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SUVISTEST REKONSTRUEERIMSITÖÖDEST HARIDUSASUTUSTES
Sellel suvel saavad rekonstrueerimistööde käigus
uue ilme lasteaedade Tõruke ja Pillerpall ruumid
ning Jüri Gümnaasiumi söökla.
Mõlemas lasteaias renoveeritakse kaks rühmaruumi ja üldkasutatavad sisekoridorid.
Rae Vallavalitsus kuulutas aprillikuus välja
vähempakkumised Jüri alevikus asuva lasteaia
Tõruke ja Vaida alevikus lasteaia Pillerpall ruumide
rekonstrueerimiseks. Vähempakkumise tulemusel
hakkab rekonstrueerimistöid lasteaias Pillerpall
tegema Hansaviimistluse OÜ ja lasteaias Tõruke
Astrum Ehitus OÜ. Lasteaia Pillerpall remont läheb
maksma 799 350 krooni ja Tõrukese remont 1 559
490 krooni.

Riigihanke tulemused Jüri Gümnaasiumi köögi ja
söögisaali rekonstrueerimistööde ehitusettevõtja
leidmiseks selguvad 18. juuniks. Samuti selgub
siis lõplik tööde maksumus.
Rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse ümber
köök, paigaldatakse uued seadmed ning antakse
kaasaegne ilme söögisaalile. Söökla rekonstrueerimine on vajalik eeskätt tervisekaitse norme
arvestades. Tööd peavad olema lõppenud
lasteaedades augustikuuks ja Jüri Gümnaasiumi
sööklas septembrikuuks.
Meelis Kasemaa
abivallavanem

SOSNOVSKI KARUPUTKE TÕRJUMISEST
Juunikuus algavad Rae vallas juba teist aastat
Sosnovski karuputke tõrjetööd. Putke tõrjutakse ka
sellel aastal taime mürgitades ja niites. Peamiselt
tehakse tõrjetöid samadel kohtadel, kus eelmiselgi
aastal, kuid ka kasvukohtadel, millest vallakodanikud teavitasid Rae Vallavalitsust 2003. a sügisel.
Tõrjetöid teeb Rae vallas AS Teho ning tõrjetöödega seotud rahalise kulu kannavad Rae Vallavalitsus ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Kuna mitmed kasvukohad asuvad eramaadel, siis
palume mõistvat suhtumist ning probleemide korral
teavitage kohe Rae Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti telefonil 6056 781.
Tähelepanu! Karuputke võõrliigid on inimestele
otseselt ohtlikud. Kui taime mahl satub nahale,
põhjustavad selles sisalduvad furanokumariinid
päikesepaistelise ilmaga põletusele sarnanevate
villide teket, sest mahl suurendab naha tundlikkust
ultraviolett-kiirguse suhtes. Mahl on ohtlik veel
mitmeid tunde pärast taime maha lõikamist.
Esimesed sümptomid ilmnevad päev või kaks
pärast kokkupuudet. Tavaliselt ilmub mahlaga
kokku puutunud kohale esmalt kipitav punetus
ning hiljem võivad tekkida valulikud suuri vesiville
meenutavad villid. Tekkinud haavad paranevad
aeglaselt ning armid võivad veel aastaid pärast
kokkupuudet olla tumedamalt pigmenteeritud.
Põletusvillid võivad mõnel juhu tekkida samadesse
kohtadesse veel hiljemgi ilma teistkordse
kokkupuuteta taime mahlaga. Eriti ohustatud on
lapsed, kes mänguhoos ei pruugi taimedest
lähtuvat ohtu mõista. Kui mahl on sattunud nahale,
tuleks see kiiresti vee ja seebiga maha pesta ning

mõnda aega otsest päikesepaistet vältida.
(allikas: Karuputke võõrliigid: “Sosnovski ja hiidkaruputk” Keskkonnaministeerium 2003)
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

!
!
!
!
!
!

Jüri aleviku Aaviku tee 28 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 25. mai 2004 korraldusega nr 769.
Peetri küla Allika kinnistute piirkonna detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 11. mai 2004 korraldusega nr 701.
Kadaka külas asuva Araka kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 08.juuni 2004 otsusega nr 257.
Kopli külas asuva Küünisaare kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. juuni 2004 otsusega nr 258.
Karla külas asuva Hirdasauna kinnistu maatükile II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. juuni 2004 otsusega nr 259.
Pajupea külas asuva Estna kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 08.mai 2004 otsusega nr 260.
ja

!

Jüri alevik Aruküla 32 B ja 32 C kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18. mai 2004 korraldusega nr 737. Planeeritava
alal suurus on 0,6 ha. Detailplaneeringuga nähakse Aruküla tee 32B ja 32C
kinnistud liita ja uus krunt hoonestada 3-boksilise ridaelamuga.

RAE VALLAVALITSUS
teatab:
Aaviku küla Vana-Aaviku I kinnistu detailplaneeringu
avalikust väljapanekust
25. juunist kuni 09. juulini 2004
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Aaviku küla Vana-Aaviku I kinnistu
hoonestada äri- ja tootmishoonetega.

Assaku aleviku Maria kinnistu detailplaneeringu
avalikust väljapanekust
25. juunist kuni 09. juulini 2004
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Assaku aleviku Maria kinnistu
hoonestada 2 pereelamuga ja 1 ridaelamuga.

Rae küla Vahesoo-3 kinnistu detailplaneeringu
avalikust väljapanekust
25. juunist kuni 09. juulini 2004
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Rae küla Vahesoo-3 kinnistu
jagada 17 pereelamukrundiks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda igal tööpäeval Rae vallamaja II korruse fuajees, Jüri alevik Aruküla tee
9. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult vallavalitsuse
kantseleisse või saata e-posti aadressil info@rae.ee hiljemalt 09. juuli kella 13.00.
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SUVISTE LASTELAAGRITE FINANTSEERIMISE
JAOTUSKAVA KINNITATUD
8. juuni istungil kinnitas Rae Vallavalitsus suviste
lastelaagrite finantseerimise jaotuskava.
Jaotuskava järgi nähakse ette Vallavalitsuse kultuuri- ja
haridusameti poolt korraldatava töö- ja puhkelaagri
rahastamine, samuti väekindlustatud perede laste noortelaagrites osalemisekulude katmine. Jaotuskava järgi
makstakse toetust ka mittetulundusühingutele ja
füüsilisest isikust ettevõtjatele lastelaagrite korraldamiseks ning samuti lapsevanema taotluse alusel lapse
osalemiseks noortelaagris.
Rae valla laste töö- ja puhkelaagri finantseerimiseks
planeeriti kokku 110 000 krooni. Sellest 95 000 krooni
kasutatakse eelarve järgi Rae Töömaleva 2004 kulud,
mis on seotud noorte transpordil, töörõivastuse ja vahendite hankimise, töötasude ning töömalevaga seotud
vaba aja tegevuse korraldamisega. Malev pakub võimaluse vähemalt tööks 60 õpilasele. Töömaleva kohta saab
informatsiooni kultuuri- ja haridusameti noorsootöötajalt.
Vähekindlustatud perede vanematel on võimalik Rae
Vallavalitsuse sotsiaalameti kaudu taotleda soodustuusikuid lastelaagris osalemiseks. Rae Vallavalitus
eraldas selleks otstarbeks kokku 15 000 krooni.
Lapsevanem peab esitama Rae Vallavalitsuse
sotsiaalametile kirjaliku taotluse, milles on märgitud
lapse nimi, lapse isikukood, noorte/lastelaagri nimi ja
vahetuse aeg, tuusiku maksumus, taotluse põhjendus.
Rae valla muude lastelaagrite korraldamiseks on
planeeritud 90 000 krooni. Sellest 75 000 krooni

jagatakse mittetulundusühingutele ja füüsilisest isikust
ettevõtjatele. Rae Vallavalitsuse otsusega on moodustatud vastav komisjon, kelle pädevusse kuulub laagrite
korraldajatele toetuste jagamine. Komisjon koguneb
esmakordselt 28. juunil 2004. Seega oodatakse täiendavalt vormikohaseid taotlusi Rae Vallavalitsusele
hiljemalt 28. juuniks 2004. a. Taotlemise kord ja vorm
on kinnitatud Rae Vallavolikogu 11.05.2004 määrusega nr 29 ning täiendavad vormid (eelarve, täiendavad
laagri taotlused jm) on kinnitatud Rae Vallavalitsuse
määrusega 18.05.2004 nr 4. Vormid on kättesaadavad
Rae valla veebileheküljel (www.rae.ee) ja Rae valla
noorte koduleheküljel (http://noortekas.rae.ee).
Lisainformatsiooni saab kultuuri- ja haridusameti
noorsootöötajalt.
Lapsevanematel on võimalus taotleda ka toetust laste
osalemiseks laagrites, mille korraldajaid Rae vald ei
toeta. Toetuseks on ette nähtud summa ühtekokku 15
000 krooni ulatuses. Rae Vallavalitsusele kultuuri- ja
haridusametile tuleb esitada taotlus, milles on märgitud lapse nimi, lapse isikukood, noortelaagri /projektlaagri nimi, vahetuse/toimumise aeg ja kontaktandmed, tuusiku maksumus. Toetuse jagamist korraldab
kultuuri- ja haridusamet. Taotlusi saab esitada samuti
28. juunini.
Enn Mänd
abivallavanem

