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RAE VALD - VISIOON AASTAL 2015
Valla üldplaneeringu koostamisel on jõutud tõsise
planeerimiseni. Töörühmad, kes juba koos käinud, on
kätte saanud kaardid ja tegelevad konkreetse
planeerimisega, kannavad kaardile hetkeolukorda ja
tulevikuvisioone. Kõige olulisemaks pean aga 11. aprillil
toimunud koosolekut, kus töörühmade juhid
täpsustasid arengukavas esitatud valla arenguvisiooni.
Visioon loob meie kujutlusse sellise pildi vallast, nagu
me soovime seda näha mingi aja pärast. Praeguse
visiooni ajahetkeks on võetud aasta 2015. See on
justkui üldine eesmärk, mille poole liikuda ja
üldplaneeringu jaoks üheks tähtsamaks sisendiks.
Selle järgi hakkame kavandama maade kasutamist,
teede kulgemist ja erisuguste tehnorajatiste
paiknemist.
Järgnevalt ongi toodud koosolekul kujundatud visioon
aastaks 2015.
Valla põhjaosa on arenenud elamupiirkond aedlinnana,
mis omab väikest piirkondlikku keskust, kus pakutakse
esmaseid elukondlikke ning avaliku sektori teenuseid.
Valla keskosa Jüri aleviku ümbruses moodustab
linnalise struktuuriga arengupiirkonna, kuhu on
koondunud nii töökohad, elamine kui ka mitmesuguste
teenuste pakkumine.
Valla lõunaosa moodustab suurlinnalähedase
piirkonna, kus on säilinud looduslik keskkond, valdavalt
hajaasustus ning soodustatakse peale põllu- ja
metsamajanduse ka puhke- ja vabaaja teenust
pakkuvat ettevõtlust. Piirkonna tiheasustusalad ja
tootmine on koondunud Vaida aleviku lähiümbrusesse.
Tootmine ja äritegevus on koondunud arengukoridoridesse piki Tartu maanteed Tallinna piirist kuni
Jüri alevikuni ja piki Tallinna ringteed Peterburi
maanteest kuni Jüri alevikuni.
Lagedi alevik on seotud nii ringtee äärse arengukoridoriga kui ka valla keskosas Jüri arengupiirkonnaga.

Visioon on alati üldistatud pilt ja seda tuleb tõlgendada
loovalt. Kui valla põhjaosa planeeritakse aedlinnana,
siis ei maksa karta, et sinna kerkib kivilinn
lauspinnaliselt. Säilitatakse võimalikult palju looduslikke
alasid, mis aitaksid luua meeldiva aedlinna miljöö.
Rõhuasetus aedlinnana ongi mõeldud selle ala
iseloomustamiseks. See tähendab tiheasustusala, kus
haljastatud krundid paiknevad üksteise lähedal, on
arenenud tänavatevõrk ja kujundatud kohalik keskus.
Vastupidiselt põhjaosa aedlinnale on valla lõunaosa
kavandatud hajaasustusena, ehk ehituskrundid ei
tohiks paikneda lähestikku. Tuleks säilitada olukord, kus
inimene oma kodus elades tunneks ennast looduses
viibivana. Erandiks valla lõunaosas on Vaida ja selle
lähiümbrus, kuhu planeeritakse nii elamumaad
tiheasustusena kui ka tootmismaad.
Jüri alevik ja selle lähiümbrus on planeeritud
keskasulana, kuhu koonduvad nii töökohad, elamine
kui ka mitmesuguseid teenuseid pakkuvad ettevõtted.
Moodustuks vallakeskus, kus inimene saaks rahuldada
enamiku oma igapäevastest vajadustest.
Tootmine ja äritegevus on planeeritud suurte
magistraalteede lähedusse. Siin on kõige lihtsam
lahendada nende transpordiprobleeme ja moodustub
ka puhverala teede ja elamupiirkondade vahele.
Säilitatakse põllumajandus väärtuslikematel ja
suurematel põllumassiividel. Jüri asulast lõunasse
jäävale vallaosale ja Pirita jõe lähialadele planeeritakse
puhkemajandusliku ettevõtluse eelisarengut.
Nimetatud ettevõtlus vajabki rohkem looduslikku
keskkonda ja on huvitatud ka selle säilitamisest.
Kogu valla territooriumil soovitakse säilitada ja
võimalusel suurendada loodusmaastike osatähtsust.
Eesmärk on püstitatud ja nüüd jääb tagada selle
täitmine hästi koostatud üldplaneeringuga.
Tarmo Peterson
projektijuht
Hendrikson & Ko
Urban Mark OÜ

KOERTE JA KASSIDE REGISTREERIMINE RAE VALLAS
Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirja punkt 8
lubab pidada üksnes Rae valla veterinaararsti juures
registreeritud koeri. Kasside registreerimine on
vabatahtlik. Oma koera registreerimiseks tuleb esmalt
täita registreerimisleht, mille saab loomaarstilt ning
samuti Rae valla kodulehelt (www.rae.ee). Täidetud
registreerimislehe vastu annab veterinaararst registreerimisnumbri, mis tuleb kinnitada koera kaelarihmale.
Teiseks võimaluseks on koerale paigaldada mikrokiip.
Registreerimisnumbri hind on 10 krooni, mikrokiibi hind
200 krooni. Iga koera registreerimisega kaasneb tasuta
esmakordne vaktsineerimine kompleksvaktsiiniga.

Registreerimisega alustatakse 2. juunil. Rae vallas
registreerivad koeri lepingu alusel kaks loomaarsti:
Kersti Loit, tel 056 478 690, Märt Männaste, tel 050 59
481. Arstide kojukutsumise eest tuleb maksta visiiditasu.
Kõik hulkuvad registreerimata koerad kuuluvad
kinnipüüdmisele, kes antakse üle koerte varjupaika, kus
neid hoitakse kaks nädalat arvates kinnipüüdmise
päevast.
Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkujat
võib karistada kuni 6000 krooni suuruse rahatrahviga.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
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ALGAB VÕITLUS KARUPUTKE BIOINVASIOONIGA
Sellel kevadel alustab Rae vald võitlust karuputke vohava levikuga meie
koduõuel.
Millega on siis tegu, et tema vastu peab asuma võitlusse organiseeritult.
Karuputk kuulub Eesti taimede mustas raamatus märgitud liikide hulka.
Eestis on ta võõrliik ja levib viljakatel muldadel, kohtades, mis on jäänud
hooletusse. Karuputke levikuga peab võitlema, kuna:
! tegemist on inimese, eriti lapse tervisele ohtliku mürgise taimega;
! paljuneb kiiresti, võttes lühikese ajaga enda valdusesse suuri alasi;
! hävitab muu taimestiku, tänu kiirele kasvule (kõrgus kuni 3 m) ja
suurtele lehtedele, varjates teistelt taimedelt valguse (k.a. noortelt
puudelt, põõsastelt);
! levikule on raske piiri panna (tegemist visa taimega ja tema väga
rohke seemnesaak levib ka tuule ja lindudega).
Rae vallavalitsuse arengu- ja planeerimisamet ning volikogu keskkonnakomisjon on ühisel seisukohal, et karuputke levikut saab peatada ainult
organiseeritult tegutsedes. Astutud on ka esimesed sammud. Praegu
käib levikupiirkondade kaardistamine. Keskkonnaspetsialist ja arenguja planeerimisameti tööd kureeriv abivallavanem töötavad koostöös
volikogu keskkonnakomisjoniga välja tõrjetegevuskava, mis oleks antud
olukorras parim. Üheks eelistatavamaks variandiks leitakse olevat
niitmine kaks korda aastas, kuid kaalutakse ka võimalust teise niitmise
asemel kasutada mürgitamist. Lõplik võitlusstrateegia ja ka selle
kulueelarve valmivad maikuu keskel. Siinkohal veel kord üleskutse valla
elanikele: andke teada, kus karuputk veel levib. Hetkel teadaolevad alad
asuvad järgmistes valla piirkondades.
1. Rae küla, Kanali maja joogivee kanali serv, kuni Hõbeallika taluni +
Raeda maaüksus;
2. Assaku, Ööbiku tee 10 krundi taga;
3. Kurna küla, Kurna mõisa ümbrus, bensiinijaama tagune ala ja
väetiseküüni ümbrus;
4. Aruvalla küla, Anepalu talu maad;
5. Vana-Tartu mnt Assaku Toidutare ja Järveküla bussipeatuse
vaheline ala;
6. Rae küla, Nurme talu, Loopere elamurajoon, kanali kõrval tee ja
selle kõrval põlluäärne;
7. Lagedi raudteesilla ümbrus;
8. Limu küla keskus;
9. Vana-Aavikul, Aaviku 5 ja 3 ja Ristiku tänava ümbrus;
10. Lagedi alevik, Lohu 6 kinnistu;
11. Jüri alevik, Ristiku 22 lammutatud loomalautade juures metsa ääres
kraavis;
12. Jüri alevikus Veetorni taga;
13. Kopli külas,
14. Rae raba serv, kanali poolt küljest kuni ringteeni.
Kui mingi piirkond on nimekirjast välja jäänud andke teada e-posti teel
veigo68@hot.ee või ege@rae.ee ja telefonil 05644600.
Veigo Gutmann
Rae vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimees

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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ALGAS JÜRI GÜMNAASIUMI
REKONSTRUEERIMISE PLANEERIMIS- JA ETTEVALMISTUSETAPP
Rae Vallavalitsuse 18. veebruari 2003 korraldusega nr.
180 moodustati Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja
ehituse planeerimise-arenduse ajutine komisjoni.
Komisjoni eesmärk on Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisprojekti realiseerimiseks läbimõeldud ja lõpptulemusele suunatud arengustrateegia väljatöötamine, tuginedes
avalikkuse ja vallavolikogu tuleviku nägemusele.
Komisjoni koosseisu kuuluvad:
Veigo Gutmann
komisjoni esimees,
Rae vallavolikogu liige,
Jüri Gümnaasiumi vilistlane
Meelis Kasemaa
abivallavanem
Endel Lepik
vallavolikogu esimees
Endel Albin
vallavolikogu majandus- ja
eelarvekomisjoni esimees
Martin Kaasik
Jüri Gümnaasiumi direktor
Anneli Kontson
vallavolikogu liige, haridus- ja
kultuurikomisjoni liige,
Jüri Gümnaasiumi õpetaja
Anneli Kihulane
vallavolikogu liige, haridus- ja
kultuurikomisjoni liige,
Jüri Gümnaasiumi vilistlane,
endine õpilasomavalitsuse
president
Madis Sarik
vallavolikogu liige,
Jüri Gümnaasiumi vilistlane
Erki Noorak
arengu- ja planeerimisameti
juhataja
Ain Lilleorg
arengu- ja planeerimisameti
ehitusjärelvalve insener
Raul Kinks
majandus- ja eelarvekomisjoni
liige
Ormar Lutsberg
haridus- ja kultuurikomisjoni liige
Reet Raidur
Jüri Gümnaasiumi hoolekogu
aseesimees
Margus Jõemaa
Jüri Gümnaasiumi vilistlane
Taavi Kõosaar
Jüri Gümnaasiumi vilistlane
Mart Võrklaev
Jüri Gümnaasiumi vilistlane,
endine õpilasomavalitsuse
president
Komisjoni töö on korraldatud projektmeeskonna põhimõttel ja seetõttu moodustati viis töörühma eri valdkondade juhtimiseks ning seisukohtade ja ettepanekute
tegemiseks.
Ehitus ja planeerimine, rühmajuht Veigo Gutmann,
veigo68@hot.ee, tel 05644600
Finantseerimine, rühmajuht Endel Albin, pakar@hot.ee
Haldamine, rühmajuht Endel Lepik, endel.lepik@rae.ee
Sisustus- ja käivituskulude planeerimine,
rühmajuht Reet Raidur, reet.raidur@mail.ee
Avalikustamine ja avaliku arvamuse kujundamine,
rühmajuht Anneli Kihulane, anneli23@hot.ee.
Alanud tegevuse lõppeesmärk on Jüri Gümnaasiumi uue
hoonetekompleksi valmimine aastaks 2005, et luua
paremad tingimused haridus-, kultuuri- ja spordielu
arenguks Rae vallas.
Lõppeesmärgi saavutamiseks on vaja aega, finantseerimisallikaid, sihikindlat tegutsemist, kokkulepet ja head
tahet ning selleks tuleb käia pikk tee.

