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TEEDE JA TÄNAVATE REKONSTRUEERIMISEST
RAE VALLAS 2003. AASTAL
Suvi on tavaliselt teede ja tänavate remonttööde
kõrghooaeg. Kuna ka Rae vallas planeeritakse selleks
suveks teede ja tänavate rekonstrueerimist, siis on igati
ajakohane sellest pisut täpsemat teavet jagada.
Valla käesoleva aasta kapitalikulude eelarves on
vallateede ja tänavate korrashoiuks eraldatutud 1 953 051
krooni, mis moodustab kogu kapitali kulude eelarvest ligi
20%.
Sellel aastal on plaanis rekonstrueerida järgmised teed ja
tänavad:
! Jüri aleviku Laste tänav;
! Suursoo tee;
! Jüri aleviku Tuule kvartali teed;
! Jüri aleviku Allika tänav;
Samuti on plaanis Mõigu majadevaheliste teede
korrastamine.
Harju Maavalitsus eraldas Jüri aleviku Laste tänava
ehituseks 800 000 krooni ning ülejäänu tuleb katta
vallaeelarvest. Laste tänava ehitus hõlmab
rekonstrueerimist alates Vana-Aaviku teest kuni Tuule
bussipeatuseni. Laste tänav saab korraliku valgustuse
ning kõnni- ja jalgrattateed.
Harju Maavalitsus eraldas 150 000 krooni Vana-Järveküla
tee asfaltkatte lõpetamiseks ning suvel asfalteeritakse
Vana-Järveküla tee seni asfaltkatteta teelõik.

Lisaks eeltoodule remonditakse veel ühtekokku 10,8
kilomeetrit teid. Remondi käigus kaetakse remonditavad
lõigud 7 cm paksuselt kunstkruusaga läbimõõduga 45 mm.
Tööde tegemiseks on sõlmitud leping ettevõttega AS Talter
299 904 krooni ulatuses.
Veel toetab vald teede ja tänavate korrashoiuks eraldatud
vahenditest eest Tammiku tee 21, 23 ja 27 korterelamute
esiste parklate rekonstrueerimist. Valla poolt eraldatud
summa moodustab 50% tööde kogumaksumusest ja on
ligikaudu pool miljonit krooni. Ülejäänu tasuvad
majaühistud.
Selleks, et saada vallast toetust majaesiste parklate
rekonstrueerimiseks, tuleb esitada majaühistul
vallavalitsusse taotlus, parkla rekonstrueerimise projekt ja
arvestus tööde maksumuse kohta jne. Seejärel saab vald
taotluse läbi vaadata ja kui taotlus on vallavalitsuse
seisukohast põhjendatud, saab taotluse esitada eelarve
koostamisel kinnitamiseks. Tavaliselt on valla eraldatud
toetuse suurus 50% parklate rekonstrueerimiseks
vajaminevast summast.
Meelis Kasemaa
arengu- ja planeerimisameti tööd kureeriv abivallavanem
meelis.kasemaa@rae.ee

IGALE KÜLALE KÜLAVANEM
Suvi on Eestimaal rahvakogunemiste kõrgaeg - peetakse
pidusid, toimuvad ühisüritused. Vahest oleks ühistel
kogunemistel mõttekas arutluse alla võtta ka pisut tõsisem
teema. Nimelt kutsun kõikide alevike ja külade elanikke
valima endi seast aleviku- või külavanemat. Praeguseks
on valitud Rae valla 28 külast külavanem viieteistkümnel.
Alevikuvanem on valitud Vaidas, kelleks on Vello Misler.
Rae Vallavalitsus on seadnud üheks prioriteediks nn
külaliikumise arendamise, et tagada hea koostöö elanike
ja kohaliku omavalitsuse vahel. Seega on ülimalt oluline, et
igal alevikul või külal oleks oma esindaja, kes oleks
kontaktisikuks valla ja elanike vahel. Kelle kaudu jõuaksid
omavalitsusse probleemid ja ettepanekud ning kellel oleks
võimalus kaasa rääkida nende lahendamisel. Külavanema
kaudu saab informatsiooni kohalikus omavalitsuses
toimuvast. Ühesõnaga suhtlemine lihtsustub mõlema
poole jaoks.
Heaks näiteks võib tuua Rae valla üldplaneeringu
koostamise, kus külavanemad kuuluvad planeeringu
koostamiseks moodustatud administratiivjaotuse
töögruppi, mille ülesandeks on külade piiride
täpsustamine, külades tiheasustus- ja ühiskondlike

hoonete alade määramine. Nii mõnigi külavanem on nende
küsimuste arutamisel suutnud külaelanikud kaasa haarata
ja algatada aktiivse dialoogi.
Järgmise sammuna tahame ette võtta külade arengukavade koostamise.
Küla- või alevikuvanema valimine peab toimuma
rahvaalgatuslikult. On oluline, et valimisel osaleksid kõik
antud aleviku või küla elanikud, et valitud isik esindaks
võimalikult paljude elanike tahet. Küla või alevikuvanema
valimise korraldamisel võib paluda ka valla abi, pöördudes
allakirjutanu poole.
Rae vallamajas toimub iga kuu teisel kolmapäeval kella 1718 infotund külavanematele ja teistele külaelust huvitatud
inimestele, kus jagatakse informatsiooni ja arutatakse
kohalikku elu puudutavaid küsimusi. Kutsun kõiki huvilisi ka
infotundidel osalema!
Vello Voog
vello.voog@rae.ee

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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RAE VALLAVALITSUSES TÖÖTAB KOLM ABIVALLAVANEMAT
Rae Vallavolikogu kinnitas 13. mai istungil ametisse
rahandusameti tööd juhtiva ja valla finantsalast
tegevust koordineeriva abivallavanemana Sven
Nugise. Sven Nugis on lõpetanud Tartu Ülikooli
majandusteaduskonna kaubatundmise erialal ning tal
on pikaajalisi kogemusi ettevõtete finantsjuhtimisel.

Varem on ametisse kinnitatud kaks abivallavanemat,
kellest üks juhib arengu- ja planeerimisameti tööd ja
teine sotsiaalameti ning kultuuri- ja haridusameti
tegevust. Abivallavanem arengu- ja planeerimisalal on
Meelis Kasemaa ning sotsiaal-, kultuuri- ja
haridusvaldkonnaga tegeleb Vello Voog.

Kolmanda abivallavanema ametissenimetamisega viidi
lõpule valla juhtimist puudutav struktuurimuutus
vastavalt Rae Vallavolikogu 14. jaanuari määrusele
number 5, kus kinnitati Rae valla ametiasutuste
struktuur ja teenistujate koosseis.

Kolme abivallavanema ametikoha järgi tekkis vajadus
seoses valla kiire arenguga. Abivallavanemate
ülesandeks on oma valdkondades arengusuundade
väljatöötamine ja ametite töö koordineerimine.

Kõik abivallavanemad on ka Rae Vallavalitsuse liikmed
ning on ametisse kinnitatud kuni praeguse vallavalitsuse tegutsemisaja lõpuni.

Rae Vallavalitsuse kantselei

KESKKONNAKOMISJON KUTSUB ARVAMUST AVALDAMA
Töö Rae valla üldplaneeringu koostamisel on täies hoos.
Üldplaneeringu koostamisel keskkonna töörühma
kohustusi täitev vallavolikogu keskkonnakomisjon
kutsub neis küsimustes vallaelanikke kaasa mõtlema ja
arvamust avaldama. Keskkonna töörühma ülesandeks
on üldplaneeringu käigus määrata piirkonnad, mis on
olulised keskkonnakaitse, turismialase tegevuse,
maastikukujunduse, loodus- ja muinsuskaitse
seisukohast.
Eesmärgiks oleme seadnud kanda kaardile kõik ajalooliselt huvitavad ning looduslikud vaatamisväärsused, seejuures mitte ainult loodus- ja
muinsuskaitse all olevad objektid, vaid ka kõikvõimalikud
teised huvitavad vaatamisväärsused, nii vähe või palju
kui meil neid on. Teretulnud on ettepanekud selle kohta,
millised kohad ja objektid tuleks kaardistada. Nii saame
hea ülevaate Rae vallas asuvatest paikadest ja
objektidest, mida tasuks laiemalt tutvustada ning
matkaradade- ja vaatamisväärsuste kaardile kanda.
Lisaks matka- ja vaatamisväärsuste kaardi koostamisele, saab tulevikus võtta arutluse alla ka
ligipääsuteede rajamise. Teise probleemina tuleks
käsitleda küsimust, kuidas tagada meie jaoks oluliste
vaatamisväärsuste ja looduslikult kaunite kohtade
edaspidise kaitse. Tihti on just looduskaunid kohad
need, mis kujunevad pikniku- ja puhkekohtadeks.
Seetõttu peaks planeeringu käigus kandma kaardile ka
juba väljakujunenud pikniku-, suplus- ja teised
puhkekohad. Loodusele mõttetu kahju tekitamise ning
metsaaluste ja jõekaldaalade risustamise vältimiseks
tuleb need varustada pinkide, lõkkematerjali ja
prügikonteineritega ning märgistatud lõkkeasemetega.
Nii ehk suudame vältida loodusvaenulikku käitumist ja
säilitada oma valla looduskaunid paigad.
Üldplaneeringu koostamise käigus ja sageli ka
detailplaneeringute koostamisel on palju vaidlusi
tekitanud ka haljastuse ja maastikukujundusega
seonduv. Seetõttu on üldplaneeringu koostamise ajal
vajalik läbi mõelda haljastuse ja maastikukujunduse

