumine.
2. Määrata Jõelähtme vallas, Jõelähtme külas asuva endise ühis-
lauda kirjaliku enampakkumise alghinnaks 35 000.- (kolmküm-
mend viis tuhat) krooni.
3. Enampakkumist korraldab ja viib läbi Jõelähtme Vallavalitsus. 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme 24. august 2004.a. nr. 125

Vallavara võõrandamine.

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 01. juuli 1997.a. määruse
nr. 10 “Jõelähtme vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise
kord” (RTL 1997, 151/152, 858; KO 2002, 15, 357) punkti 17 ning
Jõelähtme Vallavolikogu 02. märtsi 2004.a. otsuse nr. 91 “Ehitise
peremehetuks tunnistamine”, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B :

1. Viia läbi Jõelähtme vallas, Haljava külas asuva, poolelioleva
ühislauda kirjalik enampakkumine.
2. Määrata Jõelähtme vallas, Haljava külas asuva poolelioleva ühis-
lauda kirjaliku enampakkumise alghinnaks 140 000.- (ükssada
nelikümmend tuhat) krooni.
3. Enampakkumist korraldab ja viib läbi Jõelähtme Vallavalitsus. 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme   24. august 2004. a. nr. 124

Maavanemale seisukoha andmine.

Lähtuvalt Harju Maavalitsuse 05.08.2004.a. kirjast nr.3.2-2/25
soovib Harjumaal, Jõelähtme vallas, Kallavere külas, a/ü-s Paala
56, Elfriede Kriiva’le kuuluvat kinnistut, mis on registreeritud
Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna Harju kinnistusjaoskonna
kinnistusregistri registriosas nr. 5062 pindalaga 1243 m², katas-
tritunnus 24504:010:0080 omandada välismaalane Sergey
Anichkin (Sergei Anitškin), elukoht Harjumaa, Jõelähtme vald,
Uusküla küla, a/ü Paala 56. Arvestades eelpool toodut ning võttes
aluseks Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (RT I 2003,
23, 145; 88 591) paragrahv 1 lõike 1, paragrahv 4 lõiked 1, 3 ja 4 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; 23, 141;
88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) paragrahvi 22 lõige 1 punktist 37,
Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B :

1. Nõustuda Jõelähtme vallas, Kallavere külas asuva a/ü-s Paala 56
Elfriede Kriiva’le kuuluva kinnistu (pindala 1243 m², katastritun-
nus 24504:010:0080, registreeritud Tallinna Linnakohtu kinnistu-
sosakonna Harju kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosas
nr. 5062) omandamisega välismaalase Sergey Anichkin’i (Sergei
Anitškin) poolt. 
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme                                         24. august 2004. a. nr. 123

Ülesannete delegeerimine.

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; 23,
141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) paragrahv 22 lõike 2, Pla-
neerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258) para-
grahv 17 lõige 2 punkti 2, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Delegeerida Raasiku valla üldplaneeringu kooskõlastamine
Jõelähtme Vallavalitsusele.
2. Enne Raasiku valla üldplaneeringule kooskõlastuse andmist peab
Vallavalitsus selle kooskõlastama volikogu majandus-aren-
gukomisjoniga.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S
Jõelähtme 24. august 2004. a. nr. 46  

Koolilõuna toetuseks määratud eraldiste jaotamise kord.

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2004.a. määruse nr.
22 “”Seaduses 2004. aasta riigieelarve”” valla- ja linnaeelarvetele
koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste jaotamise kord ja
arvestuslik koolilõuna maksumus ühe õpilase kohta” (RT I 2004, 6,
35) ning Jõelähtme vallavalitsuse ettepaneku, Jõelähtme Vallavo-
likogu

M Ä Ä R A B:
1. Kompenseerida riigi poolt eraldatud vahenditest Jõelähtme valla
koolides õppivate kõigi 1. - 4. klassi õpilaste koolilõuna täies ula-
tuses.
2. Kompenseerida riigi poolt eraldatud vahenditest Jõelähtme valla
koolides õppivate kõigi 5. - 12. klassi õpilaste koolilõuna 5.- (viie)
krooni ulatuses.
3. Tasuta koolilõuna arvestus toimub koolide, klasside ja õpilaste
lõikes.
4. Antud korra täitmist kontrollib volikogu revisjonikomisjon.
5. Määrust rakendada alates 01. septembrist 2004 kuni 31. detsemb-
rini 2004. a.
6. Määrus jõustub 01. septembril 2004. a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S
Jõelähtme       24. august 2004. a. nr. 45 

Ülesannete delegeerimine.

