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RAE VALD PLAANIB TASUDA
LASTEAIAMAKSU VÕLGNEVUSE LISAEELARVEST
Rae valla lasteaiamaksu võlgnevus Tallinnale käesoleva
aasta augustis oli 3 miljonit krooni. Võlgnevus tekkis
alaeelarvestamisega eelarve osas, mis katab arvlemisi
teiste omavalitsustega. Tekkinud võlgnevuse tõttu saatis
Tallinna Haridusamet märgukirja Tallinna lasteaedadele,
mille järgi ei oleks alates selle aasta 1. novembrist
võimaldatud lasteaiakohti Rae valla registris olevatele
lastele. 14. augustil sõlmisid Tallinna Haridusamet ja Rae
Vallavalitsus kokkuleppe, et Rae valla lastele säilitatakse
kohad pealinna lasteaedades juhul, kui Rae vald tasub võla
1. novembriks.

Rae Vallavalitsus näeb võimalust tasuda kogu summa
eelarvesse muude ülelaekunud tulude arvelt ning
septembrikuu vallavolikogu istungile esitatakse 2003.
aasta lisaeelarve eelnõu. Juhul kui volikogu lisaeelarve
kinnitab, tasutakse viivitamatult kogu võlgnevus.
Tallinna lasteaedades käib praegu 95 Rae valla last.
Sven Nugis
abivallavanem finantsalal

EHITUSTEGEVUS RAE VALLAS
Ehitustegevus on viimastel aastatel Rae vallas
hoogustunud. Kolmel viimasel aastal on kehtestatud 71
detailplaneeringut, neist 28 on kehtestatud käesoleval
aastal. 2003. aastal on algatatud juba 35 detailplaneeringut, kuid varasematest aastatest on veel töös 42
detailplaneeringut. Seega praeguseks on kokku töös 77
detailplaneeringut.
Projekteerimistingimusi hoonete ja rajatiste projekteerimiseks on käesoleval aastal väljastatud 135.
Ehitustegevuse intensiivsusest annab ülevaate ka
väljastatud ehituslubade arv, mis on käesolevaks
hetkeks152.
Ehitustegevus on eriti elav Järveküla, Peetri, Raeküla
külade piirkonnas ning Assaku ja Lagedi alevikes.

Ehitatakse põhiliselt uusi paarismaju ja ühepereelamud,
kuid renoveeritakse ka juba olemasolevaid hooneid.
Korterelamute ehitamiseks on algatatud üks detailplaneering Jüri aleviku Väljaku kinnistule elamukvartali
rajamiseks.
Tallinna ringtee ja Tartu maantee äärde jäävatele aladele
rajatakse kontori-, lao- ja tootmishooneid. Suurematest
objektidest 2003. aastal võiks nimetada Pipelife tehase
rajamist Tallinna ringtee äärde Kalevi tootmishoone
kõrvale ning OÜ Kiilto kontori- ja laohoone rajamist Tartu
maantee äärde.
Meelis Kasemaa
abivallavanem arengu- ja planeerimisalal

ÜLDPLANEERINGU ESMAESITLUS TULEKUL
Pärast meeldivalt möödunud suve on aeg jälle asisemate
teemade juurde asuda. Üldplaneeringu koostamine on
jõudnud seisu, kus on valmimas esmane planeeringulahendus. Töörühmad on suure töö ära teinud ja
üldplaneeringu kaart on võtnud kuju, millelt hakkab juba
paistma Rae valla tulevikuvisioon.
Septembri esimesel päeval toimus töökoosolek, kus arutati
töörühma juhtidega läbi eskiislahendus, millele on kantud
maade kasutusotstarbed praeguse seisuga ning
perspektiivsed muudatused nendes. Nüüd tuleb teha veel
viimased täiendused ja parandused ning siis avalikustame
Rae valla üldplaneeringu eskiislahenduse.
Eskiislahendus on alates 9. septembrist tutvumiseks välja
pandud Jüri, Lagedi ja Vaida raamatukogus ning Assaku
toidutares. Avalik koosolek eskiislahenduse aruteluks
toimub 30. septembril kell 18 Jüri Gümnaasiumi aulas,
kus on võimalus kõigil osaleda.
Suhtuge esitatavasse kui töödokumenti, mida me koos
saame töötlema hakata. Mitte midagi ei ole veel lõplikult
otsustatud ning põhjendatud ja argumenteeritud
ettepanekud on igati teretulnud. Nende esitamise võimalus
on avalikul arutelul ja pärast seda veel mitme nädala
jooksul. Kõige parem, kui suudate need esitada kirjalikult.
Ettepanekuid ei ootaks tekstiredaktsiooni ja kirjavahemärkide osas, vaid ikka planeeringu sisu kohta.

Kaartidelt ja tekstist leiate üles teid huvitavad kohad ning
probleemid. Arutage need läbi oma naabritega, külaga jne
ning proovige kujundada ühine arvamus. Planeeringu
koostamisel ei saa me kahjuks alati arvestada iga
üksikisiku arvamusega, sest planeering on koostatud
ühiseid huve arvestavana. Kui aktiivsemad külad leiavad,
et nende poolt esitatud ettepanekuid ei ole veel arvestatud,
siis ärge arvake, et need on unustatud. Just pärast
eskiislahenduse valmimist saame hakata seda täpsustama ja täiendama. Nii et kohtumine seisab meil veel ees.
Töö printsiibiks on üldisemalt üksikule ja täpsemale.
Seega on paras aeg asjaga tutvumiseks ja mõelda, mida
ma oma vallas ja oma maadel näha tahan. Praegu on aeg
selle üle mõtiskleda ja siis saame Teie soovid kajastada
üldplaneeringus. Muidugi rõhutan veelkord, et planeeringute üheks raskemaks osaks on alati isiklike soovide ja
ühiskonna, mille osaks on ka iga üksikisik, vajaduste
ühitamine. Siin tekib ikka lahkarvamusi, aga ärme selle
pärast siis riidu lähme.
Mõistvale ja asjalikule koostööle lootes ning ilusat
koolialgust soovides
Tarmo Peterson
Projektijuht
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Rae Vallavalitsus teatab järgmiste
detailplaneeringute algatamisest:
!
!
!
!
!
!

Vaskjala küla Kesa III maaüksuse detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 5. augusti 2003 korraldusega nr 871.
Kopli küla Päikese kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 19. augusti 2003 otsusega nr 116.
Aaviku küla Tiigi kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 19. augusti 2003 otsusega nr 117.
Järveküla küla Tofre-I kinnistu maatüki II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 19. augusti 2003 otsusega nr 118.
Aaviku küla Vana-Aaviku 18 ja 19 kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 19. augusti 2003 otsusega nr 119.
Jüri aleviku Aruküla tee põik 8 asuva Karu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 26. augusti korraldusega nr 956.

Rae Vallavalitsus teatab
järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest
Lagedi aleviku Suurekivi ja Kuusepajusauna kinnistute pereelamute kvartali detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritavale alale 12 uut pereelamu krunti.
Planeeritava ala suurus 2,62 ha. Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26. augusti 2003 korraldusega nr 958.

Juulikuu Rae Sõnumites ilmus eksitav informatsioon Lagedi aleviku Killustiku 8 detailplaneeringu
kohta.
Rae Vallavalitsus vabandab ja teatab, et Rae Vallavolikogu 8. juuli 2003 otsusega nr 111 kehtestati Lagedi
aleviku Killustiku 8 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagada 18 krundiks, millest hoonestatavad on 12, ülejäänud 6 on
liiklusmaad. Uued krundid hoonestatakse äri- või tootmishoonetega. Planeeritava ala suurus on 6,6 ha.

HARIDUSPROBLEEMIDEST VALLAS
Iga linnaümbruse omavalitsus, kus toimub intensiivne
kinnisvaraarendus seisab ühel hetkel silmitsi sellega, et
napib lasteaiakohti või uusasukate lapsed jätkavad
õpinguid linna koolides.
Selline olukord paneb aga kohaliku omavalitsuse
raskesse olukorda, sest seadusest tulenevalt on
kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada
antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste,
põhikoolide ja gümnaasiumide ülalpidamist.
Lisaks ütleb põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, et
munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad
täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt
selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil
alaliselt elavate õpilaste arvuga.
Rae vald peab üleval nelja kooli, tagades nii
õppimisvõimaluse kõigile Rae vallas elavatele lastele.
Rahvastikuregistri andmetel elab Rae vallas ligi 400
õpilast, kes on valinud kooli väljaspool valla
haldusterritooriumi. Seega suurenevad valla hariduskulutused väljaspool valda õppivate laste koolituskulude
arvelt veelgi. Täna on tõsiasi see, et kasvab laste arv,
kes õpivad väljaspool valla koole. Kui kaks aastat tagasi
oli neid lapsi 190, siis täna nagu juba öeldud üle
neljasaja. Seega, kui me eelnevatel aastatel maksime
teistele omavalitsustele 1,6 miljonit krooni, siis nüüd

oleme me sunnitud arvestama nelja miljoni krooni
suuruse väljaminekuga aastas. Võrdluseks, Jüri
Gümnaasiumi eelarve sel aastal on 4,7 miljonit krooni.
Rae Vallavalitsus ja volikogu on astunud samme
selleks, et tagada meie koolides normaalsed
õppetingimused. Praktiliselt on lõpetatud Vaida
Põhikooli kapitaalremont ja valminud on spordihoone.
Üheks eesmärgiks on valla haridusasutuste kaasaja
nõuetele vastavusse viimine, kuid lähtuda tuleb
tegelikest võimalustest. Kitsaskohti on palju, näiteks
meie kahel põhikoolil puuduvad võimlad, mis peaksid
olema iga kooli loomulik osa.
Käesoleva aasta eelarves on planeeritud raha Pillerpalli
lasteaia rühma remondiks. Lagedi Põhikooli sööklaruumide remondiks ning Jüri Gümnaasiumi köögi
remondiks. Kahjuks on mõlema kooli sööklaruumide
remont mitme asjaolu kokkulangemise tõttu veninud.
Lagedi kooli söökla remont nõuab rohkem raha, kui oli
eelarves planeeritud ning Jüri Gümnaasiumi söökla
remont venis läbirääkimiste tõttu koolis asuva korteri
üürnikuga. Nimelt on korteriruume planeeritud kasutada
sööklaruumide laiendusena, et tagada tervisekaitse
karmistunud nõuded.
Vallavalitsus on teinud volikogule ettepaneku kasutada
planeeritud raha Jüri Gümnaasiumi kapitaalremondi ja
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juurdeehituse projekti tellimiseks, kuna sel aastal enne
õppeaasta algust söökla remont viibis. Samuti on
Harjumaa Omavalitsuste Liit ja maavalitsus toetanud
Rae valla taotlust riigi eelarvest rahaliste vahendite
taotlemiseks ning on planeerinud katta 50% ulatuses
Jüri Gümnaasiumi renoveerimiseks tehtavad kulutused.
Kui suur on tegelik summa, selgub juba pärast riigihanke
korraldamist ja 2004. aasta riigieelarve vastuvõtmist.
Samuti tuleb remontida ja kasutusele võtta tühjana
seisvad rühmaruumid Vaidas Pillerpalli lasteaias ning
remontida Jüris asuva Tõrukese lasteaia rühmaruumid.
Ka on vallavalitsus asunud otsima lahendusi lasteaiakohtade nappuse probleemile, esitades volikogule
eralasteaia toetamise korra. Koolieelse lasteasutuse
seadus ei välista erasektorilt teenuse ostu.
Arvestades kiiret elamuehituse kasvu valla põhjapoolses osas - Peetri ja Assaku piirkond ning Lagedi - on vaja

august-september
vallal lahendada nn Peetri kooli probleem. Kooli ehitus
seisab aga suures osas antud piirkonna vee- ja kanalisatsiooniprobleemi lahendamise taga. Piirkonda lasteaia ehitamise vastu on tundnud huvi kaks arendajat,
seega peaks seal piirkonnas lähiajal lasteaiaprobleem
lahenema. Eeldus vee- ja kanalisatsiooniprobleemi
lahendamiseks on olemas, vald on antud piirkonnas
välja kuulutanud veeettevõtja konkursi.
Seega kitsaskohti ja probleeme, mis lahendamist
vajavad on valla hariduselus palju. Kuigi lahenduste
leidmine ei ole lihtne, ei ole probleemidele mõistuspärase lahenduse leidmine kindlasti ka võimatu.
Soovin kõigile valla õpilastele ja haridustöötajatele
toredat algavat õppeaastat
Endel Lepik
Rae vallavolikogu hariduskomisjoni esimees

