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RAE VALLAVOLIKOGU VALIS VOLIKOGU ESIMEHE
JA KINNITAS AMETISSE VALLAVALITSUSE UUE KOOSSEISU
Rae vallavolikogu valis 27. aprilli istungil uueks
vallavolikogu esimeheks 10 poolthäälega Eesti
Keskerakonna Rae osakonna juhi Raivo Uukkivi ja
kinnitas ametisse Rae Vallavalitsuse uue koosseisu. Senine volikogu esimees Priit Põldmäe
astus tagasi isikliku avalduse alusel, kuna vallavolikogus oli tekkinud uus koalitsioon. Rae vallavolikogu koalitsiooni moodustavad viis Eesti Keskerakonna liiget, neli Eesti Reformierakonna liiget
ning üks Rahvaliidu ja üks Isamaaliidu liige. Uue
koalitsiooni tekkepõhjuseks oli soov tagada valla
tasakaalustatud areng ning ühine eesmärk leida
kiireid ja edasiviivaid lahendusi Rae valla arengu
võtmeküsimustele, eelkõige Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisega seonduvale ning vee-ettevõtja
leidmisele Rae valla kõige intensiivsema arendustegevusega piirkonnale, mis hõlmab Peetri, Järveküla, Rae ja Lehmja küla ning Assaku alevikku.
Uus koalitsioon toetas senise vallavanema Ago
Soasepa jätkamist ja kinnitas ametisse uue
vallavalitsuse, kuhu lisaks vallavanemale kuuluvad
Enn Mänd ja Indrek Uuemaa Eesti Keskerakonnast
ning Raul Kinks ja Meelis Kasemaa Eesti Reformierakonnast. Enn Mänd ja Meelis Kasemaa täidavad ka Rae Vallavalitsuse abivallavanemate
kohustusi.

liige. Rae vallavolikogu liige on Raivo Uukkivi
olnud alates 2002. aasta sügisest.
Rae vallavolikogu esimehena peab Raivo Uukkivi
oluliseks saavutada valla mõtestatud areng. Vaid
ühele kitsaskohale keskendumine toob kaasa ühe
eluala eelistamise ja paratamatult ka mahajäämise mõnes teises valdkonnas ning paneb vallaelanikud varem või hiljem keerulisse olukorda. Rae
vallavolikogu kui kohaliku omavalitsuse esinduskogu peab oma tegevusega toetama valla arengut
ning töötama efektiivselt vältides pidurdamistaktikat.
Abivallavanematena kinnitas volikogu teenistusse
27. aprilli istungil Enn Männi ja 11. mai istungil
Meelis Kasemaa.
Enn Männi tööülesanneteks abivallavanemana on
kultuuri-, haridus- ja sotsiaalküsimustega tegelemine, samuti transpordiküsimused ja valla teede
korrashoid.

Enn Mänd

Raivo Uukkivi

Rae vallavolikogu esimees Raivo Uukkivi on
lõpetanud 1987. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia mehhaanikateaduskonna inseneri eriala ja
töötanud aastatel 1987-1994 Jüri sovhoosis
vaneminseneri ja peainsenerina, 1995-2001 AS-is
Tallinna Vesi teenindusdirektorina, 2002-2004
Tallinna Prügila AS-i tegevjuhina ning olnud nii AS-i
Tallinna Vesi kui ka Tallinna Prügila AS-i juhatuse

Enn Mänd on lõpetanud 1978. a. Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika- ja loodusteaduskonna matemaatika ja füüsika õpetaja eriala.
Enn Mänd on töötanud aastatel 1978-1997 Vaida
põhikoolis nii õpetaja kui ka koolidirektorina, aastatel 1997-1999 Tallinna Tehnikaülikoolis õppejõu
ja informaatika täiendõppeosakonna juhatajana,
1999-2004. aasta jaanuarikuuni Riikliku Eksamija Kvalifikatsioonikeskuse direktorina.
Abivallavanemana peab Enn Mänd kõige olulisemaks Rae valla haridus- ja sotsiaalsfääri juhtimist
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nii, et oleks tagatud vallaelanike teenindamine parimal võimalikul viisil ning koalitsioonilepingus
püstitatud eesmärkide täitmine. Tähtsamaks tööks
peab Enn Mänd realistliku hariduse arengukava
koostamist ja haridusasutuste (koolid ja lasteaiad)
võrgu korrastamist.

Indrek Uuemaa

Meelis Kasemaa

Meelis Kasemaa tööülesanded abivallavanemana
on arengu- ja planeerimisalase tegevuse koordineerimine, samuti maaküsimustega tegelemine.
Meelis Kasemaa on lõpetanud Eesti Merehariduskeskuses 1997. aastal tehnoloogiainseneri eriala ja
töötanud 1998-2003 Põllumajandusministeeriumi
veterinaaria- ja toiduosakonnas projektijuhina.
2003. aasta märtsist kuni 2003. aasta detsembrini
Rae Vallavalitsuse abivallavanemana.
Meelis Kasemaa peab tähtsamaks oma töös abivallavanemana Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisprojekti jõulist elluviimist, aga samuti ka Peetri
ja Assaku piirkonna vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrasside võrgu planeerimist ja väljaarendamist
koostöös piirkonna elanike, arendajate ning veeettevõtjaga. Samuti Jüri Kirikukopli parki rajatava
terviseraja ehitustööde lõpetamist.
Vallavalitsuse liige Indrek Uuemaa on lõpetanud
1980. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi
kehakultuuriteaduskonna kehalise kasvatuse õpetaja eriala. Indrek Uuemaa on töötanud aastatel
1980-1999 Jüri Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetajana ja alates 1999. aastast on ta Tallinna
Katleri põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja.
Indrek Uuemaa on alates 1992. aastast osalenud
MTÜ Rahvaspordiklubi Rae tegevuses, praegu
klubi presidendina. Rae vallavolikogu liige on
Indrek Uuemaa olnud alates 1996. aastast.
Vallavalitsuse liikmena peab Indrek Uuemaa oluliseks valimislubaduste elluviimist ja valla arengut
kõigis eluvaldkondades, kuid ka seda, et vallamaja
oleks kõigile külastajatele inimsõbralik asutus.

Samuti peab ta üheks oma töö eemärgiks noortele
suunatud tegevuse sihipärast laiendamist.
Vallavalitsuse liige Raul Kinks on lõpetanud 1998.
aastal Tallinn Tehnikaülikooli, majandusteaduskonna haldusjuhtimise eriala.
Raul Kinks on töötanud aastatel 1998-2001 majandusministeeriumis nõuniku, üldosakonna juhataja ja haldus- ja finantsosakonna juhatajana,
2001-2003 MTÜ Eesti Suusaliidu peasekretärina.
Praegu töötab Raul Kinks OÜ Ally juhatajana.
Raul Kinks peab vallavalitsuse liikmena tähtsaks,
et otsustusprotsess vallavalitsuses oleks sujuv ja
soodustaks aktiivset arendustegevust ja ettevõtlust vallas. Töös vallavalitsuse liikmena peab ta
prioriteetseteks valla arengu ja valla elaniku jaoks
tähtsaid projekte nagu Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine, tervisekeskuse rajamine.

Raul Kinks
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RAE VALLA KÕIGE AKTIIVSEMA ARENDUSTEGEVUSEGA
PIIRKONNA VEE-ETTEVÕTJAKS KINNITATI AS ELVESO
Rae vallavolikogu määras oma 4. mai istungil
Peetri küla, Järveküla küla, Rae küla, Lehmja
küla ja Assaku aleviku tegevuspiirkonna veeettevõtjaks AS ELVESO. Vee-ettevõtja kinnitati viieks aastaks.
Nimetatud piirkonnas toimub Rae vallas kõige
aktiivsem arendustegevus ning vajadus veeettevõtja määramise järgi oli ilmne juba pikka
aega nii arendustegevuse jätkamise kui ka keskkonnahoiu seisukohalt. Vee-ettevõtja hakkab
haldama arendamisest opereerimiseni nimetatud piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasse,

Füüsiline isik
Juriidiline isik

2004 a
11,30
30,20

2005 a
12,32
32,92

sealhulgas sõlmima ka vee- ja kanalisatsiooni
teenuse osutamiseks lepinguid lõpptarbijaga.
Vee-ettevõtja valiti läbirääkimistega piiratud
pakkumiskonkursil, kus pakkumised tegid lisaks
AS-ile ELVESO AS Tallinna Vesi ja AS Esmar
Ehitus.
AS-i ELVESO eeliseks teiste pakkumise teinud
ettevõtete ees oli pakutud madalam teenusehind.
AS ELVESO pakkus veevarustuse ja reovete
ärajuhtimise teenuse osutamise hinnaks
(kokku), krooni/ m³ tegevuspiirkonna piires:
2006 a
13,43
35,88

2007 a
14,63
39,11

2008 a
15,95
42,63

RAE VALLA TEEDE JA TÄNAVATE REMONT
KÄESOLEVA AASTA SUVEL
Rae Vallavalitsus tunnistas oma 11. mai 2004 korraldusega number 698 valla teede remontija
leidmiseks väljakuulutatud avatud vähempakkumise konkursi parimaks pakkumiseks AS-i
Baltifalt tehtud pakkumise summas 785 363,16 krooni.
Remonditakse järgmised teelõigud:
Järveküla küla
Kindluse tee, pikkusega 1,2 km
Kurna küla
Kurna mõis valla piirini, pikkusega 0,6 km
Kopli küla
Kopli küla tee Ilumäe teeni, pikkusega 1,6 km
Rae küla
Rae tee Loopere kinnistu, pikkusega 0,4 km
Vaskjala küla
Rebase tänav Partsi kinnistu piirini, pikkusega 0,37 km
Pajupea küla
Aruküla tee AÜ Tuulevälja ristmikuni, pikkusega 1,1 km
Suursoo küla
Suursoo küla tee Raasiku mnt, pikkusega 2,0 km
Veneküla küla
Varevere tee, pikkusega 0,25 km
Aaviku küla
Vana-Aaviku AÜ Aaviku, pikkusega 1,2 km
Järveküla küla
Liiva tee Mäe talu, pikkusega 0,4 km
Asfalteeritakse järgmised teelõigud:
Vaskjala küla
Pärna tänav, pikkusega 350 m
Jüri alevik
Rebase tänava pikendus, pikkusega 180 m
Ülejõe küla
Raadiojaama tee, pikkusega 330 m
Jüri alevik
Hundi tänav, pikkusega 250 m
Pinnatakse järgmised teelõigud:
Assaku alevik
Veski tee (laiusega 3m), pikkusega 500 m
Assaku alevik
Veski tee (laiusega 4m), pikkusega 220 m
Patika küla
Patika küla tee, pikkusega 420 m
Samuti tehakse Jüri alevikku Jüri Gümnaasiumi parkla juurdeehitus (26x10m).
Tehtud töödele teostab järelevalvet vallaasutus VAHEKO.
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

!
!
!
!
!
!
!
!

Jüri aleviku Suve tn 9 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 20. aprilli 2004 korraldusega nr 456.
Assaku aleviku Jäätma kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 27. aprilli 2004 korraldusega nr 507.
Peetri küla Allika-III kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. aprilli 2004 korraldusega nr 407.
Järveküla küla ja Kurna küla Katku Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 otsusega nr 241.
Ülejõe küla Jõevälja kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 otsusega nr 242.
Rae küla Prügi kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 otsusega nr 243.
Järveküla küla Juhani I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 otsusega nr 244.
Järveküla küla Leerimäe tee 10 kinnistu teise osa detailplaneering
Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 otsusega nr 245.
ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

!
!
!

Peetri küla Leerimäe II kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. aprilli 2004 korraldusega nr 506.
Planeeritava ala suurus on 2 ha. Detailplaneeringuga nähakse ette hoonestada kinnistu
pere- ja ridaelamutega.
Järveküla küla Sylvia kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 otsusega nr 246.
Planeeritava ala suurus on 2,5 ha. Planeeringuga nähakse ette kinnistu hoonestada
pereelamutega.
Lagedi aleviku Sepa III kinnistu pereelamute kvartali detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 otsusega nr 247.
Planeeritava ala suurus on 2,48 ha. Planeeringuga nähakse ette kinnistu hoonestada
pereelamutega.

