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Vana aasta vaikselt ukse suleb, 
ta puudutusest link veel soe
ning kannul kohe teine tuleb,
kel eelnev üldsegi ei loe.

Üks aastaring on jälle täis saamas, on jäänud vaid loetud
päevad, et tõmmata joon alla lahkuvale 2004. aastale ja
öelda: “Tere 2005”.

Need viimased päevad on rohkem mõtisklusteks kui
tegemata tööde lõpetamiseks.

Lahkuv aasta tõi kindlasti kõigile meist kuhjaga töid
ja tegemisi, mille tulemusi oskame tegelikult hinnata
alles aastate pärast. Selles lahkuvas aastas oli nii rõõm-
said kui ka kurbi päevi, aga nii on elu kord seatud, et
rõõm ja mure käivad ikka käsikäes.

Mille üle võiks vallarahvas üheskoos rõõmustada, on
see, et 2004. aastal sündis valda 49 ilmakodanikku, see
on 13 last rohkem kui aastal 2003. Kostivere lasteaias
käivad lapsed said omale uued renoveeritud rühma-
ruumid ja ilusa saali, samuti alustas Kostivere lasteaias
tööd sõimerühm. Lasteaia ruumide renoveerimine
jätkub ka 2005. aastal. Loo alevikus valmis kultuuri-
keskus, kus ümbruskonna elanikel on senisest tunduvalt
paremad võimalused vaba aja veetmiseks ja oma
hobidega tegelemiseks. Järgmisel aastal peame leidma
vahendeid, et sisustada ruumid  kõige vajalikuga. Ka
raamatukogu asub uuest aastast kultuurikeskuses. 

Kaare tee elanikud Lool võivad  rõõmu tunda selle
üle, et lõpuks ometi on neil võimalik kasutada vee- ja
kanalisatsiooniteenust, ja et rõõm oleks täielik, on järg-
mise aasta plaanis katta tänav asfaldiga. Uusküla
elanikud said tolmuvaba kattega tee koos tänavavalgus-
tusega, taastatud sai Ülgase ja Haljava välisvalgustus.
Valmis rekonstrueerimisprojekt Saviranna tee tolmuva-
ba kattega katmiseks.

Koostöös Harjumaa teiste valdade ja linnadega
valmis Harjumaa koolivõrgu arengukava, millest meil
on vajalik teha omad järeldused – kuidas leida see võlu-
vits, et lapsed valiksid oma valla kooli, mitte ei tormaks
Tallinna või Kuusallu. Mitme aasta ühistöö tulemusena
on lõpuks asutatud Harjumaa ja Tallinna Ühistrans-
pordikeskus, mille tööle rakendumisel peaks meie ühis-
transpordi korraldus paranema. 

Mööduv aasta oli laulu- ja tantsupeoaasta – suur,
suur tänu Teile lauljad ja tantsijad ning kollektiivide
juhid. Tänu Teile oli meie vald esindatud sellel suurel
peol. Need olid väikesed meenutused 2004. aasta
tegemistest.

Tänan kogu valla rahvast tehtud töö eest (sest ilma
Teieta ei saa vallavalitsus üksinda midagi korda saata) ja
soovin, et võtaksite uude aastasse kaasa kogu selle hea,
mis lahkuv aasta Teile andis. Et uuel aastal mõistaksime
üksteist paremini, oleksime üksteise vastu sõbraliku-
mad, näeksime maailma helgete silmadega ja kuulak-
sime maailma hellade kõrvadega, siis tundub ka ebaõnn
väikese kordaminekuna. Et uus aasta oleks otsimiste-
rikkam ja leidmisterõõmsam, et jätkuks tervist ja natuke
õnne!

TAIMI SAARMA, 
vallavanem

Oli vihmane  ja  sompus 5. novembri  hommik.
Kostivere lasteaed ootas nagu tavaliselt
pisikesi põnne oma hubasesse ja armsasse
majja. Nii juba 30 aastat järjest. Täna oli maja
kuidagi salapärane ja natuke teistmoodi. Oli
tunda asjalikku sagimist, et olla õhtuks valmis.
Kõigil oli südames väike ootusärevus.

Isegi ilmataat muutus lahkemaks ja lubas
päikesel meie maja peale paista. Enne külaliste
saabumist heiskasime Eesti Vabariigi lipu oma
maja ja külaliste auks ning süütasime küünlad
trepimademel, et valgustada teed.

Ja juba saabusidki esimesed külalised. Lah-
kelt suunati nad tutvuma meie ilusa ja hubase
renoveeritud maja, laste tööde näituse ja albu-
mitega, mida maja algusaastatest peale piltide-
ga täidetud.

Kui kõik olid kohal, võis pidu alata!

Meie kõige vanemad lapsed esinesid meile
õpetaja Anneli Ottepi saatel laulude ja
tantsudega. Seejärel rääkis meie maja lugu
armas õpetaja Ülle Kaskla. Tema on meie
majas olnud 29 aastat. Üllatasid meid aga
väikesed “Neiokesed”, kes tänu Kadri Sikkale
ja Annely Ottepile ei jäänud alla tõelistele
eurolaulikutele. Oma lasteaia meenutusi tuli
jagama endine kasvandik Marge Oopkaup.

Järgmisena õnnitlesid meid ja andsid
staaþikamatele töötajatele üle tänukirjad valla-
vanem pr. Taimi Saarma, volikogu esimees hr.
Tiit Kollo ja abivallavanem pr. Ave Paat.

Sünnipäevapidu jätkus õnnitluste ja heade
soovidega kõigilt külalistelt! Vaatamata sügi-
sesele pimedale õhtule, säras päike meie majas
edasi!

Juubelipidustuste raames toimus 16. okt.

suur Perespordipäev Loo Spordihoones, kus
lapsed koos vanematega said erinevatel spor-
dialadel rammu katsuda.