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; 23,
141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399)  paragrahv 22 lõike 2 , Majan-
dus- ja Kommunikatsiooniministri 26. mai 2004.a. määrusega nr.
141 kehtestatud “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja
pagasiveo üldeeskirja” (RTL 2004, 71, 1176),  Jõelähtme Vallavo-
likogu 
M Ä Ä R A B:

1. Delegeerida Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai
2004. a. määrusega nr. 141 kehtestatud “Sõitjate bussiliiniveo, bus-
sijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja” paragrahv 15 lõikes 5
kohalikule omavalitsusüksusele pandud ülesannete lahendamine
Jõelähtme Vallavalitsusele.
2.   Määrus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 24. august 2004. a. nr. 44 

Taksoveoloa väljaandmise korra kinnitamine.

Lähtudes ühistranspordiseadusest (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85;
2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 654; 2003, 20, 116; 58, 387;
2003, 71, 471) ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.
mai 2004.a. määruse nr. 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo,
taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja kehtestamine” (RTL 2004, 71,
1176) paragrahv 2 lõikest 5, Jõelähtme Vallavolikogu 
M ÄÄ R A B:

1. Kinnitada “Taksoveoloa väljaandmise kord” (lisa 1). 
2. Kinnitada avalduse vorm taksoveoloa väljastamiseks (lisa 2).
3. Kinnitada avalduse vorm sõidukikaardi saamiseks (lisa 3).
4.   Määrus jõustub 1. septembril 2004 a. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  24. august 2004. a. nr. 43  

Jõelähtme Vallavolikogu 26. novembri 2002.a. määrusega nr 2 
kinnitatud “Heakorra ja kaevetööde eeskirja” täiendamine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23,
141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) paragrahvi 6 lõige 3 punkti 2,
Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B :

1.Täiendada Jõelähtme Vallavolikogu 26. novembri 2002.a.
määrusega nr 2 kinnitatud “Heakorra ja kaevetööde eeskirja”
peatükiga II¹ alljärgnevas sõnastuses:
“II¹  Heakord põllumajandusloomade ja kodulindude pidamisel.
2¹.1. Põllumajandusloom käesoleva eeskirja tähenduses on loom-
sete saaduste tootmise eesmärgil peetav loom.
2¹.2. Põllumajandusloomi ja kodulinde on lubatud pidada vaid sell-
eks sobilikes kohtades.
2¹.3. Põllumajandusloomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega
piiratud alal või köietatuna või järelvalve all.
2¹.4. Keelatud on põllumajandusloomade karjatamine üldkasutata-
vatel haljasaladel, kalmistutel ja teistes selleks mitteettenähtud
kohtades.
2¹.5. Põllumajandusloomade või kodulindude pidamisega tekitatud
kahjud peab korvama loomade või lindude omanik.”
2. Määrus jõustub 1. septembril 2004.a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

AS Ragn-Sells teavitas käesoleva aasta aprillis ajakirjanduse
vahendusel üldsust rajatava Loode-Eesti Jäätmekeskuse 11 või-
malikust asukohast, millistest kolm olid ilma Jõelähtme valla eel-
neva kooskõlastuseta valitud Jõelähtme valla haldusterritooriu-
mile. See teade tekitas Jõelähtme valla elanike hulgas pahameele-
tormi ja tõi kaasa Jõelähtme Vallavalitsuse ametliku protesti.

Augusti alul teavitas Loode-Eesti Jäätmekeskuse AS Jõelähtme
Vallavalitsust kirjalikult sellest, et sotsiaalmajanduslike ja logis-
tiliste kriteeriumide alusel ei ole Jõelähtme vald rajatava jäätme-
keskuse võimaliku asukohana enam arvestatav.