Rae Vallavalitsus kuulutas välja konkursi
KAUNIS KODU
heakorra ning ilu väärtustamiseks.
Hindamine toimub järgmistes kategooriates:
! Individuaalelamud (sh suvilad) - eraldi
arvestus hajaasustuses ja tiheasustuses;
! Mitmekorterilised elamud;
! Ettevõtted, asutused;
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades sellest e-posti teel
ege.kibuspuu@rae.ee või telefonil 605 6781,
605 6750 Rae Vallavalitsusse.

Kandidaatide konkursile esitamise viimane
tähtaeg on 25. juuni 2004. a.
Eelnevatel aastatel I koha saavutanud objektid tänavu kandideerida ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.
Ootame rohket osavõttu!!!
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AS KEMIFLORA KAMPAANIA VALD KAUNIKS
AS Kemiflora ettevõttel viiakse ka sel aastal läbi
kampaania Vald Kauniks. Ettevõtmise idee on
selles, et kõik vallakodanikud, kes osalevad
kampaanias, saavad osta välisviimistlusvärve
AS Kemiflora kauplustest 25% hinnaalandusega. Et kampaanias osaleda, tuleb vallakodanikul esitada vabas vormis avaldus Rae valla
arhitektile Andres Männile. Avaldus registreeri-

takse ja registreeritud avalduse alusel saabki inimene
osta soodushinnaga värve AS-i Kemiflora kauplustest. Sügisel tehakse kokkuvõtted. Vaadatakse üle
hooned, mida on võõbatud kauniks ja kiidetakse häid
tegijaid.
Andres Mänd
arengu- ja planeerimisameti arhitekt

RAE VALLAVALITSUS
pikendab 23. märtsil 2004
välja kuulutatud konkurssi

Jüri Gümnaasiumi, Lehmja Põhikooli ja Vaida Põhikooli

DIREKTORI
02. augustist 2004 vabanevate ametikohtade täitmiseks
Kandideerijatel esitada:
·
·
·
·
·

kirjalik avaldus kandideerimiseks
elulookirjeldus
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
nägemus tööst kooli juhina
konkursil osaleja soovil muud dokumendid

Konkursi tingimustega saab tutvuda Rae Valla kodulehel ja vallakantselei spetsialisti juures.
Dokumendid palume saata hiljemalt 25. maiks 2004 Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla
tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa, faksile 605 6770
või e-posti teel heli.tuulik@rae.ee. Lisainfo telefonil 510 0640.

Festivali raames toimuvad kontserdid
04. juuni
23. juuli
20. august
02.september

kell
kell
kell
kell

19.00 ARSISE kellade lasteansambel
19.00 Kuninglik Kvintett
19.00 Revalia Kammerkoor
18.00 Krister Aer orelil
ja Pirjo Levandi

Jüri kirik
Kose kirik
Kose kirik
Jüri kirik
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RAE VALLAVANEM VÕÕRUSTAS
JÜRI GÜMNAASIUMI ABITURIENTE
4. mail kogunesid Jüri Gümnaasiumi 2004. aasta abituriendid
Rae vallavanema Ago Soasepa
kutsel Rae Kultuurikeskusesse.
Palutud olid ka 12. klassi klassijuhataja Jüri Loogväli, õppealajuhataja Esta Hio ja Jüri Gümnaasiumi direktor Martin Kaasik.
Abituriente tervitasid kõnega volikogu esimees Raivo Uukkivi ja
vallavanem Ago Soasepp, samuti
Jüri Gümnaasiumi direktor Martin
Kaasik. Kõnelejad soovisid koolilõpetajatele edu viimasteks eksamiteks ja julgust valikute tegemisel.
Pärast õnnitlusi ja kingituste üleandmist vallavanema poolt ootas
koolilõpetajaid kohvilaud päevakohase tordiga.
Tänavu õpib Jüri Gümnaasiumi
lõpuklassis 26 õpilast.

AVATI LASTE TÄNAVA ESIMENE ETAPP
14. mail avati pidulikult rekonstrueeritud Laste tänava lõik Aruküla
teest kuni Jüri Gümnaasiumini. Lindilõikamisele kogunesid Jüri Gümnaasiumi, teeehitustöid teinud
TREV esindajad ning Rae vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad.
Teelõigu avamise ühe osana istutasid kohaletulnud teeserva puid.
Ürituselt jäi kõlama mõte, et vastremonditud teelõik on olulise
tähendusega, kuna kindlustab
lastele turvalise koolitee, aga sunnib ka kohaliku võimu esindajaid
kiirelt tegutsema, et ka koolimaja
saaks uue ja kaasaegse ilme.
Laste tänava rekonstrueerimistööde käigus rajati lisaks sõiduteele
ka kõnni- ja jalgrattateed. Samuti
paigaldati tänavavalgustus ja liiklusohutuse tagamiseks künnised
vähendamaks autode kiirust
gümnaasiumi ees.
Rae Vallavalitsus tänab vallaelanikke mõistva suhtumise ja ebamugavuste talumise eest teetööde
ajal.
Rae Vallavalitsus
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KÜLA ARENGUKAVA ÜHISTEGEVUSE ALUS
10. mail lõppes Rae Kultuurikeskuses neli kuud
kestnud külaliidrite arengukavade koostamise
õppus. Õppusel osalesid külavanemad nii Rae,
Kose kui ka Jõelähtme vallast. Viimasel
õppepäeval kaitsesid oma külade arengukavasid
kaheksa külaliidrit. Pärast arengukavade
kaitsmist anti Geomedia OÜ poolt lõpetajatele
vastavasisulised tunnistused. Rae vallast
kaitsesid lõputöid ja said tunnistused neli
külaliidrit.
Tänaseks on külade ühistegevuse areng
jõudnud tasandile, kus ei piisa üksikute
juhuprojektide ja ürituste kavandamisest ja
teostamisest. Üha tugevamalt tunnetatakse
vajadust analüüsida küla senist arengut ja tänast
olukorda. Selgitada välja küla arengut takistavad
probleemid, soovid ja eesmärgid ning leida ka
üheskoos teed nende saavutamiseks.
Kokkuvõtvalt võiks öelda, et küla arengukava on
analüüsile tuginev külaelanike kokkulepe
(nägemus), mis soodustab ja loob aluse küla kui
terviku tasakaalustatud ning mitmekülgseks
arenguks. Arvestades ja sõltudes seejuures
valla, maakonna ja vabariigi kui terviku arengust.
Milleks on selline külaelanike kokkulepe või
nägemus küla arengukava näol vajalik. Iga
külaelanik kujutab küla arengut ja tulevikku
omamoodi. Paljud huvid võivad olla ka
vastandlikud. Koos tegutsemiseks on vaja jõuda
ühisele arusaamisele küla üldises arengus ja
eesmärkides. Tihti on ühistes eesmärkides ja
tegevustes keerukas kokku leppida. Kui seda on
suudetud, näitab see külaelanike arukust ja
ühistegutsemise tahet. Külaelanike ühine
kokkulepe tagab arengukava toimimise ja on
märgiks küla kui terviku tugevuses ning
arengusuutlikkuses. Jõutud arusaamiseni
ühistes eesmärkides, huvides ja vajadustes,
tuleb see arusaamine ka selgelt kirja panna.
Külaelanike kokkulepe kirjapanduna arengukavaks aitab meenutada ja jälgida, milles ikkagi
täpselt kokku lepiti. Samuti on arengukava kirjalik
informatsioon omavalitsusorganitele konkreetse
küla eesmärkidest, püüdlustest ja vajadustest.
Selles avaldubki arengukava kui dokumendi
olemus, mis tagab külaelanike sihipärase ja
kõigile arusaadava tegevuse küla kui terviku
arendamisel. Arengukava on ka üheks alusdokumendiks Euroopa Liidu struktuurfondidest küla
arenguks rahaliste vahendite taotlemisel.
Rae valla külaliidrite poolt kaitstud arengukavad
koosnesid põhiliselt küla hetkeolukorra kirjeldusest, küla SWOT-analüüsist, visioonist, üldistest

Külaliidrite koolituse lõpetajad: esireas vasakult
Maarika Tamm - Kose vald Palvere küla,
Piret Aavik - HKÜ juhatus, Anu Roop - Rae vald
Pildiküla, Lembi Roosimägi - Kose vald Kuivajõe
küla, Ivi Riiel - Rae vald Vaidasoo küla,
tagareas vasakult Ardi Mitt - Rae vald Aruvalla
küla, Raul Kurg - Jõelähtme vald Kallavere küla,
Ado Sepa -Rae vald Rae küla, Rivo Noorkõiv Geomedia OÜ lektor-konsultant, Margus Vain Rae vald Patika küla.

eesmärkidest, küla arengueelistustest ja
tegevuskavast. Parima esitluse ja omapärase
lähenemisega küla arengukava koostamisse
pälvis osalejate suurima aplausi ning lektori
tunnustuse Rae vallas asuva Aruvalla küla
külavanem Ardi Mitt. Punase niidina läbis kõiki
arengukavasid mure ühistegevuse tingimusi

Arutelule kaalu andmiseks oli üldkogust osalema
ning sõna sekka ütlema kutsutud (pildil esireas
paremalt) riigikogu majanduskomisjoni liikmed
Liina Tõnisson ja Henn Pärn, oma küla mees volikogu aseesimees Jaan Hiio,
vallavanem Agu Soassepp
ning tänane volikogu esimees Raivo Uukkivi.
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loovate külakeskuste puudumine, teede halb
olukord, nõuetele vastava vee- ja kanalisatsioonisüsteemide puudumine ja vajakajäämised
infolevikus. Üldiselt olid aga arengukavad
optimistlikud ja ära olid näidatud ka probleemide
lahendamise võimalused. Külaelanike kaasamiseks arengukava koostamisse ja tõese pildi saamiseks viidi mitmes külas läbi ka ankeetküsitlus.
Arengukava koostamisele järgneb nende arutelu
ja vastuvõtmine külakoosolekul. Selleks, et
arengukavas toodu ka ellu saaks viia, tuleb
esitada küla arengukava läbiarutamiseks
kohaliku omavalitsuse arengukomisjonile ja
kinnitamiseks volikogule.
Arengukava koostamisest Rae küla näitel
Otsus Rae küla arengukava koostamiseks võeti
vastu küla üldkogul 19. oktoobril 2003. aastal, töö
kestis kuni aprillini 2004. Arengukava koostati
aastateks 2004 kuni 2010 ja konkreetne
tegevuskava aastateks 2004 kuni 2006.
Kaasamaks arengukava koostamisse võimalikult
laiad huvigrupid külast, viidi 15. veebruar kuni 27.
märts 2004 külas läbi ankeetküsitlus.
Arengukava koostamise eesmärgil toimus kaks
küla üldkogu ja kolm küla eestseisuse
nõupidamist. Arengukava koostamisse olid
kaasatud ka külas tegutsevad ettevõtjad. Sellega
tagati kõigi arvamuste, ettepanekute ja
seisukohtade läbiarutamine ning arvestamine.
Ühiselt töötati välja ka Rae küla visioon ehk
tulevikunägemus aastani 2015. Selle järgi on
Rae küla atraktiivne, heakorrastatud, intensiivse
ja säästva keskkonnakasutusega, turvaline,
väljakujunenud traditsioonidega ning külaelu
edendava keskusega, kaasaegse infrastruktuuriga, tiheasustusega elamu-, tootmis- ja
äritsoonidega Rae valla suurlinna lähedane piirkond. Seega näevad külaelanikud ka tulevikus
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küla Rae valla, mitte Tallinna linna osana. See
peaks pakkuma vallale huvi piirkonna arendamiseks. Arengueelistustest on esikohal ühistegevus kui külaelu alus. Järgnevad elukeskkond, tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur,
mainekujundamine ja turvalisus.
Rae küla arengukava arutati läbi ja võeti vastu
küla üldkogul 18. aprill 2004. a. Küla üldkogu oli
rahvarohke, registreerus 84 osavõtjat. Kohal oli
65,8% küla täisealisest elanikkonnast.
Juba alguses häälestas üldkogu töisele
meeleolule Lehmja Põhikooli õpilaste näitetrupi
meeleoluka lühinäidendiga esinemine. Lapsi
rõõmustas osalejate tugev aplaus ja külavanemalt saadud kommikott. Järgnes arengukava
arutelu, mille käigus tehti mitmeid kaalukaid
ettepanekuid ja arvamusi. Näiteks peeti
oluliseks külas naisseltsi loomist ja ühistegevuse arendamist. Pikisilmi jäädakse ootama
küla ja vallakeskuse vahelise bussiühenduse
loomist. Tänaseks on üldkogul tehtud täiendused ja parandused küla arengukavasse
sisseviidud. 3. mail esitas külavanem arengukava Rae valla arengukomisjonile ning vallavolikogule. Pärast volikogus kinnitamist
arengukava avalikustatakse ja on igale asjast
huvitatud isikule kättesaadav.
Lõpetuseks tahaks tänada Rae Kultuurikeskuse
töötajaid vastutulelikkuse eest külaliidrite
koolituse läbiviimisel, külaelanikke ja küla
eestseisust aktiivse osalemise eest arengukava
koostamisel, vallaametnikke vastutulelikkuse
eest arengukava koostamiseks vajalike
andmete saamisel ning Lehmja Põhikooli
juhtkonda võimaluse eest, korraldada kooliruumes küla üldkogu edukas läbiviimine.
Ado Sepa
Rae küla külavanem

