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TÄNA LEHES:
+ REGISTREERI END
KODANIKUKS

+ WÜRTH JA ARCO VARA
+ VALLA 138.
AASTAPÄEV

DETSEMBER
2004

Ilusaid pühi ja head uut aastat!

+ KULTUURI- JA
SPORDISÕNUMID

Vana aasta sammub vaikselt
ajalukku,
keerab enda kannul ajaukse
lukku.
Kõik jääb seljataha - kes see
mullust muudaks!
Kui kõik, mis paha,
maha jätta suudaks!
Tulgu ilus aasta küünla
valgusvihus,
piparkoogiraas ta pisikeses
pihus,
pärast jõulupuhkust
meenutagu seda,
piprast kui ka suhkrust
tehti aasta süda.
Leelo Tungal

JUMALATEENISTUSED
JÜRI KOGUDUSES
Reedel, 31. detsembril
kell 18.00 Vana-aastaõhtu
jumalateenistus armulauaga
kell 23.30 Uusaastaöö vigiilia uue aasta vastuvõtmise palvus
kirikus
Pühapäeval, 2. jaanuaril
kell 12.00 jumalateenistus
armulauaga, muusika:
Jüri Segakoor
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VALLAVANEMA TAGASIVAADE LÕPPEVALE AASTALE
Lugupeetud Rae valla elanik!
On lõppemas järjekordne periood ja seda ka
Rae vallas. Nimetatagu seda perioodi kas
kalendri-, eelarve- või majandusaastaks,
igaljuhul on põhjust heita pilk tagasi ja anda
hinnang toimunule - võetud eesmärkide
täitmisele või mittetäitmisele. See on aeg,
kus analüüsitakse ja tehakse järeldusi,
püütakse õppida nii negatiivsest kui
positiivsest, vältimaks edaspidi esimest ja
jätkamaks teisega. Püüan anda minagi oma
nägemuse sellest, milline oli 2004. aasta
Rae vallas.
Poliitiline võitlus jätkus
Võib öelda, et Rae vald on tänu oma
atraktiivsele asukohale olnud aastaid
suhteliselt ebastabiilne oma juhtimiselt. See
on kahtlemata mõjunud ka valla arengule
tervikuna negatiivselt ja jätnud suhteliselt
tugeva armi. Pole teada, kas see arm ka
kunagi täielikult kaob.
„Traditsiooniline“ võitlus erinevate
poliitiliste jõudude vahel on jätkunud Rae
vallas ka lõppeval aastal. Selle võitluse üks
lahing lõppes 27. aprillil ning alates sellest
ajast on Rae vallas juhtimisvastutuse
võtnud liit, mis koosneb Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna, Eestimaa
Rahvaliidu ja Isamaaliidu esindajatest.
Rae valla kontekstis oli uudseks
rahumeelne võimuvahetus - räpaseid
kaklusi ei toimunud, lahkujat ei parastatud ja
maaslamajat ei löödud. Lepiti kokku, et
vallale on vahetus tervislik ja edasiviiv ning
ühed taandusid ja teised alustasid tööd. Ei
mingeid pressi poolt võimendatud võidutantse ega ennastkiitvaid oode.
Paraku oli kõik soliidne vaid vahetuse
momendil. Aja möödudes ei suutnud mõned
lahkujad siiski lüüasaamist kannatada ja
alustasid erinevate instantside tüütamist,
mis kokkuvõttes tegi Rae vallast jälle naerualuse. Ei saa salata, et tegelikult naeruvääristasid kaebajad, kelleks olid valdavalt
valimisliit Vallakodanik volikogus mitteolevad liikmed, eelkõige iseennast. Kahjuks
röövivad niisugused olukorrad osalejatelt
seda nii vajalikku energiat, mis peaks olema
suunatud hoopis valla arendamisele.
Vaatamata kurnavatele vaidlustele, mis
jõudsid välja Riigikohtusse, on tänane valla
tegemisi suunav liit suutnud mitmeid olulisi
tegevusi käivitada või taaskäivitada.
Hariduselus mitu positiivset muutust
Vaieldamatult on tähtsaim taaskäivitatud
protsess Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine. Tänaseks on leitud projekteerija,
konsensuslikud kontseptuaalsed kokkulepped soovitava resultaadi kohta sõlmitud
ning projekteerimine täies hoos. Plaanide
kohaselt valmib projekt jaanuaris 2005.
Projekti valmimisele järgneb ehitaja
leidmiseks riigihange ning loodetavasti
alustatakse mais 2005 töödega.
Lisaks Jüri Gümnaasiumi ümberehituse
protsesside käivitamisele valmis meie
suurimas koolis septembrikuus kõigile
nõuetele vastav söökla.

Tänu edukale maamüügile oli lõppeval
aastal võimalik teostada ka erinevaid
plaaniväliseid investeeringuid ning teha töid
kõikides valla lasteaedades. Koolide puhul
olid olulised tegemised needki, et Lehmja
kool sai endale uue küttesüsteemi ja Lagedi
koolis alustati saali remondiga.
Infrastruktuuris olulised vee-ettevõtlus
ja teederemont
Sellest valdkonnast rääkides võib tõsiseks
kordaminekuks lugeda vee-ettevõtluse
korrastamist Peetri, Järveküla, Rae, Lehmja
külade ja Assaku aleviku piirkonnas ning
Lagedi piirkonnas. Sõlmitud lepped võimaldavad antud piirkondades ohjata ja
suunata keskkonnahoidlikku arengut ning
vältida vohavat stiihiat. Samuti oli tänu
edukale maamüügile võimalik remontida
täiendavalt teid ja tänavaid.
Valmimas on olulised valla arengudokumedid
Taaskäivitatud on varjusurmas olnud valla
üldplaneeringu koostamine. Alustatud on
kogu valla arengukava ajakohastamisega,
mis tähendab sisuliselt uue arengudokumendi koostamist tänase kava asemel, mis
kogub riiulil tolmu ning millel puudub sisu.
Samuti on alustatud seadusest tuleneva
vee-ja kanalisatsiooni arengukava koostamist. Koostatud on Rae valla haridusvõrgu
arengukava projekt.
Edeneb koostöö Jüri Kogudusega
2004.aastal on jõutud kokkulepeteni Jüri
Kogudusega ning nende kokkulepete

tulemusena on alustatud Kirikukopli parki
terviserajatiste ehitust. Loodud on sihtasutus, mille esimeseks ülesandeks on kiriku
katuse remontimise organiseerimine.
Lisaks eelkirjeldatule:
! alustatud on Lagedi Perearstikeskuse
projekteerimisega, Rae Kultuurikeskuse rekonstrueerimise projekti
koostamisega ning Peetri lasteaed-algkooli detailplaneeringu koostamisega.
! auditeeritud on Rae Vallavalitsus kui
organisatsioon.
! valminud on 2005.aasta eelarve, mille
koostamise aluseks on olnud sisuline
finantsprognoos. Koostatud on finantsmudel, mille abil on võimalik luua erinevaid stsenaariume ning mis võimaldab
ka valla tegevusi prognoosida aastateks
ette.
! läbirääkimised Maanteeametiga on nii
õnnestunult kulgenud, et tänu sellele
võime täna suhteliselt julgelt sõita Jürist
välja ringteele.
Kokkuvõttes võib öelda, et 2004.aasta on
Rae vallale olnud edukas. Viimase 8
kuuga on tehtud väga suures mahus
töid, mis valmistavad ette järgmisel
aastal toimuvaid reaalseid tegevusi ning
nende ettevõtmiste resultaat on juba ka
kõikidele nähtav. Soovin vallale kõikide
planeeritud tegevuste õnnestumist ning
kõikidele vallaelanikele rahulikku
jõuluaega ja tegusat uut aastat!
Raivo Uukkivi
Rae vallavanem

RAE SÕNUMID

detsember

3

Uudised

VOLIKOGU ESIMEHE JÕULUPÖÖRDUMINE
Hea Rae valla rahvas!
Saabumas on jõulurahu, taas saame
lähedaste ringis teha kokkuvõtteid möödunud aastast ning mõelda rahulikult tulevikule. Jõulud on erakordne aeg, kus looduses
valitsevale pimedusele vastandavad
inimesed oma sisemise valguse .
Iga inimene ootab jõule omamoodi lapsele on see eeskätt päkapikkude ning
jõuluvana ootuse aeg, noortele vanematekoju naasemise aeg, peredele ühiste koosviibimiste ja kingituste tegemise aeg, orbudele ja üksikutele jumaliku hoole ning
armastuse tunnetamise aeg.
Rae valla inimesed võivad tänavu jõule
pidada kindla teadmisega, et elame järjest
suureneva perspektiiviga piirkonnas. Jüri
logistikapargi kiire areng või aktiivne elamuehitus Jüris ja valla põhjapiirkondades on
esmased märgid Rae valla atraktiivsuse ja
inimeste elatustaseme kasvust.
2004. aastal pööras Rae Vallavolikogu

ja Vallavalitsus erilist tähelepanu laste õpikeskkonna ja vaba aja veetmisvõimaluste
parendamisse nii läbi ehitus- kui planeerimistegevuse. Rekonstrueeritud on Jüri
Gümnaasiumi söökla, lasteaedade Tõruke
ja Pillerpall rühmaruumid, mitmed ruumid
Lagedi põhikoolis ja Taaramäe lasteaias on
saanud uue näo.
Käimas on Kirikukopli pargi spordi ja
vabaajarajatiste ehitus ning koostamisel on
tööprojektid Rae kultuurikeskuse ja Jüri
Gümnaasiumi ehitustööde tarbeks. Nende
ehitustööde käivitamine on ka ühed
olulisemad eesmärgid järgmisel aastal.
Mul on siiralt hea meel, et Rae vallas on
viimasel aastal pööratud oluliselt suuremat
tähelepanu keskkonnakaitsele ja seda ka
tegudes. Vastu on võetud jäätmekava ja
keskkonnastrateegia ning valmimas on uus
üldplaneering, vee ja kanalisatsiooni
arengukava ning ehitusmäärus.
Kõigi nende kiirete arenguprotsesside
juures pole me jätnud unarusse ka oma

juuri - lõppeval aastal annetati Jüri Kiriku
Toetus-fondi ühekokku pool miljonit krooni.
Jõulude ajal on mul eriline heameel tänada
kõiki vallakodanikke ja ettevõtjaid, kes on
andnud ka oma isikliku panuse meie valla
aja- ja kultuuriloolise keskme taastamisse.
Usun, et tunnete end tänavustel jõuluteenistustel hoopis erilisemalt.
Vallavolikogu tegemistest rääkides on
järgmise aasta olulisemad märksõnad sellised: julgus, otsustusvõime, austus, lugupidamine, koostöö, tasakaalustatud ja noortele suunatud areng.
Soovin kõikidele Rae valla inimestele rahu,
soojust ja armastust südameisse.
Loodan, et jõulud toovad teile palju helgeid
mõtteid ning kirkaid elamusi.
Häid pühi!
Veigo Gutmann,
Rae vallavolikogu esimees

KUI ELAD SIIN, SIIS REGISTREERI KA END RAE VALDA!
Kõigi vahel, kes registreerivad end
detsembrikuus Rae valla elanikuks,
loositakse välja 5000-kroonine televiisor
ja kaks Tallinna Kaubamaja 500-kroonist
kinkekaarti. Aasta lõpuni registreeritakse kodanikke igal tööpäeval, olgu
vallamajas vastuvõtuaeg või mitte.
Rae valla elanik on isik, kellel on Eesti
rahvastikuregistri järgi elukohaks registreeritud Rae vald. 30. novembri 2004 seisuga
on Rae valda registreeritud 8023 inimest.
Miks registreerida end Rae valla
elanikuks?
Oma seadustest tulenevate ülesannete
täitmiseks vajab vald raha, aga raha saab
vald registreeritud elanike tulumaksust.
Mida rohkem vallaelanikke end registreerib,
seda suurem on meie ühine rahakott, seda
paremini saab vald hooldada lasteaedu ja
koole, maksta toetusi abivajajatele ning
rajada vaba aja veetmise kohti
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus ja Rae valla põhimäärus loetleb
kohaliku omavalitsuse, sh Rae valla ülesandeid, mida tuleb korraldada valla elaniku
heaks: valla teede ja tänavate korrashoid,
veevarustus ja kanalisatsioon, elamu- ja
kommunaalmajandus. Vald peab organiseerima vallasisest ühistransporti, heakorda, territoriaalplaneerimist, sotsiaalabi ja
sellega seonduvaid teenuseid, vanurite
hoolekannet, noorsootööd, korraldama
valla omandis olevate koolieelsete
lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, raamatukogude, huvialakoolide, kultuurimajade, muuseumide, spordibaaside,
hoolekodude, tervishoiuasutuste ning teiste
valla asutuste ülalpidamist.
Lisaks kohustuslikele tegevustele on
võimalik valla eelarvest maksta ka erinevaid

toetusi, olgu nendeks tasuta koolitoit, tasuta
koolibuss vallas käivatele õpilastele, koerte
ja kasside registreerimisel esmakordne
vaktsineerimine, maamaksu soodustus
elamumaalt valla pensionäridele, toetus
lapse sünni registreerimisel.
Kõigi eelnevalt loetletud ülesannete
ning ka võimalike toetuste maksmine
toimub laekuvate maksutulude (põhiliselt
üksikisiku tulumaks) arvelt. Üksikisiku
tulumaksust osa laekub valda vaid valla
elanikeregistris arvele võetud töötavate
kodanike töötasudelt. Seega, mida rohkem
on valla elanikud registreerinud end valla
kodanikeks, seda kvaliteetsemalt on
võimalik täita seadusega kohalikule
omavalitsusele pandud ülesanded ning
seda rohkem on võimalik rajada kodukohta
erinevaid vabaaja veetmise rajatisi,
korrastada koole, lasteaedu ja maksta
vallaeelarvest erinevaid toetusi.
Miks on vaja registreerida enne 1.
jaanuari 2005?
Registriandmeid arvestatakse ümber
kalendriaastapõhiselt ehk 2005. aasta
maksutulu laekub valda vaid nende
kodanike töötasudelt, kes on meie registris
2004. aasta lõpuks.
Kõike eelnevat arvestades kutsume
üles kui elate Rae vallas, siis registreerige
end Rae vallas! Oma registriandmeid saate
korrastada Rae Vallavalitsuses toas 210
vastuvõtuaegadel ja 2004.a. lõpuni ka
kõikidel muudel aegadel, mil vallavalitsus
avatud.
Mida registreerimiseks peab tegema?
Selleks, et elukohta registreerida, võivad
perekonnaliikmed esitada ühise elukohateate, lisades juurde ruumi omandit tõen-

dava dokumendi ning isikut tõendava
dokumendi. Kui isik ei ole elukohateates
märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava
dokumendi, koopia või ruumi omaniku loa
elukohateates nimetatud elukoha andmete
kandmiseks rahvastikuregistrisse.
Rahvastikuregistri seadus annab rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressandmetele järgmise õigusliku tähenduse:
valla eelarvesse laekuvate maksude
tasumisel, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja
rahvaküsitlusel, avaliku ülesande täitmisel,
kui selle ülesande täitmine on seotud
elukohajärgsusega.
Elukohateate blankette saab Rae valla
ning samuti AS Andevara kodulehekü ljelt.
Mare Juurikas
Registripidaja
Vallavanem Raivo Uukkivi kommentaar
See on meie vallas esmakordne üritus, mis
teenib eesmärki, et inimesed oleksid
huvitatud oma registreerimisest kodukohajärgsesse omavalitsusse. Kui detsembris
kampaania õnnestub, siis juba järgmisest
aastast püüame käivitada igakuised
loosimised selles kuus registreerunute
vahel. Loomulikult ei saa olema vaheauhinnad nii hinnalised. Oleme mõelnud kuu
auhindadena kinkekaarte väärtuses 5001000 krooni. 2005.aasta lõpul loosiksime
välja juba kõikide järgmisel aastal registreerunute vahel midagi suuremat. Siinkohal
ei saa jätta märkimata, et ootame auhindade väljapanemisel ka meie suurte
ettevõtete abi.
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RAE VALD ON EESTI ÜKS ELUJÕULISEMAID OMAVALITSUSI
Rae vald on elujõuline ja väga atraktiivne
omavalitsus. Nii selgub statistikaametis
valminud kohalike omavalitsusüksuste
elujõulisuse analüüsi vaadates. Eesti kõige
elujõulisem kohalik omavalitsusüksus on
Viimsi vald, esikümnes on Harjumaa
omavalitsuste kõrval ka Tartu linn.
Kohalike omavalitsusüksuste elujõulisust mõõdetakse indeksiga, mis koosneb
viiest osaindeksist, mille arvutamiseks
kasutatakse omakorda kaheksat näitajat.
Need näitajad on rahvaarvu muutus, alla
65-aastaste osatähtsus, registreeritud töötute osatähtsus 16-aastaste kuni pensioniealiste hulgas, kohaliku omavalitsuse
eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaks
elaniku kohta, kohaliku omavalitsuse tulu
elaniku kohta, kõrgharidusega elanike
osatähtsus, äriühingute arv 1000 elaniku

kohta ja tegevusalade arv. Arvutamismetoodika tugines Soome analoogil, mis on
kohandatud Eesti oludele.
Elujõulisuse indeks
1.
Viimsi vald
2.
Tallinna linn
3.
Saue vald
4.
Harku vald
5.
Saku vald
6.
Tartu linn
7.
Keila linn
8.
Saue vald
9.
Rae vald
10. Jõelähtme vald