JÜRI GÜMNAASIUM UUEL ÕPPEAASTAL
Selle kirjutise ilmumise ajaks on suvevaheaeg unustatud
ning uus õppeaasta Jüri Gümnaasiumis kestnud juba
vähemalt nädala. Enne uue õppeaasta tegemiste
kirjeldamist oleks aga paslik mõned numbrid eelmise,
2002/2003. õppeaasta lühikokkuvõtteks esitada.
Kokku lõpetas kevadel põhikooli 39 ja gümnaasiumi 33
õpilast. Gümnaasiumi lõpetasid hõbemedaliga Tiiu Albin ja
Tiina Marandi. Ka riigieksamite arvestuslik punktisumma oli
parim Tiina Marandil - kolme eksami kogusumma 254
punkti.
Alanud õppeaastat alustas meie koolis 569 õpilast, neist 1.
klassis 46 ja 10. esmakordselt rohkem kui esimeses - 57.
Õpetajaid on ametis 44.
Oma esimest tööaastat pärast ülikooli lõpetamist alustavad
algklassiõpetaja Reilika Arrosaar ja koolipsühholoog
Kristel Tennokese. Uue vene keele õpetajana töötab Alina
Dragun. Keemiaõpetaja Britt Reinmets jätkab küll õpinguid
Taru Ülikooli magistratuuris, kuid kõik keemiatunnid on
endiselt tema päralt. Lapsepuhkuselt on naasnud usundiõpetuse õpetaja Riina Lõhmus ja taas jätkub usundiõpetus.
Peale uute õpetajate ja õpilaste toob iga algav kooliaasta
kaasa teisigi uuendusi. Alanud aasta suurema uuendusena
võib kahtlemata märkida E-kooli rakendumist. E-kooli abil
loodame parandada suhtlemist eelkõige lastevanematega
ja miks mitte ka õpilastega, kindlasti paraneb kõigi
informeeritus kooli taotluste ja koolis toimuva kohta.
Esmakordselt loodame rahuldada ka kõigi pikapäeva rühma soovivate laste vanemate avaldused, tööd alustab kolm
rühma ja kokku on neisse võimalik vastu võtta 75 õpilast.
Kui uue õppeaasta eesmärkidest üldisemalt rääkida, siis
kõige suurem ootus on vaieldamatult õpikeskkonna parandamine ehk teisisõnu kauaoodatud koolimaja renoveerimine. Loodame, et projekt valmib veel sel aastal ja järgmisel
kevadel alustatakse ehitustöödega.
Vähem tähtis ei ole ka õppeprotsessi sisu uuendamine.
Peamise eesmärgina võiks nimetada õppetöö korraldamist
kõigile põhikooli õpilastele jõukohasel tasemel ja teiseks,
õppimise õppimist. Istumajääjaid ja koolitööst sootuks
eemalejääjaid peab olema võimalikult vähe või ühtegi
mitte.
Alustame klassideta gümnaasiumi rakendamist ning
integreeritud majandus- ja inimeseõpetust algklassides.
Inglise keele õppimist alustavad õpilased ka sel aastal

esimesest klassist alates ja ühtekokku on võimalik meie
koolis õppida 5 võõrkeelt - inglise, vene, saksa, prantsuse
ja soome keelt.
Põhikoolis on õpilased jaotatud erinevatesse klassidevahelistesse gruppidesse eesti keele, võõrkeele ja matemaatika tundides, mis võimaldab õpilastel valida erineva
õppetöö tempo ja raskusastme vahel.
Sõlmimisel on ka leping Tallinna Pedagoogikaülikooliga
praktika baaskooli staatuse saamiseks, et tuua üliõpilaste
vahendusel kooliellu rohkem vaheldust ja uusi ideid.
Jätkame ka koostöökõnelusi Tallinna Tehnikaülikooliga
tehniliste õppeainete õpetamise tõhustamise ja mitmekesistamise võimalustest.
Paljust muustki oleks põhjust kirjutada, kuid käesoleva
artikli taotluseks ei ole täielik ülevaade kooli tegevusest,
vaid üksnes uue õppeaasta suuremad uudised, seetõttu
vabandan juba ette, et palju olulist jäi kirja panemata. Kuid
jätkame järgmises lehes.
Lõpetuseks - loodan ja soovin, et tuleb töine ja huvitav
õppeaasta.
Kõigile õpilastele ja vanematele Jüri Gümnaasiumi
töötajate nimel parimat soovides
Martin Kaasik
Jüri Gümnaasiumi direktor

Jüri Gümnaasiumi uued õpetajad.
Vasakult: Reilika Arrosaar,
Britt Reinmets ja Kristel Tennokese.
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LEHMJA KOOLIPERE UUS ÕPPEAASTA
Meie kool oli 1. septembri aktuse ajal ja on paar esimest
koolinädalat väikese kooli jaoks tavapärased värvilõhnased see on mõnus lõhn. See on nagu teade
kõigile koolimaja uksest sisseastujaile, et koolimaja on
suvel valmistunud oma sõpru teadmistepäeval vastu
võtma puhtas kuues. Käesoleva õppeaasta prognoositav õpilaste arv on meie koolis 105- 108. Rõõmustav on,
et meie kollektiiv on pidevalt noorenenud ja sellestki
õppeaastast alustavad tööd Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilased Liina Vagula eesti keele ja Ainar
Nõmm matemaatikaõpetajana. Ajalooõpetajaks saab
Sulev Hallik.
Mida ootab Lehmja koolipere uuelt õppeaastalt?
Töötame juba 4-5 aastat eritingimustes, st väga
kitsastes tingimustes, seda nii õpilaste kui õpetajate
töötingimusi silmas pidades. Sellest tulenevalt ootan, et
õppeaasta jooksul hakatakse uut kooli projekteerima.
Oleme oma mõtted ja energia suunanud ses mõttes
tulevikku koolitanud õpetajaid (eriti noori) nii, et nad

suudaksid hakata kohe tasemel uut kooli looma. Seda
ootavad meilt meie lapsevanemad ja eriti lapsed.
Ootusi uueks õppeaastaks on palju. Kuid äärmiselt
oluline on, et jätkuks eelmisel õppeaastal alanud
tugiõpilaste koolitus ja jätkuks tugiõpilaste tegutsemine,
et õpilased saaksid vajadusel psühholoogilt abi.
Esitaksin üleskutse, et emad-isad tuleksid kooli
korraldatud üritustele, sest lastel on esinemislust
mitmekordne, kui lähedased vaatamas-kuulamas. Veel
soovin südamest, et laste koolitee oleks turvaline ja et
lastel oleks hea olla nii kodus kui koolis ning kõigil alati
riie seljas ja kõht täis.
Meeldivat kooliaastat Rae valla õpilastele, õpetajatele ja
lapsevanematele!
Anne Rentel
Lehmja Põhikooli direktriss

VEIDI RAE HUVIALAKOOLI TEGEMISTEST
ALGAVAL ÕPPEAASTAL
Rae Huvialakool on munitsipaalkool, kus saab õppida
pillimängu ja tegeleda kujutava kunsti ning tantsuga.
Kool saab septembris juba 5-aastaseks.
Rae Huvialakooli tunnid toimuvad pärast lõunat kõigis
valla koolides, põhitegevus käib aga Jüri Gümnaasiumi
ruumides. Rae Huvialakoolis on võimalik õppida
mängima klaverit, viiulit, plokkflööti, flööti, trompetit,
kitarri ja kannelt. Kunstiosakonnas õpitakse joonistamist, maalimist, voolimist, rebimist, liimimist,
kunstiajalugu ja teooriat.
Samuti tegutsevad koolis kaks rahvatantsu- ning kaks
liikumisrühma.

Õpetajaid on koolis 20, õpilasi 190.
Selleks õppeaastaks võtame uusi õpilasi muusikaosakonda vastu üksikutele vabanevatele kohtadele,
konkurss toimub 10. septembril kell 18.30 Jüri
Gümnaasiumis. Osalemiseks palume selgeks õppida
üks laul. Kunstiosakonda võtame vastu kõik soovijad.
Info tel 60 34 209 või 050 34 113
Siiri Laid
Rae Huvialakooli direktor

VAATA MAAILMA
TASUTA ARVUTIKOOLITUSED JÄTKUVAD!
Sügisel algavad taas Jüri Gümnaasiumis arvuti
algõppe kursused täiskasvanuile. Vaata Maailma
kursused on mõeldud just neile, kes seni peaaegu või
üldse mitte arvutiga kokku puutunud ei ole. Meie
kursuste kogemused näitavad, et kui inimesed ületavad
esimese kohmetuse, läheb neil edasine arvuti
käsitlemine juba väga hõlpsasti. Kursused toimuvad
kahel päeval, kummalgi 4 tundi. Tänaseks on Rae valla

inimestest koolitustel osalenud juba üle 200 inimese.
Kui on huvi, siis Vaata Maailma tasuta arvutikursustele
saab registreerida iga päev, helistades telefonil (0) 669
6222. Oodatud on kõik täiskasvanud, kel puudub
varasem kogemus arvutitöös.
Külli Kaasik
Vaata Maailma koolitaja
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KOKKUVÕTE AUGUSTIKUU VOLIKOGU ISTUNGIST
Augustikuu vallavolikogu istung oli suuresti tingitud lähenevast referendumist Euroopa Liiduga ühinemise küsimuses.
Nimelt on kohaliku omavalitsuste volikogude pädevuses
valimiskomisjonide kinnitamine.
Volikogu traditsioonilises avatud mikrofonis võttis sõna härra
Uukkivi, kes palus vallavalitsusel esitada volikogu järgmisele
istungile ülevaate heitvete väljaveost ja purgimisest Rae
vallas sh:
1. Kui palju on vallas majapidamisi (ka inimeste arv),
mis on varustatud lokaalse kanalisatsiooniga (eraldi
järgnevas lõikes: imbsüsteem, kogumismahuti, kuivkäimla, lokaalsed puhastusseadmed)?
2. Kuidas ja kes kontrollib väljavedu?
3. Kuidas toimub aruandlus?
4. Kuhu toimub purgimine Rae vallas?
5. Milline ettevõte tegeleb väljaveoga?
Hr Rosenfeld esines avaldusega, et vallavanem Tarmo Klaar
peaks tagasi astuma, kuna vallavalitsus ei ole jälginud
volikogu seisukohta Rahandusministeeriumi ja vallavalitsuse
vahelise laenulepingu sõlmimisel.
Hr Gutman soovis informatsiooni Jüri Gümnaasiumi lõpetajate
haridustee jätkamise osas kõrgkoolides. Kultuuri- ja haridusamet esitab järgmiseks volikogu istungiks aruande (5 viimase
aasta lõikes), kui paljud Jüri Gümnaasiumi lõpetanutest
pääsesid kõrgkoolidesse ning missugustesse kõrgkoolidesse.
Volikogu 19. augusti istungi päevakorras oli:
1. Rahvahääletuse läbiviimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine;
2. Rae valla 2003. aasta eelarve muutmise I lugemine;
3. Eluruumi vabastamise eest rahalise kompensatsiooni maksmine;
4. Rae Vallavolikogu 10. septembri 2002 määruse nr 76
“Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määrusega
kinnitatud Rae valla eelarvest toetuste maksmise
korra muutmine” kehtetuks tunnistamine ja Rae
Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr 72 “Rae
valla eelarvest toetuste maksmise kord” muutmise
korra I lugemine;
5. Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja väljamaksmise korra I lugemine;
6. Kopli küla Päikese kinnistu detailplaneeringu algatamine;
7. Aaviku küla Tiigi kinnistu detailplaneeringu algatamine;
8. Järveküla küla Tofre-I kinnistu maatüki II detailplaneeringu algatamine;
9. Aaviku küla Vana-Aaviku 18 ja 19 kinnistute
detailplaneeringu algatamine;
10. Assaku aleviku, Järveküla küla ja Lehmja küla Uustalu kinnistu pereelamute grupi 1. etapi detailplaneeringu kehtestamine;
11. Rae Vallavolikogu 30. mai 2000 otsuse nr 73
kehtetuks tunnistamine ja Rae Vallavolikogu 6. juuli
1999 otsuse nr 225 muutmine;
12. Koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra I lugemine.
Esimese päevakorrapunktina tuli volikogul rahvahääletuse
korraldamiseks Rae vallas kinnitada jaoskonnakomisjonide
koosseisud. Tulenevalt rahvahääletuse seadusest peab
hiljemalt 20 päeva enne rahvahääletust volikogu kinnitama
jaoskonnakomisjoni esimehe ning liikmed. Vallasekretäri
ettepanekul volikogu seda ka üksmeelselt tegi.
Teise päevakorrapunktina oli vallavalitsus esitanud 2003.
aasta eelarve muutmise eelnõu. Eelnõu eesmärgiks oli
vahendite ümberjagamine, et tagada Lagedi põhikooli
sööklaruumide remont, sest planeeritud rahast remondi
tegemiseks ei piisa.