LAGEDI JA JÜRI NOORTEKESKUSED AVAVAD UKSED
27. aprilli kuulutas Rae Vallavalitsus välja konkursi Jüri
ja Lagedi noortekeskuse tegevuse korraldajate leidmiseks ja kinnitati konkursi läbiviimise kord. Vajaduse
tegevuse korraldajate leidmiseks tingis asjaolu, et leping MTÜ Rae Noorteühinguga, kes seni Jüris noortekeskuse tööd oli korraldanud, lõppes korraliselt. Ühtlasi
kutsuti kokku komisjon konkursi läbiviimiseks. Komisjoni
töö oli edukas ning laekunud pakkumistest leiti parimad.
Konkursile laekus ühtekokku neli pakkumist kolm mittetulundusühingut olid koostanud tegevuskava ja eelarve
nii Lagedi kui Jüri noortekeskuse jaoks, üks mittetulundusühing tegi pakkumise tegevuse korraldamiseks vaid
Jüri noortekeskuses. Valiku tegemisel sai määravaks
kandideerijate eelnev kogemus noortekeskuste töö
korraldamisel ning orienteerumine Rae valla nn
noorsootöömaastikul.
Vastavalt Rae Vallavalitsus 1. juuni otsusele ning juba
Rae vallavanema poolt allkirjastatud lepingutele jätkab
Jüri noortekeskuse tegevuse korraldamist Rae Noorteühing (eraldatav toetus 133 489 krooni) ning Lagedi
noortekeskuse tegevust hakkab korraldama Eesti Gaidide Liit (eraldatav toetus 69 119 krooni). Mõlema mittetulundusühinguga on sõlmitud lepingud kuni käesoleva
aasta lõpuni, misjärel on võimalik lepinguid pikendada ja
vajadusel muuta tegevussuundi.
Jüri Noortekeskus asub Aruküla tee 9 ehk vallamajas.
Juba väljakujunenud liikmeskonnaga jätkatakse tege-

vust sügiseni ja pakutakse võimalikke uusi tegevusi
suvekuudel.
Lagedi noortekeskus asub Jaama 1 ehk raamatukoguga samas majas, kuid alumisel korrusel. Suve jooksul
valmistatakse ette ruumid ning luuakse alused noortekeskuse tegevuseks.
Mõlemad noortekeskused avavad uksed igapäevaseks tegevuseks alates uues õppeaastast, 1. septembrist. Noortekeskuste ja üldiselt noorsootöö tegevuste
planeerimiseks ja korraldamiseks leidis konkursi läbiviimiseks moodustatud komisjon, et vajalik on hakata
koos käima nn noorsootöökojana. Kotta kuuluvad nimetatud komisjoni liikmed (soovi korral), noortekeskuste esindajad ning teised noorsootöö korraldamisest
huvitatud isikud, s.h. noorteorganisatsioonide,
noorteklubide esindajad jt.
Esimene noorsootöökoja kogunemine toimub 16. juunil vallamajas ning esialgses päevakorras on arutelud
noorsootöökoja tegutsemise põhimõtete, Jüri ja Lagedi noortekeskuste toimimise, tegevusplaani ja eelarveliste vahendite teemadel.
Soovime noortekeskuse tegevuse korraldajatele omalt
poolt jõudu ja loodame, et noortekeskused muudavad
noorte vaba aja veetmise võimalused mitmekesisemaks ja huvitamaks.
Enn Mänd
abivallavanem

RAE SÕNUMID

juuni

5

KALLID RAE VALLA NOORED!
MTÜ Rae Noorteühing annab teada, et Jüri
noortekeskus (vallamaja hoovis, Aruküla tee 9) on
jätkuvalt avatud tavapärasel ajal E R kell 14 21
(NB! suvel palume jälgida võimalikke muudatusi
noortekeskuse ukselt).
Juunikuusse pane kirja järgmised kuupäevad ja
tegevused:
28. juuni on viimane tähtaeg tuua noortekeskusesse joonistusvõistluse tööd teemal
“Unistuste noortekeskus” (autasustamine
toimub 30. juuni peol);
30. juuni kell 18-22 suvepidu koos eeskava ja
diskoga.

NB! Suvel ja samuti muul ajal toimuvad erinevad
üritused, kuhu on kõik valla noored oodatud! Kui
soovid lähemat informatsiooni noortekeskuses
toimuva kohta, saada meile e-kiri, kuhu märgi oma
nimi, vanus ja e-posti aadress!!!
Samuti ootame noortekeskusesse uusi liikmeid ja
aktiivseid noori, kes sooviksid ise tegevust
organiseerida ning kellest moodustuks väike
noorte nõukogu! ANDKE ENDAST TEADA - tulge
kohale või kirjutage kiri e-posti aadressile
raevalla.noortekeskus@mail.ee.
Kontaktandmed:
Aruküla tee 9, Jüri; telefon: 6056783;

Tähelepanu Rae valla spordiklubid
Vastavalt Rae vallavolikogu poolt vastu võetud spordialaste mittetulundusühingute
toetamise korrale tuleb teil 2005. aasta valla eelarvest toetuse saamiseks esitada avaldus
ja sinna juurde kuuluvad lisad Rae Vallavalitsusele 1. juuliks 2004.
Lisainfo Rae Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusametist, telefon 605 6752

Suvel laagrisse
On veel üksikud vabu kohti Rahvaspordiklubi Rae suvelaagrisse, mis toimub 5. juulist kuni
10 juulini Tõrvas. Oodatakse 12-aastaseid ja vanemaid lapsi veetma tervistavat, sportlikku
ja organiseeritud suvepuhkust. Info telefonil 53 408 339, Ülle Uuemaa.

AJUTINE LAHENDUS RAE VALLA ÕPETAJATE PALGAKÜSIMUSELE
Pikka aega on valla haridusellu toonud pingeid
riiklikult lubatud õpetajate 12% palgatõus.
Riigieelarvest laekus Rae
valla eelarvesse
õpetajate jaoks lisaraha 353 500 krooni. Samas ei
taga nimetatud summa kõikidele Rae valla
õpetajatele lubatud palgatõusu. Vajalikust
väiksema summa eraldas Vabariigi Valitsus
Jüri Gümnaasium
Lagedi Põhikool
Vaida Põhikool
Lehmja Põhikool

Enn Mänd
abivallavanem

põhjendusega, et Rae valla koolivõrk on
korrastamata. Et tekkinud olukorras ei jääks
kannatajaks Rae valla õpetajad, otsustas
vallavalitsus erandina Rae valla 2004. aasta
reservfondi vahendite arvelt katta puuduoleva
summa ning maksta Rae valla õpetajatele
lisatasu kokku summas 287 680 krooni
alljärgnevalt:
Töötajate töötasu
120 104
Personalikuluga kaasnevad maksud
40 235
Töötajate töötasu
35 343
Personalikuluga kaasnevad maksud
11 840
Töötajate töötasu
30 921
Personalikuluga kaasnevad maksud
10 359
Töötajate töötasu
29 122
Personalikuluga kaasnevad maksud
9 756
287 680
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KOKKUVÕTE VOLIKOGU JUUNIKUU ISTUNGIST
Rae vallavolikogu istung toimus 8. juunil töises ning
asjalikus õhkkonnas. Enne päevakorra juurde asumist teatas volikogu liige Priit Põldmäe, et Respublika
fraktsioon Rae vallavolikogus on lakanud olemast.
Pärast avatud mikrofoni kinnitati volikogu päevakord.
Esialgsest päevakorraprojektist jäi välja kolm punkti,
kuna võeti tagasi kolm eelnõud.
Esimese päevakorra punktina oli arutusel MTÜ-s
Harjumaa Ühistranspordikeskus tegevuses osalemine. Harjumaa Ühistranspordikeskuse loomise
vajadust ning tegevuse eesmärke tutvustas Harju
Maavalitsuse esindaja ja antud projekti juht. Kuna
materjal laekus volikogusse kahe istungi vahel ja
informatsiooni otsustamiseks jäi volikogu liikmetele
napiks, siis peatati eelnõu menetlemine kuni juhtivkomisjon, milleks on majandus- ja eelarvekomisjon,
oma seisukoha kujundab. Lepiti kokku, et teema
jätkub juulikuisel istungil, kus volikogu langetab ka
otsuse MTÜ-ga liitumise kohta.
Teise päevakorrapunktiga valiti revisjonikomisjoni
aseesimeheks Helin Kangur. Ka kolmas teema
päevakorras oli seotud revisjonikomisjoniga, nimelt
kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan 2004. a. teiseks
poolaastaks.
Neljanda arutusel olnud punktina muudeti Rae valla
eelarvet. Eelarve muutus puudutas haridusasutusi ja
nende eelarvete muutmist nii, et saaks kaetud
haridusasutuste tegelikud vajadused. Eelarve
muutmine ei tähenda antud juhul lisaraha eraldamist.
Edaspidi saab eelarve muutmise vajadust vältida õige
planeerimisega.
Järgmisena võeti vastu määrus, millega asutati Rae
valla teeregister, samuti kinnitati teeregistri pidamise
põhimäärus. Teeregistrit puudutav eelnõu oli
volikogus teisel lugemisel. Vahepeal oli eelnõu olnud
arutlusel nii majandus- ja eelarvekomisjonis kui ka
keskkonnakomisjonis. Vallavalitsus oli arvestanud
mitmeid tehtud ettepanekuid ja need ka sisse viinud.
Volikogu algatas neli detailplaneeringut:
1. Kadaka külas asuva Araka kinnistu maatüki 2
detailplaneeringu;
2. Kopli külas asuva Küünisaare kinnistu detailplaneeringu;
3. Karla külas asuva Hirdasauna kinnistu maatükile II detailplaneeringu;
4. Pajupea külas asuva Estna kinnistu detailplaneeringu.
Järgnevalt kutsus volikogu tagasi oma esindaja Meelis Rosenfeldi Jüri Gümnaasiumi hoolekogust. Meelis
Rosenfeld ei ole enam volikogu liige, seega ei ole tal
ka võimalik olla volikogu esindaja. Volikogu nimetas
uueks esindajaks Jüri Gümnaasiumi hoolekogus
Raivo Uukkivi.