põhimõtted ning vajadusel kehtestada ka vastav
määrus. Ka selle küsimuse arutamisel ootame
vallaelanikke aktiivset kaasalöömist.
Lõpetuseks veel üks lahendamist vajav küsimus, mis
küll ei puuduta üldplaneeringut, vaid tegevust
lähitulevikus haljastuse kujundamisel. Rae valla
eelarves on sellel aastal planeeritud vahendid haljastusja puudeistutuspro-jektide tarbeks. Praeguseks on
komisjoni teada aktiivsust üles näidanud Pildiküla küla
ja Reformierakonna piirkondlik organisatsioon.
Komisjon ootab ettepanekuid, kuhu ja milliseid puid
võiks sügisel ja ka järgmisel aastal istutada.
Ettepanekuid ja arvamuseavaldusi ootan e-posti
aadressil veigo68@hot.ee või telefonil 056 44600.
Ilusat algavat suve ja kauneid looduselamusi soovides
Veigo Gutmann
keskkonnakomisjoni esimees

Väljakujunenud piknikukoht Pirita jõe kaldal.
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RAE VALLA HEAKORRAST
Kätte jõuab suvi ja kevadine suurkoristuste aeg on
möödas. Heakorra nädalate ajal toimunud ohtlike jäätmete kogumisreidil koguti 858 kg akusid, 20 kg patareisid, 500 kg õlijäätmeid, 24 l värvijäätmeid, 110 päevavalguslampi, jm. Üle valla paigutatud lisakonteineritest
koguti kokku 920 m3 prügi, mis läks vallale maksma 90
000 krooni. Lisakonteinerite paigutamise eesmärgiks oli
eelkõige omaalgatuse toetamine ebaseaduslike
prügimägede likvideerimisel. Ometigi oli koristusaktsiooni käigus juhtumeid, kus inimesed tõid terve aasta
vältel korjatud prügi ning täitsid suure konteineri hetkega. Selline tegevus ei ole lubatud. Igal majapidamisel
peab olema isiklik jäätmete kogumisvahend või siis
naabritega ühine ja on ette peab olema näidata vastav
leping. Teiste konteineritesse oma prügi poetada ei

tohi. Sel suvel algab ulatuslik kontroll selgitamaks välja
majaomanikke, kellel puudub prügikonteiner ja
prügiveofirmaga sõlmitud leping.
Isegi pärast koristusaktsiooni on paljudel maatükkidel
näha sodihunnikuid. Oma maatükile prügi ladestamine
on aga keelatud ja selle avastamisel võib maaomaniku
oodata kopsakas rahatrahv.
Suvel ei tohi ära unustada heakorratöid, nagu muru
niitmine, umbrohu tõrjumine, teeäärte korrashoid jm.
Hoiame oma koduvalla korras ja puhtana!
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

KUIDAS MÖÖDUS KULUPÕLEMISTE KÕRGPERIOOD
Põhja Eesti Häirekeskuse andmetel on 1. aprillist kuni
11. maini registreeritud kulupõlenguid Rae vallas 52
korral. Suurimad neist olid: 22. aprillil Pajupea külas (4
ha); 26 aprillil Järvekülas Tofre talu juures (5 ha); 26.
aprillil Lehmja külas (5 ha); 27. aprillil Vaidasoo külas
(10 ha koos metsaalusega) ning 10. mail Järvekülas (80
ha koos metsaalusega). Jüris käidi tuld kustutamas 14
korral, Lagedil ja selle lähiümbruses 9 korral ning
Vaidas ja selle lähistel 10 korral.

Kustutamas käisid:
Assaku autod
31 korda;
Rae TPS-i autod
26 korda;
Muuga autod
5 korda.
Suurematel põlengutel sõitis välja korraga rohkem kui
üks auto.
Peeter Böckler
Rae TPS juhatuse esimees

VÄRVIME KODU KAUNIKS
AS Kemiflora ja Rae Vallavalitsus korraldavad sellel
suvel majade välisvärvimiskampaania "Vald kauniks".
Kampaania eesmärgiks on
võimaldada majaomanikel
korrastada oma maja välisilmet
soodustingimustel. Kampaania käigus pakub Kemiflora
kauplus majaomanikele välisvärvide ostmisel -25% soodustust. Kampaanias osalemiseks
tuleks majaomanikel registreeruda Rae Vallavalitsuses.
Selleks tuleks pöörduda
arhitekti Andres Männi poole,
telefon 6056746 ja e-post
andres.mand@rae.ee.
Kemiflora kauplus asub
Tallinnas aadressil Laki tn 3a,
tel 6563472

RAE SÕNUMID

juuni
Rae Vallavalitsus teatab

Rae Vallavalitsus teatab

järgmiste detailplaneeringute
algatamisest:

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

! Assaku aleviku Järve tee põik 18 detailplaneering

! Järveküla küla ja Assaku aleviku Turu I kinnistu

!

!

!

!

!

!
!

!

!
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detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13.mai 2003
otsusega nr 72
Järveküla küla Turu II kinnistu maatükk
I detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13.mai 2003 otsusega
nr 73
Järveküla küla Turu II maatükk
II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 74
Rae küla Uuemardi kinnistu maatüki
I detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 75
Patika küla Patika tee 1-7 kinnistute ja uue
juurdepääsutee detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 76
Järveküla küla Kongo I ja Vana- Kongo
I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 77
Pajupea küla Laiba kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 78
Peetri küla Sauki kinnistu maatükk
III detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13.mai 2003
korraldusega nr 533
Peetri küla Vana-Lepiku I kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. mai 2003
korraldusega nr 534
Peetri küla Kasemetsa ja Peetri tee 1 kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. mai 2003
korraldusega nr 535.

!

!

!

!

!

!

Detailplaneeringuga nähakse ette jagada kinnistu
kaheks krundiks ja mõlemad krundid hoonestatakse
väikeelamuga. Planeeritava ala suurus on 0,3 ha.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.aprilli 2003
korraldusega nr 435.
Järveküla küla Teoni pereelamute grupi
detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse planeeritav alal
hoonestada 22 pereelamuga. Planeeringualal
suurus on 3,5 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikugu 13. mai 2003
otsusega nr 79.
Peetri küla Vana-Tartu mnt 13 kinnistu
detailplaneering
Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada 9
uut pereelamukrunti ja 1 ärimaa sihtotstarbega krunt.
Planeeritava ala suurus on 1, 96 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 80.
Järveküla küla Kopli kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritav ala
hoonestada 31 pereelamuga. Planeeritava ala suurus
on 5,2 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 81.
Järveküla küla Loopealne- Suurekivi pereelamute kvartali II järjekorra detailplaneering.
Detailplaneeringuga on ette nähtud laiendada
Loopealse-Suurekivi elamukvartalit Vana-Tartu
maantee suunas ja on planeeritud 35 uut pereelamukrunti. Planeeritava alal suurus on 6,9 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2003
otsusega nr 82.
Soodevahe küla Sepa II kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga on ette nähtud AS Ahtolile kuuluv Sepa II kinnistu jagada 3 tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning reserveeritud maa Tallinna ringtee laiendamiseks ja perspektiivse raudteeharu
tarvis. Planeeritava ala suurus on 11,5 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. mai otsusega nr
83.