Samuti soovis vallavalitsus täpsustada käesoleva aasta
eelarve määrusele lisatud kapitalikulude seletuskirja. Jüri
Gümnaasiumi rahaeraldus oli ette nähtud köögi
renoveerimiseks.
Vallavalitsus soovib antud rahalisi vahendeid kasutada:
! Kapitaalremondi projekti juhtimine ja tööprojektide
koostamine 1 190 000 krooni.
! Korteri kompenseerimine 270 000 krooni.
Diskussiooni volikogus tekitas vallavalitsuse ettepanek
rahaliste vahendite ümbertõstmiseks Lagedi koolile, Lagedi
nn keskusehoone projekteerimise arvelt. Vallavalitsus
põhjendas seda ettepanekut sellega, et vald ei ole veel Lagedi
uuele raamatukogule ja perearstikeskusele asukohta leidnud
ning suure tõenäosusega ei leia need vahendid sellel
eelarveaastal kasutamist.
Kolmanda päevakorrapunkti heakskiiduga eraldati vallavalitsusele raha, et maksta kompensatsiooni korteri
vabastamise eest. Korter asub Jüri Gümnaasiumis ning antud
ruumid on vajalikud gümnaasiumi söökla laiendamiseks, et
viia see vastavusse karmistunud tervisekaitsenõuetega.
Neljanda päevakorrapunktiga soovis valitsus muuta volikogu
määrust, millega on täna tagatud kõigi vallas elavate laste
tasuta koolilõuna. Kuna valla eelarves on haridusele minevad
kulud väga suured, siis on valitsus seisukohal, et toitlustada
suudame vaid valla koolides õppivaid rahvastikuregistris Rae
vallas registreeritud õpilasi. Antud määruse heakskiitmise
korral jääb muudeks kuludeks aastaks pea 800 000 krooni.
Volikogu katkestas määruse esimese lugemise.
Viienda päevakorrapunktina käsitles volikogu sõidusoodustuste määramise korda.
Määruse eelnõu järgi on õpilased, kellel on õigus taotleda
sõidusoodustust lapsed, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald ja kes õpivad Rae valla
munitsipaalkoolides, muukeelsetes Tallinna linna munitsipaalkoolides või erivajadustega õpilastele mõeldud koolides.
Volikogu katkestas ülalnimetatud määruse esimese lugemise.
Kuuendast kuni üheksanda päevakorrapunktina käsitles
volikogu detailplaneeringute algatamist vallas. Kõik päevakorras olnud eelnõud said volikogu üksmeelse toetuse.
Kümnenda päevakorrapunktina käsitles volikogu Assaku
aleviku, Järveküla küla ja Lehmja küla Uustalu kinnistu
pereelamute grupi 1. etapi detailplaneeringu kehtestamist.
Kuna kohalik elanikkond ja detailplaneeringu tellija ei ole
leidnud ühtset seisukohta külakeskuse rajamisel, katkestas
volikogu antud detailplaneeringu kehtestamise.
Üheteistkümnenda päevakorrapunktina arutati AS ELVESO
veeettevõtja tegevuspiirkonna laiendamist Lagedi alevikuga
piirnevates külades. Volikogu toetas vallavalitsuse ettepanekut antud piirkonnas veeettevõtja tegevuse laiendamiseks.
Viimase päevakorrapunktina oli päevakorras eralasteaia
toetamiskorra kehtestamine vallas. Antud eelnõu on tingitud
vallas välja kujunenud olukorrast, kus kõigis Rae valla munitsipaallasteaedades on järjekorrad lasteaiakoha saamiseks.
Lasteaiakohta ootab ligi kuuskümmend last. Lisaks käib
väljaspool Rae valda ligi üheksakümmend last. Kui seisuga
kevad 2003 leevendas lasteaia kohtade nõudlust Tallinna linn,
siis tänasel päeval on Tallinna munitsipaallasteaedades
eelistatud lapsed, kelle elukohaks Rahvastikuregistri
andmetel on Tallinna linn. Seega saaks lasteaiakohtade
nappust leevendada eralasteaiad. Volikogu otsustas lugeda
antud eelnõu esimese lugemise lõppenuks.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees
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MÄÄRUS
Jüri

19. august 2003 nr 17

Rae valla 2003. aasta eelarve muutmine
Lähtudes valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 47, 642; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 1998, 30, 410; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332;
2002, 64, 393) § 23 ja Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000 määrusega nr 25 kinnitatud “Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise
korra” punkti 39 lõikest 1 ja punktist 40 ning Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Vähendada 2003. aasta eelarve kulusid 540 000 krooni võrra alljärgnevalt:
Osa

Ptk

409
407

201
6

Ptk nimetus /Krediidikäsutaja

Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja
renoveerimine art 23
Põhikoolid ja gümnaasiumid (Jüri Gümnaasium) 40 000
Muud tervishoiukulud (Lagedi tervishoid)
500 000
Kokku
540 000

Kulud kokku
40 000
500 000
540 000

2. Suunata vabanenud vahendid 540 000 krooni 2003. aasta eelarve kulude katteks alljärgnevalt:
Osa

Ptk

Ptk nimetus/Krediidikäsutaja

409

201

406

1

Põhikoolid ja Gümnaasiumid
(Lagedi Põhikool)
Elamumajanduse arendamine
Kokku

Tegevuskulud
art 21

Materiaalsete ja immateriaalsete
varade renoveerimine ja soetus
500 000

40 000
40 000

Kulud kokku
500 000
40 000
540 000

500 000

3. Käesolev määrus jõustub 24. augustil 2003.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

OTSUS
Jüri

19. august 2003 nr 114

Rahvahääletuse läbiviimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Lähtudes rahvahääletuse seaduse (RT I 2002, 30, 176; 57, 355; 90, 517) § 19 lõigetest 1 kuni 4 arvestades Rae vallasekretäri Erika Luksi
ettepanekut, Rae Vallavolikogu
otsustab:
1. Nimetada rahvahääletuse läbiviimiseks jaoskonnakomisjonide liikmed alljärgnevalt:
1.4 Valimisjaoskond nr 4
1.1 Valimisjaoskond nr 1
Komisjoni esimees
Komisjoni esimees
Peeter Sipelgas
Komisjoni liikmed
Komisjoni liikmed
Anne Rentel
Meeli Malla
Elve Heinamägi
Rea Meybaum
Asendusliikmed
Marge Kalapüüdja
Asendusliikmed
Irja Tuus
1.2 Valimisjaoskond nr 2
Komisjoni esimees
Väino Orumets
1.5 Valimisjaoskond nr 5
Komisjoni liikmed
Kristi Aru
Komisjoni esimees
Siiri Laid
Komisjoni liikmed
Kaja Kalmer
Vladimir Vahesaar
Asendusliikmed
Teesi Vesilind
Taimi Oru
Asendusliikmed
1.3 Valimisjaoskond nr 3
Komisjoni esimees
Raul Võsandi
Komisjoni liikmed
Kersti Kärner
Pilvi Leemets
Ülo Noor
Ester Malberg
Asendusliikmed
Katri Sild
Pille Rask
2. Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

Aime Rannamets
Marje Tahk
Mirje Hagur
Tiina Kukka
Malle Malk
Arvo Meos
Marika Rohtla
Jaan Ots
Tiina Rand
Ülle Kreintaal
Eve Möls
Jaan Teearu
Elen Hallemaa
Kristi Saluste
Ülle Alliksaar
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29. juuli 2003 nr 12

Rae valla kaevetööde eeskirja lisade kinnitamine
Lähtudes Rae Vallavolikogu 08. juuli 2003 määruse nr 16 “Rae valla kaevetööde eeskirja kinnitamine” punktist 2, Rae
Vallavalitsus:
määrab:
1. Kinnitada alljärgnevad Rae valla kaevetööde eeskirja ametlikud lisad:
1.1 Lisa 1 avaldus kaevetööloa saamiseks;
1.2 Lisa 2 kaevetööloa taotluse kooskõlastused;
1.3 Lisa 3 kaevekoha eelneva ülevaatuse akt;
1.4 Lisa 4 kaevetööluba.
2. Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla koduleheküljel internetis.
3. Käesolev määrus jõustub 01. augustil 2003 a.
Tarmo Klaar
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Jurist
vallasekretäri asendaja

RAE VALLA LAAGRISUVI 2003
Käesolev suvi 2003 on möödunud tegusalt ja korraldatud ettevõtmised on kõik laabunud. Sellel suvel toetas Rae Vallavalitsus nii laste spordi- ja puhkelaagreid kui ka töölaagreid.
Spordi- ja puhkelaagreid toetati 91 000 krooni ulatuses ja
osalemisvõimalus oli 237 Rae valla lapsel.
Rae töömalevas osales 61 noort ja toetussumma Rae Vallavalitsuse poolt oli 110 000 krooni. Samuti toetas Rae Vallavalitsus 7000 krooniga projekti “Astume edasi”, kus kuus Rae
valla noort osales 7-päevases laagris Rahuvalve Keskuses
Paldiskis.
Rae valla sotsiaalamet leidis omaltpoolt võimaluse toetada
vähekindlustatud perede lapsi laagrituusikute osalise
tasumisega.
Rae valla lapsi osales enim Lagedi Põhikool suvelaagris
Pärlseljal, Eesti Gaidide Liidu suvelaagris Pajupeal ning MTÜ
Tuletõrje ja Päästeselts poolt korraldatud Rae valla koolide
päästealastes õppelaagrites.
Kolmandat aasta järjest toimus noorte seas väga populaarne
Rae valla töömalev. Töömalev hõlmas neli 10-päevast
vahetust, kus valla erinevatest piirkondadest noortel oli
võimalus ise raha teenida ja ka meelelahutusprogrammist osa
saada. Külastati Vembu-Tembu lõbustusparki ja käidi ligi 50
töömaleva noorega 3-päevasel ekskursioonil Lõuna-Eestis.
Töömaleva suve lõpetas III töömalevate kokkutulek, kus
osales Rae valla noorte 20-liikmeline esindus.
Laagrisuvi 2003 möödus teguderohkelt ja loodame, et iga

laagris osalenud lapsele kujunes laagris veedetud aeg
huvitavaks ja teguderohkeks.
Kindlasti planeerime ka järgmiseks suveks nii töömalevat kui
ka spordi- ja puhkelaagreid.
Heli Niin
Kultuuri-ja haridusameti juhataja

Rae valla lastel oli ka mitmeid teisi toredaid
võimalusi veeta suvi 2003 meeldejäävalt.
MTÜ Jalgpalliklubi FC Jyri viis noored jalgpallurid
võistlustele Austriasse.