Üheteistkümnenda punktina otsustati vallavanema
puhkusele lubamine.
Viimase sisulise punktina oli arutusel Rae valla 2003.
a. eelarve täitmise aruande kinnitamine. Aruanne oli
olnud eelnevalt arutlusel majandus- ja eelarvekomisjonis ja revisjonikomisjonis. Aruandega
tutvumisel jäi silma, et vallavalitsus ei ole saanud
hakkama investeeringuteks (kapitalikuludeks) ettenähtud raha kasutamisega või on planeerimine
“mõlemat jalga lonkav”. Igal juhul jäi eelmisel aastal
kasutamata suur hulk rekonstrueerimisteks eraldatud raha. Samas on meil lasteaiad, mis vajavad
rahasüsti ja veel teisi kiireid investeeringuid nõudvaid
tegevusi. Seega on planeeritud summade kasutamata jätmisel tegemist hooletu suhtumisega
maksumaksjasse. Analoogset sõnumit kandis ka
revisjonikomisjoni seisukoht. 2003. a. eelarve aruandega saab tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee.
Päeva lõpetuseks loeti ette volikogule laekunud
informatsioonid. Esimene neist puudutas vallavalitsuse infot, milles anti teada, et vallavalitsus on
asunud tõsiselt tegelema koolivõrgu probleemidega.
Samas teates antakse teada, et alates 2004/2005
õppeaastast kavatsetakse edasi minna Lehmja
Põhikooli ja Jüri Gümnaasiumi allutamisega ühele
direktorile. Oma heakskiidu on ettepanekule andnud
ka volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees.
Erinevalt tavakohasest informatsioonide ettelugemise praktikast arutati teemat laiemalt, kuulati
volikogu liikmete arvamusi koolivõrgust üldse. Toetati
vallavalitsuse seisukohta moodustada probleemile
lahenduse leidmiseks ajutine komisjon. Volikogu
liikmete üldine arvamus on, et see komisjon peab
koondama endas kõikide vallas esindatud huvigruppide (haridustöötajad, lapsevanemad, kohalikud
poliitikud) esindajaid. Loomulikult ei saa kedagi sundida niisuguses ühiskondlikku laadi töös osalema,
kuid parima tulemuse saavutamiseks on kõigi
aktiivne osavõtt väga oodatud.
Informatsioonina anti edasi ka ühe lapsevanema
mure, et koolieelse eralasteasutuse toetamise kord
ei võimalda tema lapsele toetust maksta, kuna eralasteaed, milles laps käib, ei asu Rae vallas. Volikogu
tegi vallavalitsusele ülesande asjaga tegelda ja
toetamise korda võimalusel muuta. Juhtivkomisjoniks määrati majandus- ja eelarvekomisjon.
Viimase infona teavitati volikogu liikmeid Loomäe
kinnistu enampakkumise väljakuulutamisest. Enampakkumisel tehtud pakkumiste avamine toimub 5.
juulil 2004. Loomäe kinnistu müügist saadav raha on
ette nähtud kasutada Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise esimese etapi rahastamiseks.
Raivo Uukkivi
Volikogu esimees
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MÄÄRUS
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08. juuni 2004 nr 30

Rae valla 2004. aasta eelarve muutmine
Lähtudes valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 47, 642; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 1998, 30, 410; 2000, 7, 40; 2001,
56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 23, Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000 määrusega nr 25 kinnitatud eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 39.1 ja 40, Rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusest nr 103
“Eelarveklassifikaatorite kehtestamine” ja võttes aluseks Rae Vallavalitsuse ettepaneku, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Vähendada Rae valla 2004 aasta eelarve kulusid summas 389 000 krooni alljärgnevalt:
Tegevusala kood Tegevusala
09110
Lasteaed Tõruke

Art
1551

09220

Jüri Gümnaasium

1555

082011
082012
082013

Jüri Raamatukogu
Vaida Raamatukogu
Lagedi Raamatukogu

5523
5523
5523

Art. nimetus
Rajatiste ja hoonete
soetamine ja renoveerimine
Info ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine
ja renoveerimine
Teavikud ja kunstiesemed
Teavikud ja kunstiesemed
Teavikud ja kunstiesemed
KOKKU

Summa
45 000
131 000
118 000
50 000
45 000
389 000

2. Suunata vabanenud vahendid summas 389 000 krooni Rae valla 2004. aasta eelarve kulude katteks alljärgnevalt:
Tegevusala kood
09.110
09.220
082011

Ptk. nimetus
Lasteaed Tõruke
Jüri Gümnaasium
Jüri Raamatukogu

Art
50
5514
1557

082012

Vaida Raamatukogu 1557

082013

Lagedi Raamatukogu 1557

Art. nimetus
Summa
Personalikulu
45 000
Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 131 000
Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine
ja renoveerimine-raamatukogude raamatud118 000
Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine
ja renoveerimine-raamatukogude raamatud50 000
Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine
ja renoveerimine-raamatukogude raamatud45 000
KOKKU:
389 000

3. Käesolev määrus jõustub 12. juunil 2004.
Raivo Uukkivi
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri

08. juuni 2004 nr 31

Rae valla teeregistri asutamine ja teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine
Juhindudes 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) § 6 lõikest 1, lõike 3 punktist 1, teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93,
831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594) § 11 lõikest
4, andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17,
77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 4, § 43 lõigetest 1, 2 ja 5 ning Rae valla põhimääruse §
3 lõikest 1, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.
2.
3.
4.
5.

Asutada Rae valla teeregister.
Kinnitada juurdelisatud Rae valla teeregistri pidamise põhimäärus.
Rae Vallavalitsusel kehtestada teenustasu määrad andmete väljastamisel teeregistrist.
Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
Käesolev määrus jõustub 12. juunil 2004.

Raivo Uukkivi
Vallavolikogu esimees
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juuni
Lisa
Rae Vallavolikogu
08. juuni 2004
määrusele nr 31

Rae valla teeregistri pidamise
PÕHIMÄÄRUS
1. Kohaliku teeregistri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk
1.1. Rae valla teeregister (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja
kasutusele võtmise eesmärgiks on usaldusväärsete andmete kogumine ja säilitamine Rae
valla territooriumil asuvate kohalike- ja
erateede kohta.
1.2. Register sätestab andmete koosseisu ja kasutusele võtmise, andmete töötlemise, andmetele juurdepääsu ja registri pidamise üle järelevalve teostamise ning tema likvideerimise
korra.
2. Registri objekt
2.1. Registri objektiks on “Teeseaduse” paragrahvi 4
lõikes 2, paragrahvi 5 lõikes 5 ja paragrahvides
6 ja 7 valla- ja eraomandis olev tee koos
paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud
rajatistega.
3. Registri ametlik nimi ning vastutav ja volitatud
töötleja
3.1. Registri nimi on Rae valla teeregister.
3.2. Vastutav töötleja Rae Vallavalitsus, kes vastutab registri pidamise eest vastavalt teeseadusele, andmekogude seadusele ja käesolevale
põhimäärusele.
3.3. Volitatud töötleja vastutava töötleja poolt nimetatud ametnik, kes vastutab andmete õigeaegse sisestamise, töötlemise ja õigsuse eest.
4. Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur
4.1. Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning tema andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud
andmetöötlust.
4.2. Andmefailid on digitaalsel andmekandjal, kuhu
sisestatakse kõik registrisse kantavad andmed.
4.3. Registrit peetakse kooskõlas seaduse ja käesoleva põhimäärusega.
5. Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik
reþiim
5.1. Registrisse kantakse tee kohta järgmised
andmed:
5.1.1. number;
5.1.2. nimetus;
5.1.3. omanik või haldaja;
5.1.4. liik;
5.1.5. klass;
5.1.6. pikkus;
5.1.7. mulde laius;
5.1.8. teekatte laius;
5.1.9. teekatte tüüp;
5.2.Registrisse kantakse külgkraavide kohta,
sügavamate kui 0,5 m, järgmised andmed:

5.2.1. asukoht;
5.2.2. vasak, parem.
5.3. Registrisse kantakse parklate kohta järgmised
andmed:
5.3.1. asukoht;
5.3.2. vasak, parem;
5.3.3. suurus, m²;
5.3.4. katte tüüp.
5.4. Registrisse kantakse kõnniteede kohta järgmised andmed:
5.4.1. asukoht;
5.4.2. vasak, parem;
5.4.3. eralduse tüüp;
5.4.4. eralduse laius;
5.4.5. katte tüüp;
5.4.6. katte laius.
5.5. Registrisse kantakse ristmike kohta järgmised
andmed:
5.5.1. asukoht;
5.5.2. ristuva tee nimetus;
5.5.3. katte tüüp;
5.5.4. ristuvate teede arv;
5.5.5. ristmiku kuju.
5.6.Registrisse kantakse liiklusmärkide kohta
järgmised andmed:
5.6.1. asukoht;
5.6.2. parem, vasak;
5.6.3. märgi number.
5.7. Registrisse kantakse ühistranspordi peatuste
kohta järgmised andmed:
5.7.1. asukoht;
5.7.2. parem, vasak.
5.8. Registrisse kantakse silla kohta järgmised
andmed:
5.8.1. tee number;
5.8.2. tee nimetus;
5.8.3. asukoht;
5.8.4. ületatav takistus;
5.8.5. nimi;
5.8.6. number;
5.8.7. pikkus;
5.8.8. sõidutee laius;
5.8.9. normatiivne silla kandevõime;
5.8.10. kandekonstruktsiooni materjal;
5.8.11. sammaste materjal;
5.8.12. ehitusaasta.
5.9. Registrisse kantakse truubi kohta järgmised
andmed:
5.9.1. tee number;
5.9.2. tee nimetus;
5.9.3. asukoht;
5.9.4. avade läbimõõt;
5.9.5. avade arv;
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5.9.6. pikkus.
5.10. Registrisse kantakse raudteeülesõidu
kohta järgmised andmed:
5.10.1. tee number;
5.10.2. tee nimetus;
5.10.3. asukoht.
5.11. Registri vastutaval töötlejal on õigus muuta
registriandmete koosseisu.
5.12. Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.
5.13. Registrist tehakse arhiivikoopiad igal aastal 1.
jaanuari seisuga, mis säilitatakse vastutava ja
volitatud töötleja juures alaliselt.
6. Registriandmete esitamine
6.1. Tee omanik(ud) või haldaja on kohustatud
kohaliku tee asjaomases registris registreerima ning teatama registri volitatud töötlejale
kehtestatud tähtaegadel
registriandmetes
toimunud muudatustest.
6.2.Andmed registrisse kandmiseks esitavad
juriidilisest või füüsilisest isikust tee omanik või
selleks volitatud isik.
6.3. Tee omanik või haldaja on kohustatud tagama
registrisse kandmiseks esitatud andmete
õigsuse.
6.4. Ebaõigete andmete avastamisel registris on
registri volitatud töötleja kohustatud tegema
andmete esitajale järelepärimise ning
viivitamatult asendama need õigete
andmetega.

