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JÜRI GÜMNAASIUMI SÖÖKLA REKONSTRUEERITUD
Alates 13. septembrist saavad Jüri Gümnaasiumi
õpilased-õpetajad koolilõunat süüa kõigile tervisekaitse
nõuetele vastavas ja kaasaegses sööklas.
Rekonstrueerimistööde käigus kaasajastati koolisöökla
köögi ruumid, samuti on uus söökla sisustus firmalt
Hackman Metos. Kooli söögisaali paigaldati kandikusüsteem toidujagamiseks, mis võimaldab õpilastele
suuremat iseseisvuse toitude valikul.
Rekonstrueerimistöid tegi ettevõte Valga Lejo OÜ ja
tööde kogumaksumuseks kujunes 4,0 miljonit, millest
1,5 miljonit eraldas vabariigi valitsus ja 2,4 miljonit eraldati Rae valla 2004. aasta eelarvest.
Koolisöökla rekonstrueerimine oli esimeseks etapiks
kogu kooli rekonstrueerimisel. Käivitunud on ka teine
etapp, 14. septembril kinnitas Rae Vallavalitsus
riigihanke tingimused Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekteerimiseks. Projekteerimistööd on plaanis lõpetada 2005. aasta jaanuaris ning
seejärel alustatakse hanget ehituspeatöövõtja
leidmiseks.

Arvestades aktiivset elamuehitust Rae vallas projekteeritakse Jüri Gümnaasiumi suurus nii, et seal oleks
võimalik õppida kuini 800 õpilasel. Projekteerimise
lähteülesande alusel projekteeritakse lisaks
olemasolevale koolikompleksile uus kooli aula ja
algkooli korpus. Praegust võimlat laiendatakse ujula
juurdeehitusega. Kooli praegusest aulast kujundatakse
kooli ja Jüri aleviku raamatukogu. Lisaks hoonetele
projekteeritakse ka kaasaegne koolistaadion.
Arvestades Jüri Gümnaasiumi olulist kohta Rae valla
hariduselus, soovib Rae Vallavalitsus tihedas koostöös
volikoguga kujundada Jüri Gümnaasiumist konkurentsivõimeline kooli võrreldes naaberomavalitsustega.
Meelis Kasemaa
abivallavanem

AASTA LÕPUNI HÜVITATAKSE KOOLILÕUNA
KÕIGILE RAE VALLA ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPILASTELE
1. septembrist 2004 kuni 31. detsembrini
2004 hüvitatakse koolilõuna maksumus Rae
valla eelarvest kõigile üldhariduskoolide
õpilastele, kelle elukohana Eesti
rahvastikuregistris on märgitud Rae vald.
Koolilõuna hüvitamine toimub samamoodi kui
eelmisel õppeaastal. Rae valla koolides õppivad
õpilased ei pea tasuta koolilõuna saamiseks
kuhugi eraldi pöörduma, küll aga peavad
väljaspool Rae valda õppivad õpilased andma
teada oma õpetajale, et nende koolilõuna eest
tasub Rae Vallavalitsus. Koolilõuna hüvitatakse
koolis toitlustamist korraldava füüsilise või
juriidilise isiku poolt esitatud arve alusel, millele on

