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RAE VALLA UUED JUHID ON
VEIGO GUTMANN JA RAIVO UUKKIVI
5. oktoobril toimunud volikogu istungil vabastati ametist
senine Rae vallavanem Ago Soasepp ning Rae valla
uueks vallavanemaks kinnitati Raivo Uukkivi. Uueks
volikogu esimeheks valiti Veigo Gutmann.
Senine vallavanem Ago Soasepp esitas 27. septembril
vallavolikogule avalduse, milles palus end vallavanema
ametikohustustest vabastada. Ago Soasepa sõnul
ajendasid teda vallavanema ametist tagasi astuma
isikliku eluga seotud põhjused. Rahvaliidu liige Ago
Soasepp oli Rae vallavanem alates 4. detsembrist
2003 ja jätkab nüüd tööd vallavalitsuse liikmena.
Raivo Uukkivi sõnul olid koalitsioonipartnerid Ago
Soasepa lahkumisavaldusest teadlikud juba kevadel.
„Esitatud avaldusest johtuvalt oligi vaja valla
juhtpositsioonidel sisse viia muudatused. Kuna teema

ei tulnud äkki, siis ei tekkinud ka tuliseid vaidlusi.
Valikuvariante oli mitmeid, kuid kõiki pooli rahuldavaks
osutus variant, mille kohaselt Rae valla täitevvõimu
asub juhtima suurima koalitsioonierakonna, Eesti
Keskerakonna esindaja. Vallavolikogu juhtimine on
nüüdsest Eesti Reformierakonna esindaja ülesanne,“
lisas uus vallavanem.
Keskerakonna ridadesse kuuluv ja seni vallavolikogu
esimehe kohuseid täitnud Raivo Uukkivi valiti
vallavanemaks 11 poolthäälega. Volikogu esimeheks
valiti samuti 11 poolthäälega Eesti Reformierakonna
liige Veigo Gutmann. Mõlema mehe kinnitusel jätkab
koalitsioon varempüstitatud eesmärkide elluviimist.
Rae vallas praegu võimulolevasse koalitsiooni
kuuluvad Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond,
Isamaaliit ja Rahvaliit.

Veigo Gutmann
Rae vallavolikogu esimees

Raivo Uukkivi
Vallavanem
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Aastaga
saab palju ära teha
Kaasvolinike soovil sai minust oktoobri alguses Rae vallavolikogu esimees. Mul on sellel kohal töötamise aega jäänud veidi vähem kui aasta, siis otsustavad meie valla
elanikud juba valimistel, kellega ja kuidas soovitakse
vallaelu juhtimist jätkata.
Leian, et aastaga saab tegelikult väga palju ära teha.
Millised on selle aasta jooksul minu mõttekaaslaste jaoks
kõige olulisemad tegevused ja eesmärgid?
Veel selle volikogu koosseisuga tuleb lõplikult selgeks
vaielda ja ära kinnitada Rae valla arengukava aastani
2015. Meie vald hõlmab logistiliselt väga olulisi transpordisõlmi, hoogsalt jätkub eramuehitus ning uute ettevõtete
tulek valla territooriumile. Kõige selle juures on hädavajalik, et omaksime hästi tasakaalustatud ning pikaajalist
nägemust, mis arvestaks maksimaalselt kõigi vallaelanike
huve. Volikogu esimehena tahan anda kõikidele huvirühmadele võimaluse siin oma ettepanekuid esitada. Samas
kannan kindlasti hoolt ka selle eest, et vaidlused ei jääks
vinduma ning et juba käesoleva aasta lõpuks saaksime
kõigis olulisemates arengukava küsimustes kokkuleppele.
Teiseks soovin väga tõsist tähelepanu pöörata keskkonnakaitsele. Volikogus tuleb kiiresti ära kinnitada juba
mõnda aega menetluses olnud valla jäätmekava ning jäätmehoolduse eeskiri. Mitte kellelegi meist ei meeldi prügikonteineritest lendlev praht või prahistatud metsaalused.
Soovime, et puhtad oleksid meie pargid, ujumiskohad ning
lasteväljakud. Tahame, et Rae valda oma tootmise toovad
ettevõtted hoiaksid väga hoolikalt siinset loodust ja elukeskkonda. Kõik need ja paljud muud põhimõtted tuleb
valla keskkonnastrateegias ning selle juurde kuuluvates
eeskirjades täpselt paika panna.
Kolmandaks on mulle südamelähedased vallaelanike
hariduse, tervise ning vaba aja veetmisega seonduvad
küsimused. Eeloleva aasta jooksul peab selgeks saama,
kas meil õnnestub Jüri Gümnaasiumi juurdeehitus- ja remonditöödeks saada abiraha Euroopa Liidu struktuurifondidest. Kuna tegemist on märkimisväärselt suure summaga (ligi 60 miljonit krooni) tuleb nii rahasaamisvõimalused
kui projekti finantseerimisega seonduv hästi läbi mõelda.
Kuna olen ka SA Jüri Kirikufondi nõukogu esimees, soovin
tugevdada valla ja kiriku koostööd kirikupargi korrastamisel ning seal kogu vallarahvale erinevate ürituste
läbiviimisel.
Töid ja tegemisi on volikogus nii palju, et kõigest korraga
kirjutada pole võimalik. Kindlasti soovin aga nii Rae
Sõnumite kui isiklike kohtumiste, telefonikõnede ja kirjade
kaudu jätkata vallaelanikega pideva suhtluse hoidmist
vallaelu arendamise teemadel.
Kui keegi soovib tulla minuga valla asjadest rääkima, ei
pea ta end selleks ilmtingimata volikogu sekretäri juu-res
registreerima. Helistage palun kas telefonil 56 44 600,
saatke e-kiri aadressile veigo.gutmann@rae.ee või
veigo68@hot.ee ning räägime ja vajadusel lepime kokku
kohtumise.
Veigo Gutmann
Rae vallavolikogu esimees

oktoober

Uus vallavanem eelistab
tegutseda
Rae vallavanem Raivo Uukkivi eelistab paanilise tegutsemise asemel hästi läbimõeldud plaaniliste tegevuste
elluviimist. „Väljastpoolt edukana paistev Rae vald peaks
edumeelseks muutuma ka sisuliselt,” usub ta.
Millised on uue vallavanema põhilised tegevussuunad?
Meie töö aluseks on aprillikuus allkirjastatud koalitsioonilepe. Tegemist on põhiliselt kahes suunas tegutsemisega.
Esmalt see, et me kõik teame, et Rae vald on atraktiivne
ning arenev. Ettevõtted rajavad siia hea meelega oma ärisid, hoogustub elamuehitus. Sellises olukorras peab vald
paljud arenguküsimused, mis on seotud tulevikuga, eelnevalt iseendale selgeks tegema. Need küsimused on seotud
näiteks rahvastiku prognoosimisega ja sealt tulenevalt
infrastruktuuride väljaehitamise planeerimisega, sotsiaalsete tingimuste loomisega.
Täna on Rae vald päris viletsas olukorras - ühelt poolt vaadates oleme meelitanud küll arendust (pigem on arendus
tulnud siia meelitamata), kuid pole lahendanud ei maaaluseid (näiteks veevarustus, kanalisatsioon) ega ka maapealseid (näiteks lasteaiad, spordirajatised) küsimusi.
Teisalt ei tohi me hetkekski unustada, et meil on kohustused ligi 8000 vallaelaniku ees. Inimestel on õigus saada
ülevaadet selle kohta, mis vallas toimub. Meil on küll dokumendid, mis kannavad auväärseid arengudokumentide
nimetusi, kuid sel hunnikul makulatuuril pole arengukavaga midagi ühist.
Mis on heade plaanide elluviimisel põhitakistuseks?
Väljastpoolt vaadates paistab, et Rae vald areneb, kuid
seest asju nähes julgen öelda, et peremehetundeta ja
kauaaegne planeerimata valitsemine on jätnud pitseri,
mille tõttu oleme krahhi äärel.
Oleme dilemma ees, kas suunata kõik vahendid selleks, et
töötada välja korrektsed valla sisulist arengut iseloomustavad dokumendid, tehes seda operatiivselt ja käsikäes
arenguga või panna arengule käsi ette ning öelda, et enne
ei toimu enam ühtegi detailplaneeringu algatamist kui
vajalikud arengudokumendid on olemas ja heakskiidetud.
Kogu eduka tegutsemise võti on harmoonias, tasakaalustatuses, plaanipärasuses. Seda on teoorias üpris kerge
rääkida, kuid tegelikkuses keeruline ellu viia. Praktikas on
tasakaalustatud arengut takistanud nii kohaliku kui riikliku
poliitika läbimõtlematus. Vallatasandil on probleemiks olnud see, et valitses oskamatus planeerida ja asju ette
näha, valla arengus lähtuti pigem isiklikust ambitsioonist
kui valla vajadusest. Riiklikus poliitikas iseloomustab
läbimõtlematus näiteks haridusküsimusi.
Mida olete kuue kuu jooksul reaalselt vallarahva jaoks
ära teinud?
Oleme käivitanud mitmeid tegevusi, on olnud nn tulekustutamisi ja tulevikku suunatud tegevusi. Tänu kiirele ja
konkreetsele tegutsemisele on korda saanud Peetri küla,
Järveküla küla, Rae küla ja Lehmja küla ning Assaku
aleviku piirkonna vee-ettevõtlusega seonduv. Oleme antud piirkonna vee-ettevõtluses jõudnud täielikust seisakust
olukorda, kus kõik lepingud ja kooskõlastused on korras
ning veel sellel aastal on võimalik juhtida heitveed
uusarenduse piirkondadest Tallinna heitveevõrku. Teine
vee-ettevõtluse alane teema, mida lahendame ja millega
oleme jõudnud planeerimisfaasist tegutsemisfaasi, on
Lagedi puurkaevu rajamine.
Tulevikku suunatud tegevustest on olulisemad sisutiheda
vee- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine, üldplajärg lk.3
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neeringu lõpule viimine, valla arengukava uuendamine ja
tõelise arengukava koostamine. Lisaks on käivitatud vallaasutuste struktuuride läbivaatus, ametnike auditeerimine.
Valminud on haridusvõrgu arengukava projekt, valla uus
jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri. Samuti on uuesti
käima lükatud valla põhimääruse uuendamine. Kindlasti
on tulevikku vaatav ka Jüri Gümnaasiumi projekteerimise
riigihanke väljakuulutamine. See protsess on käivitatud ja
tagasilöökideta protsess võimaldab ehitustegevust alustada juba 2005. aasta kevadel.
Lisaks sellele on tänu Jüri Gümnaasiumi rahastamiseks
edukalt läbiviidud maamüügile olnud võimalus remontida
rohkem lasteaedasid ja koole, alustatud on Lagedi pere-
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arstipunktile ja raamatukogule mõeldud uue hoone projekteerimist. Samuti oleme pidanud edukalt läbirääkimisi
Maanteeametiga ning jõudnud kokkulepetele, mis järjest
realiseeruvad Vana-Tartu maantee lõigud on viidud
mustkatte alla, probleemne ristmik Jürist väljumisel on
ümberehitamisel ja plaanide kohaselt peaks valmima veel
sel aastal.
Kui arvestada, et vastutus Rae valla juhtimise eest on
tänasel koalitsioonil olnud vaid kuus kuud, siis pole
saavutus halb. Kõik mis on siiani tehtud ja mida edasi
tehakse, on saavutatud tänu läbimõeldud planeerimisele.
Seega vastus küsimusele, et kuidas edasi, saab olla: „ikka
samas rütmis ja ikka valla heaks“.