Rein-Allan Kask
Valla kommunaalosakonna juhataja

Jõelähtme Vallavalitsus teatab alljärgneva 
peremehetu ehitiste hõivamisest:
1.Veskimäe talu majandushoone (endine kuivati)
asukohaga Haljava külas Jõelähtme vallas. Hoone
viimane omanik teadmata.
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 Harjumaa
74202 hiljemalt 1.detsembriks 2004. 

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme 24. august 2004. a. nr. 127

Jõelähtme Vallavolikogu 3. veebruari 2004. a. otsuse nr. 75
muutmine.

Seoses toimunud tulekahjuga, mille tulemusena halvenes oluliselt
Loo alevikus Lagedi tee 12A asuva lauda olukord ning lähtudes
vallavalitsuse ettepanekust, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 03. veebruari 2004.a. otsuse nr.
75 “Jõelähtme Vallavolikogu 02.12.2003.a. otsuse nr. 69 kehtetuks
tunnistamine ja vallavara võõrandamine” punkti nr. 3 ja sõnastada
see alljärgnevalt: “ 3. Määrata Loo alevikus Lagedi tee 12A asuva
lauda kirjaliku enampakkumise alghinnaks     50 000.- (viisküm-
mend tuhat) krooni”.
2. Muus osas jääb otsus muutmata.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

INFORMATSIOON JÄÄTMEKESKUSE 
VÕIMALIKUST ASUKOHAST



92
15.08 HELMI KÖÖNBERG, Maardu küla 

91
13.08 LEIDA VÜRST, Jägala küla

89
02.08 HELMI MERISTE, Liivamäe küla

21.08 89 OLGA RO�OK, Jägala küla

88
11.08 ENDA RÄMMELD, Kostivere alevik 

85
06.08 ÜLO SEPP, Rebala küla 

15.08 SELMA NOGO, Loo alevik
84

07.08 LEIDA SIRKAS, Loo küla
83

12.08 LAINE NÕMMIK, Vandjala küla  
21.08 ALBERT KINGSEPP, Jõelähtme küla

23.08 PALMI LUUKEN, Koogi küla  
31.08 SALME TOMP, Koogi küla 

80
25.08 ELFRIIDA LAINESAAR, Loo alevik

29.08 LINDA KARIN, Loo alevik  

70
10.08 ESTE METSAMÄRT, Kostivere alevik  

12.08 ERNA RÄBIN, Haljava küla  
25.08 HELME JUUR, Loo alevik  
27.08 PALMI VAIN, Rebala küla 

ja septembris
89

16.09 SINAIDA OJASE, Loo alevik

88
03.09 HILJA-ALIDE RIISMAA, Jägala küla  

11.09 VALVE TOOM, Koogi küla  
86

02.09 ELLA OTSTAK, Liivamäe küla  
08.09 ELISE TOMSON, Rebala küla  

84
03.09 LEIDA-AUGUSTE TAADLER, 

Loo alevik  
80

03.09 KIIRA UUDNE, Uusküla  
15.09  PELAGEJA RÜTTEL, Loo alevik   

75
04.09 HILDEGARD LEIMANN, Loo alevik  

11.09 VILMA VESKI, Uusküla  
70

01.09 VILMA LÄNS, Kaberneeme küla  
01.09 MILVI VAHER, Kostivere alevik  
19.09 HARRI VARIPUU, Loo alevik  

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
augustis 

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

JUULIS JA AUGUSTIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

VASSILI BONDAR 25.02.1934 – 14.07.2004 
HELDE VILUMETS 05.01.1920 – 23.07.2004 
ERICH PROMMIK 17.09.1931 – 04.08.2004 
JURI PETRUNIN 24.07.1945 – 09.08.2004 
UNO VEHER 04.01.1953 – 11.08.2004 
MARTA SEPP 14.05.1918 – 19.08.2004 
HARALD RÜÜTEL 25.10.1911 – 29.08.2004 

OÜ KOSTIVERE
ELAMUHOOLDUS
vajab alaliselt

tööle 

lukksepp-
san.tehnikut.
Läbirääkimistele

tulla OÜ Kostivere
Elahoolduse 

kontorisse või
helistada telefonil

6081583 või
56905170

HEI, LINNUKA  LASTEAIA  ENDINE  KASVANDIK!