LUGUPEETUD VALLAELANIK
Rae Vallavalitsuse kodanike vastuvõtt toimub
esmaspäeval 9-13 ja 14-17 ning
kolmapäeval 14-18
Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa, tel 6056 750, faks 6056 770,info@rae.ee, www.rae.ee
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KOKKUVÕTE NOORSOOTÖÖST 2003
Juba kolmandat suve järjest tegutses Rae vallas
noortele alates 13. eluaastast töö- ja puhkelaager,
mis kandis nime “Rae töömalev 2003”.
Sel suvel oli kaasatud töömalevasse 61 noort üle Rae
valla. Kaks rühma Jüri piirkonnast, neist üks
veteranrühm, kellest enamik juba tööl kolmandat
suve, üks rühm oli Lagedi piirkonnast ja üks Vaida
piirkonnast. Eriliselt tore oli, et sel aastal tulid
energiliselt kaasa Vaida piirkonna noored.
Töömaleva eesmärgiks on pakkuda noortele suvisel
koolivaheajal kultuurilist meelelahutust koos
võimalusega teenida veidi taskuraha.
Kõik noored said ka sel suvel omale oranþi T-särgi,
mille seljale oli trükitud “Rae töömalev 2003”. Särk oli
ka tööohutuse tagamiseks heakorratöödel - oranþ
särk paistab ju kaugele, samuti olid ka viilijad kohe
nähtavad juhendajale.
Noorte osalemiseks töömalevas oli vajalik lapsevanema allkirjastatud avaldus ja nõusolek. Kõik 1314-aastased registreeriti Harju Tööinspektsioonis.
Igal rühmal oli juhendaja, kes aitas ja suunas noori
tööpäeva vältel.
Igal noorel oli oma töövõtuleping, tema tunnitasuks
oli 16 krooni ja tööpäeva pikkuseks 4 töötundi.
Töötasu maksti ikka vastavalt tehtud töötundidele.
Töötundide arvestust pidasid rühma juhendajad.
Lastele aitas tööd leida VA Vaheko. Noorte tööobjektideks olid valla heakorratööd. Korrastatud sai koolide hoove, Rae Hooldekodu hoovi, abiks käidi Jüri
raamatukogus, korrastati Jüri kalmistut, alevike teeääri. Tööobjektidel töötamine olid kooskõlastatud
Harju Tööinspekt-siooniga. Abistati ka Aino Pajupuud
tema projektis.
Kõikide rühmadega külastati ka Vembu-Tembumaad
Kurtnas, kus lisaks lustimisele oli ühine kringli
söömine. Koju jõudsime alles hilja õhtul. Paljudele
noortele oli see esimene kord vembutamas käia.
Noored jäid sellega väga rahule.
Selle aasta töömaleva kultuurireis toimus 25. - 27.
juulini. Buss viis meid vastavalt noorte soovile 3 päevaks Lõuna-Eestisse. Külastasime Tartut - zooloogiamuuseumi ja Toomemäed, Võru linna, ronisime
Suure-Munamäe tippu, külastasime Võru linna, Vastseliinat, kogusime energiat energia sambalt Otepääl
ja loomulikult ujusime palju, meil ju vedas ilmadega.
Samuti külastasime Sangaste lossi, kus noored
kuulasid huviga meie noore giidi vestlust möödunud
aegadest ja krahv Bergist. Saime kiita - giidi sõnul
polevat tal enne olnud nii kena ja meeldivat noorte
seltskonda nagu meie rühm.
Ööbisime telkides - esimese öö Annimatsi kämpingus, teise Vastseliina külje all Kerkomäe järve kaldal.
Käisime uurimas Piusa koopaid ja uudistamas liivakarjääre, kuulasime ööbikute laulu Ööbikuorus,
ujusime Rõuge Suurjärves ja nautisime Taevaskoja
ürgorgu.

8. - 9. augustini toimus Harjumaa III töömalevate
kokkutulek Jõelähtme vallas Musta Kassi Kämpingus. Selle aasta kokkutuleku peakorraldajaks oli Rae
vald ja allakirjutanu oli kokkutuleku üldpealik - nagu
mind naljaga pooleks ristiti. Kokkutulekul oli 162
osalist üle Harjumaa. Esindatud oli 7 omavalitsust:
Maardu linn, Loksa linn, Raasiku vald, Anija vald, Kiili
vald, Nissi vald ja Rae vald. Igale rühmale anti
koduülesanded - ette tuli valmistada tutvustusprogramm ja näidend “Töö kiidab tegijat”.
Jüri rühm valmistas ette tutvustusprogrammi ja Lagedi rühma neiud näidendi. Olgu siinkohal märgitud,
et meie noorte näidend võitis þürii hinnangul esikoha,
samuti olid meie noored edukad võrkpallis.
Kaks päeva olid noortele tihedalt sisustatud - küll teatevõistlused, küll pallimängud. Valiti ka mustertüdruk ja musterpoiss. Esimese päeva õhtut jäi lõpetama öödisko, mis algas sambakarnevaliga. Kirjeldamatult tore on vaadata 160 noort oma juhendajatega
kostümeeritult murul sambarütme tantsimas. Eriline
kiitus meie Rae valla rühma juhendajale Kerti Orumetsale, kes nii oskuslikult haaras kogu meie rühma
ühtsele tantsusammule. Öödisko lõppes kell 3.
Noorte ergutamiseks oli rohkelt auhindu - kõik ikka
söödavad-joodavad asjad. Parimatele jagati
eriauhindu ja diplomeid.
Suur tänu Kiili rühmale ja rühmajuhile, kes kinkisid
üldpealikule noorte kasvatatud suure kabatðoki.
Teise päeva õhtuks olid kõik malevlased head
sõbrad ja lahkumine tõi nii mõnelegi pisara silma...
Ootama jäädakse järgmist IV töömalevate kokkutulekut järgmisel aastal.
Rahalist tuge osutas Harju Maavalitsuse alaealiste
komisjon 11 000 krooniga projekti “Rae töömalev
2003” kaudu. Rae vald toetas töömaleva ettevõtmisi
kokku 110 000 krooniga. Kõiki Harjumaal tegutsenud
töömalevaid puudutavat Harjumaa III töömalevate
kokkutulekut toetas 11 500 krooniga Harju Maavalitsus ning Harjumaa Omavalitsuste Liit esitatud
projekti kaudu 20 000 krooniga.
30. juunist - 7. juulini tegutseti juba kolmandat suve
järjest projekti “Astume edasi 2003” raames. Projekt
on üle Harjumaaline, osaleb 15 poissi, neist 6 Rae
vallast. Poiste rühm on kokku pandud koolide ja
noorsoopolitsei abiga. Projekt viiakse läbi koostöös
Eesti Kaitseväega, Harju Maavalitsusega, Harju
Politseiprefektuuri ja Rae vallaga. Sel korral elasime
nädala Rahuoperatsioonide Keskuses Paldiskis.
Projekti eesmärgiks on poistele pakkuda võimalust
otstarbekalt veeta oma vaba aega, pakkuda neile
võimalust tutvuda sõdurieluga, panna neil ennast
proovile mitmesugustes situatsioonides.
Nädalase laagri käigus matkati, püstitati telk, õpiti
tuld tegema, poistele korraldasid sõdurid väikse
ellujäämiskursuse. Külastasime Keila Tervisekeskust, lennuväebaasi Ämaris, Harju Politseiprefek-
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tuuri Sauel, Päästeametit Keilas. Samuti käidi
Viljandis, kus külastasime Viljandi Noortevanglat.
Nädalase laagri lõpetuseks valmistati poistega
küpsise-kohupiimatort. Tordi meisterdamise käigus
lahati nii mõndagi eluprobleemi ja nii mõnigi
probleem leidis ehk lahenduse... On ju teada tõde, et
parim võimalus elu-olu üle arutada on neutraalses
vabas õhkkonnas.
Projekt jätkub sügisesel koolivaheajal, kui külastatakse Maardu vanglat, Keila Tervisekeskust,
ööbitakse kasarmus Rahuoperatsioonide Keskuses
Paldiskis, pannakse end proovile ekstreemspordis.
Projekti “Astume edasi” toetas Rae vald 7000
krooniga ja Harju Maavalitsuse alaealiste komisjon
13 000 krooniga.
Kevadel esitati projekt “Riikliku alkoholismi ja
narkomaania ennetamise programmi projektikonkursile 2003”. Projekti nimeks on “Teadlik noor meie tulevik”. Projekti toetatakse 17 000 krooniga.
Projekti eesmärgiks on kasvatada teadlik noor, kes
aitaks kaasa tervistedendava koolikeskkonna
loomiseks. Peatada uimastitarbimise tõus ja
vähendada selle tarbimist noorte hulgas. Teadvustada noorele ohte, mis kaasnevad nii narkootikumide
levikuga, tarbimise kui ka kauplemisega. Sihtrühmaks on Rae valla noored, vanuses 11 -16
eluaastat. Eesmärgiks on moodustada initsiatiivgrupp 4 piirkonnast: Lagedi, Assaku, Vaida ja Jüri,
kokku 50 noort. Initsiatiivgruppi kuuluvad 5. - 9. klassi
õpilased, 10 noort igast piirkonnast ning lisaks MTÜ
Rae Noorteühingu 10 liiget. Projekti oodatav tulemus
on kasvatada teadlik noor initsiatiivgrupis, kes aitaks
kaasa tervistedendava koolikeskkonna loomiseks,
aitab kaasa uimastitarbimise piiramisele noorte
hulgas. Projekt on ühisprojekt. Projekti täitjateks on
Rae Vallavalitsus, MTÜ Rae Noorteühing,
psühhiaater Ellu Eik ja Ida-Harju Politseiprefektuuri
politsei vaneminspektor Tiiu Karner.
Selline on lühikokkuvõte noorsootööst Rae vallas
aastal 2003.
Tänan töömaleva rühmajuhte Aet Miklit, Signe Sulbit,
Kerti Orumetsa ja loomulikult kõiki malevlasi tehtud
raske töö eest sel suvel, tänan ka kõiki abilisi, eriti VA
Vahekot, kes aitasid igati kaasa malevasuve edukaks
läbiviimiseks.
Tänan meeldiva koostöö eest meie konstaableid ja
noorsoopolitseid Tiiu Karnerit.
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Lagedi rühm tööd rügamas.

Ekskursioonil Vastseliina linnuse varemetes.

Kerti noortega tantsuhoos.

Soovin kõikidele, eriti loomulikult noortele toredat
kooliaasta algust!
Kristel Tamm
Kultuuri- ja haridusameti vanemspetsialist

Sambakarneval
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MAJANDUSLAAGER IDA-VIRUMAAL
4.-7. juuli toimus Ida-Virumaal Kurtna
Noortelaagris majandusõpilaste ja õpetajate suvekool “Säästev ja edukas tulevikujuht”. Koolitusest võttis osa 28 kooli 90
õpilasega ja 41 õpetajat, juhendajat üle
kogu Eesti. Jüri Gümnaasiumit esindasid
Annika Jõgimaa, Birgit Parmas, Elina Poll,
Kaire Porn ja õpetaja Andres Maastik.
Laagri eesmärgiks oli õpilastele täiendavate teadmiste andmine majandusest,
maailma jätkusuutlikkusest, keskkonnaprobleemidest.
Korraldajad olid ajakava koostamisel
arvestanud noortega - kuulati huvitavaid
loenguid, tehti sporti. Rühmatöö toimus
kolmes grupis, kus toimusid keskkonnamängud ja ökoloogilise jalajälje mõõtmine.
Põnev oli orienteerumisvõistlus Kurtna
järvistus. Palju huvitavat saime teada
Kurtna järvistu oleviku ja tuleviku kohta.
Säästev mõtteviis - võimalus või paratamatus kutsus esile elava arutelu teemal
“Kas säästev areng on väikeses riigis
võimalik?”. Arutelud olid asjalikud ja
igaüks sai arvamust avaldada.
Huvitavad olid ekskursioonid Kohtla-Järve
Soojusesse, Fortum Termest´isse, Ökosili.
Elamuseks oli ka Kohtla Kaevandusmuuseumi külastamine. Rühmad osalesid
taiesevõistluses, valiti ökoneiu ja ökonoormees. Toimus ka oksjon, kus rühmatööde

Rühmatööd esitamas.

ja võistlustel kogutud JAAF-ide (erilised punktid) eest sai osta põnevaid
asju.
Need neli päeva Ida-Virumaal olid tihedalt sisustatud majandusalaste
loengutega, mitmesuguste rühmatööde, huvitavate ekskursioonide ja
sportimisega. Annika, Birgit, Elina ja Kaire jäävad laagrit meenutama hea
sõnaga. Aitäh õpetaja Andres Maastikule, kes meid suvekooli kutsus ning
meiepoolne tänu ka Rae Vallavalitsusele, kes laagrist osavõttu toetas.
Jüri Gümnaasiumi õpilased
Annika Jõgimaa 11R, Birgit Parmas 11R, Elina Poll 11R, Kaire Porn 12R

RAE VALLA ÖKOSKAUT - NOORJAHIMEESTE TEGUTSEMISEST
Rae vallas tegutseb kümneliikmeline
ökoskaut noorjahimeeste salk. Noortel on
tõsine huvi looduse ja jahinduse vastu, mida
kajastavad ka head tulemused Harjumaa ja
vabariiklikult kokkutulekult.
16.-17. juulil toimus Kiili vallas Harjumaa
jahimeeste kokkutulek, millest võtsid osa ka
Rae vallas tegutsevad noorjahimehed.
Auhinnaväärilisi kohti saavutati seal õhkrelvast laskmisel ja loodusteemalises viktoriinis
ning seda nii poiste kui ka tütarlaste
arvestuses.
26. juulist - 4. augustini toimus Võrumaal
Mäekiidis Ökoskaut Noorjahimees 2003
vabariiklik võistluslaager, kus Harjumaa
noorjahimehi esindas just enamjaolt Rae
valla noorjahimeeste salk. Võistlusi oli
mitmesuguseid. Õhkrelvast lasti jooksva
märklaua pihta sileraudsest jahipüssist aga
sportingut, mis on juba palju tõsisem
jahivõistlus. Toimus ka jahimeeste mitmevõistlus ja viktoriin. Sportingus pääsesid
finaali hiljem kolmanda koha saavutanud
Alari Aberut ja neljandaks jäänud Daimar
Laid, mitmevõistlusel saavutas teise koha
Harjumaa võistkonnas Meit Voog ja Alari
Aberut ning kolmanda koha saavutas Harju