Rae vald statistikaameti andmete järgi,
kogumik Linna ja vallad arvudes 2004
! rahvaarv - 8026 inimest
! laenukoormus - 36,33%
! ettevõtjate arv - 306
! mittetulundusühingute arv - 112
! alla 65-aastaste osatähtsus rahvastikus - 89,4%
! registreeritud töötute osatähtsus 1,4%
! kohaliku omavalitsuse eelarvesse
laekunud üksikisiku tulumaks elaniku
kohta - 4911 krooni
! kohaliku omavalitsuse kogutulud
elaniku kohta - 9024 krooni
! kõrgharidusega elanike osatähtsus 32,4%
! äriühingute arv 1000 elaniku kohta 12,4

LEHMJA PÕHIKOOL SAI GAASIKATLAMAJA
Uus kooliveerand algab Lehmja Põhikoolis juba uue küttesüsteemiga, sest 16. detsembril pidasid gaasikatlamaja ehitajad
sarikapidu. Projektijuhi Villem Viikholmi kinnitusel lõpetab ehitaja
kõik ehitus-montaaþitööd 23.detsembriks ja koolivaheajal
toimuvad nii gaasiga kütmise katsetused, katlamaja töö
häälestamine kui keskküttesüsteemi väljareguleerimine.
Gaasiküttega seotud lepingud kirjutati alla oktoobrisnovembris. Küttesüsteemi väljaehitamine maksis 485 000 krooni
ning gaasikatlamaja ehitus 357 000 krooni. Mõlemad lepingud
näevad ette nii projekteerimise, ehitamise, elektri- ja automaatikatööde tegemise, häälestamise ja täitedokumentatsiooni
koostamise. Mõlema peatöövõtja on OÜ Remondimees,
alltöövõtjaks on OÜ Loo Elektriehitus.
Projektijuhi Villem Viikholmi sõnul on tööde kestvus küllaltki
lühike ja arvestada tuleb sellega, et mürarikkaid töid saab teha
koolivaheajal, peale tunde või hoopis nädalavahetusel. „Ainult
edukas oskuslik ehitustööde juhtimine ja korraldamine on
taganud tähtaegse plaanipärase töö ning kindlustanud ka
koolikollektiivi rahulolu,” ütles Viikholm.

Projektijuht Villem Viikholm näitab Saksamaalt saabunud gaasikatla
digitaalset juhtimispulti.

KÜLASKÄIK SOOME SÕPRUSVALDA ANDIS HÄID IDEID
Detsembrikuu algul toimus Rae valla esindajate
kahepäevane külaskäik Soome. Sõprusvallas Maskus
käisid abivallavanem Meelis Kasemaa, kultuuri- ja
haridusameti juhataja Heli Niin, Rae Kultuurikeskuse
esindaja Kristi Aru ja Jüri Gümnaasiumi abiturient Riho
Sinisalu. Tiheda programmi raames külastati erinevaid
koole ja lasteasutusi, käidi raamatukogus, noortekeskuses, muuseumis.
Meelis Kasemaa sõnul oli sõit tulutoov just selles
osas, et kuna Rae vallas on käimas Lagedi keskusehoone ehitus ja Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine,
siis parem tutvuda juba toimivate asjadega kui ise jalgratast leiutada. „Kohapeal käies nägime, kui lihtsate
vahenditega saab palju asju ära teha. Näiteks sealne
noortekeskus on palju abi saanud tänu vabatahtlike
kaasalöömisele. Meelde jäi see, et paljud meiegi
mureprobleemid on seal lahendatud praktiliselt ning
reaalseid vajadusi arvesse võttes. Sõidust saime huvitavaid mõtteid ja ideid, mida võiks ka meie valla
haridus- ja kultuurielus rakendada.” ütles Heli Niin
sõidu kommentaariks.
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RAE VALLA 138. AASTAPÄEV
Valla aastapäeva üritused algasid 19.
novembril Jüri Gümnaasiumis peetud
ajalookonverentsiga ning kulmineerusid 20.
novembri õhtul Rae Kultuurikeskuses
toimunud kontsert-aktusega, millele järgnes
tantsuõhtu.
Rae valla arvult juba neljandal ajalookonverentsil oli kuus erinevat ettekannet.
Tarmo Russ tutvustas põhiliselt koolinoortest koosnevale publikule eestlaste
maausundit, Lagedi kooli õpilased Martin
Kasak ja Kristen Aigro rääkisid oma
vanematelt kogutud mälestustest. Gerda
Lukkonen ja Jaanika Teearu tõid toredaid
väljavõtteid Vaida valla volikogu protokollidest, Varje Malsroos tutvustas Eesti
kunstnikku ja litograafi Johann Rudolph
Berendhoffi. Konverentsi lõpetasid rahvariideid tutvustava ettekandega ja näitliku
esitusega Linda Pihu, Riina Remmel ja Liis
Remmel.

Valla aastapäeva kontsert-aktus ja ühtlasi
Rae Kultuurikeskuse 20ndat aastapäeva
tähistav üritus algas lauluga Eesti lipp.
Seejärel said tervitusteks sõna vallajuhid.
Vallavanem Raivo Uukkivi tõi valla ajaloost
põnevaid näiteid ning tõmbas paralleele
tollaste probleemide ja tänaste lahendamist
vajavate tegemiste vahele. Üllatav oli
kuulda, et sõltumata aastaarvust on vallal
tegemist nii teede, maade või keskkonnakaitse küsimustega. Vallavanem esitas ka
ettepaneku, et edaspidi võiks valla poliitilises võitluses alata peale sünnipäeva alati
jõulurahu.

solistide kui kooride poolt esitatud laule,
kaasa sai elada nii noorte kui pisut vanemate tantsurõõmust kantud etteastetele.
Lavalaudadel käisid Rae Huvialakooli
rahvatantsurühm ja kapell, Lustiliste lauluja tantsuansambel, Jüri Marid, Jüri segakoor ja perekoor, tantsurühm Sukad ja tagi.
Kogu õhtu võimsaks lõpuakordiks kujunes
ühendkoori ja tantsijate poolt esitatud
Põhjamaa.
Kontsert-aktusel anti üle ka Rae valla
teeneteplaadid, tänukirjad ja konkursi
Kaunis Kodu võitjatele mõeldud auhinnad.
Pikavere kooli ajalooõpetaja Vaino Napp sai
teeneteplaadi kauaaegse töö eest kultuurija hariduselus ning Peeter Böcklerit tänati
teeneteplaadiga vallaelu edendamise eest.
Tänukirjad kuulusid Paul Mürkhainale ja
Anne Rentelile. Kirikuõpetaja Tanel Ots
rääkis oma kõnes sellest, et elame huvitaval
ajastul, kus mitmed väärtused on ümberhindamisel

Vallavanem Raivo Uukkivi (vasakul) koos
abikaasaga ning volikogu esimees Veigo
Gutmann (paremal) õnnitlejate ootel.

Lagedi Põhikooli 5. klassi õpilane Kärt Kütt
proovib ajalookonverentsil kaapmütsi.

Volikogu esimees Veigo Gutmann rääkis
oma sõnavõtus sellest, et peaksime rohkem
pöörama tähelepanu loodusele ja meid
ümbritsevale keskkonnale.
Pidulikus kontsertkavas esinesid kõik
valla tuntumad kollektiivid. Kuulata võis nii

Lustiliste laulu- ja tantsuansambel
esitab Abruka valssi.

Teeneteplaatide laureaadid

Teeneteplaatide omanikud Vaino Napp (vasakul) ja
Peeter Böckler (paremal).

Vaino Napp ja Peeter Böckler, tänavuste teeneteplaatide
laureaadid, on omavahel tuttavad juba 1960ndatest aastatest.
Teeneteplaatide laureaatidega kohtudes naeravad nad
üheskoos: „Enne olime nominendid, nüüd oleme kavalerid.”
Vaino Napp on sündinud Salu külas ja käinud ise samas Pikavere koolis, kus ta täna ajalooõpetajana töötab. Diplomeeritud
agronoomina töötas Vaino Napp 23 aastat sordivõrdluse
katsepunktis, kooli sattus pigem juhuse tahtel. „Ma ei viitsinud
isegi koolis käia, ei osanud õpetajaametist mõeldagi, aga nüüd
olen koolis olnud juba 11 aastat,” ütles Vaino Napp. Ajalugu on
talle alati huvi pakkunud ja nüüd tegeleb ta põhiliselt
külaajalugude uurimisega, ka käesolevas vallalehes ilmub Vaino
Napi poolt kirja pandud Salu küla lugu.
Peeter Böckler on Vaida mees, kellest rääkides tekib tunne,
et teda teavad vist kõik valla inimesed. Endise Vaida sovhoosi
direktorina, aktiivse rallisõitjana on ta paljudele tuttav.
Tubli inimesena käib ta vaatamata pensionäristaatusele tänagi
endiselt tööl - on Peningi Masinaühistu esimees, AS Sagro mehhaanik, juhib Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi. Peeter Böckler on
olnud volikogu liige ja osaleb juba aastaid majanduskomisjoni
töös.
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Arvamus
Austa ennast ise
ja siis austavad
Sind ka teised.
Vallal oli sünnipäev. Saal rahvast tulvil.
Neist enamikus isetegevuslased, kellede
raskekahurvägi andis parima. Vallavanem Raivo Uukkivi oli valla ajaloo hästi
ära õppinud ja volikogu esimees Veigo
Gutmann sai jälle oma lemmikteemal keskkonnakaitse - rahva südametunnistusele koputada.
Mind ärgitas sekkuma midagi muud.
19st vallavolikogu liikmest nägin mina
saalis nelja (andke andeks, kui mõni kusagile peitu jäi). Puudusid pea kõik vallavalitsuse ametite juhid peale Heli Niine,
kes oli üks tähtpäeva korraldajatest. Juba
aastaid on „kauniks kombeks”, et vallavolikogu opositsiooni (momendil) kuuluvad liikmed valla aastapäevale ei tule.
Äkki tuleb veiniklaasi kokku lüüa tänase
vallavanema ja volikogu esimehega!
Millal küll jõuame sellise poliitilise
kultuurini, et vallale iseenesest vajalikud
vaidlused poliitiliste erakondade vahel ei
viiks isikutevahelise isikliku vihavaenuni?
See ei ole muidugi mitte ainult valla
probleem. Ka vabariigi tasandil ühitatakse kõik üksikisikutega. Kui kellelegi ei
meeldi Savisaar, saavad halvustava
hinde tuhanded keskerakondlased või
koos vimmaga Villu Reiljani vastu kantakse maha kõik rahvaliitlased. Kõik
taandub sellele, et koos haridusega on
saamata jäänud haritus. Rahvas ütleb:
„Haridus matsi ei riku!”.
Juba tuleval sügisel räägivad kõik
need, kes valla sünnipäevale ei vaevunud
tulema, kuidas nad Rae valda nõrkemiseni armastavad.

EESTI ÕPILASMALEV ÄRKAB ELLU
15. detsembril allkirjasid Tallinna Raekojas
15 Eesti omavalitsuse ja Lõuna Politseiprefektuuri esindajad Eesti Õpilasmaleva
koostöö Ühiste Kavatsuste Protokolli. Rae
valla poolt andis protokollile allkirja
vallavanem Raivo Uukkivi.
Protokolli kaudu väljendasid kõik allakirjutanud osapooled seda, et nad soovivad
edendada õpilasmalevaid ja deklareerivad
Eesti Õpilasmaleva taasloomist. Õpilasmalevate korraldajate vaheline koostöö on
plaanis käivitada 2005. aasta suvel. Allkirja
andnud linnapead ja vallavanemad lubasid,
et üle Eesti hakatakse organiseerima noorte
vahetusrühmi ning õpilasmalevlastele
korraldatakse ka ühine kokkutulek. Õpilasmalevlastena nähakse eelkõige 13-18aastaseid noori.
Lõppeval, 2004. aastal osales üle Eesti
töölaagrites ja malevates üle 7300 noore.
Malevaid organiseerisid põhiliselt kohalikud
omavalitsused, erinevad sihtasutused ja
mittetulundusühingud ning maakonnad.

KOMMIPOOD OOTAB KÜLASTAJAID

Sven-Allan Sagris,
ajaloolane

KODUSTE LASTE
KOMMIPAKID
Rae valla Sotsiaalamet teatab, et
kõikidele valla kodustele lastele,
kelle vanus on 0-6 aastat ja kes ei
käi Jüri või Vaida lasteaias, on
päkapikud toonud kommikotid.
Väikesed magusad kingitused
ootavad Jüri lapsi Sotsiaalametis,
Lagedi ja Vaida lapsi raamatukogudes. Mitmete külade lapsed
said oma kommikotid kätte
20. detsembril Lehmja
Põhikoolis toimunud
külade jõulupeol.

1. detsembril avati kommivabrikus Kalev tehasepood. See asub Kalevi uue tehase
olmehoone esimesel korrusel ja on avatud tööpäeviti 10-17. Tehasepoes on laias valikus
Kalevi jõulumaiustusi, lisaks müüakse tavasortimendi tooteid (kompvekke, küpsiseid,
piparkooke) ning soodushinnaga maiustusi.
PÜHADE AJAL ON KOMMIPOOD AVATUD JÄRGMISELT:
24. detsembril 9.00-15.00
27.-30.detsembril 9.00-16.00
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JÜRIS ASUB BALTIMAADE AINUS HOBUSTE SOLAARIUM

Ivari Padari arvates on nüüd Jüris olemas
oht, et hobuste asemel võetakse päevitama
noori naisi.

15. detsembril sattusid Jüri Ratsaspordikeskuse hobused ootamatult vabariikliku
meedia tähelepanu alla. Nimelt avati Rae
vallas Baltimaade ainus hobuste solaarium.
Esimese hooga palju elevust tekitanud
solaariumimasin on Euroopa riikides üsna
levinud ning võistlushobuste jaoks isegi
hädavajalik, selle põhifunktsiooniks on
sporthobuste lihaste toonuse tõstmine.
Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse liikme
Ruudo Vatseli sõnul on reguleeritaval
solaariumil olemas ka föönitaoline kuivatusfunktsioon, mis on vajalik hobuste kuivatamiseks peale treeningut. Esimeseks
hobusolaariumi kliendiks oli Eesti sporthobustest ainsana Ateena olümpianormi
täitnud koolisõiduratsu Freestyle.
Keskuse esindajad lubasid lustlikus
meeleolus küsimusi esitanud ajakirjanikele,
et järgmisena avatakse Jüris hobustele
karussell ja vaateratas. Eesti Ratsaspordi
Liidu aupresident Ivari Padar arvas, et tänu
nii võimsa solaariumi avamisele hakatakse
Jüris kindlasti hobuste asemel seal haltuurat tegema ja päevitama võetakse hoopis
ilusaid naisi.

Esimene solaariumi külastaja oli koolisõiduratsu Freestyle.

TALVINE TEEHOOLDUS
Riigiteede hoolduse eest vastutab OÜ
“ÜLE”, telefonid 60 36 541 ja 50 301 84.
Vallateede eest hoolitseb vallaasutus
Vaheko ja tänavuseks talveperioodiks on
lumetõrje teenuse ostmiseks sõlmitud
lepingud järgmiste osapooltega:
1. Skanska EMV AS O. Kruus, tel. 60 34
001 ja 50 336 35. Piirkond: Jüri alevik kuni
Vaskjala sillani, Karla küla ja Lagedi kuni
raudteeni, kalmistu parkimisplatsid.
2. Raul Väinsar, tel 51 08 955 ja Tarmo
Väinsar, tel. 51 50 355. Piirkond: Vaida
alevik, Suuresta küla, Pajupea Vaida teest
Vaida poole, Aruvalla, Vaidasoo ja Suursoo
külad ning Salu ja Urvaste külad, Ellaku
Raasiku maanteest vasakul pool.
3. OÜ Hansawerk - Jaanus Saarik, tel. 56
210 710. Piirkond: Karjavere, Kesa, Nurme,
Männiku ja Metsa taludeni viiv tee.

