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ÕPETAJATE PÄEVA PIDULIK TÄHISTAMINE
RAE KULTUURIKESKUSES
Rae valla haridustöötajad olid kutsutud 3. oktoobril
pidulikule õpetajate päeva tähistamisele Rae
Kultuurikeskusesse.
Õhtu avasõnad ütles vallavanem Tarmo Klaar.
Vallavanem tervitas kokkutulnuid õpetajate päeva puhul
ning tänas haridustöötajaid seni tehtud tubli töö eest ja
soovis edu edaspidiseks.
Rae Vallavalitsus tunnustas tänukirjaga 24
haridustöötaja tööd.
Tänukirjad said Aigi Bremse, Anneli Kontson, Ants
Sepp, Eda Murd, Eha Tamm, Ene Kõiv, Eve Pukk, Evi
Maran, Hairi Laurand, Helgi Rõþko, Kadri Vosman,

Kaire Loomets, Karin Ivanovs, Kersti Kaldmäe, Külli
Kaasik, Külli Liiv, Küllike Podnek, Marge Kalapüüdja,
Mirje Hagur, Sirje Ivask, Terje Papp, Tuulike Seljamaa,
Ülle Alliksaar, Ülle Meiner.
Õhtu meelelahutusliku poole sisustas Peeter Kaljumäe
kupleelaulude ja naljalugudega ning tantsuteater Zick
esitas modernballeti “Squirrel”. Kaetud oli ka kohvilaud.
Kultuuri- ja haridusamet

TASUTA KOOLILÕUNA 2003. AASTA LÕPUNI
Rae vald tasub kuni käesoleva aasta lõpuni valla
eelarvest kõikide õpilaste koolilõuna alates 5. klassist,
kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris
registreeritud Rae vald. 1. - 4. klassi õpilastele on tasuta
koolilõuna tagatud riigi poolt.
Seega ei ole praeguse korra järgi oluline mitte see,
millises koolis laps õpib, vaid see, milline on tema
elukoht rahvastikuregistri järgi.

Väljaspool Rae valda õppivad lapsed peavad tasuta
koolilõuna saamiseks pöörduma oma kooli toitlustaja
poole, kes esitab arved koos nimekirjadega Rae
Vallavalitsusse.
Lähem info telefonil 605 67 83, Krista Koppel
Heli Niin
Kultuuri- ja haridusameti juhataja

BUSSIGA KOOLI JA KOJU
Rae valla koolide õpilasi viib kooli ja tagasi koju tasuta
koolibuss. Sellel aastal on Rae vald õpilaste veoks
sõlminud lepingu AS-iga Sarbuss. Õpilastevedu on
kolmel suunal Vaida-Jüri, Lagedi-Jüri ning Lehmja
piirkond. Koolibusside täpse sõiduplaani saab iga laps
oma koolist. Koolilapsed, kelle kodu ei jää koolibussi
teeninduspiirkonda, saavad tasuta sõidukaardi alusel
kooli ja tagasi AS Harjumaa Liinide bussidega. Tasuta
sõidukaardi saamiseks tuli pöörduda kooli.
Algaval kooliaastal on paljud lapsevanemad pöördunud
vallavalitsusse, sooviga taotleda väljaspool Rae valda
õppivatele lastele sõidutoetust.

Rae Vallavalitsus tagab tasuta sõidu õpilastele, kes
õpivad väljaspool Rae valda vene õppekeelega
koolides ja koolides erivajadustega lastele. Tasuta
sõidukaardi saamiseks tuleks pöörduda Rae
Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusametisse.
Lähem info telefonil 605 67 83, Krista Koppel.
Heli Niin
Kultuuri- ja haridusameti juhataja
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TUTVUSTATI ÜLDPLANEERINGU TÖÖDE KÄIKU
30. septembril toimus Jüri Gümnaasiumi aulas Rae valla
üldplaneeringu eskiislahenduse arutelu. Osales meeldivalt
palju inimesi. See, et üle 50 inimese koguneb kaasa
mõtlema oma valla olulise arengudokumendi koostamisel,
on tõeliselt hea saavutus. Loodetavasti on töö praeguse
seisuga tutvunud veelgi suurem arv vallakodanikke.
Üldplaneeringu eskiislahendus oli tutvumiseks väljas kõigis
valla raamatukogudes, Assaku Toidutares ning valla
koduleheküljel www.rae.ee
Tõsisemad arutelud tekkisid Harju maakonnaplaneeringuga määratletud raudteetrassi asukoha ja sellega
kaasnevate piirangute ümber. Siin saan öelda, et ega
maakonnaplaneeringus pakutav lahendus ei meeldi ka
meile, kuid seadustest tulenevalt peame me maakonnaplaneeringuga arvestama. Üldplaneeringu koostamise
transpordi töörühm on välja pakkunud uue ja meie arvates
sobivama lahenduse, kuid kas seda arvestatakse ei oska
me praegu veel öelda. Meie poolt pakutav trassivalik oleks
oluliselt lühem, läbiks vähemprobleemseid piirkondi ja
oleks kokkuvõttes ilmselt ka oluliselt odavam ehitada.
Loomulikult riivab ka uue trassi asukoht paljude huvisid,

kuid selline on juba kord üldplaneeringu koostamise
protsess. Kunagi ei ole lahendusi, mis kõigile sobiksid,
seega peame leidma optimaalse lahenduse.
Samuti tahaksin veel kord rõhutada, et maadele uute
kasutusotstarvete reserveerimine ei sunni kedagi seda
kohe realiseerima. Kui olete harinud põldu, millele üldplaneering on andnud mingi uue kasutusotstarbe, siis võite
seal põldu harida seni, kuni soovite. Üldplaneering lihtsalt
määrab nende maade järgmise tõenäolise kasutusviisi. Ka
siin on väikseid erinevusi, kuid neid lahendatakse
konkreetsete juhtumitena huvitatud poolte koostöös.
Aktiivne töö üldplaneeringuga jätkub veel vähemalt ühe
kuu jooksul. Selle aja sees on võimalik esitada täiendusettepanekuid nii allakirjutanule kui ka töörühmade juhtidele
(kontaktandmed valla kodulehel www.rae.ee), mida
saame arutada lihtkorras. Seega loodan jätkuvale huvile
hea üldplaneeringu koostamiseks.
Tarmo Peterson
projektijuht

ALGAB LASTE TÄNAVA REKONSTRUEERIMINE
12. augustil 2003. aastal kuulutas Rae Vallavalitsus välja
Jüri aleviku Laste tänava osaliseks rekonstrueerimiseks
riigihanke.
23. septembri vallavalitsuse istungil kinnitati riigihanke
edukaks pakkumiseks AS Teede REV-2 pakkumine, mille
maksumuseks on 1 328 851 krooni.
Laste tänava rekonstrueerimine on jagatud mitmesse
etappi ning 2003. aasta oktoobrikuus alustatakse töid
tänavalõigul Aruküla teest kuni Jüri Gümnaasiumini.
Liiklusohutuse tagamiseks paigaldatakse künnised vähendamaks autode kiirust gümnaasiumi ees. Samuti rajataks
gümnaasiumi poole tee serva uus parkimiskoht autodele, et

hoida ära autodest väljuvate laste jooksmist üle sõidutee.
Laste tänava rekonstrueerimise käigus rajatakse veel
kõnni- ja jalgrattateed ning paigaldatakse tänavavalgustus.
Kogu Laste tänav peaks esialgsete plaanide kohaselt
rekonstrueeritud olema 2004. aasta lõpuks.
2003. aastal eraldas riik Laste tänava rekonstrueerimiseks
800 000 krooni ning Rae vald 528 851 krooni.
Meelis Kasemaa
abivallavanem arengu- ja planeerimisalal