Veel toimus 22. oktoobri hommikul suur
sünnipäevapidu lasteaia lastele. Esinejaks olid
klounid Bim ja Bom, kes lõbustasid meid oma
naljadega ja iga laps sai kingituseks õhupallist
meisterdatud looma, seejärel laulsid lapsed
sünnipäevalaulu ja said  maiustada meie armsa
koka Kaisa Pahkma valmistatud torti!

Mul on suur au ja rõõm tänada kõiki meie
maja naisi sõbraliku meele ja tohutu töö eest!

Tuhat tänu Teile kõigile peo ettevalmis-
tamise ja läbiviimise eest! Jätkugu veel kauaks
südamesoojust ja sära Teie poolt valitud teel!

Austusega,
KATRIN PALDERMAA
Kostivere Lasteaia juhataja

Juba 30 aastat järjest avab esmaspäeva hom-
mikul oma uksed Kostivere lasteaia praegune
hoone. Siia tõttavad hommiku varastel tun-
didel söögitegijad ja õpetajad, et võtta vastu
veel päriselt unesülest virgumata pisipõnne.
Aeg oma igavese liikumisega on jõudnud nii
kaugele, et lasteaia algusaastate kasvandike
lapsed on läbinud juba lasteaiatee ja jõudnud
kooli.

50. aastate alguses tööd alustanud Kosti-
vere lasteaia kolmanda maja avamisest möö-
dus augustikuus 30 aastat. Tol ajal oli maja
juhataja Evi Kalju. Käesolevaks ajaks on ava-
misajast tööle alles jäänud kaks töötajat: kokk
Kaisa Pahkma ja sõimekasvataja Ester
Nõmme, kes praegu on õpetaja ametinime-
tusega. Õpetaja Estril on aastatetagusest ajast
meenutada tohutut tööd, mida tuli majas ehi-
tusejärgselt  palju teha. Lisaks töötajate koris-
tustöödele oli ka kõigil lastevanemail tarvis 8
töötundi teha. 

1974. aastal oli asutuse nimeks KOSTI-
VERE LASTEPÄEVAKODU, mis töötas öö-
päevase lasteasutusena. Maja projekteeriti
140-kohalisena. Avamisehetkel alustas tööd 1
sõime- ja 1 aiarühm. Järk-järgult sisustati ja
avati uusi rühmaruume. Maksimaalselt on
majas töötanud 2 sõime- ja 3 aiarühma. 1986.
aastal alustas majas tööd Kostivere Põhikooli I
klass, mis sellest sügisest jätkab tööd kooli
juures. Rühmade arv vähenes seoses muu-
tustega ühiskonnas. Pärast lapse sündi pikenes
emal lapsehoolduspuhkus ning seetõttu ei
tõtatud vahepealsel perioodil lapsi nii kiiresti
sõimerühma viima. Kuni käesoleva sügiseni
töötas lasteaed 3 aiarühmaga. Alates 2003.
aastast alustas Jõelähtme Vallavalitsus maja

renoveerimisega, mille käigus kahekordistus
saali pindala. Köök, rühma- ja olmeruumid
vastavad kaasaja nõuetele. Sellel sügisel sai
avatud kauaoodatud sõimerühm, mis koheselt
täitus. 1998. aastast on maja katuse all ka
eakate inimeste PÄEVAKESKUS. 

30 aasta jooksul on lasteaia lõpupeoni jõud-
nud 465 last. Ka õppe-kasvatustöö põhimõtted
on aastate jooksul suuresti erinenud.  Lasteaed
oli 30 aastat tagasi majandi alluvuses. Kõige
sobilikum tundus tol ajal siinses majandis
olema laste ööpäevane hoidmisviis. Ka selle
aja ajakirjandusest käis läbi kirjutisi, kus mär-
giti, et vanemad võivad oma lapse pärast
nädal aega muretud olla, sest laps on õppinud
töötajate hoole all. See aga oli suuresti masen-

dav. Laps oli lasteasutuses ja side vanema ning
lapse vahel muutus nõrgaks, jäid ära koos kas-
vamis- ja avastamisrõõmud. Ka kasvatajate  ja
lastevanemate koostöö oli üsna pinnapealne.
Mõne kaugema piirkonna lapse vanemat ei
õnnestunudki näha. Meie maja algusaastail oli
nõue, et õppetöö oleks suurelt osalt koolilik.
Oli tund, mis ei olnud mänguga seotud. Ees-
märk oli viia lapsed ühtsele tasemele, mis pidi
vastama programmis kirjapanduga. Taha-
plaanile jäi lapse individuaalsus ja iga isiksuse
harukordsus. Lapsed tulid üldjuhul sõimesse
1-aastaselt, mil neid oli väga kerge ühtemoodi
tegutsema panna. Tänapäeva eelis on aga see,
et laps on kauem  kodus ning tema isiksus saab
välja kujuneda koduses õhkkonnas koos oma
perega. Ta on  iseteadlikum, tema ainulaadsust
tuleb arvestada. Tore on, et ka lapsevanemad
on teadlikumad õpetamis- ja kasvatusküsi-
mustes kui näiteks paarkümmend aastat tagasi.
Üldjuhul on meie laste emad ja isad väga huvi-
tatud koostööst oma laste õpetajatega.

Õpetajatel on tulnud muutusi läbi teha ka
töötamise stiilis. Algusaastail oli majas autori-
taarne juhtimisstiil, mis takistas kasvatajatel
tööle loominguliselt läheneda. Hilisematel
aastatel on õpetajad saanud palju arvestada
oma pikaajalisi kogemusi ning neid  kohanda-
da tänapäevaste nägemustega. Ausse on tõus-
nud õpetus läbi mängu, mis ongi koolieeliku
põhitegevus. Töös lastega saab palju arvestada
hetkeolukorda. Meie maja pedagoogilised töö-
tajad on kõik eriharidusega ning on omaks võt-
nud elukestva õppe. 