Jüri Raamatukogu annab teada:
suvel on raamatukogu avatud
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
11-18,
teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti 11-17, laupäeviti oleme suletud .
Internetipunkt on suletud puhkuseks ajavahemikul 01.-31. juulini.
Teadmiseks noorele kirjandushuvilisele: soovitame läbi lugeda
Aidi Valliku raamatud Kuidas elad, Ann? ja Mis teha, Ann ?
Oleme kokku leppinud kohtumise kirjanikuga augusti viimasel nädalal.
Täpse toimumise aja teatame augusti alguses!
Mõlemad raamatud on olemas nii raamatukogus kui ka kauplustes müügil.
Soovijad saavad ka autogrammi omanikuks!
Raamatuvõlglasi ootame ka suvel, kõikidele kaunist suve
ja vahelduseks vihmaseid suvepäevi mõnusa raamatu seltsis!
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ABITURIENDID RAE KULTUURIKESKUSES
Rae vallavanem Tarmo Klaar kutsus 5.
mail Jüri Gümnaasiumi abituriendid
pidulikule vastuvõtule Rae Kultuurikeskusesse. Avakõnes soovis vallavanem
abiturentidele edu eksamitel, julgust
eesmärkide seadmisel ja usku endasse
valikute tegemisel. Vallavanem avaldas
tänu ka klassijuhataja Hairi Laurandile,
õppealajuhataja Esta Hiole ja direktor
Martin Kaasikule. Tänavu õppis Jüri
Gümnaasiumi lõpuklassis 35 õpilast.
Abiturientidele anti kaasa Julius
Põldmäe “Kolm ballaadi” ja pisut
taskuraha.
Abituriendid Rae Kultuurikeskuses.

E-KOOL JÜRI GÜMNAASIUMIS
Arvutid on Eestimaa koolides kasutusel pea 14 aastat.
Tähtsamaks on seni peetud just õpilastele juurdepääsu
tagamist infotehnoloogiale ning õppeprogrammidele.
Koolitööd toetavate administreerimisprogrammide
kasutamine on siiani olnud praktiliselt olematu. Kooli
õppetegevust reguleeriv dokumentatsioon on äärmiselt
keeruline, suure hulga inimeste poolt täidetav ning
otseses omavahelises sõltuvuses. Paberiuputus kooli
administratiivtegevuses aga kasvab üha kiirenevas
tempos. Mida rohkem pabereid ja reegleid, seda
keerukam on nende mõttekust ning otstarvet mõista,
veelgi keerulisem, kõigi osapoolteni toimetada. Juba
aastaid tagasi sai selgeks, et ilma IT abita jääme
lootusetult hätta. Vaatamata pingutustele ei ole seni
kellelgi piisavalt hästi õnnestunud juurutada ka ühtegi
välismaalt sisse toodud tarkvara. Mõned koolid
kasutavad omavalmistatud või siis välismaa
sõpruskoolidelt “laenatud” ja kohapeal kohandatud
arvutiprogramme.
Kaks aastat tagasi tulid Rocca al Mare Kooli
eestvedamisel kokku viis kooli, nende hulgas Jüri
Gümnaasium ning alus pandi E-kooli projektile.
Tänaseks on E-kool juba praktilise kasutamise järgus.
Alates uuest õppeaastast soovib projektiga liituda üle
neljakümne kooli.
Erinevates mõtteavaldustes on püütud E-kooli seostada
interneti vahendusel õppimisega, kuid nii see siiski ei
ole. Ekool on mõeldud õppetegevuse üle arvestuse
pidamise, õpitulemuste lapsevanematele vahendamiseks ning kõigi kooliga seotud inimeste omavaheliseks suhtlemiseks interneti kaudu. Ekool
võimaldab kasutada elektroonset klassipäevikut,
puudumispäevikut, koolitunnistust, vahendada
kirjavahetust kõigi või teatud rühma lapsevanematega
üheaegselt, pidada arutelu õpetajate, õpilaste ja
lapsevanemate vahel. Ühe lausega öelduna: Ekool on
internetipõhine õpitegevuse kajastamise vahend
koolitöötajate, õpilaste ja lapsevanemate jaoks.

Kõige suurem ja võib olla tähtsaim on kindlasti hinnete,
õppetülesannete ja õppetööst osavõtu üle arvestuse
pidamine internetis, et nii õpilased kui lapsevanemad
saaksid kogu neid huvitava info kooli kohta kätte neile
sobival ajal. Kooli jaoks on äärmiselt oluline ka kiirem
ning lihtsam suhtlemine lapsevanematega.
Loodetavasti vähenevad oluliselt vääritimõistmisest
tingitud asjatud pinged. Õpilased aga vabanevad kahe
suure kooli ja vanemate vahendamise koormast. Kogu
vajalik informatsioon on asjaosaliste jaoks pidevalt
avalik. Õpilaste vastuseisu E-koolile põhjustaski
esialgu peamiselt just kartus, et kõik, mis internetis, on
kõigile kättesaadav. Tegelikult on õpilase hinded ja muu
isiklik info tunduvalt paremini kaitstud, kui praeguse
päevikusüsteemi kaudu. Õpilase hindeid internetis
näevad ainult tema ise ja tema vanemad või hooldajad.
Isegi õpetajad ei oma juurdepääsu kolleegide poolt
pandud hinnetele, vaid klassijuhatajale antakse õigus
oma klassi õpilaste hindeid vaadata. Kõik andmed
internetis on kaitstud sama turvaliselt, kui kõigi meie
internetipanga kontodki. Oma hindeid saavad vaadata
esialgu parooli kasutades üksnes õpilased, kõik teised
peavad sisselogimiseks kasutama kas ID-kaarti või
internetipanka. Füüsiliselt ei hoita andmeid ühegi kooli
arvutis, vaid Eesti Telefoni serveris, kus neist pidevalt
ka turvakoopiaid tehakse. Nii, et igati töökindel
süsteem.
Loodame, et E- kooli kasutamise tulemusena muutub
kool senisest avatumaks, mõistetavamaks saavad
koolis toimivad protsessid ja nende juhtimine, paraneb
koostöö õpilaste, vanemate ja kooli vahel, ühe sõnaga
kool muutub paremaks.
Martin Kaasik
Jüri Gümnaasiumi direktor
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T.O.R.E TUGIÕPILASTE KOOLITUS
MTÜ Noorteühingu T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring
Eestis) eesmärgiks on eelkõige sõbralike suhete, positiivse suhtumise ja ühisvastutuse õhkkonna loomine koolides.
T.O.R.E. koondab alates 2000. aastast kõiki tugiõpilasi,
juhendajaid ja koolitajaid. Tänaseks on rohkem kui kümme
aktiivset T.O.R.E tugiõpilaste koolitajat ja ligi 700
tugiõpilast 70 koolis üle Eesti.
24.-26. aprillist toimus esimene T.O.R.E tugiõpilaste
koolitus Pudisool Rae valla koolidele. Koolitusest võtsid
osa kõik Rae valla koolid. Igast koolist osales 4 õpilast ning
üks õpetaja. Koolituse organiseerija oli Jüri Gümnaasiumi
psühholoog Kirsti Kaubi, rahastas Rae vald ja koolitajateks
olid Hannes Lents ning Ruth Maria Pertmann. Koolitus
koosneb kolmest seminarist (kokku 72 tundi), iga seminar
kestab kolm päeva. Koolitusel õpitakse nägema koolis
toimuvat, märkama probleeme, sekkuma ning mõistma
koolis toimuvaid grupiprotsesse. Koolituse käigus
arendatakse nii õpilastes kui õpetajates tolerantsust,
empaatiavõimet, sõbralikkust ning teineteise mõistmist,
hajutatakse barjääre õpilase ja õpetaja vahel, õpitakse
probleemidega toime tulema ning teisi aitama.

Pärast põhikoolituse läbimist viivad tugiõpilaste grupid
saadud teadmised oma kooli. Koolis püüavad nad jagada
oma teadmisi ja oskusi ka teistele tugiõpilastegevusest
huvitatud õpilastele, laiendades nii juhendaja kaasabil oma
gruppi. Tugiõpilased ei ole väikesed psühholoogid või
korravalvurid koolis, vaid on abiks õpetajatele ning toeks
kaasõpilastele. Oma igapäevategevuses püüavad nad
selliseid aktuaalseid kooli-probleeme nagu tõrjutus ja
kiusamine.
Tugiõpilane on noor noorte hulgas, kes märkab täiskasvanutele varjatuks jäävaid probleeme, tahab ja oskab
murelikele toeks olla, et probleemid ei kujuneks lahendamatuiks. Mida rohkem on grupis selliseid noori, seda
suurem on positiivne mõju grupile ja grupinormidele ning
kogu kooli atmosfäärile. Selle tõttu on tugiõpilane õpetajate
tõhus liitlane kooli igapäevases kasvatustöös.
Ruth Maria Pertman
Hannes Lents
T.O.R.E koolitajad