JÜRI ALEVIKUS PEAGI VÕIMALUS AKTIIVSEKS PUHKUSEKS
Rae Vallavalitsus plaanib vallaelanike vaba aja veetmise
võimaluste mitmekesisemaks muutmiseks korrastada Jüri
kiriku vastas asuv Kirikukopli park ja rajada sinna
rulluisurada ning korvpalliväljak.
Juba aastatel 1979-1980 rajas EMV aktiivsete töötajate
eestvedamisel Jüri kiriku vastas olevasse parki valgustatud korvpalliväljaku piirkonna noorte vaba aja sisustamiseks. Talvel kasutasid noored seda uisuväljakuna. EMV
eestvedamisel korrastati parki ning seal asuva rauasulatuskoha mälestusmärgi ja tiigi ümbrust pidevalt. EMV
lagunemisele järgnenud aastate jooksul rajatud väljak
kahjuks lõhuti ning pargi hooldus jäi soovida.
Koostöös Jüri kirikuga on vallavalitsus planeerinud
taastada park ning muuta see Jüri aleviku elanikele
aktiivset puhkust võimaldavaks kompleksiks.
Valminud on pargi rekonstrueerimisprojekt, millega
määrati kindlaks teede ja platside paiknemine,
vertikaalplaneering ning kattematerjalid, arhitektuursete

elementide vorm ja paiknemine, samuti valgustuse
põhilahendus ja ehitusel kasutatavad materjalid.
Lisaks korvpalliväljaku taastamisele on kavas rajada parki
700 meetri pikkune ja 3 meetri laiune valgustatud rulluisurada, rularamp, piknikuplatsid ja lastemänguväljak.
Pargi teed ja rajad kaetakse vastavalt kasutusfunktsioonile
isesuguste katetega.
Kogu rekonstrueerimisprojektis on arvestatud sellega, et
säiliks olemasolev kõrghaljastus. Lisaks plaanitakse
istutada parki mitmesuguseid dekoratiivpuid ja -põõsaid.
Kõikide plaanide järgi alustatakse pargi rekonstrueerimistööde ettevalmistamisega juba tänavu ning
rekonstrueerimistööde lõplikuks valmimise ajaks on
planeeritud 2004. aasta.
Meelis Kasemaa
abivallavanem arengu- ja planeerimisalal
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PUUDE RAIEST RAE VALLAS
Vallavalitsusest on palju küsitud, kuidas on reguleeritud
üksikpuude mahavõtmine Rae vallas, samuti teeäärte
ja kraavide puhastamine?
Vastavalt Rae valla heakorra eeskirja (kinnitatud
11.03.2003 määrusega nr 9) punktile 20.4 võib puid ja
põõsaid (v.a viljapuud, marjapõõsad ja hekid) maha
võtta nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil
maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult
vallavalitsusega.
Vallavalitsuselt kooskõlastuse saamiseks kinnitas Rae
Vallavalitsus 2. septembril 2003 määrusega nr 13 “
Puude mahavõtmise avalduse vormi”, mis tuleb esitada
keskkonnaspetsialistile, vormi saab Rae vallamajast
ning kodulehelt www.rae.ee .

Sama avaldus tuleb täita ka siis, kui tahetakse
puhastada teeääri või kraavikaldaid. Lähem info
telefonil 605 6781 või e-posti teel:
ege.kibuspuu@rae.ee
Kui tegemist on metsamaaga annab raieloa piirkondlik
metsanduse spetsialist Paul Lillepruun, vastuvõtt Rae
vallamajas reedeti kell 10-12, tuba 227. Kaasa võtta
kinnistamisotsus või kinnistamata maa korral Rae
Vallavalitsuse korraldus maa tagastamise kohta.
Lähem info telefonil: 05019256.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

RAE VALLAVALITSUSE
MÄÄRUS

Jüri

16. september 2003 nr 15

Rae Vallavalitsuse 02. septembri 2003 määruse nr 14
“Koolilõuna maksumuse hüvitamise kord” muutmine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 3, Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002
määrusega nr 72 kinnitatud Rae valla eelarvest toetuste maksmise korra punktist 4.2 ja Kultuuri ja
haridusameti ettepanekust, Rae Vallavalitsus
määrab:
1.

Teha Rae Vallavalitsuse 02. septembri 2003 määruses nr 14 “ Koolilõuna maksumuse hüvitamise kord“
järgmine muudatus:
1.1. muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt “ Hüvitada ajavahemikul 01. september 2003 kuni 31.
detsember 2003 koolilõuna maksumus kõigile üldhariduskoolide õpilastele alates 5. klassist, kelle
elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.”

2.

Avaldada käesolev määrus Rae valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

3.

Käesolev määrus jõustub 20. septembril 2003.
Tarmo Klaar
Vallavanem

Erika Luks
Vallasekretär

Suuresta küla golfikeskuse detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub Rae vallamajas
8. oktoobrist kuni 22. oktoobrini 2003
Materjalidega saab tutvuda Rae vallamajas, Jüri alevik Aruküla tee 9
II korruse fuajees või arhitekti juures tuba 215
Ettepanekud ja vastuväited planeeringu kohta palume esitada Vallavalitsuse kantseleisse
kirjalikult hiljemalt 22. oktoobri 2003. a kella 18.00 või e-posti aadressil info@rae.ee.
Vt ka Rae valla veebileht www.rae.ee
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KOKKUVÕTE SEPTEMBRIKUU VOLIKOGU ISTUNGIST
Septembrikuus käis Rae vallavolikogu koos kaks
korda.
Korraline vallavolikogu istung toimus 9. septembril.
Volikogu üheksateistkümnest liikmest osales
seitseteist liiget. Istung algas kell 17.30 ja lõppes kell
22.20. Päevakord oli pikk, sisaldas endas 16 punkti:
1. Arengukomisjoni esimehe vabastamine
2. Arengukomisjoni esimehe valimine
3. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
4. Ülejõe küla Põllu-Välja kinnistu
detailplaneeringu algatamine
5. Seli küla Kalda kinnistu maatüki I
detailplaneeringu algatamine
6. Kurna küla Kangrumäe tee 18 kinnistu
detailplaneeringu algatamine
7. Järveküla küla Kannikese kinnistu
detailplaneeringu algatamine
8. Kopli küla Rahula kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine
9. Nõusoleku andmine Rae valla arveldusarvel
olevate vabade rahaliste vahendite
paigutamiseks
10. Alatise arengukomisjoni koosseisu
kinnitamine
11. Rae Vallavolikogu 20.03.2001 määruse nr
41 “Varade võõrandamisest ning
munitsipaalmaade rentimisest ja
hoonestusõiguse seadmisest laekuvate
rahaliste vahendite kasutamine” kehtetuks
tunnistamine
12. Rae valla 2003. aasta I lisaeelarve
kinnitamine
13. Rae valla põhimääruse I lugemise
jätkamine
14. Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja
väljamaksmise korra I lugemise jätkamine
15. Koolieelsete eralasteasutuste toetamise
korra II lugemine
16. Volikogule laekunud informatsioonid
Istungi algul vabas mikrofonis vastas vallavalitsus
volikogu liikme Raivo Uukkivi eelmisel istungil esitatud küsimustele heitvee ja kanalisatsiooniga
seonduva kohta Rae vallas. Volikogu liige Anneli
Kontson andis Jüri Gümnaasiumi poolt ülevaate
riigieksamitulemustest ja sellest, kus abituriendid
oma õpinguid jätkavad.
Vallavalitsus võttis istungi alguses tagasi määruse
muutmise eelnõu “Rae valla eelarvest toetuste maksmise kord”, kuna valitsus leidis täiendavaid rahalisi
vahendeid õpilaste koolilõuna eest tasumiseks valla
eelarvest. Samas võeti tagasi eelnõu põhivara müügi
kohta, kuna volikogu pädevuses ei ole otsustada
autode võõrandamist.
Istungi esimeses päevakorrapunktis vabastas vallavolikogu arengukomisjoni esimehe Madis Sariku
viimase avalduse alusel, kuna suur töökoormus ei
võimalda tal seda tööd teha.