11.Registriandmete avalikkus
11.1. Registriandmed on avalikud kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.
12.Registri andmete kaitse
12.1. Andmed kantakse registrisse “Andmekogude
seaduse” § 7 lõikes 4 sätestatud andmekogu
kaitsmise abinõusid jälgides.
12.2. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud
parooliga.
12.3. Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia,
mida uuendatakse üldjuhul kuue kuu möödudes. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse
üks aasta.
13.Ebaõigete andmete parandamine ja sellest
informeerimise kord
13.1. Registris ebaõigete andmete avastamisel on
volitatud töötleja kohustatud viivitamatult
asendama need õigete andmetega.
13.2. Registri volitatud töötleja teeb vajadusel
järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud 7 tööpäeva jooksul päringu saamisest arvates informeerima volitatud töötlejat
õigetest andmetest ja vajadusel esitama
õigeid andmeid tõendava dokumendi.
13.3. Registri volitatud töötleja on kohustatud
teavitama registri vastutavat töötlejat
ebaõigete andmete avastamisest ning
teatama ebaõigeid andmeid saanud isikutele
õiged andmed.

7. Andmete registreerimise aluseks olevate dokumentide loetelu
7.1.Objekti andmete registreerimise alusdokumentideks on:
7.1.1. volikogu kehtestatud õigusakt;
7.1.2. ehitatud või remonditud kohaliku- või
eratee kasutusluba;
7.1.3. vastutava töötleja kehtestatud õigusakt.
8. Registriandmete registrisse kandmise tähtaeg.
8.1. Registriandmete registrisse kandmise tähtajad
kehtestab registri vastutav töötleja.
9. Registriandmete väljastamine
9.1. Registriandmed väljastatakse elektrooniliselt
või paberkandjal.
9.2.Registrist väljastatakse andmeid registri
vastutavale või volitatud töötlejale esitatud
kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab olema
märgitud andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende
kasutamise eesmärk.
9.3. Registriandmete väljastamise aja, andmete
saaja ja andmete koosseisu kohta peab
andmete väljastaja arvestust.
9.4. Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalikõiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides
sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe
saamiseks.
10.Registrist andmete väljastamine on tasuline.

14.Registri pidamise üle järelevalvet teostama
õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord
14.1. Järelevalvet registri pidamise üle teostavad
vastavalt oma pädevusele registri vastutav
töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus.
14.2. Registri üle järelevalvet teostama volitatud
isikul on õigus tutvuda registrisse kantud
andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.
14.3. Registri pidamisel tekkinud puuduste
ilmnemisel on vastutav töötleja kohustatud
likvideerima puudused järelevalvet teostanud
isiku määratud tähtajaks.
15.Registri pidamise finantseerimise kord
15.1. Registri pidamist finantseeritakse valla
eelarvest.
16.Registri likvideerimise kord
16.1. Registri likvideerimise otsustab volikogu.
16.2. Register likvideeritakse “Andmekogude
seaduses” sätestatud korras.
16.3. Registri likvideerimisel otsustatakse
andmete kuulumine hävitamisele või
üleandmine teise andmekogusse või riiklikku
arhiivi, samuti määratakse üleandmise või
hävitamise tähtaeg.
16.4. Andmete üleandmine või hävitamine toimub
registri volitatud töötleja poolt registri
vastutava töötleja vastutusel.
16.5. Andmete üleandmisel või hävitamisel
koostatakse vastav akt.
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HARJUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUSE LOOMISEST
Ühistranspordikeskuse loomine on kõne all
olnud juba pea pool aastat. Nagu ikka tekib
inimestel seoses uue teema ja kavandatavate
muudatustega mitmesuguseid küsimusi.
Allpool toon ära koos vastustega valiku küsimustest, millega minu poole kõige sagedamini
pöördutud on.
Mida tähendab maakondliku ühistranspordikeskuse asutamine reisija jaoks?
Täna sõidavad Tallinna linnaliinid ja maakonna
bussiliinid teineteisest eraldiseisvalt suuresti
sellepärast, et liinide tellijad (omavalitsus,
maavalitsus) on erinevad. See tähendab, et
sõiduplaanid on omavahel sidumata ja reisijal on
raske orienteeruda näiteks ümberistumisvõimalustes, piletihindades jms. Ühise (tellimis-) keskusega püüamegi erinevaid liinivõrke omavahel
paremini siduda. Niisiis Tallinna linna ja maakonnabussiliinid lõimitakse lähemas tulevikus ning
nendel liinidel hakkab kehtima ühtne piletisüsteem.
Valla elanikule tähendab see vajadustel
põhinevate ühistranspordiliinide või vajalike
pikenduste olemasolu, paremaid ümberistumisvõimalusi, ühistranspordiga kiiremat sihtpunkti
jõudmist ja omavalitsuste piiriülest ühtset
piletisüsteemi. Paranema peab ka teenuse
kvaliteet ja informatsiooni kättesaadavus.
Kohalikud omavalitsused asutajatena delegeerivad oma senise rolli maakondliku ühistranspordi kavandamisel keskusele. Kuidas nende
hääl edaspidi asjade otsustamisel kõlama
pääseb ehk kuidas peaks toimuma keskuse
juhtimine?
Võiks öelda, et Harjumaa Ühistranspordikeskuse
asutamisega ühendavad kohalikud omavalitsused
ja riik oma jõud selleks, et tagada reisijatele parim
võimalik ühistransporditeenus pealinnaregioonis.
Elu on näidanud, et üksi toimetamine ühiskondlikus
transpordis ei õigusta, ühistranspordil on selgelt
regionaalne iseloom. Kohaliku omavalitsuse hääl
pääseb omavalitsuse piiride üleses transpordikorralduses keskuse puhul senisest märksa jõulisemalt esile, sest just valdade-linnade juhid hakkavad mittetulundusühingu üldkoosolekul otsustama
dotatsioonisummade kasutamise, maakonnaliinide piletihindade jms üle. Igal mittetulundusühingu liikmel sõltumata selle suurusest on
üldkoosolekul üks hääl, st nii Rae vallal kui Tallinna
linnal on üldkoosolekul võrdselt hääli. Keskuse
juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku poolt.
Maapiirkondades on traditsiooniliselt oluline
roll väikeettevõtjail. Kas Harju valdades
tegutsevad väikevedajad samuti keskusest
kasu ja tuge saavad?

Täna pakub Harju maakonnas reisijateveo teenust
ligi 20 ettevõtet, valdav enamik neist 2-3 liiniga.
Hoolimata üliliberaalsest Ühistranspordiseadusest (liiniloa taotlemise hõlpsus, tellijast iseseisvate kommertsliinide rohkus jms) näitab turusituatsioon, et nõrgemad hakkavad ära kukkuma.
Turg korrastub suuresti tõhusama järelevalve
tagajärjel vedajate üle. Ennustan, et juba käesoleva aasta lõpuks on maakonnas paar-kolm vedajat
vähem. Jätkajatel tasub perspektiivis kaaluda ühinemist või ümber orienteerumist kohalike ehk
omavalitsuse siseste liinide (sh õpilasliinide) teenindamisele. Tulevastele liinikonkurssidele põlve
otsas tegijatel asja ei ole, sest reisijatele peab
olema tagatud kvaliteet, aga paari bussi omanik
seda ei suuda. Korraliku bussipargi soetamine ja
käigushoidmine eeldab suuri investeeringuid
Harju maavanem esitas mai keskel majandusministeeriumile 38 miljoni krooni suuruse taotluse Harju maakonna ühistranspordi toetuseks 2005. aasta riigieelarvest. Kuna põhiosa
taotletavast summast on kavandatud bussitranspordi doteerimiseks, siis kas on juba ka
paika pandud toetuste jagamise põhimõtted?
Taotlusega püüab maavalitsus saada riigieelarvest raha ka näiteks busside soetamiseks puuetega inimeste veoks Harjumaal. Kuivõrd keskuse
asutamisega ühendavad maavalitsusega jõud ka
Harjumaa vallad-linnad, siis seda arvestatavamalt
me suudame enda seisukohti argumenteerida
riigieelarvest raha taotlemisel järgmistel aastatel.
Toetuste jaotamise põhimõtted aastaks 2005
paneb paika Keskuse üldkoosolek, kuhu kuuluvad
liikmesvaldade linnade ja riigi esindajad. Üldkoosolek peaks kogunema esimest korda
käesoleva aasta sügisel.
Maavalitsus usaldab oma partnereid omavalitsusi
ja annab Keskusele üle maakondliku transpordidotatsiooni suurusjärgus 19 miljonit krooni aastas,
et ühistes otsustustes parimaid kollektiivseid
lahendusi taotleda.
Millal on uue keskuse esimene tööpäev?
2005. aasta jaanuarist. See tähendab, et selleks
ajaks on olemas inimesed ja kontoriruumid ning
jätkuda saab sisuline töö.
Harjumaa Omavalitsuste Liidul on kava koondada
kõik maakondlikud ühisorganisatsioonid (lisaks
Ühistranspordikeskusele ka näiteks Harjumaa
Arenduskeskus jt) aadressile Paldiski maantee
125 järgmise aasta jooksul.
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posti aadressile aarne.rentik@mv.harju.ee.
Aarne Rentik
Harju Maavalitsus
majandusosakonna juhataja asetäitja ühistranspordi alal