MEIE NOORTE SUVI 2003
Nagu juba traditsiooniks kujunemas, toimub ka sel aastal
noorte töö- ja puhkelaager ehk vähemametlikult Rae
töömalev 2003. Meie eesmärgiks on pakkuda Rae valla
noortele suvisel koolivaheajal kultuurilist meelelahutust
koos võimalusega teenida ka veidi taskuraha..
Noorte töömaleva projekt saab teoks koostöös Rae
Vallavalitsuse ja VA Vahekoga ajavahemikul 9. juuni - 10.
august 2003.
Sel aastal pakub Rae vald 60 noorele võimaluse osalemiseks töömalevas. Kahjuks pole võimalik vaatamata osaleda soovijate rohkusele suuremale arvule noortele tööd
pakkuda. Üheks põhjuseks on see, et on raske leida
asutusi ja ettevõtteid, kes tahaksid suveks alaealisi palgata
ja sooviksid järgida sellest tulenevalt kõiki esitatud
nõudeid. Samuti peab noortele pakutav töö olema töökasvatusliku iseloomuga ja korralikult ette valmistatud.
Niisama istujaid pole ju teeäärde tarvis ...
Sellel suvel hakkavad noored tööle Rae vallas heakorratöödel. Traditsiooniliselt on igale osalejale maleva pluus oranþ T-särk, mille seljale on trükitud Rae Töömalev 2003.
Oranþi särgiga on meil juba kaugelt näha töötav
malevlane.
Ühes vahetuses töötab meil 15 noort ja 1 juhendaja.
Vahetuse pikkus on kaks nädalat ja tööpäevi on kümme.
Noorte töötunni hinnaks on 16 krooni ja töötasu arvestatakse vastavalt tehtud töötundidele. Tööpäeva pikkuseks
on neli tundi. Noori ootab ees meeleolukas kultuuriüritus ja
vahetus lõpeb ühise kringlisöömisega. Harju Maavalitsuse
alaealiste komisjon toetab projekti “Rae töömalev 2003”
sihtotstarbeliselt 11 000 krooniga.
Preemiaks parimatele töömalevlastele on augustis 3-päevane kultuurireis Lõuna-Eestisse. Külastame Tartut, Võru
linna, Haanjat, Taevaskoda, Otepääd, Sangaste lossi,
Rõuget, Ööbikuorgu ja veel palju teisi huvitavaid paiku.

8. - 9. augustini toimub Jõelähtme vallas Harjumaa töömalevate III kokkutulek. Ürituse peakorraldajaks on sel
aastal Rae vald. Eelmised aastad on ürituse korraldajaks
olnud Saue linn koostöös Saue Noortekeskuse ja Harju
Omavalitsuste Liiduga.
Sellel aastal toetavad projekti “Harjumaa töömalevate III
kokkutulek” Harjumaa Omavalitsuste Liit 20 000 krooniga
ja Harju Maavalitsuse alaealiste komisjon 11 500
krooniga.
Kolmandat suve järjest toimub ka tegevus projekt
“Astume edasi” raames. See on üle Harjumaaline projekt
koostöös Harju Politseiprefektuur, Eesti Kaitsevägi ja Rae
Vallavalitsus. Projektis osaleb 15 poissi, neist 5 Rae
vallast. Projekti eesmärgiks on 15 poisile anda võimalus
oma vaba aega otstarbekalt veeta. Sel aastal toimub
nädalane poistelaager Rahuoperatsioonide Keskuses
Paldiskis. Poisid elavad nädala sõjaväeosas ja igale päevale on planeeritud mingi kindel tegevus. Toimub spordipäev koos sõduritega, väike Erna matk, külastatakse
Politseikooli Paikusel, Harju Politseiprefektuuri Sauel,
lennubaas Ämaris. Samuti on üks päev planeeritud n-ö
kultuuripäev - külastatakse Rocca al Mare Vabaõhumuuseumit, loomaaeda ja lõbustusparki. Käime piilumas ka
Keila Päästekomando tööd. Laager lõpeb piknikuga.
Harju Maavalitsuse alaealiste komisjon toetab projekti
13 000 krooniga.
Lõpetuseks tahan esitada üleskutse Rae valla ettevõtetele võimalusel pakkuda lastele töömaleva raames
suveks tööd. Huvi korral palun ühendust võtta tööpäevadel telefonil 06056764 või e-posti teel
kristel.tamm@rae.ee.
Soovin kõigile lastele ilusat ja toredat suvevaheaega ja
loodan, et leiate endale palju huvitavaid ettevõtmisi.
Kristel Tamm
kultuuri- ja haridusameti vanemspetsialist
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PÄÄSTEALASED NOORTELAAGRID
Mittetulundusühing Rae Tuletõrje ja Päästeselts korraldab
2003. aasta suvel kaks noortelaagrit päästealasest
tegevusest huvitatud õpilastele.
17. - 19. juunini toimub laager 9 -12 aasta vanustele õpilastele. Laagrisse ootame igast valla koolist viit õpilast kooli valikul.
12. - 14. augustini toimub laager 10 -15 aasta vanustele
õpilastele. Laagrisse ootame igast Rae valla koolist viit õpilast
kooli valikul ning lisaks on kutsutud 10 noort Soomest Masku
vallast.

Laagrid toimuvad Jägala joa lähistel telklaagrina. Laagris
õpitakse õnnetusest teatamisest ja abi kutsumist, uppuja
päästmist, erinevaid esmaabivõtteid, tulekustutite kasutamist
ning iseenda ja kaaslase päästmist tuleõnnetuse korral. Laagrisse tulevad külla kaitseliitlased, täisvarustusega päästeauto,
kiirabiauto ja politseiauto. Toimuvad laskevõistlused,
pallimängud ja disko. Toitlustamine on kolm korda päevas.
Laagrist osavõtjatele on see kõik tasuta!
Peeter Böckler
Rae TPS juhatuse esimees

ETTEVÕTLUSTOETUSED EAS
REGIONAALARENGU AGENTUURILT
Toetusi saavad taotleda väikese ja keskmise suurusega
ettevõtted ning füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad
järgmistele tingimustele:
! äriühing peab olema kantud Äriregistrisse
! FIE peab olema registreeritud ettevõtjaks
! kaubandus- ja teenindusettevõtetes töötajate arv kuni 50
! tootmisega tegelevates ettevõtetes töötajate arv
erandjuhul kuni 250
! ettevõttel ei tohi olla riigimaksu võlgnevusi
Toetust ei anta ettevõtetele, kelle tegevusalaks on
! põllumajandus
! transport
! kalandus
! laevaehitus
Toetuste taotlemiseks pöörduda Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse (Laki 9a,
Tallinn, tel 650 7975, 650 7976). Toetuste
korrad ja taotlusvormid on ka internetis
aadressil www.erda.ee
KOOLITUSTOETUS
Osalemiseks ärialasel koolitusel
Toetuse summa max 7000 krooni aastas, toetust saab
taotleda kuni 2 korda aastas
Toetuse määr on 50% koolituse maksumusest
MESSITOETUS
ERDA nimekirja kuuluvatel Eestis toimuvatel messidel
osalemiseks
Toetuse summa max 9000 krooni 1 kord aastas
Toetuse määr on 50% messiga otseselt seotud kuludest
NÕUSTAMISTOETUS
Nõustamisteenuse (näit. Äriplaanide, finantsplaanide, turuuuringute koostamine jne.) ostmiseks ERDA nimekirja
kuuluvatelt konsultantidelt
Toetuse summa max 15 000 krooni aastas
Toetuse määr on 50% teenuse maksumusest
STARDIABI
Stardiabi eesmärgiks on alustava väikeettevõtluse toetamine
ja arendamine
Stardiabi saavad taotleda alustavad ja kuni 1 aasta
tegutsenud max 10 töötajaga ettevõtjad, kelle projektis
ettenähtud investeeringud on seotud ettevõtluse
edendamisega väljaspool Tallinna.
Eelistatud projektivaldkonnad:
! Tootmise ja kohaliku toorme väärtustamisega seotud
projektid
! Naisettevõtjate projektid
! Turismiteenuse arendamise projektid
Stardiabi ülemmääraks on 100 000 krooni