Kirja pannud 

ÜLLE KASKLA  

Kostivere lasteaia maja - 30

Elagu Kostivere Lasteaed!
Kostivere Lasteaia üllatusesinejad  “Neiokese”

Kostivere lasteaeda õnnitlemas vallavanem
Taimi Saarma, volikogu esimees Tiit Kollo ja
abivallavanem Ave Paat.
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Septembris kuulutas postimüügikataloog Quelle
välja üle-eestilise piparkoogivõistluse. 

Loo kooli 6b klass võttis osalemismõttest kohe
kinni ja nii andis konkursil osalemine viiele
tüdrukule, Teele Hallmägile, Mari Hütsile,
Hanna Liisa Tederile, Hedvig Tõnissonile ja Liisi
Vaabile, hea võimaluse oma sügisvaheaeg põneva
tegevusega sisustada, sest küpsetised tuli Tallinna
saata 30. oktoobriks.

Idee leidmine ei olnud keeruline. Eelmisel aastal
oli klass teinud koduvalla maketi ja nüüdki otsusta-
ti piparkook just Jõelähtme valla kujuline teha.
Nuputamist ja meisterdamist jagus kolmeks päe-
vaks. Sel ajal ei olnud veel piparkoogitainastki
poest saada. Tuli ise teha, kahjuks ei tulnud ta tume
nagu õige olnuks, aga meile sobiski beezikas
paremini. Töö ettevalmistamisel saime teada, et
toiduvärve müüakse vaid lihavõttepühade ajal, kuid
osta saab nelja erinevat värvi tuhksuhkrut, millest
glasuuri teha. Paraku ei kuulu sinine värv nende
hulka. Meil oli vaja sinisega jõed teha. Mida teha?
Lahendusena ostsime siniseid komme ja sulatasime
nendelt värvi maha. Saadud siirupiga segasime
valge glasuuri jõgedeks. Piparkoogikardile tegime
mõned majad, teed, jõed ning puud ja põõsad.
Merre panime ka saared, mis on Jõelähtme territoo-
riumil. Merepiiri kasutasime töö huvitavamaks
eksponeerimiseks. 

Tööde hindamisel oligi oluline, et küpsetis ja pa-
kend oleksid üks tervik. Roheline isevalmistatud
karp ja sinisest krepp-paberist meri andsid eba-
määrase kujuga piparkoogile konkreetse tähenduse.

Töö ära saatnud, hakkasime tulemusi ootama.
Võistlus toimus kahes vanuserühmas, 1.-6. kl. ja 7.-
12. kl. ning kummastki vanuserühmast pääsesid
lõppvooru 10 paremat. Kolm nädalat tuli oodata,
see aeg tundus väga pikana. 22. novembril saime
kutse lõppvõistlusele. Meie töö oli 75 eeltöö hul-

gast parimate hulka valitud. Rõõm oli suur, kuid
kohe tuli jälle tegutsema  hakata. Tüdrukud valmis-
tasid tööõpetuse õpetaja Helle Tõnissoni juhenda-
misel uuesti glasuurid ning harjutasid teede ja jõge-
de tegemist. Mari ema õmbles põlled ja rätikud. 

28. oktoobri hommikuks olime valmis tulle
minema. Ärevust ja põnevust jagus. Üks tüdruk oli
juba unes näinud, et piparkook ununeb ahju pane-
mata ja kohe hakkavad glasuuriga joonima. Teine
jälle ärkas palju enne kella. Lohutasin, et see on hea
märk, kui närv sees. Lõppvõistlus toimus Radisson
SAS Madissoni restoranis ja 2 tunniga tuli teha
eeltöö koopia. Korraldajate poolt oli võistkon-
dadele laud, plaat ja mõned nõud, üllatusena ka
Quelle kirjaga põll. Lisaks tingimusele, et töö peab
olema eeltööga sarnane, ei tohtinud finaalis täiskas-
vanu enam juhendada. Võistlejad pidid ise korral-
dama kõik töölõigud. Kaks tundi möödus töiselt ja
siis alustas zürii oma ringkäiku. Tüdrukud said sel
ajal kehakinnitust ning kuulata popansambli Nexus
esinemist.

Zürii koosseis oli aukartust äratav, Pädaste mõis-
nik Imre Sooäär, restorani Charital peakokk
Emmanuel Wille, ajakirja Kroonika peatoimetaja
Ingrid Tähismaa, laulja Mihkel Mattisen, näitleja
Tarvo Krall, ajakirja Stiina toimetaja Caspar Saar,
Riigikogu liige Jaanus Rahumägi, algklasside
õpetaja Terje Mattisen, Quelle Eesti tegevjuht Mari
Rahumägi ja piparkoogivõistluse üks korraldajatest
Henri Käsper. Hinnati piparkookide sarnasust
eelvooru tööga, võistkonna koostööoskust, pipar-
kookide valmistamise protsessi ja loomingulisust.

Meie tööd “Jõelähtme vald” hindasid nad väga
kõrgelt. 1.-6. kl. arvestuses saime II koha, millega
kaasnesid diplomid ja igale tüdrukule CD-mängija.

KERSTI LEPIK,
klassijuhataja

Oli külm ja tuuline 2004. aasta maikuu 11. päev, kui
Koogi ja Koila külade armsad inimesed tulid kokku
Jägala talli õuele. Valiti ühine külavanem ja eest-
seisus. Aasta hakkab läbi saama, külavanemana
tahan tänada kõiki külaelanikke ja vallavalitsuse
töötajaid lahke ning sõbraliku suhtumise eest.
Heameel on tõdeda, et meie külas on selle aasta
jooksul toimunud palju positiivset ja me oleme igati
arenev küla.

Vabariigi Presidendi poolt 1998. aastal taas-
algatatud kodukaunistamisalane liikumine on laie-
nenud nüüd ka Koogi külasse. Tänavuse aasta või-
dupühal anti Vabariigi Peaministri allkirjaga tänu-
kiri ja rahvusvärvides mastivimpel üle meie küla
auväärsele perele – Leili ja Arno Haavelile. Hindan
väga selle pere koduarmastust, lahkust ja tahet luua
oma koduümbrus kauniks. Maalähedus ning kor-
rastatud õued on kõikidele inimestele positiivne
tulemus ja pean tõdema, et neid kodusid meie külas
on mitmeid. Loodan väga, et küla alguses olevad
varemed saavad oma peremehed ja seega nende
ümbrused korda.