lisatud õpilaste nimekiri. 02. septembril saadeti
Rae Vallavalitsuse koolilõuna maksumuse
hüvitamise kord (Rae Vallavalitsuse 2004. a
määrus nr. 9) kõikidele koolidele, kus teadaolevate
andmete kohaselt õpib Rae valla õpilasi.
Lisainformatsioon telefonil 605 67 85
Krista Koppel
Kultuuri- ja haridusamet
nooremspetsialist
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RAE VALD ÜHINEB
AS-i TALLINNA VESI VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIGA
10. septembril sõlmisid Rae Vallavalitsus, AS Tallinna Vesi, AS ELVESO ja AS Esmar Ehitus
kokkuleppe, millega kinnitati Rae valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistingimused ASiga Tallinna Vesi. Sõlmitud lepingu järgi suunatakse edaspidi Rae valla kõige aktiivsema
arendustegevusega piirkonna (Peetri küla, Järveküla küla, Rae küla ja Lehmja küla ja Assaku
aleviku) heitvesi AS-i Tallinna Vesi kanalisatsioonivõrku, samuti annab kokkulepe võimaluse
kasutada Rae vallas Ülemiste veepuhastusjaamas töödeldud pinnavett.
Koostöökokkuleppega pandi põhimõtteline alus ja
langetati valik vee- ja kanalisatsioonialases tegevuses Rae vallas. Seda eriti kanalisatsiooni osas. Kui
siiani oli meil valida kas lokaalsed puhastid või
ühinemine Tallinna ühiskanalisatsiooniga, siis alates
kõnealuse lepingu allkirjastamisest on see dilemma
lahenduse leidnud - Rae valla heitveed suunatakse
Tallinna ühiskanalisatsiooni.
Liitumisel ühiskanalisatsiooniga on suur tähtsus,
kuna Rae vald ei pea enam muret tundma võimaliku
lokaalsetest puhastitest johtuva kontsentreeritud
reostuse pärast ning Rae valla heitveed jõuavad
Paljassaarel asuvasse heitveepuhastusjaama, kus
need puhastatakse kõikidele nõuetele vastavalt ja
seejärel suunatakse vesi merre. Esimesed ühendused peavad olema tagatud käesoleva aasta
detsembrikuuks.
Jüri heitveed Tallinnasse
Kuigi esimeses järjekorras suunatakse Tallinna ühiskanalisatsiooni heitveed Rae valla kiire arenguga
piirkonnast - Peetri, Järveküla, Rae ja Lehmja külast
ning Assaku alevikust - on AS-iga Tallinna Vesi jõutud
ka kokkuleppele, et liitumispunkti kaudu Tartu mnt
suunal on võimalik vastu võtta ka Jüri aleviku ja selle
lähiümbruse kanalisatsioon. Eelmiste kanalisatsiooni lahendusskeemide järgi oleks pidanud suunama Jürist tuleva heitvee Lasnamäel asuvasse
kanalisatsiooni eelvoolu. Tänu kokkulepitud põhimõttelisele muudatusele on Jüri aleviku heitvee
suunamisele Tallinnasse näha reaalsem tähtaeg.
Tänase prognoosi kohaselt võib olla eelvool Jürini
valmis juba 2009. a. Siit johtuvalt on võimalik
planeerida ka Jüri lähiümbruse arengut, samuti teha
otsuseid olemasoleva ja täna ülekoormatud (loe:
hingematvalt haiseva) Jüri biopuhasti rekonstrueerimiseks.
Pinnavee kasutusvõimalus
Lisaks kanalisatsiooniga seonduvate probleemide
lahendamisele on sõlmitud leppe järgi võimalus ühineda ka Tallinna veevärgiga. See võimalus on kindlasti tänuväärne, kui silmas pidada tormiliselt arenevat ettevõtlust Tartu mnt äärses piirkonnas
Tallinnast Jürini. Ülemiste veepuhastusjaamast pärit