4. FIE Meelis Aaslaid, tel. 51 31181.
Piirkond: Salu küla, Urvaste küla, EllakuRaasiku maanteest paremal pool.
5. OÜ Pihlaka Farm Peeter Pihlakas, tel. 52
73 793. Piirkond: Järveküla, Assaku alevik,
Mõigu, Peetri küla.
6. Arnold Põldmäe, tel. 60 48 130; 50 13 862.
Piirkond: Jüri I pool, Ristiku tänav, Tammiku
tee, Pildiküla, Kurna.
7. Arnold Põldmäe, tel. 50 13 862 ja traktorist
Moor, tel. 51 879 43. Piirkond: Pajupea, Seli,
Limu, Vaskjala ja Tuulevälja külad.
8. Kaarlaid OÜ - Andres Lampe, tel. 60 34
168; 55 44 592 ja traktorist Veiko Velberk,
tel. 53 425 009. Piirkond: Soodevahe küla,
Veneküla, Ülejõe küla, Lagedi alevik ja Kopli
küla.
9. Margus Valgma tel. 56 463 181. Piirkond:
Aaviku, Veskitaguse ja Patika külad,

Suuresta küla kuni Pajupea - Vaida teeni.
10. OÜ Lexkavaator - Thomas Puhk, tel. 51
914467. Piirkond: Rae küla.
Teede hooldusega seonduva täiendava
informatsiooni saamiseks tuleks pöörduda
VA Vaheko poole, Jaan Hiio tel 56 678 047 ja
Väino Orumets, tel. 60 56 788; 56 495 635.
Vaheko asub Jüris aadressil Aruküla tee 9.

Meeldetuletus kinnistute omanikele!
Kinnistu omanik on kohustatud koristama kinnistuga külgnevat puhastusala ning tegema seal lume- ja libedustõrjet.
Selle nõude aluseks on Rae valla
heakorra eeskiri.

Ainult üks küsimus

Kas ja kuidas on võimalik müüa garaaži,
mis kuulub juriidiliselt ühistule?
Vastab garaaþiühistu Jüri-Tammiku
juhatuse esimees Vello Kaldmäe
Jüris asuvad Tammiku garaaþid kuuluvad
tõepoolest juriidiliselt ühistule ja inimene ei
saa müüa seda, mis ei ole tema oma. De
jure ei saagi garaaþe müüa, de facto
antakse neid käest kätte ehk siis küsitakse
raha kasutamisõiguse müügi eest. Boksid
kuuluvad sellepärast ühistule, et iga boksi
omaette kinnistamine ja registrisse

kandmine nõuab raha. Registrisse kandmine on üsna kulukas, sest vaja läheb
ehitusjooniseid, geodeetilisi mõõtmisi, ka
peaks siis iga kinnistu omanik ise ajama
oma elektriasju.
Meie ühistu põhikirjas seisabki, et
boksid on antud ühistu liikmetele kasutada.
Kõik suuremad tööd püüame koos ära teha.
Seda saab aga teha ainult selles ulatuses,
kui palju on aastamaksudest raha laekunud.

Iga liige peab aga tasuma aastamaksu. Kui
seda ei ole aasta esimese kolme kuu jooksul
tehtud, hakkab jooksma ka viivis. Kui kolme
aasta jooksul liikmemaksu ei maksta, on
ühistul õigus nõuda garaaþiboksi vabastamist kahe kuu jooksul. Kahjuks on meil ka
võlglasi ja üks neist ei ole suutnud(tahtnud)
aastamaksu maksta kahe aasta jooksul.
Meie ühistusse kuulub täna 80 liiget, kasutusel on 84 boksi.
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MAAKONNA BUSSILIINI 243A UUS SÕIDUPLAAN
Alates 15. detsembrist kehtib OÜ Galatoni
poolt teenindaval liinil uus sõiduplaan. Liin
liigub marsruudil Tallinn ( Sakala keskus ) Tartu mnt - Jüri - Vaskjala - Pajupea Aruküla.
* Liin läbib peatused Aruküla - Juri tee Pajupea - Vaskjala - Rae - Karba - Jüri Tuule - Veetoni - Pildiküla - Kungla - Lehmja
- Assaku - Allika - Annuse - Peetri - Mõigu -

Ülemiste järv - Järvevana Lennujaam Lindakivi -(Tartu mnt - Kivisilla - Sakala)
* MarsruutArukülas:
Hommikul : Kanga, Harju, Aruküla tee,
Aruküla kool, Aruküla (Bussipeatus),
Aedlinn, Spordiväljak, Harju, Kang
Õhtul: Kangla, Harju, Spordiväljak, Aedlinn,
Aruküla, Aruküla kool, Aruküla tee, Harju,
Kangla

* Sõidupileti hind: Jüri - 12 EEK, Pajupea 12 EEK, Aruküla - 15 EEK
* Märkused:
TP - tööpäev
LP - laupäev, pühapäev ja riiklikud pühad
TPLP - tööpäev, laupäev, pühapäev ja
riiklikud pühad
L - laupäev
R- reede

TALLINN - PAJUPEA - ARUKÜLA
TP
-

6:45
6:47
6:50
7:05
7:10

TP TP
- 7:05
- 7:10
7:05 7:15
7:08 7:18
7:10 7:20
7:25 7:35
7:30 7:40

TP
9:30
9:35

LP

9:40
9:43
9:45
10:00
10:05

9:40
9:43
9:45
10:00
10:05

LP

14:10
14:13
14:15
14:30
14:35

TP LP

TP LP

7:30
7:35

7:45
7:48
7:50
8:05
8:10

7:40
7:43
7:45
8:00
8:05

10:40
10:43
10:45
11:00
11:05

11:10
11:13
11:15
11:30
11:35

8:10
8:13
8:15
8:30
8:35

11:40
11:43
11:45
12:00
12:05

8:10
8:13
8:15
8:30
8:35
TP

8:40
8:43
8:45
9:00
9:05
LP

11:55 12:55
11:58 12:58
12:00 13:00
12:15 13:15
12:20 13:20

TP TP TP LP TP TP TP
14:25 14:50 15:35 15:45 16:05 16:25
14:30 14:55 15:40 15:50 16:10 16:30

14:35
14:38
14:40
14:55
15:00

15:00
15:03
15:05
15:20
15:25

15:45
15:48
15:50
16:05
16:10

15:55
15:58
16:00
16:15
16:20

TP

8:00 8:30
8:05 8:35

TP LP TP LP
10:00
11:00
10:05
11:05

10:10
10:13
10:15
10:30
10:35

TP LP

16:15
16:18
16:20
16:35
16:40

16:35
16:38
16:40
16:55
17:00

16:45
16:48
16:50
17:05
17:10

8:40
8:43
8:45
9:00
9:05
TP

TP TP

9:05
9:10

Lagedi
Aruküla
Jüri tee

9:15
9:18
9:20
9:35
9:40

Pajupea
Vaskjala
Jüri
Ülemiste järv
Tallinn (Sakala)

TP

LP

TP LP

TP

TP

-

7:30
7:25

-

8:00
7:55

-

8:25
8:20

-

8:55
8:50

6:23
6:20
6:18
6:10
6:05

6:40
6:38
6:35
6:20
6:15

6:55
6:52
6:50
6:40
6:35

7:20
7:17
7:15
7:00
6:55

7:40
7:37
7:35
7:20
7:15

7:50
7:47
7:45
7:30
7:25

8:05
8:02
8:00
7:45
7:40

8:15
8:12
8:10
7:55
7:50

8:45
8:42
8:40
8:20
8:15

8:45
8:42
8:40
8:25
8:20

TP TP
9:20 9:50
9:15 9:45

LP

Aruküla
Jüri tee

TP LP
10:50
10:45

13:00
13:03
13:05
13:20
13:25

13:50
13:53
13:55
14:10
14:15

Pajupea
Vaskjala
Jüri
Ülemiste järv
Tallinn (Sakala)

9:10
9:07
9:05
8:50
8:45

9:40
9:37
9:35
9:20
9:15

9:40
9:37
9:35
9:20
9:15

10:40
10:37
10:35
10:20
10:15

LP

TP

LP

TP TP LP TP TP TP TP
14:40 15:20 15:25 15:40
16:25
14:35 15:15 15:20 15:35
16:20

Aruküla
Jüri tee

17:15
17:18
17:20
17:35
17:40

Pajupea
Vaskjala
Jüri
Ülemiste järv
Tallinn (Sakala)

TP

6:50
6:45

TP
13:40
13:45

16:55
16:58
17:00
17:15
17:20

LP

-

14:05
14:02
14:00
13:45
13:40

15:10
15:07
15:05
14:45
14:40

15:15
15:12
15:10
14:55
14:50

15:30
15:27
15:25
15:10
15:05

11:40
11:37
11:35
11:20
11:15

16:10
16:07
16:05
15:45
15:40

TP TPLP TP TP
13:20 14:1 5
13:15 14:07

11:50 12:40
11:47 12:37
11:45 12:35
11:30 12:20
11:25 12:15

16:15
16:12
16:10
15:55
15:50

16:40
16:37
16:35
16:20
16:15

13:10
13:07
13:05
12:50
12:45

16:50
16:47
16:45
16:30
16:25

Aruküla
Jüri tee

17:35
17:38
17:40
17:55
18:00

Pajupea
Vaskjala
Jüri
Ülemiste järv
Tallinn (Sakala)

17:40
17:35
17:30
17:15
17:10

Aruküla
Jüri tee

TPLP TP LP TPLP TP LP TP LP R
20:20 20:50 21:00 21:20 21:50 22:00 22:20 23:15 23:40
20:17 20:45 20:55 21:15 21:45 21:55 22:15 23:10 23:35

17:45
17:48
17:50
18:05
18:10

18:15
18:18
18:20
18:35
18:40

18:35
18:38
18:40
18:55
19:00

18:45
18:48
18:50
19:05
19:10

19:10
19:13
19:15
19:30
19:35

19:15
19:18
19:20
19:35
19:40

19:35
19:37
19:38
19:55
20:00

TP LP TP TPLP TPLP TPLP TP LP R
20:00
20:35 21:05 21:30 22:00 22:30 23:30 23:45
20:05
20:40 21:10 21:35 22:05 22:35 23:35 23:50

19:55
19:58
20:00
20:15
20:20

14:00
13:57
13:55
13:35
13:30

LP TPLP
17:20
17:15

TP LP TP LP TP TP LP TP TP LP
17:25 17:30
18:05 18:25
19:00
19:23 19:45
17:30 17:35
18:10 18:30
19:05
19:30 19:50

17:40
17:43
17:45
18:00
18:05

TP

14:30
14:27
14:25
14:10
14:05

10:40
10:37
10:35
10:20
10:15

LP

17:10
17:07
17:05
16:50
16:45

LP TP TP TP LP TP LP TP TP
18:00
18:25
18:55
19:20 19:25 19:50
17:55
18:20
18:50
19:15 19:20 19:45

17:50
17:47
17:45
17:30
17:25

18:10
18:07
18:05
17:45
17:40

18:15
18:12
18:10
17:55
17:50

18:40
18:37
18:35
18:15
18:10

18:45
18:42
18:40
18:25
18:20

19:10
19:07
19:05
18:45
18:40

19:10
19:07
19:05
18:50
18:45

19:15
19:12
19:10
18:55
18:50

19:40
19:37
19:35
19:25
19:20
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Vallamaja

UUS ARENGUKAVA KINDLUSTAB VALLA SIHIPÄRASE ARENGU
Rae vald on sarnaselt teiste Tallinna
lähivaldadega haaratud kiiresse valglinnastumise protsessi. Elanikkonna ja ettevõtluse
ümberpaiknemine Tallinnast ja Eesti lõunapoolsematest regioonidest pealinna ning
Põhja-Eesti suuremate transpordimagistraalide lähialadele on suurendanud survet
elamu- ja ettevõtlusalade laiendamiseks ka
Rae vallas.
Arenguprotsesside soovitud suunas
ohjamine ning kvaliteetse elu- ja ettevõtluskeskkonna säilitamine vallas eeldab pikaajalise strateegilise arenguplaani olemasolu. See peaks arvestama adekvaatselt
hetkeolukorda, tõenäolisi arengutrende ja
soovitud tulevikku ning sisaldama laiapõhjalist kokkulepet valla edasise arengu prioriteetsete arengusuundade (sh lähiaastate
tegevuskava) ja investeeringueelistuste
osas.
Vallavalitsus algatas arengukava kaas-

ajastamise protsessi 1. detsembril, see tuli
vajadusest aktualiseerida valla arengukava. Arengukava kaasajastamise nõustamiseks valiti lihtsustatud menetlusega
hanke korras konsultatsiooni- ja koolitusettevõte Geomedia. Arengukava kaasajastamise protsess kestab 1. juunini 2005.
aastani.
Osaühing Geomedia on 1998. aastal
asutatud konsultatsiooni- ja koolitusettevõte, mille tegevusaladeks on strateegilise
planeerimise ning arengukavandamise
alane konsultatsioon ja juhendamine, inimressursi arengu alane koolitustegevus,
arenguprojektide koostamine ja juhendamine ning mitmesuguste uuringute läbiviimine.
Oluline osa meie senisest tegevusest on
olnud seotud avaliku sektori (kohalikud
omavalitsused, maavalitsused, riigivõimuorganid) arengudokumentide väljatöötamisega. Geomedia OÜ on olnud ka üks kohali-

ke omavalitsuste arengukavade koostamise metoodika kujundajatest („KOV arengukavade koostamise käsiraamat, KOV arengukava olukorra ülevaade Eestis jt
trükised“).
Ettevõttes töötab käesoleval ajal üheksa töötajat. Geomedia konsultandid asuvad
nii Tallinnas kui ka Tartus. Aastate jooksul on
Geomedia osalenud paljude kohalike omavalitsuste arengukavade koostamisel,
viimaste aastate olulisemad tööd selles
valdkonnas on olnud näiteks Viimsi valla,
Kose valla, Tartu valla, Anija valla, Tallinna
linna, Tartu Valga linna, Jõhvi linna, Pärnu
linna, Viljandi linna jpt omavalitsuste
arengukavade ja muude arengudokumentide koostamine.
Andrus Pirso,
OÜ Geomedia konsultant-projektijuht

Vallakodanikule annab arengukava kindlustunde
Küsimustele vastab abivallavanem Enn
Mänd
Miks oli vaja hakata arengukava
muutma?
Arengukava loomise eesmärgiks on ajakohastada valla ühtne, integreeritud tulevikuvisioon ning luua valla ühtne arengumudel. Samuti töötada välja tegevuskava ning määratleda tegevuste realiseerimiseks vajalikud ressursid ja võimalused vajalike ressursside kaasamiseks.
Millal toimus konkurss ? Kes osalesid
ja miks valiti võitjaks Geomedia OÜ?
Konkurss arengukava koostamise osas
kuulutati välja Rae Vallavalitsuse korraldusega 2. novembril 2004. Pakkumine
tehti kolmele äriühingule. Geomedia OÜ
valiti välja kui kõige professionaalsem
osaleja, kellel on kõige suurem sellelaadne kogemus.
Mis valdkondi uuendused eelkõige
puudutavad?

Mis vallas muutuma hakkab?
Arengukava kaasajastamine puudutab kõiki
valdkondi: haridust, keskkonda, majandust
ja ka kõiki teisi. Laiem mõte on kõik olemasolevad arengudokumendid integreerida tervikuks, et tagada ressursside optimaalsem
ärakasutamine valla arenguks. Erinevates
töögruppides osalevad volikogu liikmed,
vallavalitsuse ametnikud, vallaasutuste
töötajad ja vallakodanikud:
! juhtgrupp, töögrupi juht Raivo Uukkivi
! sotsiaalhoolekanne, tervishoid, turvalisuse töögrupp, grupi juht Enn Mänd
! haridus ja noorsootöö töögrupp, juht
Enn Mänd
! kultuur, sport, vaba aja veetmine ja
külaliikumine, juht Heli Niin
! majandus (sh kommunaalmajandus,
infrastruktuur, turvalisus), juht Meelis
Kasemaa
! ettevõtlus (sh põllumajandus), juht
Raivo Uukkivi
! keskkond, juht Veigo Gutmann
! Töögruppide esimene töökoosolek

toimus 16. novembril Rae Vallamajas.
Kui arengukava uuenduskuur on tehtud, millal see reaalselt kehtima hakkab? Mis ajavahemikku arengukava
hõlmab?
Valla kaasajastatud arengukava saab
valmis 2005. aasta maikuus ning on
arvestatud aastani 2015. Muidugi ei
tähenda see, et sellega on kõik valmis.
Arengukava on dünaamiline dokument,
mis tähendab, et see peab arenema koos
Rae vallaga.
Mis kasu tavaline vallaelanik arengukavast ja selle uuendatud variandist
saab?
Tavaline vallaelanik saab kindlustunde,
et Rae valla areng toimub sihipäraselt
(mitte poliitilistes tõmbetuultes) ning selle
juures arvestatakse parimal moel vallaelanike huve ning kasutatakse ratsionaalselt ära Rae valla ressursse ja
võimalusi.