Jõelähtme Vallavalitsus esitas Koogi küla Ilusa
küla heakorrakonkursile. Nüüdseks on  tulemused
selgunud, ja kuigi küla ei saavutanud auhinnalist
kohta, oli see ikkagi väga hea kogemus ja stiimul
selleks, et järgmisel aastal uuesti kandideerida.
Loodan, et kõik üheskoos oma kodusid kaunistades
ja säilitades loodussõbraliku keskkonna, elame
varsti tõeliselt ilusas külas.

Aastaid oleme olnud nördinud ja vahel isegi kur-
jad tolmuse kruusatee pärast, nüüd on mul suur
heameel Teile öelda, et Maanteeamet võttis vastu

otsuse: 2005. a. kevadel teostatakse Jägala Joa
kruusatee remonttööd ja paigaldatakse mustkate.
Kuna Joa teel on liikluskoormus väga suur, on see
meie külale oluline ning suur sündmus. Olen tänu-
lik hr. Taivo Teigarile As Üle-st, kelle vastutule-
likkus teeb südame soojaks. Sellel aastal paigaldati
külale liiklusmärgid ja korrastati bussipeatused.

Oleme väikese küla elanikud ja sooviksin väga,
et oleksime ühtekuuluvamad ja teotahtelisemad.
2005. aasta kevadel tahaksin koos külaelanikega
hakata  rajama küla kooskäimise kohta, kuhu ehita-
me kiige ja lastele palliplatsi. 

Soovin igasse kodusse jõulurahu ja meeleolukat
aastalõppu!

Austusega
HELI LÄNS

TUNNUSTATAKSE 
PARIMAID SPORTLASI

Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste
Liit ja Harjumaa Spordiliit tunnustavad Harju
maakonna parimaid sportlasi. Selleks ooda-
takse hiljemalt 27. detsembriks ettepanekuid
maakonna parima naissportlase, parima
meessportlase ja parima võistkonna kohta.

Parimad sportlased kuulutab traditsioonili-
selt välja maavanem spordiaastat kokkuvõt-
val pidulikul vastuvõtul, mis toimub 14. jaa-
nuaril 2005 Eesti Draamateatris. Parimad
sportlasi autasustatakse karikatega.

Harjumaa parima sportlase selgitamise
traditsioon on maakonnas üks pikemaid. Pari-
maid sportlasi valitakse juba aastast 1956
ning tänavu toimub see 49. korda.

Ettepanekud kandidaatideks tuleb esitada
hiljemalt 27. detsembriks 2004 Harju Maava-
litsuse kultuuri- ja sporditalitusse, Roosi-
krantsi 12, 15077 Tallinn  märksõnaga “Parim
sportlane” või e-posti aadressil
mati.lill@mv.harju.ee 
Taotlus on saadaval Harju Maavalitsuse 
kodulehel aadressil
http://www.harju.ee/failid/kultuur018.pdf.  
Lisainfo: Mati Lill
Kultuuri- ja sporditalituse 
sporditöö peaspetsialist
Tel. 611 8757, 
e-post: mati.lill@mv.harju.ee

KOHALIKU OMAALGATUSE 
PROGRAMM TOETAB 
HARJUMAA ÜHENDUSI 
484 000 KROONIGA

Kohaliku  omaalgatuse  programmile laekus
Harju maakonnas tänavu ainukeseks jääval
voorul 57 taotlust kogusummas 1 178 068
krooni. Harju maakonnale eraldatud toetus-
summa on 484 tuhat krooni. Maakondlik
komisjon otsustas selle summa ulatuses toeta-
da 35 Harjumaa maapiirkondade kodanike-
ühenduste projekti. 

Kõige rohkem positiivseid otsuseid
saanud taotlusi, kokku 25, laekus kohaliku
elukeskkonna parandamise valdkonna tege-
vuste toetamiseks. Neist enamus (14) olid
projektid, kus taotleti seadmeid ja vahendeid
seltside ja ühenduste tegevuseks (murunii-
dukid, arvutid, foto- ja videotehnika, rahvarii-
ded jm). 10 projektiga taotleti toetust avali-
kuks kasutamiseks mõeldud objektide (laste
mängu- ja spordiväljakud, suusa- ja matkara-
jad, külamuuseumid, infopunktid) rajamisele
ja korrastamisele.

Kogukonnaliikmete koolitamise ja koha-
liku arengu kavandamise valdkonnast otsus-
tati toetada 9 taotlust. Siia kuulusid ka
maakondlike ühenduste Kodukant Harjumaa,
Harjumaa Külade Ühenduse, Harju Taluliidu
ja Harjumaa Pensionäride Ühenduse poolt
kavandatud koolitused.

Kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide
väärtustamise valdkonnas otsustati toetada 8
taotlust. 

Kahjuks tuli eitav vastus anda mitmetele
noorsoo-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna pro-
jektidele, kuna need tegevused ei kuulu
otseselt kohaliku omaalgatuse programmi
prioriteetide hulka.

Eitav vastus tuli paraku anda ka mitme
külaseltsi taotlustele põhjusel, et nende poolt
kavandatav avalikuks kasutamiseks mõeldud
objekt asub riigi maal. Riigi nimel aga
külakogukonnaga maade pikaajalisele kasu-
tusele andmise praktika seni puudub.

Maapiirkondadele mõeldud kohaliku oma-
algatuse programmi eesmärgiks on kohalik
areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv
läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.
Taotlusi programmi vahenditest toetuse saa-
miseks võivad esitada seltsingud, mittetulun-
dusühingud ja kodanikualgatuse korras loo-
dud sihtasutused.