kõikidele standarditele vastav vesi, sealjuures stabiilne nii rõhult kui ka koguselt, võimaldab areneda just
stabiilsest veekvaliteedist sõltuval ettevõtlusel.
Usun, et päris kiiresti kasutavad võimaluse ühineda
Tallinna veevärgiga ka arenduspiirkonnad, sest see
lahendaks nende probleemid põhjavee puhastamisel
ning tagaks ka tuletõrjevee.
Sõlmitud leping paneb aluse pikaajalisele
koostööle
Sõlmitud lepingust on kasu ka AS-ile Tallinna Vesi ja
see tagab hea koostöö pikemaks ajaks. On ammu
teada tõde, et Tallinnas on alates 80-ndate lõpust
vähenenud veetarbimine ligikaudu 3 korda. Põhjusi
on mitmeid - mahuka veevajadusega tööstus kadunud, nõukogudeaegsed seadmed vahetatud, veehind kõrge jne. Veetarbimise vähenemisega väheneb ka heitvee teke. Siit omakorda saavad alguse
probleemid heitveepuhastusjaama tehnoloogias.
Puhastustehnoloogias on vajalik kriitiline kogus vett,
mille juures tehnoloogia töötab ja ei nõua lisakulutusi.
Seega iga liiter heitvett väljastpoolt Tallinna on
heitveepuhastusjaamale kasulik kulude optimeerimisel. Loomulikult on ka suurel vee-ettevõttel võimalik
oma rahavoogusid paremini juhtida teades suure
kliendi liitumisest ja eeldatavatest tarbitavatest
/äraantavatest kogustest.
Liitumise tingimused
Kuna tegemist on liitumislepinguga, siis on lepingus
fikseeritud liitumistasu liitumiseks Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Koos käibemaksuga on
see summa 11 918 000 krooni. Maksma peab selle
summa maksegraafiku alusel. Selle summa tasub
piirkonna vee-ettevõtja AS ELVESO ja arendaja AS
Water Ser vahelise lepingu kohaselt AS Water Ser,
kes järgneval viiel aastal ehitab piirkonnas välja
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni süsteeme.
Liitumistasu eest loob AS Tallinna Vesi võimaluse
Rae vallast heitvett vastu võtta (pumpla renoveerimine, eelvoolu torustike ehitus ja renoveerimine linna
territooriumil ning liitumispunkti väljaehitus) ja toob
joogivee valla piirini.
Et vältida sisulise eriõiguse saanud ettevõtte omavolitsemist hinnapoliitikas, määrati kokkuleppes ka
teenuse hinnapoliitika järgnevaks kümneks aastaks.
Läbirääkimised on lõppjärgus samasuguse lepingu
sõlmimiseks Lagedi aleviku kanalisatsiooniküsimuste lahendamiseks.
Raivo Uukkivi
AS ELVESO nõukogu esimees
Rae vallavolikogu esimees
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TEEDE REMONDIST JA EHITUSEST
17. augustil kinnitas vallavolikogu lisaeelarve, millega nähti ette valla teede ehitamiseks ja remondiks ühtekokku 2
275 000 krooni. Töövõtja leidmiseks kuulutas vallavalitsus välja vähempakkumise ning teede ehitajaks kinnitati AS
Baltifalt ning teede remontijaks AS Titania.
Teede remonttööd on kavas teha järgmistel teelõikudel
Remonditav teelõik
Asukoht
Aukamäe - Kasemetsa tee
Vaidasoo küla
Hõbeallika tee
Rae küla
Veskitaguse sillast 300 meetrit
Veskitaguse
Väljaotsa bussipeatus - Kuusiku talu Vaidasoo küla
Pruuli bussipeatus - Atleedi ristmik
Karla küla
Vana-Tartu mnt 19 kõnnitee
Vaida alevik

Tee laius
4m
3m
4m
3m
4m
2m

Tee pikkus
1100 m
900 m
300 m
700 m
1200 m
80 m

Teede ehitustööd tehakse järgmistel teelõikudel
Ehitatav teelõik
Asukoht
Papisaare tee
Vaskjala küla
Kurna - Karbiküla tee
Kurna küla
Muuseumi tee
Tuulevälja küla
Kangilaski tee
Lagedi alevik
Aaviku põik
Jüri alevik
Pajupea - Lagedi tee
Pajupea küla
AÜ Aaviku tee
Aaviku küla

Tee laius
3m
4,5 m
4m
4m
4m
4,5 m
3m

Tee pikkus
150 m
450 m
1200 m
250 m
150 m
2000 m
750 m

Vallaelanikelt loodame mõistvat suhtumist ebamugavuste pärast teetööde ajal.
Enn Mänd
abivallavanem

Rae Vallavalitsus teatab
Rae valla jäätmekava eelnõu avalik väljapanek toimub 07.10.2004 kuni 31.10.2004
Rae vallamajas, valla raamatukogudes ja valla veebilehel.
Märkused ja ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada Rae Vallavalitsusse kirjalikult
vallavalitsuse kantseleisse või saata e-posti aadressil info@rae.ee
hiljemalt 31. oktoobri kella 17.00.
Märkuste ja ettepanekute esitamise korral toimub jäätmekava eelnõu arutamiseks avalik istung
Rae vallamajas 15. novembril 2004 kell 17.00.