Stardiabi kaudu kompenseeritakse kuni 75% projektiga
otseselt seotud investeeringute maksumusest, kuid
toetussumma ei tohi ületada 100 000 krooni.
Stardiabi võib taotleda järgmiste kulude katteks:
! Masinate ja seadmete ning muude projekti käivitamiseks
vajalike vahendite soetamiseks
! Tootmis-või teenindushoonete renoveerimiseks
ETTEVÕTJATE TÖÖTAJATE ÜMBERÕPPE JA
TÄIENDKOOLITUSE TOETUS
ERDA toetab ettevõtjate poolt algatatud koolitusprojekte,
mille eesmärgiks on:
! kohaliku tööjõu erialase kvalifikatsiooni tõstmine
! ettevõtjate majandustegevuse laiendamisega seotud uute
töötajate erialane väljaõpe
! kaasaegses tootmises vajalike uute erialade ja oskuste
omandamine väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut
Koolitusprojekti min suurus 10 000 krooni
Toetuse piirmäärad :
! kitsaks tööalaseks koolituseks VKE-dele 35% kuludest,
suurettevõtjatele 25% lubatavatest kuludest
! üldiseks tööalaseks koolituseks VKE-dele 70%,
suurettevõtjatele 50% lubatavatest kuludest
ETTEVÕTLUSEGA SEOTUD INFRASTRUKTUURI
ARENDAMISE PROJEKTIDE TOETUS
Ettevõtjatele, kelle projektis ettenähtud investeeringud on
seotud ettevõtluse arendamiseks vajaliku infrastruktuuri
arendamisega väljaspool Tallinna linna. Projektist
kasusaajateks on ettevõtjad ning toetatavad projektid on
seotud ettevõtjate majandustegevuse säilimise ja/või
laiendamisega.
Nõuded projektidele:
! Projekt peab tuvastama ettevõtja majandustegevuse
laiendamiseks vajaliku tehnilise infrastruktuuri kitsaskoha
ning olema suunatud selle likvideerimisele
Projektivaldkonnad:
! ettevõtlusega seotud tehnilise infrastruktuuri (elekter,
vesi, kanalisatsioon, gaasitrassid, side) välisvõrkude
väljaehitamise, rekonstrueerimise ning renoveerimisega
seotud projektid
! ettevõtlusega seotud teede ehituse ja/või
rekonstrueerimise projektid
Toetus min 100 000 krooni
Toetuse piirmäärad:
! suurettevõtjatele kuni 50%, VKE-dele kuni 65%
lubatavatest kuludest
! omavalitsustel ja ettevõtjate ühendustel kuni 65%
lubatavatest kuludest
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KOKKUVÕTE VOLIKOGU MAIKUU ISTUNGIST
!

Rae Vallavolikogu istung toimus 13. mail.
Päevakorras oli 23 punkti ning istung kestis
hiliste õhtutundideni.
Pärast päevakorra kinnitamist alustati
päevakorrapunktiga, mis käsitles muudatust vallavalitsuse koosseisus. Vallavolikogu kinnitas vallavanema ettepanekul
ametisse kolmanda abivallavanema Sven
Nugise. Abivallavanema tegevusvaldkonnaks on finantstegevuse korraldamine
ja juhtimine vallas.
Vallavolikogu istung jätkus nagu juba
traditsiooniks saanud detailplaneeringute
algatamistega. Valla põhjaosas, mis on
kujunenud kõige kiiremini arenevaks
piirkonnaks, algatati seitse detailplaneeringut. Lisaks algatamisele, kehtestas
vallavolikogu neli valminud detailplaneeringut.

!

!
Endel Lepik
Rae vallavolikogu
esimees

Ajaliselt veidi hilinenult ja pikkade vaidluste tulemusena
kiitis volikogu heaks kehtivate planeeringute ülevaatamise
ja kehtimajätmise. Antud vallavolikogu otsus tuleneb
planeerimisseadusest ning seaduse mõte on kehtestatud
planeeringute ülevaatamisega välja selgitada planeeringukohase arengu tulemused, planeeringute edasise elluviimise võimalused, planeeringute põhilahenduste
muutmise või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
vajaduse ja muud planeeringute elluviimisega seotud
küsimused.
Kuna vallas on käimas hetkel üldplaneeringu koostamine,
siis on kehtivate planeeringute puudujääke võimalik
valmiva üldplaneeringu kaudu parandada.
Olgu siin ära toodud ka vallas täna kehtivad planeeringud:
! Rae valla üldplaneering (koostatud 1992);
! Peetri küla üldplaneering (koostatud 1995);
! Jüri aleviku generaalplaani korrektuur (üldplaneering,
koostatud 1992);
! Jüri aleviku planeerimise ja hoonestamise projekt
(üldplaneering, koostatud 1982);
! Lagedi aleviku planeerimise ja hoonestamise projekt
(üldplaneering, koostatud 1982);
! Vaida aleviku planeerimise ja hoonestamise projekt
(üldplaneering, koostatud 1980);
! Pirita-Vaskjala puhkepiirkonna planeerimine
(üldplaneering, koostatud 1980).
Nagu antud loetelust selgub, on osa meie täna kehtivaid
planeeringuid üle kolmekümne aasta vanad.
Volikogu võttis teadmiseks vallavolikogu revisjonikomisjoni akti, mis käsitles sporditoetuste jagamist ja
teedetööde korraldamist eelmisel eelarveaastal. Volikogu
andis vallavalitsusele sellest lähtuvalt ülesanded puuduste
likvideerimiseks järgnevalt:
! tugevdada spordialaste MTÜ-de toetamisel eelarvelistest vahenditest eraldatud vahendite jaotamise korda,
sihipärase kasutamise kontrolli ning täiendada ja
ühtlustada aruandlust;
! reguleerida toetusrahade jaotamise alused ning
elimineerida võimalus ebaproportsionaalsete ning
ametikoha eelist kasutavate otsuste tekkeks;
! eelarve vahendite ökonoomse kasutamise eesmärgil
töötada välja hangete läbiviimise kord kõikide ostude
osas;

teeremontide objektiivse teostamise
eesmärgil kaardistada vallateed ning
selle käigus määrata nende koormus,
seisukord, arvatav remondiaeg ja
maksumus;
võtta tarvitusele meetmed hooletute ja
oma volitusi ületanud ametnike korrale
kutsumises nii hangete teostamisel kui
ka vahendite kasutamise sihipärasuse
kontrollimisel;
korrigeerida Rae valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni liitumise eeskirja.
Töötada välja kompenseerimise
rakendusmehhanism.

Järgmise päevakorrapunktina oli arutlusel
revisjonikomisjoni esimehe umbusaldus.
Umbusaldusavaldus oli tingitud sellest, et
komisjoni esimees hr Raivo Uukkivi ei järginud
revisjonikomisjoni tööd reguleerivaid õigusakte.

Vallavolikogu koalitsioon avaldas hr Uukkivile umbusaldust. Koalitsioonilepingu järgi kuulub revisjonikomisjoni
esimehe koht opositsioonile. Kahjuks tundub opositsiooni
pink olevat lühike. Kõik kolm opositsiooni esindajatest
välja pakutud kandidaati ei leidnud võimalust teha
revisjonikomisjoni esimehe vastutusrikast tööd.
Opositsioon pakkus välja uuesti umbusaldatud esimehe.
Volikogu koalitsioon seda aga ei toetanud. Loodan, et
juunikuu volikogu istungiks on opositsioon tekkinud
olukorda arutanud ning leidnud endi hulgast väärika
kandidaadi sellele vastutusrikkale ametikohale.
Koalitsioon umbusaldas ka vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimeest hr Agu Ojasood. Vallavolikogu
pooleaastase töö jooksul ei ole esitatud ainsatki eelnõud,
et teha olemasolevates vallavolikogu määrustes ja otsustes parandusi, rääkimata uutest eelnõudest. Komisjoni
esimees on esitanud oma isiklikke seisukohti komisjoni
seisukohtadena ja sellega kaotanud koalitsiooni usalduse.
Tulenevalt koalitsioonilepingust kuulub antud komisjoni
esimehe koht koalitsiooni poolt täitmisele. Teatavasti lahkusid Res Publica esindajad koalitsioonist. Seega oleks
olnud eetiline vabastada ka antud komisjoni esimehe koht.
Koalitsioon täitis kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehe
ametikoha, valides sinna allakirjutanu.
Volikogu lõppes kahe eelmise volikogu otsuse muutmisega, ehk muudeti volikogu esimehe ja vallavanema
komandeeringuaega Brüsselisse, mis asjaolude sunnil kuu
aega edasi lükati. Seekordne juhtum oli hea näide selles,
et valla igapäevast juhtimist puudutavad probleemid
peaksid olema operatiivsemalt lahendatavad.
Enne suvepuhkust on vaja volikogul teha veel hulga tööd.
Revisjonikomisjon ei ole suutnud seni esitada vallavolikogule 2002. aasta eelarve täitmise aruannet, samas on aga
see aruanne oluline. Tööd on vaja teha ka valla põhimääruse projektiga, et see enne volikogu suvepuhkust vastu
võtta.
Vastu on vaja võtta järgmise eelarveaasta koostamise
põhimõtted ja prioriteedid.
Ilusat suve soovides
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees
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Rae valla 2003. aasta eelarve muutmine
Lähtudes valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 1998, 30, 410; 2000, 7, 40; 2001,
56, 332; 2002, 64, 393 ) paragrahvist 23 ning Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000 määruse nr 25 “Eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine” punkti 39 lõikest 1 ja punktist 40 ning ära kuulanud Rae Vallavalitsuse
ettekande, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.
2.