HUVIKLUBI JÜFO KUULUTAB
VALLAFOTO 2004 ootab uusi ja vanu, meie
valla fotoharrastajate pilte selle aasta lõpuni.
Konkursile oodatakse fotosid neljas kategoorias:
loodus, loomad, inimene, vaba teema. Fotode
suurus on soovitavalt 18X24 cm.
Konkursist osavõtja peab olema Rae valla
elanik.
Konkursist kutsume osa võtma ka valla noori

fotoharrastajaid, vanuses 7-17. Parimatele
preemiad.
Tähelepanu! VALLAFOTO 2003 parimatest
fotodest koostatud näitus on vaatajatele avatud
Jüri raamatukogus ja samuti saab näitust
vaadata ka Rae Kultuurikeskuse sügishooaja
avaüritusel.
Lisainfo telefonil 557 8167.
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KOOLITEED ON HEA ALUSTADA LEHMJA PÕHIKOOLIST
Ka sellel kevadsuvel ootab Lehmja põhikool oma
kooliperre täiendust nii esimesse klassi astujate kui
ka vanemate õpilaste hulgast, kelle elukohaks on
saanud meie koolipiirkond. Järgnevaga lühitutvustus Lehmja põhikoolist lõppeva kooliaasta
valguses. Loodame et rahuloluks leiavad põhjuse
nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad.
Lehmja põhikool on väike ja sõbralik linnalähedane
maakool. Koolis töötavad kõik erialase kõrgharidusega õpetajad. Kaks noort inimest omandavad
haridust Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Õpetajate
kollektiiv on sõbralik, ühtne ja õpihimuline. Juba
kaks viimast koolivaheaega oleme veetnud koolipingis. Osalesime kursustel koos teiste valla
põhikoolidega. Täiendasime end klassijuhatajale
nii vajaliku arenguvestluse teemal ning teine
kursus andis uusi metoodilisi võtteid video ja piltide
kasutamiseks tundides.
Põhitööks on koolis loomulikult õppimine. Praegu
on tasemetööde tegemise aeg ning siiani
sooritatud tööd on läinud hästi. Samuti on põhikooli
lõpetajad teinud lõpueksameid väga hästi. Mitmed
eksamitulemused on kõrgemad vabariigi
keskmisest.
Sel kevadel tähistas meie kool praeguses hoones
koolitöö alustamise 55. aastapäeva ning samuti
möödus 135 aastat kohaliku hariduselu algusest.
Neljas veerand möödus ürituseks valmistamise
tähe all. Hõivatud on kõik õpetajad ja ringijuhid.
Lisaks igapäevasele õppimisele püüame laste elu
põnevamaks teha ka mitmesuguste üritustega.
Aprillis toimus traditsiooniline näidendite päev.
Sellel päeval esitas iga klass näidendi ning lapsed
olid päeva õnnestumise nimel palju vaeva näinud

ja tundsid rõõmu õnnestunud osatäitmistest.
Edukamad esinesid ka valla näidendipäeval.
Populaarsed on õpetajate ja õpilaste vahelised
spordivõistlused. Aprillis Vaida võimlas toimunud
korvpallimängu võitsid õpetajad, kuid rõõm
mängust oli kahepoolne.
Mitmeid toredaid ettevõtmisi on toimunud
tugiõpilasliikumise TORE tüdrukute eestvedamisel. Meeleolukas oli jõulude ajal toimunud
heategevuslik laat ning hingega läbi viidud
muusikanädal. Samuti võivad algklassiõpetajad
loota nende tüdrukute abile ka oma ürituste
korraldamisel. Veel olid sel õppeaastal tähelepanuväärivamad üritused moeshow ning minimissi valimised. Ees ootavad kevadised
ekskursioonid.
Koolieelikutega saime sel õppeaastal kokku korra
kuus. Tundides loeti, arvutati, joonistati, mängiti.
Paljud esimesse klassi tulevad lapsed on juba
omavahel tuttavad. Rõõmu teeb, et kooli tulevate
laste arv hakkab jälle suurenema.
Esimesse klassi saab lapsi registreerida
tööpäevadel ning ka koolivaheajal juunis ja
augustis 9.00-13.00. Info telefonidel 6 085 243
ja 52 80 596.
Vajalikud dokumendid on
!
lapsevanema avaldus
!
sünnitunnistuse koopia
!
õpilaspileti pilt
!
arstitõend
Ilusat kooliaasta lõppu ning meeldivat suve!
Marge Kalapüüdja
õppealajuhataja

LEHMJA PÕHIKOOLI KOKKUTULEK 15. MAIL 2004

Kooli õnnitlevad valla esindajad.

Lehmja kooli direktor aastatel 1954-1959 oli Rudolf Selg.
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ÜLEVAADE VALLAVOLIKOGU ISTUNGITEST
Pärast aprillikuu tavakohast volikogu istungit toimus veel
kaks istungit 27. aprillil. Ka maikuus on toimunud kaks
istungit, 4. ja 11. mail.
27. aprillil toimus kaks istungit. Neist esimene veeettevõtja määramise teemal jätkas 13.aprillil katkestatud
päevakorrapunkti menetlemist. Päevakorrapunkt
puudutas vee-ettevõtja määramist Peetri külale, Järveküla külale, Rae külale ja Assaku alevikule. Vallavalitsus
andis ülevaate loodud komisjoni vahepealse perioodi
tegemistest. Küsiti mõlema vee-ettevõtja kandidaadi
nõukogu nõusolekut arendustegevusteks vajalike investeeringute tegemiseks. See nõudmine põhines ettevõtete põhikirjadel. Teiseks paluti esitada konkreetsed ja
sisulised arenduslepingu projektid, milles nähtub kuidas
on planeeritud arenduse etapid, kuidas toimub finantseerimine, kuidas ja kes kannab kulutused eelvoolude
osas Tallinna piiresse jäävas osas jne. Kuna kumbki
vee-ettevõtja kandidaat ei olnud nõuetele vastavalt
vastanud, siis tehti ettepanek arutelu katkestada ja
uuesti küsida vastavad lepinguprojektid. Nii ka otsustati.
Teine päevakorrapunkt käsitles samuti eelmisel istungil
pooleli jäänud teemat, milleks oli hariduskomisjoni koosseisus muudatuse tegemist.
27. aprilli toimunud teine erakorraline istung kutsuti
kokku tekkinud uue koalitsiooni avalduse alusel ning
käsitleski ainult muutunud jõudude vahekorrast
tulenevat. Esiteks astus tagasi uue koalitsiooni
ettepanekul valla volikogu esimees hr. Põldmäe.
Volikogu esimeheks valiti 10 poolthäälega ja ühegi
vastuhääleta Keskerakonna esindaja R. Uukkivi. Tõsi,
seitse volikogu liiget ei hääletanud üldse, kaks puudus.
Muudeti ka vallavalitsuse koosseisu. Vallavanem tegi
ettepaneku kutsuda tagasi vallavalitsuse liikmed Helin
Kangur, Endel Lepik, Richard Porman ja Ago Ojasoo.
Uuteks liikmeteks valiti Keskerakonnast Enn Mänd,
Indrek Uuemaa, Reformierakonnast Meelis Kasemaa ja
Raul Kinks.
Avaldati umbusaldust keskkonnakomisjoni esimehele P.
Nõmmikule ja põhjendati seda üldplaneeringu teemadesse leige suhtumisega. Kuna tagasi astus ka majandus- ja eelarvekomisjoni esimees, siis valiti komisjonidele kohe ka uued esimehed. Keskkonnakomisjoni
esimeheks valiti reformierakondlane Veigo Gutmann ja
majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks samuti
reformierakondlane Endel Albin.
Uus koalitsioon pöörab põhitähelepanu takerdunud
protsesside taaskäivitamisele ja realiseerimisele. Neist
olulisimateks peame Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise küsimusi, s.h. ujula ja kaasaegsete spordirajatiste
rajamist just gümnaasiumi juurde. Põhiliseks on siinjuures raha leidmine. Eelmisega tihedalt seotud on
ELVESO soojatootmise võõrandamine ja vallavalitsuse
võlakoormusest vabastamine, mis võimaldab otstarbekalt kasutada laenuraha gümnaasiumi rekonstrueerimiseks.
Väga oluliseks peame ka keskkonnahoiuga seotud
teemasid vallas ning kindlasti pöörame sellele suurt
tähelepanu juba lähiajal.
4. mail toimunud volikogu istung oli tähelepanuväärne,
kuna volikogu liikmete hulgas oli toimunud muudatus.
Keskerakonna ridades on asendusliikmetena vallavalitsusse nimetatute asemel Tatjana Lelov ja Andres Päst-