VOLIKOGU 12. OKTOOBRI ISTUNGIST
12. oktoobril toimunud vallavolikogu istungil eelnes
päevakorra kinnitamisele kolm sõnavõttu, avatud mikrofonis avaldasid oma arvamusi Vello Voog, Meelis Rosenfeld ja Raivo Uukkivi. Samuti võeti vallavalitsuse poolt
tagasi üks eelnõu.
Volikogu istungil võeti vastu kolm määrust, mis aitavad
reguleerida tegemisi valla territooriumil. Vastu võeti määrus, mis täiendab vallavara, s.h. põllumaa, võõrandamise
ja rentimise korda. Samuti võeti vastu määrus, millega
parandati vallale kuuluva elamispinna kasutamise korda.
See annab võimaluse vallalt elamispinda paluda ja saada
ka teistel raskesse olukorda sattunud isikutel lisaks orvuks
jäänutele või äsja vanglast vabanenutele. Võeti vastu ka
alkoholimüüki reguleeriv kord, toetati vallavalitsuse ette-

panekut mitte keelustada alkoholimüüki öötundidel.
Lisaks sellele algatati samuti mitmed eelnõud, mis
eeldavad mitut lugemist - nendeks on valla põhimääruse
muutmine, uue jäätmehoolduseeskirja kehtestamine ja
korraldatud jäätmeveole üleminek.
Päevakorras oli veel valla kolmanda lisaeelarve
vastuvõtmine, mis võimaldab vallavalitsusel maksta
õpetajatele seaduses ettenähtud palka. Samuti reguleeriti
koolipiima küsimust ning vallavalitsusele anti õigus tellida
tervet valda puudutav veevärgi ja kanalisatsiooni skeem.
Volikogu vahetas välja ka volikogu keskkonnakomisjoni
esimehe ja arengukomisjoni aseesimehe. Kinnitati
mitmete detailplaneeringute algatamised.

MÄÄRUS
Jüri

12. oktoober 2004 nr 36

Rae valla 2004. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220;
50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1 punktist
1 ja § 38, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõikest 1,
§ 24 ja § 25, Rae valla põhimääruse § 60, Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000 määrusega nr 25 kinnitatud eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra
punktidest 43, 44, 45 ja 46 ja olles ära kuulanud Rae Vallavalitsuse ettekande, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Suurendada 2004. aasta eelarve tulusid 415 737 (nelisada viisteist tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) krooni võrra alljärgnevalt:
Tunnus
Peatüki nimetus
Summa
3000
Füüsilise isiku tulumaks
415 737
KOKKU
415 737
2. Suunata vahendid summas 415 737 (nelisada viisteist tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) krooni 2004. aasta eelarve kulude katteks alljärgnevalt:
Tunnus
Tegevusala
Artikkel
Artikli nimetus
Summa
0921222
Lagedi põhikool
5002
Töötasu
37 736
506
Maksud
12 642
0921232
Vaida Põhikool
5002
Töötasu
33 014
506
Maksud
11 060
0921242
Lehmja Põhikool
5002
Töötasu
31 093
506
Maksud
10 417
092201
Jüri Gümnaasium
5002
Töötasu
128 234
506
Maksud
42 959
104024
Koolipiim
5521
Koolipiim
108 582
KOKKU
415 737
3. Vähendada 2004. aasta kulude katteks jaotamata jääki 790 000 (seitsesada üheksakümmend tuhat ) krooni võrra alljärgnevalt:
Tunnus
Peatüki nimetus
Summa
1001
Kulude katteks jaotamata jääk
790 000
KOKKU
790 000
4. Suunata vahendid summas 790 000 (seitsesada üheksakümmend tuhat) krooni 2004. aasta eelarve kulude katteks alljärgnevalt
Tunnus
Tegevusala
Artikkel
Artikli nimetus
Summa
06300
Rae valla vee ja kanalisatsiooni arengukava 1551
Rajatiste soetamine ja renoveerimine
790 000
KOKKU
790 000
5. Käesolev määrus jõustub 16. oktoober 2004.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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12. oktoober 2004 nr 37

Rae valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra muutmine
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; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22
lõike 1 punktist 6 ning Rae valla põhimääruse § 51 lõikest 3, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Teha Rae Vallavolikogu 15. juuni 1999 määrusega nr 77 kinnitatud Rae valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korras järgmised
muudatused:
1.1.täiendada korda uue punktiga 18.1.41 järgmises sõnastuses: .
“18.1.41. kui võõrandatavale kinnisvarale on seatud hoonestusõigus ja hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi on hoonestajal
kinnisvara väljaostu õigus”;
1.2.muuta punkti 18.2 ning sõnastada see järgmiselt:
“18.2. Vallavara võib tasuta või alandatud hinna eest võõrandada, kui vara võõrandatakse heategevuslikel eesmärkidel, samuti
tervishoiu, hariduse või hoolekandealastel eesmärkidel või muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.”.
1.3 täiendada korda uue punktiga 151 järgmises sõnastuses:
“151. Põllumajandusliku kinnisasja rendile andmine
151.1. Rae valla omandis oleva põllumajandusliku kinnisasja või selle osa (edaspidi põllumajandusmaa) rendile andmine toimub
vallavolikogu poolt kehtestatud munitsipaalmaa rendile andmise korras, arvestades käesolevast korrast tulenevaid erisusi.
151.2. Põllumajandusmaa võib anda otsustuskorras rendile:
151.2.1. isikule, kes on seda maad eelnevalt õiguslikul alusel ning sihtotstarbeliselt kasutanud, omab sellel maal
põllumajandussaaduste tootmiseks vajalikke vahendeid ning ei ole maa senisel kasutamisel oluliselt rikkunud
seadusest ega lepingust tulenevaid kohustusi;
151.2.2 teistele isikutele põhjendatud juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.
151.3. Tähtajaga kolm kuni kümme aastat võib põllumajandusmaa anda otsustuskorras rendile:
151.3.1. isikule, kes on seda maad eelnevalt õiguslikul alusel ning sihtotstarbeliselt kasutanud vähemalt viis aastat, omab
sellel maal põllumajandussaaduste tootmiseks vajalikke vahendeid ning ei ole maa senisel kasutamisel oluliselt
rikkunud seadusest ega lepingust tulenevaid kohustusi;
151.3.2. teistele isikutele põhjendatud juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.
151.4 Põllumajandusmaa rendile andmise ning tingimused otsustab vallavolikogu.
151.5. Põllumajandusmaa rendile andmisel otsustuskorras on rendi aastatasu suuruseks 3% rendile antava põllumajandusmaa
maksustamishinnast.
Lisaks rendile peab põllumajandusmaa rentnik tasuma maamaksu, kui rentniku kohustus maamaksu tasuda tuleneb õigusaktidest.”
2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis ning avalikustada see valla veebilehel.
3. Käesolev määrus jõustub 16. oktoober 2004.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri

12. oktoober 2004 nr 38

Rae Vallavolikogu 20.10.1998 määruse nr 56 “Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate
ning elamistingimuste parandamisel abivajavate isikute arvestuse kord Rae vallas” muutmine
Lähtudes elamuseaduse (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 96, 1515; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86)
§ 8 punktist 1, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Teha Rae Vallavolikogu 20.10.1998 määrusega nr 56 kinnitatud “Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate ning elamistingimuste
parandamisel abivajavate isikute arvestuse kord Rae vallas” järgmised muudatused:
1.1.punkt 4.5 muuta ja sõnastada alljärgnevalt: “erandkorras muud isikud, kooskõlastatult Rae Vallavalitsuse sotsiaalameti ja
eluasemekomisjoniga, kui eluruumi taotlemise põhjuseks on õnnetusjuhtum, raske perekondlik või sotsiaalne olukord või muu erandlik
asjaolu, mida arvestades on isikule eluruumi eraldamine põhjendatud.”
1.2. asendada punktis 7 sõna “vallakantseleis” sõnadega “Vallaasutuses VAHEKO”.
1.3. punkt 12. muuta ja sõnastada alljärgnevalt: “Eluruumide üürileandmisel lähtutakse võlaõigusseadusest ning teistest antud
valdkonda reguleerivatest õigusaktidest”.
2. Käesolev määrus jõustub 16. oktoober 2004.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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12. oktoober 2004 nr 39

Alkohoolse joogi jaemüügi piirangu kehtestamine ja Rae Vallavolikogu 25. jaanuari 2000
määruse nr 9 kehtetuks tunnistamine
Võttes aluseks 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; 23, 141; 88, 588; 2004, 41,
277; 56, 399) § 6 lõike 3 punkti 1 ja alkoholiseaduse (RT I 2002, 63, 387; 2003, 2, 17, 2004, 13, 86; 2004,18,131; 2004, 45, 317) § 42
lõike 1, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Keelata Rae valla haldusterritooriumil vabas õhus toimuvatel avalikel üritustel üle 6 mahuprotsendi alkohoolse joogi jaemüük.
2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 25. jaanuari 2000 määrus nr 9 “Alkoholi jaemüügi reguleerimine”.
3. Käesolev määrus jõustub 16. oktoober 2004.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