Finantseeritavad ühendused, projektide
nimed ja toetuste summad on toodud Harju
Maavalitsuse kodulehel: aadressil
http://www.harju.ee/failid/maaelu004.pdf

HARJU MAAKONNA TEENETEMÄRGI
SAAJAD ON ARE KAURIT JA 
HARRY ILLAK

Harju maavanema kohusetäitja Orm Valtsoni
korraldusega autasustatakse 2004. aastal
Harju maakonna teenetemärgiga Are Kauritit
ja Harry Illakut. 

Are Kauritit autasustas maavanem Harju
maakonna teenetemärgiga silmapaistvate
sporditulemuste eest motokrossis. 

Are Kauriti kandidatuuri Harju maakonna
teenetemärgi saamiseks esitas maavanemale
Raasiku Vallavalitsus. 

Harry Illakut autasustas maavanem Harju
maakonna teenetemärgiga Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri loomise ja tulemusliku töö
eest puhkpillimuusika edendamisel. 

Harry Illaku kandidatuuri Harju maakonna
teenetemärgi saamiseks esitasid maavane-
male Saue Linnavalitsus, Saue Muusikakool
ja MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester.

Harju maakonna teenetemärgiga autasus-
tatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud
eriliste teenete eest. Teenetemärki annab maa-
vanem alates 1996. aastast. Eelnevatel aasta-
tel on teenetemärgiga autasustatud 17
inimest.

Are Kaurit ja Harry Illak saavad Harju
maakonna teenetemärgi kätte 30. detsembril
maavanema vastuvõtul Rahvusooper “Esto-
nia” Valges saalis, millele järgneb tradit-
siooniline Harjumaa Ball.

HASARTMÄNGUMAKSUST TOETATI
HARJUMAA PROJEKTE ENAM KUI
890 000 KROONIGA

Hasartmängumaksust said regionaalsete
investeeringute toetamise programmi II
voorus Harjumaalt toetust 3 projektitaotlust
kogusummas 892 453 krooni.

Hasartmängumaksust laste, noorte,
perede, vanurite ja puuetega inimestega seo-
tud regionaalsete investeeringute toetuste
saamiseks esitati Harjumaalt kokku 12 pro-
jektitaotlust, millest toetusi said Paldiski Lin-
navalitsuse taotlus “Paldiski Vene Gümnaa-
siumi köögi renoveerimise II etapp”, Keila
Vallavalitsuse taotlus “Klooga Noortekeskuse
hoone kohandamine aastaringseks kasu-
tamiseks” ning Anija Vallavalitsuse taotlus
“Alavere Põhikooli spordiväljak”. 

MAAVANEM AUTASUSTAB KAUNI
KODU JA ILUS KÜLA KONKURSSIDE
VÕITJAID

Kodukaunistamise Harjumaa Kogu tunnistas
2004. aasta Kauni kodu konkursi võitjaks era-
mute ja korruselamute hulgast perekond Kalli
kodu Saku alevikus, Saku vallas. Maakodude
hulgast tunnistati võitjaks perekond Miguri
maakodu Lohusalu külas, Keila vallas.
Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast
tunnistati võitjaks Sausti Mõisa Külalistema-
ja Sausti külas, Kiili vallas. Konkursil valiti
kauneim kodu kategooriates eramud ja kor-
rusmajad, maakodu ning ühiskondlikud
hooned ja ettevõtted.

Konkursile esitasid 18 omavalitsust kokku
15 eramut või korruselamut, 14 maakodu ja 9
ühiskondlikku hoonet või ettevõtet. 

Omavalitsuste kategoorias tunnistati võit-
jaks Saue linn. Konkurentsi pakkusid ja hin-
natud said ka Kuusalu vald ja Keila linn.
Omavalitsustevahelise paremuse väljaselgita-
misel arvestas maakondlik komisjon omava-
litsuse keskuse, ühiskondlike asutuste ja
rahvakogunemise kohtade heakorda, teede ja
tänavate korrasolekut ning omavalitsuse-
siseste heakorrakonkursside läbiviimist. 

Ilusa küla konkurss viidi läbi  Harjumaa
Omavalitsuste Liidu toel ja eestvedamisel.
Kaunimaks külaks tunnistati Ohtu küla Keila
vallast, teise koha sai Juminda küla Loksa
vallast ning kolmanda koha Metsanurme küla
Saku vallast.

Kõigi kategooriate kolme paremat
autasustatakse Harju Maavalitsuse tänukirja
ja auhinnaga. Konkurssi Kaunis kodu ja Ilus
küla viiakse läbi seitsmendat aastat.

Külast, mis asub
kahe jõe vahel

Magus Jõelähtme vald
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Jõelähtme Vallavolikogu 30.11.04
otsusega nr. 149 kinnitati Jõelähtme
valla territooriumil paiknevate ava-
likult kasutatavate teede nimekiri, mis
on üks osa koostamisel olevast  ülevaba-
riigilisest teede registrist.

Aastatel 2002–2003 inventariseeriti
Jõelähtme valla haldusterritooriumil paik-
nevad teed ning iga tee sai oma numbri.
245 on  Jõelähtme valla kood. Avalikult
kasutatavad teed on kõik riiklikud, koha-
likule omavalitsusele, samuti Riigimetsa
Majandamise Keskusele kuuluvad teed
ning nendel teedel korraldab teehoidu tee
omanik (Teeseadus § 10 lg 3). Avalikult
kasutatavatel erateedel korraldab teehoidu
kohalik omavalitsus (Teeseadus § 10 lg 3).
Mitteavaliku tee kasutajaks on enamjaolt
vaid ühe kinnistu omanik(ud) ning seda
teed on kohustatud korras hoidma antud
kinnistu omanik (Teeseadus § 10 lg 3).

Täiendav info: Jõelähtme Vallavalitsuse
abivallavanem Arvo Pärniste 
(tel. 60 54 889, 
e-post arvo@joelahtme.ee). 