Suunata vabast jäägist kulude katteks 1 228 160 krooni.
Vähendada 2003. aasta eelarve kulusid 205 572 krooni võrra alljärg nevalt:

Osa

Ptk

406

3

Ptk nimetus /Krediidikäsutaja Materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine art 23
Veevarustus
205 572

Kulud kokku
205 572

3. Suurendada 2003. aasta eelarve kulusid 1 433 732 krooni võrra alljärgnevalt:
Osa

Ptk

401
404.

1.1.2
5.1.1

Ptk nimetus/krediidikäsutaja Tegevuskulud Materiaalsete ja immateriaalsete
art.29
varade soetamine ja renoveerimine art.23
Vallavalitsus
1 388 812
Vallateede-ja tänavate korrashoid
44 920
Kokku:
1 388 812
44 920

Kokku kulud
1 388 812
44 920
1 433 732

4. Käesolev määrus jõustub 17. mai 2003.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

Perelugude konkurss
”Meie pere kõige
vahvam ettevõtmine”
Lastekaitse Liit ja ajakiri “Pere ja Kodu”
kuulutavad välja perelugude konkursi
teemal: “Meie pere kõige vahvam
ettevõtmine”.
Konkurss algab mais ja kestab 2003.
aasta lõpuni. Konkursile laekunud töödest valib ajakirja “Pere ja Kodu” ja
Lastekaitse Liidu poolt moodustatud
þürii välja parimad, mis avaldatakse
ajakirjas 2004. aasta jooksul.
Loo pikkuseks võib olla kuni 3 lk käsikirjaliselt (5000 tähemärki). Toimetusel
on õigus tekste enne avaldamist
toimetada.
Lugusid oodatakse aadressile: Maakri
tn 23 A, “Pere ja Kodu”, märgusõna
“Perelugude konkurss” Tallinn 10145.
E- post: perekodu@kirjastus.ee
Kirjutada võib perega ette võetud vahvatest tegemistest-toimetamistest või
põnevatest peretraditsioonidest ja
kommetest.
Pered, kes on saatnud parimad lood
saavad auhinnaks seiklus-perepäeva
Lastekaitse Liidu Pivarootsi laagris.
Informatsioon ajakirja “Pere ja Kodu”
ning Lastekaitse Liidu kodulehekülgedel (www.lastekaitseliit.ee;
www.perekodu.ee).

JAANIÕHTUD RAE VALLA ALEVITES
22. juunil Jüris Lehmja tammikus kell 20.00 03.00
Väikestele
Batuut
Kommijooks mudilastele
Tammiku jooks karikale
Kullapaja otsimine, jm.
Suurtele
Sangpomm
Köievedu, jm.
“Miili ja Maali kirikuteel “ Esitavad OMAD
Tantsuks ansambel BERNHARD
22. juunil Vaidas kell 20.00
Tantsuks ansambel TRAHTER
23. juunil Lagedil kell 20.00
Lastelaulud
Suur ratsutamise show
Võistlused suvistel spordialadel - SUUSATAMINE
Lisaks rahvalikud mängud ja palju-palju muud
Avatud puhvet
Tantsuks ansambel TRAHTER
23. juunil Assaku toidutare õues kell 20.00
Jõukatsumised, mängud, võistlused väikestele ja suurtele
Tantsuks ansambel REDEL
Rohkem infot saate reklaamidelt!

juuni

RAE SÕNUMID
KURITEOD AJAVAHEMIKUL 20. APRILL KUNI 19. MAI

20. aprillil leiti Vaidasoo külas kuivenduskraavis eelmise aasta
jõulude ajal teadmata kadunuks jäänud meesterahva
vägivallatunnustega surnukeha. Teo toimepannud isik on
kindlaks tehtud.
Ajavahemikul 22.-26. aprill raiuti Patika külas Vainumäe
kinnistul 0,4 ha suurusel alal ebaseaduslikult ligikaudu 28 tm puid.
Ajavahemikul 15.-27. aprillil murti Jüris Põrguvälja tee 1 sisse
sõiduautosse BMW, varastati automakk Pioneer koos CDboksiga, lõhuti sõiduki pagasiluuk ja katusekate.
29. aprilli varahommikul varastati Vaidas Vana-Tartu mnt 37
lukustamata trepikojast punane meestejalgratas Sarda ning
umbes paar nädalat varem lapsevanker Carena.
1. mail öösel murti pakettakna kaudu sisse Järveküla külas asuva
OÜ Kodala büroosse ning varastati 2 LCD kuvarit ja 3 arvutit.
1. mai hommikutundidel varastati Jüris klubihoone Bla-Bla taha
pargitud sõiduautolt MB 200D registrinumbriga 747 ANT
registreerimismärk.
Ööl vastu 2. maid murti sisse Lehmja külas Viadukti tee 2
asuvasse AS Hekotek kontorihoonesse ning varastati 4 arvutit.
Ajavahemikul 27. aprill kuni 2. mai murti sisse Patika külas AÜ
Patika 5-8/9
kõrvalhoonesse, kust varastati elektriline
mootorsaag Partner ja lauaraadio.
Ajavahemikul 1. - 3. mai lõhuti Jüris Aruküla tee 10 keldriboksi
lukud ning varastati tänavasõidujalgratas Scott Atacama Sport
Ajavahemikul 3. - 5. mai murti akna kaudu sisse Lagedil
asuvasse OÜ Harbeti vanasse tootmishoonesse ning kolati
ruumides. Midagi ei varastatud.
Ööl vastu 6. maid varastati Lagedil Linnu tee 13 maja juures
pargitud sõiduautolt. Toyota Corolla registreerimisnumbriga 815
APD neli rehvi koos valuvelgedega.
Ajavahemikul 1. - 8. mai varastati Assakul Veski tee 18 asuva
maja keldrist oranþi värvi jalgratas Treck.
9. mail varastati Lagedil asuvast Rudus Eesti AS kontorist jope
taskust salaja must nahast rahakott, milles olid juhiluba,
pangakaardid ja auto registreerimistunnistuse B-osa.
Ajavahemikul 3.-10. mai lõhuti Patika külas Urba talu saunaukse
lukk. Saunast midagi ei varastatud.
11. mai hilisõhtul lõhuti Peetri külas Kuusekese 1 maja juures
sõiduauto Volkswagen Golfi parempoolse ukse lukk. Midagi ei
varastatud.
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Ööl vastu 12. maid lõhuti Jüris Ehituse 11 maja juures sõiduauto
Volkswagen Golf Variant ukselukud, autost varastati autoraadio
Alphine, sigarette ja täispuhutavad rannamadratsed Vermont.
Ööl vastu 12. maid lõhuti Jüris Ehituse tänava garaaþide juures
asuvas parklas sõiduauto Ford ukselukud ja ukseklaas, autost
varastati automakk Kenwood, kõlarid ja käekell.
Ööl vastu 12. maid varastati Kadaka külas Kepsu talu õuelt
lukustamata jalgratas Optima.
Ööl vastu 19. maid murti sisse Jüris Ehituse 24 asuvasse
korterisse. Samal ajal kui pererahvas korteris magas, varastati
korterist sularaha, alkohoolseid jooke, kolm mobiiltelefoni,
autovõtmed ja mitmesuguseid dokumendid.
Leitud sõidukid:
15. jaanuaril leiti Vaidast Vana-Tartu mnt.37 maja juurest veoauto
Scania registreerimisnumbriga 320 MCK. Auto oli ärandatud
Tallinnast käesoleva aasta 9. jaanuaril.
5. veebruaril leiti Jüris Tammiku tee 23 maja ees seisnud
sõiduauto VW Passat registreerimisnumbriga 173 ALA. Auto
ärandati 2. veebruaril 2003 Lasnamäelt.
25. aprillil leiti Jüris Tammiku 23 maja ees sõiduauto Audi 80
registreerimisnumbriga 112MAG, mis ärandati 24. aprillil 2003
Tallinnast.
26. aprillil leiti Vaidas Vana-Tartu mnt 39 maja ees sõiduauto
Volkswagen Passat registreerimisnumbriga 692 ANG. Auto
ärandati Ida-Tallinnast 14. aprilli 2003.
3. mail sõitis Jüri ringristmikul teelt välja sõiduauto BMW
registreerimisnumbriga 820 ARR. Auto ärandati Ida-Tallinnast
samal päeval.
12. mail leiti Jüris Tammiku 29 maja ees sõiduauto Audi 90
registreerimisnumbriga 979 AGZ. Sõiduk oli ärandatud IdaTallinna territooriumilt 28. novembril 2002. Auto oli seisnud maja
ees kogu talve.
14. mail leiti Vaidas Vana-Tartu mnt. 39 maja eest alates jaanuarist
seisnud sõiduauto Volkswagen Golf registreerimisnumbriga
784TCJ. Auto oli ärandatud Lasnamäelt 07.01.2003.
Isikutel, kellel on antud kuritegude kohta informatsiooni või
teavad varastatud esemete asukohta, palume teavitada Rae
valla konstaablit, aadressil Jüri, Aruküla tee 9, tel. 6056778.
Mikk Altmets
Rae valla konstaabel