Teise punktina oli päevakorras arengukomisjonile
esimehe valimine. Valituks osutus Arno Kelnik neljateistkümne poolthäälega.
Kolmanda punktina oli päevakorras revisjonikomisjoni esimehe valimine. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti taas Raivo Uukkivi 11 poolthäälega.
Neljas kuni seitsmes päevakorrapunkt käsitlesid
valla eri piirkondades detailplaneeringute alustamist.
Volikogu algatas Ülejõe küla Põllu-Välja kinnistu
detailplaneeringu, Seli küla Kalda kinnistu I maatüki
detailplaneeringu, Kurna küla Kangrumäe tee 18
kinnistu detailplaneeringu, Järveküla küla Kannikese
kinnistu detailplaneeringu. Ülejõe külas on omaniku
sooviks maaüksuse jagamine väiksemateks kruntideks ja planeerida pereelamu krundid ning määrata
uutele kruntidele hoonestustingimused.
Seli külas soovib omanik maaüksustele planeerida
tervise- ja puhkeasutuse, muuta osaliselt maakasutuse sihtostarvet, jagada maatükk vastavalt otstarbele ja määrata uutele kruntidele hoonestustingimused.
Kurna külas soovib omanik seadustada kinnistul
paiknevat ratsutamise kompleksi. Järveküla külas
algatatud detailplaneeringuga soovitakse muuta
maakasutuse sihtotstarve elamumaaks.
Kaheksanda päevakorrapunktina oli arutlusel Kopli
küla Rahula kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kuigi detailplaneering oli koostatud vastavalt lähtetingimustele ja nõutud mahus, leidis volikogu olevat
otstarbeka eelnõu arutelu katkestada. Volikogu tegi
arendajale ettepaneku suurendada detailplaneeringus suurendatud ühiskondlikku maa osa mänguväljakute tarbeks, samuti tehti ettepanek vähendada
alla 1200 m² suuruste kruntide arvu.
Üheksanda päevakorrapunktina käsitles volikogu
vallavalitsuse ettepanekut Rae valla arveldusarvel
olevate rahaliste vahendite paigutamiseks rahaturufondi. Vallavalitsust teenindavaks põhipangaks on
Hansapank, siis on otstarbekas kasutada Hansa
Rahaturufondi. Volikogu andis nõusoleku vallavalitsusele rahaliste vahendite paigutamisega Hansa
Rahaturufondi. Hetkel pakutavaks intressimääraks
on 2,7% p.a. päevalõpu jäägilt.
Kümnenda päevakorrapunktina esitas arengukomisjoni esimees alatise arengukomisjoni koosseisu, mille volikogu ka esitatud kujul kinnitas.
Komisjoni koosseis kinnitati järgnevalt: Agu Laius,
Agu Ojasoo, Endel Lepik, Enn Kikas, Erki Noorak,
Helle Kulbas, Jaan Hiio, Kaie Narro, Meelis
Kasemaa, Ormar Lutsberg, Raivo Uukkivi, Teet Sibrits, Veigo Gutmann, Ülle Parmas.
Üheteistkümnenda punktina oli päevakorras Rae
Vallavolikogu 20.03.2001 määruse nr 41 “Varade
võõrandamisest ning munitsipaalmaade rentimisest
ja hoonestusõiguse seadmisest laekuvate rahaliste
vahendite kasutamine” kehtetuks tunnistamine.
Põhjus, vallavalitsus soovib vara võõrandamisest
laekuvat raha muuhulgas kasutada sel eelarveaastal
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tekkinud võlgnevuse kustutamiseks Tallinna linnale,
ent kehtiv raha kasutamise kord seda ei võimalda.
Volikogu liikme Meelis Rosenfeldi ettepanekul lükati
antud määruse kehtetuks tunnistamise ettepanek
tagasi.
Kaheteistkümnenda päevakorrapunktina arutas volikogu Rae valla 2003. aasta I lisaeelarve kinnitamist,
eelnõu arutelu otsustati 8 poolthäälega katkestada.
Kolmeteistkümnenda päevakorrapunktina jätkus Rae
valla põhimääruse I lugemine. Vallavalitsuse jurist
Gunnar Nuuma tutvustas põhimäärusesse tehtud
parandusi. Volikogu otsustas 12 poolthäälega lugeda
Rae valla põhimääruse esimene lugemine lõppenuks.
Neljateistkümnenda päevakorrapunktina jätkamist
volikogus õpilaste sõidusoodustuse määramise ja
väljamaksmise korra I lugemine. Volikogu otsustas 11
poolt-häälega lugeda õpilaste sõidusoodustuse
määramise ja väljamaksmise korra I lugemise
lõppenuks.
Viieteistkümnenda päevakorrapunktina arutas
volikogu koolieelsete eralasteasutuste toetamise
korra II lugemine. Volikogu liige Raivo Uukkivi tegi
ettepaneku katkestada eelnõu arutelu. Ettepaneku
poolt hääletas 11 volikogu liiget.
Kuueteistkümnendas päevakorrapunktis luges
volikogu esimees volikogule ette laekunud kirjad:
Kohtukutse Lagedi aleviku Killustiku 8 detailplaneeringu kehtestamise asjus;
Kohtukutse Lagedi aleviku Sillaotsa 34 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamise asjus;
Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ühispöördumine.
Volikogu esimees palus tulenevalt valla uue põhimääruse projektist volikogu komisjonide esimeestel
koostada komisjonide põhimääruste projektid.
Volikogu teine istung toimus 23. septembril, kui vallavalitsus kutsus kokku volikogu järgmise päevakorraga:
1. Vallavolikogu esimehele volituste andmine;
2. Volikogu määruse eelnõu “Rae vallavolikogu
20. märtsi 2001 määruse nr 41 “Varade
võõrandamisest ning munitsipaalmaade
rentimisest ja hoonestusõiguse seadmisest
laekuvate rahaliste vahendite kasutamine”
kehtetuks tunnistamine;
3. Volikogu määruse eelnõu “Rae valla 2003.
aasta I lisaeelarve kinnitamine” I lugemise
jätkamine;
4. Volikogule laekunud informatsioonid.

oktoober
Volikogu kinnitas päevakorraprojekti. Volikogu töös
osales üheksateistkümnest saadikust kuusteist.
Istung algas kell 17.30 ja lõppes kell 19.00
Avatud mikrofonis võttis sõna valimisliidu Vallakodanik liige Meelis Rosenfeld ning edastas oma
sõnavõtu lõpus vallavolikogule teate, et valimisliit
Vallakodanik ei pea võimalikuks jätkata tänase koalitsiooni koosseisus ja on vastu võtnud otsuse
koalitsioonist välja astuda.
Esimese päevakorrapunktina käsitleti vallavolikogu
esimehele volituse andmist. Volituse andmine volikogu esimehele on seotud volikogu vastu kohtulike
kaebuste esitamisega. Tänane Rae valla kui avalikõigusliku isiku esindamise kord ei võimalda volikogu
esimehel volitada õigusbürood kohtus vallavolikogu
esindama. Vastav otsuse eelnõu oligi ette
valmistatud selleks, et volikogu esimehele selleks
võimalus anda. Volikogu võttis 14 poolthäälega
antud eelnõu vastu.
Teise päevakorrapunktina käsitles volikogu 9. septembril volikogu istungil tagasi lükatud vallavalitsuse
poolt esitatud määruse eelnõud Rae vallavolikogu
20. märtsi 2001 määruse nr 41 Varade võõrandamisest ning munitsipaalmaade rentimisest ja
hoonestusõiguse seadmisest laekuvate rahaliste
vahendite kasutamine kehtetuks tunnistamine. Rae
Vallavalitsus oli endiselt seisukohal, et tühistada Rae
Vallavolikogu 20.03.2001 määrus nr 41 täies
ulatuses. Pärast elavat arutelu tunnistas 7 poolt ja 6
vastu häälega volikogu ülalnimetatud määruse
kehtetuks.
Kolmanda päevakorrapunktina oli päevakorras
volikogu määruse eelnõu “Rae valla 2003. aasta I
lisaeelarve kinnitamine” I lugemise jätkamine. Ühtegi
parandusettepanekut volikogu liikmed 12. septembriks ei esitanud. Volikogu võttis antud määruse 11
poolthäälega vastu. Uus lisaeelarve näeb ette
summad haridusteenuse eest tasumiseks Tallinnale,
remonttöödeks lasteaedades Tõruke ja Pilllerpall
ning Lagedi kooli söökla inventariks.
Neljanda päevakorrapunktina luges volikogu
esimees ette Pärna 2 elanike kirja. Ülalnimetatud
maja elanikke huvitab, millal saab maja korraliku
vee- ja kanalisatsiooni süsteemi. Volikogu esimees
edastas küsimuse lahendamiseks vallavalitsusele.
Endel Lepik
Rae Vallavolikogu esimees