OTSUS
Jüris

12. oktoober 2004 nr 299

Rae valla ja Tallinna linna vahelise piiri korrigeerimise algatamisest
Lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 7
lõike 2 punktist 2, lõike 7 punktist 7, § 8¹ lõigetest 1 ja 3, § 9 lõikest 1, Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1996 määruse nr 233 punkti 20
alapunktist 3, Rae Vallavalitsuse 14. jaanuari 2003 korraldusest nr 43, Tallinna linna ja Rae valla vahelise piiri muutmisega seonduva
25.05 2004 nõupidamise protokollist ning Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2004 kirjast nr 20-1/4528, Rae Vallavolikogu
otsustab:
1. Teha Tallinna Linnavolikogule ettepanek Rae valla ja Tallinna linna vahelise piiri korrigeerimiseks
1.1.Kaabli tn 13, Kaabli tn 13a ja Kanali tee 12b piirkonnas, lähtudes juurdelisatud piirikirjeldusest (lisa 1) ja plaanist (lisa 2);
1.2. Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tee ja Rae valla piiri ristumiskohast piiripunktist 127 kuni piiripunktini 125, lähtudes
juurdelisatud piirikirjeldusest (lisa 1) ja plaanist (lisa 3).
2. Võtta teadmiseks, et korrigeeritavas piirkonnas alaliselt elavat elanikkonda ei ole ja maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadusest
põhjustatud piiri muutmisega ei kaasne elukoha aadressiandmete muutusi ning seetõttu elanikke arvamuse väljaselgitamist läbi
ei viida.
3. Piiride korrigeerimise ametlikke toiminguid alustada peale Tallinna Linnavolikogu põhimõttelise nõusoleku saamist.
4. Avalikustada nimetatud otsus ajalehes Harjumaa ja Rae Sõnumid ning valla veebilehel.
5. Edastada käesolev otsus Harju maavanemale ja Siseministeeriumile.
6. Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallina Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Rae Vallavalitsuse teade
Rae valla jäätmekava eelnõu avalik väljapanek toimub 7.-31. oktoobrini Rae
vallamajas, valla raamatukogudes ja valla veebilehel. Märkused ja ettepanekud
jäätmekava eelnõu kohta esitada kirjalikult Rae vallavalitsuse kantseleisse või saata
e-posti aadressil info@rae.ee hiljemalt 31. oktoobril kella 17.00ni.
Märkuste ja ettepanekute esitamise korral toimub jäätmekava eelnõu arutamiseks
avalik istung Rae vallamajas 15. novembril 2004 kell 17.00.

5

6

RAE SÕNUMID

oktoober

Detailplaneeringud
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

! Peetri külas asuva kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneering
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

Algatatud Rae Vallavalitsuse 30. septembri 2004 korraldusega nr 1360.
Peetri külas asuva Kasemetsa 2 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 30. septembri 2004 korraldusega nr 1359.
Lagedi alevikus asuva Jüri tee 4A kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 05. oktoobri 2004 korraldusega nr 1410.
Lagedi alevikus asuva Hirdasauna kinnistu maatükkide I ja III detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12.oktoobri otsusega nr 304.
Karla külas asuva Nurga kinnistu osa detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. oktoobri otsusega nr 300.
Kadaka külas asuva Uus-Hindreku kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. oktoobri otsusega nr 301.
Kopli külas asuva Piiri kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. oktoobri otsusega nr 302.
Lehmja külas asuva Lepiku kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. oktoobri otsusega nr 303.
Vaidasoo külas asuva Kööba 1 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. oktoobri otsusega nr 305.
Peetri külas asuva Männiku-I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 12. oktoobri korraldusega nr 1436.
Peetri külas asuva Tudriku kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 12. oktoobri korraldusega nr 1437.
Peetri külas asuva Tuleviku tee ja Tuleviku tee I kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 12. oktoobri korraldusega nr 1438.
ja järgmiste detailplaneeringu kehtestamisest:
Karla küla Andrekse kinnistu maatüki I detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 17. augusti 2004 otsusega nr 280.
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks
ning kinnistu jagamine väiksemateks kruntideks. Planeeritava ala suurus on ~26 ha.
Rae küla Jaanivälja kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. oktoobri 2004 otsusega nr 306.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine pereelamukruntideks ning
maakasutuse sihtotstarve muutmine elamumaaks. Planeeritava ala suurus on 2,8 ha.

HARJU MAAVANEMA KANDIDAAT LÜKATI TAGASI
20. oktoobril toimus Rae valla kultuurikeskuses Harjumaa Omavalitsusliidu volikogu koosolek, kus valdade
esindajad ei toetanud Harju maavanema kandidaadina
Jaan Pööri.
Maavanema kandidaadi tutvustamine ja talle küsimuste esitamine oli volikogu päevakorra esimene
punkt. Seepärast osales volikogu istungil ka tavapärasest rohkem inimesi, lisaks regionaalministrile ja tema
kaaskonnale olid Jürisse tulnud ka Riigikogu liikmed.

Omalaadne oli ka fakt, et volikogus olid esindatud kõik
Harjumaa omavalitsused, kaasa arvatud Tallinn.
Pärast maavanema kandidaadi Jaan Pööri tutvustamist
langes ristküsitluse alla ka regionaalminister Jaan
Õunapuu. Päevakorra esimene punkt päädis salajase
hääletusega. Hääletustulemus oli 13 poolt ja 27 vastu
ning võeti vastu otsus, et Harjumaa omavalitsused ei
toeta esitatud kandidaati.
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MÄÄRUS
Jüri

28. september 2004 nr 11

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade
kehtestamine Jüri, Lagedi ja Vaida alevikus ning
nende alevike ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga
ühendatud ja piirnevates külades
Lähtudes ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14, Rae Vallavolikogu 26. augusti 1999 määrusega nr 83 kinnitatud Rae valla
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrast ning võttes aluseks AS ELVESO 08. juuli 2004 taotluse nr 1361, ning
arvestades Rae Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni 06. septembri 2004 koosoleku (protokoll nr 26) päevakorrapunktiga 2 tehtud
ettepanekut Rae Vallavalitsus
määrab:
1.
Kehtestada alates 01. jaanuarist 2005 vee-ettevõtja AS ELVESO Jüri, Lagedi ja Vaida aleviku teeninduspiirkonnas järgmised
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad:
1.1
Koduklient (korter, eramu, korteriühistu, vallavalitsus, valla kultuuri- ja haridusasutus, tervishoiuasutus): ühik: kr/m³
Hind ilma käibemaksuta Hind koos käibemaksuga
veevarustus
6,78
8,00
heitvee ärajuhtimine
8,98
10,60
Kokku:
15,76
18,60
1.2 Äriklient: ühik: kr/m³
veevarustus
9,25
10,92
heitvee ärajuhtimine
saastegrupp: I
15,65
18,47
II
15,90
18,76
III
21,00
24,78
IV
25,21
29,75
V
25,85
30,50
VI
28,56
33,70
VII
34,23
40,39
VIII
44,10
52,04
Vastavalt ühiskanalisatsiooni juhitud heitvete proovide võtmise ja saastegrupi määramise juhendile kehtib ärikliendile üldjuhul III
saastegrupp.
2.
Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
3.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Ago Soasepp
Vallavanem

Erika Luks
Vallasekretär

MÄÄRUS
Jüri

12. oktoober 2004 nr 12

Rae Vallavalitsuse 27. augusti 2002 määruse nr 7
“Õpilaste toitlustamine” muutmine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 2, Rae valla eelarvest ning kultuuri ja haridusameti e ttepanekust, Rae
Vallavalitsus
määrab:
1.
2.
3.

Muuta Rae Vallavalitsuse 27. augusti 2002 määruse nr 7 “Õpilaste toitlustamine” punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt
”Kehtestada 01. oktoobrist 2004 Rae valla koolide õpilaste toitlustamise piirhinnaks kümme krooni päevas”.
Avalikustada käesolev määrus Rae valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.
Käesolev määrus jõustub 15. oktoobril. Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2004.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Erika Luks
Vallasekretär

Maanteeameti teadaanne
Maanteeamet teatab, et on algatatud keskkonnamõju hindamine T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee
lõigu Vaida (km 20.0) Aruvalla (km 26.2) rekonstruktsiooniprojektile. Keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu toimub 3. novembril 2004 kell 18 Rae Kultuurikeskuse kaaretoas aadressil Jüri alevik, Aruküla
tee 9. Lisainformatsiooni saab maa-ameti keskkonnaspetsialistilt numbril 6056 781.
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JAANUARIKUUST TÕUSEVAD
VEE- JA KANALISATSIOONIHINNAD. MIKS KÜLL?
Alates järgmise aasta 1. jaanuarist on Jüri, Lagedi ja
Vaida piirkonna eratarbijatele vee hinnaks 8 krooni ning
heitvee hinnaks 10,6 krooni kuupmeetri eest.
Juriidilisest isikust tarbijatel on veehind 10,92 krooni ja
heitvee hind 24,78 krooni kuupmeetri eest. Hinnad on
koos käibemaksuga. Vallavalitsuse 28. septembri
määrusega ettenähtud hinnatõus puudutab AS
ELVESO vee- ja kanalisatsiooniteenust tarbivaid
kliente.
Miks otsustas vallavalitsus ja AS ELVESO minna
hinnatõusu teed? Üheselt öeldes on põhjus lihtne pakutava teenuse kvaliteet peab vastama tänapäeva
nõuetele ja praeguse hinnataseme juures muutub
kõrge kvaliteedi tagamine üha keerulisemaks. Sellel on
mitmeid põhjuseid.
Tänased Rae valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste
hinnad pärinevad aastast 2001. Kolme aasta jooksul on
märkimisväärselt kallinenud kõik meie teenuseid mõjutavad komponendid elektrihind on tõusnud mitu korda,
iga aastaga kallineb veekasutusmaks ja heitvee saastekahju hüvitis ning tasapisi, kuid pidevalt on toiminud
üldine inflatsioon. Selleks, et oma teenuse osutamisel
majanduslikult ots-otsaga kokku tulla, olemegi sunnitud hindu tõstma. Kokkuleppel vallavalitsusega teeme
seda nii minimaalselt kui võimalik.
Ka vajavad ELVESO reoveepuhastusseadmed keskkonna hoidmist silmas pidades paratamatult investeeringuid. Jüri elanikud teavad, millist lehka tekitab aegajalt meie reoveepuhastite biotiik. Uuest aastast alustame lisandunud rahaga puhastus-seadmete renovee-