SECURITAS TEATAB
11. aprillil kell 20.45 leidis Securitase autopatrull Sillaotsa
metsast rüüstatud sõiduauto Ford Eskort. Autopatrull edastas
informatsiooni politseile.
11. aprillil kell 23.10 toimus Tartu maantee ja linna ringtee juures
liiklusõnnetus, Securitase autopatrull informeeris politseid
liiklusõnnetusest ja jäi politsei saabumiseni sündmuskohale
liiklust reguleerima.
17. aprillil kell 12.18 kutsuti patrull Assakule, kus kolm alkoholijoobes noormeest tuigerdasid keset autoteed ning tarvitasid
alkoholi. Securitase autopatrull lahendas olukorra kohapeal.
17. aprilli kell 17.40 helistas neiu Securitase autopatrullile ning
teatas, et tema isa on end garaaþis üles poonud. Securitase autopatrull sõitis sündmuskohale ning kutsus kohale Rae valla
konstaabli.
19. aprillil kell 23.35 põles Jüris vallamaja taga suur prügikast.
Securitase autopatrull kutsus välja tuletõrje.
26. aprillil kell 15.25 teatati autopatrullile, et Jüri Gümnaasiumi
taga põleb kulu. Kaks ekipaaþi sõitsid sündmuskohale, kutsusid
välja tuletõrje ning asusid kulupõlengut kustutama.
26. aprillil kell 19.30 Maardu politsei väljakutse. Jüris Tammiku 21
juures toimus suur kaklus, autopatrulli kaks ekipaaþi sõitsid

sündmuskohale. Sündmuskohal oli umbes 30 noorukit, kes
Securitase patrullautosid märgates kohe laiali jooksid.
3. mail kell 09.40 avastas Securitas Eesti AS autopatrull Jüri Tartu
maantee ringi juurest kraavist ärandatud sõiduauto, autopatrull
andis auto üle politseile.
3. mail kell 22.55 Maardu politsei väljakutse. Vaidas tülitasid lärmakad noorukid möödujaid, autopatrull lahendas olukorra
kohapeal.
6. mail kell 23.40 Maardu politsei väljakutse, Jüris Aaviku tee 3
koridoris pidas Securitase autopatrull kinni tagaotsitava A. Pärna.
Autopatrull andis kinnipeetu üle politseile.
9. mail kell 15.30 avastas autopatrull Jüris teeäärsest kraavist
alkoholijoobes mehe, autopatrull turgutas meest natuke ning
selgitas talle, kuidas ta koju jõuab.
9. mail kell 20.50 liikus Lagedil Raadiojaama teel ringi hulkuv tige
koer, autopatrull ajas koera minema.
11. mail kell 19.30 väljakutse Jürisse Edu kauplusse kauplusetöötajad pidasid kinni alaealise varga. Vargus lahendati kohapeal.
Ajavahemikul 16. märts 15. mai oli autopatrullile väljakutseid koos
tehnilise valve all olevate objektidega kokku 156.
Securitase patrulli lühinumber on 1660. Kutsu abi!
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PUHTA PRÜGI PIDU
Neljapäeval, 15. mail toimus Tallinna Prügilas Jõelähtmel suur
lasteüritus Puhta Prügi Pidu, kus tehti kokkuvõtted Harjumaa
koolides läbiviidud keskkonnateadlikkuse kuust ning
autasustati koolide konkursside parimaid.
Tallinna Prügila ja MTÜ Ökokratt viisid koostöös 11 Harjumaa
kooliga läbi aprillis-mais jäätmekäitluseteemalise kuu.
Peole olid kutsutud muusikud Pearu Paulus, Sulo, Kadi Toom,
Summer ja ansambel Ice Cream, kes õpetasid lapsi õigesti
prügi sorteerima. Õpitu kontrollimiseks viidi läbi viktoriinid.
Üritust juhtis Marek Sadam.
Puhta Prügi Peole oli kutsutud 300 aktiivselt keskkonnateadlikkuse kuul osalenud esimese kuni seitsmenda klassi last.
Keskkonnateadlikkuse kuu eesmärgiks oli lastele selgitada ja
anda teadmisi keskkonda säästvast käitumisest, jäätmete
hulga vähendamisest ning prügi sorteerimise vajalikkusest.
Kuusalu ja Raasiku valla koolides on keskkonnateadlikkuse
kuu üritusi korraldatud juba mitu aastat. Sel aastal liitusid
projektiga Rae vald, Jõelähtme vald ja Maardu linn.
Rae valla koolidest osalesid projektis Lehmja Põhikool, Lagedi
Põhikool ja Jüri Gümnaasium koos Rae Huvialakooliga.

Prügila maketi autoriteks oli 7. klassi õpilased
Marju Lehtma, Sander Seebold,
Taavi Tusik ja Raigo Päärma.

Projekt algas aprilli alguses õpetajate koolitusega Tallinna
Prügila AS-is.
Lehmja Põhikoolis selgitati jäätmekäitluse vajalikkust õpilastele loodusainete ja klassijuhataja tundides. Kunstiõpetuse
tundides tehti prügila makett ja valmistati töid joonistusvõistluse “Prügimaailm” jaoks.
Lagedi Põhikooli õpetajatest võtsid projektist osa kõik klassijuhatajad. Kõikides klassides toimus seinalehtede koostamine
vastavalt laste arusaamadele loodushoiust ja keskkonnakaitsest. Veel toimusid prügiteemalised loovtööde ja tunnuslausete konkursid, prügist meisterdati mitmesuguseid
mänguasju, prügiskulptuure. Ajalehtede ja ajakirjade väljalõigetest tehti kollaaþe, plakateid, logosid. Nahakunstiringis
valmisid nahajäätmetest mitmesuguseid esemed ja kangakudumise ringis kaltsuvaibad.
Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakoolis toimusid temaatilised
tunnid inimeseõpetuses, eesti keeles, kunstiõpetuses ja
kunstiringides. Kuulutati välja konkurss tunnuslausete,
luuletuste-juttude, joonistuste-plakatite ja skulptuuride tegemiseks. Traditsiooniline Lehmja tammiku koristamine seostati
keskkonnasäästliku ellusuhtumise kujundamisega: nimelt oli
võimalus tammiku alt korjatud praht panna vastavasse
konteinerisse liikide kaupa.

Lagedi Põhikooli V klassi õpilased meisterdamas.
Vasakult Liina Pihlakas, Ave-Ly Ristmets, Kelly Pärkman,
Janet Aikevitðus, Sander Kaljuvee, Kaspar Aberut,
Veronika Sukovitsõna, Ioanna Tkatð ja taga seisab Tarmo Torrim.

Tundides omandatud teadmisi olid lapsed agarad kasutama
oma võistlustöödes. Näitusele, mis avati 7. mail, esitati 293
tööd. Nii õpilaste, lastevanemate kui ka õpetajate arvates olid
tööde ideed ja teostamise tase ühtlaselt head. Seega osutus
vajalikuks viia läbi kaks aktust, kus peeti meeles tööde
autoreid ja neid juhendanud õpetajaid
Õpilased ja õpetajad leidsid, et projekt õnnestus keskkonnateadlikkus kasvas. Leiti uusi ja põnevaid kasutusviise otstarbe
kaotanud esemetele. Loodetavasti saavad sellised üritused
iga-aastaseks traditsiooniks.
Tänan kõiki koole aitamaks lastes kasvatada keskkonnateadlikku eluhoiakut ja projektis osalemise eest.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Prügiskulptuurid Jüri Gümnaasiumis toimunud näituselt.

RAE SÕNUMID
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MEELEOLUKAS SPORDIPÄEV KÕIGE VÄIKSEMATELE
22. mail toimus Jüri Gümnaasiumi staadionil spordipäev
lasteaialastele. Nagu spordipäeval ikka koostati paremusjärjestus ja jagati võitjatele karikaid ja auhindu. Kuid siiski ei
olnud ürituse peaeesmärk parimate sportlaste välja selgitamine, vaid eelkõige lastes lõbusas meeleolus spordi vastu
huvi tekitamine.
Lastega lustisid Limpa, Piimanina ja Batonaator, lauldi ja
tantsiti ning veedeti lõbusalt aega.
Tõsisem võistlus toimus teatejooksus ja 5-aastaste arvestuses sai I koha Taaramäe võistkond, II koha Tõrukese ja III
koha Pillerpalli võistkond. 6-aastaste teatejooksus sai esikoha Taaramäe I võistkond, teiseks jäi Taaramäe II, kolmanda koha saavutas Pillerpall ja neljanda koha Tõrukese
võistkond.
Proovile sai end panna ka korvpallivisetes. Iga tabanud
viske eest oli auhinnaks üks komm.
Tõrukese lasteaia juhataja Karin Ivanovsi sõnul oli tegemist
väga toreda üritusega. Lisaks meelelahutusele ja värskes
õhus sportimisele, said lapsed omavahel tutvust teha ning
tegutseda väljaspool lasteaia igapäevaelu. Nii lapsed kui ka
kasvatajad jäävad ootama huviga järgmist üritust, mis loodetavasti toimub sügisel. Spordipäeva peakorraldaja oli
mittetulundusühing Rahvajooksuklubi. Ürituse korraldamist toetas Rae Vallavalitsus.