LUGUPEETUD VALLAELANIK
Rae Vallavalitsuse kodanike vastuvõtt toimub
esmaspäeval 9- 13 ja 14 - 17 ning
kolmapäeval 14 - 18
Jüri alevik Aruküla tee 9, 75301 Harjumaal, tel 6056 750, faks 6056 750 info@rae.ee. www.rae.ee
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RAE VALLAVOLIKUGU
MÄÄRUS
Jüri

23. september 2003 nr 18

Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2001 määruse nr 41
“Varade võõrandamisest ning munitsipaalmaade rentimisest
ja hoonestusõiguse seadmisest laekuvate rahaliste vahendite
kasutamine” kehtetuks tunnistamine
Lähtudes 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) § 6 lõike 3 punktist 1, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 11 lõikest 6 ja Rae
Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.

Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2001 määrus nr 41 “Varade võõrandamisest ning
munitsipaalmaade rentimisest ja hoonestusõiguse seadmisest laekuvate rahaliste vahendite
kasutamine”.

2.

Käesolev määrus jõustub 27. september 2003.

Endel Lepik
Volikogu esimees

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
!

Jüri aleviku Väljaku elamukvartali detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 12. veebruari 2002 korraldusega nr 129. Seoses detailplaneeringu ala
vähenemisega kinnitati uued lähtetingimused Rae Vallavalitsuse 2. septembri 2003 korraldusega nr
1002.

!

Ülejõe küla Põllu-Välja kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. septembri 2003 otsusega nr 122.

!

Seli küla Kalda kinnistu maatki II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. septembri 2003 otsusega nr 124.

!

Kurna küla Kangrumäe tee 18 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae vallavolikogu 09. septembri 2003 otsusega nr 126.

!

Järveküla küla Kannikese kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. septembri 2003 otsusega nr 127.

!

Lagedi aleviku Uuekärsa kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 16. septembri 2003 korraldusega nr 1039.

!

Lagedi aleviku Liiva tn 1 kinnistu maatüki I detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 16. septembri 2003 korraldusega nr 1040.

!

Peetri küla Leerimäe II kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 16. septembri 2003 korraldusega nr 1041.

!

Peetri küla Küti XII pereelamute grupi detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 16. septembri 2003 korraldusega nr 1042.
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RAE VALLAVOLIKUGU
MÄÄRUS
Jüri

23. september 2003 nr 19

Rae valla 2003. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine
Lähtudes 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) § 22 lõike 1
punktist 1 ja 38, 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) § 12 lõikest 1, § 24 ja § 25 Rae valla põhimääruse § 60, Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000
määrusega nr 25 kinnitatud eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 43, 44, 45 ja 46, ära kuulanud
Vallavalitsuse ettekande, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Suurendada 2003. aasta eelarve tulusid 6 653 300 krooni võrra alljärgnevalt:
Osa 111 ptk 1
füüsilise isiku tulumaks
1 200 000 krooni
Osa 131 ptk 3 tulu maa müügist
4 031 700 krooni
Osa 131 ptk 1
tulu hoonete müügist
1 421 600 krooni
2. Suunata vahendid 2003. aasta eelarve kuludesse summas 6 653 300 krooni alljärgnevalt:
Osa

Ptk

Prg.

409
409

1

409

1

11
23121
13
23101
21102
21211
12
21211
23101
13
21211
21102
21201
23101
14
21211
23101
15

409
409

409
409
401
401

2
2

2
2
1

401

1

406

2

12
21201
21214
21

23102

Nimetus / krediidi käsutaja
Haridus
Lasteaed Tõruke
Hoonete renoveerimine
Lasteaed Pillerpall
Inventari soetus
Töötasu
Hoonete ülalpidamisk.
Lagedi PK
Hoonete ülalpidamisk.
Inventari soetus
Vaida PK
Hoonete ülalpidamisk.
Töötasu
Administreer. kulud
Inventari soetus
Lehmja PK
Hoonete ülalpidamisk.
Inventari soetus
Teised koolid
Haridus kokku:
Üld. valitsussektori teenused
Vallavalitsus
Administreerim.kulud
Info- ja kommun.kulud
Reservfond
Üld. valitsusektori
teenused kokku
Kommunaalmaj. arendamine
Hoonete renoveerimine
Komm.maj. kokku
KÕIK KOKKU

3. Käesolev määrus jõustub 27. septembril 2003.

Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

Tegevuskulud
Artikkel 10-49

Muud kulud
Artikkel 50-99
500 000

500 000

100 000

100 000
42 600
30 200

42 600
30 200
36 000
221 000

36 000
221 000

5 000

16 000
43 450
20 000
5 000

16 000
43 450
20 000
25 000
10 000
4 080 000
4 293 250

Kulud
kokku

836 000

25 000
10 000
4 080 000
5 129 250

165 000
100 000
630 750

165 000
100 000
630 750

895 750

895 750

5 189 000

836 000

628 300
628 300
6 653 300
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MTÜ RAE TULETÕRJE- JA PÄÄSTESELTSI NOORTESUVI 2003
Mittetulundusühing Rae Tuletõrje- ja
Päästeselts korraldas suvel Rae valla
abiga valla üldhariduskoolide õpilastele
mitmeid üritusi:
17. juunil alustasime kolmepäevase
noortelaagriga õpilastele vanuses 7-12
aastat. Laager toimus Jägala joa lähistel,
looduslikult väga kaunis kohas. Osales
kokku 26 last kõikidest Rae valla
koolidest. Laagrist osavõtjad täiendasid
oma praktilisi oskuseid ja said uusi
teadmisi esmaabist, politseitööst ja päästetöödest. Kõike sai ka praktikas
proovida. Aega jäi ujumiseks, pallimängudeks, õhkrelvadest laskmiseks ja
diskotamiseks.
23. juuni hommikul sõitsime kuue noorpäästjaga Maardu linna, kus toimusid
Harjumaa kaheksandad Maakaitsepäevad. Meie ülesandeks oli koos
Harjumaa Päästeteenistuse Muuga
Komandoga ja Kose Päästekompanii
demineerijatega osaleda kustutus- ja
päästetööde demonstratsioonesinemisel. Kõiki noorpäästjaid autasustati
mälestusdiplomitega.
9. juulil algas Pärnumaal Pärlseljal
viiepäevane Päästeameti Suurlaager.
Seal said osaleda kolm Jüri Gümnaasiumi õpilast: Kirsti Palmi, Eneli Ehrbach
ja Merly Juusu. Kokku oli laagris 190
õpilast üle Eesti ja ka välisriikidest. Kõik
päevad olid sisukad ning uusi sõpru leiti
küllaga. Olime laagri "kõvad tegijad".
Meie rühmas oli veel kümme last.
12. augustil algas teine kohalik laager,
samuti Jägalas, joa lähistel. Laager oli
traditsiooniliselt kolmepäevane ning
osales 34 õpilast.
Külastasime piirivalve koerte kooli ja
tutvusime relvastusega, mida kasuta-