Töö on jaotatud etappidesse. Esimeseks etapiks on
planeerimis- ja ettevalmistusetapp. Komisjon loodab selle
läbida käesoleva aasta jooksul. Kahtlemata on tegu kõige
raskema ning rohkelt aega ja mõttetegevust nõudva
osaga. Kõigepealt tuleb kokku leppida kooli rekonstrueerimise tegutsemispõhimõtted, nagu
! hoonestusmaht ja ruumiprogramm ning nende
funktsioon;
! rekonstrueerimise ja ehituse eelarve;
! finantseerimise põhimõtted ja allikad;
! tööettevõtuviisides ning ehituse vahe- ja lõpptähtaegades;
! spordi- ja üldkasutatavate ruumide kasutus ja
haldustingimused;
! sisustus- ja käivituskulude maksumus.
Kõige olulisem on aga saavutada erinevate huvigruppide
vahel põhimõtteline kokkulepe kooli rekonstrueerimise
finantseerimise osas, arvestades sellega, et valla raha
tuleb suures osas just suunata sellesse projekti.
Komisjon tegevuse üks tähtsamaid töölõike on ka pidev
analüüsi, et leida ohud ja riskid, mis kaasnevad erinevate
tegutsemise ja rahastamisviiside valikul.
Komisjon esitab oma töö tulemusena vallavalitsusele
aruande, koos ehituse maksumuse, eelarve, finantseerimiskava ja -allikate, eskiisprojekti, ehituse ajagraafiku,
töövõtjate valimiseks välja kuulutatava riigihanke konkursi
tingimuste korra ja sõlmitavate lepinguprojektidega ning
sisustus- ja käivituskulude eelarvega, millele tuginedes
saab vallavalitsus esitada volikogule konkreetse plaani ja
tegevuskava.
Seejärel jääb volikogul langetada põhimõtteline otsus Jüri
Gümnaasiumi rekonstrueerimise osas. Kui kõik need etapid läbitud, võib alata ehitustöö, mille tulemusel peaks Jüri
Gümnaasium muutuma ka välisilmelt ja vormilt kaasaegseks ja tänapäeva nõuetele vastavaks haridusasutuseks.
Konkreetsemalt on komisjon täna jõudnud oma töödega
staadiumisse, kus käib, sööklaruumide projekteerimine ja
ehitushanke ettevalmistamine, eskiisprojektide täiendamine, ruumiprogrammi täpsustamine, detailplaneeringu
lähteülesande koostamine ning projektijuhtimisettevõtte
(ehitusjuhi), ehitusjärelvalve, projekteerimise peatööettevõtja ja ehituse peatööettevõtja leidmiseks riigihanke
dokumentide, tingimuste ja lepingu dokumentide ettevalmistamine, eelmises punktis toodud ülesande täitmiseks
võimaliku nõustaja leidmine ja ehituskorralduse struktuuri
välja töötamine.
Kogu projekt on täna veel algusjärgus ning seetõttu on
raske öelda selget ja konkreetset ajagraafikut, kuid
püüdleme selle poole, et aastal 2005 algaks õppetöö juba
uue näo saanud koolimajas. Kõik sõltub ju ikkagi suuresti
kõigi asjaga seotud osapoolte heast tahtest ja koostöövalmidusest ning projekti eestvedajana julgen väita, et
ületamatuid takistusi teel ei näe ja koostöö laabub praegu
küll kenasti. Loodan südamest, et ei vaata tulevikku liiga
optimistlikult.
Parimate soovidega
Veigo Gutmann
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja ehituse
planeerimise-arenduse ajutise komisjoni esimees
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JÜRI GÜMNAASIUM - REMONT VÕI REKONSTRUEERIMINE!
Viimane Jüri Gümnaasiumi tervet hoonet käsitlev
remondiplaan valmis 1995. a ja sellest ajast alates on iga
vallaeelarve kavandamise juures suuremal või väiksemal
määral päevakorras olnud koolimaja remont. Kahjuks aga
on ka igal aastal peatuma jäädud samal kohal - osakaupa
remontida ei ole otstarbekaks, vaja oleks terve maja
korraga keldrist katuseni korda teha, kuid selleks kuluks
kogu valla eelarveraha, laenu mittevõtmiseks oli alati tuhat
põhjust ja üleüldse vallal on veel kolm kooli, mille olukord
veelgi hullem. Ja igal korral otsustati, et parem kõpitseme
igas koolis tasapisi edasi ehk kunagi saabuvad paremad
ajad. Nii ongi selle kaheksa aasta jooksul parandatud
katus, vahetatud klassiruumide aknad, valgustus,
küttesüsteem, sadevete drenaaþ. Kõik see on loomulikult
parandanud olukorda, kuid ikkagi oleme rahulolust
kaugemal kui kunagi varem. Vajadused kasvavad
kiiremini, kui võimalused. Elus on paraku juba nii, et kõike
ei saa ja raskemaks kujuneb tavaliselt alati valiku
tegemine.
Eelmise vallavolikogu valikuks kujunes mitmetel põhjustel
Vaida Põhikool. Oleks ülimalt loogiline loota, et viimaste
valimiste järel saaks prioriteediks koolide reast Jüri
Gümnaasium. Jüri Gümnaasiumi prioriteetsust on
korduvalt kinnitanud ka praegune võimukoalitsioon ning
asunud Veigo Gutmani energilisel eestvedamisel seda ka
realiseerima. Diskussioon eskiisprojekti üle on kestnud
juba pea paar kuud.
Gümnaasiumi hoolekogu ja töötajate üksmeelne arvamus
on, et ega midagi edasi lükata ei olegi võimalik, lagunev
koolimaja on häbiks kõigile, kes meie kooliga seotud.
Usume, et ei ole mõistlik taastada maja endisel kujul, vaid
investeerida tuleks juba niipalju, et järgneva paarikümne
aasta jooksul poleks põhjust koolist kui ehitusplatsist
rääkida. Kaasaegne õpikeskkond ei eelda ainult puhtaid,
valgustatud, ventileeritud ja sooje klassiruume, vaid maja,
kus õpilased tunneksid end mugavalt ja turvaliselt ning
õppetunde oleks võimalik organiseerida ka väljaspool
klassiruume. On ju tänase kooli peamine ülesanne õppima
õppimine, see tähendab otsimine, katsetamine, leiutamine
ja eksimine, mitte ainult õpetaja käest õigete vastuste
kuulamine. Klassiruumide taastamine endisest kaunimal
kujul võimaldaks jätkata juba rohkem kui kolmesaja
aastast õpitraditsiooni, kus õpetaja jutustab õpilastele
klassi ees tähtsaid tõdesid, õpilased kuulavad, loevad
kodus õpikust üle ja demonstreerivad järgmises tunnis

enamasti kontrolltöö või tunnikontrolli vahendusel, kui
hästi nad etteantud materjali omandanud on. See on
õpikeskkond, mida arvestades koolimaju ehitati eelmistel
sajanditel, sealhulgas Jüri Gümnaasiumi hoone 1980. a.
Selline õppetöö arendab õpilastes küll eluks vajalikku
töökust, distsipliini ja mälumahtu, kuid tänapäeva
ühiskonnas vajatakse lisaks üha enam algatusvõimet,
koostöövõimet, suhtlemisoskust, sõnaga üha enam
määravad sotsiaalsed võimed. Järelikult tuleb ka
koolimaju projekteerides ja ümber ehitades lähtuda
põhimõtteliselt uutest vajadustest, õpilastel peaks olema
võimalus töötada iseseisvalt erinevates rühmades,
erineva suuruse ja koosseisuga või sootuks üksinda,
diskuteerida, arutleda jne. Kõike seda teha üksteist
häirimata. Tund ei peaks algama ja lõppema läbilõikava
kellaplärina saatel kõigil üheaegselt, vaid kokkulepitud
kellaaegadest ja tegevustest lähtuvalt. Koolimaja peaks
võimaldama vähemalt algkooli osas, ka vaba aja ja
harrastustegevuste organiseerimist koolipäeva jooksul,
kaasa arvatud spordi ja kaunite kunstidega tegelemine.
Koolipäeva lõpuks peaks õpilasel kõik õpitegevusega
seotu tehtud saama, et ei oleks vaja koju tassida õpikuid ja
töövihikuid, et õhtul koos vanematega koolitükke tuupida.
Lühidalt, juurde oleks vaja ehitada vähemalt 18
klassiruumiga algkooli maja, koos käsitöö- ja
kodundusklassidega, vanale osale katusekorrused, kuhu
mahuksid raamatukogu koos lugemissaaliga, arvutiklassid, kunstiklass lauluklass, õpilastele ja õpetajatele
väiksemad tööruumid jm. Pika koolipäeva sisustamiseks
on ujula olemasolu hädavajalik.
Ruume vajab ka huvikool, kuigi suurema osa tundidest
saab küll korraldada samades klassiruumides kuid
koolipäeva pikenedes võimalused vähenevad ning
kahtlemata on vaja ka spetsiaalseid ruume.
Rahvaraamatukogu ja kooliraamatukogu ühinemine oleks
omaette teema ja vajaks pikemat käsitlemist, kui antud
artikkel seda võimaldab.
Lõpetaksin käesoleva kirjutise lootuse ja sooviga, et meie
vilistlased, õpilased ja õpetajad saaksid oma koolimaja 25.
juubelit, aastal 2005, tähistada uuenenud majas.
Martin Kaasik
Jüri Gümnaasiumi direktor

Missugust koolimaja endale soovin?
Valik algklassiõpilaste mõtteid
Mina ole 2.A klassi õpilane. Meie uude kooli võiks ehitada
basseini. Meie klassis võiks olla arvuti ja telekas. Kui vahetund
tuleb, siis ma arvan, et kuskil nurga peal võiks olla mingi
puhkeruum ka. Klassis võiks olla uus tahvel. Klassis võiksid
olla uued kapid, et õpetaja saaks töövahendid sinna panna.
Carmen 2.A
Mina tahaks, et kooli tuleks veel üks muusikaklass ja et seal
oleks rohkem pille. Koolis võiks olla ka ujula, et ei peaks
kaugemale ujumistundi sõitma. Raamatukogu võiks olla
suurem, seal võiksid olla televiisorid ja pehmed tugitoolid.
Kooli võiks ümbritseda aed, et võõrad ei saaks kooli
territooriumile tulla. Koolis võiks olla ka puhvet, et vahetundide

ajal või pärast tunde saaks midagi näksimist või juua osta. Samuti
võiksid koolis olla turvakaamerad.
Marcus 2.A
Soovin, et mu koolis oleks ujula, kohvik, uus sööklas,
reguleeritavad toolid ja lauad. Ma tahan, et oleks selline tuba, kus
saab üksi olla.
Ervin 2A
Kool peaks olema korras nii seest- kui ka väljastpoolt. Vahetunnid
ei tohiks olla lärmakad. Ma tahan kindlasti ujulat. Koolimaja katus
võiks olla kui mänguplats, kus saab vahetundide ajal ronida. Hea
oleks ka ühine koolivorm.
Brey 3.A
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KEVADINE SUURPUHASTUS
Juba mitmel kevadel paigaldab vallavalitsus Rae valla
territooriumile suuri prügikonteinereid, et elanikud saaksid
kerge vaevaga lahti kevadise suurpuhastuse käigus
tekkivast prügist. Nii ka tänavu. Valla eri piirkondadesse
pannakse OÜ Adelan Prügiveod konteinerid mahuga 814
m³. Konteinerid on väljas kahel nädalavahetusel
09.05.2003 - 11.05.2003 ja 16.05.2003 - 18.05.2003.
Nendesse on võimalik viia koduses majapidamises
tekkinud koristusprahti, pruugitud kodutehnikat ja vanu
mööbliesemeid. Konteineritesse ei tohi panna ohtlikke ja
vedelaid jäätmeid, vanametalli ja autokumme.
Prügikonteinerite asukohad:
Jüri
Garaaþide juures (I pool)
09.05 - 11.05
Tammiku tee prügikonteineri juures
09.05 -11.05
Aaviku teel Laste tänava nurgas
09.05 - 11.05
Suve tn
10 16.05 8.05
Rebase ja Salu tee rist
16.05 - 18.05
Kasemäe 3 juures
16.05 - 18.05
Lagedi
Jõe pood
Kangilaski tn algus
Tiina pood
Jüri tee algus
Kooli tee
AÜ Radist