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme           30. november 2004  nr. 150

Objekti avaliku kasutamise kokkuleppe
sõlmimine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korral-
duse 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 ja Põllumajandusministri 29. oktoobri 2004.a.
määruse nr. 176 “Eesti riikliku arengukava
Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõ-
tuks – ühtne programmdokument aastateks 2004
– 2006” meetme 3.5 “Külade taastamine ja
arendamine” tingimused, Jõelähtme Vallavo-
likogu
O T S U S T A B:

1. Sõlmida EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maar-
ja Kogudusega kokkulepe (lisatud), Kogudusele
kuuluva kinnistu nimega Kiriku I maatükk, ava-
likuks kasutamiseks andmiseks.
2. Volitada kokkulepet sõlmima vallavanem
Taimi Saarma.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme              30. november 2004  nr. 149

Avalikult kasutatavate teede nimekirja 
kinnitamine.

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 6 lõike 3 punkti 1 ja teeseaduse (RT I
1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93,
565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63,
387; 2003, 79, 530; 88, 594),   Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Kinnitada Jõelähtme valla territooriumil asuvate
avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede, mille tee-
hoidu korraldab vald, nimekiri vastavalt lisale.
2. Vallavalitsusel korraldada kinnitatud nimekirja
avalik väljapanek.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

Tiit Kollo 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                    30. november 2004 nr. 148

Jõelähtme valla alaealiste komisjoni moodusta-
mine.

Arvestades vajadust parandada alaealistega tehta-
vat kriminaalpreventiivset tööd, pöördus Jõelähtme
Vallavalitsus Harju Maavalitsuse Alaealiste
komisjoni poole ettepanekuga kooskõlastada
Jõelähtme valla alaealiste komisjoni moodusta-
mine. Küsimust arutati Harju Maavalitsuse Alaea-
liste komisjoni istungil 18. novembril 2004. a. ja
otsustati kooskõlastada Jõelähtme valla alaealiste
komisjoni moodustamine. Võttes aluseks eelöeldu,
Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 2002,
82, 479; 90, 521; 2003, 26, 156; 2004, 30, 206;
2004, 46, 329) paragrahv 11 lõike 2, paragrahv 12
lõike 3 ning Harju Maavalitsuse Alaealiste
komisjoni koosoleku protokolli 18.11.2004. a.,
Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B:

1. Moodustada Jõelähtme valla alaealiste komisjon.
2. Vallavanemal nimetada käskkirjaga alaealiste
komisjoni isikkoosseis.
3. Nimetada volikogu esindajana Jõelähtme valla
alaealiste komisjoni koosseisu Ardo Lass.
4. Vallavalitsusel edastada komisjoni koosseis
Harju Maavalitsuse Alaealiste komisjonile.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 30. november 2004 nr. 147

Jõelähtme valla Haapse küla Strandhofi
maaüksuse detailplaneeringu osa Naudingu
maaüksuse I detailplaneeringu kehtestamine.

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000,
51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174;
36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579;
2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277;
56, 399) paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimis-
seaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38,
258) paragrahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme valla Ehi-
tusmääruse (KO 2003, 104, 1933) paragrahv 3
punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Haapse küla Strandhofi maaüksuse
detailplaneeringu osa Naudingu maaüksuse detail-
planeering vastavalt OÜ Maaplaneeringud poolt
koostatud tööle nr. 139-02, detailplaneeringuga
nähakse ette kolme kinnistu moodustamine, kus-
juures iga kinnistu koosneb ühest elamumaa katast-
riüksusest ja ühest maatulundusmaa katastriük-
susest. Planeeritava ala suurus on 8,33 ha.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavaks-
tegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme               30. november 2004 nr. 145

Jõelähtme valla Iru küla Äia tee 12, 14 ja
Ämma tee 16 kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine.

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000,
51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174;
36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579;
2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277;
56, 399) paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimis-
seaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38,
258) paragrahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme valla Ehi-
tusmääruse (KO 2003, 104, 1933) paragrahv 3
punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Iru küla Äia tee 12, 14 ja Ämma tee
16 kinnistute  detailplaneering vastavalt OÜ Maa-
planeeringud poolt koostatud tööle nr. 143-02,
detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate krun-
tide piiride korrigeerimine ja transpordimaa krundi
moodustamine. Planeeritava ala suurus on 0,7 ha.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavaks-
tegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavaks-
tegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme         30. november 2004. a. nr. 52

Katastriüksuse sihtotstarbe määramise
osaline delegeerimine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korral-
duse 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 ja Maakatastriseaduse (1994, 74,
1324; 2001, 9,41; 93, 565; 2002, 47, 297; 61,
375; 63, 387; 99, 579; 2003, 51, 355) para-
grahv 18 lõike 6, millest tulenevalt määrab
kohalik omavalitsus planeerimisseaduse
kohase detailplaneeringu koostamise kohus-
tuse puudumise korral katastriüksuse sihtots-
tarbe üldplaneeringu alusel, Jõelähtme Valla-
volikogu

M Ä Ä R A B:

1. Delegeerida Maakatastriseaduse paragrahv
18 lõikes 6 kohalikule omavalitsusele pandud
ülesannete täitmine Jõelähtme Vallavalitsuse-
le.
2. Määrus jõustub 06. detsembril 2004.a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme          30. november 2004  nr. 51

Jõelähtme vallavara valdamise, kasu-
tamise ja käsutamise korra muutmine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korral-
duse 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 1 punkti 6,  Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 01. juuli
1997.a. määrusega nr 10 kinnitatud
“Jõelähtme vallavara valdamise, kasutamise
ja käsutamise korra” punkti 4.2. ning sõnasta-
da see alljärgnevalt:
“ 4.2. Kinnisvara soetamine toimub vallavo-
likogu otsuse alusel ja määratud korras, välja
arvatud transpordimaa sihtotstarbega kinnis-
tute soetamine.
4.2.1. Transpordimaa sihtotstarbega kinnis-
tute soetamise otsustab vallavalitsus.”
2. Määrus jõustub 06. detsembril 2004a.