RAE VALLA JÄÄTMEKAVA AVALIK VÄLJAPANEK
Aprillikuu lehes teavitati Rae valla jäätmekava
koostamisest. Nüüdseks on jäätmekava projekt
valminud ja ees seisab avalikustamine. Jäätmekava
koostatakse jäätmehoolduse arendamiseks ning
sisaldab:
1. Jäätmehoolduse olemasoleva olukorra analüüsi,
peamiste taaskasutavate ja kõrvaldatavate
jäätmeliikide ning jäätmete päritolu kirjeldust ning
nende koguseid;
2. jäätmekäitluseks vajalike loodusvarade (vee, turba,
savi, pinnase) tarviliku mahu hinnangut;
3. jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale;
4. kavandatavaid eemärke, nagu jäätmetekke
vältimine, jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse
vähendamine, jäätmete taaskasutamine, jäätmete
keskkonnaohutu kõrvaldamine, jäätmeveo optimeerimine;

5. eesmärkide realiseerimise vahendid ja meetmed,
nagu jäätmekäitlustoimingute valik, jäätmekäitluskohtade võrgustik, meetmed ohtlike ja muude
peamiste jäätmeliikide käitlemiseks, vajalikud
halduskorralduslikud meetmed jäätmekava
elluviimiseks, keskkonnakaitse- ja tervisekaitsemeetmed ning nende tagamise tehnoloogilised
vahendid, meetmete rakendamise tehnoloogiline
maksumus.
Rae valla jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ajal
on igaühel õigus jäätmekava projekti kohta esitada
ettepanekuid.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
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MILLES SEISNEB KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU?
1. mail 2004 jõustus uus jäätmeseadus. See on taasiseseisvunud Eestis juba kolmas omalaadne. Seaduse
eesmärk on reguleerida praktikas ilmnenud kitsaskohad ning ühtlasi viia sisse Euroopa Liiduga
ühinemisest tulenevad kohustuslikud pügalad.
Muuhulgas on reguleeritud jäätmetekke vähendamisega seonduv temaatika. Kuna jäätmevaba maailma ei
ole ega tule, siis on vaja tegeleda nii jäätmete kogumise, veoga kui ka edasise käitlemisega kuni jäätmete
kõrvaldamiseni. Samas on tegemist meie elukeskkonda ja mis veel tähtsam, meie järeltulijate elukeskkonda
mõjutava teemaga ning seetõttu on vaja kehtestada
ühtsed ja võimalikult keskkonda säästvad reeglid tegevusele jäätmetega. Just seda eesmärki kannab kogu
uus seadus ja just seetõttu on seadusesse toodud teema „Korraldatud jäätmevedu“. Jäätmeseaduse § 135
sätestab, et alates 1. jaanuarist 2005.a. tuleb kohalikul
omavalitsusel korraldada „korraldatud jäätmevedu“.
Paljudel tekib küsimus, et mis asi see korraldatud jäätmevedu on? Või siis, et mida siin korraldada, iga normaalne (puhtust armastav) inimene on ju sõlminud lepingu vedajaga ja korraldab oma jäätmealast tegevust
ise? Tõepoolest on moodsad prügiautod meie tänavapildis igapäevased, kuid kas me teame, mis saab meie
poolt üleantud jäätmetest edasi? Kas oleme ikka kindlad, et see moodne prügiauto viib meie jäätmed nõuetele vastavasse käitluskohta, mitte aga oma kulude
optimeerimiseks kuskile nurgatagusesse prügiauku?
Pange tähele ka seda, kui erinevate firmade autod
meiegi alevites prügi veavad. Naabrite juurest viivad
prügi eri firmade autod, tihti ka ühel ja samal päeval.
Pole mõtet selgitada, et teedel oleks koormus ja õhus
saaste palju väiksem, kui üks auto teenindaks üht
piirkonda korraga.
Lisaks sellele leidub ka kodanikke, kes ei ole leidnud
olevat vajaliku prügiveo lepinguid sõlmida, kahjuks on
tavalised olukorrad, kus pimeduse varjus või lausa
avalikult viiakse oma kotike jäätmetega naabri prügikasti. Eriti tavaline on selline käitumine, kus naabermajade elanikud püüavad ikka sokutada oma prügi
naabermaja kasti, kuid mis seal salata, neid kaste
külastavad ka naabruses elavad individuaalide
omanikud.
Lisaks eelkirjeldatud probleemidele on Rae vallale, kui
linnalähedasele suvilapiirkonnale iseloomulik metsaaluste prügistamine.
Loetletud probleemidega toimetulemiseks ongi seaduseandja sisseviinud korraldatud jäätmeveo kohustuse.
Esitan siinkohal seaduses antud korraldatud jäätmeveo
definitsioon: „korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete
kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud
jäätmekäitluskohta või kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.“
Seaduse §67 reguleerib vedaja valiku põhimõtted.
Avatuse tagab avalik konkurss ja seaduse tasemel
kehtestatavad kohustuslikud ja kõikidele pakkujatele
analoogsed tingimused.
Samuti on seadus määratlenud veopiirkonna maksimaalse suuruse. Selleks on 10 000 elaniku, seega Rae
valla territooriumil saab olema üks veopiirkond. Kuna