09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
16.05 - 18.05
16.05- 18.05
16.05 - 18.05

Vaida
Kuuse plats
Tuuliku tee
Saare park
Hoidla tee

09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05

Assaku
Tiigi nurk
Veski tee
Garaaþide juures
Järve tee põik

09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05

Vaskjala
Sillapiiga tee
Pärna tn
Sillavahe

09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
16.05 - 18.05

AÜ Tuulevälja
Vana-Aaviku
Pajupea
Peetri külas Lepiku tn.
Järvekülas küla
teadete tahvli juures
Kurna küla
Suursoo küla
Tuulevälja küla
Rae küla
AÜ Atleet
AÜ Leivajõe
AÜ Lootsi
Pildiküla Kaevu tänava otsas
Patika elamute juures
Urvaste küla
Mõigu Juhtme tn
Kodala elamurajoon
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

LAGEDI PRÜGILA SULGEMISTÖÖD
Alates maikuust algavad Lagedi prügila sulgemistööd.
Sulgemistöödeks eraldas Keskkonnainvesteeringute
Keskus 720000 krooni ning Rae valla omafinantseering
antud projektis on 80 000 krooni. Lagedi prügila
sulgemistööde teostaja leidmiseks korraldati riigihange,
mille võitjaks kinnitati 22. aprilli vallavalitsuse istungil AS
EcoPro. Sulgemistööd sisaldavad jäätmeladestu profiili
töötlemist kaldele 1:4, tihendamist, kraavi ning
kontrollkaevude rajamist, prügila katmist ning haljastamist.
Sulgemistööde lõpp on eeldatavalt november 2003.
Alates juunikuust teenindab Rae valla elanikke Tallinna uus
prügila Jõelähtme vallas.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
09.05- 11.05
09.05 - 11.05
09.05 - 11.05
16.05- 18.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05
16.05 - 18.05
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TALLINNA UUS PRÜGILA
Tallinna Prügila AS-i nõukogu võttis oma 9. aprilli 2003
istungil vastu otsuse, et Tallinna uus prügila Jõelähtme
vallas Looväljal avatakse 2. juunil 2003. a., kui selleks
ajaks on valminud juurdepääsutee Peterburi maanteelt.
Teeehitaja töögraafiku järgi valmib asfaltkate hiljemalt
01.06.
Tallinna Prügila AS-i nõukogu oli oma istungil
septembris 2002 kinnitanud lõppladestusteenuse

baashinnaks 430 krooni+18%. Oma 9. aprillil toimunud
istungil otsustas Tallinna Prügila AS-i nõukogu täpsustada hinnakirja eraisikute osas, kes soovivad tuua oma
jäätmeid prügilasse ise. Nendele hakkab kehtima hind
10 krooni koguse eest, mis ei ületa 500 kg kvartalis.
Teise täpsustusena kinnitas järelevalve nõukogu inertsetele jäätmetele (süvenduspinnas, tänavapühkmed)
baashinnast madalama vastuvõtuhinna.

Vastuvõetavate jäätmete nimistu koos hindadega
Jäätmete
kood

Jäätmete
nimetus

Vastuvõtu
hind EEK/t,
EEK/külastus*
NIMISTUS MUJAL MÄÄRATLEMATA TAVAJÄÄTMED
430.EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS)
Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas (D1) 80.-

1
1
1.1
1.3
1.3.1
1.3.2
2

16
17
17 05
17 09
Muu ehitus- ja lammutuspraht (D1)
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03
17 06 05Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
18
INIMESTE JA LOOMA-DE TERVISHOIUL VÕI SELLEGA SEONDUVATEL UURINGUTEL
TEKKINUD JÄÄTMED (välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed,
mis ei ole tervishoiuga otseselt seotud) (D1)

2.1

18 01

2.1.1
2.1.2
2.1.3

18 01 01 Teravad ja torkivad esemed (v.a. koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)
430.18 01 02 Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (v.a. koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)430.18 01 04Jäätmed, mid a ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt
(nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed)
430.18 01 07Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06
430.18 02
Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed
430.18 02 01 Teravad ja torkivad esemed ( v. a. koodinumbriga 18 02 02 nimetatud jäätmed)
430.18 02 03 Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt
430.18 02 06 Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05
43018 02 08Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 07, 18 02 95, 18 02 96, 18 02 97 ja 18 02 98 430.19
JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REOVEE-PUHASTITE
NING JOOGI- JA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
19 08 Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed
19 08 01 Võrepraht
430.19 08 02 Liivapüünisesete
430.19 08 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
430.20
OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-,
TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED
430.20 01
Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (v. a. alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)
20 01 01 Paber ja papp
10.-*
20 01 02 Klaas
10.-*
20 01 36Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega
20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
10.-*
20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37
430.20 01 39 Plastid
10.-*
20 01 40 Segametallid
10.-*

2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.8.7
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

430.-

430.430.430.-

Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed430.-

4.2

20 02

Aia- ja haljastusjäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)

430.-

4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2

20 01 99
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 03

Nimistus mujal nimetamata jäätmed
Biolagundatavad jäätmed
Muud olmejäätmed
Prügi (segaolmejäätmed)
Tänavapühkmed
MUUD HINNAD
OLMEJÄÄTMED eraisikutelt
Muu ehitus- ja lammutuspraht eraisikutelt
Ohtlike jäätmete kogumine
Ohtlike jäätmete käitleja poolt lepingus määratud hind

430.-

* - seotud eraisikute poolt toodud jäätmetega, piiratud kogusega 500 kg kvartalis
Tabelis toodud hindadele lisandub käibemaks 18%

Raivo Uukkivi
Tallinna Prügila AS juhatuse liige

430.430.80.10.-*
10.-*
+ 10%
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KONKURSS KAUNIS KODU
Traditsiooniliselt kuulutas Rae Vallavalitsus 15. aprillil
heakorrataseme tõstmiseks ning ilu väärtustamiseks
välja heakorrakonkursi Kaunis Kodu.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik,
teatades sellest kirjalikult, e-posti teel info@rae.ee või
suuliselt (tel 605 6781) Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt
oleks siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile
esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel
ootame aktiivsust eriti külavanematelt.

Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg
on 20. juuni 2003. a.
Konkursi tulemused teeb kindlaks vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kes teostab osalevate objektide
ülevaatuse 2003. aasta juunikuu viimasel nädalal ning
seejärel esitab võitjad Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Ootame rohket osavõttu!!! Lisainfo tel. 6056 781
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

KORRALDUS
Jüri

15. aprill 2003 nr 405

2003. aasta heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” väljakuulutamine
Lähtudes Rae valla avaliku korra ja heakorra eeskirjast, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1.

Üldise heakorrataseme tõstmiseks ning ilu väärtustamiseks Rae vallas kuulutada välja 2003. aasta
heakorrakonkurss “Kaunis Kodu”.
2. Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 20. juuni 2003.a.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades pakutavast kandidaadist kirjalikult või suuliselt
Rae Vallavalitsusele.
Komisjon teostab konkursil osalevate üksikobjektide ülevaatuse 2003. aasta juunikuu viimasel nädalal ning
esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks Rae Vallavalitsusele.
3. Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
3.1 individuaalelamud (sh suvilad, eraldi arvestus hajaasustuses ja tiheasustuses);
3.2 mitmekorterilised elamud;
3.3 ettevõtted, asutused.
4. Hindamiskriteeriumid on järgmised:
4.1 objekti välishooldus, sobivus maastikku;
4.2 haljastus (lilled, hekid, puud jne);
4.3 dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
4.5 üldmulje.
5. Kolme esimest kohta igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.
6. Eelnevate aastate I koha võitnud objektid käesoleval aastal kandideerida ei saa.
7. Konkursi läbiviimiseks moodustada komisjon järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees: Reet Raudkepp
Vaida Raamatukogu juhataja
Komisjoni liikmed: Meelis Kasemaa
Abivallavanem
Erki Noorak
Arengu- ja planeerimisameti juhataja
Ege Kibuspuu
Arengu- ja planeerimisameti keskkonnaspetsialist
Kaie Narro
Arengu- ja planeerimisameti arhitekt
Teesi Vesilind
Rahandusameti nooremraamatupidaja
Erika Luks
Rae vallasekretär
Väino Orumets
Vallaasutuse Vaheko juhataja
Heino Jalakas
Harju Aiandus- ja Mesindusseltsi esindaja
Sven-Allan Sagris ajaloolane
8. Komisjon töötab ühiskondlikel alustel ning liikmetele tasu ei maksta.
9. Avalikustada käesolev korraldus interneti koduleheküljel ja ajalehes Rae Sõnumid.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
11. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Tarmo Klaar
Vallavanem

Erika Luks
Vallasekretär
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ISIKUTUNNISTUST ON KÕIGE LIHTSAM TAOTLEDA POSTI TEEL
2003. aastal lõpeb 260 000 Eesti kodanikul 10 aastat
tagasi välja antud passi kehtivusaeg. Nende hulgas on ka
tuhandeid Rae valla elanikke.
Klientide mugavuse ja ladusama teeninduse tagamiseks
kutsub kodakondsus- ja migratsiooniamet (KMA) inimesi
varakult üle vaatama oma passi kehtivuse tähtaeg. Isikutel,
kelle pass on välja antud 1993. aastal, soovitame
kohustuslikku riigisisest isikutunnistust (ID-kaarti) ja
vajadusel ka reisidokumenti (passi) taotleda varakult ning
mitte jätta seda viimasele hetkele. Kui passi kehtivusaega
on jäänud alla 6 kuu, saate esitada ID-kaardi taotluse
seoses dokumendi kehtivusaja lõppemisega. Pass on
vajalik ainult välisreisideks.
Taotluse saabumisest KMA-sse kuni ID-kaardi või passi
kättesaamiseni kulub 30 päeva.
Korduvat isikut tõendavat dokumenti ei anta välja
automaatselt, selleks on vaja esitada taotlus, mille saate
infoleheküljelt www.pass.ee või KMA Harjumaa osakonna
teenindusbüroodest:
Mäekalda büroo / Vilmsi 59
Telefon: (372) 60 56 960
Mustamäe büroo / Sütiste tee 32
Telefon: (372) 671 8083

!

vormikohaselt täidetud taotlusankeet (ankeedi ja
lisainfot saab www.pass.ee);

!
!

1 värvifoto, 40x50 mm;

!

juhul kui Teie nimi on muutunud, siis lisage ümbrikusse
ka nimemuutust tõendava dokumendi allkirjastatud
koopia.

riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed
riigilõivu tasumise kohta. Sobib ka internetipanga
maksekorralduse väljatrükk;

Kinnine ümbrik saatke aadressil:
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
Lastekodu 48, 10144 Tallinn
“TAOTLUS"
Võite ümbriku ka ise viia Teile sobivasse KMA
teenindusbüroosse ja panna seal selleks ettenähtud
postkasti.
Riigilõiv täiskasvanule on ID-kaardi või passi taotlemisel
150 krooni. Kui taotlete ühe taotlusega mõlemat
dokumenti, on riigilõiv kahe dokumendi eest kokku 250
krooni. Alla 15-aastastele lastele, vanaduspensionäridele
ja keskmise, raske või sügava puudega inimesele on IDkaardi riigilõiv 25 ning passi riigilõiv 75 krooni.
Kui taotlete uut passi enne vana kehtivusaja lõppu, siis uue
dokumendi väljastamise hetkest tunnistatakse vana
kehtetuks. Seega ei ole vana passiga võimalik enam
riigipiiri ületada ega muid toiminguid teha.