Tiit Kollo 
Volikogu esimees

Jõelähtme valla 
kommunaalmajandusest
Eesti vastuvõtmisel Euroopa Liitu ei avanenud
meie jaoks üksnes piirid, vaid tekkis reaalne või-
malus teha Ühtekuuluvusfondi tagastamatu
abiga korda seni rahapuudusel kiratsenud tihe-
asustusalade veevarustus ja kanalisatsioon.
Jõelähtme vald on lülitatud kümmet omavalitsust
haaravasse Ida-Harju ja Keila-Vasalemma vee-
kaitseprojekti, millisega on kavandatud inves-
teerida Jõelähtme valla veemajandusse aastatel
2007-2008 orienteeruvalt 116 miljonit eesti
krooni.  Septembris allkirjastati leping rahvusva-
helise konkurssi korras leitud konsultatsioonifir-
maga Halcrow Group Limited, kes hindab pro-
jektiga haaratud omavalitsuste ja nende territoo-
riumidel tegutsevate vee-ettevõtjate olukorda
ning valmistab 2005. aasta juuliks ette dokumen-
tatsiooni, mille alusel korraldatakse rahvusvahe-
line konkurss töövõtja leidmiseks. Konsultat-
sioonifirma tehnilised eksperdid ja finantsspet-
sialistid on juba jõudnud tutvuda Jõelähtme valla
veevarustuse-  ja kanalisatsioonirajatistega, sel-
les valdkonnas seni koostatud projektidega ning
valla finantsolukorraga. 

Vallal seisab lähikuudel ees oma vee-ette-
võtluse restruktureerimine selliselt, et vee-ette-
võtlus vallas oleks koondatud ühe vee-ettevõtja
kätte. Koostöös teiste omavalitsustega on välja-
töötamisel skeem ja õiguslik regulatsioon selle
kohta, mil viisil saab toimuma antud projekti
juhtimine järgmisel aastal peale seda, kui kon-
sultatsioonifirma Halcrow Group Limited on
oma töö lõpetanud. Projekti edasine käekäik ja
õnnestumine sõltuvad nüüd eelkõige valla enda
haldussuutlikkusest. 

Jäätmemajanduse peab vald viima vastavusse
käesoleval aastal jõustunud uue jäätmeseaduse-
ga. Koostamisel on jäätmetekitajate elekrooni-
line register, kehtestatamisel jäätmeveo piirhin-
nad ning ettevalmistamisel konkurss jäätmeve-
daja või -vedajate leidmiseks. Koostatakse
jäätmekava ja uus jäätmehoolduse eeskiri.

Kõigi nende ülesannete täitmine nõuab valla-
ametnikelt kogemusi ning häid majanduslikke,
juriidilisi ja tehnilisi teadmisi. Jõelähtme vald
otsustas aga käesoleva aasta teisest poolest valla
kommunaalosakonna sootuks likvideerida. Otsus
tundub ebaloogiline, kuid just vana süsteemi
likvideerimine loob tihti soodsa pinna uue tegusa
struktuuri tekkele. Järgmisel aastal toimuvad
valimised annavad selleks ka võimaluse. 

Lahkudes Jõelähtme valla avalikust teenistu-
sest soovin kogu vallarahvale häid jõulupühi
ning tegusat ja õnnelikku 2005. aastat.

REIN-ALLAN KASK

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB 
alljärgnevate peremehetute ehitiste hõivamisest:

Endine ühislaut asukohaga Nehatu küla, Jõelähtme vald, Harjumaa. 
Ehitise viimane teadaolev omanik teadmata.

AÜs Veteran krundil nr. 6 asuv aiamaja asukohaga Uusküla, Jõelähtme vald, 
Harjumaa. Viimane teadaolev omanik Aleksandra Grosman, eluk. Vene 8-3, Tallinn.

Välisvalgustuse võrk pikkusega 979m, el. liin 4*A35+1*A16; betoonmastid     
22 tk; puitmastid betoonjalandil 7tk, asukohaga Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
Viimane teadaolev omanik Aianduskooperatiiv “Iru”.

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. märtsiks 2005. a. 
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26.12 ELLA JÜRJO, Iru küla

87
14.12 AGNES-ELISABETH KIVISILD,

Kaberneeme küla
85

09.12 LINDA MAISA, Manniva küla  

83
18.12 ERNA KINGSEPP, Jõelähtme küla

82
24.12 ERNI HAAVEL, Ruu küla  

24.12 ADELE TIITS, Kostivere alevik

81
08.12 AURELIE-PAULINE MÖLDER,

Maardu küla

80
19.12 EDGAR SILLA, Loo alevik

70
07.12 VIRKE KOPPEL, Loo alevik  

08.12 MAIRE-MELAINE PAPP, Loo alevik
14.12 VÄINO VARES, Loo alevik  
14.12 HILLI ÕUNAP, Saha küla  

17.12 ENDEL LUDVIG, Kostivere alevik  
18.12 RAUL TIISAAR, Parasmäe küla  

19.12 ARNO REIGO, Jägala küla  
24.12 ENDEL ENGMAN, Iru küla  

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
detsembris

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA
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
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NOVEMBRIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

ARNO AUG 10.08.1933 – 01.11.2004 
ANTS PAJUR 20.10.1941 – 19.11.2004 
LEONIDA KLIIT 05.02.1920 – 20.11.2004 
HILDA PIKARO 03.07.1907 – 24.11.2004 

Jõelähtme
kirikus

Teisipäev, 21. detsember 12.30 
Jõuluaja jumalateenistus lastele

Neljapäev, 23. detsember 19.00
Dave Bentoni ja ETV tütarlastekoori 
jõulukontsert (piletitega) 

Reede, 24. detsember 17.00
Jõuluõhtu jumalateenistus. 
Laulavad: Meeli Tammu ja Ardo Lass 

Reede, 24. detsember 21.00
Jõuluöö jumalateenistus. 
Kaasa teenivad koguduse ansambel ja 
muusikud Kuusalust 

Laupäev, 25. detsember 11.00
I jõulupüha jumalateenistus 

Pühapäev, 26. detsember 11.00
II jõulupüha kontsert-jumalateenistus. 