seadus ei nõua jäätmeveo korraldamist kohaliku
omavalitsuse haldusterritooriumi hajaasustusega osades (§ 66 lg3), siis Rae vallas moodustuvad veopiirkonnas omakorda nn alampiirkonnad, mis moodustuvad
tiheasustusaladest (meie asulad) ja nende lähiümbrusest. Piirid kehtestatakse vallavolikogu poolt.
Lisaks eeltoodule on veel paar põhimõtet, mille peab
lisama ja millega harjumine võtab aega.
Esiteks - konkursi võitja saab õiguse jäätmete veoks
veo-piirkonnast (Rae valla haldusterritoorium) kolmeks
aastaks ja võitjaga lepingu sõlmimise päevast on kõik
eelnenud lepingud veopiirkonnas tühised.
Teiseks - majapidamised ja erinevad ettevõtted, mis
asuvad veopiirkonnas, loetakse lepingu kehtima
hakkamisest automaatselt korraldatud jäätmeveoga
liitunuks ning sellest johtuvalt hakkavad saama arveid
igakuiselt vastavalt neile kehtestatud hinnapaketile
Kolmandaks - juhul kui mõni majapidamine on mingi
perioodi jooksul elaniketa (näiteks suvilad), siis on kohalikul omavalitsusel õigus vabastada ta igakuisest
jäätmeveotasust vastavalt avaldusele ja seal näidatud
perioodile. Kui avaldus ei ole küllaldaselt põhjendatud,
siis seda vabastust ei saa.
Lõpetuseks soovin kõigile Rae valla elanikele ja Rae
vallas tegutsevate ettevõtete juhtidele südamele panna
- tehke koostööd vedajaga, kes võidab jäätmeveo
konkursi. Tehke koostööd, et viia uue süsteemi käivitumisel ja juurutamise perioodil tekkivate paratamatute
probleemide hulk ja nende lahendamiseks kuluv aeg
miinimumini. Motiveerige end selle tegevuse juures
mõttega puhtamast keskkonnast ja riskivabamast
tulevikust. Iga tänane kroon keskkonnakaitsesse (s.h.
jäätmekäitlusse) on tuleviku perspektiivis hindamatu.
Raivo Uukkivi
Rae vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
!
!
!
!
!

Kurna külas asuva Poola ja Poolaku kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 289.
Kadaka külas asuva Uus-Kristjani kinnistu maatüki II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 290.
Rae külas asuva Rulli kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 14.septembri 2004 otsusega nr 291.
Veskitaguse küla Sõõru kinnistu II etapi detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 292.
Peetri küla Kuldala kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 17. augusti 2004 korraldusega nr 1169.

ja järgmiste detailplaneeringu kehtestamisest:
!

!
!

!

!

Assaku aleviku Maria kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 285.
Detailplaneeringuga nähakse ette Maria kinnistule moodustada 3 uut elamukrunti. Ühele
krundile on ette nähtud ühepereelamu ehitamine, teised hoonestatakse ridaelamuga.
Pajupea küla Laiba kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 286.
Planeeritava ala suurus on 3,84 ha. Laiba kinnistu jagatakse 6 pereelamukrundiks.
Karla küla Suure-Tõnikse ja Karla ning Vaskjala küla Kurve pereelamute kvartali I etapi
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 287. Suure-Tõnikse ja Kurve
kinnistute hoonestamine on jagatud 3 etappi, millest esimeses järjekorras on kavandatud Pärna
tee ja Jüri-Lagedi tee ristmiku piirkonda 26 uut pereelamukrunti.
Lagedi aleviku Uuekärsa kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 288.
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada Uuekärsa kinnistu 11 tootmis- ja ärimaa
sihtotstarbega krundiks ning neid teenindavaks transpordimaaks.
Vaskjala küla Kurepesa 8 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 24. augusti 2004 korraldusega nr 1185.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu maakasutuse sihtotstarve muutmine elamumaaks.