Ökoskaudid eelmise aasta kokkutulekul Vormsis.
nooremate võistkonnas Daimar Laid.
Lisaks võistlustele ja õppelaagritele käisid noorjahimehed ka metsamatkal
Limu metsas, kus valmistati metsloomadele soolakuid. Septembrikuus on
veel planeeritud Rae valla meistrivõistlused sportingus ja oktoobris puisniidu
hooldamine.
Aldo Laid
Jüri Jahimeeste Seltsi aseesimees
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KURITEOD AJAVAHEMIKUL
29. JUUNI KUNI 21. AUGUST
Ööl vastu 30. juunit varastati Jüris Aruküla tee 59 lukustatud
kontorist laualt arvuti Pentium II koos kuvariga.
Ööl vastu 2. juulit lõid kohalikud noorukid Peetri külas Mandli
talus puruks maja neli akent ning lõhuti sõidukite aknaklaasid.
Ööl vastu 3. juulit murti sisse Jüris Tammiku 29 maja ees
seisnud autosse Honda Civic varastati subwoofer, võimendi ja
magnetofon.
Ööl vastu 3. juulit ärandati Jüris Tammiku 27 maja juurest
sõiduauto Nissan Sunny. Sõiduk leiti samal päeval Mõigust
Juhtme 26 maja juurest.
Ööl vastu 4. juulit varastati Vaskjala külas Sillavahe 2 juures
sõiduauto BMW 523 neli rehvi koos valuvelgedega.
Ööl vastu 8. juulit murti sisse Jüris Kasemäe 5 juures
sõiduautosse Volkswagen Passat ning varastati raadiomakk
Pioneer.
Ööl vastu 8. juulit murti sisse Jüris Ehituse 18 juures
sõiduautosse Volkswagen ning varastati automakk Pioneer.
9. juuli õhtul varastati Lagedil Betooni 15a maja eest kollast
värvi lastejalgratas.
Ööl vastu 10. juulit varastati Vaskjala külas Aruküla tee 87
abihoonest toiduaineid, vana samovar ja muid esemeid.
Ajavahemikul 12. -14. juuli murti sisse Peetri külas Rootsi 1
ehitusjärgus olevasse eramusse, millest varastati
siseviimistlusmaterjale.
Ajavahemikul 13. - 15. juuli siseneti keldriakna kaudu Jüris
Tammiku 21 keldrikorrusele, lõhuti keldriboksi lukud ning
varastati maastikujalgratta Sarda kaks velge koos rehvidega.
Ööl vastu 15. juulit varastati Järvekülas Lõuna tänaval asuva
maja juurest varikatusealuselt lukustatud motoroller Honda.
Ööl vastu 15. juulit varastati Kurna külas asuva talu abihoonest
mootorsaag Husqvarna.
Ööl vastu 15. juulit varastati Lagedil Posti tänaval sõiduauto
Ford küljest esimesed lisatuled.
Ööl vastu 16. juulit siseneti Jüris Aruküla tee 1 lukustamata
ukse kaudu korterisse ning varastati mobiiltelefon NOKIA
5110, rahakott, sularaha 600 krooni ja lukustamata garaaþist
varastati jalgrattas EGLA.
Ööl vastu 16. juulit siseneti Jüris Tammiku 27 maja 1. korruse
paokil oleva rõduukse kaudu korterisse, aknalaualt varastati
rahakott dokumentidega ning lahtiselt rõdult naiste Adidase
jooksukingad.
Ööl vastu 16. juulit varastati Jüris Tammiku 27 korteri esikust
jalgratas. Korteriuks oli lukustamata.
Ööl vastu 16. juulit siseneti Jüris Ristiku tn lukustamata ukse
kaudu tööriistakuuri ning varastati ketassaag, murutrimmer ja
päikeseprillid.
19. juuli päeval varastasid tuvastamata laenutajad Vaskjala
rannas vesiratta. Otsingud veekogul tulemusi ei andnud.
Ööl vast 21. juulit varastati Jüris Tammiku 29 maja juurest
lukustamata jalgratas Optima.
Ööl vastu 27. juulit tungiti Jüris Tammiku 21 maja keldrikorruse
akna kaudu elumaja keldrikorrusele ning murti sisse 7
keldriboksi. Majaelanik märkas maja juurest lahkumas kahtlast
isikut kottidega, kes istus lähedal asuvasse sõiduautosse ning
lahkus sellega sündmuskohalt. Kodanik asus sõidukit jälitama
ja politsei abiga peeti teo toime pannud isikud kinni.
Ajavahemikul 22. - 27. juuli varastati Jüris Rebase tänaval
asuva maja keldrikorruselt jalgratas, mootorsaag, elektridrell
jm esemeid.

Ööl vastu 28. juulit siseneti Järveküla külas Lõuna tänaval
asuva eramu esimesele korrusele ning varastati
koduelektroonikat, ehteid ning sularaha. Pererahvas magas
teisel korrusel.
Ööl vastu 1. augusti lõigati Peetri külas läbi piirdevõrkaed,
siseneti AS ThomTehnika välilao territooriumile ning varastati
palgihaarats Loglift X 55.
2. augusti õhtupoolikul varastati Jüris Ehituse 6 lukustatud
koridorist õhtupoolikul meeste jalgratas.
Ööl vastu 4. augusti varastati Jüris Ehituse 6 Nike
spordijalatsid.
Ööl vastu 5. augusti murti sisse Rae külas Leola 1 krundil
asuvasse soojakusse ning varastati keevitusaparaat ja muid
tööriistu.
Ööl vastu 5. augusti murti sisse Rae külas soojakusse ning
varastati keevitusaparaat jm tööriistu.
7. augustil varastati Rae külas lukustamata jalgratas King Fox.
Ööl vastu 12. augusti varastati KESKO parkimisplatsilt
lukustatud maastikujalgratas Trek.
Ööl vastu 13. augusti varastati Jüris Ehituse 21 lukustatud
trepikojast meestejalgratas Bocchaccia.
Ajavahemikul 13.-14. august varastati Vaskjala külas Aruküla
tee 85 abihoonest fotoaparaat, mobiiltelefon, käekell,
muruniiduk ja mootorsaag.
14. augusti pärastlõunal varastati Lagedil Betooni 15 maja
trepikoja lapsevankrist mobiiltelefon Motorola.
15. augustil varastati Pildikülas AS-i Hekotek juurdeehituse
objektil asuvast lukustatud konteinerist elektriline vasar Hilti.
16. augustil kell 21.05 varastati Jüris Edu poe läbikäigu
ukseava vahelt punane 21-käiguline jalgratas Peugeot Origin
40.
Ööl vastu 20. augusti varastati Vaida Põhikooli territooriumil
renoveerimisobjektilt salaja alumiiniumtellingu detailid.
21. augustil varastati Pildikülas KESKO lao juurest
jalgrattahoidikust lukustatud jalgratas Merida.
Leitud sõidukid:
9. juunil leiti Jüris Tammiku 23 maja juurest Tallinnast
ärandatud sõiduauto Ford Sierra, registreerimisnumber 152
AKE ja sõiduauto Opel Astra, registreerimisnumber 721 ANZ.
Sõidukid ärandati 25.11.2002 ja 03.10.2002
4. juulil leiti Mõigus Juhtme 26 maja juurest Tallinnast
ärandatud sõiduauto Nissan Primera, registreerimisnumber
177 AMJ.
27. juulil leiti Vaskjala külas kanali äärest 26. juunil 2003
Tallinnast ärandatud Toyota Hiace, registreerimisnumber
782AMR.
1. augustil leiti Jüris Alexela tankla juurest 16. juuni 2003
Tallinnast ärandatud sõiduauto Mercedes-Benz 200E,
registreerimisnumber 005 TBC.
Isikutel, kellel on kuritegude kohta informatsiooni või
teavad varastatud esemete asukohta, palume teavitada
Rae valla konstaablit, aadress Jüri, Aruküla tee 9, tel.
6056778.
Mikk Altmets
vanemkonstaabel
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MIDA PEAKS TEADMA MARUTAUDIST?
Marutaud on nakkuslikul teel leviv haigus. Marutaudile
on vastuvõtlikud kõik püsisoojased loomad, kaasaarvatud inimene. Linnud haigestuvad harva. Inimesele
on peamiseks nakkusallikaks haiged koerad ja kassid.
Nakatumine toimub hammustushaava kaudu või haige
looma sülje sattumisel värskele haavale. Vigastamata
nahk on viirusele läbimatu.
Haiguse levikul eristataks metsa- ja tänava marutaudi.
Metsamarutaudi korral puhangud korduvad 3-4 aasta
järel. Suvekuudel haigestumus väheneb, eriti aktiivne
tõus taudi haigestumisel on aasta esimeses kvartalis
ning uus puhang novembris, detsembris. Marutaud
lõpeb haigustunnuste ilmnemisel nii loomadel kui ka
inimesel alati surmaga.
Marutaudi peiteperiood kestab mõnest nädalast paari
kuuni, maksimaalselt aastani. Eristatakse agressiivset
ja vaikset vormi. Klassikalise kulu korral tekivad
eelstaadiumis loomadel käitumishälbed. Loomad on
kergesti erutuvad, agressiivsed. Metsloomad kaotavad
ohutaju ja orientatsiooni ümbritseva suhtes. Nad
väljuvad metsast, ei karda inimest. Juba selles
staadiumis hakkab tekkima kurgu halvatus, võib
esineda isuväärastust. II staadiumis on loomal
kõrgenenud erutuvus, süveneb neelu halvatus. III
staadiumis esineb halvatus, depressioon. Haiguse
vaikne vorm erineb agressiivsest marutaudist selle
poolest, et erutusstaadium kas puudub või kujuneb
välja nõrgalt.
Koertel kulgeb marutaud sagedamini agressiivse
vormina. Koer on apaatne, depressioonis või vastupidi
ülemäära liikuv, kergesti erutuv. Koer ei reageeri nimele
ja keeldudele või muutub ülemäära lipitsevaks, haugub
ilma põhjuseta. Isu on vähenenud ja sageli esineb
isuväärastus. Tekib neelulihaste osaline halvatus ja
sellest tingitud neelamistakistus. Hääl muutub
kähedaks. Loomal on janu, kuid neelamistakistuse tõttu
saab ta neelata ainult osaliselt ja jääb mulje, nagu
kardaks ta vett. Esineb tugev süljevool. Roojamine ja
urineerimine on raskendatud. Edasi järgneb umbes
kolm päeva kestev erutusstaadium. Loom muutub
rahutuks, on agressiivne, viskub sageli õhku, nagu
püüaks kärbseid. Raevuhood vahelduvad depressiooniga. Selles staadiumis tekib loomal rännukihk. Loom
haugub kähiseva häälega ja ulub. Pilk on luurav. Neelu,
keele, alalõua halvatus süvenevad.
Haiguse kolmas staadium iseloomustub halvatuse
levimisega üle kogu keha. Kassidel ja hobustel on
reeglina agressiivne marutaudi vorm. Veistel võib

kulgeda haigus nii agressiivse kui ka rahuliku vormina.
Inimesel vältab peiteperiood 15-70 päeva. Haiguse
algul võivad esineda peavalud, rahutus ja norustunne.
Hammustushaavad muutuvad valusaks. Edaspidi
erutus suureneb, tekivad käte ja jalgade krambid.
Surma põhjustab üldine halvatus.
Et vältida marutaudi jäämise ohtu, tuleks vallarahval
lasta vaktsineerida oma kassid ja koerad marutaudi
vaktsiiniga. Tavalisi kodukasse ja koeri vaktsineeritakse
kord aastas, jahikoeri kaks korda aastas. Loomad, kellel
on olnud kokkupuude haiguskahtlase loomaga ning on
marutaudi vastu vaktsineerimata, isoleeritakse 10
päevaks. Kui selle aja jooksul mingeid haigustunnuseid
ei esine, vabastatakse nad karantiinist ning vaktsineeritakse. Kui aga esineb mingeidki käitumishälbeid,
hukatakse nad kohe.
Marutaudi levikul on kassid ohtlikumad, kuna nende
liikumistrajektoor on mitmeid kordi suurem kui koeral.
Marutaud on 100% ravimatu haigus.
Käesoleval aastal plaanitakse marutaudi riiklikku tõrjeprogrammi. See tähendab metsloomade vaktsineerimist lennukitelt allavisatavate paladega. Palad on
immutatud marutaudi vaktsiiniga ning ühe ruutkilomeetri kohta peaks tulema 20-25 pala.
Probleemi tõsidust näitab see, et kui eelmine aasta oli
422 marutaudi juhtu Eestis, siis sel aastal on juba
praeguseks diagnoositud 143 positiivset juhtu. See
näitab marutaudi plahvatuslikku kasvu. Peamisteks
levitajateks on rebased ja kährikud, kelle arv Eesti
metsades viimastel aastatel on kasvanud. Loomade
hulk on suurenenud tänu vähesele küttimisele, kuna
jaht nendele on suhteliselt kallis ning nende nahad ei ole
enam moes.
Samuti arvavad paljud loomaomanikud, et minu
loomaga ei juhtu midagi (on aias, ketis jne) ning nad ei
pea vajalikuks neid vaktsineerida. Nad ei anna endale
reaalselt aru, et marutaudis loom tuleb läbi aia keti
piirkonda ise.
Need loomad, kes on eelnevalt vaktsineerimata ning
kellel on kontakt metsloomaga, tuleks viivitamatult
kohapeal hukata, et vältida nakkuse levikut.
Loomaarst
Kersti Loit