Ainult üks küsimus
Juba aastaid liiguvad kuuldused, et AS
Elveso müüakse maha. Viimasel ajal on
lisandunud uued kuulujutud, mis
räägivad rohkem kui kahekordsest
hinnatõusust, lisaks on kuuldused nagu
ettevõte on erinevatel aegadel elanud
„üle oma võimaluste“. Kuidas on lood
AS Elvesoga?
Vastab Raivo Uukkivi:
AS Elveso on sajaprotsendiliselt Rae vallale
kuuluv äriettevõte, mis tegeleb erinevate
infrastruktuuriliste teenuste pakkumisega.

AS Elveso on soojaettevõtja Vaidas ja Jüris
ning vee-ettevõtja pea kõigis Rae valla veeettevõtluse piirkondades. Nii nagu iga
teinegi eriõigusega ettevõte, on ka AS
Elveso olukorras, kus kvaliteetse teenuse
pakkumiseks on vaja teha kulutusi, kuid
monopoolne iseloom turul toodab emotsioone, mis ei hooli pragmaatilistest põhjendustest õiglase hinna kehtestamiseks. Lisaks
100%-line kuulumine vallavalitsusele, kus
hinnatõstmisest kui ebapopulaarsest käigust ei taheta kuuldagi. Vastupidi - kõik
valimistel osalejad lubavad soodsaid ja aina

odavamaid hindu. Need lubadused, arvestades meie ümber toimuvat, on demagoogilised ja lubajad ei suuda neid täita. Loodan,
et valijad on targad ja ei lähe enam
demagoogiaga kaasa.
Nii ongi AS Elveso olukorras, kus viimane
vee-ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine
toimus 2000. aastal ja viimane soojahinna
tõus toimus 1997. aastal.
Lisaks sellele on ettevõte vahemikus
2002-2004 aprillini elanud selgelt üle
oma võimete. Eelarve koostamisel arvestati külmade talvedega ning sealt tuleva

10 RAE SÕNUMID

detsember

Vallamaja
müügituluga. Ilusaks mõeldud tulunumber
seoti reaalsete kuludega. Paraku juhtusid
talved olema soojad ning loodetud suurusega müügitulu jäi tulemata. Ettevõtte
juhtkond kahjuks kulusid ei kärpinud ning nii
süvenes kahjum pidevalt.
Lisaks tehti teisigi vigaseid juhtimisotsuseid - investeeriti kinnisvaraarendusse (!),
anti laenu, investeeriti dispetðerteenistuse
juurutamisse, kuid iial ei jõutud (ei püütudki)
selle juurutamiseni, kombineeriti kanalisatsiooni soodusliitumistega. Kõik need
tegevused suurendasid kahjumit. Kahjumi
peitmiseks kasutati raha, milline oli
laenupuhkuse ajal kogutud soojatarbijatelt EBRD laenu tagasimaksmiseks.
2004.aasta mais eelmiselt juhtkonnalt ülevõetud ettevõte vintskles juba
suisa pankroti äärel. Laenupuhkuse ajal
kogutud 7,8 miljonist oli järel vaid riismed,
sest seda oli kasutatud nii ebaõiglase hinna
tõttu suureneva kulude ja tulude vahelise
augu lappimiseks kui ka „huvitavate
tehingute teostamiseks“ (kinnisvaraarendus, laenu andmine, kanalisatsioonitrasside ehituse kinnimaksmine liitujate
arvel). Uus juhtkond asus otsima võimalusi

rumalast olukorrast väljumiseks.
Üheks võimaluseks oli kunagine kõrgeprotsendiline EBRD laen rekapitaliseerida.
See käik tehti ära ning see võimaldab hoida
kokku, kuna eelmise laenu intressiprotsent
oli üle 7, aga uuel on 4. Teiseks alustati ettevõtte soojatootmise osa võõrandamise
võimaluste otsimist. Soovijaid, kes tahavad
ettevõtet osaliselt või täielikult võõrandada,
on mitmeid. Paraku selgus, et ettevõttele
kuuluvad torustikud olid kõik ülesmõõdistamata ja ehitusregistrisse kandmata! See
tegevus (ja sellega seotud erakorraline kulu)
tuli ära teha ja see niimoodi ka 2004.aasta
teisel poolaastal tehti.
Tänaseks on ettevõte toodud küll
kuristiku servalt tagasi, kuid tänaste
hindadega suudetakse hoida teenuse
pakkumiseks vajalikud trassid ja süsteemid kuidagi töös. Neisse investeerimiseks
vahendid puuduvad. Eeltoodust tulenevalt
on esitatud vallavalitsusele taotlused tõsta
teenuste hindu. Vallavalitsus on nõustunud
veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse
hinna tõstmisega, kuid pole teinud veel
otsust soojahinna tõstmiseks. On ilmne, et
soojamajandus vajab (eriti Jüris) suuremat

ümberkorraldust ja selle elluviimiseks ka
suuremat finantssüsti, kui Rae vald või
Elveso ise suudab tagada. Seega oleme
seisukohal, et vähemalt soojamajanduse
müük on möödapääsmatu. Läbirääkimised
käivad, kuid üks on selge - soojahind ja
sealjuures tema muutumine ajas on üks
põhilisi läbirääkimise teemasid.
Seega arvestades eelnevat oleksid
vastused küsimustele järgmised:

!
!
!

Ettevõte on elanud tõesti üle oma
võimaluste ajavahemikul 2002 - 2004
aprill
Kvaliteetse teenuse pakkumine
nõuab teenuse hinna tõstmist ja seda
ka põhjendatult tehakse
Luba ettevõtte soojatootmise võõrandamiseks on antud vallavalitsuse
poolt 2003. aasta lõpus. On kehtestatud tehingu/pakkumise algtingimused. Mõte selle kohta, et ebaefektiivne tegevus võõrandada, ei ole
teemaderingist maha võetud. Müük
toimub kindlasti, kui kõik vajalikud
eeltööd on tehtud.

VOLIKOGU 14. DETSEMBRI ISTUNG
Volikogu päevakorras oli 14 päevakorrapunkti, istungil osales 14 volikogu liiget.
Traditsiooniliselt istungi alguses olnud
avatud mikrofoni voorus andis vallavanem
edasi info seoses Harjumaa balliga ning
Toomas Välimäe ettepanekul muudeti
päevakorras olevate punktide järjekorda.
Esimese punktina kinnitati vallavalitsuse uus struktuur, teenistujate koosseis ja palgaastmed. 1. jaanuarist 2005
planeeritakse vallavalitsuse ametikohtade
arvuks 37,5. Juurde luuakse üks täiendav
ehitusspetsialisti ametikoht, toimub maaameti töö ümberkorraldamine, keskkonnateenistus moodustab eraldi struktuuriüksuse. Rahandusametis moodustatakse
juurde üks peaspetsialisti ametikoht.
Haldusküsimustega tegelemiseks luuakse
vallavanema alluvusse haldusjuhi ametikoht, mis täidetakse Vaheko reorganiseerimise/likvideerimise käigus.
Teise punktina võeti vastu Rae valla uus
põhimäärus, mis on arengukomisjoni esimehe Toomas Välimäe sõnul põhimõtteliselt
erinev varasematest põhimäärustest.
Üheks suuremaks muutuseks on näiteks
see, et eelarve koostamine on nihutatud
ajaliselt ettepoole nii, et selle vastuvõtmine
ei jääks viimasele minutile. 55le leheküljelise dokumendiga saab tutvuda vallamajas.
Tühistati määrus, millega olid kehtestatud üüri piirmäärad. Senised lepingud
vaadatake üle ning kehtestatakse uued
üürihinnad. Praegu on olemas lepinguid,
kus ruutmeetri eest tasutakse vallale vaid 90
senti ruutmeetri eest.
Muudeti valla eelarvest toetuste maks-

mise korda. Selle sisuks on toetada tasuta
toiduga eelkõige neid lapsi, kes õpivad valla
koolides. Aastas maksab vald teistes
omavalitsuste koolides õppivate laste
toitlustamise eest 836 500 krooni. Vallavalitsus lähtus oma ettepaneku tegemisel
kahest punktist - vald peab oma eelarvest
täitma talle seadusega pandud kohustusi ja
nende hulka ei käi tasuta toitlustamine koolis
ning teiseks argumendiks on see, et valla
eelarve koosneb laekuvatest maksudest ja
valida oli, kas toetada valla koolides
õppivaid lapsi või üldse mitte kedagi.
Vallavalitsusele anti õigus sõlmida
Väljaku arendajaga täpsustav leping, milles
lepitakse kokku kinnistute võõrandamise
tähtaegades ja ka arendaja poolt võetud,
kuid hoonestusõiguse lepingus sätestamata
küsimustes (mänguplats, kanalisatsiooni
ehitus, Laste tn rekonstrueerimine).
Võeti vastu valla keskkonnastrateegia ja
jäätmekava. Rae vallal puudus senini ühtne
keskkonnaseisundit analüüsiv, probleeme
kirjeldav strateegiline kava. Keskkonnastrateegia on mõeldud aastateks 2005-2015.
Otsustati, et valla hallatavad asutused ei
pea tulevikus enam avalike ürituste korraldamiseks nõutama vallavalitsuse luba.
Võeti vastu kohanimede määramise kord.
Kinnitati 2005.aasta maamaksumäär ja
maamaksust vabastamise kord, võrreldes
käesoleva aastaga midagi ei muutunud.
Üheks tähtsamaks päevakorra punktiks
oli 2005.aasta eelarve esimene lugemine.
Vallavalitsus tutvustas eelarve loomise
põhimõtteid ning volikogu otsustas I
lugemise lõpetada ning saata eelarve II

lugemisele.
Viimase päevakorralise teemana
kehtestati kaugküttepiirkonnad. Informatsioonide osas loeti ette kaks laekunud
maaküsimustega seotud infot. Esimeses on
tegemist maavaidlusega Lagedil ja teise
puhul Tartu maantees ääres Rae küla
piirkonnas. Ühe puhul küsib kannataja
kompensatsiooni 0,5 ... 1,0 miljon krooni,
teise puhul kuni 18 miljonit krooni. Kolmas
info oli seotud SA "Viimsi Õppe- ja
Treeningkeskus" pöördumisega. Selles on
tehtud ettepanek luua Rae valda Ringi
maaüksusele kaasaegne polüfunktsionaalne spordi- ja vabaajakeskus, mille
põhiosaks on rahvusvahelistele nõuetele
vastav auto- ja motoringrada.

OTSELÜLITUS VOLIKOGU SAALI

Arengukomisjoni esimees Toomas
Välimäe tutvustab valla uut
põhimäärust ja jutujärg jõuab
selleni, et edaspidi peaks eelarve
koostamine algama varem ja see
omakorda tähendab seda, et
volikogu peab kindlasti ka
juulikuus koos käima. Välimäel on
volinikele ka omapoolne soovitus
olemas: „Puhkame mõnel teisel
ajal või teises elus.”
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
Vallavalitsus võttis 14.detsembril vastu
määruse nr.15, millega kehtestati metsa
raieõiguse lepingu vorm ning kasvava
metsa raidest saadava puidu hinnaks
määrati 50 kr/tm.
Rae vallas Aaviku külas asuv Ameerika
maaüksus registreeriti kinnistuna Rae valla
omandisse 5. veebruaril 2004 aastal ning
selle pindala on kokku 187,73 ha, millest
metsamaad on 61,12 ha. 3. novembril 2004
väljastas Harjumaa Keskkonnateenistus
raieõiguse metsateatise Ameerika
maaüksuse metsamaa kolmele eraldisele
pindalaga 4,4 ha.
Vallavolikogu võttis 14. detsembril vastu
määruse nr. 43, millega kinnitati Rae valla
ametiasutuste struktuur, teenistujate
koosseis, palgaastmestik ja palgamäärad. Vallavalitsus võib aasta jooksul teha nii
struktuuris kui teenistujate koosseisus
muudatusi, kuid lähtuma peab teenistujate
üldarvust ja palgafondist. Määruse lisad on
ka tänases vallalehes.
Vallavolikogu määrusega nr. 44 kinnitati
Rae valla põhimäärus. Selle täistekstiga
saab tutvuda vallamajas ja Rae valla koduleheküljel.
Määrusega nr. 45 tühistati kehtetuks
1999. aastal vastu võetud määrus eluruumide üüri piirmäärade kohta. Elamuseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel
õigus munitsipaaleluruumidele kehtestada
oma üürihinnad. Kuna Rae vallas puuduvad
sundüürnike poolt kasutatavad eluruumid
ning varasema määrusega kehtestatud
piirmäär 10 kr/rm kohta ei kata tegelikke

kulusid, lähevad kõik üürilepingud ülevaatamisele.
Määrusega nr. 46 muudeti üht varasemat määrust nii, et edaspidi on tasuta
koolilõuna ette nähtud kõikidele Rae
valla munitsipaalkoolides õppivatele
õpilastele ning muukeelsetes ja erivajadustega laste koolides õppivatele õpilastele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.
Määrusega nr. 47 võeti vastu jäätmekava, sellega saab tutvuda vallamajas. Rae
valla jäätmekava koostajaks oli OÜ EKonsult koostöös Rae Vallavalitsuse poolt
moodustatud ajutise komisjoniga.
Määrus nr. 48 puudutab avalike ürituste
korraldamist. Nimelt on uue sõnastuse järgi
avalike ürituste korraldamiseks vajalik
Rae Vallavalitsuse luba, välja arvatud
Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste
poolt korraldatavad avalikud üritused,
mis on seotud hallatava asutuse põhitegevusega ning on kooskõlastatud kultuuri- ja
haridusametiga.
Rae valla kohanimede määramise kord
on ära toodud vallavolikogu määruses nr.
49.
Määrusega nr.50 kehtestas volikogu
2005. aastal kogu maksustatava maa kohta
ühtse maamaksumäära, see on 1 % maa
maksustamishinnast aastas. Maamaksust vabastatakse Rae vallas alaliselt
elavad riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saavad inimesed, kelle
kasutuses on elamumaad 500 m² ulatuses
ja seda tingimusel, et maksuvabastuse
taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel

rendi- või üüritulu. Maamaksust vabastamiseks esitatakse avaldus Rae Vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks 2005 ja
käesoleva ajani maamaksust soodustust
saavad isikud vabastatakse maamaksust
varem esitatud avalduse alusel.
Määrusega nr. 51 muudeti 2004. aasta
eelarvet, seni personalikulude real olnud
220000 krooni tõsteti ümber materiaalsete
põhivarade kulude katteks. 2004.a. teisel
poolaastal on juurutatud e-volikogu, mis on
mugav ja ka paberisäästlik. Lisaks
mugavamale volikogu istungi korraldamisele saab samu terminale kasutada ka
vallavalitsuse istungitel ja komisjonide
koosolekutel. Paraku ei sobi olemasolev
mööbel uue töökorraldusega. Monitorid ei
mahu lauale, volinikel puudub üksteisega
silmside, volikogu esimehel on raske jälgida
hääletamise protseduuri jne. Samuti kasutatakse seda ruumi tihti ka erinevateks
rahvakoosolekuteks, mille ajal võiks kallis
tehnika olla rohkem kaitstud. Eeltoodust
johtuvalt on alustanud vallavalitsus
eelläbirääkimisi erinevate mööblitootjatega.
Läbirääkimiste eesmärgiks on leida
mööblivariant, mille puhul monitor oleks
võimalikult ökonoomse ruumikasutusega.
Määrusega nr. 52 määrati kindlaks
kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja eraldumise tingimused
ja kord. Samuti on selles kirjas kaugkütte
üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna
kooskõlastamine ja soojusettevõtja
arenduskohustused. Kaugküttepiiride täpse
skeemiga saab tutvuda vallamajas, tänases
lehes on määruse tekst ilma lisadeta.