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Rae Vallavalitsus teatab, et on
peremehetu ehitisena hõivanud ja
arvele võtnud
Ehitise - endise aiandusühistu
Patika 4 elektrivõrgu - asukohaga
Rae vald, Patika küla, Patika 4
katastriüksus, Harjumaa.
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel
on vastuväiteid nimetatud ehitise
peremehetuse või hõivamise kohta,
esitada need Rae Vallavalitsusele,
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald,
75301, Harjumaa, kahe kuu jooksul
pärast teate avaldamist ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Alus: Rae Vallavalitsuse 05. oktoobri
2004 korraldus nr 1388

rimist, samuti kavatseme täiendavalt raha hankida ka
riigilt. Sellekohane taotlus on esitatud Keskkonnainvesteeringute Keskusele.
Samas on selge, et riigilt raha lisaks küsides peab
munitsipaalettevõte ning vald olema valmis ka ise investeerima. Oma järgmise aasta tööplaanides arvestame
puhastusseadmete remondiks ja arendamiseks kulutada kokku 4 miljonit krooni. Lisaks puhastusseadmetele nõuab investeeringuid ka olemasolevate
kanalisatsioonitrasside renoveerimine ja lahkvoolseks
viimine, selle investeeringu maksumus on ligikaudu 9
miljonit krooni. Lahkvoolsus tähendab seda, et sadevesi
ja reoveed hakkavad voolama eraldi torustikus ning
reovee puhastamine muutub tõhusamaks.
Investeeringuid vajab ka puhta vee pool. Karmistuvad
veekvaliteedi normid nõuavad pumplatesse veepuhastusfiltrite paigaldamist. Olenevalt pumplast võib ühe
pumpla rekonstrueerimine maksta 1-2 miljonit krooni.
Uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad jäävad
muutumatuks vähemalt eelseisvaks poolteiseks aastaks. See kindel teadmine lubab nii vallaelanikel kui
ettevõtetel teha oma tulevikuplaane. Samuti suureneb
lähema aasta-paari jooksul märkimisväärselt vee- ja
kanalisatsioonitrassidega liituvate Rae valla uusasumite hulk, näiteks juba täna liituvad nendega esimesed
Peetri küla majad.
Toomas Heinaru
AS ELVESO juhatuse liige

Ümberehitustööd Jüri ristmikul kuni
20. novembrini
Harju Teedevalitsus alustas
ümberehitustöid Jüri ristmikul.
Liiklusohtlik Jüri ristmik ehitatakse ümber
ringliiklusega ristmikuks. Samuti
rajatakse jalakäijatele ringtee
ületamiseks ülekäigurada ning ehitatakse
välja tänavavalgustus. Ringtee on ajutine
lahendus, et muuta ristmik liiklejatele
ohutumaks. Maanteeamet planeerib
tulevikus rekonstrueerida kogu ringtee ja
selle käigus ehitatakse Jüri ristmik
kahetasapinnaliseks ristmikuks. Jüri
ristmiku ümberehitusprojekti koostas
Reaalprojekt OÜ. Ehitustööd kestavad
kuni 20. novembrini 2004 ja ehitustööd
viib läbi AS Teede REV-2.
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PLASTTORUDE TOOTJA PIPELIFE - EDUKAS ETTEVÕTE,
MIS KUTSUB TÖÖLE
Kindlasti olete märganud Jüri sissesõidu ristmiku lähedusse kerkinud tehasehoonet, millele on maalitud
PIPELIFE. Nende suurte tähtede taga seisab ettevõte
nimega Pipelife Eesti AS. Meie firma tegeleb plastist
veevarustuse-, kanalisatsiooni-, drenaaþi-, kaablikaitse-, gaasivarustuse torude ja liitmike tootmisega. Kuulume rahvusvahelisse kontserni, millel on rohkem kui
30 tehast Euroopas ning mille peakontor asub Austrias.
Eestis oleme tegutsenud alates 1993. aastast. Enne
Rae valda tulekut asusid meie osakonnad kolmes eri
kohas - torutehas Lääne-Virumaal Kadrinas, liitmike ja
kaevude valmistamise töökoda Tallinnas ning samuti
asus Tallinnas müügikontor. 2002. aastal otsustasime
kõik need laialiasetsevad tegevuskohad liita üheks
tervikuks Tallinna lähistel. Kaalusime erinevaid asukohti nii Pärnu, Peterburi kui Tartu maantee ääres. Tänast
asukohta Rae vallas ringtee ääres eelistasid aga kõik
meeskonna liikmed. Siit on väga hea ligipääs kõikidele
peamistele transpordisuundadele ning Jüri asetseb
Tallinnast just õigel kaugusel.
Pipelife tehase ehitas Skanska EMV AS vaid 6,5 kuuga.
Selline ehituskiirus on kogu kontsernis tõeline rekord.
Investeerisime nii maaostu kui tehase ehitamisesse
kokku üle 30 miljoni krooni. Selle tulemusena on meil
täna tehas, mille krundi pindala on 31 000 m2, tehase
katuse all on 4500 m2. Tehases on ruumi veel kahe
tootmisliini tarbeks ning samuti on seda hoonet tulevikus kerge laiendada. Võrreldes eelneva olukorraga on
tehase tootmisvõimsus on kasvanud kolm korda.
Meie klientideks on ehitusmaterjalide ja sanitaartehnika hulgimüüjad, suuremad ehitusfirmad ning veeettevõtted. Kuna me ei saa oma tehasest teenindada
eraisikuid, siis soovitan meie tooteid küsida sanitaartehnika ja ehitusmaterjalide kauplustest. Suurima
valikuga müügikohaks on FEB Sanitaartehnika. Lisaks
Eestile müüme oma tooteid veel Lätis, Leedus, Rootsis
ja Venemaal. Usun, et 2005. aastal lisanduvad klientide
hulka ka Soome ja Norra ettevõtted.
Plasttorude populaarus on kiiresti kasvanud, need on
muutunud torutöödel enim kasutatavaks torudeks.
Peamised eelised teistest materjalidest torude ees on
plasttorustike palju pikem eluiga ( õige paigalduse
korral 50-100 aastat ), samuti nende lihtsam paigaldus.
Lisaks on plasttorud vastupidavamad agressiivsele
keskkonnale ning vähetähtis pole ka see, et need on
soodsama hinnaga kui teistest materjalidest torud.

Rae valla elanike jaoks on kindlasti oluline teada, et
kogu meie ettevõttes töötab 45 inimest. Inimesed käivad meile tööle nii Jürist, Tallinnast kui Kadrinast. Käesoleval hetkel otsime juurde viit töölist ning 2005, aasta
alguses on tööd pakkuda veel kaheksale inimesele. See
ongi hetkel meie suurim mure, et heade töötajate
leidmine ei õnnestu nii kiiresti kui sooviksime. Praegu
pakutavad töökohad on torutootmisliini operaator, torude pakkija ning käsitööline liitmike ja kaevude valmistamiseks. Kui kellelgi lugejatest tärkas huvi nende töökohtade vastu, siis palun saatke meile oma elulookirjeldus
(faxile 6055101 või e-mailiga pipelife@pipelife.ee) ja
seejärel tutvustame meelsasti nii tööülesandeid kui oma
tehast.
Toomas Koobas
Pipelife Eesti AS juhataja

PIPELIFE EESTI AS
on plasttorusid, -toruliitmikke ja -kaevusid tootev ettevõte.
Oma toodangut turustame nii Eestis kui ka ekspordime
Baltikumi, Skandinaaviasse ning Venemaale.
Pipelife Eesti kuulutab välja konkursi leidmaks
LIINIOPERAATORIT
Tööülesanded:
! Toruliini masinate ja seadmete töö juhtimine, jälgimine,
seadistamine
! Igapäevane seadmete hooldamine
! Materjalide transportimine töökohale, nende
ettevalmistamine kasutamiseks
! Toote kvaliteedi kontrollimine ja katsete teostamine
! Valmistoodangu pakendamine
! Tootmis- ja kvaliteediraportite täitmine
Eeldame:
! keskharidus (soovitavalt tehniline keskeriharidus)
! valmidus töötamiseks nii päevases kui öises vahetuses,
libiseva töögraafiku alusel
! füüsilise koormuse taluvus
! kohusetundlikkus, enesedistsipliin
! iseseisvus, otsustusvõime
! valmidus meeskonnatööks
! eesti keele oskus
Kasuks tuleb:
! inglise keele oskus suhtlustasandil
Pakume:
! tööks vajalikku väljaõpet
! stabiilset töökohta arenevas ettevõttes
Kandideerimisavaldus ja CV saata hiljemalt
15. novemberiks 2004
aadressile: Pipelife Eesti AS, Põrguvälja tee 4, Lehmja,
Rae vald, Harjumaa 75301
e-mail: pipelife@pipelife.ee
Lisainfo telefonil 605 5108, Lembit Salla
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MIKS VÕIB KÜTTEPERIOOD MUUTA
ELAMISE TULEOHTLIKUKS?
Kütteperioodi algus toob igal aastal endaga kaasa
tulekahjude arvu olulise suurenemise eluhoonetes.
Paljud kodud jääksid alles, kui toimuks kütteseadmete korrapärane hooldus suitsulõõride ja korstnate
puhastamine ning kütteseadmete tuleohutuse
kontroll korstnapühkija poolt.
Möödunud aastal süttis Harjumaal erinevatel
põhjustel 267 eluhoonet. Kahel juhul olid tulekahju
tekkepõhjusteks rikked kütteseadmetes, 18 korral
eksiti kütteseadme kasutamisreeglite vastu ning
seitsmes hoones tekkis tulekahju seetõttu, et suitsulõõris süttis tahm. Kokku hukkus seesugustes
tuleõnnetustes 12 inimest. Seetõttu juhib päästeteenistus tähelepanu küttekollete puhastamisele
ning korstnate ja lõõride korrasolekule. Aastaringselt
kasutatavaid küttekoldeid ja korstnaid tuleb lasta
pühkida vähemalt kaks, hooajaliselt kasutatavaid
kord aastas.
Lisaks sellele, et puhastamata küttekolded võivad
põhjustada tulekahju, vähendavad lõõridesse
ladestuvad tahm ja pigi koldes tõmmet ning seetõttu

PEA MEELES, ET KODU TURVALISUS ON
MEIE ENDI KÄTES!
!
!

!

!
!
!
!
!
!

!
!
!