Loomaarstid Kersti Loit ja Märt Männaste
võtavad vastu Jüris Aruküla tee 8
esmaspäeval ja kolmapäeval kl 17-19 ning
teisipäeval ja neljapäeval kl 8-10.
Koju saab loomaarsti kutsuda helistades
telefonil 050 59 481, Märt Männaste
ja
056 47 86 90, Kersti Loit.
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JÜRI RAAMATUKOGU TEGEMISTEST
Möödunud on kaunis suvi ja jälle jõuab kätte lugemise
aeg. Kuigi paljud raamatuhuvilised külastasid meid ka
suvel, usume, et sügisvihmad ja lõpetatud sügistööd
lubavad raamatuhuvilistel usinamalt raamatukogu
külastada.
Ikka on raamatunäitused need, mille kaudu tutvustame
lugejale kirjanduslikke ja muid tähtpäevi. Nii ka sel
suvel ja sügisel.
Raamatuväljapanekutega said ära märgitud juubilaride
Arvo Mägi - 90, Ellen Niidu - 75,Venda Sõelsepa - 80,
Katre Ligi - 50, Enda Naaberi - 65 jmt. tähtpäevad.
18. augustil täitus 80 aastat tuntud põllumajandusteadlasel, meie valla auväärsel kodanikul Karl
Kaarlil, tema sünnipäeva puhul oli meil väljapanek
perioodikas ilmunud artiklitest.
22. augustil kohtus lugejatega noorsookirjanik ja
luuletaja Aidi Vallik.
Lisaks nooretele raamatusõpradele osalesid üritusel
Aidi Valliku kolleegid õpetajad Jüri Gümnaasiumist, on
ju noorkirjanik samuti õpetaja, hetkel Haapsalus.
Ees on samuti mitmed raamatuüritused: raamatuväljapanekud, ka kohtumised, raamatkogutunnid ja muud
üritused. Kuna kooliaasta on alles algamas, siis on
täpsus-tamisel koostöö õpilaste jaoks mõeldud ürituste
osas.
Fotonäituse Andrus Ojasaare uute piltidega
plaanime välja panna septembri lõpuks, seni on

külastajatel võimalus vaadata Rae valla fotokonkursi
2002.a. võitja Jaan Keinaste fotosid. Oktoobrikuu
lõpuks oleme leppinud kokku näitleja Iivi Lepikuga
luuleõhtu korraldamise. Täpsustatud toimumise aja
teatame nii raamatukogu interneti koduleheküljel kui ka
kuulutustel. Soovitamegi on lugejatel võimaluse korral
hankida infot raamatkogu kodulehekülje kaudu, kus
värske info kogu aeg saadaval.
Tahaksin siinkohal tänada ka suviseid abilisi, töö- ja
puhkelaagri töökaid lapsi Leiu Lippingut ja Enar
Võsangut, kes abistasid raamatukogu juhatajal
korrastada arhiivkogu. Tõesti tublid abilised olid!
Alates oktoobrist on raamatukogu avatud ka
laupäeviti kella 10-14-ni, usume, et, iga külastaja leiab
sobiva ajakirja meie lugemissaalist, raamatu
laenutsosakonnast ja CD-plaadi muusikatoast.
Oleme avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 1118, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti 11-17.
Internetituba on avatud endiselt esmaspäevast
reedeni kella 13-17, aegu saab kinni panna telefonil
604 87 79, raamatukogu üldtelefon on 6056763.
Tuletame meelde raamatuvõlglastele, et neidki ootame
endiselt!
Kohtumiseni, meeldivaid lugemishetki!
Anne Kelnik
Jüri Raamatukogu juhataja

MAALIKURSUS TÄISKASVANUTELE
Eelmise aasta sügisel oli Rae Kultuurikeskuse juhataja
pr. Kaja Kalmeriga jutuks, et võiks pakkuda valla
täiskasvanutele lisaks laulule-tantsule ka midagi
maalikunsti vallast.
Mõte teostus sügisel, kui alustasid tööd esimesed
maalihuvilised. Koos käidi korra nädalas (kolm tundi
järjest). Kursuse maht oli 10 korda. Selle aja jooksul
omandati teadmisi isesugustest maaliliikides (enamasti
tarbekunstis). Alustuseks sobis kivimaal. Tavalisele
põllukivile maaliti lõbusaid pildikesi (kalad, loomad).
Sellised kivid sobivad väga hästi koduaeda kaunistama.
Järgnevalt maaliti tavalistele lillepottidele. Nii mõnigi
savipott muutus iseseisvaks kunstiteoseks.
Klaasimaalis oli võimalik maalida nii tasapinnalisele
klaasile, mida hiljem aknale riputada kui ka tavalisele
pudelile-purgile. Tulemused jällegi fantastilised.
Portselanimaalis valmisid kaunid kruusid ja taldrikud.
Kursuse lõpuks jäi siidimaal kui tehniliselt kõige
keerulisem maaliliik. Siidimaalist sai väga põgusa
ülevaate, sest piiratud kursuseaeg ei võimaldanud
tutvustada kõiki siidimaali tehnikaid ja nippe. Kursusel
osalejatel oli võimalus maalida lipsu, salli ja/või rätikut.
Kursuse õhkkond oli meeldivalt töine. Meelsasti jagati

töö käigus soovitusi ja ideid kaaslastega. Tundus, et
lisaks kaunitele kunstiteostele, mis kõik jäid kursuslastele, sai ka vaim kosutust, sest kursuse lõppedes
avaldati soovi jätkata.
Lisakursusel harjutati kätt juba õlimaalis, akvarellis,
pastellmaalis jne. Igaüks leidis mõne maalitehnika, mis
talle enam meelepärane. Valmisid ka mõned linoollõikes
graafilised lehed ja savist pisiplastilised tööd (külmiku
magnetkaunistused).
Kuna huvi maalikursuse vastu tunti veel, siis alustas
jaanuaris ka teine grupp maalihuvilisi omandama
teadmisi klaasi-, portselani- ja siidimaalis. Ja jällegi
valmisid fantastilised kruusid, sallid, lipsud.
Tundub, et maalikursus täitis oma eesmärgi, sest tean
mitmeid kursuslasi, kes jätkavad maalimist ka oma
vabal ajal.
Kui sel sügisel leidub veel huvilisi, siis mina omalt
poolt olen valmis taas alustama uue grupiga.
Info ja registreerimine telefonil 605 67 59
Marje Tahk
maalikursuse juhendaja
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KAS OLED KÄINUD LEHMJA TAMMIKUS?
Rae valla elanikuna küllap oled või vähemalt auto aknast
pilgu peale heitnud. Aga kas sa oled tammikut ka
näinud? Siin ringivaatamiseks ei piisa ainult silmadest
tammiku aura tajumiseks vajame ka pisut teavet. Seda
valdavad mõningal määral Rae valla põliselanikud. Suur
osa uustulnukatest tunneb aga tammikut vaid kui kohta,
kus on mõnus suvepidusid pidada, noortel kohtuda,
poisikestel seigelda ja emadel pisipõnnidega jalutada.
Tõsi, mõnedki pööravad tähelepanu ka toredatele
skulptuursetele tammetüvedele, kevadsuvisele lillekirevusele ja linnukontserdile. Kuid au olla kasvavale Jüri
aleviku elanikele ja laiemaltki asendamatuks puhkekohaks, on vaid osake tammiku väärtusest.
Mis väärtusi siis Lehmja tammik endas veel kätkeb?
Loodusteadlastele pakub tammik huvi unikaalse seire
objektina. Siin saab jälgida, kas ja kui kiiresti toimub
selle inimasustuse poolt muudest looduslikest aladest
äralõigatud salumetsatükikese liigiline vaesumine ning
kus on ta taluvuslävi. Uurijaid paneb imestama, et
vaatamata tugevale inimsurvele leidub siin veel mitmeid
haruldasi või harvaesinevaid taime- ja seeneliike, mis on
tammikule lausa auks ja uhkuseks! Näiteks kurrulist
tuhmikut - kaitsealust sammaltaimeliiki - on seni leitud
Eestis vaid kolmes kohas ja neistki ühe on Narva
veehoidla üle ujutanud.
Tammikuala võime vaadelda ka kui väikest jääajamuuseumi. Tuhandeid aastaid tagasi voolis mandrijää
siin kuestalaadse (kagunõlv järsem, loodepoolne osa
väga lauge) paerähast künkakese ning ilustas selle
kivikülvi ja rändrahnudega. Tammede juurte alt vaatab
meile vastu 146 miljonit aastat, sest nii vanaks
hinnatakse lubjakiviladet, millel tammik kasvab.
Meie kaugetele esivanematele oli Lehmja tammik ilmselt
püha paik - hiis. Sellele viitab rahvapärimus. Usuti, et
tammesid-pulmalisi ei tohi terariistaga puutuda, sest
tüvest tuleb veri välja ning karja tabab halb õnn.
Muististeuurija Jaan Jung (1935-1900) oletas, et
ohverdamispaik võis olla vanade pärnade juures, kuhu
rahvajutu järgi on maetud Põhjasõjas langenud rootsi
sõdalased (Tallinna pärast toimusid lahingud 1710. a.).
Muistse pühaduse on varjutanud legend Lehmja
tammiku tekkeloost. Levinuima variandi järgi patustanud
üks pulmarong omaaegsete heade tavade vastu ja
moondatud selle eest tammedeks. On teada ka kolm
pulmalist - pruut, peigmees ja peiupoiss (mõnede
variantide järgi paater või sant). Sarnast muistendit on
räägitud Põhja-Eestis teistegi paikade kohta (nt
Savalduma pulmajalakad, Hulja männid). Lehmja
tammiku populaarsus toetub ka trükisõnale, tammedega
seonduvaid muistendivariante on avaldatud nii Eestis
kui Soomes. Seega on Lehmja tammik kultuuripärand
meie esivanematelt. Siit tuleneb mõistagi rahvaluuleteadlaste huvi Lehmja tammiku vastu.
Kui võtta arvesse, et siin leidub palju taime- ja loomaliike,
aukartust äratava vanusega veel elus olevaid tammesid
(vanim 374-aastane), lohukivi, muistse põllunduse jälgi
ja muudki huvitavat, siis näeme, et see unikaalne
väärispaik Eestimaal on ühtlasi suurepärane õppevahend kõigile huvilistele, eeskätt Jüri Gümnaasiumile.
Lehmja tammik on sajandeid ergutanud rahva fantaa-