Meie lasteaed jõuab sel sügisel kuldsesse keskikka, saab 40-
seks. Vilistlaspidu peame kolmapäeval, 29.septembril 2004.

TULE!
vaatama kui madalad on nüüd lauad ja laed,

meenutama aegu ammuseid,
osalema spordivõistlustel,

uudistama, kuidas elab endise näidismajandi lasteaed 
tänapäeva kapitalismi tingimustes.

Koguneme 29. sept. Loo lasteaeda alates kl 17.00,
võistluste ja seltskondliku osa algus Loo rahvaspordiklubis

kl 19.30.
OSALUSMAKS 50 krooni tasuda võimalusel enne 20. sept.

lasteaeda või spordiklubisse Kaire Paavelile.

SINU LASTEAED ON SULLE TÄNULIK IGA HEA SOOVI 
JA TOETUSE EEST!

Oma tulekust teata kindlasti hiljemalt 20. septembriks
loopesa@hot.ee

tel 60 80 656, GSM 52 83 045
Juubeli  korralduskomisjon.

Puud  annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka.
Kes väike, tarkust  kogub truult,
see sobib varsti suurte hulka.

/L.Hainsalu/
Jõelähtme kihelkonnas  hakati kooliharidust andma
juba  17. sajandil.

1687. a.asutati Jõelähtmesse kool, kus  esimese
õpetajana töötas Forseliuse õpilane Marten.

1687. a. loetakse hariduselu alguseks Jõelähtme
mail.

1865. a ehitati Parasmäele koolimaja, kus
hakkasid õppima ka Jõelähtme lapsed. Õppetöö
vormiks sai koolitund.1867. a kooliseadus kohustas
koolis käima 10-13 a. lapsi  3 aastat.

Jõelähtme kool on  seotud Jägala, Rebala-Ülgase,
Parasmäe-Kostivere, Kostivere õigeusukooliga Vand-
jala külas.

1921. a. ostis Jõelähtme vald Irust sõjaväelaste
baraki, mida hakati Jõe-

lähtme silla lähedale kokku seadma. Õppetööd
alustati siin 1923. a.

Praegune Jõelähtme rahvamaja.
1945. a. kehtestati  7-kl. kooliharidus.Kooli kasu-

tusse saadi ruume Jõe
lähtme koguduse- ja leerimajas.Kooli nimi oli

Jõelähtme Mittetäielik Keskkool.
1950. a. hakkas kool  täielikult tööle koguduse ja

leerimajas. Koolis avati vene õppekeelega klassikom-
plekt.

1961. a. muutus Jõelähtme 8-kl.kooliks.
1963. a. valmis juurdeehitus nelja avara klassiru-

umiga.
1975. a. avati kooli juures muusikaklass.1976.a.

tuli muusikaõpetajaks
Elsa Rikandi, kes oli Jõelähtme muusikaelu eda-

siviijaks ja Jõelähtme laulupäevade korraldamise
algatajaks.1996.a. hakkas Jõelähtme vald välja
andma Elsa Rikandi kultuuripreemiat, mis omis-
tatakse oma valla aktiivsele kultuuritegelasele. Meie
õpetajatest on see preemia omistatud Silja Trisbergile
ja Svetlana Siltšenkole.

1979./80.õ-a-l algas ettevalmistus uue koolimaja
ehitamiseks Kostiverre.Kohaliku  võimu  esindaja  oli
siis  Jõelähtmes  Elve  Toome.

Kostivere sovhoosi direktor Arvo Saarepera oli
nõus välja ehitama kommunikatsioonid ja täismõõt-
metega võimla maksumusega 300 000 rbl.

23.sept.1983 toimus uue Kostivere kooli  nur-
gakivi panek (ehitus juba käis).

1984.a. suvel toimus Jõelähtme kooli õuel vilist-
laste kokkutulek, mis jäi sellel õuel viimaseks.