VOLIKOGU LIIKMED OSALEVAD ISTUNGITEL AKTIIVSELT
2004. aastal kogunes vallavolikogu kokku
20le istungile. Ajavahemikul 13. jaanuarist
14. detsembrini toimus 18 istungit ja
ühtekokku võib end lõppeval aastal volikogu
liikmeks nimetada 28 erinevat inimest.
Seoses võimuvahetuse ning asendusliikmete tuleku-minekuga oli mõne inimese
saatuseks osaleda volikogu töös vaid loetud
kordadel. Alljärgnev tabel annab ülevaate
sellest, kui suur oli vallavolikogu liikmete
osavõtt istungitest. Tumedamas kirjas on
praegused volikogu liikmed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Endel Albin
Jaan Hiio
Tatjana Lelov
Arvo Meos
Andres Pästlane
Indrek Uuemaa
Raivo Uukkivi
Maarika Vorsmann
Raul Väinsar

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Veigo Gutmann
Tarmo Klaar
Helin Kangur
Agu Ojasoo
Madis Sarik
Riina Noor
Enn Kikas
Velor Viitak
Tiit Teder
Margus Valgma
Vello Voog
Toomas Välimäe
Peeter Nõmmik
Priit Põldmäe
Meelis Rosenfeld
Enn Mänd
Toivo Niinepuu
Endel Lepik
Kaarel Tamm

94,4%
94,4%
90,9%
90%
88,9%
87,5%
85,7%
85,7%
83,3%
83,3%
83,3%
83,3%
78,57%
77,78%
75%
71,43%
71,43%
63,63%
50%

Rae vallamaja asub Jüris,
Aruküla tee 9
Telefon605 6750
Faks 605 6770
E-post: info@rae.ee
Elanike vastuvõtt
Rae Vallavalitsuses
esmaspäeval 9-13 ja
14-17 ning
kolmapäeval 14-18.
Rae Vallavolikogu
koguneb oma korralistele
istungitele iga kuu teisel
teisipäeval.
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Rae valla ametiasutuse struktuur
ja teenistujate koosseis 2005. aastal

LISA 1
KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
14.12.2004
määrusega nr 43

Volikogu
volikogu esimees

1

Vallavalitsus

Arv

Vallavanem
Abivallavanem
Liige (mitteametnik)

1
2
2
5

kokku

Vallavalitsuse amet

Ametikoha nimetus
Omavalitsusjuhid

Vanemametnikud

Nooremametnikud

Abiteenistujad

vallavanem

1

abivallavanem

2

Kokku
Arengu-ja planeerimisamet

Kokku
Maa-amet

3
Juhataja-peaarhitekt
arhitekt

1
1

ehitusjärelevalve vanemspetsialist
ehitusjärelevalve spetsialist

1
1

ehitusspetsialist

1

vanemspetsialist

1
6
1
1
2
4

Juhataja
maakorraldaja
vanemspetsialist

Kokku
Rahandusamet

Arv

Juhataja-pearaamatupidaja

1
3
1
1
6

vanemraamatupidaja
peaspetsialist
nooremspetsialist
Kokku
Kultuuri-ja haridusamet
Juhataja

1
1
1
3

Noorsootöötaja
nooremspetsialist
Kokku
Sotsiaalamet
Juhataja
hoolekandetöötaja
hooldusõde
Kokku
Vallakantselei
Vallasekretär

1
1
2,5
4,5
1
1
1
1
1
1
6

vallavalitsuse sekretär
jurist
volikogu sekretär
registripidaja
infospetsialist
Kokku
Keskkonnateenistus
keskkonnaspetsialist
keskkonnajärelvalve inspektor

1
1
2

Kokku
Muud ametiisikud
Haldusjuht
pressiesindaja
infotehnoloogia vanemspetsialist
Kokku
KOKKU

1
1
1
3
37,5
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Vallamaja
Rae valla ametiasutuse teenistujate palgaastmestik
ja palgamäärad 2005. aastal
Palgaaste

Kuupalgamäär

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2640
2853
2890
2900
2970
3090
3210
3290
3640
4100
4300
4600
4900
5200
5560
5930
6300
6710
7200
7620
8100
8650
9200
9800
11440
13900
14500
15300
16100
16900
17600
19000
19800
21000
23100

LISA 2
KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
14.12.2004
määrusega nr 43

Tunnipalgamäär
40-tunnise töönädalaga
15,53
16,78
17,00
17,06
17,47
18,18
18,88
19,35
21,41
24,12
25,29
27,06
28,82
30,59
32,71
34,88
37,06
39,47
42,35
44,82
47,65
50,88
54,12
57,65
67,29
81,76
85,29
90,00
94,71
99,41
103,53
111,76
116,47
123,53
135,88
LISA 3

Rae valla ametiasutuse teenistujate
palgaastmete jaotus 2005. aastal
Jrk.

Ametikoha nimetus
I Omavalitsusjuhid

1.
2.

vallavanem
abivallavanem

4.
5.

vallasekretär
ametite juhatajad/haldusjuht
II Vanemametnikud
kõrgharidusega vanemametnikud
keskeri-ja keskharidusega vanemametnikud
III Nooremametnikud
kõrgharidusega nooremametnikud
keskeri-ja keskharidusega nooremametnikud
IV Abiteenistujad
teenindustöötajad

6.
7.
8.
9.
10.

KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
14.12.2004
määrusega nr 43

Palgaaste

35
32
26-30
23-27
20-26
17-23
17-24
15-22
8-17
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Vallamaja
MÄÄRUS
Jüri

14. detsember 2004 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24,
133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99,
579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 6 lõike 3 punkti 1, kohanimeseaduse (RT I 2003, 73,
485; 2004, 22, 148) § 5 lõike 4 alusel, Rae vallas osavalla, aadressikoha, maaregistri katastriüksuse ja väikekoha nime ja
aadressi määramise korraldamiseks
RAE VALLA KOHANIMEDE MÄÄRAMISE KORD
1. Üldsätted
§1 Kohanimede määramise kord
(edaspidi kord) reguleerib kohanimede määramist Rae vallas
kohanimeseaduse alusel.
§2 Korra eesmärk on korraldada
Rae valla haldusterritooriumil
kohanimede ühtlustatud kasutamist ning kohanimede määramist.
§3 Kohanime määramine kohanimeseaduse mõistes on kohanime panek ametliku nimeta
nimeobjektile, ametliku kohanime muutmine, ametliku kohanime kehtetuks tunnistamine.
§4 Kohanimi peab olema määratud
järgmistele nimeobjektidele:
1) osavald;
2) aadressikoht (tänav, väljak või
muu nimeobjekt, mille nime
kasutatakse aadressis, ühissõidukipeatus, kohalik maantee,
eratee jne);
3) maaüksus, katastriüksus ja kinnistu, juhul kui nende eristamine
kohanime alusel on vajalik või
kui kohanime soovitakse kanda
kinnistu nimena kinnistusraamatusse.
§5 Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramisel
küsitakse omaniku arvamust.
Maaomanik peab kirjaliku
arvamuse esitama 15 päeva
jooksul teate saamisest arvates.
Arvamuse tähtajaks esitamata
jätmisel loetakse maaomaniku
nõusolek saaduks.
§6 Võõrkeelse kohanime ning
rööpnime määramiseks tuleb
taotleda nõusolekut siseministrilt.
§7 Koha eristamise vajadusel võib
ametliku kohanime määrata
aadressis mittekasutatavatele
kohtadele (pargid, puiestikud,
kalmistud, staadionid, sillad,
rannad, pinnavormid jne).
2. Kohanimede määramise korraldamine
§8 Ametliku kohanime määramist

§9

§10
1
2)
3)
4)

§11

§12

§13
§14

§15

võivad algatada asjast huvitatud
isikud kirjaliku taotluse alusel.
Kohanime määramise taotlus
peab sisaldama kohanime valiku
põhjendust.
Kohanime määramise ettevalmistust korraldab Rae Vallavalitsuse
(edaspidi vallavalitsus) maa-amet
(edaspidi: amet).
Amet:
vaatab läbi vallavalitsusele laekunud taotluse ametliku kohanime
määramiseks;
kontrollib, kas taotlus vastab
kohanimeseaduses sätestatud
nõuetele
selgitab välja eraomandis oleva
maaregistri katastriüksuse omaniku arvamuse;
valmistab ette Rae Vallavolikogu
(edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse haldusakti eelnõu ametliku kohanime määramiseks.
Planeeringust tulenevale uuele,
aadressis kasutatavale kohale
määratakse kohanimi kehtestatud planeeringu alusel.
Kui taotlus ei vasta kohanimeseaduses sätestatud nõuetele,
saadab amet taotlejale ettepaneku koos selgitustega taotluse
korrigeerimiseks ning määrab
puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.
Üldjuhul esitatakse vallavalitsusele määramiseks üks nimevariant.
Kohanime määramise ettepanekute tegemiseks või kohanime
määramise ettepaneku kohta arvamuse saamiseks võib vallavalitsus moodustada nimekomisjoni, korraldada avaliku konkursi
või küsida ekspertarvamusi.
Kohanimi muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kohanimeseaduses sätestatud juhtudel ja
korras.

Kohanime määramise ja
arvamuse andmise pädevus
§16 Vabariigi Valitsuse või ministri
poolt määratavatele kohanimedele annab määrajate taotlusel

arvamuse vallavolikogu.
§17 Käesoleva korra paragrahvi 4
punktis 1 nimetatud nimeobjektile määrab kohanime vallavolikogu
§18 Käesoleva korra paragrahvi 4
punktides 2 ja 3 ning paragrahvis 7 nimetatud nimeobjektidele
määrab kohanime vallavalitsus.
§19 Aadressi- aadresskoha nimi
koos majanumbriga (korteri või
muu ruumi number lisatakse
sidekriipsu järel, vajadusel
lisatakse numbrile eesti-ladina
tähestiku täht) ehitisele või
muule asukoha osutust vajavale
objektile- kinnitab vallavalitsus.
4.

Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine
§20 Eelteate kohanime määramise
kohta avaldab Vallavolikogu või
vallavalitsus vallakantseleis ja
valla veebilehel vähemalt 15
päeva enne kohanime määramist.
§21 Õigusaktid kohanime määramise kohta avalikustatakse
ajalehes Rae Sõnumid ja Rae
valla veebilehel.
§22 Õigusakt kohanime määramise
kohta saadetakse 10 päeva
jooksul kohanimenõukogule ja
riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.
5. Rakendussätted
§23 Tunnistada kehtetuks Rae
Vallavolikogu 04. novembri
1997 määrus nr 27 “Rae valla
kohanime määramise korra
kinnitamine”.
§24 Avaldada käesolev määrus Riigi
Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid
ja valla veebilehel.
§25 Käesolev määrus jõustub 18.
detsembril 2004.

3.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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MÄÄRUS
Jüri

14. detsember 2004 nr 52

Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised
kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23,
141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 6 lõikest 1, kaugkütteseaduse (RT I 2003, 25, 154; 2004, 18, 131) § 5 lõigetest 2 ja 6 ning
tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.

Määrata Rae valla Jüri ja Vaida alevike kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja
kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise kord ja soojusettevõtja arenduskohustus vastavalt
lisadele 1 ja 2.

2.

Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.

3.

Käesolev määrus jõustub 18. detsembril 2004.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

POLITSEITEATED
Oktoobri- ja novembrikuus pandi Rae vallas
toime alljärgnevad kuriteod :
1) 03.10.04 Järvekülas Ida teel
asuvast ehitussoojakust varastati
lukkude lõhkumise teel tööriistu.
2) 01.10.04-06.10.04 Järvekülas
varastati õhuliini mastist kiudoptilise kaabli jätkukarp.
3) 06.10.04 Järveküla külas VanaTartu maantee ääres asuval ehitusobjektil suri tööõnnetuse
käigus meesterahvas
4) 16.10.04 Veneküla külas varastati
talumajast aknaklaasi lõhkumise
teel kodutehnikat.
5) 14.10.04-18.10.04 varastati Aruvalla külas asuvast talust vaba
juurdepääsuga territooriumilt 5
tööpinki. Tööpingid leiti AS
Kuusakoski territooriumilt.
6) 18.10.04 Jüri apteegist varastati
aknaklaasi lõhkumise teel
kontoritool.
7) 24.10.04 Vaidas leiti Tartu maantee ääres Pirita jõest uppunud
meesterahvas. Vägivalla tundemärgid puudusid.
8) 25.10.04 Veneküla külas siseneti
aknaklaasi purustamise teel majja
ja varastati kodutehnikat.
9) 27.10.04 Jüris Tammiku teel
asuvas lasteaias lõhuti aknaklaas
ja varastati kontoritool.
10) 16.11.04 Jüris, Kasemäe tänaval
seisval sõiduautol lõhuti küljeklaas, varastati rahakott koos
dokumentidega.
11) 18.11.04 Jüris Tammiku tänaval
asuvast garaaþiboksist varastati

luku avamise teel 2 ketaslõikurit ja
tööriistu.
12) 19.11.04 Peetri külas Kelgumäe
tänaval asuvast majast varastati
keskküttekatel, soojaveeboiler ja
mööbliesemeid.
13) 22.11.04 Suur-Sõjamäe suvilast
varastati kodanikule kuuluvaid
esemeid: äratuskell, nõud, kirves,
sõiduauto mootor.
Kõigil, kellel on informatsiooni eelpoolnimetatud kuritegude kohta, palume
teatada konstaablile. Anonüümsus
garanteeritud. Numbril 6056778 töötab
ka automaatvastaja. Valla juhtivkonstaabli sõnul teevad muret vargused
autodest - kui keegi näeb midagi
kahtlast, siis palun kohe helistada 110

Uued vastuvõtuajad:
Vanemkonstaabel Kadi Kuuseoja
E
kell 9.00 - 12.00
K
kell 16.00 - 20.00
Vanemkonstaabel Tiiu Karner
N
kell 16.00-18.00
Noorsoopolitsei
Juhtivkonstaabel Margo Väina
T
kell 15.00-17.00
Telefon 6056778, 110
Jüri alevik, Aruküla tee 9
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SAKSA KONTSERN ÜLLATAB VALLAELANIKKE KORRALIKU KUNSTISAALIGA
Rahvusvahelise Würth kontserni Eesti
esindus, mis ehitab endale Tartu maantee
äärde uut lao- ja büroohoonet, üllatab
kunstisaali avamisega. Lisaks ütlevad firma
esindajad otse, et oma töötajatena nähakse
eelkõige kohalikke inimesi.
Kõrgekvaliteediliste kinnitusvahendite,
tööriistade ja hoolduskemikaalide hulgimüügiga tegeleva firma jaoks jäid Tallinna
ruumid kitsaks juba tükk aega tagasi. Selle
aasta juulikuus alustas ettevõte Assakul
oma uue hoone ehitust ning järgmise aasta
jaanipäeva paiku peaksid ligi 6000 ruutmeetri suurusel pinnal töötama nii aktsiaseltsi Würth bürooinimesed kui kogu laokompleksi poolne personal. „Juba praegu
võime öelda, et suure tõenäosusega
vajame juurde nii müügiesindajaid, lao- kui
kontoritöötajaid,” lubas tegevdirektor Lauri
Luks.
Rae valla kasuks otsustati eelkõige tänu
sellele, et Tallinn-Tartu maantee ääres on
logistiliselt väga hea koht, lisaks on suure
tee ääres olemine omaette reklaam firmale.
Projektijuht Külliki Luks lükkas ümber ka
kuuldused, justkui kerkiks maantee äärde
suur ujula. „Ikka ja jälle kuuleme, et meie
maja on tegelikult ujula. Ehitame oma büroo- ja laohoonesse hoopis korraliku, ligi
200-ruutmeetrise kunstisaali, mis on mõeldud eelkõige noorte kunstnike eneseväljenduse kohaks. See on üks meie kontserni

põhimõtetest, et kui üldjuhul firmad investeerivad kasumi tootmisesse, siis Würth
panustab ka vaimsetele väärtustele,” lisas
Külliki Luks.
Rae vallas on Würthi suuremateks klientideks Clik, Hekotek, Kesko Agro Eesti,
AS Würth toetas jõulude ajal valla
lastekodulapsi, eestkostelapsi ning
noori üksikemasid kingitustega.
Tavaliste jõulukaartide saatmise
asemel otsustas firma sel aastal
kulutada kaardiraha „mõistlikult” ja
kinkida jõulukaartide saatmise asemel
abivajajatele digitaalsed mikrolaineahjud ning veekeetjad.

Rudus Eesti, Saku Metall, Thom Tehnika ja
Cadenas Puit. Uue maja ehitus aitab tegevdirektor Lauri Luksi sõnul kindlasti kaasa nii
koostöö paranemisele praeguste partneritega kui ka uute klientide leidmisele.

!
!
!

Würth kontsernil on esindusi rohkem
kui 80s riigis.
Eestis on Würth alates 1995st
aastast.
Rae vallas asuva krundi pindala on
3,54 hektarit. Kasulikku pinda on
valmivas hoones 5900 ruutmeetrit,
millest 3900 ruutmeetrit moodustab
laopind.