lane, samuti on tagasitulnutena volikogu laua taga Helin
Kangur ja Endel Lepik.
Esimese päevakorrapunkti raames määrati lõpuks veeettevõtja Peetri, Järveküla, Rae ja Lehmja külale ning
Assaku alevikule. Vee-ettevõtja määramine nimetatud
piirkonda on olnud kuum teema juba üle poole aasta.
Esimene konkurss vee-ettevõtja leidmiseks nurjus,
kuna pakkumisekutses toodud hindamiskriteeriumid
olid tõlgendatavad sel määral, et võitjaks said tulla
mõlemad toonased pakkujad. Käesoleval aastal
kuulutati välja uus hange, mis viidi läbi läbirääkimistega
piiratud pakkumismenetlusena.
Vallavalitsus kinnitas võitjaks 100% vallale kuuluva
infrastruktuuri ettevõtte AS ELVESO, kuid volikogu katkestas kahel korral määramisotsuse tegemise. Põhjuseks asjaolu, et ei olnud selgust tulevase võimaliku veeettevõtja arendusplaanidest, samuti puudus mõlemal
sõelale jäänul põhikirjakohane nõukogu luba
pakkumisel osalemiseks.
4. mail toimunud volikogu istungiks oli AS ELVESO
esitanud nõukogu loa osalemiseks, AS Tallinna Vesi
aga mitte. AS-i Tallinna Vesi põhjendus oli, et nad ei
kavatsegi oma raha investeerida ja seega pole ka vaja
nõukogu nõusolekut, et AS Tallinna Vesi plaanib
delegeerida arenduskohustuse kellelegi kolmandale
jne. On kindel, et ka AS ELVESO delegeerib vastava
lepinguga arenduse edasi, kuid valda, kui pakkumise
algatajat see juriidilises plaanis eriti ei huvita. Valla
partneriks saab konkursivõitja ning kui see võitja näitab
5 aasta jooksul piirkonda tehtavate investeeringute
suuruseks 70-90 miljonit, siis valla partnerina just tema
peab garanteerima selle investeeringu elluviimise.
Kuidas vee-ettevõtja neid kohustusi täidab ja kellele
delegeerib ei ole sealjuures oluline, oluline on, et täitmata jätmise puhul sanktsioneeritakse valla poolt veeettevõtjat, mitte aga tema alltöövõtjat. Seega AS
Tallinna Vesi ei esitanud nõukogu otsust, mis lubaks
ettevõttel osaleda konkursil ja võtta kohustusi, mis
ületavad 10 miljonit krooni aastas. Teiseks, mitte vähem
oluliseks, põhjuseks sai loomulikult teenuse hind ja
selle ajas korrigeerimisega seonduv. Tehtud pakkumiste järgi oli AS-i ELVESO teenuse hind soodsaim. AS
ELVESO valla ettevõttena on ka juhitavam hinna
muutmise osas. AS Tallinna Vesi esitas oma pakkumises hinnatõusuvalemi ning lisas selle ka halduslepingu projekti. Tõus teisel aastal ületab juba 13%, mis
tundub põhjendamatu. Seega määras volikogu oma
otsusega vee-ettevõtjaks järgmiseks viieks aastaks AS
ELVESO. Järgneb lepingute ettevalmistamine ja
allkirjastamine, kohtumine arendajatega ning AS-ile
ELVESO partneri valik vee-ja kanalisatsioonivõrkude
rajamiseks.
Teise päevakorrapunktina muudeti vallavalitsuse
struktuuri ning vastavalt koalitsioonileppele asendati
üks nõuniku koht abivallavanema kohaga. Küsimusele
miks, on vastus lihtne - juba eelmise koalitsiooni liikmed
kurtsid, et ühe abivallavanemaga on raske, nõunik on
sisuliselt vastutuseta mees, abivallavanem on aga
100% vastutav enda kureeritaval alal tehtava eest.
Seega on kahe abivallavanema olemasolu vallavanema tööd kergendav ja loodetavasti valla valupunktide
kiiremat lahendamist võimaldav.
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Oli ka informatsioone ja meeldetuletusi. Meeldetuletustest tähtsaimad olid põhimääruse muutmine ja uue
ehitusmääruse tegemine - mõlemad eelnõud on juba
„staaþikad“ ja uitavad kuskil vallavalitsuse koridorides.
Informatsioonidest olid kolm huvitavamat:
Vallamajja on saabunud esimene omataoline dokument
- Rae küla arengukava. Tervitatav ja teistele küladele
eeskujuks. Kindlasti arutab seda volikogu arengukomisjon ja võimalusel arvestab ka valla arengukavas.
Kiri volikogule Jüri Gümnaasiumist, milles tuntakse
muret 12% palgatõusu küsimuses. Seda teemat arutavad volikogu komisjonid ja haridusamet ning vastus
kindlasti läheb teele.
Oli ka küsimus Gümnaasiumi rekonstrueerimisest.
Vastus saab olla üks, kindlasti rekonstrueeritakse sellel
suvel söökla. Sama kindlasti peab saama lõpuks kokku
kirjutatud projekteerimise lähteülesanne, mille alusel
valitakse projekteerija. Alles projekteerimise käigus
selgub, kui hästi või halvasti on koostatud olemasolev
eskiislahendus. Alles projekteerimise käigus selgub
ehitise maht, ka leiavad lahendust küsimused kas
ehitada algkoolimaja, milliseks kujunevad välirajatised
jne. On eesmärk leida projekteerija hiljemalt esimeseks
septembriks ja ehitama hakata aastal 2005.
Rae Vallavolikogu 11. mai istung oli töine. Päevakorras
oli 21 punkti.
1. Rae Vallavolikogu 27. aprilli 2004 otsuse nr 233
muutmine ja abivallavanema ametisse nimetamine
2. Rae Vallavolikogu 27.04.2004 otsuse nr 234
"Muudatus vallavalitsuse koosseisus" muutmine
3. Rae Vallavolikogu 11.11.2003 otsuse nr 150 "Rae
vallavanema ametist vabastamine" muutmine
4. Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine
5. Rae Vallavolikogu 27.01.2004 otsuse nr 198 “Rae
Vallavolikogu ja Rae Vallavalitsuse esindajate ja
esindaja asendajate nimetamine Harjumaa
Omavalitsuste Liitu” muutmine
6. Järveküla küla ja Kurna küla Katku Uuesalu
kinnistute piirkonna detailplaneeringu algatamine
7. Ülejõe küla Jõevälja kinnistu detailplaneeringu
algatamine
8. Rae küla Prügi kinnistu detailplaneeringu
algatamine
9. Järveküla küla Juhani I kinnistu detailplaneeringu
algatamine
10. Järveküla küla Leerimäe tee 10 kinnistu teise osa
detailplaneeringu algatamine
11. Järveküla küla ja Assaku aleviku Sylvia kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
12. Lagedi aleviku Sepa III kinnistu pereelamute
kvartali detailplaneeringu kehtestamine
13. Revisjonikomisjoni esimehe vabastamine ja uue
valimine
14. Volikogu alatise revisjonikomisjoni liikmete valimine
15. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine
16. Volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
koosseisu kinnitamine
17. Volikogu alatise keskkonnakomisjoni koosseisu
kinnitamine
18. Volikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni
koosseisu kinnitamine
19. Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise korra II lugemine
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20. Rae valla teeregistri asutamine ja teeregistri
pidamise põhimääruse kinnitamise I lugemine
21. Informatsioonid
Ametisse nimetati teine abivallavanem, mis ei muutnud
ametnikkonna arvulist koosseisu ega ka mitte eelarvet,
koht moodustati nõuniku ametikoha asemele. Abivallavanemaks sai Meelis Kasemaa.
Järgmiste kahe päevakorrapunktiga viidi lõpule juba viis
kuud veninud otsustamine 2003.a. lõpus ameti maha
pannud vallavanemale ja volikogu esimehele kompensatsioonide maksmise üle. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon tegi ettepaneku kohelda eespool nimetatuid võrdselt tollaste abivallavanemate ja vallavalitsuse
liikmetega, kes said kompensatsiooni pärast lahkumist.
Volikogu otsustas ettepanekut toetada.
Samuti kinnitas volikogu oma otsusega Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomisjonid ning asendati
volikogu ja vallavalitsuse esindajad Harjumaa Omavalitsuste Liidus. Priit Põldmäe asemel on uueks volikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidus Raivo
Uukkivi ja Endel Lepiku asemel vallavalitsuse esindajaks Meelis Kasemaa.
Nii nagu tavaliselt volikogu istungitel, oli ka viimasel
päevakorra kohustuslikuks osaks detailplaneeringute
algatamised ja kehtestamised. Algatati ja kehtestati kõik
päevakorras olnud detailplaneeringud.
Suur osa istungiaega kulus isikuvalimiste ja salajase
hääletusprotseduuriga seotud komisjoni esimeeste ja
revisjonikomisjoni liikmete valimiseks. Revisjonikomisjoni esimehe kohalt astus tagasi 27. aprillil volikogu
esimeheks nimetatud Raivo Uukkivi, kes oma avalduses pakkus ka uueks esimeheks senist aseesimeest Tiit
Tederit. Teisi kandidaate ei pakutud ja Tiit Teder valiti
esimeheks. Tiit Teder tegi ettepaneku ka komisjoni
liikmete osas, komisjoni liikmeteks valiti Helin Kangur,
Agu Ojasoo, Vello Voog ja eelnevast komisjoni koosseisust jäi Margus Valgma.
Samuti valiti uus esimees alatisele sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile. Eelmine esimees Marika Vorsman
volikogu asendusliikmena lahkus volikogust põhiliikme
tagasitulemise tõttu. Kuna komisjonide esimehed peavad olema volikogu liikmed, siis tuli valida uus esimees.
Uueks esimeheks sai keskerakondlane Tatjana Lelov,
kes oma igapäevaelus on tuntud Lagedi ja Vaida perearstina.
Valitud komisjonide esimehed esitasid oma komisjonide koosseisud, mille volikogu kinnitas ning millega on
võimalik tutvuda valla kodulehel.
Veidi pikemaks kujunes volikogus noorsootööalaseks
mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise korra teine lugemine. Tekkis küsimusi, mis oleks pidanud olema
enne volikogu istungit lahendatud, samuti oli korratusi
eelnõu vormistamises. Kahjuks ei ole see mitte esimene kord, kus lohakalt ettevalmistatud eelnõu jõuab volikogu istungile. On selge, et siin on süüd ka volikogu
liikmetel endil, üsna jõuetuks teeb olukord, kus volikogu
liikmetele on antud aega esimese ja teise lugemise
vahel esineda ettepanekutega, keegi aga ei suvatse
neid esitada. Süvenema hakatakse alles volikogu istungil ja siis tuleb hakata neid ettepanekuid ning nende
juriidilist pädevust arutama istungil. Kuna käesolev kord
reguleerib muu hulgas lastelaagrite rahastamist, siis
ainult see argument ei lasknud menetlust katkestada ja
ainult seetõttu see kord vastu sai võetud. Kindlasti
järgmises analoogses situatsioonis lugemine
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katkestatakse ja saadetakse eelnõu tagasi vallavalitsusse.
Viimase päevakorrapunktina oli arutusel valla teeregistri
asutamine ja selle pidamise põhimääruse kinnitamise
esimene lugemine. Esimene lugemine lõpetati ning anti
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volikogu liikmetele aega teha ettepanekuid korra sisu
kohta kuni 21. maini.
Ilusat kevadet
Raivo Uukkivi
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri

11. mai 2004 nr 29

Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise korra kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 82, 489; 100, 642; 2002,
29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22; 88,
588) § 6 lõike 3 punktist 1, § 22 lõike 1 punktist 5 ning noorsootöö seaduse (RT I 2002, 53, 336; 2002, 61, 375; 2002, 90,
521; 2004, 27, 179) § 6 lõike 1 punktist 2, Rae Vallavolikogu
otsustab:
1.
2.
3.
4.

Kinnitada Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise kord ja
toetuse taotluse vorm (lisatud).
Rae Vallavalitsusel kehtestada arvestuse pidamise vajalike dokumentide vormid hiljemalt 20.05.2004.
Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
Käesolev määrus jõustub 15. mai 2004.

Raivo Uukkivi
Vallavolikogu esimees

Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
11.05.2004
määrusega nr 29

RAE VALLA EELARVEST NOORSOOTÖÖALASEKS
MITTETULUNDUSTEGEVUSEKS TOETUSE ERALDAMISE KORD
Üldsätted
1. Rae valla eelarvest noorsootööalaseks
mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise kord
(edaspidi kord) sätestab Rae valla eelarvelistest
vahenditest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks
toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste
eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve
teostamise korra.
2. Käesolev kord ei laiene isikutele, kes saavad taotletavaks
tegevuseks toetust teiste riiklike või Rae valla õigusaktide
alusel, välja arvatud kaasfinantseeritavad projektid.
3. Toetuse andmise eesmärgiks on kaasa aidata Rae vallas
või Rae vallaga muul viisil seotud noorsootööalaste
projektide ja programmide elluviimisele ning noortelaagrite korraldamisele.
4. Toetust eraldatakse projektidele, mis on suunatud Rae
valla noortele vanuses 7-26 eluaastat (Noorsootöö seadus § 2 lg 1) ning noortelaagritele, milles osalevad 7-18
aastased Rae valla noored.
5. Toetus on Rae valla eelarveline eraldis juriidilistele
isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele Rae valla
noorsootöö arengukava ja prioriteetidega kooskõlas oleva
mittetulundusliku tegevuse toetamiseks.
6. Rae vald toetab tegevust, mis toimub üldreeglina Rae
valla haldusterritooriumil ja on suunatud Rae valla noorte-