Ühistranspordikeskuse loomise teemat kommenteerib Rae vallavolikogu esimees Raivo Uukkivi.
Kahtlemata on ühine transpordikorraldus kogu
Harjumaal olnud aktuaalne juba aastaid.
Teravamalt kui eales tõusis teema tähelepanu
keskpunkti eelmise aasta teisel poolel, kui Tallinna
linn alustas väga jõulist tegutsemist suunas, mille
eesmärk oli, et võimalikult suur osa Tallinna lähipiirkondade elanikest märgiks Eesti rahavastikuregistris oma elukohaks Tallinna ja nii laekuks
linnakassasse võimalikult rohkem maksuraha. Erinevad hinnad ühistranspordis tallinlastele ja mittetallinlastele olid üheks pahameelt tekitanud
meelitusmehhanismiks. Kindlasti on tervitatav, kui
ühistranspordikeskuse käivitumisel saame tsiteerides eespool toodud artiklit valla elaniku vajadusele põhinevad ühistranspordiliinid või vajalike
pikenduste olemasolu, paremaid ümberistumisvõimalusi, võimalused ühistranspordiga kiiremini
sihtpunkti jõudmise ja omavalitsuste piiriülese
ühtse piletisüsteemi, kuid siiski julgen arvata, et
ilma Tallinna linna liitumiseta ja selle liitumisega

kaasneva ühtsete hindade kehtestamiseta Tallinnas ei ole sellel MTÜ-l tõsiselt võetavat ja kandvat
mõtet.
Samas on küllalt selge, et see MTÜ luuakse ning
sellega mitteühinemine toob lähitulevikus kaasa
teenustasu, mille vald peab tasuma Ühistranspordikeskusele ning millega sisuliselt makstakse kinni
valda läbivate liinide peatumine vallas. Samuti
tuleb maksta teenustasu juhul, kui soovitakse liini
pikendada ühte või teise valla asustatud punkti.
Rae vallavolikogu, nagu ka paljud teised Harjumaa
omavalitsuste esindusorganid, ei ole oma otsust
veel langetanud. Meie vallavolikogus on teema
uuesti kavas juulikuisel istungil. Vahepealsel ajal
ootan aktiivset tööd ühistranspordikeskuse
küsimuses volikogu majanduskomisjonilt.
16. juunil toimus Harjumaa Omavalitsuste Liidu
nõupäev, kus allkirjastati ühiste kavatsuste
protokoll. Teiste Harjumaa omavalitsuste hulgas
kirjutas alla ka Rae vald.

RES PUBLICA RAE OSAKONNAL UUS ESIMEES JA JUHATUS
2. juunil Lagedi Põhikoolis kogunenud Res Publica
Rae osakonna üldkogu valis järgnevaks aastaks uue
juhatuse ning osakonna esimehe. Osakonna uueks
esimeheks valiti ühehäälselt Rae Vallavolikogu liige
Priit Põldmäe. Lisaks Priidule kuuluvad juhatusse
veel volikogu liikmed Vello Voog ja Krista Teearu ning
Lagedi Põhikooli õpealajuhataja Eele Sekk. Osakonna senine esimees Agu Ojasoo lahkus erakonnast
aprillis omal soovil.
Kui Krista Teearu ning Eele Sekk on olnud erakonna
liikmed juba pikemat aega, siis Priit Põldmäe ning
Vello Voog astusid Res Publica liikmeks käesoleva
aasta aprillis. Värske erakonna liige Vello Voog põhjendas oma liitumist Res Publicaga eelkõige sellega,
kui operatiivselt jõuab erakonnas informatsioon
liikmeteni. Samuti on näiteks Rae vallas abiks olnud
mitme parlamendisaadiku aga ka erinevate spetsialistide kaasamine erinevate probleemide lahendamisse. Nii on Vello Voogi juhitud haridus- ja kultuurikomisjoni eestvedamisel alustatud valla haridusvõrgu korrastamist.
Uus esimees näeb osakonna juhtimist suure väljakutsena. Omavalitsus on suur ning samas kannab era-

kond riigis ka valitsusvastutust. See omakorda paneb ka kohalikud poliitikud teatud surve alla, kuid
samas annab antud olukord paremad võimalused
valla arenguks. Valla arengu suurimaks eelduseks
peab Priit Põldmäe stabiilsust. Harjumaal on mitmeid
omavalitsusi, kus kohalik võimuvõitlus on oluliselt takistanud valla või linna arengut. Nii on pidevad võimuvahetused ka Rae vallas oma jälje jätnud ja Res
Publica Rae osakond soovib edaspidi töötada just
stabiilsuse nimel.
Lisaks poliitilise stabiilsuse saavutamisele ja tagamisele peab Priit Põldmäe väga oluliseks suhtlemist
elanikega ja nende püsivamat sidumist omavalitsusega. Rae vallas elab reaalselt väga palju inimesi,
kes erinevatel põhjustel ei oma siin sissekirjust. Selle
tõttu on ka valla tulubaas väiksem. Sellise suhtumise
muutmiseks peab aga elanikele pakkuma kvaliteetseid ja kättesaadavaid teenuseid. Kõige selle nimel
tuleb aga tööd teha ning Res Publica Rae osakond
töötab selles suunas, et omavalitsus oleks koostöös
võrdväärne partner nii elanikele kui ka ettevõtetele.
Res Publica Rae osakonna juhatus
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JÜRI KLUNKER
27. mai õhtul peeti Lehmja tammikus traditsioonilist Rae valla tantsuja laulupidu Jüri Klunker. Tore oli
näha nii palju säravate silmadega
inimesi, kellel jätkus jõudu peale
väsitavat talve tantsida ja laulda nii
enda kui ka teiste rõõmuks. Rae
vallavanem Ago Soasepp tänas
tantsijaid-lauljaid ja nende juhendajaid tehtud töö eest.
Loodame, et selle aastase Klunkeri
teema säästa ja hoida loodust jõuab meie kõigi mõtetesse ja tegudesse. Puhas loodus on meie kõigi
rikkus!
Rae Kultuurikeskus

"Meeste tantsu suit", tantsivad Tontari mehed
ja Rae Huvialakooli poisid.

RAE VALLA KOOLIDE PARIMAD ÕPILASED RAE KULTUURIKESKUSES
4. juunil kutsus Rae Vallavalitsus Rae
valla koolide parimad õpilased koos
õpetajatega Rae Kultuurikeskusesse, et avaldada tunnustust saavutatud heade tulemuste eest.
Õpilasi, kelle tööd hinnati kiituskirja
vääriliseks oli selle aastal kokku114.
Avakõnes tervitas õpilasi ja soovis
head algavat suvevaheaega vallavolikogu esimees Raivo Uukkivi. Abivallavanem Enn Mänd ja kultuuri- ja
haridusameti juhataja Heli Niin andsid üle lillede ja käepigistuste saatel
edukatele kooliaasta lõpetajatele
mälestustaldriku. Pidulikku sündmust
ilmestasid Rae Huvialakooli õpilaste
kontsert ja maiustustelaud.

RAE SÕNUMID
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PILLERPALLI SPORTLIK ÕPPEAASTA
Tervise väärtustamine on oluline juba varasest lapseeast ja selleks, et mitmekesistada tervisekasvatustegevusi pöörasime sellel aastal rohkem tähelepanu lapse
tervisele ja liikumisele ning seoses sellega toimus
mitmesuguseid ühiseid sportlikke üritusi, kuhu oli haaratud kogu Pillerpalli pere.
Sportliku sissejuhatuse aastasse tegi tore üritus Jüri
Gümnaasiumi staadionil, millest võtsid osa kõik Rae
valla lasteaedade lapsed. Meie lastele jäi see meelde
kindlasti ka teatevõistlusest kaasa toodud I koha tõttu.
Ka lasteaiasiseselt toimusid mitmesugused traditsiooniks saanud sportlikud ettevõtmised. Üheks nendest on
kindlasti lasteaia Mihkli valimine mihklipäeval.
Jõukatsumises osalevad poisid pidid näitama ka oma
nutikust ja fantaasiat.
Talvisel spordinädalal tegime sel aastal lähemat tutvust
jäähokiga ja sealjuures oli meile toeks lapsevanem Kalle
Tetsmann, kes demonstreeris hokivarustust. Poisid
kasutasid kohe võimalust ka ise hokivarustust proovida.
Jeti Jäähallis vallutati kogu väljak lasteaia laste poolt.
Siin said tüdrukud iluuisutamisvõtteid harjutada.
Kevadel valiti tüdrukute hulgast Kevadpiiga. Tüdrukutel
tuli näidata nii oma kiirust ja osavust kui ka nutikust ja
ilumeelt.

Päikesepaisteline jüripäev tõi endaga kaasa improviseeritud tõrvikutega jooksu. Preemiaks ootas kõiki osavõtjaid suur kommikorv. Lapsed said kaasa elada ka
õpetajate pingelisele võistlusele. Soovime, et jätkuks ka
edaspidi lasteaedade vaheline jüripäevajooks, mida sel
kevadel kahjuks ei toimunud.
Lasteaia igakevadadine piknik toimus seekord Lagedil.
Ratsutada sai igaüks, kes hobuse selga ei peljanud
ronida, ka julgemad kasvatajad aidati hobuse selga.
Nõiapäeval said väikesed ja suured nõiad oma osavuse
proovile panna luuajooksus ja kübaraviskes.
Lisaks eeltoodule on iga rühm korraldanud rühmadesiseselt sportlikke üritusi. Üks toredamaid oli klounipidu,
mis lõppes jalgpalli võistlusega isade ja poegade vahel.
Need olid meeldejäävamad sportlikud üritused, mida
muude ettevõtmiste kõrval jagus terveks pikaks õppeaastaks.
Soovime oma lastele ja nende tublidele vanematele
sportlikku ja kaunist suve!

Jüripäeva jooks.

Lagedil hobustega tutvumas ja sõitmas.