Lapsed laulsid ja tantsisid koos Limpaga.

Ühispilt Batonaatoriga

Teatevõistlus on täies hoos.

TÕRUKESE LASTEAED VÕISTLES AUDENTESE SPORDIPÄEVAL
Tõrukese lasteaed võttis 25. aprillil osa
üle-eestilisest Audentese spordipäevast
lasteaedadele. Võistlustest võttis osa 25
lasteaeda. Harju maakonna arvestuses
saavutas Tõrukese võistkond III koha,
üldkokkuvõttes jäi neljateistkümnendaks.
Võistlus oli huvitav ja pakkus pinget nii
lastele kui ka kasvatajatele, kuid laste
jaoks oli kõige olulisem osavõtt ja enda
proovile panek.
Karin Ivanovs
Tõrukese lasteaia juhataja

Võistluste vaheajal hoidis head
tuju batuudil hüppamine.
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JÜRI KLUNKER LEHMJA TAMMIKUS
29. mail peeti Jüris Lehmja
tammikus 11. Jüri klunkerit. Taaramäe lasteaiast
alguse saanud kevadine
folklooripidu on kasvanud
Rae valla laulu- ja tantsupeoks. Jüri klunkeri nimi
pärineb vanadest aegadest, kui Rae vallas Limu
külas peeti noorte suviseid
lustipidusid, mida kutsuti
klunkeriks.

Jüri Gümnaasiumi õpetajate kapell. Juhendaja Hairi Laurand.

“Virulaste tants” kõigi tantsurühmade esituses.

Tänavu osalesid klunkeril
Jüri Gümnaasiumi tantsurühmad ja koorid, Rae
Huvialakooli tantsurühmad ja muusikaeriala õpilased ja õpetajad, Lehmja
Põhikooli lastekoor, Taaramäe ja Tõrukese lasteaia
tantsurühmad ning Rae
Kultuurikeskuse tantsurühmad ja koorid. Külalistena astusid üles segarühma Tontar Pelgulinna
rahvamajast ja naisrühm
Loolill Jõelähtme vallast.
Seekordne kontserdikava
oli ajendatud Julius Põldmäe ballaadi „Lehmja
tammiku“ värsiridadest,
kuhu oli põimitud eesti
rahvatantsud ja koorilaulud. Loodan, et iga
vaataja hetkekski mõtles
meile praegu nii loomulikuna ja igapäevasenagi
tunduva rohelise rikkuse Lehmja tammiku peale.
Ehk aitab see hoida tammikut ka meie järeltulevatele põlvedele.
Omalt poolt tänan kõiki,
kes klunkeril esinesid,
samuti pealtvaatajaid
sooja vastuvõtu ning Rae
Hooldekodu lahkeid töötajaid abi eest.
Kaja Kalmer
Rae Kultuurikeskuse
juhataja

“Härjatants” Rae Kultuurikeskuse noorte segarühma Sukad & Tagid
ja Pelgulinna rahvamaja segarühma Tontar meestantsijate esituses.
Juhendajad Linda Pihu ja Erika Põlendik.

juuni

RAE SÕNUMID
Kevadkontsert 9. mail 2003
Rae Kultuurikeskuses
Meeleolukal hooaja lõppkontserdil esinesid Rae
Kultuurikeskuse laulukollektiivid ja Rae Huvialakooli
muusikaosakonna õpilased. Fuajees sai vaadata
kunstiosakonna õpilaste töid.

Sünk taevataat vihas lööb kõik tammedeks,
kõik pulmapeo naised ja mehed…
Julius Põldmäe “Lehmja tammik”.
Hetk Lehmja tammiku legendi põhjal loodud
laulu- ja tantsulavastusest.

Sellekevadist kontserti iseloomustas sõna mitmekesisus - esimene pool oli pillimängu ja teine pool
laulude assortii. Kontserdi esimesel poolel vaheldusid
klaveripalad viiuli või flöödimänguga, samuti kuulsime
kandle- ning trompetikõla. Hoogsa looga esines
huvialakooli rahvamuusika-ansambel. Laululise poole
eest hoolitsesid kultuurikeskuses tegutsevad Jüri
perekoor, Jüri segakoor, naisansambel, ansambel
"Oma laine", “Lustiliste" lauluansambel ja Jüri
Gümnaasiumi õpilane Kristiina Välik. Laulud olid
sobilikud emadepäeva- ja kevadeteemalised.
Kontserdi lõpuosas tänasid Rae Huvialakooli
direktriss Siiri Laid ja Rae Kultuurikeskuse juhataja
Kaja Kalmer esinejaid ning suurimad tänud ja lilleõied
kuulusid kõigile juhendajatele.
Tänusõnad ka kõigile, kes võtsid vaevaks tulla
vaatama ja kuulama meie kevadist kontserti.
Rae Huvialakooli direktriss Siiri Laid

Loitsu esitavad Jüri Marid ja Jõelähtme valla
naisrühm Loolill.
Juhendajad Linda Pihu ja Erika Põlendik.

Kultuurikeskuse projektijuht Kristi Aru

Jüri perekoor ja
Rae Huvialakooli õpilased ja õpetajad.
Jüri klunkeril esinenud ühendkoor.
Juhendajad Rutt Ridbeck, Kristi Kasak, Anneli Juhanson.

Rae Huvialakooli instrumentaalansambel.
Taaramäe tantsulapsed. Juhendaja Külli Lepland.
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JÜRI KIHELKONNAPÄEV
22. juunil
Kihelkonnapäeva korraldavad Jüri kogudus ning kolm Jüri kihelkonna territooriumil asuvat
omavalitsust: Kiili vald, Rae vald ja Raasiku vald.
Seoses Jüri kihelkonnapäevaga annab Jüri kogudus välja tervet kihelkonda hõlmava ajalehe.

12.00 SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS
Kaasa teenib Jüri kihelkonna ühendkoor

13.20 PUUDE ISTUTAMINE
13.30 OKSJON
Oksjon korraldatakse kirikule uue katuse ehitamise heaks.
Oksjoni viib läbi Arlet Palmiste.
Kõigil on võimalus annetada käsitööd ning muud väärtuslikku. Esemete oksjonile
annetamise kohta saab lisainfot telefonil 052 80 596 ning 052 25 772.

14.00 RAHVUSLIK RAHVAPIDU

!
!
!
!
!
!

Esinevad Jüri kihelkonna lauljad ja tantsijad;
esitusele tuleb legend iidsest Lehmja tammikust;
Kihelkonna kohamuistendeid tutvustavad Mariann Remmel, Jaan
Remmel ja Varje Malsroos;
näidatakse lühifilmi Jüri kihelkonna muinasajast;
Eraldi programm lastele lõbustuste, mängude, rattaralli ja
asfaldijoonistustega;
peo juht Arlet Palmiste.

17.00 TEADUSTE AKADEEMIA MEESKOORI KONTSERT
JÜRI KIRIKUS
Kogu päeva vältel saab vaadata teemajas õpilaste
JOONISTUSNÄITUST “MINU KODUKOHT”
ning kella 10.00 kuni kella 17 toimub LAAT
Laadal müügikoha saamiseks võtta ühendust telefonil 052 25 772

APRILLIKUUS
registreeritud surmad:
Aino Humonen
Helvi Selart
Ahto Lepasalu
Meta Hiio
Ella Heinsoo
Vilma Saar
Nikolai Pomozov

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

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

oma maja,
maja, korterit
korterit või
või
Kui soovite müüa oma
kinnistamata), lisage
lisage
maad (võib olla kinnistamata),
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andmebaasi, kus
kus on
on
Kinnisvarabüroo andmebaasi,
pakkumise. Aitame
Aitame TTeid
eid
juba üle 150 pakkumise.
ostu-müügitehingu vormistamisel;
vormistamisel;
ostu-müügitehingu
www.kinnisvaraplaza.ee; Tallinn,
Tallinn,
www.kinnisvaraplaza.ee;
6664812; 056604450
056604450
Endla 23, tel. 6664812;