Hetki Jägala laagrist
takse Eesti Piirivalves. Laagrit külastas
narkokuritegude uurija, kes rääkis oma
tööst. Testiti vabatahlikult ka laagris olijaid,
kuid siit mitte ühtegi narkootiliste ainete
tarbijat ei leitud. Juttu rääkis ja praktilist
õppust viis läbi ka Päästeameti Päästemeeskonna parameedik, kes osaleb suurõnnetuste likvideerimisel. Kohal käis ka
instruktor, kes jagas õhupüssist laskmiseks vajaminevaid teadmisi ja oskuseid.
Kokku lasti 4500 kuuli ning mõnigi relv ei
pidanud vastu sellele "lahingule". Käisime
ujumas, mängisime palli, tegime süüa, grillisime liha ning diskod kestsid poole ööni.
30. augustil oli viimaseks suveürituseks
Mini Pritsimehe võistlused Jüri Rammumehe võistluste raames. Aega oli selleks

kolm tundi ning võistlejaid jätkus piisavalt.
Läbida tuli 150 meetrit. Riietuda tuletõrjuja riietesse, joosta joatoruga voolikuteni,
need ühendada, võtta veeämber, täita
veega ning kustutada mannekeen ja katta see linaga. Edasi tuli võtta tulekustuti,
liikuda üle poomi, roomata takistuse alt,
kerida kokku voolik ja joosta finiðisse.
Võistlus toimus kahes vanusegrupis ning
võidukarikad said vennad Arko ja Sten
Kruus.
Loodame, et järgmisel aastal õnnestub
samasugused laagrid jälle valla abiga läbi
viia. Tundub, et lapsed jäid nendega
rahule.
Veikko Juusu
MTÜ Rae TPS juhatuse liige

KAS SINA JUBA OSKAD ROCKI VÕI VALSSI!
Täpselt aasta tagasi korraldasid Rae valla kultuuri- ja
haridusamet ja Tantsuklubi Step kõikides Rae valla koolides
seltskonnatantsukursused, milles osales kokku 168 last.
Julgemad osalesid ka suvelaagris Kolgal, kus harjutati koos
teiste tantsusportlastega Kohilast, Sakust ja Tallinnast.
Nii ka tänavu. Alates oktoobrist alustame uue grupiga, kuid
lisaks esimestele klassidele on sel aastal võimalik õppida ka
6.-9. kl. õpilastel. Tantsutunnid toimuvad 1-2 korda nädalas.
Õpime selgeks aeglase valsi, cha-cha-cha, rocki ja viini valsi,
lisaks ka teisi seltskonnatantse ja häid kombeid. Aasta lõpus
oleme valmis esinema kõikidel oma kooli üritustel.
Täpsem info tantsukursuste kohta klassijuhatajatelt ja
võistluse kohta kuulutustelt.
Kui leidub tantsuhuvilisi ka täiskasvanute seas, siis olen
valmis alustama ka kursustega täiskasvanutele. Täpsem info
tel. 604 83 97.
Eve Aunver
tantsuklubi Step tantsuõpetaja
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SPORTIMISE JA VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED RAE VALLAS
KLUBID:
JUDOKLUBI AITADO
FILIAAL JÜRIS
Judoklubi Aitado alustas
oma tegevust juba 1972.
aastal klubi AITA nime all
ning on Eesti vanim
judoklubi (klubi avas filiaali Jüris 2003. aasta sügisel). Siis
alustati esimeste judorühmade loomisega ja klubi
eestvedajaks oli praegune klubi president Andres Lutsar,
kelle käe alt on oma judotee alguse saanud ka meie
olümpiapronks Indrek Pertelson. Tänaseks harjutab klubis
ligi 500 judokat, kellest paljud kuuluvad Eesti koondisesse.
Meie klubi Aitado (tõlkes, eneseohverduse tee, armastuse
põld) on Eesti vanim ja üks edukamatest. Klubis toimuvas
õppes järgime geniaalse jaapani pedagoogi, filosoofi, judo
looja Jigoro Kano süsteemi (KodokanJudo). See kujutab
sisuliselt kasvatussüsteemi, intellektuaalset, moraalset ja
füüsilist haridust. Täiustades harjutamise teel oma keha,
mõtet ja vaimu, saab noor inimene eluvõitluseks vajalikud
omadused.
Treeningud toimuvad Rae Kultuurikeskuses
esmaspäeviti
15.00-16.30 (1. grupp) ja
16.30-18.00 (2. grupp),
kolmapäeviti
16.00-17.30 (2.grupp)
neljapäeviti
15.00-16.30 (1.grupp).
Treeningud on suunatud 7-12-aastastele lastele.
Lähitulevikus on plaanis korraldada judopõhised
enesekaitse kursused ka täiskasvanutele
Kontaktisik: Krister Parbo
E-post: kristerparbo@hot.ee
Telefon: 055 666 439
Kodulehekülg: www.aitado.ee
MTÜ JALGPALLIKLUBI FC JYRI
MTÜ Jalgpalliklubi FC Jyri loodi 21.
septembril 2001, mil sai valmis klubi
põhikiri. Vastloodud jalgpalliklubi
registreeriti 10. oktoobril samal aastal.
Aastal 2003. oleme nelja võistkonnaga
pidanud ühtekokku 99 võistlus- ja 11
sõpruskohtumist .
Kui aastani 2002 sai vaid Eesti ja Soome klubidega rinda
pista, siis käesoleval aastal proovisime võistlusreisil Austrias ka veel Itaalia, Ungari ning Austria klubide tugevust.
Parimateks saavutusteks on 2003. aastal olnud FCJ'91
poiste Harjumaa meistritiitel ja FCJ'93 poiste Eesti Noorte
MV teine koht, millega kordasime oma eelmise aasta
tulemust.

Septembris 2003 on MTÜ-s Jalgpalliklubi FC Jyri 6 treeninggruppi, kus palli veeretab ühtekokku 71 jalgpallurit.
FC Jyri eesmärk on propageerida Rae valla lastele
tervislikke eluviise. Meie moto on - kui sul on igav, siis togi
palli, mitte ära pruugi narkootikume, alkoholi või tubakat.
Meie eesmärgi ja moto toetajateks on OÜ TomArg , OÜ
Janvel , Netpoint Systems OÜ , FC MC Tallinn ja Rae vald .
Kõik poisid kes on sündinud 1991-1998 a tulge vutti
taguma!
Treeningud toimuvad
1. Teisipäeviti kella 17.00-18.30 Kotka staadion
2 gruppi FCJ 93 / MCT 91
2. Teisipäeviti kella 17.30-19.00 Jüri Gümnaasium
2 gruppi MCT 92 / FCJ 89
3. Neljapäeval kella 16.00-17.30 Jüri Gümnaasium
2 gruppi FCJ 93 / MCT 91
4. Neljapäeval 17.30-18.30 Jüri Gümnaasium
1 grupp FCJ 95
5. Neljapäeval 18:30-20:00 Jüri Gümnaasium
2 gruppi MCT 92/FCJ 89
Uusi vutikuulsusi ootama jäädes :
FC Jyri
Tel/fax. 603 4447
0513 3269,Toomas Klaas, 0566 08659, Heigo Väljas
E-post info@fcjyri.ee
Kodulehekülg : www.fcjyri.ee
TANTSUKLUBI STEP
Võistlus- ja seltskonnatantsuklubi Step on Rae vallas töötanud 1988. aastast.
Tegevusalad:
! Tantsukursused koolides,
! seltskonnatantsuõpetus täiskasvanutele,
! pulmavalsid,
! võistlustantsu rühma ja eratunnid,
! tantsu-spordilaagrid ja koolitused,
! tantsuvõistlused,
! demonstratsioonesinemised.
Treeningajad Rae Kultuurikeskuses teisipäeva õhtuti.
Info Eve Aunver tel. 6048 397, 055 666 038
e-post. eve.aunver@mail.ee
hot.ee/tantsunet või hot.ee/tkstep