Lenny Järve ja Külli Põdra
Vaida lasteaia Pillerpall õpetajad

EKSKURSIOON RAE VALLA KAUNITESSE KOHTADESSE
Pühapäeval, 15. mail toimus
ekskursioon Varje Malsroosi juhendamisel ümbruskonna huvitavatesse paikadesse.
Vaatamata fantastilisele kevadilmale, oli osavõtt ekskursioonist
vähene. Ootasime suuremat huvi.
Rae Kultuurikeskus

Teel
Saha
kabelisse.
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LASTE KESKKONNAKOOLITUS LÕPPES PRÜGIPEOGA
Rohkem kui 500 keskkonnateadlikku last üle Eesti
lõpetas 20. mail selleaastase keskkonnakoolituse
Puhta Prügi Peoga.
Harjumaal Jüri Gümnaasiumi staadionil toimunud
prügipidu ja tublimate tunnustamine oli lõppakord
noorte keskkonnateemalistele nädalatele.
MTÜ Ökokratt korraldatud prügipeo tunnuslause oli
“Säästa, ära saasta!”. See tähendab, et tarbida
tuleb säästlikult ning et prügi koht on prügikastis.
Prügipidu juhtis ansambli N-Euro laulja Marek
Sadam, kelle eestvõttel laulsid lapsed mitu korda
laulu “Ära viska prügi maha!”. Keskkonnaviktoriinis
said lapsed panna proovile oma teadmised. Pärast
viktoriini vuras kohale jäätiseauto, et kõik prügipeole tulnud saaksid osa ühisest jäätisesöömisest.
Prügipeol osales lapsi kuuest maakonnast. Lapsed
tutvustasid laval oma kooli ning esinesid luuletustega nii oma kodukohast kui ka prügist.
Samas õppisid lapsed ja nende õpetajad Eve Õuna
tantsurühma juhendamisel prügitantsu ning kuulasid tüdrukuteansamblit Ice Cream. Kohal oli ka
lastesõber Lõvi Leo.
Sõnavõttudega esinesid prügipeol Riigikogu liige
Urmas Reinsalu, Rae vallavolikogu esimees Raivo
Uukkivi ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse
programmijuht Heiko Põdersalu.
Urmas Reinsalu ütles, et Ökokrati projektis
osalenud lapsed ei ole mitte ainult õpilased, vaid ka
õpetajad - loodetavasti õpetavad nüüd keskkonnateadlikumad lapsed ka oma vanemaid säästlikumalt tarbima ning ema-isa ei viska enam prügi
maha, vaid viivad selle prügikasti.
Raivo Uukkivi rääkis Puhta Prügi Peo ja kogu

Plakatit tutvustavad Helen Vaaks ja
Elisabeth Kendrali Jüri Gümnaasiumi IIc klassist

konkursi saamisloost 2002. a. ning sellest, miks
otsustati säästma kutsuvat käitumist levitada just
laste seas.
Ökokrati keskkonnanädala eesmärk on teadvustada keskkonnaprobleeme ning propageerida
säästvat eluviisi nii laste kui ka nende vanemate
seas. Läbiv teema on jäätmed ning nende
käitlemine. Projekti rahastasid omavalitsused ning
Harjumaal ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Ökokrati juhatuse esimehe Priit Adleri sõnul oli
2004. aastal Ökokrati keskkonnaprojektis
osalejaid 11 maakonnast, sealhulgas 28 vallast ja
linnast kokku ligi 14 000 lapsega. Kõige rohkem oli
osalejaid Harjumaalt - üle 6600 lapse. Rae vallast
osales Ökokrati keskkonnaprojektis Lehmja
Põhikool (30 last), Lagedi Põhikool (129 last), Jüri
Gümnaasium ja Rae Huvialakool (450 last).
Lehmja Põhikoolis toimus keskkonnanädal 26.-30.
aprillini, mille eesmärgiks oli õpilaste ja õpetajate
seas säästva eluviisi propageerimine. Õpilaste
keskkonnateadlikkuse tõstmine toimus nii
loodusainete kui ka klassijuhataja tundides.
Kuulutati välja postri konkurss teemal: SÄÄSTA
END JA TEISI. Õpilaste töödest pandi koolimajas
välja näitus, kus oli väga huvitavaid lähenemisi
looduskeskkonna säästmiseks. Kahel päeval
toimus õpilastele viktoriin - säästev eluviis. Nädala
suursündmuseks oli kooli viivate teeservade
puhastamine sinna kogunenud prügist. Lapsed
veendusid, et paljud leitud asjadest oleksid
pidanud minema taaskasutamisele. Huvitavamatest leidudest tehti näituse.
Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli keskkonnanädala eesmärgiks oli teadvustada õpilastele meid

Postrid Lehmja Põhikoolist

juuni
ümbritseva säilitamise ja energiasäästliku tarbimise vajalikkust.
Samuti suunasid õpetajad õpilasi end väljendama loodusteadusliku
teabeteksti koostamisel, sõnavõtu ettevalmistamisel ja selle
esitamisel.
Keskkonnaprojekti raames toimusid Jüri Gümnaasiumis
järgmised üritused
20. aprill Lehmja tammiku koristamine,
1. - 11. klassid (450 õpilast)
28. aprill Plakatite näitus (287 õpilast)
Väljavalituks osutus 70 tööd
20. aprill Teaduskonverents 1. - 3. klassid
Esitleti 24 teabeteksti (teemad: harilik pihlakas, maikelluke, kõrvenõges, viinamäetigu, elektriangerjas, siil, nahkhiir, saarmas, hüljes,
rebane, saksa lambakoer, leopard, gepard, lemmikloomad)
4. - 6. klassid Esitleti 10 referaati (teemad: mets, vihmamets, Matsalu
Looduskaitseala, Lehmja tammik, loomad, ravimuda, energia
säästlikkus, jäätmeteke, prügimajandus, suitsetamine)
Mõlemal konverentsil toimus ka plakatite tutvustus. Ürituse lõpetas
ühislaul “Puhta prügi laul”.
Teaduskonverentsil esinejaid tänati lisaks koolieluks vajalike
vahenditega: värvipliiatsid, plastiliin, vihikumapid.
Lagedi Põhikool pidas 20. aprillist - 20. maini keskkonnakuud.
Projektist võttis osa kogu kool. Keskkonnakuu oli seotud miljoni puu
istutamise talgutega ning projekt kandis pealkirja “Puud meie ümber”.
Selle projekti raames kujundati lastes loodushoidlikku mõtteviisi,
pöörati tähelepanu koduümbruse korrastamisele ja ohtlikele jäätmetele meie ümber. Nii õpilased kui õpetajad jäädvustasid fotodele nii
meid ümbritsevat kaunist loodust kui ka inimese kahjulikku mõju loo-
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dusele. Projekti aitasid läbi viia
aineõpetajaid. Emakeele õpetajad Leemets, Sild, Ojabstein,
Kärner ja Paesalu kirjutasid
õpilastega loovtöid teemal „Puud
meie ümber“. Kunstiõpetajad
Leemets, Sild, Kärner ja Noor
maalisid ja meisterdasid kunsti
tundides puude ja metsa teemal
nii loovtöid kui ka plakateid.
Arvutiõpetaja Pilvi Leemets
juhendas IV klassi õpilasi logode
tegemisel, V kl. õpilasi aga
koostama esitlusi puust. Kõik
tehtud tööd pandi välja õpilastööde näitusele. Näituse peaplakati teemal „Austa metsa,
mets on vanem, kui meie“ tegid IX
klassi õpilased Kati Allmäe ja
Katrin Vaht.
21. aprillil korrastati oma kooli
territooriumi ja Külma parki. Nii
selgitati välja paremad, kes said
10. mail Loobusse puid istutama.
Loobus istutati 38 õpilase ja 3
õpetajaga üks hektar metsa.
Kõik keskkonnaprojektis osalenud lapsed said Ökokrati diplomi,
kleepsu ja õhupalli. Kõik said
maiustada ka ðokolaadide ja
kommidega.
MTÜ Ökokratt on sel aastal
koolitanud üle 140 õpetaja ning
omavalitsusametniku, kes viisid
läbi keskkonnanädalaid omavalitsuste haridusasutustes.
Harjumaal Kuusalu vallas 1999.
aastal alguse saanud keskkonnaprojekt koondnimetusega
Ökokratt on kuue tegutsemisaasta jooksul saavutanud laste
seas märkimisväärse tunnustuse
ning noorte teadvusesse on
jõudnud sõnum keskkonnasäästlikkuse vajadusest.
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