Puhasta küttekoldeid ja korstnaid, kontrolli
nende korrasolekut
Ära kasuta küttekollet ja korstnat, milles on
praod ning mille uksed, luugid või siibrid ei ole
korras
Ära kustuta korstnapõlengut veega. See võib
lõppeda korstna pragunemisega. Põlengule
õhu juurdevoolu tõkestamiseks sulge kõik
kolde uksed ja siibrid. Kutsu abi ning
võimalusel proovi tulekollet ise kustutada
pulberkustutiga
Ära süüta kütteseadme koldes tuld
põlevvedeliku abil
Ära jäta küdeva kolde ust lahti ega kollet
järelvalveta
Ära hoia küdeva kolde ukse ees kütust, prahti
ega muud põlevat materjali
Ära aseta ka küttekolde lähedusse põlevat
materjali
Ära kuivata pesu pliidi kohal
Küta pliiti, maja- või saunaahju mõõdukalt,
liigkütmine on hoonete süttimise üks
levinumaid põhjuseid
Ära sulata külmunud torustikku lahtise tulega
Mõtle sellele, et tulekahju aitavad võimalikult
varases staadiumis avastada suitsuandurid
Tulekahju korral kutsu abi telefoninumbrilt 112

suureneb küttekulu. Korstnas süttinud pigi põlemistemperatuur on nii kõrge, et see võib lõhkuda korstna
ja süüdata hoone. Liialt sageli kohtame majapidamisi, kus lõõrid on aastaid pühkimata ning korstnad
kohe-kohe kokku varisemas. Samuti võib tulekahju
olla põhjustatud liigkütmisest või küttekolde
järelevalveta jätmisest.
Kütusena tuleb kasutada ainult korralikku, antud
koldele ettenähtud kütust. Kõrge põlemistemperatuuriga kütuse (kivisüsi) põletamine selleks mitteettenähtud ahjus rikub kolde kiiresti. Kindlasti ei tasu
kütusena kasutada sünteetilisi ja keemilisi aineid
sisaldavaid jäätmeid (plastikut sisaldav taara,
vaikudega kokkupressitud saepuru- ja laastplaadid).
Näilise kokkuhoiu neelavad lisakulutused lõõride
puhastamisele ja remondile, halvemal juhul leegid.
Harjumaa Päästeteenistuse planeerimis- ja
järelevalveosakond
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KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM OOTAB TAOTLUSI
Maapiirkondadele mõeldud kohaliku omaalgatuse
programmi eesmärgiks on kohalik areng ning
piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna
kaasamise ja tugevdamise. Harju Maavalitsus võtab
vastu taotlusi kohaliku omaalgatuse programmist
toetuse saamiseks. Projektide esitamise tähtaeg on
15. november 2004.
Programmi abikõlbulikud tegevused on kohaliku arengu ja omaalgatuse alaste infopäevade korraldamine,
kodu-uurimuslike materjalide trükkimine ja kohalikku
arengut käsitlevate uuringute läbiviimine, kohalikul
kultuuri- ja ajaloopärandil põhinevate ürituste korraldamine, samuti kohalikku majanduslikku aktiivsust ja
tööhõivet stimuleerivad tegevused. Taotlusi programmi

vahenditest toetuse saamiseks võivad esitada seltsingud, mittetulundusühingud ja kodanikualgatuse korras
loodud sihtasutused.
Programmi kaudu eraldatud toetuste kasutamise
maksimaalne tähtaeg on 12 kuud. Toetuse maksimaalne suurus on 30 000 krooni ning kaasfinantseerimine vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Kohaliku omaalgatuse programmi uus toetuste
taotlemise ja menetlemise kord ning taotlusankeet koos
lisadega on saadaval EASi kodulehel. Nõuetekohaselt
vormistatud taotlused tuleb esitada programmi
maakonnakomisjonile Harju Maavalitsuse majandusosakonnas, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn, tuba 127
novembri keskpaigaks.

KULTUURI- JA NOORSOOÜRITUSTE JAOKS
VÕIB TAOTLEDA PROJEKTITOETUST
Harju Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalitus ning
Harjumaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja
projektikonkursi maakondlike kultuuri- ja noorsoo
ühisürituste korraldamiseks 2005. aastal. Projektide
esitamise tähtaeg on 1. november 2004.
Projektikonkursi eesmärk on toetada ühisürituste
korraldamist maakonnas, et kindlustada Harjumaal
väljakujunenud traditsiooniliste kultuuri- ja noorsoo
valdkonna ürituste toimumine heal tasemel.

Projektitaotlusi võivad esitada kõik Harju maakonnas
tegutsevad kultuuri- ja noorsooasutused ning mittetulundusühingud. Taotlused tuleb esitada Harju Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalitusse hiljemalt 1. novembriks. Maakondlike kultuuri ja noorsoo ühisürituste
läbiviimist finantseerib Harjumaa Omavalitsuste Liit.
Taotlusvorm on saadaval Harju Maavalitsuse koduleheküljel http://www.harju.ee/failid/kultuur016.pdf ja
tingimused Harjumaa Omavalitsuste Liidu koduleheküljel www.hol.ee.

KIRJANDUSLIKUD KOHTUMISED JÜRIS
9. novembril kell 13 on Jüri Gümnaasiumis kohtumine
lastekirjanik Kerttu Soansiga, oodatud on algklasside
lapsed ja nende vanemad.
13. novembril kell 14 toimub Jüri Raamatukogus
kohtumine kirjanik Erik Tohvriga. Oma teoste kohta
ütleb autor ise, et nendele võiks peale panna hoiatuse:
alla 50 aastastele keelatud. Kirjanik on harjumaalane ja
elab praegu Vihterpalus. Tema sulest on ilmunud
järgmised teosed: Majad jõe ääres (2001), Kollaste
lehtede aegu (2002), Kaksikelu (2003), Kasevälja
(2003), Lummetallatud rada (2003), Tants läbi rukki

2003), Elutöö (2004), Kodumaja (2004), Lepavere mõis
(2004).
Jüri Raamatukogu laenutusosakonnas on selle kirjamehe raamatud väga loetavad, seetõttu teavitame lugejaid ka sellest, et tema uuemaid teoseid leidub ka raamatupoodides. Kõik huvilised on oodatud kirjamehega
kohtuma. Kirjanduslikul laupäeval toimub ka raamatuloos, kus ühel osalejal on võimalik saada kirjaniku
autogrammiga raamat.
Jüri Raamatukogu

Seoses rajatava Rae valla koduloomuuseumiga
ootan kõiki inimesi, kellel on
infot endise Jüri kihelkonna ja praeguse Rae valla koduloo, ajaloo,
ajalooliste isikute ja nende loomingu kohta.
Igasugune abi on oodatud!
Eli Pilve, 555 66 290 ja teisipäeviti kell 15-17 telefonil 6056 789
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RAE NOORTEÜHING KUTSUB FILMIÖÖLE
JA HALLOWEENI KARNEVALILE
Kolmapäeval, 27. oktoobril toimub Rae Noorteühingu
eestvõtmisel Lagedil kella 14-17ni naljakas spordipäev.
Kell 18 algab Lagedi Noortekas Workshop spordivendadelt. Ürituse viivad läbi TPÜ kehakultuuritudengid
Ronald ja Madis.
Neljapäeval, 28. oktoobril on kõik Rae valla noored
oodatud kella 13-17ni toimuvatele mängude turniiridele. Need leiavad aset Lagedil. Kell 18 algab aga Jüri
Noortekas Filmiöööööö... Kuna üritus toimub kella 188ni hommikul, on alaealistel vaja tuua noortejuhtide
kätte vanemate poolt allkirjastatud luba.

Reedel, 29. oktoobril toimub Jüri Noortekas Halloweeni
karneval. Kell 16 algav üritus kestab kella 20ni.
Lisainfoks veel see, et Lagedi ja Jüri vahel toimub liikumine enamasti ühistranspordiga, seetõttu on ajakava
kokkupanekul igati arvestatud ka sõidugraafikuid.
Noortekeskus annab teada sedagi, et kui plaanite üritustel kauem olla, võiks endale võileiva kaasa võtta,
sest toitlustust kahjuks organiseeritud ei ole.
Kui on soovi lisainformatsiooni järele, siis võib seda
küsida noortejuhtide käest, kirjutada meili
(raevall.noortekeskus@mail.ee) või helistada Jüri
Noortekasse telefonidele 6056783 või 56606664.

LASTE LAULUSTUUDIO OOTAB HUVILISI
Rae Kultuurikeskuses alustab tööd 6-18 aastastele lastele
mõeldud laulustuudio. Nii rühma- kui individuaaltundides
omandatakse mitmekülgset eakohast repertuaari, lauldakse võimendusega ning pakutakse erinevaid esinemisvõimalusi.
Laulustuudio eesmärk on tekitada lastes süvendatud huvi
muusika ja laulmise vastu ning arendada neis vokaalseid
võimeid. Pikaajaline õpe laulustuudios võimaldab lastel

edukalt osaleda erinevate muusikakollektiivide ja
ansamblite töös.
Laulustuudio töö on tasuline, orienteeruv kuumaks 200
krooni. Õpetaja Külli Ovir ootab kõiki huvilisi 3. novembril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuse (Aruküla tee 9)
kaaretuppa. Pisemad tulgu ikka koos vanematega.
Lisainfo telefonidel 6092751 ja 5238628.

JÜRI GÜMNAASIUMI RINGID 2004/05 õa
1.

1.kl. majandusring
juhendaja Terje Papp; E, kell 13.10 klassis nr. 207
2. 2.kl. majandusring
juhendaja Terje Papp; K, kell 14.05 klassis nr. 207
3. Mudilaskoor
juhendaja Rutt Ridbeck, E, kell 13.10 muusikaklassis
4. Algklasside solistide ring
juhendaja Rutt Ridbeck, aeg kokkuleppel ( E,K,R)
5. Algklasside näitering
juhendaja Aili Leukmann, N, kell 15.00 aulas
6. 1.-3.kl. spordiring
treener Raina Sinisalu, T, kell 13.10 ja N, kell 14.05
7. 1.-2.kl.rahvatants
juhendaja Linda Pihu; N, kell 13.10 aulas
8. Lastekoor
juhendaja Hairi Laurand, K, kell 14.05 muusikaklassis
9. Solistide ring
juhendaja Hairi Laurand, aeg kokkuleppel
10. Kooliteater
juhendaja Katri Pekri; N, kell 19.00 aulas
11. Tütarlaste käsitööring (5.-9.kl.)
juhendaja Irja Laidvee; E, kell 14.05 tööõpetuse klassis
12. 5.-9.kl. kergejõustik
treener Risto Jamnes; E, kell 15.30 võimlas
treener Tanel Akõlov; R, kell 17.30 võimlasJüri Gümnaasiumi ringid
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VAIDA PÕHIKOOLI RINGID 2004/ 2005 Õ.-A.
/RAE VALLA POOLT TASUSTATAVAD/
ESMASPÄEV
MUDILASKOOR
/HELINA INDREKANS/

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

13. 00-13. 45
MK, VS

13. 00-13. 45
MK, VS

LASTEKOOR
/HELINA INDREKANS/

14. 50-15. 35
MK, VS

SOLISTIDE RING
/HELINA INDREKANS/
KUNSTIRING
/EVE LUMI/

13. 55-14. 40
MK

17. 30-19. 00
SPS

REEDE

14. 50-15. 35
MK, VS
13. 00-13. 45
MK

14. 00-15. 30
/1.-4. KLASS/ KK

SPORDIRING
/MARJE MÖLDRE/

14. 00-15. 30
/5.-9. KLASS/ KK
17. 30-19.00
SPS

KORVPALLIRING
/PEETER SIPELGAS/
NÄITERING
/KRISTIINA SUVI/

NELJAPÄEV

17. 30-19.00
SPS
15. 45-17.15
/2. 9. KLASS P/ SPS

16. 00-17. 30
/4.9. KLASS/
VS

14. 00-15. 30
/1. 3. KLASS/
16. 00-17. 30
/4.- 9. KLASS/
VS, SPS

13. 00-14. 30
/1.-3.-KLASS,
GRUPITUNNID/
VS, I KLASS

KERGEJÕUSTIK
/RISTO JAMNES/

15. 45-17. 15
JG
SPS-SPORDISAAL, VS- VÄIKE SAAL, MK- MUUSIKAKLASS, KK-KUNSTIKLASS, JG-JÜRI GÜMNAASIUM

17. 30-18. 00
JG

LAGEDI HUVIRINGID 2004/05 ÕPPEAASTAL
Ringi nimi

Juhendaja

Koht

Aeg

Algklasside kunstiring

Riina Noor

Kunstiklass

N 13.25 - 15.05

Kangakudumise ring

Riina Noor

Kangaruum

R 14. 20- 16.00

Karate

Ülo Liivamägi

III korruse saal

N 13.20 - 14.50

Vanema astme kunstiring

Eve Kaaret

Kunstiklass

R 15.00 - 17.00

Nahakunsti ring

Eve Kaaret

Kunstiklass

R 17.00 - 19.00

Arvutiring ( 2. klass)