RAE VALLAVALITSUSE MÄÄRUS
Jüri

14. september 2004 nr 35

Rae valla volikogu kodukorra 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) § 43 lõikest 1 § 45, § 47 Rae valla põhimääruse § 28 lõikest 2, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Muuta Rae Vallavolikogu 16. oktoobri 2001 määrusega nr 51 kinnitatud Rae valla volikogu kodukorra osa IV
“Volikogu asjaajamine” punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: “Volikogu istung toimub üldjuhul kalendrikuu teisel
teisipäeval algusega kell 17.30. Volikogu esimees, või tema äraolekul aseesimees, võib volikogu istungi kokku
kutsuda ka muul ajal, järgides seaduses, Rae valla põhimääruses ja käesolevas kodukorras sätestatud
etteteatamistähtaega.”
2. Käesolev määrus jõustub 18. septembril 2004.
Raivo Uukkivi
Vallavolikogu esimees
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KOKKUVÕTE VOLIKOGU SEPTEMBRIKUU ISTUNGIST
14. septembril toimunud volikogu istung on
kindlasti väärt ajaloolaste poolt äramärkimist.
Esimest korda Rae valla ajaloos oli igal volinikul
oma e-töökoht, s.t. volikogu saali oli katseks üles
seatud 20 kuvarit, klaviatuuri, hiirt. Uuendus
võimaldab läbi ajada pabermaterjalita, samuti
saab sekretär istungi käigus viia kohe sisse parandusettepanekud eelnõudesse. Parandused jõuavad kohe ka volinike kuvaritele. Iga volinik saab
oma materjalid kas salvestada oma personaalsesse kausta või saata need interneti vahendusel
oma postkasti. Süsteemile lisandub veel mitmesuguseid rakendusi, millest põhiline on hääletussüsteem. Loodud e-töökohti saavad kasutada
komisjonide liikmed, vallavalitsus - igale isikule
antakse oma paroolid, mis võimaldavad nende
töökohtade laialdast kasutust. Uuenduse eesmärk oli muuta töö nii vallavolikogus kui ka vallavalitsuses ajasäästlikumaks ja ökonoomsemaks.
Istung näitas, et kõik volinikud said uute töövahendite kasutamisega hakkama ja meeleolu oli
tunduvalt positiivsem, saalis oli tunda meeldivat
ärevust.
Istungi päevakord kinnitati kutses esitatud kujul.
Muudeti hariduskomisjoni koosseisu. Vello
Voog võeti komisjoni esimehe ettepanekul
komisjoni liikmeks ja seega muutus komisjon 12liikmelisest 13-liikmeliseks.
Muudeti valimiskomisjoni jaoskonnakomisjoni koosseisu. Nimelt Vladimir Vahesaar
oli sattunud kogemata kahe komisjoni liikmeks enne valimisi 2002. a. valiti ta jaoskonna komisjoni
nr 2 koosseisu, mõned istungid tagasi aga valla
valimiskomisjoni koosseisu. Kahes komisjonis
korraga ei saa olla ja seega kutsuti hr Vahesaar
jaoskonnakomisjonist tagasi.
Valminud on valla jäätmekava. Et jäätmekava
vastu võtta, on vaja see seaduse järgi avalikustada ja korraldada avalik istung. Otsustati, millal ja
kus avalikustada ja millal toimub avalik istung.
Neljanda punktina oli arutusel vallavalitsuse
ettepanek tühistada valla kehtiv, kuid ajast ja
arust üldplaneering. Vallavalitsusel olid omad
põhjendused, kuid volikogu liikmed leidsid, et ilma
ÜP-ta ei saa ning et seadus ei anna võimalust
tühistamiseks. Seega punkti arutelu katkestati
ning paluti vallavalitsusel selgitada seaduslikke
võimalusi ning anda volikogule rohkem infot
otsuse langetamiseks.