sialendu, pakkudes teemasid ka kaasaja kirjanduslikele
katsetustele. Nii kirjutas Julius Põldmäe tammikust
muistendiainelise ballaadi, mida Jüri taidlejad edukalt
kasutavad oma etteastetes. Samuti paelub tammik
fotomehi ja kunstnikke. Niisiis peale kõige muu toimib
Lehmja tammik kui inspiratsiooniallikas.
Usun, et Sina, lugeja, nüüd taipad, miks tammikut ümbritsevad sildid, mis teatavad, et see kuulub kaitse alla.
Aga mida taipavad need, kes neid silte rikuvad ja lõhuvad, tammikut risustavad ning tammesid põletavad?
Vaatamegi nüüd, kuidas meie pärandvaraga on aegade
jooksul ümber käidud.
Arvan, et 18. sajandi lõpuni kaitses tammikut muistenditeski avalduv tabuline uskumus - kes siin tammesid kahjustab, sellel läheb halvasti. 19. sajandi lõpupoolel ja 20.
sajandi esimesel veerandil seda tõenäoliselt eriti enam
ei usutud, kuid tammesid igaks juhuks siiski ei
puudutatud, sest mine sa tea... Kui tammedel säilis
puutumatuse aura, siis ilmselt ei kehtinud see 19.
sajandil enam tammiku pinnase kohta. Nimelt hakkas
Lehmja mõis siit võtma hõlpsasti kättesaadavat ja
sobivat lubjakivi lubja põletamiseks. See materjal kõlbas
ka rattaroobastesse teedel nn sillaosa kohustuse
täitmiseks. Sellest siis “kuumaastikud” suure tammiku
lääne- ja põhjaosas. Lugejale selgituseks: maanteest
põhja poole jäävat tammikuosa nimetatakse väikeseks
tammikuks, järelikult lõuna pool paikneb suur tammik.
Kuni 1941. aastani oli tammik oma kuulsuse tõttu
suhteliselt hästi kaitstud ning Jüri kihelkonna rahvas
pidas seda oma ühisvaraks. Lehmja tammik oli kujunenud väga soositud vabaõhupidustuste kohaks, kuhu
tuldi kokku ka naaberkihelkondadest. Kuid pidusid ei
peetud nüüdsel peopaigal, ahtal lagendikul hooldekodu
lähedal, vaid hoopis tammiku lääneosas Sarapiku rehe
(praegu varemeis) taga, kus oli rohkem ruumi. Kasutati
ka Sarapiku rehealust, mis kaunistati kaskede ja vahel
hiina laternatega. Vihmase ilma puhul oli see eriti mõnus
ja meeleolukas. Muusika oli mahe, sest võimendust ei
kasutatud. Tantsud said tantsitud enamasti puhkpilliorkestri saatel. Tänapäeval on olnud tammikupidusid, kus tugeva võimendusega bändide tam-tam ei
lase inimesi magada nelja kilomeetri raadiuses. Sel

Lehmja tammik 1938 1. Kõik veel kolmekesi koos
- pruut, peigmees ja peiupoiss.
(M. Koldi 1938. aasta foto)
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puhul tunnen kaasa piduliste
kõrvadele. Uuringud on tõestanud, et
liigsed detsibellid kahjustavad
kõrvakuulmist. Kohe ei pruugi sellest
aru saada, aga aastate pärast kindlasti. Sellised peod häirivad kindlasti
ka samas asuva hooldekodu elanike
rahu, tammiku looduslik elanikkond
poeb aga hirmuga rettu.
II maailmasõda, võõrvallutajad ja pikk
okupatsiooniperiood kahjustasid
meie tammikut rohkem kui kunagi varem. Arvatavasti 1943. a. rajati sõjaväe sideliin pruudile ja peigmehele nii
lähedale, et viimase põhjapoolne võra likvideeriti. Tõenäoliselt võis see
juhtuda ka pruudiga, kuid 1958. aastal, kui hakkasin tammikut teadlikult
jälgima, polnud seda enam võimalik
tuvastada, sest pruut oli ajavahemikus 1948-1952 maani maha põletatud.
Seni suurim laastamistöö toimus
tammikus umbes neli-viis aastat
pärast II maailmasõja lõppu. Siis viidi
kõrgepingeliin otse läbi tammiku. See
oli aeg, kus ennesõjaaegne looduskaitsesüsteem oli hävitatud ja uut
veel polnud. Kuuekümnendate aastate keskel, kui tekkis vajadus vahetada selle liini puitmastid metallmastide vastu, õnnestus tollal hiljuti loodud Looduskaitse Valitsusel kogu see
ehitis tammikust välja tõsta. Loodus
ei salli tühja kohta ja tänapäevaks on
endine trass kinni kasvanud. Ainult et
vanu tammesid ei tasu sealt otsida.
Peiupoiss elas rohkem kui sadakond
aastat tagasi läbi mingi õnnetuse, mis
tema tervist rikkus ja kasvu pidurdas.
Nüüd ulatub endise kitsa kirikutee
laiendus peaaegu tema tüveni ning
väga tiheda liikluse vibratsioon saab
vist tema kannatuse karikasse
viimaseks tilgaks. Peigmees tema
vastas üle tee paistab olevat aga igati
tubli ning jätkab oma kaotatud
võraosa asendamist, kui teda ei
segata. Oht aga selleks on, kui
arvestada, mida tehti tänavu kevadel
tammiku kirdenurgas ühe kõige ilusama ning võimsama tammega. Nimelt
taoti naeltega lauajupid puu tüve
külge, roniti neid mööda üles tamme
harude vahele ja süüdati seal lõke,
mis söestas oksaharud seestpoolt.
Pea igal aastal hävib mõni vana
tamm tema tüveõõnsusesse tehtud
tule tõttu. Mõistagi ei tule tammiku
väljanägemisele kasuks ka sinna tassitud koli, rämps ning puruks pekstud
õllepudelid. Paar aastat tagasi leidis
keegi Rae valla kodanik, et tammikus
kasvavad imekaunid orhideed,
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Peigmees ja peiupioss, kuid pruudist on jaanud vaid känd...
(foto aastast 1958)

jumalakäpad, sobivad tema aeda paremini kui loodusesse ning kaevas nad
lihtsalt üles. Tammikusse jäi ilusa lillelaigu asemele kurb songitud maa, orhideed surid aias, sest seal puudus nende kasvuks vajalik keskkond. Ka tänavu
ootas orhideede uurijaid ees kurb pilt - keegi oli laastanud nende kaitsealuste
taimede parima kasvukoha Lehmja tammikus. Tammik on täiuslik vaid oma
terviklikkuses, kuhu kuuluvad ka needsamad jumalakäpad.
Järeldus eelnevast on see, et pikk okupatsiooniperiood hävitas suures osas
ennesõjaaegse lugupidava ja kaitsva suhtumise meie ühisvarasse. Kümmekond aastat iseseisvust pole toonud selles asjas nähtavat paranemist. Lehmja
tammik on juba ammugi võetud kaitse alla, kuid sellest pole kasu, kui puudub
pidev järelevalve. Ja ei jõua ka üks valvur kõiki kurikaelu teolt tabada. Ilmselt
väheneb tammiku kahjustamine võrdeliselt ennesõjaaegse mentaliteedi taastumisega. Et see taastuks enne, kui tammik otsa saab, sõltub ka sinust, kallis
lugeja. Ära kõnni kurjast mööda, suu ja silmad suletud, vaid kasuta neid (kui
vaja, siis muudki) õigel ajal ja õiges kohas!
Jaan Remmel
Rae valla elanik

Peigmees ja peiupoiss aastal 2001. (Jaan Remmeli foto)
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MÕTTED VASKJALA KÜLAPÄEVAST
15. augustil käesoleval aastal toimus kolmandat korda
Vaskjala külapäev.
Midagi ilusat on alati hinges, kui näen külarahvast Rae koolimaja õuele astumas. On rõõm teretada tuttavaid, noorpõlvesõpru, armsaid vanu mälestustevestjaid, suureks sirgunud
külalapsi koos abikaasade ja lastega, uudistada neid väheseid võõraid, kelle kodupaigaks on saanud kas siis VäikeVaskjala, Suur-Vaskjala või Vaskjala Saunaküla.
Kas tulebki siia uusasukas, kel tundmata üleaednegi, käimata
läbi Pirita jõe kaunid jõekäärud, jalutamata Kolme küla välja
põlluteed, teadmata Konnakraavi-aed, Hiidlasemägi, lugemata läbi küngastel valged sildid muistsetest matmispaikadest,
istumata paljudel kultusekividel, teadmata küla iidsus ja kultuuriline taust, tundmatu vana Rae koolimaja õues, klassides
ja saalis ringlev mälestuste kirevus.
Külapäeva avas külavanem Aldo Laid, kelle pere eestvedamisel on augusti külasündmus saanud külainimestele igaaastaseks kokkusaamise võimaluseks. Päevaprogrammi kokkupanijad on mõelnud alati nii lastele kui noortele, meestele kui
naistele, kohvitassi taga istuvatele mälestusteheietajatele,
vanu laule ja tantse armastavatele nostalgitsejatele.
Ei puudu ühelgi külasündmusel küla tutvustav ajalooteave,
küla tulevikku puudutav vestlusring, huvitavad spordivõistlused jpm. Kuna ilm oli seekord vihmane, siis toimusid põhietteasted koolisaalis, va lõbusad ja huvitavad spordivõistlused,
mis toimusid vanal koolimaja staadionil.
Esmalt esines Rutt Ridbecki juhatamisel Jüri perekoor, kelle
liikmetest pooled elavad Vaskjala külas. Milline lauluilu!
Aga mis siin rääkida, kui juba 1866. aastal kiideti Jüri lauljaid Tallinnas saksa laulupeol, kolmandal 1887. a laulupeol ja üle poolte lauljatest olid jällegi Vaskjala külast.
Kindlasti ei ole sõbralikus perekooris nii ranged kooriseadused kui muiste. Vaskjala rahvas teab rääkida, et kooris
oli karm distsipliin, puudumiste eest olid rahatrahvid
(esimesel korral 3 kopikat, teisel korral 6 kopikat ja kui
rohkem, siis heideti koorist välja). Mõni heideti välja ka
uhkuse pärast ja küla lauda peal hulkumise pärast.
Marje Lemberi lavastatud lastenäidend “Vibuprints” külalaste
esituses tõi paljudele saalisolijatele meelde esinemisi
siinsamas laval. Vanu Vaskjala külaelanike pildialbumeid
sirvides on meelde jäänud aastatetagused külapidude
jäädvustused, kus ei puudu kunagi Rae koolimaja laval
mängitud näidendid “Mikumärdi”, “Kapsapea” jne.
Teadmiseks, et Jürist on pärit esimene eesti rahvusest
näitleja ja dramaturg Peter Andreas Johann Steinsberg,
sündinud 13.(24.) jaanuaril 1795 Lehmja mõisakoka
pojana.
Väljas toimusid sportlikud ja ka naljakad võistlused: korvpallivabavisked, noolevise, rõngavise, saapavise, õhupüssilaskmine, õllekastihoidmine. Meened said kõik, kes läbisid ümberkülajooksu. Mis tore mõte - uue koolimaja juurest vana koolimaja juurde, siis Raudsepast mööda, Musti mäe pealt alla
Kööba talu juurde ja tagasi Esku taluteed mööda koolimajja.
Sportlikke võistlusi viisid läbi Jaan Ots ja Krister Parbo.
Õhtupoolik jätkus Jüri laulu ja tantsuansambli Lustilised esinemisega. Kui Paul Mürkhain akordionimängu alustas ja Lustilised hoogu sattunult laulma ja tantsima hakkasid, nurgasistujaile uhke peahoiakuga otsa vaatasid, siis tundusid elatud
aastad nii lõpmata lühikesed, sest kes meist külalastest ei mäleta külakoolimaja saalinurgas piiludes soovi täiskasvanuks
tantsida. Linda Pihu õpetatud seltskondlikud tantsud tõid taastundmisele selle aja, kui külatalgutel neid ikka ja jälle tantsiti.
Tänu noortele korraldajatele toodi päeva mineviku külapeotunnetus ja teadmine, et koos uue ajaga ei kao kusagile
arhailine külamälestus.
Tagasi tänapäeva tõi SWOT-analüüs, kus nelja rühma ajurünnaku kaudu pandi paberile mõtteid ja ettepanekuid tänase
Vaskjala küla tugevustest, nõrkustest, ohtudest ja võimalustest. Meeskondade tööd juhtisid Anne Rentel, Esta Hio, Anu

Rentel ja Aldo Laid. Antud SWOT- analüüs andis teavet külaelanike muredest seoses Tallinna kiirele liikumisele Jüri poole.
Vaskjala küla asub kaunis Pirita jõekäärus, ümbritsetud
kaugele silmapiirile ulatuva Kolme küla väljaga ja on tänaseni
ilma suurhoonestuseta. Rae vald peaks teavitama mitte ainult
meie küla, vaid ka kõiki valla külasid uutest perspektiivplaanidest ja moodsatest ideedest külaehituses, mis
külaelanike teadmata võib lõhkuda midagi iidset, kaunist ja
kultuuriväärtuslikku.