JÜRI KINNISVARA KOGUB POPULAARSUST
Viimastel aastatel on kinnisvaraturul märgatav trend arendustegevuse suundumisel
Tallinna äärealadele ning lähivaldadesse.
Noored pered ning vaikset ja turvalist keskkonda otsivad inimesed eelistavad uue
kodu rajamisel piirkondi, kus on infrastruktuur hästi välja arenenud, kus on hea transpordiühendus kesklinnaga ning turvaline ja
kodune elukeskkond. Jüri on täna üks kõige
kiiremini arenevaid Tallinna lähiasulaid,
kuhu loomisel sadu uusi töökohti ning
seega on ka mitmekülgsed uue kodu
võimalused vägagi tervitatavad.
Esimese uue projektina on Jüris tänaseks juba müüdud Tammiku 2 korterelamu,
kus valmis 22 korterit suurusega 32 - 89m2.
Hetkel ehitatakse Jüri keskuses Aia ja Laste
tänava vahelisele alale kahte kolmekorruselist uuselamut, kummaski majas on 24
korterit. Igal korteril on rõdu või terrass, planeering on avar ja valgusküllane ning maja
ümbruses on head parkimisvõimalused.
Kõikide Jüripere korterite juurde kuuluvad
ka panipaigad, kus saab hoida kas jalgratast või lapsevankrit. Elamute asukoht on
hea, kuna asub sisekvartalis ja on eemal
maanteede mürast. Esimese kuu ajaga, mil
uued korterid müügis, on klientide huvi olnud märgatav, sest broneeritud on juba 6
korterit.
Lisaks Jüri keskuses valmivatele elamutele on uued korterelamud rajamisel ka
Jüri Tehnopargi naabrusesse, Tiigi tänava-

le. Kuus neljakordset elamut peaksid erilist
huvi pakkuma Jüris asuvate ja rajatavate
ettevõtete töötajatele.
Hinnatase on uute korterite kohta igati
mõistlik - ca 13 500 kr/m2. Jüri vanemate
korterite hinnad jäävad sõltuvalt heakorrast
vahemikku 7500 - 9000 kr/m2. Uue elamu
peamiseks eeliseks vanema elamufondi ees
on eelkõige remondikulude puudumine ning
ehitajapoolne kaheaastane garantii, mille
käigus tekkivad vead ilma kuludeta kõrvaldatakse.
Ehituse käigus on võimalik kaasa rääkida nii korteri planeeringu kui ka kõikvõimalike siseviimistlusmaterjalide osas, mistõttu
kujuneb uus kodu vastavalt oma soovile.
Lisaks on uue korteri eelisteks kogu hoone
korrasolek, elanikkonna ühtsus, turvalisus,

mugav parkimisvõimalus ning panipaigad.
Soodsad laenuvõimalused ning mõistlik hinnatase on vaieldamatult argumendid,
miks tasuks kaaluda uue korteri soetamist.
Ehitushindade kasvu tõttu on prognoositav
ka uute elamute ca 10%-line hinnatõus, mis
annab senisest enamgi hoogu linnalähedaste asulate arengule. Reeglina on linna
külje all asuvates piirkondades maa hind
soodsam ning elukeskkond tervem. Kindlasti toob uute elamispindade lisandumine
elavnemise ka Jüri vanemate korterite osas
ning seega -kui on soov oma elus
sellekohane muutus teha, tasub kindlasti
professionaalidega konsulteerida.
Merle Tamm, Arco Vara Tallinna büroo
maakler
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Kultuur

HUVIALAKOOLI MEELEOLUKAS TALVEKONTSERT
Sel aastal toimus Rae Huvialakooli
traditsiooniline talvekontsert juba seitsmendat korda. Õnnenumbrit kandval
esinemisel astusid 15. novembril publiku
ette kõik tantsijad ja pillimängijad.
Kultuurikeskuse fuajees oli avatud ka
kunstiklassi tööde näitus, need olid
valminud õpetaja Marje Tahki juhendamisel.
Mitmenäolises kontserdikavas võis
kuulata nii plokkflöödi-, klaveri-, viiuli- ja
kitarrimängu, aga elada kaasa ka
rahvatantsijatele, noorte liikumisrühmale
kui EXIT-tantsurühma esinemistele.
Kontserdi lõpetas kapelli esituses kõlanud
vahva lugu Tiliseb, tiliseb aisakell.
Talvekontserdi ettevalmistamise eest
kuuluvad tänusõnad huvikooli õpetajatele,
laste õpetamisega tegelevad Tiina Malkov,
Kaja Kasemets, Linda Pihu, Külli Lepland,
Sirle Piisang, Riina Lõhmus, Kaidi Laidvee,
Anneli Juhanson, Aet Mikli, Liia Tamleht,
Elina Juhanson ja Anna Kelder.

Kontserdi finaalis esines kapell looga Tiliseb, tiliseb aisakell.

VAIDAS VÕIB NÄHA FOTOSID EESTI HOBUSTEST

Kose Meeskoor
tõi jõulurõõmu

Pärast Moskva filmiinstituudi lõpetamist
1979. aastal filmioperaatorina on Ago Ruus
üles võtnud 17 mängufilmi ja 50
dokumentaal-, lühimängu- ja tellimusfilmi.
Viimasel ajal on ta teinud mõned oma
dokumentaalfilmid. Alates 1993. aastast
tegutseb ta vabakutselise filmitegijana.
1995. aastal asutas filme tootva ettevõtte
PROfilm.
”Oma töödega tahan ma osutada
tähelepanu nendele väärtustele, mis on
igiomased Eestimaale ja pühad eestlastele.
Olgu see eesti tõugu hobune või eesti
nudipealine maakari või meie väikesed
maa-algkoolid või puisniidud ja rannakarjamaad. Kõik nad moodustavad meie suurima
rikkuse. Kas me aga ise hindame oma
varandusi väärikalt?” küsib Ago Ruus.
Kuivajõe meeskoor laulmas hoogsalt
„jenkadi-jenkadi jõulud tulevad”.

Vaida Raamatukogus on avatud Ago Ruusi
fotonäitus “Eesti hobune”. Seda võib
vaadata igal tööpäeval kell 11-18 ja
laupäeval kell 10-14.
Eelkõige filmioperaatorina tuntud mees
on enda kohta öelnud: ”Olen sündinud 4.
augustil 1949.aastal Võrumaal Vastseliinas
ja sealsest koolist sain muu tarkuse kõrval
kaasa ka fotograafiapisiku, mis pole mind
senini jätnud.”

Teisel advendil ehk 5. novembril esines
Rae Kultuurikeskuses Kuivajõe
meeskoor. Koori dirigendi Mareks Lobe
sõnul oli kooril plaan viia omapoolne
jõulutervitus väikese kontserdi näol
kõigisse Kose valla naabervaldadesse.
„Meie esinemisel on veel kaks
eesmärki - meelitada koori uusi lauljaid
ning pakkuda lihtsalt jõulurõõmu,” lisas
meeskoori dirigent. Kontserdikavas
esitati nii traditsioonilisi jõululaule kui
ka näiteks Brahmsi Hällilaulu ja Veljo
Tormise meeskoorile seatud rahvaviisi
Jõulud tulevad. Ilus kontsert oli
kinnituseks ka sellele, miks valiti
Kuivajõe meeskoor tänavu märtsis üleeestilisel valdade ja linnade konkursil
võitjakooriks.
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Rae vald on edukas
ka tantsumaailmas
Harjumaal on kaks klubi, mis tegelevad
seltskonna- ja/või võistlustantsuga. Nendeks on Keilas tegutsev tantsuklubi Viva ja
Rae valla tantsuklubi Twist. Aastalõpp on ka
tantsuvallast toonud valda häid uudiseid.
Alates novembrikuust toimuvad kõikides Rae valla koolides seltskonnatantsu
kursused, mis lõppesid esinemistega
jõulupidudel. Lapsi on kokku 116. Tänaseks
päevaks oskavad lapsed omale peol
kaaslast tantsule paluda, sirgelt seista ja
liikuda, viiskalt tantsupõrandal käituda. Nad
eristavad muusika järgi erinevaid tantse
ning oskavad tantsida aeglast valssi, rocki,
cha-cha-chad ja erinevaid seltskonnatantse. Tublimatel on võimalus jätkata
jaanuarikuust ka treeninguid.
Laste edasijõudnute grupis treenib 25
last, kes on vanuses 7-10 aastat. Praeguseks on harjutatud üks aasta, treenitakse
kolm korda nädalas, lisaks käiakse
võistlustel ja esinetakse erinevatel üritustel.
Nende väikeste tantsijate suurimaks eeskujuks on Jüri Gümnaasiumi õpilane Oliver
Papp, kes tegutseb tantsuklubis ka abitreenerina ja õpib alates septembrikuust
Soomes maailma esitreenerite käe all. 6aastaselt tantsimisega alustanud noormees
on trenni teinud 11 aastat ja nüüd on Oliver
suhteliselt lühikese aja jooksul saavutanud
noorte vanuseklassis (16-18-a.) väga häid
tulemusi. Tallinn International Open ´04
Maailma karikavõistluste etapil saavutas ta
koos oma tantsupartneri, soomlanna Laura
Wimmeriga ladina-ameerika tantsudes 10nda koha. Sellega edestasid Laura ja Oliver
kõiki Eesti ja Soome paare.
Täiskasvanute grupis on tantsimas ligi
30 inimest, kelle vanus jääb 18 ja 60 vahele.
Tantsuõhtud toimuvad teisipäeviti kell 19
Lagedi koolimajas ja kolmapäeviti kell 19
Rae Kultuurikeskuses. Uuel aastal kohtume
5.jaanuaril kell 19 Rae Kultuurikeskuses ja
kuna tantsu võib õppida igas vanuses, siis
kõik on oodatud.
Kohtumisteni tantsupõrandal!
Eve Aunver,
tantsuõpetaja

Laura Wimmer ning Oliver Napp tantsimas
võistlusel Tallinn International Open ´04.

Peterburi tsirkus
võlus ahvi ja klouniga
27. novembril toimunud Peterburi tsirkuseetendus võlus väikeseid ja suuri vaatajaid
mitmete atraktsioonidega. Rae Kultuurikeskuses võis vaadata põlevaid kurikaid
loopivat þonglööri ja maotüdruku etteastet,
imestada akrobaadi- ja mustkunstitrikkide
üle, kaasa elada dresseeritud koerte ja
ahvi lavanumbritele. Kõikide etteastete
vahel esines oma naljanumbri-tega kloun.
Tsirkuseetenduse lõpus oli kõigil soovijatel
võimalik osta õhupalle, vilekesi ja pallikesi
ning teha koos laval olnud kangelastega
fotosid.

Teatrifestival tõi Jürisse ligi 200 noort

Jõhvi noorte emotsionaalne ja mõjuv etendus

3. detsembril Rae Kultuurikeskuses
toimunud teatrifestivalil H-haigus; Iinimlikkus ja V-valikud osales üle 200
õpilase, kes esindasid 13 teatritruppi
Kirde-, Põhja- ja Lääne-Eestist. Osalejaid
oli nii Jürist, Keila-Joalt, Viimsist aga ka
mitu truppi Jõhvist, Pärnumaalt, KohtlaJärvelt. Etendused oli nii eesti kui vene
keeles ning neid hindas þürii koosseisus
näitlejatar Kadri Adamson, linnateatri
näitleja ja ürituse patroon Indrek Ojari,
Eesti pereplaneerimise Liidu koolituskeskuse juhataja Margit Koor ning teatriprojekti juhiabi Irene Pukk.
Lääne-Eesti truppide seast võitis
esikoha Pärnu Koidula Gümnaasiumi II
grupp etendusega „Reisile Sinuga”.
Kirde-Eesti truppide arvestuses tunnistati
parimateks Jõhvi Koolinoorte Maja
etendus „Seina juures” ja KohtlaJärve
Noortekeskus looga „Kas kunagi võidab
mõistus?”. Põhja-Eesti parima etenduse
andis Tallinna Humanitaargümnaasium
looga „Me räägime”.
Festivali avasid Jüri kooliteatri „Vaba
Valik” noored näitlejad, sõna said ka Rae
valla noorsootöötaja Lianne Ristikivi ning
Eesti Pereplaneerimise Liidu koolituskeskuse juhataja Margit Koor. Kõiki etendusi
juhatasid sisse Jüri kooliteatri näitlejad,
kes ühtlasi avasid ka oma originaalse

etendusega festivali. Suurteks abilisteks
olid Madis ja Mart Võrklaev, kes tulid kõikide
truppide valgus- ning muusikasoovidele
vastu. Korraldajate nimel tahan kindlasti
tänada Rae valda ja Rae Kultuurikeskuse
töötajaid, kes toetasid meie üritust ja olid
suureks abiks.
Þürii oli meeldivalt üllatunud, kiitis kõrget
taset ja probleemile lähenemise originaalsust. Võitjaid ootab ees esinemine kümne
erineva publiku ees, et sellega viia festivali
sõnumit erinevatele õpilastele koju kätte.
Omavahel konkureerivad need trupid alles
kevadel HIV-teemalisel konverentsil, kus
selgub peavõitja.
Þürii märkis veel sedagi eraldi ära, et
kuigi eestikeelsed trupid olid väga heal
tasemel ja esinesid huvitavate lavastustega, siis venekeelsed etendused puudutasid vaatajaid just seetõttu, et neil noortel
on HIV-temaatikaga sootuks isiklikum
kokkupuude.
Tagasiside truppidelt kõlaks kokkuvõtvalt nii, et korraldada selliseid festivale
mõne teiselaadse teemaga edasi ning et
selles ürituses oli ka palju õpetlikku.
Ingrid Pukk,
teatriprojekti juht

Þüriiliikmed Margit Koor (vasakul) ja Kadri
Adamson (paremal).
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RAE NOORTEÜHINGU TEATED
Detsembrikuu on jõulukuu ja jaanuarikuuga
tervitame uut aastat - meiegi noored nii
Lagedil kui Jüris teevad selleks puhuks usinasti ettevalmistusi. Noortele on plaanis mitmeid ettevõtmisi, nii näiteks toimuvad vanaaasta ärasaatmise õhtu, ühine spordipäev,
noorte väljasõit Ravila noortekeskusesse.
29. detsembril on plaanis korraldada
vana aasta ärasaatmise õhtu Lagedi noortetoas ja Jüri Noortekeskuses. Võtke aga hea
tuju ja säraküünlad kaasa! Ühtlasi toimub ka
noolemängu finaal, kus võitjaid ootab ees
auhinnad.
Jaanuarikuu alguses toimub ühine
spordipäev, kuhu on kutsutud Mustamäe
Avatud Noortekeskuse breikarid, kes näitavad oma oskusi ja annavad noortelegi
võimaluse end tõestada. Ootame ka kahte
Tallinna Pedagoogikaülikooli kehakultuuri
noormeest Ronaldit ja Madist õpetama meie
noortele enesekaitse- ja maadlusvõtteid.
6. jaanuaril on plaanis teha ühine väljasõit nii Lagedi kui ka Jüri noortega Ravila
noortekeskusesse. Nendega on meil vii-

mastel kuudel toimunud tihe ja meeldiv
koostöö, vanemate kirjalikul loal saavad
noored ühtlasi ööbida noortekeskuses.
NB! Kindlasti palume noortel end
väljasõidule eelnevalt registreerida, siis on
teada kindel osalejate arv ja noortejuhid
oskavad arvestada ürituse korraldamisel
vajaminevate ressursidega.

DETSEMBER 2004
Kuupäev Tegevus noortekeskuses

MTÜ Rae Noorteühingu juhataja ja
noortejuhid
Lagedi noortetuba on avatud
E-N 14 - 21 ja R 14 -18
Juhataja vastuvõtuaeg Lagedil
teisipäeviti 15 - 17
Jüri Noortekeskus on avatud
E-N 13 - 21 ja R 14 -18
Jüri Noorekeskuses on juhataja kohal
iga päev 13 -17

E
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27.
28.
29.

N
R

30.
31.

E
T
K
N

3.1.2005
4.1.2005
5.1.2005
6.1.2005

R

7.1.2005

Igapäevategevused
Igapäevategevused
Vana-aasta ära saatmine.
Noolemängu finaal
NB! Vajalik eelregistreerimine!
Igapäevategevused
Noortekeskus on suletud.
Head uut aastat!
Igapäevategevused
Spordipäev kultuurimajas
Igapäevategevused
Ühine väljasõit
Ravila noortekeskusesse
Tagasisõit koju...

KADRIPÄEV TAARAMÄE LASTEAIAS

AA

B
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HA

J

UM

A

R

HARJUMAA BALL
ON SEEKORD
UNGARI STIILIS

Taaramäe lasteaias möödus kadripäev koos
päris elus kana ja lõbusate ettevõtmistega
lasteaia territooriumil olevas sajandivanuses majakeses.
Suurrättidesse mähitud ja vahvate näomaalingutega Kirsikese, Pihlaka, Kellukese,
Sirelikese ja Õunakese rühma lapsed koputasid agaralt majauksele. Kui Jüri ja Mari
nad sisse kutsusid, said nad proovida oma
osavust nii lõngakera viskamises, kanale
terade puistamises kui ka õnnepudru söömises. Äkitselt sisseastunud hani uuris suuremate laste käest, kuidas edeneb neil lugemine ja arvutamine.
Jüri ja Mari kui lasteaia tegelaskujud on

taat-eit, kellel viis last. Kõige väiksem on
nendest Pesamuna (ehk sõimerühm) ning
kui kevadisel kiigepeol olid nad noored, siis
nüüd talve hakul juba pisut vanemad tegelased.
Hoovipealne majake on küll üsna kehvas seisus, kuid sellele vaatamata on lasteaia kasvatajad püüdnud just seal koos lastega tähistada eestlaste rahvakalendri pühasid. Muusikakasvataja Külli Leplandi sõnul
sünnivad lasteaias toimuvad ettevõtmised
ikka enamasti kasvatajate ühistööna. Uuel
aastal on suuremate üritustena plaanis teha
õues vastlatrall ning 30. aprillil on lubatud
korraldada suur nõidade etendus.