RAE HUVIALAKOOL 2003/2004. ÕPPEAASTAL
KUNSTIOSAKOND
Tunnid Jüri Gümnaasiumi kunstiklassis (313)
Eelklass:
esmaspäev ja reede 13.45-15.00
II klass:
esmaspäev ja kolmapäev 15.00-17.30
IV klass:
teisipäev ja neljapäev 15.00-17.30

RAHVATANTS
Treeningud Jüri Gümnaasiumi aulas
3. klassile
kolmapäeval kell13.50-14.35
neljapäeval kell 13.50-14.35

LIIKUMISRÜHM
Treeningud Jüri Gümnaasiumi aulas
1.-4. klassi tüdrukutele
teisipäeviti kell 13.45 14.30
neljapäeviti kell 14.45-15.30
5. klassi tüdrukutele
teisipäeviti kell 14.45-16.15
6.-7. klassi tüdrukutele
esmaspäeviti kell 17.00-18.30

Lisainfo telefonidel 60 34 209,
050 34 113
www.hot.ee/raehuvikool
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RAE KULTUURIKESKUSE TEGEMISTEST
Uus hooaeg Rae Kultuurikeskuses on alanud. Sel
sügisel jätkavad meie majas oma tegevust 14 ringi/klubi
ligemale 300 osalejaga. Näitering OMAD, maalikursus,
Jüri mälumänguklubi, Memme-taadi klubi. Lauluringidest tegutsevad Jüri segakoor, Jüri perekoor, naisansambel Rukkilill, memmede ansambel Lustilised.
Liikumisega tegelevad ringid/klubid on memmede
rahvatantsurühm Lustilised, naisrahvatantsurühm Jüri
Marid, tantsuklubi Step laste peotants ja aasta tegutsenud noorte segarahvatantsurühm Sukad & Tagi.
Neljandat hooaega alustab bodyaeroobika. Suur huvi on
olnud käesoleval sügisel Jüris tegevust alustanud
judoklubi Aitado treeningute vastu. Huvilisi poissetüdrukuid on ligi 40.
Filmisõprade rõõmuks jätkab külaskäike kevadel
alustanud Kinobuss.
Kultuurikeskuse töötajatena soovime ringides ning
klubides osalejatele, keda on Jüri elanikest ligikaudu
12%, pakkuda parimat, mida meie maja võimaldab
vaatamata mõningatele olmelistele probleemidele, mida
kultuurikeskuses käija paraku peab trotsima. Hädasti on
tarvis riietumis- ja pesemisruume liikumisega
tegelevatele ringidele ja klubidele, kuid kokkuvõttes
vajaksid remonti kõik kultuurikeskuse ruumid. Rae
Kultuurikeskuse saal on Rae valla suurim, seega ka
ainumõeldav ülevallaliste ürituste läbiviimiskohana.

Loodame väga, et olukor hakkab paranema juba sellel
hooajal, sest ruumide kapitaalremondiks oleme raha
taotlenud Rae valla eelarvest ja Riiklikest Investeeringute Programmist. RIP-i poolt rahastatavate
objektide nimistus on Rae Kultuurikeskus 2003. aastal
Harjumaal seitsmes. Rae valla eelarvest eraldatud
summadest alustatakse loodetavasti juba selle aastal
rekonstrueerimisprojekti koostamist.
Aga ega remontiootavate ruumide pärast midagi
olemata ega tegemata jää. Jätkuvad traditsioonilised
tähtpäevade kontserdid, valla koolide vahelised üritused ja peoõhtud. Peod toimuvad vastavalt tähtpäevadele ja ka stiililt on nad erinevad. Kes on kultuurikeskuse
pidudel käinud, see teab, et alati pakutakse eeskavaks
ja tantsuvaheaegadel midagi huvitavat vaatamiseks,
kuulamiseks. Meie eesmärgiks on pidudel kultuurset
meelelahutust pakkuda, mitte jookide ja söökide
müügist tulu teenida.
Olete oodatud osa võtma meie ringide/klubide tööst,
nautima kontserte ning lõõgastuma meie pidudel. Alati
värske info meie koduleheküljel kultuur.rae.ee.
Kohtumiseni Rae Kultuurikeskuses!
Kaja Kalmer
Kristi Aru
Rae Kultuurikeskusest

Rae Kultuurikeskuses 2003/ 2004. aastal tegutsevate ringide/klubide toimumise ajad .
Ring/ tegevus

Nädalapäev

ruum

Aeg

Juht
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RAE VALLA NOORTEKESKUSE TEGEMISTEST JA PLAANIDEST
Noortekeskus, juriidilise nimetusega MTÜ Rae
Noorteühing, tegutseb iseseisva organisatsioonina alates
jaanuarist 2002, eelnevalt tegutseti valla noorte töötoa
nime all. Noortekeskust asub Jüris Rae vallamajas, Aruküla
tee 9. Registreeritud liikmeid on Noortekeskusel hetkel 80
ning lisaks neile külastab noortekeskust veel ligi 20 valla
noort kuus. Päevas külastab noortekeskust keskmiselt 30
noort. Noortekeskus tegutseb eriti aktiivselt septembrist
juunini, ajal mil noored koolis käivad.
Oma tegutsemisaja jooksul oleme korraldanud igakuised
võistlusi piljardis või lauatennises, pidanud mitmesuguseid
teemapidusi, nagu valentinipäev, UFO-de stiilipidu,
kevadpidu, sügishooaja avapidu, jõulupidu ja teisi
väiksemaid üritusi. Oleme kutsunud külla noori Raasikult
ning Maardust. Noortekeskus on ka korraldanud koolitusi
nii noortele kui ka õpetajatele. Noortele korraldati 2002.
aasta sügisel koolitus teemal “Terve seksuaalsus” ning
2003. a teemal “Terved valikud”. 2002. aasta mais
korraldati ülevabariigiline kahepäevane õpetajate koolitus
teemal seksuaalkasvatus ja HIV/AIDSi ennetamine, millest
võtsid osa õpetajad Tõstamaalt, Türilt, Juurust, Tallinnast ja
mujalt. 2003. aasta alguses toimus noorte ühiskoosolek
teemal, kuidas vältida kuritegevust.
Enne suvist vaheaega on toimunud parematele tasuta
preemiareisid, eelmisel aastal käisime Riias ning 2003.
aastal Kihnus. Veel oleme käinud ühiselt uisutamas Jeti
jäähallis, ujumas Keila Tervisekeskuses, korraldanud kino
ühiskülastusi.
Iganädalaselt korraldatakse videoõhtuid ehk ühised video
vaatamisi.
Selleks sügistalveks on planeeritud järgmised
üritused, millest oodatakse osa võtma kõiki Rae valla
noori nii Lagedilt, Vaidast, Lehmjalt, Assakult kui ka
väiksematest küladest:
! 10. oktoobril toimub sügispidu ehk diskoõhtu;
! sügisvaheajal (periood: 25.10 - 02.11) planeeritakse
ühepäevane õppereis Narva, ühisuisutamine ning

salativalmistamise- ja lauakatmise võistlus;
oktoobris või novembris kohtumisõhtu Maardu
noortega;
! oktoobrist detsembrini nädalas vähemalt korra
videoõhtud;
! oktoobris lauatennisevõistlus;
! novembris piljarditurniir, Kadripäeva karneval disko;
! detsembris lauatennisevõistlus, ühisujumine või
kinokülastus, jõulupidu;
Loomulikult on alati kõigil Rae valla noortel võimalus ise
organiseerida üritusi, klassiõhtuid, kohtumisõhtuid vms
ja vajadusel selleks ka ruume üürida koos kõigi
olemasolevate vahenditega (toidunõud, muusikakeskus, videomakk jm.)
Noortekeskusel õnnestus Harju Maavalitsuselt saada
raha projekti „Minijõusaali rajamine“ raames. See aga
tähendab, et noortekeskusel on võimalik oma ruumidesse rajada jõusaal koos pesemisvõimaluse ja
garderoobiga. Kui jõusaal valmib, siis saavad poisid
tüdrukud kasutada seda eri aegadel ning jõusaal on
kõigile Rae valla noortele tasuta!
Sellised meie tegemised siis siiani ongi üldjoontes
olnud!
Noortekeskus aga ootab ja vajab alati uusi liikmeid ja
eriti on oodatud noortegrupp, kes sooviksid ise
noortekeskuse tegevust korraldada ja organiseerida
ning kujundada noortekeskusele oma „näo“?!
Mõelge sellele kallid noored!!!
NOORTEKESKUS ON AVATUD E-N 14-21 ja R 14-18
Telefon: 6056783
!