le või mis esindab Rae valda riiklikul või rahvusvahelisel
tasandil. Kavandatava tegevuse maksimaalne kestvus
on reeglina üks aasta, erandina ka rohkem.
Toetuse taotlemine
7. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis
esitatakse Rae Vallavalitsusele 01. märtsiks ja/või 01.
augustiks ning 2004. aastal alates korra jõustumise kuupäevast. Taotlejate nimed, taotletava toetuse kasutamise eesmärk ja taotletava toetuse suurus avalikustatakse Rae valla veebilehel, millel kajastuvad ka andmed taotluste rahuldamise või tagasilükkamise kohta.
8. Taotlusele lisab taotleja täiendavalt alljärgnevad
dokumendid:
8.1. vabas vormis õiend, et taotleja omab vara (ei ole
sekvesteeritud) ja tema suhtes ei ole algatatud
pankrotimenetlust;
8.2. vormikohased projekti läbiviijate elulookirjeldused,
milles kajastub projektiteostaja pädevus ja kogemused tegutsemiseks antud valdkonnas;
8.3. noortelaagri korral kasvatajate noortelaagri kasvataja baaskoolituse tunnistuse koopiad;
8.4. kavandatava tegevuse kirjeldus (aeg, eesmärgid,
teostumiskoht, tegevuskava, osalejad, eeldatavad
tulemused, noortelaagri korral noortelaagri tegevuskava);
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8.5. projekti tulude ja kulude vormikohane eelarve;
8.6. noortelaagri korral Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt väljastatud tegevusloa koopia
9. Taotlusega seotud riigimaksud tasub toetuse saaja.
10. Noortelaagri korraldamiseks toetuse taotlemisel arvestatakse täiendavalt järgmisi kriteeriume:
10.1. noortelaager käesoleva korra tähenduses on lastele
ja noortele organiseeritud tervistava puhkuse ja
vaba aja veetmise korraldamine;
10.2. noortelaagri vahetuse kestus on vähemalt 6 (kuus)
ööpäeva;
10.3. kasvatajate arv noortelaagri vahetuses on vähemalt
1 (üks) kasvataja kuni 15 (viieteistkümne) ning
vähemalt 2 (kaks) kasvatajat kuni 25 (kahekümne
viie) lapse ja noore kohta;
10.4. punktis 10.2 toodud kriteerium ei laiene noortelaagrile, mis on suunatud erivajadusega lastele ja noortele.
11. Vajadusel võib Toetuse andja nõuda:
11.1. juriidilisest isikust taotlejalt põhikirja;
11.2. informatsiooni taotleja kogemuste kohta ürituste/
projektide korraldamisel.
12. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud ja füüsilisest
isikust ettevõtjad, kes on täitnud ja edastanud Rae
Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusametile (edaspidi amet)
Rae valla noorsootöö andmekaardi.
12.1. Andmekaartide kogu haldab amet.
12.2. Andmekaardi täitnutel on õigus osaleda Rae valla
noorsootöö võrgustikus ja selle koosolekutel.
12.3. Rae Vallavalitsusel on õigus avalikustada
noorsootöö andmekaardi täitnute järgmisi andmeid:
12.3.1.
juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
12.3.2.
juriidilise isiku juhi nimi ja kontaktandmed;
12.3.3.
juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja peamised tegevusvaldkonnad;
12.3.4.
juriidilise isiku liikmete arv.
Taotluste läbivaatamine
13. Amet kontrollib kümne tööpäeva jooksul alates taotlemise
lõpptähtajast esitatud dokumentide vastavust käesolevas
korras sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab
amet sellest taotlejale ning annab puuduste
kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme
tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud kuupäevaks
puudusi, lõpetatakse menetlus toetuse saamiseks.
14. Ametil on õigus kontrollida taotleja poolt toetuse saamiseks esitatud dokumentides sisalduvate andmete
õigsust.
15. Amet koondab laekunud käesolevale korrale vastavad
taotlused kokku ja esitab vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjonile läbivaatamiseks.
16. Rae Vallavalitsusele esitatud taotluste läbivaatamiseks
moodustatakse vallavalitsuse poolt 5-liikmeline komisjon,
mille koosseisu kuulub Rae Vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees, Rae Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusameti
juhataja, noorsootööspetsialist ja üks vallavalitsuse liige.
16.1. Komisjon koguneb vastavalt vajadusele, aga mitte
vähem kui kaks korda aastas.
16.2. Komisjoni liikmed valivad enda seast esimehe ja
aseesimehe.
16.3. Komisjoni liikmed, kes on hinnatava projektiga
isiklikult seotud, antud projekti ei hinda.
17. Komisjonil on õigus kutsuda vajadusel komisjoni
koosolekule toetuse taotleja.
18. Toetuse taotluste hindamisel lähtub komisjon
noorsootööalaste projektide hindamise vormist.
19. Noortelaagrile toetuse määramisel arvestab komisjon
täiendavalt järgmisi kriteeriume:
19.1. toetuse suurus arvestatakse vastavalt laste ja noorte
arvule;
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19.2. ühe lapse ja noore kohta eraldatakse toetust üks
kord aastas;
19.3. kui taotleja poolt taotletud noortelaagri osalustasu
on oluliselt kõrgem, arvestades samadel tingimustel korraldatavate noortelaagrite keskmist osalustasu, peab komisjon tehtud otsust põhjendama.
20. Punktis 16 nimetatud komisjon vaatab esitatud taotlused
läbi kuni ühe kuu jooksul neile taotluse esitamisest ning
teevad Rae Vallavalitsusele ettepaneku toetuse
andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste
kohta. Komisjoni positiivne otsus toetuse eraldamiseks
ei oma kohustuslikku jõudu.
Toetuse eraldamine
21. Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise
Rae Vallavalitsus. Kui komisjon ei ole toetuse
määramisel arvestanud käesolevat korda, on
vallavalitsusel õigus saata materjalid komisjonile uuesti
läbivaatamiseks. Komisjon peab materjalid uuesti läbi
vaatama ühe kuu jooksul arvates vallavalitsuse otsuse
kuupäevast.
22. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud
ürituse või tegevuse korraldamiseks.
23. Toetuse andmisest, mitteandmisest või taotluse
komisjonile uuesti läbivaatamisele saatmisest
teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva
jooksul vastava otsuse tegemise päevast.
24. Kümne tööpäeva jooksul alates Rae Vallavalitsuse
toetuse andmise otsuse tegemise päevast sõlmib
vallavanem toetuse taotlejaga vallavalitsuse poolt
kehtestatud vormikohase lepingu, milles sätestatakse:
24.1. toetuse saaja;
24.2. toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
24.3. noortelaagri korral toetatavate laste ja noorte arv;
24.4. toetuse suurus;
24.5. toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
24.6. toetuse saaja kohustused;
24.7. toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise
tingimused;
24.8. sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
24.9. aruande esitamise aeg ja kord.
K ui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua,
loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks.
25. Kui toetuse saaja teatab, et üritus või tegevus, mille
korraldamiseks ta noorteprojekti või noorteprogrammi
raames raha taotles, jääb ära, lõpetatakse toetuse
saajaga leping ja toetuse saaja kohustub toetuseks
eraldatud summa Toetuse andjale tagastama.
Toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine
26. Toetuse saaja on kohustatud esitama hiljemalt ühe kuu
jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist
vormikohase aruande, näidates ära kogu projekti eelarve
ja raha kasutamise. Toetuse andjal on õigus nõuda
aruande juurde kuludokumente ning igal ajal kontrollida
toetuse kasutamise sihipärasust, nõuda seletusi ja
vahearuandeid.
27. Kui toetuse saaja ei esita nõutud dokumente, on
vallavanemal õigus toetuse saajaga leping lõpetada,
toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul mitte toetada
tema mittetulunduslikku tegevust.
28. Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab
amet.
29. Toetuse andjal on õigus lõpetada leping ja nõuda toetus
tagasi juhul, kui:
29.1. toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
29.2. toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
29.3. üritus või tegevus, mille korraldamiseks toetus
eraldati, on jäänud toimumata;
29.4. muudel lepingus sätestatud juhtudel.
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Lisa
Rae Vallavolikogu
11.05.2004
määrusele nr 29

Rae Vallavalitsus
Noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks rahalise toetuse taotlus
1.
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LÜHIKOKKUVÕTE VALLA LÄHIAJALOOST
Kui kellelegi Eestimaal rääkida, et elad Rae vallas,
kisub vestluskaaslase suu vägisi muigele. Meie vald on
kuulus oma pidevate võimupööretega. Küsitakse - mis
toimub?
Rohkem teavad asjast need valla aktivistid, kes
igapäevaselt interneti vahendusel suhtlevad.
Heidame pilgu tagasi.
Kõik sai alguse viimastest volikogu valimistest 2002.
aasta sügisel, kui aktiivsed vallakodanikud kandideerisid volikogusse. Üldlevinud kombe kohaselt lendas
külluses lubadusi. Hääli koguti naabritelt, töökaaslastelt,
lastevanematelt ja veel kõikvõimalikelt inimestelt.
Meie vallas on külluses silmapaistvaid isiksusi. Valimiste
tulemusena istus 21. novembril 2002. a volikogu laua
taha igasuguste erakondade esindajaid: neli reformierakonna esindajat - Tarmo Klaar, Endel Albin, Madis
Sarik, Veigo Gutmann; neli keskerakondlast - Enn Mänd,
Margus Valgma, Raivo Uukkivi ja Indrek Uuemaa; kolm
esindajat valimisnimekirjast Vallakodanik - Raul Väinsar, Kaarel Tamm ja Meelis Rosenfeld; kaks Mõõdukate
nimekirjast - Helin Kangur, Endel Lepik; kaks nimekirjast
Koduvald - Vello Voog, Anneli Kontson; üks Rahvaliidu
liige - Jaan Hiio ning üks Isamaaliidu liige - Arno Kelnik.
Niisiis kandideeris üheksateistkümnele kohale kaheksa
erineva nimekirja esindajat. Käivitus palavikuline
tegevus: "Kes kellega käib?"
Üksteisele truudust vandudes ja ametikohti lubades,
moodustus 12. novembril 2002. a esimene koalitsioon
koosseisuga: Reformierakond (4), Vallakodanik(3),
Koduvald (2), Mõõdukad (2) ja Res Publica (2).

Nii saadi üheksateistkümnest kolmteist häält ja tuldi
võimule. Volikogu esimeheks valiti Endel Lepik ja
vallavanemaks Tarmo Klaar.
Jagati vallavalitsuse liikmete, abivallavanemate ja
komisjonide esimeeste kohad.
See kokkulepe pidas vastu aasta ja läks siis lõhki. Teine
koalitsioon: Res Publica (2), Vallakodanik (3), Koduvald (2), Isamaaliit (1), Mõõdukad (7). Kümne häälega
oli võimalik järjekordne pööre. Volikogu esimeheks sai
Priit Põldmäe (Koduvald) ja vallavanemaks Ago
Soasepp (Rahvaliit).
Loomulikult vahetusid ka kõik teised juhtivad valitavad
ametiisikud.
See kooslus pidas vastu vähem kui pool aastat. Aprillis
2004. a tuli kolmas võim.
Koalitsiooni moodustasid: Reformierakond (4),
Keskerakond (5), Rahvaliit (1) ja Isamaaliit (1)
Nüüd üheksateistkümnest häälest volikogus 11.
volikogu esimeheks sai pikaajaline opositsiooni juht
Raivo Uukkivi, vallavanemana jätkab Ago Soasepp
(Rahvaliit).
Asja muudab keeruliseks seadus, mis lubab avaldada
juhtidele umbusaldust ilma mingi põhjenduseta.
Kuidas leida väljapääs? Kuidas saaks vallale pikemaks
perioodiks hakkajad, asjatundlikud juhid, tööpostil
hoida? Sellega kaasneks ka tunduv majanduslik
kokkuhoid (kompensatsioonid lahkunud juhtidele).
Sven- Allan Sagris
Ajaloolane

JÜRI GAIDIDE TEGEMISED JÜRIPÄEVAL
Nagu traditsiooniks juba saanud, kogunevad gaidid ja
skaudid igal aastal aprillikuus mõnda toredasse Eesti
linna, kus toimub meie tegevusaasta suurim ja olulisim
üritus. Seekord valiti linnaks Pärnu, aga kahepäevane
üritus sai alguse siiski Toril.
Esimesel päeval saabusid skaudid ja gaidid Tori kirikusse, kus avati üritus kirikuõpetaja tervitustega.
Seejärel anti teada, mis nendel kahel päeval toimuma
hakkab, registreeriti ja algaski tore matk Sinti.
Hellakesed ja gaidid läksid jalgsimatkale ja vanem-