10. mai 2004. metsa istutamine Loobu metskonnas.
Lagedi Pk V kl. õpilased Janar Läns, Ragnar Kruberg, Martin Kasak,
Janar Jõgi, Lauri Aberut, Kristiina Alfjorova, Margit Terentjeva
ja Anette Parik ning õpetajad Pille Rask,
Ene Kõiv ja Riina Noor.
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TERVITUSED RAE VALLA LASTELE FIDIRIDIFITI PLANEEDILT!
- Meie Fidiridifiti planeedil on kõik
õnnelikud ja rõõmsad, teeme
kõik ägedad ja rõõmsad näod!
- Tere Tulnukas!
- Fi-fi-fiii! Tere punase nina ja
krussis juustega naljaks Maa
elanik!
Selliselt kohtusid suure lastesumma
ees Kloun (näitleja Meelis Sekk) ja
Tulnukas (näitleja Andres Kask)
lastekaitsepäeval, 1. juunil Rae vallamaja hoovis.
Üheskoos valmisid suurele asfalteeritud parkimisalale joonistused teemal “Meie - lapsed!”, mida Tulnukas
usinalt pildistas, et ka oma planeedil
sellist imeasja näidata. Meie planeedi
inimestel on võimalik joonistusi küll
mitte enam asfaldilt kaeda (eks vihm
ole need juba ajalukku jätnud), kuid
Tulnuka ülesvõtted on välja pandud
ka Rae valla noorte interneti
kodulehele, aadressil
http://noortekas.rae.ee.
Umbes 250 algklasside ja lasteaia
viimase rühma last jagunesid kuud
gruppi - naerulapsed, õnnelapsed,
päikeselapsed, rõõmulapsed, headuselapsed ja kõdilapsed. Nii tantsiti
gruppides Klouni ja Tulnuka juhendamisel vahvat meie planeedi tantsumängu Pugi-Pugi ning Fidiridifiti hitti
Tibutantsu. Osavust proovida ja
silma mõõta aitasid täpsusvisked
ning kehalist painduvust ja tublidust
mõõdeti Limbo-tantsu saatel.
Lastekaitsepäeva üritus Rae vallamaja õuel sai teoks koostöös Rae
Vallavalitsuse, Rae Kultuurikeskuse,
valla koolide ja noorteorganisatsioonidega.
Suur tänu headele abilistele Jüri gaidide lipkonnast, Jüri Gümnaasiumi ja
Lehmja Põhikooli T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) õpilastele! Ilma teieta, oleks päikseline
lastekaitsepäev Rae vallas jäänud
nakatava sära ja naeruta.
Soovitame kõikidel lastel, lastevanematel ja laste-sõpradel külastada
Lastekaitse Liidu infokeskust
Märka last Tallinnas, aadressil
Tõnismägi 3 (avatud E-R 12-17).
Lianne Ristikivi
noorsootöötaja
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POLITSEIKROONIKA
5. aprillist 14. juunini 2004 pandi Rae vallas toime 45
kuri-tegu. Nendest 35 salajast vargust, üks röövimine,
üks avalik vargus, üks tervisekahjustus, üks auto
äranda-mine, kaks huligaansust, muid kuritegusid oli
kolm, leiti üks laip.
5. mail murti sisse Jüris korterisse, millest varastati
arvuti protsessor ja võimendi, tekk, mobiiltelefon NOKIA
6610 ning kollasest metallist ehteid.
Ajavahemikul 12.-13. aprill lõhuti Jüris keldriaken ja
varastati keldriboksist kaks jalgratast. Vargad on tabatud, rattad tagastati omanikule.
Ajavahemikul 12.-13. aprill murti öösel sisse autosse
Mazda 626 ning varastati autoraadio-CD mängija
Pioneer DEH-1300R .
Ajavahemikul 15.-16. aprill varastati Vaidas asuvast
korterist mobiiltelefon Nokia 1100 koos laadijaga.
20. aprillil murti sisse Vaidas korterisse ja varastati sealt
televiisor, fotoaparaat ja mobiiltelefon.
19. aprillil varastati Lehmja Põhikool klassiruumis koolikotist 7. klassi õpilasele kuuluv isiklik mobiiltelefon
Alcatel 0T735.
24. aprillil varastati Patikal pooleliolevast majast plastikust kanalisatsiooni torusid, heinajahupressi detaile
ning külmleti kroomriiul ja lõikelaud.
27. aprillil tungiti Jüris eramusse ning varastati keevitusaparaat, survepesur, kompressor ning ehitusmaterjali.
4. mail varastati Jüris Edu poe eest jalgrattahoidlast
lukustamata jalgratas TREK 700.
4. mail varastati Jüris kella 16.45-17.00 vahel Taaramäe
lasteaia esiku kapi pealt käekott. Kotis olid autojuhiload,
sõiduauto Toyota Celica tehniline pass, mobiiltelefon
NOKIA.
4. mail murti sisse Jüris tööriistakuuri, millest varastati
muruniiduk Ginge 465 Economy 4 ja jalgratas Optima
Regatta.
4. mail varastati Lagedilt AS-ile Rehvimeister kuuluvalt
territooriumist AS-ile EKV kuuluv tõstuk ja treiler.
3. mail varastati Peetri külast ehitusobjektilt pinnase-tihendaja ning nivell LAPR-100, mis kuulub Agenor OÜ-le.

16. mail varastati Patikal elumajast muruniiduk.
28. mail varastati Jüris sõiduautost automakk-raadio
Pioneer, 3 kõlarit ja korteri võtmed.
29. mail varastati Järveküla külas sõiduautost rahakott,
autokõlarid, sülearvuti.
29. mail tungiti Salu külas asuva talu kõrvalhoonesse
ning lõhuti elamu tuulekoja uste aknad ning keerati lahti
suure toa akna kremoonid. Varastatud ei ole midagi.
9. juunil murti sisse Jüri surnuaia tööriistakuuri, kust
varastati salaja aiakäru.
Ajavahemikul 24. mai-13. juuni murti sisse Aruvalla
külas suvemajja ja kõrvalhoonetesse, varastati murutrimmer Kawasaki, sõiduauto Datsun jaotuskast, erinevaid vanaaegseid tööriistu.
4. juunil röövis Jüris Lehmja tammikus kindlaks tehtud
kurjategija kodanikku ja võttis vägivalda tarvitades ära
CD-pleieri ning Hansapanga pangakaardi.
6. juunil leiti Lagedil OÜ Verostil soojakust valvur surnukeha. Vägivallatunnuseid ei avastanud, surmapõhjused selgitab välja kohtu-meditsiiniline ekspertiis.
5. juunil toimus Jüris avalik vargus. Meesterahvas ronis
lahtise akna kaudu korterisse, kust varastas avalikult
ilma vägivalda kasutamata köögis asuvast külmikust 1
kg juustuvorsti ja 1 karbi kalakonservi ning seejärel läks
elutuppa, kust varastas samuti vägivalda kasutamata
CD-playeri, 1 paari spordijalanõusid ja 8 pakki sigarette
Vermont.
19. mail 2004. a. lõi Lagedi Põhikooli õpetaja õpilast
ilma põhjuseta näkku.
26. mail loopisid Jüris alaealised kaaskodanikku
kividega, üks kivi tabas kannatanut pähe, mille tagajärjel kaotas ta teadvuse ja sai kehavigastusi.
14. mail kella 23.50. ajal tungiti Jüri alevikus Bla-Bla
baaris kallale tööülesandeid täitvale vormis olevale
Securitas O/Ü turvamehele.
Meelis Issak
juhtivkonstaabel

Securitase patrulli
lühinumber
on 1660.
Kutsu abi!

JAANITULED KÜLADES JA ALEVIKES
Jaanituli süüdatakse käesoleval aastal Rae vallas kõigis alevikes ja üsna mitmes külas.
Alljärgnevalt jaanipidude toimumiskohad.
H
PILDIKÜLA
18. juuni
RAE
22. juuni
JÜRI
22. juuni
VAIDA
22. juuni
VAIDASOO
22. juuni
SUURSOO
22. juuni
AAVIKU
23. juuni
ASSAKU
23. juuni
LAGEDI
23. juuni
LIMU
23. juuni
VESKITAGUSE 23. juuni
KOPLI
24. juuni
ARUVALLA
25. juuni

20.00
18.00
20.00
19.00
21.00
19.00
19.00
20.00
18.00
20.00
19.00

Kirsi tänava mänguplatsil
Suure kivi juures
Tammikus
võrkpalliplatsil
Tõnuhansu talu heinamaal
kiigeplatsil
küla keskuses
veski juures
kiigeplatsil
jaanitule platsil
jõekäärus
Pendi küüni varemete juures
19.00 Koplimetsa talu taga

ja ead p
ka
un eotu
ist
j
suv u
e!
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HEAKORDA HINNATAKSE ARUVALLAS KÕRGELT
Kevad on aeg, mil nähtavale tulevad aja jooksul
kogunud prügi ja prahihunnikud ning inimesed
tegutsevad aktiivselt nende koristamisega. Nii on ka
Aruvalla külas. Aruvalla külaelanikud otsustasid, et
lisaks oma koduhoovide puhastamisele, tuleb
hoolitseda ka oma küla ilme eest, mille tulemusena
otsustati viia läbi küla heakorrastuspäev. Ettevõtmine
planeeriti tänu Rae vallale, kes organiseeris külla
prügikonteinerid. Koristamine algas 3. mail, kus mitmel
päeval toimetasid külaelanikud aegade jooksul
majapidamises kogunenud prügi konteinerisse. Kuna
selline aktsioon oli Aruvalla külas esmakordne, siis oli
väga raske planeerida, kui palju seda võimalust
kasutatakse, kuid inimeste aktiivsus osutus kõrgeks.
See iseloomustab austust oma kodu ja selle ümbruse
vastu. Korrastusnädal kulmineerus 9. mail, kui kell 10.00
kogunesid külaelanikud Aruvalla teeristile. Kuna
juhtumisi oli ka emadepäev, siis kõigepealt peeti meeles
kohaletulnud emasid, kellele pakuti küpsiseid ja

karastusjooke. Oma osa said muidugi ka teised
kohalviibijad. Kokku tuli 28 inimest. Peale
sissejuhatavat osa jagati isikud gruppidesse ja igaüks
sai endale ülesande, milleks olid: Vana-Tartu maantee
äärse koristus suunal Aruvalla Anepalu ja Aruvalla
Ellaku, küla teadetetahvli paigaldus, kahe Aruvalla küla
tähistava sildi paigaldus ja bussijaama korrastamine.
Ühise töö viljana oli paari tunni pärast nimetatud
toimingud ära tehtud ning bussijaama seinad olid jälle
valged ja grafitivabad. Siinkohal tahaks tänusõnad
öelda kohalikule teemeistrile Vello Kilpile, kes
organiseeris meile värvid bussijaama värvimiseks.
Kokkuvõtvalt võib lugeda ürituse igati kordaläinuks ja
suur tänu Aruvalla küla inimestele, kes ei pidanuks
paljuks kohale tulla ja ühiselt midagi küla heaks ära
teha.
Ardi Mitt
Aruvalla küla külavanem