Sõle büroo / Sõle 61a
Telefonid: (372) 666 2701
Vanalinna büroo / Lastekodu tn. 48
Telefon: (372) 606 2640
Kui passi kehtivusaeg hakkab lõppema, passi viisalehed
on täitunud, pass rikutud või Teie nimi muutunud, taotlege
uut dokumenti posti teel. ID-kaardi ja passi taotlus on
võimalik esitada korraga, ühel taotlusankeedil.
ID-kaardi ja/või Eesti kodaniku passi taotlemisel posti teel
tuleb ümbrikusse panna:

Üldist infot isikut tõendavatest dokumentidest saate
infoleheküljelt www.pass.ee, KMA teenindusbüroodest ja
infotelefonil 612 6979.
Heikki Kirotar
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
pressiesindaja

RAE VALLAVALITSUS TEATAB
järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Järveküla küla Leerimäe tee 10 kinnistu detailplaneering

Vaida liiklussõlme detailplaneering

Detailplaneeringuga nähakse ette laiendada AS Kodala poolt
rajatavat elamukvartalit Leerimäe tee ääres, planeeritud on 13
uut pereelamukrunti ja kaks 5 korteriga ridaelamut.
Planeeritava ala suurus on 2,45 ha.

Detailplaneeringuga nähakse Vaida aleviku sissesõit välja
ehitada kahetasapinnalise ristmikuna. Planeeringu
tellijaks on Maanteeamet ja nende tellimusel toimub
edaspidi ka ristmiku väljaehitamine.

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 8. aprilli 2003 otsusega nr 65.

Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 8. aprilli 2003
otsusega nr 66.

Rae valda Suuresta külla Põlluotsa kinnistule

KAVANDATAVA GOLFIKESKUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU
HINDAMISE PROGRAMMI AVALIK ARUTELU
toimub Rae vallamaja II korruse saalis 05.05.2003. kell 17.00.
Keskkonnamõju hindamise programmiga saab eelnevalt tutvuda Rae valla
keskkonnaspetsialisti juures või OÜ Hendrikson & Ko kontoris Suurtüki 2, Tallinn 10133.
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VÄLJAKU KINNISTU ELAMUKVARTALI DETAILPLANEERING

sotsiaalmaja
12-korteriga elamu
jäätmekäitlus
24-korteriga elamu
laste mänguväljak
33-korteriga elamu
laste mänguväljak
24-korteriga elamu

36-korteriga elamu

jäätmekäitlus
jäätmekäitlus
laste mänguväljak
laste mänguväljak
24-korteriga elamu
24-korteriga elamu
24-korteriga elamu

Rae vallamajas toimus 16. aprillil palju vastukaja tekitanud
Väljaku elamukvartali detailplaneeringu avalik arutelu.
Nimetatud detailplaneeringut on Jüri aleviku Tammiku
piirkonna elanikud jälginud suure tähelepanuga ning esitatud
on rohkelt muudatusettepanekuid. See sundis planeeringu
koostajaid pingeliselt töötama ja tegema detailplaneeringus
mitmeid muutusi ning lõpptulemusena on saavutatud
arhitektuuriliselt heal tasemel lahendus.
16. aprilli Väljaku elamukvartali detailplaneeringu avalik
arutelu kujunes teravaks seisukohtade esitamiseks ja kestis
ajaliselt üle kolme tunni. Kuigi detailplaneeringuga otseselt
seotud probleemid jäid rohkete arvamusavalduste tulvas
mõneti tagaplaanile, ilmnes selgelt Väljaku kinnistuga
vahetult piirnevate eramajade omanike ja 2- ja 5-korruseliste
korterelamute elanike vastuseis Väljaku kinnistule uute
korterelamute rajamise suhtes. Vastuseisuks näib olevat
mitmeid põhjuseid, üks on kahtlemata hirm muutuste ees ja
kartus, et ümbritsev elukeskkond muutub halvemaks. 16.
aprilli avalikul arutelul kostus kokkutulnud inimeste arvamus,
et Rae Vallavalitsus proovib kõikide vahenditega Väljaku
elamukvartali detailplaneeringut rahvale peale suruda.
Vallavalitsus lähtub siiski valla ühtsest arengust ja soovist
leida parim lahendus arvestades nii Väljaku elamukvartaliga
piirnevate elanike seisukohti, kinnisvaraarendaja võimalusi
kui ka valla üldist arengut.
Et selgitada Väljaku kinnistuga seonduvat, tuleb heita põgus
pilk tagasi. Jüri alevik on välja kujunenud 70. ja 80. aastatel
kahe nõukogudeaegse suurtootja poolt. Seetõttu ei ole alevikul oma ajaloolist keskust, tänavate struktuuri ega kaubandusvõrku. Viimastel aastatel ei ole Jüri alevikku ehitatud
midagi uut ega kaasaegset, mis aitaks kujuneda Jüri alevikust
Rae valla keskust. Kahjuks ei võimalda valla eelarve kõike ise
planeerida ja ehitada.
Vallavalitsus on otsinud võimalusi leida arendajaid, kes on
huvitatud investeerima meie valda. Üks selliseid on näiteks
AS Kodu Grupp, kes arendab Aaviku tee ja Tartu maantee

vahelisel alal äri- ja tootmisettevõtete
rajamist. Väljaku kinnistule hoonestaja otsimisel laekus vallavalitsusele nimekate
kinnisvaraga tegelevate firmade AS Facio
Ehitus ja SRV Kinnisvara ühine pakkumine.
Väljaku kinnistu arendamiseks on nende
poolt loodud Jüri Arenduse OÜ.
Vallavalitsuse eesmärk on olnud võtta
kasutusele Jüri alevikus asuvad vabad maaalad ja kujundada aleviku keskust nii, et see
muutuks kaasaegsemaks, atraktiivsemaks
ja et areneks välja tänapäeva nõuetele
vastav infrastruktuur. Mitmed teenindus- ja
kaubandusettevõtted jälgivad Jüri aleviku
arengut tähelepanelikult ja kaaluvad elanikkonna arvu suurenemisel kaupluste ja
muude teenindusettevõtete rajamist.
Väljaku kinnistule elamukvartali rajamine on
otstarbekas, kuna nii kasutatakse ratsionaalselt maad, tehnovõrke ja kõiki teisi ressursse
ning jääb ka muutmata praegu kehtivas Jüri
aleviku üldplaneeringus kõne all oleva maa
sihtotstarve, mis on elamumaa.
Arendaja on arhitektuurilise lahendusena
välja pakkunud kaasaegsed astmelised
kahe- kuni neljakorruselised elamud. Samuti
plaanitakse rajada laste mänguväljakuid
ning kõrghaljastust, lahutamaks korterelamuid ühepereelamutest. Väljaku elamu-

kvartali valmimisega muutuks elukeskkond Jüri alevikus
tänapäeva nõuetele vastavaks ja kaunimaks.
Arvestades tekkinud olukorda ja ümberkaudsete elanike
teravat vastuseisu, edastab Rae Vallavalitsus Väljaku kinnistu
elamukvartali detailplaneeringu Harju maavanemale järelevalve teostamiseks.
Meelis Kasemaa
arengu- ja planeerimisameti tööd kureeriv abivallavanem
meelis.kasemaa@rae.ee
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RAE VALLA KOOLID OOTAVAD UUSI ÕPILASI
LEHMJA PÕHIKOOL
Lehmja koolipiirkonnas
on kooliharidust antud
üle 135 aasta.
Pärast kooli taasavamist
on praegu käimas 12.
tööaasta. Käesoleval
õppeaastal õpib meie
koolis 110 õpilast. Koolihoone on väike, aga hubane. Lähiaastatel kavatsetakse Rae valla
arengukava kohaselt alustada uue kompleksi (kool - lasteaed raamatukogu) ehituse planeerimist.
Lehmja koolis töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad kõrgharidusega õpetajad. Õpetajad osalevad täiendõppe kursustel. Viimasel ajal
on korraldanud kool psühholoogiaalaseid koolitusi.
Lehmja põhikoolis saavad lapsed osa võtta mitmesugustest huvi- ja
aineringide tööst. Meil on võimalik osaleda inglise keele (1. ja 2. kl.) ja
vene keele (5. kl) ringis, laulukoorides (1.- 9.kl.), aeroobikas ja spordiringis (vastavalt soovile), kunsti- ja õmblusringis, näitemängudes ja
sõnakunstis ning töötab arvutiring (5.-9. kl.) ja samuti on aineõpetajal
võimalus viia ainetunde läbi kooli arvuriklassis (1.-9. kl.). Koolis on ka
pikapäevarühm ja kaugemal elavaid õpilasi toob kooli koolibuss.
Järgmisel õppeaastal on esimese klassi juhataja vanemõpetaja Külli
West.
Uue 1. klassi kokkusaamised on veel 8. mail kell 19.00 ja 22. mail kell
19.00, siis on lastel võimalik tutvuda lähemalt oma tulevase kooli ja
õpetajaga. Samuti on kõik oodatud 16. mail kell 19.00 EMADEPÄEVA
KONTSERDILE.
Lapse dokumente: vanema avaldus, sünnitunnistuse koopia, terviseleht (kui laps ei käi Jüri ambulatooriumis), üks õpilaspileti pilt, võetakse
vastu igal tööpäeval kella 15.00.
Kool asub Järve tee 1, Assaku, Harjumaa 75301
Kooli telefonid: 0 60 48 243 õpetajate tuba, 0 52 80 596 direktor
Ootame kõiki koolipiirkonna lapsi!
Ka neid, kel soov õppida turvalises keskkonnas!
Anne Rentel, Lehmja Põhikooli direktor
LAGEDI PÕHIKOOL
Lagedi Põhikool on
väike kool Tallinna külje
all. Asume Pirita jõe kaldal. Kooli ümber on väga
ilus ja eeskujulikult hooldatud aed. Kooli juures
on korralik täismõõtmetega staadion, kus
ilusate ilmadega ümberkaudsete asulate noored palli mängimas käivad. Kooli territooriumil
asub ka laste mänguväljak. Esimesse klassi tulevad lapsed tavaliselt
juba tunnevad üksteist. Lagedi koolis on alati töötanud 0 klass. Kord
nädalas õpime tähti, arvutame, meisterdame-joonistame ja mängime.
Lisaks ka lahendame nuputamisülesandeid. Sel aastal alustasime
tööd juba septembris ja lõpetasime 23. aprillil. Esimesel klassil on
kasutada kaks ruumi. Üks on klassiruum ja teine mänguruum. Väikestel lastel on raske harjuda koolireþiimiga, nii on meie koolis juba hulk
aastaid sisse viidud tunniajaline puhkusetund. Sel ajal lapsed puhkavad ja mängivad. Kui just ei saja vihma või ei tuiska lund, oleme alati
õues mänguplatsil. Talvel kasutame hoolega oma kelgumäge. Halbade ilmadega jätkub ka tegevust: kuulame muinasjutte, ehitame klotsidest linnu, mängime arvutimänge. Lagedi põhikoolis esimese klassi
õpetaja ei ole üldkorrapidaja, vaid viibib pideval oma laste juures, tagades lastele vajaliku turvatunde. Esimesel poolaastal läheme koos
ka muusika ja kehalise kasvatuse tundi. Koolis saab süüa sooja
lõunat. Lagedi kool on ka salliv kool. Siin tunnevad ennast hästi ka
teistest rahvustest lapsed, keda vajadusel abistatakse. Pärast
õppetöö lõppu on lastel võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst,
samuti jõukohastest ringidest. Järgmisel aastal alustab tööd nuputamisring I-II klassi lastele, edasi töötab kunsti- ja ehk ka spordiring. Igal
aastal on toimunud Rae valla poolt finantseeritud laste suvine puhkelaager. Loodame valla lahket kaasabi ka sel aastal. Meie kooli õpilased käivad palju matkadel ja ekskursioonidel. IV klassi lõpuks tunneb
laps oma koduümbruse paiku ja Tallinna muuseume, oskab hästi
kasutada arvutit.
Dokumente (avaldus ja lapse sünnitunnistus) 1. kl. astumiseks ootame
igal tööpäeval kell 9.00-13.00 (ka suvekuudel). Lagedi põhikool asub Kooli
18, Lagedi, Harjumaa 75303