Merje ja Mari edukalt kanuumatkalt tagasi

gaididele oli mõeldud kanuumatk. Kanuudega tuli
läbida mitmeid kärestikke, aga kõik laabus hästi. Käed
küll väsisid, aga viimasesse punkti pidid kõik saabuma,
sest seal turgutati ennast kosutava lõunasöögiga. Kes
oli söönud, sellel tuli minna bussi peale, mis viis meid
Pärnu Ülejõe Gümnaasiumisse.
Kui kooli olime jõudnud, võis ennast natuke aega vabalt
tunda - oma asju pakkida ja puhata. Kui kõik koolis olid,
siis saime õhtusööki. Seejärel mängiti erinevaid pallimänge ja valmistuti õhtuseks peoks. Kes tahtsid tantsisid ja kes ei, need võisid magama minna või niisama
juttu ajada. Kõigil oli mingisugune tegevus. Pidu lõppes
kella 00:00 paiku ja siis oli aeg magama minna.
Järgmisel päeval sai kella kaheksani magada ja pärast
seda oli hommikusöök. Söödud, tuli vorm selga panna
ja rongkäigule minna. Kui rongkäik oli Pärnu linna
keskele jõudnud, peeti kõnesid. Tehti lühikokkuvõte
kahest päevast ja anti parimatele aasta jooksul tehtud
töö eest edutused. Rongkäik läks ka tagasi kooli juurde
ja seal tuli hakata asju pakkima.
Nii vahvalt mööduski jüripäev 2004 Pärnus.
Anett Kämara
Jüri gaid
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PROBLEEMID HARIDUSES
Juba pikemat aega on Rae valla õpetajate meeli
hoidnud ärevil Eesti Vabariigi valitsuse poolt lubatud 12% palgatõus, mis pole siiani õpetajateni
jõudnud. Hakkasime uurima, mis takistab palgatõusu. Selgus, et eelmised aastad on Rae vald
elanud hariduses üle oma võimete. Mida see
tähendab? Arvude keeles väljendudes oli 2003.
aasta riiklikus eelarves Rae vallale ette nähtud
7,8 miljonit krooni õpetajate palgaraha ning puudujäägi kattis maavanema reserv, mis oli 1,3
miljonit - kokku 9,1 miljonit. 2004. aasta riigieelarves tõsteti õpetajate palgafondi (mitte alampalka!) 12% võrra, s.t riigilt saadi nüüd 8,8
miljonit, maavanema reserv aga võeti ära. Seega
sai Rae vald võrreldes eelmise aastaga 0,3
miljonit vähem. Tegelik vajadus oleks 10,2
miljonit. Puudujäägi katmiseks tegi vallavalitsus
haridusministeeriumile lisataotluse. Esialgu on
lootus saada lisaraha kaheksaks kuuks: summad
353,5 tuhat krooni (seda lubas K. Mägi Haridusministeeriumist kindlasti) ja 327,6 tuhat krooni
(see pidi sõltuma ministeeriumi poliitilisest
tahtest). Kas raha tuleb lisaks ka edaspidi, pole
teada. Haridusministeeriumist öeldi, et edaspidi
tahetakse lisaraha ära kaotada, peame tulema
toime ainult pearahaga. Helistasime nii Harju
Maavalitsusse kui ka haridusministeeriumi, kust
vastati, et Rae vald tehku oma koolivõrk korda
ehk otse: “Teil on liiga palju koole olemasolevatele õpilastele.” (Praegu 908 õpilast, neist Jüri
Gümnaasiumis 550) Mida teha edasi? On selge,
et nii jätkata ei saa. Tuleb teha raskeid, kuid vajalikke otsuseid, mis pole kahjuks kooli, küll aga
vallavolikogu pädevuses. Praegu kiratsevad 4
kooli. Jüri Gümnaasiumi õpetajad kutsusid 6. aprillil oma kooli abivallavanema Endel Lepiku ja
vallavolikogu esimehe Priit Põldmäe. Neilt küsiti,
millised on Rae valla järgmised sammud haridus-

elu korraldamisel. Ega konkreetset vastust
saadud, kuid kõlama jäi lause, et üks kool tuleks
sulgeda. Selle otsusega saaks osaliselt leevendada õpetajate palgaprobleemi ja vähendada
hariduskulutusi. Valla esindajad andsid ka mõista, et selline otsus ei tule kergelt, kuna kõik volikogu liikmed hoiavad oma valijaid ja see on selgelt ebapopulaarne lahendus, mis võib tähendada saadikutele nn poliitilist enesetappu. Endel
Lepik avaldas arvamust, et tuleks teha uus Rae
valla hariduse arengukava, mis lähtuks reaalselt
olemasolevatest materiaalsetest võimalustest,
mitte ideaalidest. Praeguse arengukava puuduseks ongi see, et selle teostamiseks puudub
raha. Siit meie küsimused vallavalitsusele ja
volikogule kui ka kõigile teistele inimestele, kes
tegelevad haridusega Rae vallas.
Mis oleks õige, kas hoida käigus kõik olemasolevad koolid ning unustada edaspidine palgatõus
ja lisakulutused koolide remondiks või teha
raske otsus - sulgeda üks kool?
Arvame, et on viimane aeg Rae vallas haridusreformiga hakata tegelema. Loodame, et selles
küsimuses on võimalikud ratsionaalsed ja õiged
otsused, mis aitaksid edasi minna ning et ka Rae
valla õpetajate palgad tõuseksid. Muidu oleme
varsti probleemi ees, et meie head õpetajad
lahkuvad naabervaldadesse, kus nende töötasu
oleks kõrgem. Ka noori pedagooge on selliste
palgatingimustega raske kooli meelitada.
Samas nendest faktoritest sõltub ju hariduse
kvaliteet.
Mõelge, mis saab 1. septembrist 2004 või 1. jaanuarist 2005, kui lisaraha enam ei tule!
Jüri Gümnaasiumi õpetajate nimel
õpetajate a/ü usaldusisik Kersti Kaldmäe

Jüri Gümnaasiumi õpetajate artiklit kommenteerib
Rae vallavalitsuse
abivallavanem Enn Mänd
Õpetajate palgatõusu probleemile tuleb kiiresti
leida lahendus. Sellega ka tegeletakse ning
loodetavasti õnnestub see lahendada enne
õpetajate suvepuhkust. Vältimaks edaspidi
sellise probleemi tekkimist, näeb vallavalitsus
lahendusena koostöös Rae valla volikogu
hariduskomisjoniga reaalsetele majanduslikele

tingimustele vastava Rae valla haridusasutuste
võrgu (koolid ja lasteaiad) kontseptsiooni
väljatöötamist.
Lugupidamisega
Enn Mänd
abivallavanem
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NOORSOOTÖÖ PRIORITEEDID RAE VALLAS
Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte
alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja
tööd. Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuurija tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja
füüsilist arengut .
Noorsootöö seadusejärgi on kohalikul omavalitsusel
kohustus määrata noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestada nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla arengukavas.
Noorsootöö valdkonnas on alati midagi arendada. Nii
on see ka Rae vallas. Kahjuks ei saa kõike korraga
teha, vastasel juhul tekib olukord justkui oleks kõik,
aga tegelikult ei ole nagu mitte midagi. Rae Vallavolikogu otsustas 13. aprillil 2004. a. kinnitada Rae valla
noorsootöö põhisuunad seitsmes noorsootöö valdkonnas.
1. Erinoorsootöö on noorsootöö valdkond, mis
loob riskioludes elavate ja/või sotsiaalselt hälbiva
käitumisega noorte kasvamis- ja arengueeldused, aktiivistades noorte võimeid ja oskusi ning
suurendades motivatsiooni (Eesti Noorsootöö
Kontseptsioon).
Selles valdkonnas nähti esmatähtsatena
1) mitte-eestlastest noorte integreerimise toetamist
eesti ühiskonda - seda ka seoses Eesti liikmeks
saamisega Euroopa Liidus;
2) kriminaalpreventiivse programmi koostamist ja
rakendamist;
3) Rae valla alaealiste komisjoni töö arendamist.
2. Huvialaharidus on noorsootöö valdkond, mis
põhineb vabatahtlikkusel ning loob noortele
võimalused õppekavajärgseks arendavaks tegevuseks (eri tegevusvaldkondades) tasemeõppest
ja tööst vabal ajal (Eesti Noorsootöö Kontseptsioon).
Selles valdkonnas nähti Rae vallas esmatähtsatena:
1) Rae valla koolide huvitegevuse teostajate kaasamist valla noorsootöö arendamisse - see peaks
toimuma noorsootöö võrgustiku loomise ja
tegevuse kaudu;
2) Noorteühendustele ja noorteprojektidele toetuse
eraldamise korra rakendamist -Rae Vallavolikogu
võttis 11. mail 2004. a. vastu otsuse kinnitada Rae
valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse eraldamisekorra korra,
mille alusel toetatakse noorsootööalast mittetulunduslikku tegevust Rae vallas.
3. Info noorte kohta ja noortele ning nõustamine
ja uuringud on noorsootöö valdkond, mis tagab
noortele ja noorsootöötajatele ajakohase ning
vajaliku info kättesaadavuse, kasutades tänapäevaseid (Eesti Noorsootöö Kontseptsioon).
Selles valdkonnas nähti Rae vallas esmatähtsatena:
1) noortetubade ja infopunktide loomist Lagedi,
Assaku ja Vaida piirkonda - seni on noortekeskus
töötanud Jüris, hetkel on käimas konkurss
noortekeskuste tegevuse korraldajate leidmiseks
nii Jüri kui Lagedi noortekeskusesse, noorte-

keskus peaks saama peamiseks infopunktiks
noorele - selle kaudu saavad noored ennast nn
kuuldavaks teha, ühtlasi leiavad noored sealt
erinevat noorsoo-alast infot seadusandlusest,
tervishoiust, vaba aja veetmisest jms;
2) noorte teavitamise ja nõustamissüsteemi väljatöötamist ja rakendamist - seni on koolid leidnud
võimalusi noorte nõustamiseks, peamiselt elukutse valikul erialatestide tegemise näol, Jüri
Gümnaasiumis on ka psühholoogiline nõustamine noorele kättesaadav;
3) noorsoouuringute korraldamist ja analüüsi erinevad noorsoouuringud noorte arvamuse,
sotsiaalse olukorra, otsustusprotsesside kaasatuse ja palju muu kohta annavad meile (noorele,
lapsevanemale, koolile, Vallavalitsusele jt)
informatsiooni, mille alusel on võimalik planeerida kõige kasulikumat, vajalikumat ja vastuvõetavamat noorsootööalast tegevust.
4. Noorsootööalane koolitus, täiend- ja ümberõpe on noorsootöö valdkond, mille kaudu omandatakse noorsootööks vajalikud teadmised,
oskused ja hoiakud, soodustades seeläbi noorsootöö arengut ja tulemuslikkust (Eesti Noorsootöö Kontseptsioon).
Selles valdkonnas nähti Rae vallas esmatähtsatena:
1) ühise koolituse korraldamist Rae valla koolide
õpilasomavalitsuste vahendusel;
2) jooksvalt ja pidevalt noorsootöö teostajate (s.h.
koolide huvijuhid, noortejuhid organisatsioonides) koolitusvajaduse selgitamist ning ühise
koolituse pakkumist - mõnikord on täiendav
koolitus vajalik paljudele sama ala inimestele
seoses seaduste muudatusega, mõnikord
vajavad noortejuhid koolitust enda motiveerimiseks või oma tegevuste ümberkorraldamiseks,
ühine koolitus Rae vallas tegutsevatele noortejuhtidele loob ka hea võimaluse omavaheliseks
koostööks.
5. Noorte tervistav ja arendav puhkus on noorsootöö valdkond, mis loob noortele võimalused
tervistavaks ja arendavaks tegevuseks noorteprogrammide ja -projektide kaudu, eelkõige
noortelaagrites (Eesti Noorsootöö Kontseptsioon).
Selles valdkonnas nähti Rae vallas esmatähtsatena:
1) koolivaheaegadel Rae vallas, selle haldusterritooriumil, noorte tervistava ja arendava tegevuse
pakkumist - peamiseks eesmärgiks on pakkuda
lastele ja noortele sisukat ja huvitavat koolivaheaja veetmise võimalust oma kodu lähedal;
2) noortelaagrite ja projektlaagrite korraldamise
toetamist - esimene samm selleks on tehtud „Rae
valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuste eraldamise kord“ reguleerib
ka noorte- ja projektlaagrite korraldamist,
viimased on määratletud Noorsootöö seadusega.
6. Noorte töökasvatus on valdkond, kus
mitmekesiste töökasvatusmeetodite kaudu
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kujundatakse noorte sotsiaalset kompetentsust ja
tööharjumusi, misläbi noor omandab kutseeelseid oskusi (Eesti Noorsootöö Kontseptsioon).
Selles valdkonnas nähti Rae vallas esmatähtsatena:
1) töömaleva tegevuse korraldamist - töömalev on
suviti toimunud Rae valla noortele juba 2002.
aastast, seega toimub 2004. aastal töömalev
kolmandat korda, selle korraldamine peab algama
juba sügisel, et luua võimalikult palju töökohti ning
seega kaasata üha enam soovijaid töömalevasse;
2) riskigrupi noortele spetsiaalsete töölaagrite
korraldamist - on selge, et mõned inimesed meie
ümber vajavad enam tähelepanu ja toetust
ühiskonna reeglitega leppimiseks kui teised, just
sellistele noortele, kellel on üldjuhul raskem ühiskonda sotsialiseeruda, pakutakse spetsiaalseid
töökasvatuslaagreid.
7. Rahvusvaheline noorsootöö on valdkond, mis
loob noortele võimalused rahvusvaheliseks
koostööks oma eakaaslastega teistes riikides,
arendab tolerantsust erinevate kultuuride tundmaõppimise abil, annab teadmisi kultuuride erisustest, rikastades noorte maailmapilti (Eesti
Noorsootöö Kontseptsioon).
Selles valdkonnas nähti Rae vallas esmatähtsatena:
1) koostöö arendamist sõprusvaldadega noorsootöö
alal - praegu teevad mõned noorte- ja spordiühingud koostööd erinevate üksustega välisriikidest, s.h. Rae valla sõprusvallast Soomes,
eesmärgiks on asuda kontakti sõprusvalla
noorsootöö spetsialistidega ning valdade tasandil
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korraldada ühisprojekte või jagada üksteisega
kogemusi,
2) välisriikidest koostööpartnerite leidmist erinoorsootöö alaseks tegevuseks - siinkohal on erinoorsootöö ja rahvusvahelise noorsootöö valdkondade kattumise koht, mitmete projektide praktika on
näidanud, et rahvusvaheline dimensioon toetab
erinoorsootööle seatud ülesannete ja eesmärkide
täitmist.
Vastavalt Rae Vallavolikogu otsusele nr 211 13. aprillist 2004. a. tuleb Rae Vallavalitsusele esitada
noorsootöö 2005. aasta tegevuskava, lähtudes
nimetatud põhisuundadest hiljemalt 1. oktoobriks
2004. a. Samaks ajaks esitatakse volikogu arengukomisjonile noorsootöö tegevuskava järgnevaks
kolmeks aastaks.
Noorsootöö põhisuundade järgimiseks püüab vald
kaasata noorteühendused ja noorsootöötajad
planeeritud tegevuste elluviimisesse. Üheskoos
tegutsedes saavutatakse ikka rohkem, kui igaüks
omaette jalgratast leiutades. Seega toetatakse Rae
valla eelarvest eelisjärjekorras neid tegevusi, mis
aitavad eelnimetatud suunades liikuda. Vastu võetud
dokument ei saa jääda lihtsalt seisma ega aeguda
sellisel kujul - nii kui tekib tunnetatud vajadus tuleb
teha ettepanek uue suuna või uute suundade
lisamiseks, vanade eemaldamiseks või muutmiseks.
Lianne Ristikivi
noorsootöötaja