1. septembril 1984 avati Jõelähtme kooli baasil
uus kool nimega Kostivere 8-kl. kool. Avamisest võt-
sid osa  võimu esindajad ja ühiskonnategelased.Kooli
ette istutati  I klassi ja ühiskonnategelaste poolt
püramiidtammed. Tallinna Linnuvabrik toetas kooli 10
000 rublaga.Majandiga sõlmiti leping, mille kohaselt
toetas kooli igal aastal 4000 rublaga ja osutas majan-
duslikku abi remonttöödel, seadmete hooldamisel ja
abistas õpilaste transpordiga.

1990.-91. a. suvel  teostati haljastustöid majandi
poolt tellitud haljastusprojekti järgi. EÜE-kad  ladusid
müüre  kahel suvel. Aitäh Mare Treibergile, kelle
juhendamisel rajati rosaarium, istutati ilupuid ja põõ-
said. Bioloogiaõpetaja Mare Läns istutas õpilastega
puid ja põõsaid, mis on päris kõrgeks kasvanud.

Alates 1945. a. on direktoreid olnud 12. 
Karin Laagriküll töötas Jõelähtme kooli direktorina

8 aastat.Ta tegi suure töö Jõelähtme hariduselu
uurimisel  ja  kooli  kroonika  kirjutamisel.

Endel Väljataga jätkas Kostivere kooli direktorina

– kokku 11 aastat.
Meil on töötanud tublid õpetajad, kes on läinud

manalateele:
Endel Väljataga, Lii Tüvi, Elsa Rikandi, Ave

Kaugver, (Raimond Kaugver kui kirjanik), Elvi Reinike,
Helga Joost,Alo Matiisen.

Mälestati leinaseisakuga lahkunud õpetajaid ja
noorelt elust lahkunud õpilasi.

Alates 1945.a. on Jõelähtme kooli lõpetanud 642
õpilast. Kiitusega lõpetajad alates 1965. a.: Mai
Leedjärv, Mare Leedjärv, Marju  Mühlberg, Aime
Talvik, Laurits Leedjärv, Sirje Luks.

Kostivere kooli  on lõpetanud  20 a. jooksul  260
õpilast. Neist kiitusega: Kuido Kaskla, Kätlin Hein ja
Rainer Mägi.

Kokku on lõpetajaid selle aja jooksul 902.
2003./04. õppeaasta  kevadel oli koolis 145 õpi-

last. Kiituskirja väärilised olid 12 õpilast, ,,4-5” õppis
43. Põhikooli lõpetasid 17 neidu ja noormeest.
Lõpueksamid sooritati edukalt.

Koolielu viivad  edasi  siin töötavad õpetajad.
Meie koolis on palju häid aineõpetajaid. Tänu nende
heale aineõpetusele konkureerivad meie kooli lõpeta-
jad võrdväärselt ka pealinna eliitkoolidesse.

Aktiivselt osaleti aineolümpiaadidel, konkurssidel
ja spordivõistlustel.

Matemaatikahuvilised võitsid Kallaveres I-II koha,
Harjumaal II ja VII koha, olümpiaadil sai Katharina
Toomemets  4. koha. KÄNGURU võistluse parimad olid
Raimo Roots,Kristjan Kaskla,Joosep Norma ja Arvi
Aston.Neid kõiki juhendas matemaatikaõpetaja Kalli
Hein.

,,Väikese mõtte võistlusel” osalesid edukalt 3.
kl.õpilased õp. Tiina Kaasiku juhendamisel.

Harju Päästeameti joonistusvõistlusel saavutasid
I klassi  õpilased Sandra  Kaldasaun ja Feliks Sirkas
esikohad. Juhendas õp. Linda Tamm.

Oma kooli ajaleht  TAGAPINK ilmub regulaarselt
eesti keele õpetaja Karin Harju juhendamisel.
Õppeaasta jooksul võeti osa LEIVARAAMATU konkur-
sist, kus võideti parima ja hea raamatu auhindu. 9 .kl.
kõnevõistluse võitis Liisi Kroon, Merle Nõmme oli hea
eesti keele tundja, Karolin Poska osales rahvusvahe-
lisel kirjakirjutamise võistlusel.

Vabariigi aastapäeval toimus traditsiooniline
mälumäng õp.Irja Kingsepa eestvedamisel.