Keskaegseid jõululaule erinevailt rahvastelt esitab vanamuusikaansambel
RONDELLUS. NOVA GAUDIA – spetsiaalne kava jõuludeks. 
Keskaegseid jõululaule tervest Euroopast: Inglismaalt, Prantsusmaalt,
Saksamaalt, Poolast ja Böömimaalt.

Reede, 31. detsember 17.00
Vana-aastaõhtu jumalateenistus

Tallinna Prügila AS pakub tööd

SORTEERIJATELE
Töökoht asub Jõelähtme vallas, 

vajalik on isiklik transpordivahend

Lisainfo:
tel: 609 60 18

e-mail: prugila@cleanaway.ee

AVATUD KAUPLUS
kasutatud 
ja uued riided

RÄTSEP
ootab tellimus - ja parandustöid

OLEME AVATUD:
T-R 11.30-19.00, L 11.30-15.00

Tel. 50 47 312
Saha tee 9C, Loo, 74201 Harjumaa
(endine laste huvikeskus)

LLoooo  llaasstteeaaeedd  ttäännaabb  kkõõiikkii  
oommaa  llaappsseevvaanneemmaaiidd  

aabbii  jjaa  mmeeeellddiivvaa  kkoooossttöööö  eeeesstt..  
Erilised tänud  teile:

perekond Kerde
perekond Vatman
perekond Ajamaa
perekond Kaska

Suur aitäh firmadele:
Loo Elekter

Loo Kaubamaja
OÜ Cambon

Soovime kõigile rõõmsaid päkapikke ja 
tegusat uut aastat!

L a s t e a i a  p e r e

Avaldame sügavat kaastunnet Ingale perega
EMA

Leontine Korn’i
kaotuse puhul.

Neeme Algkool, Neeme Lasteaed, 
Neeme Rahvamaja

Kui säravad tuled me jõulupuul
ja väljas on külm ja kõle,
siis südameid soojendab armastus....
ära hinge Sa sellele sule!

Sa tule ja vaata ja kuulata....
valge lumi meid jõuluga tervitab,
ta tuleb ja tahabki hiilata,
tuua rõõmu ja rahu, mis värvikas.

Rõõmsaid Jõule armas Kostivere Lasteaia pere!
Katrin Paldermaa,

Kostivere Lasteaia juhataja

VÕTAME  TÖÖLE  MÜÜJAID LASNAMÄE   MAKSIMARKETISSE
Sobiv kandidaat on 

hea suhtlemisoskusega, aus, kohusetundlik.

VÕTAME  TÖÖLE  LASNAMÄE MAKSIMARKETI
KULINAARIATSEHHI  ABITÖÖLISI

Sobiv kandidaat on aus, kohusetundlik,
talub pingelist tööd.

Palume CV saata e-postiga siiri.allik@etk.ee
Lisainformatsioon tel.6710443 või kaupluses

Peterburi tee 62a, Tallinn

HELLITA HINGE JA KOSUTA KEHA
LOO  SPORDIHOONES

MASSAAZ
INFO TELEF. 52 55 521

“MEELETU  RÜÜTEL” 
avas Lool seenioride klubi
Üllatuslikult, otsekui pidulikkuse rõhutamiseks, laotus sel talvekuu
pärastlõunal äkitselt maha paks valge lumevaip. Isegi põhjatu pori-
mülgas, mis Loo Kultuurikeskuse uue hoone kõrval siiani vääritult
ja ebakultuurselt haigutanud oli, peitus häbelikult lume alla. Nüüd
oli auväärses eas prouadel küll kena astuda – otse mööda lume-
pehmet rada kultuuritempli poole, seenioride klubi avaõhtule. 

Oma kohaloleku ja hea sõnaga toetasid üritust valla sotsiaaltöö-
tajad Liivi Vain ning Rein Parve. Soojad tervitused ja säravvalge
alpikanni andis üle Kostivere Päevakeskuse juhataja Anne Kanne.
Kuulamisrõõmu ning kaasalaulmise lusti pakkus kõigile iginoor
“meeletu rüütel” Voldemar Kuslap, kes end taas kõikide daamide
südameisse “sisse kirjutas”. 

Nii saigi Loo Seenioride klubi uks paokile. Ja on ootel külasta-
jatele igal tööpäeval kl 10.00-16.00. Astu aga julgesti sisse! 

Tule nina soojendama või lehte lugema;
“maailma parandama” või plaani pidama;
arutlema, milliseid ringe käima panna ja milliseid reise ette võtta;
või pane näputöö ja prillid kotti ning tule lihtsalt tassikesele teele

või topsikesele veele!
SEENIORIDE  TUBA LOO  KULTUURIKESKUSE  
B-KORPUSES  ON  AVATUD  JUST SULLE!

Kai Müürsepp
LKK metoodik

Tel 60 80 576

Laupäeval,  25.  detsembril  2004  kell  15.00  
toimub NeemeRahvamajas 

jõulukontsert. 
Teileesineb Loo Kammerkoor. 

Kontserton kõigileta

3311..  ddeettsseemmbbrriill  kkeellll  2211
ttõõmmbbaammee  jjoooonnee  aallllaa  22000044..  aaaassttaallee!!

Sindtantsitab ansambel
"BOND BAND".

Meeleolukaid
mujalt. Südaööl raketid
šampus pokaalidesse!

Paneaegsasti lauadkinni!
Rahvamaja saal polekummist!
Ü

maksab 100 krooni. 
Sissepääs neile, kel lauas kohti ei jätku

(kuidbaaris ruumi jagub), 50 krooni. 
Ja baar on tasem

Hea tujuga u
vanas rahvamajas!

Kohtumiseni!Ä
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