Pilvi Leemets

Arvutiklass

T 12.30 - 13.15

Mudilaskoor ( 1.- 3. klass)

K. Geraðtðenko

Muusikaklass

E 13.25 - 14.10

Lastekoor

K. Geraðtðenko

Muusikaklass

T,R 7.40 - 8. 25

Ansambel

K. Geraðtðenko

Muusikaklass

E, R 11.05 - 11.20

Muusikaring

K. Geraðtðenko

Muusikaklass

E 14.15 - 15.00
N 15.15 - 16.00

Meediaring

Svetlana Kass

Arvutiklass

K 17.00 - 18.30

Näitering 5. 9. klass

Meelis Sekk

Saal

T 17.30 - 19.00

Näitering 1. 4. klass

Meelis Sekk

Saal

T 16.00 - 17. 30
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RAE VALLAS TÖÖTAB AASTA ÕPETAJA 2004
Jüri Gümnaasiumi õppealajuhataja Anne Kloreni jaoks
oli seekordne õpetajate päev eriline. Aasta Õpetaja
2004 tiitel tõi meeldivaid hetki nii koolielus kui ka näiteks
üllatuslillekimbu peaministrilt.
„Ma olen seda meelt, et tegelikult on iga õpetaja, kes
koolis vähemalt 5 aastat töötanud, väärt Aasta Õpetaja
tiitlit. Usun, et see on koolile parim reklaam. Olen ju Jüri
Gümnaasiumist kolmas õpetaja, kes selle nimetuse
saanud. Aasta Õpetajad on olnud ka geograafiaõpetaja
Andres Maastik ja meie teine õppealajuhataja Esta
Hio,” ütleb ta ise.
Anne Kloren on enda sõnul õpetajaks saamisest
unistanud juba lapsepõlves, Jüri Gümnaasiumiga on ta
seotud juba 21 aastat. „See on olnud mu ainus töökoht
pärast seda, kui lõpetasin 1982. aastal algklassiõpetajana Tallinna Pedagoogilise Instituudi,” räägib ta
ise pisut tagasihoidlikult. Alles hetk hiljem, kui Anne
Kloren hakkab oma tegemisi üles lugema, saab aimu,
kui aktiivse ja tegusa inimesega on tegu. Nii näiteks
seisab tema nimi autorina mitmete algklassilastele
mõeldud eesti keele ning matemaatika õppematerjalide
peal. Samuti on tema olnud üks meeskonnaliige, kes
koostas inimeseõpetuse õppematerjalid ja neljas klass
saab tänu tänavusele Aasta Õpetaja kaastöös
koostatud õpikule-töövihikule rohkem infot ühiskonnaõpetuses.
Kooli kõrval on Anne Kloren hõivatud ka mitmete
koolituste läbiviimisega, ta juhendab noori praktikante
ning osaleb keelekümblusprogrammi elluviimisel.
„Mulle meeldib töötada erinevates gruppides. Iga uus
ettevõtmine toob küll lisatööd, kuid see kõik on põnev ja
annab uusi mõtteid, uut energiat,” räägib ta. Täna on
Anne Kloreni ametikoha nimi küll õppealajuhataja, kuid
lisaks sellele on ta Jüri Gümnaasiumi E-kooli
administraator ning annab ka inimeseõpetuse tunde.

Missugune on hea õpetaja?
Väljavõtteid Jüri Gümnaasiumi 3A klassi
õpilaste kirjutatud juttudest
Mulle meeldivad õpetajad:
! kellele meeldib lastega vaeva näha
! kes ei anna kohe kahte, kui midagi
sassi läheb
! kes unustaks laste küsimise ära, aga
seda on vist raske unustada
! kes ütlevad: ei ole midagi, küll sa
õpid
! kes kutsub sind vastama, kui sa väga
tahad
! kes ütleb, ära ole kurb, küll sa jõuad
! kes saab aru, mida laps tahab
! kes laenavad asju, kui lapsel on vaja

Tänukirjad Rae valla
pedagoogidele
Seoses õpetajate päevaga pidas Rae
Vallavalitsus oma tänukirjaga meeles 24
haridustöötajat.
Jüri Gümnaasiumis said tulemusliku töö
eest tänukirjad Anne Kloren, Irja Laidvee,
Sirje Tuul, Jüri Loogväli, Tiiu Eljari, Aili
Leukman, Esta Hio, Küllike Podnek ja Anneli
Kontson.
Lehmja Põhikooli töötajate seast tõsteti
esile Irja Tuusi ja Külli Westi. Lagedi
Põhikoolist märgiti ära Eele Sekk´i, Pilvi
Leemetsa ning Vaida Põhikoolist Evi
Sõrmuse tulemuslik töö.

Äsja saabus trükikojast Anne Kloreni poolt koostatud
eesti keele õpik vene õppekeelega koolidele.
Neljandale klassile mõeldud õpik sai välja antud
PHARE programmi raames.

Lasteaias töötavatest pedagoogidest said
tänukirja Maire Kaar ja Kaire Loomets
Taaramäe lasteaiast ning Külli Põdra, Esta
Tetsman ja Siiri Villido Pillerpalli lasteaiast.
Tõrukese lasteaias tänati pikaajalise eduka
töö eest Epp Puströmi ja Valentina Blinovat.
Vallavalitsuse tänukirja said ka Linda Pihu
eduka huvihariduse arendamise eest,
Annela Meejärv Jüri Raamatukogus tehtava
kohusetundliku ja eduka töö eest ning Tiina
Malkov Rae Huvialakoolis tehtava töö eest.
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JÜRI UUS APTEEK SAAB NOVEMBRIKUUS 20-AASTASEKS
“Oh Jüri apteek aita sa,
kui hädast lahti ma ei saa.
Ma võtan rohu, salvi ja mikstuuri
ning pärast seda tervist ma ei uuri.”
Sellise lustaka sissekande võib leida Jüri apteegi külalisteraamatu esimeselt leheküljelt kuupäevaga 5.
november 1984. Sel päeval avati uues avaras hoones
EKE EMV, A. Sommerlingi nimelise sovhoosi ja ENSV
TM ühiste vahenditega ehitatud apteek. Tegelikult on
Jüri apteegi lugu siiski palju pikem kui 20 aastat.
Eesti apteegivõrgu kujunemisele pani aluse 9. jaanuaril 1923 jõustunud “Vabamüügi apteekide avamise
seadus”. Samal aastal avatigi terve rida apteeke,
näiteks Alatskivil, Audrus, Järva-Madisel, Lääne Ristil,
Martnas ja nende hulgas ka Jüri apteek. Meie apteek
sai avamiskuupäevaks 23. veebruar 1923. Hoone asus
Vaskjala silla juures ning apteegi omanikuks ja juhatajaks oli apteekriabiline Karl Kontus. Aga juba pisut rohkem kui aasta hiljem, 15. mail 1924 suri ta ära ning
apteek jäi pärijatele. Uueks juhatajaks sai apteekriabi
Woldemar Bachmann ning hiljem Charles Volmer.
Millegipärast oli Jüri apteegile omane see, et töötajad
vahetusid väga sageli. Jättes kõrvale aastad ja täpsemad viited saame kokku sellise nimekirja - Amalie
Ambos, Johannes Sikk, Georg Niit, Johannes Vaher,
Amanda Tassa, Rudolf Leppik ja Alfons Havik (peale
eestindamist Rein Haavik).
1931. aastal viidi apteek üle uude majja Jüri kiriku juures. Kümme aastat hiljem, 1941. aasta septembris hävis aga apteegihoone täielikult pommitabamuse tõttu.
Uue hoone sai apteek 43 aastat hiljem, 1984. aastal.

Esimene Jüri apteek 1920ndatel aastatel
Vaskjala silla juures.

Apteegi juhatajaks määrati proviisor Tõnu Heiberg, kes
pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1979. aastal oli viis
aastat töötanud Narvas Kreenholmi apteegi asejuhatajana. Proviisor-tehnoloogina asus tööle tema abikaasa
Merike Heiberg, sanitarina Svetlana Maalder. 1985.
aasta oktoobrist kuni aprillini 1988 töötas sanitarina
Virve Kurnitski.

Jüri apteegihoonega on selline huvitav lugu, et kuigi see
anti üle hindega ”väga hea”, oli ainuüksi apteegi osas
puudulike tööde loetelus üle 70 punkti. Ehituslik osa
lõpetati 1984. aasta septembrikuu keskpaigaks, seejärel oli võimalik asuda apteegi sisseseadmisele. Külastajatele avati apteek 5. novembril 1984.
Apteegi sisseseadmine jätkus tegelikult veel mitu aastat. Projekt oli koostatud kõiki tolleaegseid ehitusnorme
arvestades ning selle tulemuseks oli apteegil põhikorrusel 300 ruutmeetrit ja keldris 80 ruutmeetrit. Lisaks
suurele assisteerimisruumile oli olemas kolmeruumiline steriiliblokk koos autoklaavidega, pesuruum apteeginõude ja tööriiete pesemiseks, eraldi ruum destillaatori jaoks ning puhkeruum.

Tõnu Heiberg vastavatud
uues apteegis rohtu valmistamas.