Pilvi Leemets, vanemõpetaja, 2003/2004 õ.-a. 1. kl. klassijuhataja

VAIDA PÕHIKOOL
Vaida koolis õpib
käesoleval õppeaastal
131 õpilast. Vaida koolis töötab sõbralik ja
üksmeelne kollektiiv.
Koolimaja on ilus ja
värskelt remonditud.
Käesoleval aastal avati ka uus moodne spordihoone. Koolis on loodud head õppimis-, sportimis- ja vabaaja veetmise võimalused. Vaida kooli õpilased saavad osa
võtta mitmesugustest huviringidest. Töötavad tantsu-, näite- ja kunstiring, samuti mudilaskoor, arvutiring ja mitmesugused spordiringid.
Koolis on ka pikapäevarühm. Kooli traditsioonilised üritused on: minimissi valimised, luulelugemise konkurss, näitemängupäev, kunstinäitused, spordipäevad, koori kontserdid, rahvakalendri tähtpäevade
tähistamine. Lisaks sellele on traditsioonilised igakevadised ekskursioonid algklassidele, võimalusel külastame teatrit jne.
Selleks, et sügisel koolitulevatel lastel ja nende vanematel eesootavast koolielust rohkem teavet oleks, saame maikuus kokku ja arutame läbi kõik vajaliku. Esimese klassi astuja puhul on väga oluline lapsevanema huvi oma lapse arengu vastu. Probleemide ja muredega
saab alati pöörduda klassijuhataja poole, koos on alati kergem lahendusi leida. Sügisel alustava esimese klassi juhataja on Maie Suvi.
Kooliastumiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus direktori nimele,
sünnitunnistuse koopia, tõend perearstilt ning õpilaspileti pilt.
Vaida kool asub Vana-Tartu mnt. 29, Vaida, 75302 Harjumaa,
tel 6035 232, faks 6035 439.
Loodame, et 1. septembri elevus ja silmade sära jääb kõikidel lastel
püsima kooliaastate lõpuni.
Maie Suvi, 2003/2004 õ.-a. 1. kl. klassijuhataja
JÜRI GÜMNAASIUM
Jüri Gümnaasium on
püüdnud võimalikult
varakult jagada koolitulevatele lastele ja
nende vanematele
teavet selle kohta, mis
neid ees ootab. Loodame, et sellise sissejuhatusega kooliellu tekib kodudes usaldus kooli vastu ja kujuneb
kindel alus aastatepikkuseks koostööks.
Jüri Gümnaasiumis töötab kooliks ettevalmistusklass. Õppetöö on
korraldatud nii, et laps tutvub ja harjub mõlema klassi õpetajaga,
kellest eeldatavalt saavad septembrist esimeste klasside juhatajad:
üks õpetab matemaatikat ja teine eesti keelt. Mõlema tunni raames
toimub ka käelise tegevuse arendamine. Töö toimub kord nädalas.
Kool pakub abi eelkõige lapse vaimse küpsuse saavutamiseks.
Oleme väga tähtsaks pidanud koostööd mõlema Jüri lasteaiaga. Et
lasteaiad ja kool üksteist ei dubleeriks, töötasime alushariduse
raamõppekava aluseks võttes välja oma kooli eelklassi õppematerjalid (matemaatika töölehed: Aili Leukmann ja Linda Pihu; eesti keele
töölehed: Mirje Hagur ja Terje Papp). Eelklassi töö lõpetame mai algul.
Viimasele kokkusaamisele kutsume kõiki neid, kes soovivad oma
lapsi Jüri Gümnaasiumi 1. klassi panna. See on päev, kus jagame
vanematele organisatoorset infot (tunnijaotusplaan 1. klassis, vajalikud õppevahendid, töövihikute müügi kord, võimalus olla pikapäevarühmas, osaleda erinevate ringide töös).
Maikuu kokkusaamisel on üheks teemaks alati ka koolivestlus. Koolivestluse eesmärgiks meie koolis on tutvuda lähemalt lapsega, anda
tal võimalus näidata, mida ta oskab ja teab. Selle vestluse alusel
annab meie kooli psühholoog Kirsti Kaubi igale lapsevanemale soovi
korral ka tagasisidet. Lapsevanem saab teada, kuidas sel hetkel oskas tema laps end väljendada, kas sai aru tööjuhistest, mõistetest.
Selline info peaks andma nägemuse, kuidas saab vanem veel enne
kooli oma last vajadusel aidata ja toetada.
Lastele põnevaks ja õpetajatele kasulikuks on osutunud ka vastastikused tundide külastused. Nii ootame selgi kevadel oma kooli
algklasside tundidesse mõlema lasteaia vanemate rühmade lapsi ja
nende õpetajaid. Samuti lähevad ka meie õpetajad lasteaialaste
tundidesse, et näha kevadeks juba tuttavaks saanud lapsi nende
tavapärases keskkonnas lasteaias.
Anne Kloren, Jüri Gümnaasiumi I ja II kooliastme õppealajuhataja
Vt ka lk 20 “Õpilaste vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse”
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KOOLIVALMIDUS
Kooliminek on nii lapse kui ka tema vanemate jaoks
sündmus, mis toob kaasa elumuutusi ja ümberkorraldusi. See, kuidas laps uue olukorraga kohaneb, oleneb paljus tema koolivalmidusest/kooliküpsusest ehk
siis valmisolekust alustada koos kaaslastega kooliteed.
Mis see koolivalmidus siis endast kujutab?
Koolieelses eas on lapse juhtivaks tegevuseks mäng,
millest lähtuvalt toimubki peamine õppimine. Koolivalmidus on valmisolek minna üle mänguliselt põhitegevuselt õpitegevusele. Just mängides toimubki
loomulik areng. Laps õpib teistega suhtlema ja koostööd
tegema ning selle kaudu ennast tundma ja kohandama
oma käitumist üldtunnustatud normidele. Vanemate
ülesandeks jääb tagada eelkoolieas arengut soodustav
kasvukeskkond.
Laste koolivalmidus on erinev, kuna iga laps areneb
oma individuaalses tempos.
Olulisem lugemis- ja arvutamisoskusest on lapse huvi
uute tegevuste vastu. Tähtis on vanematepoolne toetus
ja innustamine, mis aitab kaasa lapse iseseisvumisele
ning motiveerib uueks alguseks. Kindlasti ei tohiks last
kooliga hirmutada ega anda mõista, et kooli algusega on
lõpp lapsepõlvel ning algab tõsine töö. Pigem tuleb koos
lapsega rõõmu tunda kooli alguse üle ja sisendada
teadmist, kui lõbus ja vahva saab koolis olema.
Koolivalmiduse juures peetakse oluliseks lapse
sotsiaalset, vaimset ning füüsilist küpsust.
Sotsiaalne küpsus väljendub lapse soovis õppida ja
omandada uusi teadmisi, järgida üldtunnustatud
reegleid ja norme.
Kooliküps laps on omandanud vajalikud eneseteenindamisoskused. Ta oskab ise süüa, riietuda ning kasutada tualetti. Tema jaoks ei ole probleem jääda klassi
ilma lapsevanemata, seega on saavutatud teatud
iseseisvuse ja sõltumatuse arengutase.
Ta naudib kaaslaste seltskonda ning oskab teistega
suhelda. Lapse suhtlemisoskus areneb eakaaslastega
koos mängides ja suheldes ning seetõttu peaksid eriti
koduste laste vanemad leidma lapsele võimalusi
arendada oma sotsiaalsust.
Tähtsad on ka kindlad piirid. Väiksel lapsel on kergem
suhetes orienteeruda, kui ta teab mis on lubatud ja mis
mitte. Kooliküps laps teab, mida võib teha, mida peab
tegema, mida on soovitav teha ja mida kindlasti ei tohi
teha. Meeles tuleks pidada, et vastutustunne ei arene,
kui last keelata liiga palju või liiga vähe.
Seega kooliks vajamineva sotsiaalse küpsuse peamisteks komponentideks peetakse lapse iseseisvus- ja
eneseteenindustaset, suhtlemisoskust, ühiskondlike
reeglite ja normide tundmist ning lubatud piiride
tunnetamist.
Kooliks vajamineva vaimse küpsuse ehk siis kooliks
saavutatud intellektuaalne taseme olulisteks komponentideks on lapse keeleline areng, loendamisoskus,
tähelepanu ja vaatlusvõime ning mõtlemise, loogika ja
mälu teatud arengutase
Koolieelses eas on oluline esemeline tegevus, koolis
keeleline. Sõnavara ja väljendusoskus moodustab
suure osa kooliküpsusest. Et mõista teiste kõnet ja end

arusaadavalt väljendada, peab lapsel olema piisav
sõnavara ning oskus mõista ja kasutada grammatilisi
vorme. Laps saab õppetööga paremini hakkama, kui ta
oskab pildi järgi jutustamisel näha asjade omavahelisi
seoseid ja neid seletada, mitte ainult nimetada nähtut.
Kooliküps laps oskab reeglina kasutada pliiatsit ja
paberit kui töövahendeid ning on võimeline koondama
oma tähelepanu katkestamatuks tegevuseks, mis
vältab vähemalt 10 minutit. Selleks ajaks on lapsed
omandanud oskuse kuulata ja kuulda, vaadata ja näha.
See eeldab tähelepanu- ja vaatlusvõime teatud taset.
Samuti on tähtis silmamõõdu areng. Reeglina on kooliküpsed lapsed suutelised loendamata haarama pilguga 3-5 tema ette asetatud eset. Lisaks oskab loendada
asju kümne piires.
Loogilise mõtlemise arengutase peaks võimaldama
lapsel loogiliselt lauset lõpetada ning pilte loogilisse
järjekorda asetada. Loogikat ja mõtlemist arendatakse
paljuski suhtluse teel, kus laps on küsija ja täiskasvanu
vastaja.
Koolitöö nõuab varasemast tegevusest enam ka mälu
kasutamist. Mälu maht peaks koolimineval lapsel
võimaldama pähe õppida ja ette kanda mõnda lühikest
laulu või luuletust.
Füüsilise küpsuse juures on kõige olulisem, et laps
oleks terve. Uus ja väsitav koolisituatsioon on lapse
jaoks kurnav ja seetõttu tuleks jälgida, et laps saaks
piisavalt puhata ning taastuda. Siin julgen soovitada
kindlat päevareþiimi, mis aitab lapsel oma aega
planeerida.
Füüsilise arengu näitajaid on koolivalmiduse seisukohalt küllalt raske mõõta või hinnata. Jõu ja tugevuse
kõrval on olulisemad vastupidavus, koordinatsioon,
stabiilsus ja püsivus. Kooliküps laps tahab liikuda ning
suudab valitseda oma liigutusi ja liikumist.
Laps on saavutanud teatud motoorse arengutaseme,
oskab näiteks kääridega lõigata, mis on tähtis käe ja
silmade koostööks. Peenmotoorika (käe ja silmalihaste
töö) on seotud koolis väga paljude tegevustega
(kirjutamine, käsitöö, joonistamine, voolimine), kuid ka
eneseteenindamisega (nööbid, trukid, lukud, sõlmed).
Füüsilise küpsuse juures on märksõnadeks tervis,
puhkus, liikumine ja peenmotoorika arengutase.
Kooliks ettevalmistus ei alga vahetult enne kooli,
vaid palju varem. Tähtis on lapse arenguks vajaliku
keskkonna loomine ning lapse innustamine ja tunnustamine tema tegemistes. Mida enam on lapsega vesteldud, arutletud ning tegeletud, seda enam on tal välja
kujunenud vajalikud sotsiaalsed, vaimsed ja füüsilised
oskused, mis omakorda aitavad kaasa kooliga
kohanemisel ning uute ülesannetega toimetulekul.
Artikli kirjutamisel on kasutatud 1999. aastal ilmunud E.
Kulderknupi raamatut «Laps on peagi koolilaps».
Soovin kõigile kooliminevatele lastele ja nende
vanematele palju rõõmu ja rahulikku meelt uue
situatsiooniga toimetulekuks.
Kirsti Kaubi
Jüri Gümnaasiumi koolipsühholoog
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KOKKUVÕTE
aprillikuu volikogu istungist
Vallavolikogu aprillikuu istung toimus
kaheksandal aprillikuu päeval ning
tavapärasest istungirutiinist eristas
seda vallavolikogu opositsioonisaadikute umbusaldusavalduste menetlemine. Nimelt esitasid opositsiooni
seitse saadikut 1. aprillil eestseisusele
umbusaldusavaldused vallavanemale
ja vallavolikogu esimehele. Umbusaldamise põhjused on ära toodud opositsiooni esitatud avalikus pöördumises
(vt www.rae.ee).

vallavalitsuse poolt oli tingitud vajadusest konkursi- ja atesteerimiskomisjoni
liikmete määramise oli tingitud uuest
Rae Vallavolikogu koosseisust. Tulenevalt Avaliku teenistuse seadusest
määrab volikogu konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimehe ja valla konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikmed.
Vallavolikogu määras lisaks vallasekretärile ja kahele vallavalitsuse liikmele
volikogu poolseteks komisjoni liikmeteks Priit Põldmäe ja Arno Kelniku.