Ilusat sügist soovides,
Signe Sulbi
MTÜ Rae Noorteühing juhataja,
Lagedi PK õpetaja

KALLID RAE VALLA NOORED!
RAE VALLA NOORTEKESKUS (MTÜ Rae Noorteühing), aadressil Aruküla tee 9 Jüri

ootab UUSI LIIKMEID!!!!
Ja eriti oodatud on noortegrupp, kes sooviksid ise üritusi ja tegevusi
noortekeskuses organiseerida!
Noortekeskuses on võimalik:
! Lauatennist mängida
! Piljardit mängida
! Videod vaadata
! Joonistada, ajakirju lugeda
! Üritusi korraldada
! Kasutada kööginurka
! Muusikat kuulata
! Klassiõhtuid vms üritusi korraldada
! Osaleda noortekeskuse poolt korraldavates üritustes ja väljasõitudes.
TULE JULGELT JA KÜSI LISA!
Info 6056783
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LAPSEVANEMAD KOOS LASTEGA LIIKUMA
Professor Raiot Silla on meie inimeste
tervislikku seisundit analüüsides tõdenud, et
laste tervis on vilets ja järgmised 10-15 aastat
see tendents süveneb. Peamiste põhjustena
nimetab professor ebaõiget eluviisi,
puudulikke teadmisi tervise hoidmisest,
vähest liikumist, eriti värskes õhus.
Liikumisvaeguse all kannatab Eestis umbes
35% lastest. Et õuesviibimine on Eestimaa
oludes peamiseks karastusvormiks, siis on
üpris loomulik, et 60% koolieelikutest ja
õpilastest pole piisavalt karastatud.
Seepärast olemegi Tõrukese lasteaias
tervise- ja liikumiskasvatuse erilise tähelepanu alla võtnud. Tervisekasvatuses on
olulisel kohal eakohane päevakava, tegevuste rütm ja mitmesuguste tegevuste vaheldumine. Igapäevatoimingutes omandatud
eneseteenindusoskused loovad soodsa
pinna tervislike harjumuste kujunemisele.
Hoiakute ja harjumuste kujunemine saab
alguse just varajases lapsepõlves, samal ajal
kujunevad ka liikumisharjumused. Kui laps
harjub väga passiivse eluviisiga, siis täiskasvanuna on raske seda muuta. Liigne televiisori vaatamine, arvutil mängimine, autoga
sõitmine ei soodusta positiivse suhtumise
kujunemist liikumise vastu. Liikumine ja oma
keha valitsemine mõjutab tugevasti lapse
mina kujunemist, ümbritseva mõistmist ning
teiste laste ja täiskasvanutega suhtlemist.
Kodu osa hoiakute kujundamisel on eriti suur.
Tihti ei tule vanematele mõttessegi, kui lihtsatest igapäevategevustest lapsed saaksid
osa võtta ja oma liikumisvajadust rahuldada.
Argipäeva väärtus kujuneb pisikestest,
lapsega koos tehtud toimingutest, millega ei
kaasne võistlusmomente. Sageli arvavad
vanemad, et lapse liikumise toetamine toimub ainult siis, kui laps osaleb mõnes
spordiringis ja kui temaga tegeleb pereväline
inimene. See võib viia selleni, et laps on
ülejuhendatud ja väsinud. Selleks, et olla hea
lapsevanem, ei pea last tingimata igal õhtul
kuhugi spordiringi sõidutama. Lapsele võib
hoopis meelepärasem koos isa või emaga

Tahate arendada oma laste vaimu, siis arendage esmalt nende keha.
Arendage pidevalt nende keha, tehke nad tugevaks ja terveks, seejärel
võite te nad kasvatada ka targaks ning arukaks.
J.J. Rousseau

Tõrukese lapsed hüppenööriga hüppamas.
tammikus peitust mängida, üle teele pandud oksakese hüpata, kulli mängida,
maast tammetõrusid korjata. Silma-käe koordinatsiooni arendamise seisukohalt on väga kasulik käbide, pallidega viskamine jne. Valla territooriumil
olevad mänguväljakud on küll veel väga ühekülgsed ja vahenditevaesed, kuid
ühtteist saab sealgi koos lapsega korda saata. Väikelastele peab algul väga
täpselt näitama, kuidas üht või teist vahendit kasutada, et see oleks kasulik ja
ka lapsele ohutu. Iga valla kooli juures on staadion, kuhu koos vanemaga
väikelapsel on lubatud minna. Koostegemiste rõõm on suur ja ka lapsevanema kehale otseselt kasulik. Oma lasteaias korraldame kaks korda aastas
lahtiste uste päevi, kus meie liikumisõpetaja Eha Tamm viib läbi näidisliikumistunde. Õpetaja on täiendkoolitusel omandamas lisaeriala just liikumisest, tal on palju häid mõtteid ja ideid, mida lapsevanematelegi jagada.
Õpetajal on suur liikumismängude kogu, millest paljud mängud avaldati ka
liikumisõpetajatele mõeldud teabelehes. Kindlasti leiate tundidest ja mängudest midagi sellist, mida hiljem koos lapsega teha.
Oma lasteaias püüame sportliku tegevuse kaudu lastes arendada ka
moraalseid ja eetilisi tõekspidamisi. Püüame selgitada, et võita võistlus on küll
tore, kuid võit enese üle on kõige suurem võit. Õpetame lapsi püüdlema selle
poole, et eile olin tubli, täna püüan olla veel parem. Ja kui see kohe ei õnnestu,
pole midagi katki, harjutame rõõmsalt edasi.
Soovime kõikidele Rae valla peredele ilusaid sügispäevi, käige palju
looduses ja lustige koos lastega.
Epp Puström
Tõrukese lasteaia õpetaja

Valla Foto 2003
Fotokonkurss VALLA FOTO 2003 toimub ka sellel aastal.
Konkursist osavõtja peab olema Rae valla kodanik.
Fotode soovitav formaat on 15X20 (või suurem).
Fotosid hinnatakse 4 kategoorias: loodusfoto, loomafoto, inimfoto,
vabateemaline foto. Fotod palun saata hiljemalt
käesoleva aasta lõpuks Jüri raamatukokku. Parematest töödest
koostatakse näitus ning autoreid ootavad väikesed meened…
äesoleva aasta lõpuks Jüri raamatukokku. Parematest töödest
koostatakse näitus ning autoreid ootavad väikesed meened…
H.-V. Sepper
Huviklubi JüFo, tel 05578167

14 RAE SÕNUMID

oktoober

SPORDIPÄEV RAE VALLA LASTEAEDADELE
24. septembril toimus Jüri Gümnaasiumi staadionil
spordipäev lasteaialastele. Spordipäevast võtsid osa
kõik Rae valla lasteaiad. Spordipäeva eesmärgiks oli
lõbusas meeleolus tekitada lastel huvi spordi vastu ja
tunda sõbralikust võistlemisest rõõmu.