Mudilas- ja lastekoor õp.Silja Trisbergi juhen-
damisel laulsid end üldlaulupeole. Rahvatantsupeole
tantsisid end Sveta Siltšenko juhendamisel 5.-6. kl. ja
7.-9.kl. rahvatantsurühmad. Õp. Siltšenko juhen-
damisel on esinenud hästi muusikaklassi õpilased
ansamblipäeval Paldiskis ja Tohisoo klaveriansam-
blite festivalil.Publiku lemmik oli Kristo Ukanis.

Saavutused spordi vallas õp.Toomas Kännu
juhendamisel:

Harju koolidevahelised jalgpallivõistlused 8.-9. kl.

poistele –I koht
Harju koolide jalgpall tüdrukutele- I koht
Harju koolide korvpall poistele –II koht
Harju murdmaasuusatamise võistlused 8.-9.kl.

poistele 4x3km teatesõit – I koht
Kevadel tehti klassiekskursioone, 9.kl.käis ära

Leedumaal.
I klass õppis Kostivere Lasteaia ruumides

1986.a. alates.Oleme tänulikud hea koostöö eest.
Selle  aasta kevadel kolisime  siia suurde majja. Sell-
est õppeaastast õpivad kõik  9 klassi  ühes majas.

Sõprussuhted Rootsi STORA kooliga kestavad  11
aastat. Sellel õppeaastal külalisdelegatsioone ei
vahetatud.

Ei ole head  ilma halvata, ka varjukülgedest tuleb
rääkida. Kevadel osalesime prügiprojektis ÖKOKRAT –
iga klass  koristas kooli ja ümbruskonna  territooriume
– tööd tehti tublilt. Suvel on see probleem aga
paljudel ununenud. Käiakse kooli spordiväljakul män-
gimas või niisama aega veetmas, aga oma joogitaara
ja kilekotid jäävad sinna maha, kus  midagi süüakse,
kuigi suure prügikastini on vaid mõni samm.

Kui vabariiklik tantsupidu oli pühendatud lood-
uskaitsele ja metsale, käidi isegi metsa istutamas.
Igal tantsurühmal oli lavastuses oma puu, mida  pidi
hoidma ja kaitsma. Meie kooli  lõpetajad on  kolmel
viimasel

kevadel istutanud  klassiga oma puu. Kasvama on
jäänud  ainult üks – kastan. Teised murti lihtsalt
kevadel  ära. See  laps  peab  küll  kellegi peale  väga
kuri  olema, kui  ta  läheb  teiste  istutatud  puud
lõhkuma.

Mööda  ei  saa  minna  ka  ümbruskonna  hoonete,
liiklusmärkide, bussi-paviljoni, puude  ja majaseinte
sodimisest - näidatakse  oma algelist kirjaoskust
ebasündsate  sõnadega. Kuna  juurdepääs  koolima-
jale on avatud

igaühele, siis  on  süüdlast  raske  leida ja  lood-
ame, et  nad  ei  ole mitte meie  õpilaste  seast.

Aitäh Jõelähtme  vallale, kes toetab  meid
rahaliselt. Sellel  suvel remontisime köögi  abiruume
ja  klassiruumi   ühe algklassi jaoks. Tellitud on uued
koolipingid ja tahvel.

Uus  õppeaasta  on  alanud.Koolielu läheb Kos-
tivere koolis tund tunnilt, päev päevalt ja  aasta
aastalt  ikka edasi  jätkates ja täiendades Jõelähtme

hariduselu traditsioone. On  ju Kostivere  kool
Jõelähtme  kooli  haridustee  jätkaja. Oli  tore  vastu
võtta  vilistlasi  ja  õpetajaid.

Pesapuu  on  me  kool.
Pesapuu, kord  raagus, kord  õiterohke,
ühendab  omavahel  vilistlased,
kooliskäijad  ja  õpetajad.

/V.Laar/
NEIDA  TUISK

JÕELÄHTME  JA  KOSTIVERE  KOOLI  VILISTLASTE  KOKKUTULEK  14. augustil  2004

2004. aasta 
NEEME KULTUURIPREEMIA 
omistati MERIKE KAHU'le.

Palju õnne!