Rae valla ja rahandusministeeriumi
Lisaks kahele päevakorrapunktile, mis
vahelise laenulepingu sõlmimise
käsitlesid umbusaldusavaldusi, oli
Endel Lepik
otsuse menetlemise otsustas vallavolipäevakorras veel järgmised punktid:
Rae
Vallavolikogu
kogu katkestada, et teha kogu eelnevaJärveküla küla Leerimäe tee 10
esimees
tele sõlmitud lepingutele ja valla
kinnistu detailplaneeringu kehtesotsustele juriidiline ekspertiis.
tamine;
Vallavolikogu kehtestas volikogu kodukorras tehtud paranVaida liiklussõlme detailplaneeringu kehtestamine;
dusettepanekud
II lugemisel. Täpsustati asjaajamise
Taotluse esitamine maaüksuse munitsipaalomantähtaegu, likvideeriti vastuolud Põhiseaduse ja kohaliku
disse andmise kohta;
omavalitsuse korralduse seadusega. Siinjuures tuleb
Rae valla ametiasutuse vanem- ja nooremametnike
juhtida siiski tähelepanu sellele, et osa opositsiooni saadikonkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosseisu määkuid toetasid edasist valla poolset seaduserikkumist,
ramine;
kaasa arvatud Res Publica saadikud, kes on deklareeriRae valla ja rahandusministeeriumi vahelise laenunud, et lähtuvad oma tegevuses vaid seadusest.
lepingu sõlmimine;
Volikogu käsitles esimesel lugemisel valla uut põhimäävolikogu kodukorra muutmise II lugemine;
rust, mis vallavalitsuse komisjonis on saanud täiesti uue
Rae valla põhimääruse I lugemine;
ülesehituse. Nimelt on antud õigusakti koondatud kõik
Rae valla 2003. aasta eelarve muutmise I lugemine;
vähegi valla elu korraldamisega seotud õigusaktid. Seega
selle vastuvõtmisel saavad nii volikogu saadikud kui ka
vallavanema välislähetus;
vallaelanikud dokumendi, kuhu on koondatud enamik valla
volikogu esimehe välislähetus;
elu reguleerivaid õigusakte.
Umbusaldused vallavolikogu koosseisu häälteenamust ei
Vallavalitsus oli esitanud vallavolikogule ka esimese
leidnud, kuna umbusalduste poolt tõstsid kätt kaheksa
vallaeelarve muutmise eelnõu. Antud eelarvemuudavallavolikogu opositsioonisaadikut. Seega umbusalduse
tusega tagatakse valla koolieelsete lasteasutuste pedaläbiviimiseks vajalikku häältehulka opositsioon kokku ei
googide töötasud samal tasemel riigieelarvest makstavasaanud, kuna tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse
tega. Seega sai ellu viidud üks koalitsiooni lubadusi.
seadusest nõuab umbusalduse õnnestumine vallavolikogu
koosseisu häälteenamust ehk Rae vallavolikogu istungil
Päevakorra viimasteks punktideks olid vallavolikogu
oleks vajalik olnud kümne vallavolikogu liikme hääl, et
esimehe ja vallavanema välislähetused. Nimelt korraldab
umbusaldada vallavolikogu esimeest ja vallavanemat.
Harjumaa Omavalitsuste Liit õppereisi Euroopa Liidu
pealinna Brüsselisse ning vallavolikogu pidas vajalikuks
Järgnesid traditsioonilised detailplaneeringute kehtestavalla omavalitsusjuhtide osalemist sellel õppereisil.
mised. Vallavolikogu kehtestas Järveküla tee 10 detailplaneeringu, kuhu OÜ Kodala, kes on Leerimäe tee 10 kinnistu
Kohapeal algatatud asjades andis vallavolikogu esimees
omanik soovib kehtestatud detailplaneeringuga rajada
Endel Lepik ülevaate 2003. aasta eelarve täitmisest ning
elamukvartali.
teavitas volikogu liikmeid kohustusest esitada enne
01.05.2003 majanduslike huvide deklaratsioonid
Pärast pikka kaheaastast menetlust, Rae Vallavolikogu
deklaratsioonide hoidja kätte.
algatas Vaida liiklussõlme detailplaneeringu 23. jaanuaril
2001, kehtestas vallavolikogu ka nimetatud detailplaneeVallavanem Tarmo Klaar andis ülevaate Ado Sepa
ringu. Ülalnimetatud detailplaneeringu elluviimisega
kohtuasjast.
Maanteeameti poolt lahendatakse Vaida alevikku sissesõit
Volikogu esimees teavitas istungist osavõtjaid volikogule
ning selle tulemusena peaks tolles piirkonnas Tartu
esitatud otsuse eelnõust “Rae valla osalemine asutatavas
maantee muutuma turvalisemaks.
sihtasutuses Jüri Kiriku Fond” Antud sihtasutus luuakse
Järgmise päevakorrapunkti heakskiitmisega võttis vallaJüri kiriku katuse korrastamiseks. Rae valla eelarves on
volikogu vastu otsuse taotleda munitsipaalomandisse 13
sihtasutuse osamaksuks planeeritud 500 000 krooni.
omavalitsuse kaasomandis olev Tallinnas Magdaleena
tänav 4 hoone alune maa. Antud maaüksusel asuvad
Endel Lepik
kunagise Harju polikliiniku hooned.
Rae Vallavolikogu esimees
Järgneva vallavolikogu otsuse eelnõu esitamine
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri

08. aprill 2003 nr 11

Rae valla volikogu kodukorra muutmine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 82, 489; 100, 642; 2002,
29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22)
§ 47 ja 48, Rae valla põhimääruse § 13 lõikest 2, § 22, § 23, § 24, § 27 ning võttes aluseks volikogu liikmete
ettepanekud, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.

2.

Muuta Rae Vallavolikogu 16. oktoobri 2001 määrusega nr 51 kinnitatud Rae valla volikogu kodukorda alljärgnevalt:
1.1 Lisada § 3 punkt 4 järgmises sõnastuses:
“4. Volikogu sekretär esitab volikogu päevakorras olevate punktide eelnõud e-posti teel volikogu liikmetele
vähemalt 4 päeva enne volikogu istungit. Volikogu päevakorras olevate punktide eelnõud on 4 päeva enne
volikogu istungit paberkandjal kättesaadavad Rae Vallavalitsuses volikogu sekretäri kabinetis.”
1.2 Tunnistada kehtetuks § 6 punkt 2.
1.3 Lisada § 7 punkti 1 alapunkt 1.8 järgmises sõnastuses:
“1.8 Komisjoni esimehel on õigus nõuda tööülesandeid puudutavaid dokumente ja saada neid 5 tööpäeva jooksul
Vallavalitsuse struktuuriüksustelt.”
1.4 Tunnistada kehtetuks § 23 punkt 3.
Käesolev määrus jõustub 12. aprill 2003.

Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri

08. aprill 2003 nr 12

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) § 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. Suunata vabadest jääkidest kulude katteks 541 694 krooni.
2. Vähendada 2003. aasta eelarve kulusid 400 000 krooni võrra alljärg nevalt:
Osa Ptk Ptk nimetus/ Krediidikäsutaja
409 201 Põhikoolid- ja gümnaasiumid (koolitoit)

Tegevuskulud (art 21)
400 000

Kulud kokku
400 000

3. Suurendada 2003. aasta eelarve kulusid 941 694 krooni võrra alljärgnevalt:
Osa Ptk Ptk nimetus /krediidikäsutaja Tegevuskulud Sh personalikulu
art 21
art 211
Eelharidus
Sh Tõruke lasteaed
Taaramäe lasteaed
Pillerpall lasteaed
408 1.5 Rae Huvialakool
408 2.1 Raamatukogud
Jüri Raamatukogu
409 201 Põhikoolid- ja gümnaasiumid
Vaida Põhikool
Kokku:

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine
ja renoveerimine art 23

Kokku
kulud

409 11

47 393
64 080
83 074
67 564

47 393
64 080
83 074
67 564

79 583
341 694

4. Käesolev määrus jõustub 12. aprill 2003.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

47 393
64 080
83 074
67 564

79 583
262 111

600 000
600 000

600 000
941 694

mai

RAE SÕNUMID
KURITEOD AJAVAHEMIKUL 18. MÄRTS KUNI 20. APRILL

Ajavahemikul 21. detsember kuni 21. jaanuar varastati Kopli
külas Miku talu krundil asuvast liitumispunkti lukustatud
elektrikilbist Eesti Energiale kuuluv elektriarvesti ja
programmkell.
Ajavahemikul 16.-31. märts varastati Vaidast Vana-Tartu mnt.
asuvast korterist dokumendid.
Ööl vastu 22. märtsi varastati Jüris Tammiku 23 maja juures
sõiduautolt Honda Accord kaks ratast koos mutritega.
Ajavahemikul 21.-24. märts varastati Vaskjala külas Kase tn. 8
maja lahtiselt välistrepilt lapsevanker ja õuelt tühi pesukauss.
25. märtsil leiti tapetuna Aruküla tee 12 maja juurest
meesterahva vägivalla tunnustega surnukeha. Teo
toimepanijad on välja selgitatud.
Ööl vastu 31. märtsi muugiti Peetri külas Vainu teel lahti
pakettuksed ja varastati ehitusjärgus olevast majast ligikaudu
60 pakki kivivilla, treppredel ja 100 m kaablit.
1. aprillil varastati Jüri Gümnaasiumi lukustamata riietehoiust
kooliõpilase jope taskust mobiiltelefon Nokia 3310
Ööl vastu 2. aprilli lõhuti Jüris Aruküla tee 28 maja juures
sõiduauto Nissan Primera ukselukk ja autost varastati
automaki Sony esipaneel.
Ööl vastu 3. aprilli lõhuti Seli külas Ratassepa talus ukselukk.
Midagi ei varastatud.
7. aprillil kella 02.00 ja 03.00 vahel vägistasid Jüri aleviku
lähedal Pajupea bussipeatuse juures kaks tundmatut
noormeest vägivallaga ähvardades alaealise tütarlapse. Teo
toimepanijad on välja selgitatud.
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Ööl vastu 10. aprilli lõhuti Lagedil Posti tn. 4 juures sõiduauto
ukselukud ja varastati automakk Pioneer, spordikott koos
spordiriiete ja jalanõudega ning valge kilekott, milles 200
õpilase tööd.
Ööl vastu 10. aprilli murti Lagedil Betooni 16 maja juures sisse
sõiduautosse Volkswagen Golf ja varastati automakk Alpine.
Ööl vastu 13. aprilli varastati Jüris Kasemäe 5 maja juures
kaubikust mobiiltelefon Nokia 5110.
Ööl vastu 14. aprilli purustati Vaidas Vana-Tartu mnt. 13 maja
juures BMW ukseklaas ja varastati autorool, autotelefoni
kuuldetoru ja rahakott dokumentidega.
Ajavahemikul 15. veebruar kuni 15. aprill varastati Seli külast
Siili talust kaminakivid ja kaminarest-sepistöö.
Ajavahemikul 14.-17. aprillil murti Aaviku külas, AÜ Aaviku 19
akna kaudu suvemajja ning varastati koduelektroonikat,
köögitehnikat, 2 jalgratast, alkoholi, mootorsaag ja muid
esemeid. Vara oli kindlustatud.
Ööl vastu 19. aprilli lõhuti Jüris Tammiku tee 27 maja juures on
sõiduauto BMW 325 ukselukud, autost varastati automakk
Pioneer.
Isikutel, kellel on antud kuritegude kohta informatsiooni või
teavad varastatud esemete asukohta, palume teavitada Rae
valla konstaablit, aadress Jüri, Aruküla tee 9, tel. 6056778
Mikk Altmets
Rae valla konstaabel