Laoruumid paiknesid nii põhikorrusel kui ka keldris.
Apteegimajanduse nõukogudeaegse korralduse juures, kui valmisravimite sortiment oli väga väike ning
kaubatellimusi tehti kvartalite kaupa, olid suured laopinnad ning valmistamisruumid tõesti hädavajalikud.
Vanadel fotodel võib näha, kuidas eriti kaubavaestel
aegadel on ühte ravimit vitriini laotud kümmekond tükki,
et lett nii tühi ei paistaks. Apteegijuhataja käskkiri 8.jaanuarist 1991 kõlab: ”Seoses ebastabiilse varustamisega ning kriisisituatsiooniga luua Jüri apteegis reservfond ravimitest ning sidematerjalidest järgmiste
raviasutuste ja lastepäevakodude varustamiseks…”
Järgneb loetelu Jüri, Lagedi, Vaida ja Aruküla asutustest, mida ravimitega varustati ning reservfondi ravimite
loetelu. Tänapäeval, mil valmisravimite valik on väga
suur ning kaupa tuuakse ka maa-apteeki iga päev vähemalt üks kord, on seda uskumatu lugeda. Vitriinides on
aga pilt ehk pisut liigagi kirevaks muutunud.
Apteegi müügisaali oli ette nähtud standardne Poola
mööbel, assisteerimisruumi Bulgaaria mööbel. Tõnu
Heiberg püüdis anda apteegile igati hea esteetilise
väljanägemise. Välisreklaam, akende ning stendide
kujundused telliti disainibüroolt, apteegi müügisaali ja
assisteerimisruumi vahele kujundas temaatilise vitraaþi
Piret Rohusaar-Simson ja selle teostas Dolores
Hofmann. Tänaseks päevaks on välisreklaami tollastest sepistatud tähtedest alles vaid fotomälestused,
kuna 1997. aastal langesid nad lühikese ajavahemiku
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jooksul vasevaraste saagiks. Kauni vitraaþi olime aga
sunnitud maha võtma 1999. aastal, kuna apteegihoone
jätkuva vajumise tõttu hakkasid vitraaþiklaasid metallraamidest välja tulema ning tekkis oht, et need võivad
apteegitöötajatele pähe kukkuda.
Taas kord külalisteraamatut sirvides võib näha, et Tõnu
Heibergi visa töö Jüri apteegi edendamisel pälvis arvukalt tunnustavaid sõnu kolleegide ja teiste külaliste

Apteek 1990ndatel aastatel. Näha on Piret RohusaarSimsoni ja Dolores Hofmanni poolt loodud vitraaþ.
Foto on tehtud proua Marilyn Tucker Quayle
külaskäigul, pildil veel dr Riina Raudsik ja proviisor
Tõnu Heiberg.

poolt nii kodu- kui ka välismaalt. Paljude huvitavate
külastuste seast oli vast koloriitseim USA asepresidendi abikaasa Marilyn Tucker Quayle külaskäik Jüri
Ambulatooriumi ja apteeki 6. veebruaril 1992. aastal.
Sellest jäi meile mälestuseks pr. Quayle sissekanne
apteegi külalisteraamatusse ning USA asepresidendi
sümboolikaga kingitus.
12 aastat tagasi, 1992. aasta sügisel alustas Tõnu Heiberg tööd tolleaegses Apteekide Peavalitsuses (hilisem Eesti Farmaatsia). Apteegijuhatajaks jäi Merike
Heiberg. Seda ajajärku iseloomustab apteekide hoogne erastamine kogu vabariigis. 24. septembril registreeriti Harju Maavalitsuses Aktsiaselts Jüri Apteek,
alates 29. oktoobrist 1997 toimib Jüri Apteek osaühinguna. Esimesed aastad eraettevõttena ei olnud sugugi
kerged ning mõnedki kuud tuli vastsel juhatajal, kes
tollal oli ka apteegi ainuke töötaja, läbi ajada ilma
palgapäevata. Siinkohal peab tänama vallavalitsust,
kes tol perioodil apteegilt renti ei nõudnud.
1993. aasta alguses otsis Taani ravimitootja GEA
ruume tootmise alustamiseks Eestis. Pärast pikki arutelusid sealsete projekteerijatega jõuti variandini, mis
rahuldas nii apteegi kui ka tootmise vajadusi. Esitatud
projektiga olid nõus nii hoone valdaja Rae Vallavalitsus
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kui ka Eesti Farmaatsia apteegiosakond. Apteegi
käsutusse jäi 120 m2 üldpinda. Loobuti mittevajalikuks
muutunud suurtest laoruumidest, steriiliblokist ning
puhkeruumist. Kuna apteegis kohapeal valmistatavate
ravimite hulk pidevalt kahanes, vähendati 1995.aasta
lõpul tehtud remondi käigus pesuruumi ja assisteerimisruumi ning apteegi üldpindalaks jäi 99,4
ruutmeetrit.
Alates 19. veebruarist 1996 töötab apteegis farmatseudina Kristel Potter, kes lõpetas Tallinna Meditsiinikooli
farmaatsia eriala. Kristeli kohusetundliku ja täpse töössesuhtumise kohta kõigi nende aastate jooksul leidub
juhatajal vaid kiitvaid sõnu. Viimastel aastatel on mitmed apteegitöötajad püüdnud igati kiirelt muutuva ajaga sammu käia ja täiendanud end mitmetel Apteekrite
Liidu ja ravimifirmade poolt korraldatud koolitustel.
Samamoodi oleme täiustanud apteegi varustatust
kaasaegsete tarvikutega. Kuna suur osa tööst toimub
tänapäeval arvutiprogrammide abil, on pidevalt uuendatud nii sellealast riist- kui ka tarkvara. Alates septemb-

Apteek tänapäeval. Apteegi juhataja Merike Heiberg
(vasakul) ja farmatseut Kristel Potter (paremal)
külastajaid ootamas.

rist 2001 rendime Hansapangalt kaardimakseterminaali, interneti püsiühenduse tagab Väikekaupmehe
ISDN. Kokkuhoidlikult majandades oleme suutnud kanda ka mitmed remondikulud, et viia apteek vastavusse
järjest karmistuvate tervisekaitsenõuetega. Lähiaastatel seisab veel ees nõuetele vastava ventilatsioonisüsteemi ehitamine. Mitmeid aastaid valmistas meile suurt
muret apteegi müügisaali lagunenud põrand, kindlasti
tekitas see ebamugavusi ka meie külastajatele. Oleme
aga väga rahul, et suutsime tänavu sügisel uue põranda
ehitamisega hakkama saada.
Apteegikettidega ei ole Jüri Apteek siiani liitunud ning ei
pea ketistumist apteegiturul lõppkokkuvõttes klientidele
kasulikuks. Meie apteegi käibest moodustavad 80 kuni
85% ravimid, ülejäänud osa loodustooted ja muud kaubad. Aastas käideldakse ligikaudu 10 000 retsepti. Hetkel on apteegipere kaheliikmeline, kuid oma nõust ja
abist ei ütle kunagi ära endine juhataja Tõnu Heiberg.
Oma sünnipäeval tahame tänada kõiki apteegikülastajaid, kelle usalduse ja toetuseta poleks apteek arenemisvõimeline. Loodame jätkuvalt meeldivale koostööle
naabritega Jüri Tervisekeskusest. Usume, et kiirelt
muutuvas ajas jääb Jüri apteek ikkagi püsima.
Merike Heiberg
Jüri apteegi juhataja
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VAIDA ON MUUTUMAS TANTSUKESKUSEKS
Septembrikuu lõpul toimus Vaida Põhikooli saalis laste
tantsuvõistlus Magus Algus, kus esinesid edukalt ka
Rae valla lapsed. Ligi 200 pealtvaataja silme all tegid
keerukaid tantsusamme nii päris pisikesed kui ka juba
suuremad tantsijad.
Meie vallast osales võistlusel kokku 9 paari ja kõigi nende jaoks oli see esimene suurem ülesastumine. Seda
toredam on teada, et esimeses vanuserühmas olid
edukad Kristin Rõzko ja Karl Veskus (mõlemad Jüri
Gümnaasiumist) ning Anabel Aunver (Jüri Gümnaasium) ja Ranno Aigro (Lagedi Põhikool). Teises vanuserühmas tantsisid end kõrgemale kohale Eleri Naarismaa ja Martin Siller (mõlemad Jüri Gümnaasiumist).
Ühtekokku käis tantsupõrandal 145 paari, osalejaid oli
14st erinevast tantsuklubist üle Eesti. Vaidas said
kokku tantsusõbrad igalt poolt, kohale tuldi nii Elvast,
Viljandist, Narvast, Pärnust, Tallinnast-Tartust rääkimata. Nii mõnelegi kohalesõitjale oli üllatuseks, et
Vaidas on nii ilus ja korralik saal, mis lubab korraldada
suurejoonelisi ettevõtmisi.
Üheksast erinevast võistlusest koosneva sarja üritused
toimuvadki Eestimaa erinevates paikades, Vaidas on
sel aastal toimunud juba kaks suuremat võistlust. Ka
tantsuvõistluse nimetus Magus algus on otseselt
seotud Rae vallaga. Nimelt annab Kalevi kommivabrik
igale osavõtjale auhinna. Oma kohvikuga aitas ürituse
õnnestumisele kaasa ka Assaku Toidutare.
Järgmine tantsuvõistlus toimub Vaidas juba 6.
novembril.

Nooremas rühmas end parimate sekka tantsinud
Anabel Aunver ja Ranno Aigro.

MUTIONU PIDU RAE KULTUURIKESKUSES
Rae Kultuurikeskus alustas oma hooaega 15. oktoobril
stiilipeoga. Avapeol esinesid jänesed naisrühmast JüriMarid, konnad ja hiired segarühmast Sukad & tagi,
tuntud ja tundmatud loomad tantsurühmast Lustilised
ning Jüri perekoori metsaelanike kirju seltskond. Kavad olid stiilsed ja teemakohased, meeleolu lõbus.
Perekoori jänes Aivari hoogsalt ettekantud laul Jahitrofee tõmbas saalist ka ülejäänud isasloomad püünele
kaasa laulma. Loomade ja lindude kostüümides olid ka
peolised-külalised. Kellel vastav riietus puudus, see
võis lunastada endale Rae Huvialakooli õpilaste poolt
valmistatud maski. Tantsuks mängis ja laulis ansambel
Änimal Plänet koosseisus Dajan Ahmet, Aare Pai ja
Dede Noodla.
Pandakaru Kai meenutas stiilipidu järgmiselt.
Ühel reede õhtul seadsin sammud Rae Kultuurikeskuse poole. Ootusärevus oli suur, kuna kuulutus tõotas
kokkusaamist oma heade sõpradega. Meid oli kultuurikeskuse saali kogunenud väga kirju seltskond: karud,
notsud, hundid, rebased, suurel hulgal jäneseid ja keda
kõike veel. Võtsin istet ja asusin õhtut nautima. Laulu ja
tantsu vahele krõbistatsin maiuspalu laualt - kapsad,
kaalid, porgandid. Naaberlaua karu käis oma mett ja
saia pakkumas. Küll oli hää…
Õhtu edenedes hakkas tantsuks kiskuma. Oli ka põhjust, sobivaid partnereid leidus küllaga ja laval musit-

seerisid 2 eesti tõugu lehma ja bengali tiiger. Oh, pole
tükil ajal nii palju tantsida saanud. Siinkohal tervitaksin
ka oma tantsupartner Koid!
Igatahes oli lõbus pidu ja kokkusaamine. Lahkudes lehvitasin viimastele vapratele ja suundusin öhe…
Rae Kultuurikeskus