Külaelanikud Vaskjala küla elu arutamas.
Tõstatati küsimus külavanema staatusest külas ja vallavalitsuses. Ühelt poolt ei suuda Rae vald 27 külavanemale kompenseerida küla juhtimist, teiselt poolt ei saa nii suur küla kui
Vaskjala ilma külavanemata lahendada küla ja külaelanike
probleeme: tänavate ja külavaheteede korrashoid ja valgustus, kõnniteede ja jalgrattateede puudumine, kultuurse prügimajanduse levik külas, Pirita jõe looduslikud ujumiskohad,
kuhu uute maade ostude ja müükidega kinnitatakse silt
Eravaldus, külalaste suvine organiseeritus jm. Lahendamata
on Rae koolimaja saatus. Kas selle küsimuse lahendab valla
volikogu, kellest pooled või enamik pole seda maja oma
silmaga näinud?
Ühine arutelu andis positiivse tulevikunägemuse, mis on avatud uuele ja arenevale külale, mis oma võimaluste, eelistuste
ja uute ideekavanditega võimaldab külaelanikel tänu linnalähedusele, hariduasutuste, teenindusvõrgu olemasolule ja
kultuurilise järjepidevusele olla kaasaegne ja külaelanikke
uuele kvaliteetkülale lähendav.
Külapäeval tantsiti Meeme Kudu ansambli saatel südaööni.
Võib-olla viimast korda Rae koolimaja saalis? Jätan nostalgitsemise - vana lagunenud koolisaal, tundmatuseni muutunud
klassiruumid, lagunenud välisuks, seinad mädanenud ja
pragunenud. Mälestused on ainult ilusad.
Uus arenev küla vajab uue põlvkonnaga midagi enamat, et
luua uusi kaasaegseid projekte, mis ei lõhu minevikku, ent
annab eesõiguse noortel ja edukatel otsustada, kuidas edaspidi korrata vana ja lisada juurde uus ja tänapäevlik
külapäevade läbiviimisel.
Kus saab olema järgmine külapäev? Vesteldes külavanemaga jäin temaga ühele arusaamisele, ikka nendel väljadel, kust
paistab lähedalt see 1936. aastal ehitatud Vaskjala küla
hariduse- ja kultuuritempel. Vallal pole võimalusi investeerida
1,5 miljonit krooni vanale ehitisele. Või on?
Südamlikud tänusõnad külapäeva korraldajatele. Olen kindel,
et kõik 150 külapäeval osalejat leidis päevas midagi endale
mõeldut ja on osaleja ka järgmisel traditsioonilisel augustikuu
külapäeval.
Tere tulemast Vaskjala rahva keskele Sa Tallinna lähedal
kauni küla leidnud ja omaks võtnud kodurajaja. Küla ühtsusetunnetus ja arengutulevik sõltub ka Sinust. Ilusat sügist Sulle
nii uus kui põline külakogukonna liige!
Varje Malsroos,
Vaskjala küla elanik aastast 1967

18 RAE SÕNUMID

august-september

JÜRI RAMMUMEES 2003
30. augustil toimus 10. Jüri Rammumehe mitmevõistlus.
Tegu oli sportliku meelelahutusliku suvelõpu üritusega.

Poistele pakkus
huvi korvpalli
vabaviskevõistlus.

Ürituse juhatasid sisse tantsutüdrukud
Rae Huvialakoolist.

Judoklubi Aitado tutvustas võistluskunsti ja kutsus
treeningutele.

Kätt sai harjutada õhupüssist laskmisel.

Jüri Rammumees 2003 võitjad. I koha saavutas juba
kolmandat korda Tarmo Mitt, II kohale jäi
Andrus Murumets ning III saavutas Igor Galiðevski.
Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ning ürituse toetajaid AS-i
Vaania, Rae TPS, Jüri Lillekeldrit, Sauna poodi, Tallinna
Külmhoonet ja Rae Vallavalitsust.

Julgematele
tutvustas
Jaan Künnap
mägironimise
võtteid,
mida kohapeal
proovida sai.

Rae Tuletõrje- ja Päästeselts korraldas võistluse
noortele.

Üritus jätkus tantsuõhtuga Rae Kultuurikeskuses.
Tantsuks mängis Vanaviisi.

Pildid Ave-Hedi Poltimäe, tekst Siiri Laid.
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In memoriam
OSKAR RAUDMETS
6.06.1914 - 11.08.2003
11.08.2003 suri Jüri Hooldekodus Oskar Raudmets (enne perekonnanime
eestindamist 1936. aastani Labbi), üks teenekamaid muinasajauurijaid Eestis.
Oskar Raudmets sündis Tallinnas 6. juunil 1914. aastal Jüri ja Miina Raudmetsa
(enne perekonnanime eestindamist 1936. aastani Labbi) perekonna seitsmest
lapsest neljanda lapsena. Seoses isa tööotsingutega erinevates villaveskites
elas perekond paljudes kaunites Eestimaa paikades kuni 1940-ndate alguseni,
mil perekond asus paikselt elama Harjumaale Vaida asulasse. Oskar Raudmets
lõpetas 1929. aastal Kurna valla 6-klassilise algkooli.
Oskar Raudmets teenis 1943. septembrist - 1944. augustini Soome sõjaväes.
Alates 1945. aasta märtsist kuni 1946. aasta novembrini oli ta Venemaa
erinevates vangilaagrites. 1946. aastal asus O. Raudmets tööle teetöölisena
Harjumaa teedeosakonda. 1969. aastast kuni 1974. aastani töötas ta LehmjaLool asuval kivipurustil, mil läks teenitud vanaduspensionile.
1960-ndate aastate alguses alustas ta Tallinna ümbruse muististe päästmist,
sest kodukandi maastikul olevad rändrahnud - kultusekivid sattusid hävimisohtu
maaparanduse jm ettevõtmiste käigus.
Oskar Raudmets on Ajaloo Instituudile üle andnud tuhandeid muinasleide,
avastanud 306 kultusekivi, üle 100 muinasasulakoha, üle 70 kivikalme, paarkümmend rauasulatuskohta, vanu saunaasemeid, allikaid ja kultuurikihilaike.
Huvi arheoloogia vastu tärkas 1930. aastal, kui toimusid Iru linnamäe kaevamised ja Oskar Raudmets seal koos vennaga uudistamas käis. Süstemaatilist
kooliharidust Oskar ei saanud, kuid ta oli väsimatu iseõppija. Kuueklassilise
kooliharidusega Oskar Raudmetsa kohta on öeldud, et läbi uurinud Henriku
Liivimaa kroonika, Jaan Jungi, Mattias Johann Eiseni muinasteadust ja
mütoloogiat käsitlevad raamatud, arheoloogiaalased eesti-, saksa- ja soomekeelsed käsiraamatud ja muu tarviliku lektüüri, võis ta haritud ajaloolaste ja
arheoloogidega nii mõneski küsimuses vestelda kui võrdne võrdsega. Ise on ta
oma muinasajauurimuslikku tegevust nimetanud kogu oma eluks.
Oskar Raudmetsa hindamatu töö on leidnud arheoloogide ja muinsuskaitseorganite poolt tunnustust. Tema tähtsamateks avastusteks peetakse Proosa
kivikalmet Tallinna lähedal Lool, 1965. aastal avastatud Jüri rauasulatuskohta
(Eestis seni teadaolev vanim) ja 405 lohuga Assaku Nõiakivi. Oma tegevuse
koondaruandeid saatis ta süstemaatiliselt Tallinna Linnamuuseumi koduuurimisringile, mille liige ta oli.
Raudmetsa muinasmälestisi populariseerivaid artikleid on Eestimaa ajalehtedes ja ajakirjades ilmunud 62 korral.
1996. aastal asus O. Raudmets elama Rae Hooldekodusse. 1997. aastal kinkis
O. Raudmets oma isikliku vara, mille arhiivimaterjal sisaldas hindamatut väärtust, Rae vallale tingimusel, et see säilitataks ja valikuline osa tulevikus
eksponeeritaks.
Manalasse on vajunud Jüris ja mujalgi Eestimaal mööda metsi ja rabasid, põlde
ja aasasid kõndiv Saha-Loo Paekünka Vana, kes on andnud meile tagasi esivanemate muinasasulakohad, nõiakivid, pühad allikad ja kõik selle, mis paneb
meenutama aegade hämarust nii Jüri kihelkonnas kui ka mujal Eestimaal.
Oma isamaad armastava uhke eestlasena on ta kirja pannud oma
mälestusetõotuse:
Nüüd mälestades seiskem püstipäi.
Mis võeti meilt, meenutagem, ja mis meil jäi.
Kõik kaotused ja surma vahesein - see hoiab püsti meid,
meid liidab püha lein.
Me mure - kodu - seiskem selle ees kui elav müür, nii nooruk, rauk, kui mees.
Arm selle mulla vastu rinnast rinda käib,
kus puhkab meie hõim,
kus kasvab meie leib.
Meilt palju võetud,
siiski meile jäi me uhkus, au ja viha
SEISKEM PÜSTIPÄI!
Kivid mäletavad, meie mälestame Sind, muinasaja uurija Oskar Raudmets.
Rae Vallavalitsus
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JUULIKUUS
registreeritud surmad:
Valter Vosman
Hilda-Johanna Kübarsepp
Lembit Veskioja

AUGUSTIKUUS
registreeritud surmad:
Oskar Raudmets
Milvi Ainomäe

Üks mälestus helge ja puhas,
Üks mälestus Sinust me jaoks.
See eal ei saa muutuda tuhaks,
Ei kunagi südamest kao

EVELIN VASSUS
06.02.1979-15.09.1993
Mälestavad 10. surmaaastapäeval
Anneli, Indrek,
Eneli ja Tiina

22. septembril kell 14.00
toimub mälestushetk
Vaskjala lahingus langenute
kalmul
Jüri kirikuaias.
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RAE VALD
võtab teenistusse
VALLAKANTSELEI SEKRETÄRI,
kelle ülesandeks on õigusaktidele vastava asjaajamise koordineerimine ja tagamine vallavalitsuses
EHITUSJÄRELEVALVE INSENERI,
kelle ülesandeks on ehitusjärelevalve ning ehitusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine
VANEMSPETSIALISTI NOORSOOTÖÖ ALAL,
kelle ülesandeks on noorsootööalase tegevuse juhtimine ja korraldamine Rae vallas
Kandideerimise eeldused:
·
erialane kõrgharidus või kesk-eriharidus koos ametialase enesetäiendamisega
·
riigi põhikorra ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine
·
arvuti ja bürootehnika kasutamise oskus
·
eesti keele oskus kõrgtasemel
·
ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
·
kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses
Avaldus koos elulookirjeldusega ja haridust tõendav dokument palume saata 16. septembriks 2003 Rae
Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa, faksile 6 056 757 või e-posti teel
heli.tuulik@rae.ee. Lisainfo Rae Vallavalitsuse telefonil 6 056 752.

Kõik poisid, kes olete sündinud 1998 - 1991 aastal. Ärge uidake niisama ringi, tulge
parem vutti taguma! Te ei kahetse! Te olete oodatud Jüri Gümnaasiumi võimlasse.
Täpsem info: telefonidel 051 33 269 Toomas Klaas, 056 608 659 Heigo Väljas või e-post
teel toomas@fcjyri.ee , heigo@fcjyri.ee.
Kodulehekülg: www.fcjyri.ee

Otsin toredat hoidjat
3-aastasele poisile
kaheks päevaks nädalas.
Tööaeg 8.00 - 17.00.
Tasu kokkuleppel.
Info telefonil 053 416 086,
õhtuti 60 48 359.

AS ELVESO telefoninumbrid on muutunud

Matkapunkt Kinnisvarabüroo
ostab ja otsib maad
Rae vallas. 6664812;
056604450;
vara@kinnisvaraplaza.ee;
Tallinn, Endla 23.

Üldinfo/sekretär

Riina Tallmeister
faks
juhataja
Teet Sibrits
pearaamatupidaja Ene Veskus
raamatupidaja
Urve Vokksepp
tehnikadirektor
Andres Aruväli
trassimeister
Karl Jätsa
katlamaja juhataja Ain Saagim
katlamaja meister Anti Polt
elektriteenistuse
juht
Kaido Vainult

6031480
6031481
6031492
6031482
6031483
6031484
6031485
6031486
6031487
6031490

Aadress Ehituse 9, Jüri alevik, 75301 HARJUMAA
e-post elveso@rae.ee

VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 17. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 605 6762.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