SECURITAS TEATAB
19. märtsil kell 14.35 oli väljakutse Vaida kaupluse juurde, kus
lärmasid alkoholijoobes isikud. Autopatrull lahendas olukorra
kohapeal.
21. aprilli kell 04.50 oli väljakutse Jürisse klubisse Bla-Bla, kus
toimus kaklus. Autopatrull lahendas tüli kohapeal.
22. märtsil kell 14.07 kutsuti patrull Jürisse Tammiku kaupluse
ette, kus toimus kaklus. Autopatrulli saabudes oli kaklus juba
lõppenud.
22. märtsil kell 00.25 oli väljakutse Vaidasse, Vana-Tartu mnt
5-2 korteris oli kõva lärm. Securitase patrull lahendas olukorra
kohapeal.
22. märtsil kell 05.30 Maardu politsei väljakutse Jürisse
Kasemäe 3-6, kus peeti pidu. Securitase patrull lahendas
olukorra kohapeal.

23. märtsil kutsuti patrull Jürisse Alexela kütusejaama, kus
alkoholijoobes mees segas operaatori tööd. Autopatrull
lahendas olukorra kohapeal.
24. märtsil põles Jüris aiamaja, patrulli kutsus välja tuletõrje.
patrull abistas kustutustöödel.
28. märtsil kell 16.20 kutsuti patrull Jürisse Alexela
Kütusejaama, kus alkoholijoobes mees segas operaatori
tööd.
31. märtsil kell 15.05 kutsuti patrull Jürisse Edu kauplusesse,
kus 10-aastane laps üritas kaupa varastada. Securitase
autopatrull andis varga üle politseile.
Securitase patrulli lühinumber on 1660. Kutsu abi!

HEI! RATTASÕIDU- JA MATKAHUVILISED NAABERVALLAST!
KIILI vald kutsub teid 18. mail osa võtma jalgrattamatkast KIILI
VÄNT.
Matk toimub teist aastat ja seekord mööda kolhoosi
majandusloolisi paiku.
Eesmärk on saada Kiili vallaga rohkem tuttavaks ja ühtlasi
propageerida ohutut rattasõitu. Matk algab kell 11 Kiili
vallamaja eest, kus matkajad
saavad osalejakaardi.
Marsruudi pikkus on 42 km ja läbida saab 13 giidipunkti, kus
kompetentsed giidid jagavad selgitusi iga konkreetse paiga
kohta.
Matkajate vahel, kes läbivad kõik giidipunktid, loositakse välja
ekstreemsed auhinnad vastavalt päeva temaatikale.Matk
lõpeb samuti vallamaja juures, kus saab süüa kosutavat suppi

ja vaadata ajalookroonikaid ning multikaid kinobussi
vahendusel.
Tulge julgesti kõik, kes te tahate veeta sportliku ja tervisliku
nädalavahetuse!
Aega ei mõõdeta ja võidu ei sõideta. Tulge ja saage
tuttavaks oma naabritega!
Vaadake ka lisaks internetist
Kiili valla koduleheküljelt
www.kiilivald.ee
Rattamatka KIILI VÄNT
organiseerimiskomitee
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RAE VALLA LASTE LAULUVÕISTLUS 2003
Seekord toimus ülavallaline lauluvõistlus juba neljandat korda.
Kokku oli võistlemas 43 laululast. Sel aastal oli rohkearvuliselt
esinejaid kõikidest valla lasteaedadest. Konkurents oli nõrgem
vanemate õpilaste osas. Laule hindasid lauluõpetaja Ita-Riina
Pedanik Viimsi Huvikeskusest, Eesti Muusikaakadeemia

Koht
1
2

*
*

1
2
3

*
*

1
2
3

*

1
2
3

*
*

1

*

1
2
3

*

1
2
3
4

*
*

1
2

*
*

1

*

1
2
3

*
*
*

1

*

Nimi
3 4aastased tüdrukud
Ariina Mürkhain
Arianna Väli
5 - 7aastased tüdrukud
Elin Kornav
Mailiis Vosman
Kristin Sõber
5-7aastased poisid
Mattias Päeske
Ardo Ruuben
Tõnis Erbsen
8-9aastased tüdrukud
Marleen Jakobson
Marleen Väinsalu
Kelli Piksar
8- 9aastased poisid
Henry-Mario Hallik
10-11aastased tüdrukud
Hanna Mätas
Anett Männiste
Helena Märtinson
10-11aastased poisid
Brey Velberk
Robert Veskus
Reimo Sannik
Riccardo Kiho
12-13aastased tüdrukud
Marit Võsang
Kristiina Välik
12-13aastased poisid
Hendrik Vaaks
14-15aastased tüdrukud
Karoliina Kreintaal
Mariliis Kreintaal
Siret Künnapas
16- 18aastased poisid
Riho Sinisalu

tudengid Kristi Kasak ja Jorma Sarv. Poiste ja
tüdrukute laulmist hinnati eraldi. Þürii hinnangul olid
kõik lauluvõistlusel osalejad väga tublid ja andekad
lauljad, kahjuks ei saanud kõik auhinnalisele kohale.
2003. aasta Rae valla lauluvõistluse parimad olid:

Kool/ Lasteaed

Lauluõpetaja

Tõrukese Lasteaed
Pillerpalli Lasteaed

Enel Tormet
Siiri Villido

Tallinna 5. Lasteaed
Taaramäe Lasteaed
Taaramäe Lasteaed

Lii Leitmaa
Külli Lepland
Külli Lepland

Taaramäe Lasteaed
Jüri Gümnaasium
Pillerpalli Lasteaed

Külli Lepland
Rutt Ridbeck
Siiri Villido

Tallinna 21. KK
Jüri Gümnaasium
Lagedi Põhikool

Külli Lepland
Rutt Ridbeck
Tiina Mee

Jüri Gümnaasium

Rutt Ridbeck

Tallinna 21. KK
Jüri Gümnaasium
Lehmja Põhikool

Külli Lepland
Hairi Laurand
Anneli Juhanson

Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium

Rutt Ridbeck
Rutt Ridbeck
Rutt Ridbeck
Rutt Ridbeck

Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium

Hairi Laurand
Hairi Laurand

Jüri Gümnaasium

Hairi Laurand

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Jüri Gümnaasium

Heli Sepp
Heli Sepp
Hairi Laurand

Jüri Gümnaasium

* märgitud lähevad edasi Harjumaa laste lauluvõistlusele
Vastavalt Harjumaa lauluvõistluse juhendile sai igast vanuserühmast maakonda edasi kolm last.
Harjumaa Laululaps 2003 eelvoorud toimuvad 26. - 27. aprillil
ning lõppvoor 3. mail Saku Huvikeskuses.
Kaja Kalmer
Rae Kultuurikeskuse juhataja

Pirita jõe muusikafestival´2003
6. juunil kell 19.00 Jüri kirikus
KOSE POISTEKOOR
Dirigent Kai Rei

RAE SÕNUMID
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ÜRITUSED MAIKUUS

I

9. mail
kell 19.00
18. mail
kell 11.00

29. mail
kell 18.30

Kevadkontsert Rae Kultuurikeskuses
Esinevad Rae Kultuurikeskuse kollektiivid ja Rae Huvialakooli muusikaeriala
õpilased.
Ekskursioon “Rae valla vaatamisväärsused”
Külastame Mõigu ja Aruvalla mõisaid ning tutvume Vaida piirkonna
vaatamisväärsustega. Ekskursioonijuhiks Varje Malsroos. Buss väljub Jüri
Raamatukogu eest kell 11.00.
Soovijatel palume kindlasti registreerida telefonil 6056759
Rae valla laulu- ja tantsupidu Jüri klunker Lehmja tammikus
Kontserdi kava pealkirjaks on ”Lehmja tammik”. Laulud ja tantsud on põimitud Julius
Põldmäe poolt kirjutatud Lehmja tammiku värsiridadega. Esinevad Rae valla
lasteaedade, koolide ja täiskasvanute tantsu- ja laulurühmad.
Üritused on tasuta

RAE VALLA TEATRIPÄEV 2003
16. aprillil toimus Rae Kultuurikeskuses nüüdseks juba
traditsiooniks saanud Rae valla teatripäev. Etendusid
näitemängud “Kasside riik” Lehmja põhikooli esituses,
lavastaja Külli West, “Kuningal on Häda” Vaida näitetrupi
esituses, lavastaja Kristiina Suvi. Jüri Kooliteater Vaba Valik
astus üles kahe näitemänguga, trupi nooremad liikmed
esitasid nukuetenduse “Pöialpoisike ja seitse lumivalget”, vanemad aga Oscar Wilde´i ainetel lavastuse “Mis
on õnn”, lavastajaks mõlema etenduse puhul oli Ingrid
Pukk. Jüri Gümnaasiumi algklasside esituses etendus Aili
Leukmanni lavastuses samuti “Pöialpoisike ja seitse
lumivalget”, mis pakkus põneva võrdlusmomendi Jüri
Kooliteatri Vaba Valik etendusele.
Rae Kultuurikeskuse näitetrupi OMAD-e poolt pakuti
vaatamiseks mängufilmi “Siin me elame”, reþissöör Kaja
Kalmer, mis on loodud filmi “Siin me oleme” ainetel.
Etendusega oli OMAD-el raske lavale tulla, sest kõik on
tööinimesed ja raske on suurt truppi kokku saada.
Töötas ka þürii, kuhu kuulusid Katrin Raud, kes on Tartu

Vaida näitetrupi etendus “Kuningal on häda”

Ülikooli teatriteaduse magistrant ja Urmas Lennuk,
kes on näitekirjanik ja Rakvere teatri dramaturg.
Teatritruppide pingeritta seadmine oleks olnud liiga
raske, kuna kõik olid huvitavad ja omanäolised.
Samuti oli näha, et kõik esinejad andsid endast
parima. Küll aga tõsteti þürii poolt esile hea
näitlejatöö eest Raiko Alloja (Lehmja Põhikool),
Andra Laurand (Jüri Gümnaasium), Raul Kippar
(Vaba Valik, noored), Tagne Võip (Vaida
näitetrupp) ning Mart Võrklaev (Vaba Valik.)
Esinenud näitetruppe premeeriti väikese meene,
kringli ja maiustustega. Üritust toetasid Rae vald ja
kommivabrik Kalev. Teatripäev lõppes diskoga.
Sellel ajal kui lapsed diskomuusika saatel lustisid,
andsid þüriiliikmed lavastajatele tagasisidet
lavastustest ja näpunäited edaspidiseks.
Kristi Aru
Rae Kultuurikeskuse projektijuht

Teatripäeva avavad trupi VABA VALIK näitlejad
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ROBERT KREEM - 80
30. mail tähistab oma 80. juubelit Torontos elav
tuntud ühiskonna- ja rahvusliku liikumise tegelane
Robert Kreem. Eesti Vabadusvõitluse Muuseum
ootab oma auliiget Robert Kreemi 30. mail taas
Lagedile, kus auväärne juubilar soovib tähistada
oma kõrget tähtpäeva.
II maailmasõja päevil võitles ta Omakaitses ja hiljem
Eesti Leegionis. Sõjajärgseil aastatail pani Robert
Kreem aluse skaudiliikumisele eestlaste põgenikelaagrites Saksamaal. Robert Kreem oli Eesti vabadusvõitluses olulist rolli mänginud ESTO-de mõtte algataja,
väsimatu organiseerija ja esimene esimees. Kanada
ühiskonnas on ta tuntuks saanud sotsiaaltöötajana
lahendades mitmed vanurite ja laste heaoluga seotud
probleemid.
Robert Kreem on Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi
Lagedil väliskorrespondent. Tänu Robert Kreemile on
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum saanud tuntuks
paljudes riikides üle kogu maailma.
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum

Pobert Kreem ja Kalju Jõgi
Vabaduse pargis puud istutamas.