Jänesed rühmast Jüri-Marid
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RATSAVÕISTLUSED LAGEDIL
3. oktoobril Lagedi kiigeplatsil toimunud Lagedi Derby
2004 toimus hoolimata sellest, et veel mõned päevad
enne selle toimumist oli pideva vihma tõttu võistlustandril isegi käia raske, ratsutamisest rääkimata.
Võistlus sai toimuda tänu sellele, et nii ekskavaatori kui
noorte aiakärudega sai sinna veetud liiva ja täitepinnast
ning ürituse sai läbi viia planeeritud mahus ja kujul.
Lagedi Derby 2004 avasõnad ütles valla kultuuri- ja
haridusameti juhataja Heli Niin, kelle optimistlik ja
heatujuline sõnavõtt innustas omakorda võistlejaid.
Kavas oli kolm põhiala ja neljandaks üllatusvõistlus.
Põhialadeks oli suur derbi, voltiþeerimine ja väike derbi.
Derbi on ratsaspordis takistussõidu ala, kus vähemalt
pooled hüpped peavad toimuma üle looduslike tõkete
ja erinevalt klassikalisest takistussõidust on distantsi
pikkus 1000 kuni 1300 meetrit. Miniderbis osalesid alla
16aastased võistlejad, algajad harrastajad või esimest
hooaega võistlevad noored ja kogemusteta hobused.
Tõkete kõrgus miniderbil oli 30 sentimeetrit väiksem kui
suurel derbil. Suur derbi oli mõeldud kogenud
võistlejatele.Voltiþeerimine on lahtiseletatult ratsutaja
sportvõimlemine jooksva hobuse seljas.
Derbi ehk takistussõidu trassi pikkus oli üks kilomeeter
ja sellel trassil tuli võistlejatel ületada 21 erinevat
takistust. Võistlustulemuste arvestamisel arvestati
trassi läbimiseks kulunud aega, kusjuures kontrollaja
ületamisel võistlemine katkestati. Karistuspunkte tõi
takistuste mahaajamine. Kui hobune tõrgub trassil kaks
korda takistust ületamast, siis võistlemine katkestatakse. Võistlus katkestati ka juhul, kui ratsutaja kukkus
hobuse seljast maha või kukkus koos hobusega.
Sellised on takistussõidu reeglid.
Võistlusi vaadates oli hea jälgida, kuidas ratsutaja ja
hobune teineteist mõistsid, kuid mängu läksid ka piits ja
präänik. Igal ratsutajatel on omad võtted, kuidas hobust
julgustada ja kiita, kuid kui hobune hakkas tõrkuma, anti
tõepoolest ka piitsa. Mõnikord ei aidanud piitski ja
kahjuks tuli siis võistlus katkestada. Oli näha, et ka
hobused oskavad oma iseloomu näidata - vat ei hüppa
ja kõik! Kokkuvõttes oli õnn ikkagi nende poolel, kes olid
rohkem treeninud ja kodus enam vaeva näinud.

Lagedi Derby 2004 võitja
Merilin Vips ja Zorro võistlusdistantsil.

Omapärase elamuse said pealtvaatajad voltiþeerimisest. Mujal maailmas on see üsna populaarne
võistlusala, Eestis siiani vähem tuntud. Lagedi
Ratsaspordikool ja klubi Lagedi Kanged Kargajad
kutsusid voltiþeerijaid kohale ratsaspordibaasidest üle
Eesti. Eelnenud neljal seminaril ja ühistreeningul oli
kohal käinud palju voltiþeerijaid, sõelale jäi lõpuks neist
ainult kuus. Uhkusega võime öelda, et viis neist olid
Lagedi Ratsaspordikooli õpilased.
Selles koordinatsiooni, tasakaalu ja rütmitunnet nõudvas alas on - kombineeritud ratsutamine ja sportvõimlemine. Võistlejale tuleb kasuks ka iluvõimlejatele
iseloomulik sarm. Hobuse juht ehk ajaja seisab
maneeþi keskel ja jooksutab kordest (pikk spetsiaalne
rihm) kinni hoides hobust mööda 6-10 meetrise
läbimõõduga ringjoont. Võistleja peab jooksvale
hobusele hoo pealt selga hüppama ja esitama oma
kolmeosalise kava. Esimeses osas tuli voltiþeerijal
sooritada kohustuslik, 9st erinevast harjutusest
koosnev kava. Teises osas tuli seista püsti jooksva
hobuse seljas, piirajaks oli 20 sekundit. Kolmas osa oli
vabakava, kus võistleja esitas valitud harjutuse või
lühikese harjutuskompleksi. Voltiþeermist hinnati nagu
sportvõimlemises ikka, olulised olid nii korrektsus,
keerukus kui näiteks graatsia.
Derbi ja voltiþeerimise võistlusreeglid ja hindamise
tingimused on üldkehtivad ning võistlejad on nendega
hästi tuttavad. Küll oli aga võistlejatele viimse minutiti
saladuseks üllatusvõistluse stsenaarium. Üllatusvõistlus oli üles ehitatud võistkondliku teatevõistlusena
ja selle reegleid selgitati võistlejatele vahetult enne
võistluse algust. Võistlejatel tuli sooritada hobuse
seljas trikke, joosta hobusega käekõrval, teha lihtsalt
kükke - kokku tuli sooritada kuus erinevat harjutust.
Pealtvaatajate seas tekitas kõige rohkem elevust nn
kordetamine, kus võistlejal tuli maasse löödud 30 cm
kõrgusest lipuvardast kinni hoides teha ümber lipu
kummargil olles 10 ringi. Päevajuhilt saime teada, et
harjutus on saanud oma nime hobuse mööda ringi
jooksutamisest ehk kordetamisest.
Suure derbi starti tuli 12 võistlejat, lõpetas vaid kolm,
teistel tuli võistlemine katkestada, neist kahel korral
kukkumise tõttu. Esimese koha saavutas Merilin Vips,
teiseks tuli Aare Lapõnin (mõlemad ratsaspordiklubist
Caballus, treeningkohaks Jägala Tallid naabervallas
Jõelähtmes) ja kolmanda koha sai Ain Unt Lagedilt.
Miniderbis startisid 26 võistlejat, lõpetasid 15, kusjuures kahel korral võistlejad kukkusid. Võistlejatest oli
neidusid 24. Võistluse võitis Anu Abner ratsaspordiklubist Black Stallion, teiseks tuli Kristiina Raudnagel
Juurimaa Tallist Märjamaalt, kolmandaks jäi Pille Pajulaid Lagedi Ratsaspordikoolist. Selles sõidus oli kohalikel kaasaelamist rohkem, sest ka neljanda ja kuuenda
koha võitsid Lagedi Ratsaspordikooli võistlejad Marit
Paltimäe ja Linda Ormus.
Voltiþeerimisel tulid starti 6 võistlejat, kõik neiud.
Esikolmik: Marit Paltimäe, Linda Ormus, Ann-Riin
Ridbeck - kõik Lagedi Ratsaspordikoolist. Kaks ülejäänut vaprat võistlejat oli samuti samast kohalikust
ratsaspordikoolist - Pille Pajulaid ja Lilian Teinmann.
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Kõva aplausi sai ainuke külalisvõistleja - Jägala Tallides
treeniv Merilin Vips.
Võistkondlikus teatesõidus osalesid kolm võistkonda.
Teatesõidu võitis Lagedi ratsasportlastest võistkond
“Lõbusad Piigad”: Karin Palu, Liis Truve, Lilian Teinmann ja Pille Pajulaid.
Kokkuvõttes võib öelda, et võistlused läksid korda ja
rõsket ilma trotsinud Lagedi inimesed said toreda
elamuse. Lagedi piirkonna elanikele oli ratsavõistlus
selle aasta kolmas suurem üritus, mille on korraldanud
kodukandiliikumise klubi Lagedi Kanged Kargajad.
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Suur tänu ürituse kordamineku eest Rae Vallavalitsusele, kommivabrikule Kalev, Saku Õlletehasele,
Lagedi Ratsaspordikoolile, võistluse kommentaator
Meelis Sekile ja võistluste peakohtunikule Mart
Maidveele koos meeskonnaga. Tänusõnad kuuluvad
ka Jõe poe perele, kes pakkus sooja jooki ja suupistet.
Võistluste ettevalmistamisel tegid suure töö ära Ain Unt,
Riina Seder ja Raivo Kruuk.
Rein Karm
Lagedi Derby korraldaja

HUVIKLUBI JÜFO KORRALDAB FOTOKONKURSI
Selle aasta lõpuni on kõigil fotohuvilistel võimalik saata
oma pildid konkursile Vallafoto 2004. Konkursist osavõtja peab olema Rae valla elanik. Fotosid oodatakse
mitmes kategoorias: loodus, inimene, vaba teema. Fotode suurus on soovitavalt 18x24 cm.
Konkursist kutsume eraldi osa võtma ka valla noori fotoharrastajaid vanuses 7-17 eluaastani. Parimatele
preemiad.

Eelmise aasta konkursi Vallafoto 2003 parimatest
fotodest on Jüri Raamatukogus üleval näitus, samuti
saab neid vaadata Rae Kultuuri-keskuse sügishooaja
avaüritusel.
Lisainfo telefonil 55 78167.
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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
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Korraldan karaoket
sünnipäevadel,
pulmades,
erinevatel üritustel.
Tel 65 487 220

Tantsumuusika ühemuusikubändilt.

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

AS ELVESO
(Ehituse 9,
Jüri, Rae vald)
pakub tööd elektrikule
(elektripaigaldiste käit ja
ehitamine).
Lisainfo telefonidel
603 14 90 ja 51 615 67.

Sobiv keskealistele
(klubid,
sünnipäevad,
pulmad).
Võimalik
vaheaegade
sisustamine.
Tellimine õhtuti
tel.6092751 või 5238628, Külli
www.hot.ee/yhemuusikubandid

Assaku Toidutare
pakub tööd
kohviku
klienditeenindajale.
Lisainfo telefonidel
60 85 275
ja 52 09 465
Heli

VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 10. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 56 218 638.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

Otsin Jüris hoidjat
kaheks-kolmeks päevaks
nädalas 1-aastasele
tüdrukule.
Tasu kokkuleppel.
Telefonid 51 31721
ja 603 4220,
e-mail ertu@hot.ee. Liina

Septembrikuus
registreeritud sünnid:
IREN RAHNEL
GREGOR GERT
ARUS
RANELLA
KRUUSEMENT
DECO ERM
CAROLINA
GUSTAVSON

Septembrikuus
registeeritud surm:
JUGANIS KIBAN