KALLID RAE VALLA NOORED JA
MTÜ RAE NOORTEÜHING LIIKMED
MTÜ Rae Noorteühing teatab, et NOORTEKESKUS aadressil Aruküla tee 9
Jüris on avatud 1. juunini E-R kell 14-21
Noortekeskuses on võimalik:
! mängida piljardit.
! mängida lauatennist.
! vaadata videoid, TV-d.
! kasutada internetti.
! joonistada, mängida lauamänge.
! soojendada võileibu vms ja valmistada kuumi jooke.
! korraldada üritusi, pidada klassi-, kohtumisõhtuid vms.
! reserveerida ruume.
! sportida minijõusaalis (pesemisvõimalus) eelneva registreerimisega.

KÕIK NOORED ON TERETULNUD!
PS! MTÜ Rae Noorteühing üldkoosolek toimub teisipäeval 25. mail kell 19.00 Aruküla
tee 9 Jüri Noortekeskuse ruumes.
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JÜRI RAAMATUKOGU ANNAB TEADA
Lastekirjanduse Teabekeskuse algatatud projekt ELU
ON TÄIS MUINASJUTTE ootab kaasalööjaid.
Projekti idee on, et asjast huvitatud täiskasvanud
loeksid muinasjutte või lihtsalt jutustaksid lugusid
eelkoolilastele, kuna paljud väikelapsed tunnevad
puudust vanemate inimeste lähedusest.
Projekti eesmärk on:
! tekitada lastes huvi lugemise vastu enne, kui laps ise
lugeda oskab;
! lähendada põlvkondi üksteisele;
! tutvustada väikelastele raamatukogu.
Projekti toimumise aeg ja osalejad:
 algas rahvusvahelisel lasteraamatupäeval 02. aprillil
 kestab kolm aastat - kuni 02. aprillini 2006

 projektis osalevad raamatukoguhoidjad, pedagoogid, pensionärid ja teised vabatahtlikud, kes on
huvitatuid heategevusest.
Projekti juhib ja koordineerib Eesti Lastekirjanduse
Teabekeskus koostöös Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakonnaga ning kohapeal rahvaraamatukogude lasteosakonnad. Ettelugemiseks võiks
kasutada nii kohalike raamatukogude ruume ,
lasteaedade, kultuuriasutuste jm. sobivaid ruume.
KUI TUNNED ENDAS SOOVI OSALEDA
SELLES PROJEKTIS, OLE HEA JA PÖÖRDU
JÜRI RAAMATUKOGU POOLE,
TEEME KOOSTÖÖD JA LÄHENDAME LAPSI
RAAMATULE!

RAAMATUKOGUDES VEEBIPÕHINE ANDMEBAAS
Interneti aadressilt www.lugeja.ee saavad raamatukogude kasutajad leida teavet Rae valla raamatukogudes leiduvate teavikute (raamatud, CD-d jne.)
kohta. Otsingumootori kasutamine on lihtne, tuleb
valida maakond ja raamatukogu nimi. Vaida raamatukogu on andmebaasi sisestamise lõpetanud. Lisamata
on venekeelne raamat, sest keskserveris puuduvad
vastavad kirjed.
Vaida Raamatukogu ja Lagedi Raamatukogu laenutavad raamatuid elektrooniliselt. Siit ka palve lugejatele,
kes ei ole veel ostnud Rae valla lugejakaarti - palume
seda teha juba järgmisel raamatukogu külastamise ajal.
Lugejakaart maksab 15 krooni. Seda ei ole vaja igal

aastal uuendada. 1. klassi õpilased saavad esimesel
koolipäeval lugejakaardi tasuta. Raamatukogu
lugejaks registreerimisel on võimalus saada
kasutajanimi ja parool, et sobiva raamatu leidmisel
andmebaasist see endale reserveerida. Andmebaas
võimaldab lugejal oma laenutusi vaadata ja
reserveeringuid teostada ka ID-kaardiga. Sel juhul ei
ole kasutajanimi ja parool vajalikud. Ärge unustage
teatada raamatukogule oma e-posti aadressi.
Reet Raudkepp
Vaida Raamatukogu juhataja

RAAMATUKOGUDE LAHTIOLEKUAJAD SUVEL
JÜRI RAAMATUKOGU on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval kella 11-18,
teisipäeval, neljapäeval ja reedel kella 11-17.
Kuni 1.oktoobrini on raamatukogu laupäeviti suletud,
Sanitaarpäevad on iga kuu viimasel tööpäeval (30.6, 30.07, 31.08).
Kontakttelefonid: laenutusosakond : 6056763, lugemissaal, muusikatuba ja
internetituba: 6056779
VAIDA RAAMATUKOGU ja internetipunkt on 1. juunist 1. septembrini avatud igal
tööpäeval kell 11.00-18.00, Laupäeval ja pühapäeval suletud. Telefon 6035230
e-post: reet@rae.ee või vaida.rmk@rae.ee
LAGEDI RAAMATUKOGU on 1. juunist 1. septembrini esmaspäeviti suletud.
Teisipäeval, kolmapäeval ja reedel avatud kell 10.00-17.00, neljapäeval 10.00-18.00,
laupäeval 10.00-14.00.
Telefon 6766239 , e-post: ingel@rae.ee või lagedi.rmk@rae.ee T
Ees on puhkuste aeg, tasuks üle vaadata oma raamaturiiulid. Ehk on sinna
pikemaks ajaks jäänud mõni raamatukogu raamat.
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ARUVALLA KÜLA AJALOOST
Tallinnast 25 km kaugusel Vaida asula läheduses asuv
Aruvalla küla on muinasajauurijatele huvi pakkunud juba
väga ammu. Aruvalla ümbrusest pärinevad muinasleiud
annavad tõendeid sellest, et külal on auväärne vanus.
Kahjuks ei anna 1241. aastal valminud Taani Hindamisraamatu nimistu otseselt Aruvallale viitavat nime. Muinasajauurija Oskar Raudmets ja Ruskvere talust pärit Herbert
Reisner on antud paikkonnas olevatest rändrahnudest
eristanud riituslikke ohvrikive ja tohtrikive. Vaidas elanud ja
Rae valla ümbruskonda põhjalikult tundnud O. Raudmets
kirjutas: “Paistab nagu oleks Tallinna sellel küljel olnud
vanasti igal külal arstimiseks oma kivi “.
Kohila-Raasiku teeristist 55 m Tallinna pool ja Tartu mnt. 70
m kirde pool paistab Vahemetsa talu õueaiamaal kaugelt
silma tume nõgine kultuurkiht, mis on jäänud muistsest
asulast ja rauasulatuskohast, kus sulatati kohalikust soomaagist rauda arvatavasti meie ajaarvamise I aastatuhandel. Kogu ala on täis suuremaid ja väiksemaid šlakitükke,
sealhulgas ka ümmargusi ahjupõhja hangunud šlakipätse.
Kündmisel tuli siit tihti välja suuri šlakipätse ja puru, mida
paraku on kasutatud ka vankrirööbaste täiteks ja muuks
otstarbeks. Leiukoht on arheoloogiliselt uurimata.
Põlluharimise jälgi on leitud Aruvalla Kolu mäel.
Aruvalla mõisa teatakse Kose-Uuemõisa külana, mille
Johann v. Rechenberg (1649. ja 1651. vahel) pärandas
oma vallaspojale Hans v. Rechenbergile. Tema lesk Elizabeth ja tütar Elisabeth Helene müüsid mõisa 1678. aastal
parun Hans Heinrich Tiesenhausenile. Sestpeale on mõisal
ühised omanikud Kose-Uuemõisaga kuni 1827 aastani.
1750. ja 1757 aastal on märgitud pandiomanikuna Christian
Wistinhausenit, mil parun Karl Tiesenhausen pantis mõisa
väimehele Morits v. Engelhardtile. Tema loovutas mõisa 31.
augustil 1831 Wilhelmine v. Vietinghoffile, kellele 1837.
aastal kinnistati mõis pärusomandiks. Tema lastelt ostis
mõisa 1838 Margaretha v. Essen oma alaealisele tütrepoja,
W. v. Vietinghoffi vennapoja parun Alexander von der Pahleni jaoks. Viimane müüs mõisa 1886. aastal Georg Riesenkamffile, tema 1893. aastal Christian Rotermannile ja see
1896. aastal parun Woldemar Rosenile, kes kinkis mõisa
1901. aastal parun Paul Unger-Sternbergile. Avalikul
müügil 1908 omandas mõisa Arnold v. Dehn.
Aruvalla mõisa tisleri ja aedniku Jüri Asuri tütar SophieElisabeth 1872- 1951 on Eduard Wiiralti ema.
Aastatel 1925- 1946 asus Aruvalla mõisa ruumides Vaida
Algkool. 1946. aasta augustis põles mõis maha.
Vaida ja Aruvalla vallad olid üksteisega tihedalt seotud nii
territoriaalselt kui majanduslikult. Seepärast on on ka valdade koosolekuid peetud kuni 1884. aastani ühiselt. Protokolliraamatusse on esimene protokoll kantud küll alles 18.
detsembril 1876. aastal, kuid protokolli sõnastusest selgub,
et täiskogu ja vallavolikogu koosolekuid on peetud ka
varem. Fond nr. 2639, nim. 1, säilik nr. 81. Vaida ja Arrovalla
Protokolli nöörraamat, kuhho koggokonna nõupidamised ja
otsused tullevad kirja panna 1876
Alates 1884. aastast toimuvad Aruvalla vallavolikogu koosolekud eraldi Vaida valla koosolekutest. Vallakirjutaja ja
koolmeister on ühised mõlemale vallale. Aruvalla valla
protokolliraamatusse on esimene protokoll kantud 4. detsembril 1884 ja see käib samal päeval toimunud valla
täiskogu koosoleku kohta. Arhiividokumentidest on võimalik
lugeda, et kohale oli tulnud 14 päriskohapidajat, saadikuid
saunameeste poolt 2, mõisasulaste poolt 1, talusulaste
poolt 1 ja jõudemeeste poolt 1. Kokku seega 19 valimisõiguslikku esindajat.