Teatejooksu võistlustel sai 5-aastaste arvestuses sai I
koha Pillerpalli võistkond, II koha Tõrukese ja III koha
Taaramäe võistkond ning 6-aastaste arvestuses sai
esikoha Taaramäe võistkond, teiseks jäi Tõrukese
võistkond. Kõik võistkonnad said auhinnaks karika.

Ühises rivis võistlusteks valmistumas.

Lastega sportisid ja tantsisid Tähemees ja Frederik.
Kõigile lastele jagati osavõtu eest kommi.
Kohe algab teatevõistlus.

Kõige pisemad, 3- ja 4-aastased mudilased, said
võistelda korvpallivisetes. Iga tabanud viske eest oli
auhinnaks maiustus.
Spordipäeva peakorraldaja oli mittetulundusühing
Rahvajooksu Klubi. Ürituse korraldamist toetas Rae
Vallavalitsus.
Krista Koppel
Kultuuri- ja haridusameti nooremspetsialist
Tähemehega tantsimas.

LOGOPEEDILINE TÖÖ RAE VALLA LASTEAEDADES
Logopeedilise töö põhivormiks on nii rühma (6-10 õpilast)
kui ka individuaaltunnid. Rühmatundide kestus on 45
minutit, individuaaltund on 20 minutit õpilase kohta.
Logopeedi tööülesannete hulka kuulub metoodilise ja
õppetööks vajalike vahendite koostamine, konsultatsioonid
õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele.
Logopeedi peamiseks ülesandeks on töö lugemis- ja
kirjutamisraskustega õpilastega, seda ka juba
lasteaiarühmade vanemas astmes. Kirjutamisraskustega
lapsed teevad palju vigu kõikides kirjatöödes ning need
baseeruvad enamasti alakõnel. Alakõnega laps vajab
logopeedilist abi emakeele häälikulise koostise
omandamisel. Tuleb õpetada sõna sisehäälikute pikkuste
muutmist, vältekandja asendamist ja enesekontrolli oskusi.
Lisaks düsgraafikute-düsleksikute probleemidele aitab
logopeed ka häälduspuuetega õpilasi. Nendele lastele
toimuvad individuaalsed tunnid ning neile tuleb ette
valmistada ka spetsiifilised harjutusmaterjalid.
Kõneravitundides toimub peamiselt kõne, lugemis- ja
kirjutamispuuete korrektsioon. Kuna aga paljud vene
rahvusest pered on kindlaks otsuseks võtnud panna oma
lapsed nii eestikeelsetesse lasteaedadesse kui ka

koolidesse, tuleb nende lastega teha eraldi tööd, seda just
enne esimesse klassi astumist. Eelkõige on vaja
korrigeerida diktsiooni ja lause ülesehitust, tähelepanu
tuleb pöörata just lausete stiilile.
Logopeed puutub kokku ka lastega, kellel ilmnevad juba
varakult nii õpetamise kui ka kasvatamise puudujäägid, siia
lisanduvad probleemid käitumisega.
Logopeedilise abi puudumine suurendab tunduvalt
algklassides ja keskastmes nende õpilaste arvu, kes ei tule
toime oma õppeülesannete ja korrektse eesti keele
valdamisega. See omakorda võib viia klassikursuse
kordamise, koolikohustuse mittetäitmise ja paljudel
juhtudel ka koolist väljalangemiseni. Statistilised andmed
kajastavad, et ligikaudu 25% algklasside õpilastest on
raskusi riikliku õppeprogrammi omandamisega.
Paljud probleemid on lahendatavad
või vähemalt
leevendatavad logopeedilise abiga.
Alates 2003. aastast töötab logopeed kõigis Rae valla
lasteaedades.
Lii Paabo
logopeed

RAE SÕNUMID

oktoober

JÜRI RAAMATUKOGU ANNAB TEADA
20.-31. oktoobrini on raamatukogupäevad, mille
juhtlauseks on mitmepalgeline raamatukogu.
Raamatukogupäevade raames kohtume näitleja Iivi
Lepikuga, kes 28. oktoobril kell 17.30 tutvustab
huvilistele ameerika luuletajat Emily Dickinsoni.
27. septembrist on väljas juba kolmas fotonäitus Andrus Ojasaarelt. Harrastusfotograaf Andrus Ojasaar
lõpetas 1989. aastal Jüri Keskkooli, on töötanud kaheksa aasta põllumajanduses, praegu töötab elektrikuna.
Ta on osalenud konkursil Rae Vallafoto 2002.
Kunstihuvilisele lugejale anname teada, et raamatukogusse saabus suur valik erinevaid kunstiraamatuid,
oleme tellinud ja ka saanud palju ingliskeelset
ilukirjandust, täienemas on muusikakogu.
Meeldivate kohtumisteni!
Anne Kelnik
Jüri raamatukogu juhataja

Jüri
Raamatukogus
28. oktoobril 2003
kell 17:30
“ Hing valib Seltsi
ainuomase…”
Hetki
Emily Dickinsoni
elu- ja luuleloost
esitab
Iivi
Lepik

LASTE TANTSUVÕISTLUS
“ VAIDA SÜGIS 2003 ”
Laupäev, 18. oktoober 2003
Vaida spordihoone, Vana
-Tartu mnt. 29

Algus kell 11.00
Kohtunikud:

Maia Sondovitz
(Tallinn), Anti Linn
(Viljandi),
Silver Laiv (Keila) , Katrin Kruuse
(Elva), Janek
Rand la (Tartu), Peeter Masing
(Saue), Ivo Kappet
(Tallinn)

Turniirijuht:

Eve Aunver

Piletid:

Täiskasvanud
Koolilapsed ja pensionärid

Palume külastajatel kasutada vahetusjalatseid!

Töötab kohvik!
www.hot.ee/tantsunet

Kohtumiseni võistlustel!
Tantsuklubi STEP

Securitase patrulli
lühinumber
on 1660.
Kutsu abi!

Võistluste peasponsor: BDG Film,
auhindadeks oktoobris esilinastuva
filmi”Nodzu Film ” meened.

40. 20. -
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SEPTEMBRIKUUS
registreeritud surmad:
Uno Hio
Lembit Leib
Johanna Kivi
Johannes Sagor
Linda Evard

R a e h u v ia l a k o o l I
5 .A A S TA P Ä E VA
K O N T SE R T

RAE
VALLAVALITSUS
teatab:

RAE KULTUURIKESKUSES
2 4 .O K T O O B R IL 2 0 0 3
KELL
1 9 .0 0

JÜRI ALEVIKU
VÄLJAKU ELAMUKVARTALI
DETAILPLANEERINGU
UUE LAHENDUSE ESKIISI
TUTVUSTAMISEST
JA ARUTELU
TOIMUMISEST

O O D A T U D O N K Õ IK
H U V IL IS E D !!!

15. OKTOOBRIL 2003. a
kell 18.00

INFO 050 34 113

Rae vallamaja
II korruse saalis,
Aruküla tee 9,
Jüri alevik.
www.rae.ee

17. oktoobril kell 19.30

UUED
JA KASUTATUD
RIIDED
Jüris
Ehituse 6.
SOLAARIUM
Avatud
iga päev.

RAE KULTUURIKESKUSES
TÖÖRAHVAPIDU
Stiilipeole on oodatud tänased ja minevikku jäänud
töörahva esindajad
traktoristid, lüpsjad, kokad, õmblejad, lukksepad,
ehitajad, jpt.
Stiilsed kavad kultuurikeskuse lauljatelt-tantsijatelt
Tublimatele töölistele aukirjad ja medalid

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

nalja viskab “jorh” Margus Abel
tantsumuusika ansamblilt

PS TROIKA
Pilet 40.-

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.