JÜRI KIHELKONNAST JA KIRIKUST
Jüri kihelkond sai nime Püha Jüri kirikukoguduse
järgi. Kirik on pühendatud Pühale Jürile ja peab oma
pühitsuspäeva igal aastal 23.aprillil - jüripäeval.
LEGEND PÜHA JÜRIST
Silene linna Lüübüamaal terroriseeris kohutav lohe.
Ta mürgitas oma hingeõhuga igaühe, kes talle lähenes. Lohe nõudmised kasvasid päev - päevalt. Algul
piisas talle loomadest, aga peagi hakkas ta nõudma
noori naisi, neitsisid. Lohe ohvrid valiti liisuga ja järg
jõudis kuninga-tütre kätte.
Siis kappas kohale Kapatookiast pärit Rooma sõdur
Georgios - Georg - Jüri. Ta astus kartmatult lohe vastu
ja ühe versiooni järgi tappis koletise odaga, teise järgi
talt-sutas lohe oda ähvardusel . Silene elanikud said
nende elu mürgitanud nuhtlusest lahti ja raputasid
endalt kõlvatusahelad. Kõik viisteist tuhat linlast lasid
end ristida ja hakkasid elama ausate ning õiglaste

kodanikena. Lohetapja Jüri kuulutati pühakuks.
Kirikukihelkondade loomine Eestimaal algas 13.
sajandil koos ristiusu toomisega võõrvallutajate
poolt.
Rävala maakonna kolmest muinaskihelkonnast
kujunesid järgmised kirikukihelkonnad.
1. Womentakaest moodustati Keila,
Harju - Madise, Risti ja osalt ka Nissi
kihelkond.
2. Repelist eraldusid Jõelähtme, Kuusalu ja
Harju - Jaani kihelkond
3 Vaskjala kihelkonnast Ocrielae kirikukihelkond (1219 - 1230), hilisema
nimetusega Jüri kihelkond (1241).
13. sajandil algas taanlaste ja sakslaste sissetung
Eestisse. 1219. aasta juunis vallutas Taani kuningas
Valdemar Põhja - Eesti. Alustati Tallinna ehitamist.
Järgneb lk.19.
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Tallinna lähim ümbrus kuulus Rävala maakonnale,
mis vastab peaaegu täielikult praeguse Harju
maakonna maa - alale va Kose piirkond.
Ocrielae kirikukihelkond (seda nime on lahti mõtestatud mitmeti), hilisem Jüri kihelkond, haaras enda
alla endiseaegse Tõdva, praeguse Kiili valla, Rae
valla ja Raasiku vallast Aruküla ümbruse. Kihelkonna
piiridesse kuulusid alguses veel Väo, Saha ja Mõigu
küla. Saha külaga koos kuulus Jüri kihelkonna külge
ka Saha kabel. 16. sajandil kuulus Saha kabel juba
Jõelähtme kihelkonda. Jüri kihelkonna suuruseks oli
262 adramaad 29 külaga. Suuremateks küladeks olid
Vaskjala, Lagedi, Puiatu, Järveküla ja Mõisaküla.
Kihelkonna elanikud ristiti. Hakati ehitama kirikuid.
And-med esimeste kirikute ja kabelite ehitamise kohta
Jüri kihelkonnas on üles kirjutatud rahvapärimuste
põhjal.
Legendide järgi olevat esimene kirik Aruküla männikus olnud, hiljem Limu külas Matsu talu maadel. Üleskirjutisi on ka kirikust Taaralasku mäel Pajupea külas
Ähvardi ta lu maadel. Kirik hävitatud Põhjasõja ajal.
Vaidas olevat olnud Kirikumägi, aga ei teata, miks see
ära vannutatud sai ja maa sisse vajunud. Saustis
vallas Lehtsa küla põllul on Kabelimägi, mis annab
oletusi mitmeteks legendideks kabeliehituses.
Rahvapärimus annab teada Else kabelist, mis olevat
asunud Vaskjala ja Limu külade vahelisel põllul, kus
praegu veel Kääbastemäeks ja Surnumäeks nimetatud künkad asuvad. On järeldusi, et 1241. aastal
hävitati Saha külas kirik, mis olevat ehitatud
1220.aastal.
1401 on aastaarv Vaskjala kirikust. 1418. aastal on
mai-nitud Martin V pattude andeksandmise kirjas
Georgi kirikut Vaskjala kihelkonnas. Arvatakase, et
kirik hävis Jüriöö ülestõusu ajal. Ei teata, kas esimene
kirik oli puu- või kiviehitis. On teadmata aastaarv,
millal uus kirik Karla külla praegusele kohale ehitati.
Vana kirik oli ehitatud gooti stiilis. Sellest on säilinud
ainult joonistus. On võimalik, et see ehitati 14. sajandi
keskpaiku Tallinnast Toompealt pärit meistri juhtimisel. Lammutati see umbes 600 aastat vana ehitis
1884. aastal. Samale kohale hakati ehitama uut Jüri
kirikut. A.F.Hoveni projekteeritud praegune kirikuhoone on neogootika iseloomulik esindaja. Nurgakivi
pandi 28. aprillil1885. aastal, ehitamine kestis kestis
6,5 kuud ja läks maksma 30000 rubla.
Kirik kui kihelkonna keskpunkt on aastasadade
jooksul inimese pideva tähelepanu all olnud. Eesti
maastikku, siinjuures Jüri maastikku on tõepoolest
raske ette kujutada ilma kõrguva, sööstukalt nõelja
tornikiivrita kihelkonnakiriku kohal. Kui see ka igaüht
jumala juurde juhatada ei suuda, on see vähemasti
vihjeks jumala olemasolu võimalikkusele ning
praktiliseks orietiiriks paikkonnas.
Kuni luterliku reformatsioonini (1525-1625) olid
kirikud Eestis neiks ehitisteks, milles ühiskond manifesteeris kõiki oma ehitustehnilisi ja kunstilisi oskusi,
ideaale, rikkust ja toredust. Meie keskaegsed kihelkonnakirikud ei rajatud mitte ainult poolpaganlike
vastristitud hingede päästmiseks. Nad olid ka
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ümbruskonna elanike elu ja vara päästmiseks
sõjaolukorras.
Alates 13. sajandist segunes rahvausund katoliiklusega. Väidetakse, et aastasadade möödudes hakkas talurahvas pooldama katoliiklust, sest katoliku
pastorite loetud ladinakeelsetel psalmidel oli sarnasust omaaja loitsusõnadega, viimased aga pididki
olema arusaamatud ja salapärased. Luterlus tõi kirikusse arhitektuurilise lihtsuse ja eestikeelse jumalasõna. 1739 ilmus esimene põhjaeestikeelne “Piibli
Ramat/ se on keik se Jummala sanna...”, mille üks
koostajatest oli Jüri kiriku pastor Anton Thor Helle,
kes tundis hästi kreeka ja heebrea keelt ning valdas
ka eesti keelt.
JÜRI KOGUDUSE ÕPETAJAD
1. Benedictus, teadmata millal
2. Hans Kuhn, 16.saj
3. Johann (? )
4. Johann Robert von Geldern, 1580
5. Heinrich
6. Georg Salemann, 1626-1632
7. Olaus Nicolai Duncanus, 1632-1637
8. Jacob Praetorius, 1638
9. Johann Conrad Schneider, 1658-1682
10.Ludwig Schulz, 1683-1688
11.Peter Koch, 1689-1710
12.Mag. Arand Johann Knüpper, 1710, Jõelähtme
õpetaja
13. Heinrich Christoph Wrede, 1712-1713
14. Anton Thor Helle, 1713-1748
15. Mag. Gottfried Schröder, 1749-1770
16. Jacob Johann Höppener, 1771-1794
17. Reinhold Johann Winkler, 1795-1810
18. Peter Heinrich Schwabe, 1795-1810
19. Robert Johann Diedrich Luther, 1847-1884
20. Rudolf Adam v. Winkler, 1885-1901
21. Walter Weissberg, 1902-1906
22. Johann Keerig, 1908-1919
23. Dr. Eduard Tennmann, 1919-1923
24. Jakob Aunver, 1923-1944
25. Otto Tallinn, 1944-1951
26. Hugo Valma, 1951-1964
27. Herbert Leopld Stillverk, 1964-1983
28. Johannes Grünberg, 1983-1985
29. Vivian Raudsepp, 1986-1988, Jõelähtme õpetaja
30. Jüri Raudsepp, 1988-1997
31. Tanel Ots, 1997- kuni tänaseni
Antud kirikuõpetajatest on paljud jäädvustanud oma
nime Eesti kultuurilukku.
Oluline osa Jüri kiriku ajaloost on kirja pandud Jakob
Aunveri poolt Uppsalas ilmunud teoses “Aastate
kestes”.
1991. aastal valmis Jüri kirikuõpetajal Jüri Raudsepal mahukas uurimustöö “EELK Jüri koguduse
õpetajad läbi aegade”.
Järgneb
Varje Malsroos
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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

Ostame maad Harjumaal,
võib olla veel
kinnistamata.
vara@kinnisvaraplaza.ee,
tel 61 09 999; 56 604 450.
Tallinn, Narva mnt 7
Matkapunkt Kinnisvara.

MAAMÕÕDUTÖÖD:
! maa-alade mõõdistamine
! maakorraldustööd
! katastrimõõdistus
Jakobsoni tn. 3 10128 Tallinn
Tel/Faks 600 99 65
e-post: ekemb@online.ee
TECH GROUP AS
asukohaga Mõigus võtab tööle

kogemustega MIG-MAG
ja TIG keevitaja.
Töö toimub ühes vahetuses.
Sertifikaadi kehtivus pole
oluline.
Kandidaatidel tulla aadressil
Kaabli 11 või helistada
tööpäeviti tel 515 60 23.

Kasvatame
DEKORATIIVISTIKUID
püsihaljastuseks.
Asume Vaskjalas,
lähemalt vaata
http://www.hot.ee/sanglepa

Tel: 5276985

MAIKUUS
registreeritud surmad:
Jekaterina Dmitrijeva
Fjodor Pintman
Maria Kiskonen
Antonina Rajalo
Gerda Puhm
VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 5. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 605 6762.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

JAANIÕHTU
VAIDAS
19.00-20.00 Mängud ja
võistlused
20.00-21.00 Vaida laste
esinemisprogramm
21.30 Jaanitule süütamine

Tantsuks ansambel Ra&Co