HARJUMAA KOOLIDES TOIMUB KESKKONNATEADLIKKUSE KUU
Alates aprilli kolmandast nädalast toimuvad 11
Harjumaa koolis mitmed üritused ja konkursid, millega
soovitakse suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust.

nimeks “Puhta Prügi Pidu”. “Mõte on ju selles, et puhas
prügi on sorteeritud prügi ning see tagab keskkonna
säilimise ja puhtuse,” seletas Uukkivi.

Keskkonnateadlikkuse kuu eesmärgiks on lastele
selgitada ja anda teadmisi keskkonda säästvast
käitumisest ning jäätmete hulga vähendamisest ja prügi
sorteerimisest. MTÜ Ökokratt juhi Priit Adleri sõnul on
Kuusalu valla koolid korraldanud keskkonnateadlikkuse
üritusi juba neljal aastal ja kahel aastal on need
toimunud Raasiku valla koolides. Adler märkis:
“Seekord ühendasime üritused ühele perioodile ning
kaasa-sime ettevõtmisse uusi koole. Pea kõigis
projektiga liitunud koolides algavad käesolevast
nädalast plakatikonkursid, seinalehtede võistlused,
meisterdatakse skulptuure, toimuvad kirjandivõistlused
ja viktoriinid. Kõigis koolides toimub ka prügi
sorteerimise õpetus, mida korraldatakse koos
jäätmekäitlus-kontserni Cleanaway spetsialistidega.”

Keskkonnateadlikkuse kuu viivad läbi Harjumaa koolid
koostöös Tallinna Prügila ja MTÜ Ökokratt.

Tallinna Prügila juhatuse liikme Raivo Uukkivi sõnul
soovitak-se üritustega suurendada laste aktiivsust
mõtlema prügi teemal ja selle mõjust keskkonnale. “On
oluline, et keskkon-nateadlikkus tekiks inimestel juba
noores eas. Kuna projekti õnnestumisel on oluline roll
õpetajatel, siis korraldasime aprilli alguses neile
koolituspäevad Tallinna Prügilas.”
Keskkonnateadlikkuse kuu lõppüritus toimub 15.mail
Tallinna Prügilas, millest võtavad osa koolides toimunud
konkursside võitjad. Raivo Uukkivi sõnul pandi ürituse

Lisainfo
Raivo Uukkivi
Tallinna Prügila
Juhatuse liige
609 6933
052 99 567

Priit Adler
MTÜ Ökokratt
Juht
05132149

Koolide ürituste kava: www.okokratt.ee
Projektis osalevad koolid:
1) Loo Keskkool
2) Kostivere Põhikool
3) Raasiku Põhikool
4) Lagedi Põhikool
5) Jüri Gümnaasium
ja Rae huvialakool
6) Lehmja Põhikool
7) Kuusalu Keskkool
8) Kolga Keskkool
9) Kallavere Keskkool
10) Neeme Algkool
11) Aruküla Põhikool
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VANANAISTE JUTUD
(Old Wives´ Tales) Sue Castle
Vt algust augusti-septembrikuu Rae Sõnumites
Inglise keelest tõlkinud RIINA RAUDSIK,

RINNAGA TOITMISE AJAL
LAPSE HELLITAMISEST.
EI RASESTU.
Paljud meist mäletavad aegu, kus
Võimalik.
lapse kasvatamisel püüti emadele
selgeks teha, et lapse liigne süles
Väheusutav, et kaasaegsete rasestuhoidmine ja iga nutmise peale
misvastaste vahendite olemasolul keegi
reageerimine on lapse rikkumine.
riskiks rinnaga toitmist pidada efektiivMinu ema oli lausa kõrvaklappe
seks kontratseptiivseks vahendiks.
kandnud, et taluda minu tundide
Aga... üllatus, üllatus... see on üks
pikkust nutmist, kuna lapse rahusvananaiste juttudest, millel on ka tõetera
tamine sülle võttes oleks olnud
sees!
kasvatuslik viga.
Tuhandeid aastaid ja isegi tänapäeval
Õnneks on pediaatrid ja psühholookasutavad mõned rahvad rinnaga
gid lõpuks aru saanud, et nutt on
Riina Raudsik
toitmist rasestumisvastase vahendina
Jüri Tervisekeskuse
lapse ainus moodus oma murest
lapse 3-4-aastaseks saamiseni.
juhataja
teada anda. Dr. T. Berry Brazelton on
Teaduslik seletus on lihtne: kui laps imeb
öelnud, et te ei saa kunagi rikkuda
ema rinda, siis vallandub reaktsioon, mis
oma last liigse tähelepanu ja armastusega. Laps on
pidurdab hüpofüüsist luteiniseeriva hormooni (LH)
abitu ja kui ta teid vajab, siis on nutt tema ainus võimalus
eritumist. LH on vajalik ovulatsiooni vallandumiseks.
end väljendada. Teie annate talle usalduse ja
Menstruatsioon jääb ära. Samal ajal rinna imemine ka
kindlustunde oma suure armastusega, hoides teda
stimuleerib hüpofüüsi ja vabastab hormooni prolaktiini
hellalt.
(vajalik piima tekkeks rinnas). Prolaktiin aga omakorda
IMIKUD KARDAVAD ROHKEM KÜLMA JA NEID
pärsib hüpofüüsist LH vabanemist. Prolaktiini tase
PEAB PAKSEMALT RIIDESSE PANEMA.
veres on otseselt seotud rinnaga toitmise sagedusest ja
Vale.
ajast, niisiis järk-järgult lisatoidule üle minnes väheneb
prolaktiini kontsentratsioon veres ja rasestumise oht
Mõned vanemad pakivad oma lapsed nii paksult
suureneb. Tihti on aga ema, kes toidab last rinnaga, liig
riidesse, et kõrvalt vaadates jääb mulje, et nad
väsinud, et üldse nõustuda seksiga.
valmistuvad Kuule sõiduks. Väikesed “astronaudid” ei
saa oma sõrmigi liigutada. Milleks selline
ülehoolitsemine? Lapsevanemad arvavad muidugi, et
MILLINE NABA SUL ON!
imikutel pole veel termoregulatsiooni mehhanismid nii
See, kas su naba on punnis või mitte, ei sõltu
head. Tegelikult on teada, et lapse riietumine peaks
ämmaemanda osavusest nabanööri läbilõikamisel.
olema täpselt selline nagu täiskasvanul, ühe
Kas teile ei meenu mälestused lapsepõlvest, kui te
erinevusega..., lapsel tuleks katta hoolikamalt kinni pea.
omavahel võrdlesite nabasid ja mõni nurises, et tema
Miks? Sest, imiku ja väikelapse pea on suhteliselt
oma pole nii ilus? Naba kuju on pärilik.
suurem võrreldes täiskasvanuga. Müts peaks imikul
Minu mehe vanaisa oli suurepärane pagar ja tal oli
peas olema ka suvel. Sama reegel kehtib ka riietuse
omapärane seletus lastele ja lastelastele naba kohta.
kohta, mida kantakse ruumides. Kui olete soojas ruumis
Kui ta küpsetas leiba, siis tegi ta enne ahju panemist
või suvel õues, siis pange laps samamoodi riidesse
leiva keskele augu, et teada saada, millal leib valmib ka
nagu ennast. Laps ei oska märku anda sellest, et tal on
seestpoolt. Sama olevat Jumal teinud inimesega... kui
palav ja ta hakkab lihtsalt higistama.
nabanöör läbi lõigata, on inimene n-ö valmis. Naba sai
Kui lapsel on külm, annab ta teada sellest nutuga ja ta
aga oma kuju juba viljastamise käigus, mitte
huuled tõmbuvad sinakaks.
ämmaemanda käe läbi.
Mõttetu on katsuda laste käsi või jalgu, need on alati
veidi külmemad.
Katsuge nende kõhtu.

MÄRTSIKUUS REGISTREERITUD SURMAD:
Liivia Kirsch
Aarne Alver
Elvi Valdna
Leena Anni

Meida Soomets
Mare Kask
Vilhelmiine Kapten
Virve Ööbik
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ÕPILASTE VASTUVÕTT JÜRI GÜMNAASIUMISSE
1.klassid
6.mai 2003

eelklassi lõpetamine
avalduste kirjutamine
alates 7.-31.mai
koolivestlused
alates 1.juunist
tagasiside koolivestlusest psühholoogilt
kuni 25.augustini
täiendav vastuvõtt
1.september
aktus; kaasa võtta pilt õpilaspileti jaoks,
sünnitunnistuse koopia
Üleminekuklassid (2. - 9.klass ja 11. - 12.klass)
5.juuni - 25.august avalduste vastuvõtt
(kirjutatakse kohapeal); kaasa
klassitunnistus, õpilaspileti pilt,
tervisekaart
10.klassid
14.mai 2003
lahtiste uste päev ja eelregistreerimine
26.juuni 2003
avalduste vastuvõtt (kirjutatakse kohapeal);
kaasa - põhikooli lõputunnistus,
9.klassi tunnistus,
õpilaspileti pilt, tervisekaart
25.august 2003 täiendav vastuvõtt
Jüri Gümnaasiumi õppekava omanäolisus:
I kooliaste inglise keele eelõpe
II kooliaste majandusõpe
majandusõpe
arvutiõpetus ainetundides
arvutiõpetus ainetundides
usuõpetus
usuõpetus
tantsuõpetus
rütmika
ujumisõpetuse algkursus
III kooliaste tasemerühmad eesti keele,
matemaatika ja võõrkeelte
tundides
informaatika algkursus
ainetunnid arvutiga
majandusõpe

Gümnaasiumi reaalharu
lai kursus matemaatikas
lai kursus inglise keeles
füüsika praktikum
majandusõpe
joonestamine

Gümnaasiumi valikkursused
filosoofia ajalugu
keskkonnakaitse
kultuurilugu
teadustöö põhialused
informaatika
võõrkeeled: saksa, vene,
prantsuse, soome, rootsi
Gümnaasiumi humanitaarharu
lai kursus kirjanduses
lai kursus inglise keeles

LUGUPEETUD EMAD,
VANAEMAD, ISA, VANAISAD JA
LAPSED!
OLETE OODATUD

EMADEPÄEVA
KONTSERDILE
8. MAIL KELL 18.30
VAIDA SPORDIHOONES
ESINEVAD:
ARSISE LASTE
KELLADEANSAMBEL &
ANSAMBEL “ PETS JA
POJAD”
NB! KOHAPEAL MÜÜAKSE
KILESUSSE HINNAGA 1.KR/PAAR

TULGE VEETKE
MÕNUS ÕHTUPOOLIK
HEA MUUSIKA SAATEL!

JÜRI KIHELKONNAPÄEV
pühapäeval, 22. juunil
Jüri kalmistu esisel platsil
10.00 - 17.00 Laat
12.00
Surnuaiapüha
jumalateenistus
13.30
Oksjon kirikule
uue katuse
ehitamise heaks
14.00
Rahvuslik
rahvapidu,
tegevusi lastele ja
täiskasvanutele
17.00
Teaduste
Akadeemia
Meeskoori
kontsert
Jüri kirikus
Vaata aprillikuu Rae Sõnumeid!
INFO TEL

SIIRDMURU
MÜÜK
ja
PAIGALDUS
aaaaaaaaaaa

Müüa loomasõnnikut
koos kohaleveoga.
Tel. 051 58433,
6766142

OÜ Uhlota
Telefon 05289577

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.

052 80 596
Anne Rentel

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