Traditsiooniline Harjumaa Ball toimub
30. detsembril kell 18 Rahvusooperis
„Estonia“. Meeleolukas aastavahetuse programm on Ungari stiilis.
Operetikavas nimetusega Helisev
Ungari esinevad külalissolistid Budapesti Operetiteatrist tuntud tðaardaðimeloodiatega ning Rahvusooperi
solistid, koor, balletitrup ja sümfooniaorkester.
Õhtuprogrammis saab veel näha
Rahvusooperi balletitrupi ja Toivo
Undi ansambli esituses Russell
Adamsoni jazzballetti „Tatjana tantsib
tangot, Pushkin poloneesi“. Talveaias
esinevad Harjumaa silmapaistvamad kollektiivid. Tantsuks esineb Karl
Madis ja ansambel „Karavan“.
Piletid hinnaga 180-250 krooni on
saadaval Harju Maavalitsuses, Roosikrantsi 12 kultuuri- ja sporditalituses
tööpäeviti kella 11-15. Broneerimine
telefonidel 611 8758, 50 87808.

Kadripäevalised sajandivanuse majakese trepil.
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RAE VALLA 2005. AASTA KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED
Aeg
JAANUAR
27.jaan
28.jaan
30.jaan
VEEBRUAR
8.veebr
13.veebr
23.veebr
24.veebr
25.-26.veebr
MÄRTS
3.märts
7.märts
12.märts
APRILL
2.apr
5.apr
8.apr
9.apr
27.apr
22.- 24.apr
28.apr
29.apr
MAI
12.mai
14.mai
15.mai
19.mai
22.mai
mai
21.mai
JUUNI
3.juuni
22.juuni
23.juuni
JUULI
2.juuli
juuli
16.juuli
17.juuli
AUGUST
28.aug

Üritus

Koht

Sisekergejõustiku võistlus Rae valla koolidele
Koolidevaheline Moeshow
Suusamatk peredele

Tallinn
Rae Kultuurikeskus
Jüri

Suusatamise võistlus Rae valla koolidele
Vastlatrall
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Mälestushetk Eesti Vabariigi aastapäeval Jüri kirikuaias
Lagedi Põhikooli 220. aastapäev

Jüri
Jüri Lehmja tammik
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Lagedi Põhikool

Lauatennise võistlused Rae valla koolidele
Noorte korvpalli festival
Rae valla judoturniir

Vaida
Jüri Gümnaasium
Rae Kultuurikeskus

Korvpalliturniir "Suitsupõrsas"
Saalijalgpalli võistlus Rae valla koolidele
Valla laste lauluvõistlus
Perepäev (kontsert)
Tütarlaste võrkpalliturniir
Jüripäeva mängud
Valla abiturientide vastuvõtt
Valla tantsupäev "Tants ja lust"
Volbripäev

Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Rae vald
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri

Valla teatripäev
Ekskursioon Rae valla vaatamisväärsused
Tantsuvõistlus "Vaida kevad 2005"
Kergejõustiku võistlus Rae valla koolidele
"Tammiku Rattaralli"
Sõpruskohtumine Masku vallaga
Jüri Klunker

Rae Kultuurikeskus
Rae vald
Vaida
Jüri Gümnaasium
Jüri
Jüri Gümnaasium
Jüri

Valla parimate õpilaste vastuvõtt
Jaanipäev Jüri alevikus
Mälestushetk võidupühal Jüri kirikuaias

Rae Kultuurikeskus
Jüri
Jüri

Jüri Ühepäeva Kümnevõistlus
Valla nime taastamise aastapäev
Rannavolle/Ranna Cup
Rae Rammumees

Jüri
Vaskjala
Lagedi

Lagedi Derby

Lagedi
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SEPTEMBER
3.sept
Tänavakorvpall
13.sept
Sügisjooks Rae valla koolidele
18.sept
"Tammiku Rattaralli"
22.sept
Mälestushetk Vaskjala lahingus
langenute haual Jüri kalmistul
OKTOOBER
2.okt
Rae valla jahilaskmise MV
4.okt
Jalgpalli võistlus Rae valla koolidele
7.okt
Õpetajate päeva tähistamine
14.okt
Hooaja avapidu
21.-22.okt
Jüri Gümnaasiumi 25 aastapäev
30.okt
Tantsuvõistlus "Vaida sügis 2005"
NOVEMBER
5.nov
Rae valla male-kabe MV
9.okt
Jalgpalliturniir FC Jyri Cup
7.nov
Noorte korvpalli festival
16.okt
Jalgpalliturniir FC Jyri Cup
17.nov
Rahvastepalli võistlus Rae valla koolidele
19.nov
Võrkpalliturniir
23.okt
Jalgpalliturniir FC Jyri Cup
23.nov
Valla ajalookonverents õpilastele
25.nov
Valla 139.aastapäeva kontsert ja peoõhtu
30.okt
Jalgpalliturniir FC Jyri Cup
DETSEMBER
5.dets
Noorte korvpalli festival
13.dets
Saalihoki võistlus Rae valla koolidele
14.dets
Rae Huvialakooli talvekontsert
17.-18.dets Jõuluturniir jalgpallis
20.dets
Valla pensionäride jõulupidu
21.dets
Suurte perede ja puuetega laste jõulupidu
dets
Jõulumaa
30.dets
Valla aastalõpupidu

Jüri
Lagedi
Jüri
Jüri
Männiku
Vaida
Rae Kultuurikeskus
Jüri Gümnaasium
Vaida
Vaida
Jüri / Vaida
Vaida
Jüri / Vaida
Vaida
Jüri / Vaida
Jüri / Vaida
Rae Kultuurikeskus
Jüri / Vaida
Vaida
Vaida
Rae Kultuurikeskus
Jüri Gümnaasium
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Rae Kultuurikeskus
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JÜRI KIRIK JA KIRIKUÕPETAJAD
On jõuluaeg. See aeg on antud meile ja
me võtame selle vastu. Pakutu on
traditsionaalses mõttes järjepidev
põhjapoolkera rahvastele muinasajast
alates kui talvise pööripäeva tähistamine.
Alates 4. sajandist tähistatakse seda
aega ka kristluses. Jeesus Kristuse,
tema armastuse ja andestuse kaudu sai
lihtsurelik lootuse isiklike imede
võimalikkusele.
Uku Masing on kirja pannud inglise
luuletaja William Blake seletuse imede
suhtes: Jeesus ei saanud teha imesid
uskmatuile, tähendab, inimene, kes
arvab, et imede aeg on lõppenud, on
võtnud endalt võimaluse kogeda imet!
Uku Masing vastaks nagu paljude eest:
Ma tean küll, mida imede uskumine mulle
annaks, tahaksin aga uskumise tulemust
uskumata! Kõike muud usuks enne, siis
alles taevariiki!
Ja ometi on jõuluöö taevalik
pühaduse aeg. Imeline.
Jätkame septembrikuu Rae Sõnumites ilmunud teksti “Jüri kirik ja
kirikuõpetajad”.
Aastatel 1558-1583 toimunud Liivi
sõda ja sellele järgnev Rootsi aja algus oli
kannatusterohke ka Tallinna linnaga
tihedalt seotud Jüri kihelkonna elanikkonnale. Ehkki selle aja Jüri kirikukoguduse elu ja pastorite (kirikuõpetajad
Hans Kuhn, Johann..., Heinrich) kohta
andmeid ei ole, võib oletada, et Tallinna
linna piiramised vaenlaste poolt, sõjalaagrid Lasnamäel ning sõdurite toidumoona riisumised lähedalolevatest
küladest sundisid elanikke varju ja kaitset
otsima linnamüüride tagant. Balthasar
Russow (tema isa oli Aruküla kandist
Kurla külast pärit veovoorimees Simon
Rissa) ei maini küll otseselt Jüri kihelkonda omakirjutatud “Liivimaa kroonikas”, kuid Tallinnaga seotu haakub
kindlasti Tallinna lähedaste mõisatega.
Kroonika mainib 1566. aasta katku,
mis laastas Tallinna ja Tallinna ümbruse
külasid. Katk puudutas ka endist VanaLehmja küla, mis Lehmja mõisniku von
Lestinghauseni käsul asustati ümber 3
kilomeetrit Tallinna poole Jaagumäe
külasse. Katkust ellujäänud külaelanikud
viisid oma küla nime endaga kaasa.
17. sajandi rootsiaegne Jüri
kirikulugu saab Põhjasõja-aegsel ja
sellele järgneval Vene ajastul hoopis
teistsuguse ilmingu. Aastatel 1695 - 1697
oli ümbruskonnas suur näljahäda. 18.
sajandi alguses laastas Jüri ümbrust
sõda ja sellega kaasnev katk.
Rootsi aegne Jüri kiriku igapäevaelu
Veel oli talupojal võimalik aastas maksta
kirikule 3 külimittu kaeru ja 1 nuut linu.
Viljavõlad said vahel tasutud puude

viimisega kirikuõpetajale. Vabad
talupojad tõid õpetajale sinki ja leiba.
Kiriku sissetulekud olid trahvirahad,
kellalöömine, surnutekkide laenutamine,
hauaplatsid ja korjandused kellakotikesega. Õpetaja Schneider nõudis rangelt
makse. Õpetaja Kochi ajal aga kadus
talupojal vaesuse, nälja ja sõdade tõttu
võimalus kirikumakse maksta. Kirik ei
suutnud enam kirikuviina ja armulaualeiba osta ning vähest raha hoiti
rahalaekas, mis oli kolme lukuga kinni.
Jumalateenistused kestnud kuni 1699.
aastani Tallinna Püha Vaimu kirikus sisse
seatud jumalateenistuste kujul.
Alates 1699. aastast aga hakatud
eestikeelseid jutlusi pidama Sthali
käsiraamatute järgi. Harilikel jumalateenistustustel, ka kolmapäevastel
kannatamisaja ja palvepäevadel käis
jutlustel halbade teeolude ja ränga töö
tõttu vähe talupoegi. Tihti jutlustanud
õpetaja tühjadele pinkidele.
18. sajandi keskel algas jumalateenistusest moodustatud katehisatsioon e
usulise hariduse andmine talupoegadele, sest puudusid koolid. On märgitud,
et Jüri kihelkonna talupoegade teadmised katekismuse tundmises olid
paremad, kui teistes Eestimaa maakogudustes. Armulaual käijaid oli palju, eriti
1692. aastal, kui ümbruskonnas levis
tüüfuseepideemia. Tasu armulauale oli
üks lammas. Enne armulauda peetud
pihti. Kes armulauale esimest korda
tahtnud tulla, see pidanud ennast
usuõpetuses end katsuda laskma.
Ristimise viis läbi õpetaja, tema äraolekul
köster. Hädaristimised olnud peaaegu
tundmatud. Sündimiste arv oli aastas
keskmiselt 140, väljaspool abielu
sündinuid umbes 4. Ristimismaks olnud
pool vasktaalrit ja väljaspool abielu
sündinud lapse puhul 1 taaler trahvi.
Laulatused toimusid kirikus. Abielud,
kus laps enne sündinud, toimusid toas.
Enne laulatust peetud kihlamist.
Kihlamisele ja laulatusele said paarid,
kes mõistsid katekismust. Pulmad
toimusid peaaegu ainult talvel. Laulatustunnistus maksis 2 taala vaske ja
pruut pidi pulmapäeval teise koguduse
liikmeks astumisel kirikule sukki ühes
paeltega, ühe vöö või ninarätiku kinkima.
Avalikku abielurikkumist tulnud külades harva ette, küll aga sagedamini
mõisates, kus kupjad ja ametnikud orjatüdrukuid narritasid. Ka mõisnikud
elanud talutüdrukutega porduelu. Põhjasõja ajal, kui mõisad ja külad sõdureid
täis seisnud, võtnud liiderlik elu ka
külades võimust.
Surnu matmispaik sõltus seisusest
Surnud maetud juba Rootsi ajal nii kiriku

(järg)

ümber olevasse surnuaeda kui ka
kirikusse meeste ja naiste toolide alla ja
kooriruumi. Need, kes armulaual ei käinud, alkoholi kätte surnud, liiderlikult
elanud mehed ja naised, kes olid vargad
ja mõrtsukad, need maetud surnuaia
nurka või väljaspoole surnuaeda ilma
lauluta ja kellalöömiseta.
Aadlisoost perekondade jaoks olnud
perekondade matusekohad kooriruumis.
Koht maksnud 25 taala. Jüris kui ka üle
Eestimaa on tol ajal maetud surnuid ka
kalmetesse või vanadesse palvetamiskohtadesse. Alles Rootsi aja lõpul hakanud paganausu komme ära kaduma.
Salaja matmine oli tingitud sellest, et
talupoegadel polnud kirikule maksta
matuseraha. Kõige sagedasemad
salajased matmised olid nälja-, katku- ja
sõja-aastail.
1980-ndatel aastatel toimunud väljakaevamistel Vana-Lehmja küla kõrval
Pildikülas avastati vana asulakoht ja
hilisem matmispaik, millest leiti ka
Põhjasõjast pärit Peeter I kolme sõduri
luustikud ja arvukalt muid leide (pronksist
vene õigeusu rist, Vene hõbekopikas,
vaskne vene denga). Arheoloog Aivar
Kriiska kirjutas Harju Elu 17. novembri
1990 artiklis ”Kas Põhjasõja-aegne
matmiskoht” mõttest, et Tallinna piiramisel osalenud Vene tragunite allüksuse
peatuspaik oli arvatavasti Vana-Lehmja
küla ümbrus. Laastav katk ei halastanud
ka venelastele ja ehk olid need kolm
tragunit katkuohvrid. Kuna õigeusklikke
ei saanud matta luteriusu kalmistule Jüri
kirikuaeda, siis maeti nad kiiresti Pildikülla sõdurite peatuspaiga lähedale.
Jüris peetud kirikukohut kord kirikumõisas, kord Rae mõisas. Surnuaial
seisnud kirikupost. Õpetaja Schneideri
ajal on kirja pandud lugusid, mil viisil viidi
täide kirikukaristusi. 1673. aastal
pidanud keegi talupoeg Nabalast jumalateenistuse ajal põlvili olema, pahemas
käes kett ja parem paljas, selle eest, et
oma isa veriseks oli löönud. Pärast
jumalateenistust pidanud ta vanematel
ümber kaela kinni võtma ja andeks
paluma. 1678. aastal peksti kirikupostis
vitstega üht Kautjala meest, kes Kurnalt
ühe tüdruku oli ära tapnud.
Katku mõju oli laastav
1710. aastal möllanud katku järele
koostati kaks aastat hiljem ehk 1712.
aastal mõisate järgi nimistu, kuhu märgiti
üles külade ja talude kaupa ellujäänud,
samuti ka arv katkusurnute kohta. Enne
viimast suurt katku elas Jüri kihelkonnas
talurahvast 1293 hinge. Neist suri katku
1072 inimest ehk 82,9 %.
Katku suri ka Jüri kiriku pastor Peter
Koch (1689 - 1710). Pärast võitu
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Keskaegne Jüri kirik Jüri kihelkonna maastiku taustal. Vaskjala külas sündinud eesti kunstniku ja graafiku Johann Rudolph Berendhoffi
poolt joonistatud vana kiriku motiiv on ainukene teadaolev piltlik teave kirikust, mille ehitusaeg võis olla sajand enne Liivi sõda ja mille
asemele 1885. aastal ehitati uus, tänane Jüri kirik.