1885. aasta 5. novembril annab volikogu vastused
Kõrgeaulise Kuberneri Härra küsitluslehele 40 punktile ja
sellest selgub, et Aruvalla vallas on 130 mees - ja 140
naishinge, kokku seega 272 hinge. Kohaomanikke on 12,
koha rentinikke 2. 59 valla liiget elab väljaspool valda, 1
rentnik elab kuuendikmaal, 2 peremeest ei ole valla
liikmed. 1. jaanuaril 1911 on Aruvallas 205 hinge
17. märtsil 1924. aastal vallanõukogu koosolekul toimub
maasoovijate kandidaatide kindlaks määramine Aruvalla
mõisamaade jaotamisel. Koosolekust võtab osa Riigimaade III ringkonna valitseja Juhan Treimann (hiljem
Juhan Truumaa), kes teatab, et väljaandmisele tuleb 8
normaaltalu, millele vallanõukogul tuleb määrata
kandidaadid. Maasoovijana on üles andnud liinisõdureid16, lahingus langenu isa-1, teisi maasoovijaid on 22.
Kokku 39 soovijat.
1924. on Aruvalla kogukonnas elanikke 178.
1925. aastal registreeriti vallas Aruvalla Masinatarvitajate
Ühisus, mis moodustati mõisa rehepeksumasina ja muu
põllumajandusinventari ühiseks kasutamiseks.
Rae valla territooriumil Aruvalla mõisas töötas tsaariaja
pärandina piiritusevabrik, mis lõpetas oma tegevuse 1927.
aastal.
1930. a. sai Aruvalla telefonivõrgu, kõnepunkt seati sisse
Aruvalla koolimajas.
7. veebruaril 1939. a. nimetati Aruvalla asundus Aruvalla
külaks. Tol ajal oli Aruvallas 139 elanikke.
1941. aastal läks Aruvallast läbi hävituspataljon.
1945. aastal moodustati Rae valla maakomisjoni poolt
Anepalu ja Ikaspalu taludest Anepalu abimajand. Neile
liideti veel Kuivajõe valla maatükid riigimetsa serval vastu
Anepalu talu piire. Uusmaasaajaid suurtele maavaldustele
ei leidunud ja nii otsustas valla maakomisjon neist
moodustada abimajandi. Suuruseks oli 222,9 ha.
Peamiseks valdajaks Elusloomade Ostu-Müügi Kontor,
kes kasutas abimajandit loomade nuumabaasina. Pikemat
aega juhatas abimajandit Arnold Kahu. Viimastel aastatel
oli juhatajaks Podkolðin.
Sõja ajal mahapõlenud Anepalu talu taastati. Ehitati uus
karjalaut, kahekorruseline elumaja töölistele, kaks suurt
heinaküüni, uus karjalaut noorloomadele. Esmakordselt
hakati kasutama mehaanilist heinatõstukit, millega võis
heina tõsta küüni läbi katusel asuva luugi. Abimajand
tootis peamiselt heina. Teravilja ja kartulit kasvatas
abimajand suhteliselt vähe. 2. aprillil 1966. aastal anti
abimajand üle A.Sommerlingi nim sovhoosi Vaida
osakonnale 171257,12 rubla suuruse varandusega.
Esimene kolhoos nimega ”Rahvaste Sõprus” loodi
Aruvalda 1949. aasta aprillis. Kolhoosi esimeheks sai
Heinrich Kivistik. Asutamise aegadel olid kolhoosid väga
väikesed. 1950. aastatel
algas väikekolhooside
ühinemine. Nii ka Aruvallas.
1989. aastal registreeriti esimesteks uustalunikeks
Aruvalla külas M. Matt ja E. Mänd.
17. jaanuaril 2004. aastal toimus Aruvalla küla üldkogu
koosolek. Küla 48 majapidamise on 98 inimest. Üldkogu
koosolekul osales 36 majapidamise esindajat.
Külavanemaks valiti Ardi Mitt.
Selline on lühidalt Aruvalla küla ajalugu. Jõudu külarahvale
põhjalikuma uurimstööga tegelemiseks.
Reet Raudkepp
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VOLBRIPÄEVAL KOGUNESID NÕIAD TAARAMÄE LASTEAIAS
30. aprillil oli Taaramäe lasteaia õu väikesi
luudadega tegelasi täis. Mis toimus, kas „Väikse
Nõia“ filmivõtted või Valburgi nõidade iga-aastane
kokkutulek? Ei üht ega teist.
Tegemist oli hoopis lasteaia väikeste kodanikega,
kes tähistasid ilusa ilma nõidumise ja loitsimisega
volbripäeva.
Olin kahe nõiatüdruku saatja ja seepärast õnnestus
mul ka laste rõkkavast peost osa saada. Peole
eelnes aga oluline nõiaks maskeerimise toiming,
vanaema otsis kapist välja kõik seelikud ja põlled,
põsed määriti ripsmeduððiga mustaks, valmistati
luuad ja alles siis asuti teele.
Värava taga olime aga probleemi ees, mis alati
kostüümidega peo eel kerkib, et äkki teised ei olegi
maskeeritud!? Võibolla oleme meie ainsad, kes
asjaga tulihingeliselt kaasa läksid? Ja teistest
erinev olla on ju alati kehvem.
Kohale jõudes aga tabas meid meeldiv üllatus, et
kõik lapsevanemad olid ühtemoodi vaeva näinud.
Ja kellel ka ei õnnestunud kodus ennast nõiaks
teha, siis mõtlesid nutikad kasvatajad midagi välja.
Seltskond oli kirju, kes oli sitsides-satsides
nõiapreili, kes prügikottidest kuues ülemnõid. Ja
nagu nõidadele ikka kombeks, ei puudunud ka
luud. Siin näitasid lapsevanemad üles erilist
nutikust. Kellel ei olnud võimalik metsast puuoksi
korjata, asendas need kilekotiribadega või siis anti
lapsele kaasa hokikepp, mis täitis suurepäraselt
nõialuua eesmärki.
Muidugi ei erinenud lastest ka kasvatajad, kelle
kaasahaaravast energiast hakkas endalgi jalg
tatsuma.
Tutvuti üksteise leidlike kostüümidega ja seejärel
alustati nõiategevusega. Süüdati väike lõke, mille
ümber päikselist suve loitsides tantsiti. Kogu
toiming käis müstilise muusika ja peanõia
etteütlemiste saatel.
Seejärel hakati otsima nõiasupiks ussikesi, kogu
nõiapere sagis mööda õue ringi, kuni lõpuks leitigi
põõsa alt suur kilekott, kus oli iga lapse jaoks
varutud üks värviline ussikomm.
Ja kui keegi ei saanud hetkel hambaarsti hoiatuste
tõttu kommi süüa, pakiti see ilusti koju kaasa. Nii et
ilma ei jäänud keegi.
Ussid leitud, loitsud loitsitud
algas ehtne
nõiadisko!!!

Sireli rühma 5-aastased koos kasvataja
Eda Murdiga nõiapeoks valmistumas.

Nõiadisko: Ümber lõkke nõiatantsu tantsimas.

Igati vahva üritus, loodan järgmisel aastal kindlasti
kohal olla, aga siis juba ühe nõiana.
Marit Voog
Õunakese rühma esinõid Ekke.
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JÜRI SEGAKOORI TEGEMISTEST
Jüri segakooril on olnud väga töine
hooaeg. Kolmandat hooaega koori
juhatav noor dirigent Kristi Kasak
on suutnud lauljaid sedavõrd innustada, et lisaks omas vallas esinemistele ja üldlaulupeoks valmistumisele osaleti talvel Eesti Muusika
Akadeemias Gustav Ernesaksale
pühendatud kontserdil “Mõtteis
Ernesaksaga”.
Igal suvel juuli lõpus osaleb koor
Kabala laulupäeval, viimastel aastatel koos tantsijatega - nii ka sellel
suvel.
15.-22. augustini on planeeritud
kontsertreis Lapimaale, kus antakse kuus kontserti. Esinemispaigad
on kirikud, kool ja üks väike teater.
Selle nimel, et kontserdid nii kodus
kui võõrsil hästi läheksid ja laulupeo
laulud selged oleksid, korraldab
koor pea igas kuus ühe laululaagri
nädalavahetusel.

Tartus Tuljaku lauluvõistlus. Koorijuht Kadri Jakobson.

Tööd on küll palju, kuid selle vaeva korvab rõõm tehtust.
Anne Rentel
Jüri segakoori koorivanem

TANTSU JA LUSTIGA
30. aprillil toimus Rae Kultuurikeskuses meeleolukas kontsert Tants ja
Lust.
Kontserdi esimeses rahvalikus osas
esinesid tantsijad Rae Kultuurikeskusest ja Rae Huvialakoolist ning külalised tantsurühmadest Tontar ja Loolill.
Rae Huvialakooli kapelli saatel tantsisid kõige nooremad tantsijad ja lauluansambel Lustilised saatel kõige
eakamad tantsijad. Kava oli huvitav
ja hoogne, elevust tekitasid ühistantsud koos külalisrühmadega.
Kontserdil esinenud Rae valla rahvatantsijad on kõik õpetuse saanud Linda Pihu käe all, külalistantsijate
juhendajaks on Erika Põlendik, Rae
Huvialakooli kapelli juhendab Tiina
Malkov, Lustiliste lauluansamblit Paul
Mürkhain.
Kontserdi teine osa oli nn vabatantsu
päralt. Pealtvaatajatele huvitav vaadata ja tantsijatele põnev võrrelda
teiste sarnase tantsustiili harrastajate
etteasteid. Võistlustantsijad, latinotüdrukud, cheerleaderid, diskotüdrukud… ehk noored Rae valla tantsijad
panid rahva kaasa elama.
Kaasaegset tantsu edendavad Rae
vallas Eve Aunver, Oliver Papp, Kristiina Suvi, Kristiina Tur, Birgit Parmas,

Abruka valss.
Esitab ansambel Lustilised

Unt aeg taga.
Esitavad Loolill ja Jüri -Marid
Elina Poll, Deisi Viimne, Kairi
Vainult, Linda Pihu.
Täname tantsijaid ja nende juhendajaid toreda kontserdi eest!

Tuljak

Tantsib Rae Huvialakooli
liikumisrühm Exit
Ürituse õnnestumisele aitasid kaasa
veel Krista Koppel, Milja Aron, Rene
Rünt.
Kristi Aru
Rae Kultuurikeskus
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Müüa 2-kohaline
täiskeldriga
garaaziboks Jüris.
Katus vajab remonti.
Hind soodne.
Tel. 53 930480,
6461673
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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

Kasvatame DEKORATIIVISTIKUID
püsihaljastuseks.
Võtame tööle:

Asume Vaskjalas,
lähemalt
vaata
http://www.hot.ee/sanglepa ,
Tel: 5276985

KIIGEPIDU
Taaramäe lasteaia õuel
25. mail kell 17.00
Ootame lapsevanemaid ja teisi huvilisi
vaatama Jüri- Mari näidendit.
Ühismängud koos lastega õuemurul.

Matkapunkt Kinnisvarabüroo ostab
ja otsib metsa-, põllu-, heina- ja
talumaad (võib 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
Pipelife Eesti AS on veevarustuse ja
kanalisatsiooni plasttorusid, -liitmikke ja
-kaevusid tootev ettevõte. Meie uus tehas
asub Rae vallas Jüris. Vaata täpsemalt
www.pipelife.ee

LAOTÖÖLISED (2 INIMEST)
Tööülesanded:
! saabunud kauba maha laadimine ja vastuvõtmine,
! väljuva kauba peale laadimine,
! laos kaupade virnastamine,
Töövahendiks tõstuk Volvo 50 (väljaõpe kohapeal)
LIINIOPERAATORID (3 INIMEST)
Tööülesanded:
! toruliini juhtimine, jälgimine, seadistamine.
! toote kvaliteedi kontrollimine
! tooraine etteandmine, valmistoodangu pakendamine.
! tootmis- ja kvaliteediraportite täitmine
Eeldame:
! keskharidus (soovitavalt tehniline keskeriharidus),
! valmidus töötamiseks nii päevases kui öises vahetuses,
! füüsilise koormuse taluvus,
! kohusetundlikkus, iseseisvus, otsustusvõime,
! valmidus meeskonnatööks,
! eesti keele oskus,
Kasuks tuleb:
! tõstukijuhi kutseoskus
! inglise keele oskus suhtlustasandil
Omalt poolt pakume tööd ja palka
Kandideerimisavaldus ja CV saata hiljemalt 30.mai 2004
aadressil: Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75301
Faks: 6055101, e-mail: pipelife@pipelife.ee

APRILLIKUUS
registreeritud
surmad:

RAE VALLA LAULU
JA TANTSUPIDU AVATUD PUHVET
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.

Leonhard Kärgits
Kätlin Kurrusk
Linda Sillamägi
Are Kubpart
Väino Kleeberg
Vivian-Juta Kalder