Põhjasõjas astus Venemaa koos rea
Euroopa monarhistlike riikidega uude
valgustuslike reformide ajajärku, mille
pani aluse Peeter I ja mida jätkas
Katariina II. Uus ajajärk algas ka usulises
liikumises. Kuni tolle ajani valitses
Eestimaa luterlikus
kirikus ja koolis
piiramatult vittenberglaste ortodoksia.
Uus põlvkond kirikuõpetajaid, kes olid
käinud õppimas Halle ja Jeena ülikoolides, võtsid aluseks pietismi (usuline
liikumine, mis taotles vagadust, elavat
usutunnet, ranget moraali, rahvaharidust).
Jüri kirikuõpetajad
Pietist Anton Thor Helle kutsuti Jüri
koguduse õpetajaks 1713. aastal. Jüri
kirikumõis oli Põhjasõjast puutumata
jäänud ning üsna heas korras. Puuduvad
aknad kingiti raehärrade poolt. Kiriku
ornaat, nagu kroonlühtrid, kellad jne olid
enne sõda Tallinna Püha Oleviste
kirikusse peitu viidud. Ka õpetaja maja oli
veel elamiseks kõlbulik. Kirikumõisa
maad aga olid söödis, aed ilma puude ja
põõsasteta. Kirikumõisa talud olid
lõhutud, vähesed katkust ellujäänud

elasid kirikumõisa küünis või olid
lahkunud kihelkonnast. Anton Thor Helle
võttis oma õlgadele kirikukoguduse
ränkraske aja muutmise, ta suri aastal
1748.
Jüri kirikuõpetaja Mag. Gottfried
Schröder (1749 - 1770) nimetati
ametisse 30. aprillil 1749. aastal. Sai
Konsistooriumi assestoriks 26. jaanuaril
1765 ning suri 20.novembril 1770.a.
Jakob Johann Höppner (1771 - 1748)
kinnitati Jüri koguduse õpetajaks
16.aprillil 1771 ja õnnistati kohale
20.septembril. Suri 1791.aastal.
Jüri kirikuõpetaja Reinhold Johann
Winkler (1795 - 1815) sündis 12.
jaanuaril 1767. aastal Tallinnas
superintendent R.J.Winkleri pojana.
Õppis aastail 1773 - 1783 Jenas. Oli
aastaid koduõpetajaks Eestis. Jüri
koguduse õpetajaks ordineeriti 23.
septembril 1795.aastal. Konsistooriumi
assessor alates 30.juunist 1810. aastast.
Sama aasta 21.oktoobrist kutsuti
ülemõpetajaks Tallinna Rüütli- ja
Toomkirikusse, kus oli ametis 1815.
aastani. On avaldanud vaimuliku sisuga
töid, nagu “Meie ristiusso õpetussed” ja

selle lisana “Mõnned Waimolikkud
Laulud” ning “Jummalasanna laulud”.
Temalt on ilmunud ka sõjalaulude
kogumik. Õpetlikke laule ja valme leidub
tema teoses pealkirjaga “Juttud”. R.J.
Winkler suri 1815. aastal.
Jüri kirikuõpetaja Peter Heirich
Schwabe (1811 - 1846) sündis 6.aprillil
1784.aastal. Jüri koguduse õpetajaks
õnnistati ta 19.veebraril 1811. Teda austati
aastal 1818 õpetajaristiga 1812. aasta
sündmuste eest. Ta töötas vakantsetel
ametikohtadel Tallinnas Leskede- ja
Vaestekassas, Toomvaestekoolis. Jüri
koguduse eestseisjaks sai 1832. aastal ja
sama aasta veebruarist töötas praostina.
Teda autasustati 1843. aastal kuldse
auristiga koos kuldketiga. P.H. Schwabe
on kultuurihuvilise pastorina jätnud jälgi
kohalikku ja üldisesse kultuurilukku. Teda
mainitakse 1822.a ja arvatavasti ka
1823.a Gresseli Kalendri autorina. Suri 62
aastaselt, olles teeninud Jüri kogudust 35
aastat. Peter Heirich Schwabe on maetud
Jüri kirikuaeda.
Varje Malsroos
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SALU KÜLA LUGU
Vana Salu küla asub Rae valla lõunapiiril,
kust Kose ja Raasiku alevikeni
kilomeetreid vähem kui vallakeskusesse.
Salu küla sattumine Rae valda on
nõukogudeaegne pärand, kui Pikavere
külanõukogu liideti Sommerlingiga.
Seetõttu polegi imestada, et Vaidast
keskuse poole elavad inimesed küsivad,
kus selline küla asub või Salu vanem
põlvkond pole Rae valda päriselt omaks
võtnudki. Seda enam, et piirkonna
ajalooline keskus on endiselt Pikavere.
Pikaveres asuvad kool, velskripunkt,
sidejaoskond, raamatukogu ja kauplus.
Suvel toimunud külapäevadel oli Salu
kindlasti vähim tuntud küla.
Taanlased andsid külale nime
Tuntud kodukandiuurija Oskar Raudmets
pidas siinset asustust väga vanaks.
Praegu on külamaadel märgistatud 12
kultusekivi, 2 muinasasula kohta ja
kivikalme. Sooserval seisab kaunis
küngas Tatamägi väheuuritud pelgupaik.
Esimesed kirjalikud andmed pärinevad
1241. aastast, mil Taani preestrid
ristikäike toimetasid. Nii selle kui
muinasasula ja kultusekivide järgi võib
arvata, et vanim paik on siin praegu
Übinaks kutsutud ala Piiguta ja Enni
talude piirkonnas, mis oli taanlaste kirjas
Ubbina. Selle lähedal on ka Tatamäe
pelgupaik. Asustuse liikumisega
lõunasse ilmus uute alade nimena Sallo,
millest peagi sai Salu. Ubina nimi on
põliselanike mälus moondunud Übinaks.
Praegune Salu küla laiub kahel pool
Kohila-Jägala maanteed, Vaidast 5
kilomeetrit vasakule mööda kurvilist
kruusateed. See on tüüpiline Põhja-Eesti
lavamaa väikevoorte ja tagasihoidlike
nõgudega. Moreentasandikul on vähese
liivsavimullaga põllud, metsatukad ja
rohked madalsood. Siin asub kahe suure
jõe, Pirita ja Jägala veelahe. Leivajõgi viib
vee Pirita jõkke, küla idaservast on
äravool Pikavere oja kaudu Jägala jõkke.
Pikavere mõisa mainitakse 1446.
aastal. Salu külast on mõisakeskusesse
3 kilomeetrit ja mõisapõldude laiendamisega kaasnenud talude hävitamise
mõju oli siinkandis väike. Rahva põhitegevus on alati olnud põllu- ja loomapidamine. Eesti Vabariigis, talude tõusu ajal
arenesid eesrindlikumad majapidamised
Annuksel, Salus, Tõnuval ja Matsul, kus
kuivendati agaralt maasoid. Loodi ka
Kördioja Veeühing. Piigutal oli külasepa
töökoda ja Ristil kauplus, kus oli ka
esimene telefoniühendus.
Nõukogude aeg tõi palju muutusi
Kui nõukogude võim jõudis kolhooside

rajamiseni, oli Salu küla Harjumaal
esimeste seas. Kolhoos nimega Tulevik
loodi 1948. aasta sügisel ja selle
esimeseks esimeheks oli Anton Kits, kes
pidas vastu kolm päeva. Gustav Kangur
pidas ametit väikekolhooside ühendamiseni Tðapajevi-nimeliseks kolhoosiks.
Pikka aega oli edukalt esimehe kohal
Harald Rande. Kui esimene madalseis ja
valu üle elatud, hakkas ühismajandis elu
laabuma.
1953. aastal jõudis külasse elekter ja
1954. aastal hakati ehitama suurt
karjalauta. Küla maadele ehitati veel kaks
karjalauta ja juurviljakelder. 1970. aastal
ühendati kolhoos Vaida sovhoosiga.
Suurmajandi ääremaadel oli puudusi,
kuid tehti tööd ja elati. 2004. aastal
tegeleb põllumajandusliku tootmisega
kolm talu, neist ainult perekond Kochil on
ainsana ka lüpsikari.
Administratiivselt kuulus küla Peningi
valda, siis Pikavere külanõukogusse ja
seejärel Rae valda. 1950ndail oli siinmail
Kose rajoon ja üle elati ka Tallinna oblasti
aeg 1952.-1953. aastal.
Nõukogude ajal oli Võisilma talus
muuseum. 1922. aastal toimus siin võimude eest salaja Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu I kongress. 1960ndatel aastatel tehti majja muuseum, mille
õuele telliti nägus monument Ike Volkovilt.
Kohalikus poliitikas on aktiivselt
osalenud erinevatel aegadel Nigulas
Salusaar, Jüri Arakas, Gustav Kangur,
Linda Kure. 1939. aasta sügisel nägi Salu
rahvas vahetult Vene vägede saabumist.
Siinset maanteed mööda veeres enamus
saabujaid lääne poole. Pealtnägijate
sõnul olnud autosid nii palju, et teele
jäänud kummikord.
Kui sakslased 1941. aastal Tallinna
suundusid, kaevasid venelased küla
keskele kaitseliini, mille säilmeid on
siiamaani näha. Küla õnneks oli sakslaste
tulek nii võimas, et lahing jäi pidamata.
Küll nõudisid sõda ja tagalavõitlused
mitme noore mehe elu.
Tuntud kui haridus- ja kultuurikeskus
Hariduslooliselt on Salu külal piirkonnas
eriline koht. Esimene koolimaja ehitati siia
1869. aastal. Praegusele Pikavere
Põhikoolile on see number sünniaastaks.
Tolle aja kohta moodne koolimaja töötas
siin 1914. aastani, mil naaberkülasse
ehitati uus ja suurem hoone. Oma
esimesed 11 tööaastat tegi siin legendaarne õpetaja Alfred Reinula, kes oli
Pikavere koolijuht 50 aastat.
1920-1930ndail aastail oli Piiguta talu
peremees Jüri Suurkuusk Pikavere
puhkpilliorkestri eestvedaja. Külarahvas

osales Suursoo rahvamajas Ülemaalise
Noorsoo Ühenduse tegemistes. Peale
sõda osalesid küla mehed-naised
Pikavere rahvamja rahvatantsurühmades ja laulukooris, käidi laulupidudel.
Üle saja aasta on Matsu talu karjamaa
serval püsinud kiige- ja tantsuplats, kus
peeti jaanitulesid ja peeti võrkpallilahinguid.
Vaino Napp
Pikavere kooli ajalooõpetaja·

!

!

6. augustil valiti Salu külale
vanem, selleks on energiline
Meeli Pajuvits, keda aitab
tegemistes kolmeliikmeline
eestseisus
2004. aastal toimunud Rae valla
külade päeval tuli Salu küla
võistkond viktoriini ülekaalukaks
võitjaks. Vaino Napi sõnul on võit
seda uhkem, et tegemist oli Rae
valla ajalugu puudutava
võistlusega ning väike ääremaa
küla edestas vallakeskuses ja
selle lähedal asuvate külade
võistkondi.

Tallinna soodsaim
prillipood nüüd avatud!

Lai valik prilliraame jõuluhindadega.
Klaasid alates 25.- ja raamid alates
90.-. Prillide tegijale nägemise kontroll
tasuta. Rae valla elanikele
lisasoodustus -10%.

Tallinn,
Narva mnt. 7c
( hoovis )
Tel. 633 9908
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RAE KOSS JÄTKAB OMA TUBLIT VÕIDUSEERIAT
Meeste II liigas mängiv korvpallimeeskond
Rae Koss jätkab oma võidukäiku. 12st mängust on saadud 12 võitu, sellega juhitakse
kindlalt oma alagruppi. Kogu liiga statistikas
on tabelis, mis näitab ühe mängu kohta
kogutud punktide arvu, kõrgel ehk neljandal
kohal Kristjan Laurits. Üheksa mängitud
mängu jooksul on ta visanud kokku 202
punkti, mis teeb ühe mängu keskmiseks
punktide arvuks 22,44 punkti.
Jaanuarikuus võib valla korvpallimeestele kaasa elada 14. jaanuaril kell 20.30
Jüri Gümnaasiumis toimuval kohtumisel,
kus Rae Koss mängib Kortree SKga ning
16. jaanuaril kell 17 Tallinna Tehnikaülikooli
saalis toimuval mängul, kus palliplatsi jagavad Rae Koss ja TTÜ KK/Arco Vara
meeskonnad.
Korvpallimeeskonna Rae Koss võidukas
meeskond.

JÜRI
GÜMNAASIUMI
NOORED
OLID EDUKAD
POISTE
KORVPALLIVÕISTLUSTEL
24.-25. novembril toimusid Eesti
Koolispordi Liidu C-klassi korvpallivõistlused nimetuse alla NIKE CUP
2005. Piirkonna etapil olid edukad
mitmed Jüri Gümnaasiumi noored
korvikütid.
Janar Sõlg saavutas harjutuses
"Kolm tabamust" I koha ( läheb edasi
vabariiklikule võistlusele) ning
harjutuses "Süstik" IV koha. Arko
Kruus saavutas harjutuses "Slaalom"
II koha. Võistkond koosseisus Erki
Saks, Janar Sõlg, Marek Võsang,
Margus Koppel, Illimar-Ingmar
Ruudna, Sten-Kristjan Saarik, Sten
Kruus, Arko Kruus ja Robert Veskus
saavutasid poiste korvpallivõistlustel
NIKE CUP 2005 5.-6. koha.

FC JYRI 93 VÕIDUTSES TURBA CUP'IL

FC Jyri `93 võistkond näitab uhkusega võidumedaleid.

21. novembril võitis jalgpalliklubi FC Jyri
1993. aastal sündinud poiste võistkond
Turbas, sealse jalgpalliklubi poolt
korraldatud Turba Cup´i. Koguti 9 punkti ja
väravate vahe oli 15:3. Teisele kohale jäi FC
Kotkas ning kolmandale NJK Turba I
võistkond.

Jüri noored on mälumängus edukad
Jüri Gümnaasiumi keskkooli noortest
koosnev võistkond (Annika Vall, Laivi
Tahk, Birgit Parmas ja Tarmo Tuul) saavutas Eesti koolinoorte meistrivõistlusel

mälumängus I eelvoorus 2.-3. koha. Nii näiteks tuli neil vastata küsimustele, millise aine
õpetajaid töötab Eesti üldhariduskoolides
kõige rohkem või mida saab sõeluda Eratos-

FC Jyri ´93 meeskonnas mängivad NilsEerik Vesberg, Henry-Mario Hallik, Ergo
Pallo, Erik Klaas, Kaspar Saare, Robert
Järviste, Kaspar Lõhmus, Marek Abel,
Rando Poolak, Sven-Kristjan Kompus,
Rainer Ränne, Tõnu Ratskov, Kristen Tiigi,
Rolan Orusaar, Marcus Niin ja Ervin Sagor.

thenese sõelaga. Noorte mälumängu
meistrivõistluste küsimused ja õiged vastused on üleval netilehel aadressiga
www.kilb.ee. Mälumänguvõistluste teine
voor toimub 11. jaanuaril.
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DETSEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED 2004
META PREISMANN
LEONTINE EINARDT
HELENA TSENTSOVA
ALIIDE-VILHELMINE KIIR
MARIA VAIN
ELFRIEDE TAMMEKIVI
ADAMILLA MIKK
HUGO BETLEM
SALME LAIDMAA
ALFRED HEINSOO
ARNOLD NIINEPUU
NIKOLAI KLIMOV
ENDEL HARILOO
ARMELDA KESAMAA
MARIA KANGUR
SELMA LAGLE
ALEKSANDER LISKE
LINDA JÕELA
AIDE VIHOL
ELMAR PEETERSON
MEERI VOOREMÄE
VOLDEMAR PROMANN
VAIKE-IRENE SILLER
ASTA KUKEBAL
NIINA DODONOVA
VIIVE TAAL
VIIVI KURVITS
ASTA KRUUS
FEDOR EGOROV
VIIVE TIHAMETS
LIA EVART
HILLA LOO
AINO VIINAMÄGI
SILVI SMIDT
ÜLO PEETS
MATI NAHKUR
ANATOLI GUSSEV

94
94
91
89
88
87
87
87
86
86
86
85
85
84
83
82
82
81
81
81
80
80
75
75
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60

Novembrikuus registreeritud sünnid:
ROBY VIHUL
ELISABETH ALJAND
ARTHUR PRITS
MERILYN MARTINSON
Novembrikuus registreeritud surmad:
MELAINE HELENE PULK
LUDMILLA VASK
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Kuulutused

Ostab ja võtab müüki
kinnistuid, eramuid,
suvilaid, maamaju ja
kortereid.
Sobivuse korral kiire tehing.
600 76 08,
56 455 048, 56 44 346
K.Kaarus
viruvarakv@hot.ee
Kaluri tee 5, Haabneeme

Matkapunkt Kinnisvaraburoo
ostab ja otsib
metsa-, põllu-, heina- ja
talumaad (voib olla
kinnistamata)
ning kortereid ja maju üle Eesti.
Soovi korral lisame Teie
müügisoovi Eesti suurimatesse
andmebaasidesse. Tallinn,
Narva mnt. 7,
vara@kinnisvaraplaza.ee, tel
610 9999, 566 04450.

Soovin
osta
Jüris garaaži
või ruumi auto
juurdepääsu
võimalusega.
Tel. 56 218 648

RL KiviTalu OÜ
soovib oma klientidele
rahulikke jõule
ja kena aastavahetust
ning
pakub
firmaürituste
korraldamiseks
ruume.
Kontaktinfo 5186888,
www.kivitalupuhkus.ee

Soovime osta
maad
Rae vallas.
Tel. 6466130
Faks 6444064
Gsm 5549460
e-post
toomas@rilanto.ee

MG

HARJUMAA HALDUS

! HALDUS JA HOOLDUSTÖÖD
!
!
!

pisiremonttööd
tehnosüsteemide
hooldus,koristustööd
ehitus ja remonttööde
konsultatsioonid

. . . kogemus, see on kvaliteet
GSM 534 99 862, e-post:
mainstern.grupp@mail.ee
OÜ Mainstern Grupp

Eesti Keskerakonna
Rae osakond
soovib kogu
Rae valla kogukonnale
rahulikke jõule ning
kordaminekuid
2005.aastal.

Kordaminekuid uuel
aastal soovib
MTÜ Raekodanik!

VÄLJAANDJA: Rae Vallavalitsus, toimetaja Merike Mikk
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 10ndaks kuupäevaks aadressile sonumid@rae.ee või helista 605 6762 ja 56 218 638.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