Kooskõlastati Raasiku valla üldplaneering.
Kuna tegu on naaberomavalitsusega, siis vajas
Raasiku valla üldplaneering ka Rae vallavolikogu
kooskõlastamist.
Kehtestati 4 detailplaneeringut, samuti algatati
4 detailplaneeringut (vt lk 6).
Rae valla vara valdamise, kasutamise ja
käsutamise korra muutmise I lugemine. Kord on
ajale jalgu jäänud. Vald on ise sõlminud lepinguid
(näiteks Väljaku kinnistu Jüri alevikus), mida selle
korra alusel täita ei saa. Seega algatati eelmisel
istungil korra ajakohastamine. Istungitevahelisel
ajal oli kord arutusel majanduskomisjonis ning
sealt täiendati korda veel vallale kuuluva maa
rentimise osaga. I lugemine lõpetati. Eluruumi või
selle kasutusõigust mitteomavate ning elamistingimuste parandamisel abivajavate isikute
arvestuse kord Rae vallas - muutmise I lugemine. Samuti eelmisel istungil algatatud eelnõu.
Eesmärk võimaldada valla elupindade kasutada
andmist ka teistele raskesse olukorda jäänud
isikutele peale orbude või vanglast tulnute.
Alkohoolse joogi jaemüügi reguleerimine I
lugemine. Teema on kuum olnud ka foorumis. Oli
ka eilsel istungil elava arutuse all. Tulid välja erinevad aspektid, kõik said aru, et mingit lahendust on
vaja, kuid milline on see õige, selles veel ühele
meelele ei jõutud. Vallavalitsus pakkus välja selle
korra kehtestamise ühelauselisena. Analoogselt
on lähenenud ka näiteks Jõelähtme vald. Kuna
selle teema ümber võib arutleda lõpmatuseni, siis I
lugemine lõpetati.
Volikogu muutis kodukorras volikogu kooskäimist reguleeriva sätte ja võttis välja sõna
"korraline", millele mõned volinikud on rõhunud ja
toonud oma puudumise põhjusena välja. Kõik
kohalviibijad otsustasid, et volikogu töö paindlikkuse võimaldamiseks ning arvestades, et seadus
ei näe ette korralisi ja mittekorralisi istungeid,
asendada sõna korraline sõnaga üldjuhul.
Vallavalitsus informeeris volikogu valla uue
üldplaneeringu koostamisega seotud tegemisest. Volikogu ei ole rahul konsultandi suhtumisega. Vallavalitsus sai suunise juba järgmisel
nädalal kokku kutsuda moodustatud töögruppide
juhid ja konsultandi esindaja ning võimaliku lühima
aja jooksul üldplaneering lõpule viia.
Raivo Uukkivi
volikogu esimees
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KAS RAE VALLA KOOLIDEGA PEAB MIDAGI ETTE VÕTMA?

Rae vald on kasvava elanikkonnaga omavalitsus. Samal
ajal on valla koolides õppivate laste arv hoopiski kahanenud. Viimastel aastatel on tulnud vallal taotleda lisavahendeid, et koolidel jätkuks raha õpetajatele palkade
maksmiseks. Eelmisel aastal ulatus riigi käest täiendavalt
küsitud summa ligikaudu 1,3 miljoni kroonini. Ehkki õpilaste pearaha suurus käesoleval aastal tõusis, pole olukord
palju parem. Selleks, et vald suudaks tagada Vabariigi
Valitsuse poolt õpetajaile lubatud 12-protsendilist palgatõusu on puudu umbes 1,1 miljonit krooni.
Milliseid muudatusi tuleks valla koolides teha, et vajaminev raha valda tekiks? Ilmselt oli see küsimus peamine
põhjus, miks vallavalitsus otsustas tellida Rae valla õpilaste arvu dünaamika uuringu ning õpilaste arvu prognoosi
aastani 2010. Rae haridusasutuste võrgu arengukava
koostamise käigus viidi läbi küsitlus väljaspool valda
(peamiselt Tallinnas) õppivate laste vanemate hulgas
selgitamaks välja põhjused, miks eelistavad vanemad
oma lapsed saata linna kooli.
Aastatel 2005 - 2007 lõpetab kooli 1990. aastatel sündinud nn „laulva revolutsiooni” rohkearvuline põlvkond.
Mäletatavasti järgnes kõrgele sündivusele sügav depressioon - laste arv kahanes katastroofiliselt. Erinevalt paljudest teistest Harjumaa omavalitsustest kompenseerib
Rae vallas toimuv aktiivne planeerimis- ja ehitustegevus
kooliealiste laste arvu kahanemise ning olulisi muudatusi
oodata ei ole. Kui kõik vallas elavast ligi 1450st lapsest
õpiksid koduvallas, siis koolide rahastamisel probleeme ei
oleks, pigem oldaks siis samasuguses olukorras, kui on
Viimsi vald, kus lapsed valla koolidesse enam hästi ära
mahtuda ei taha.
Miks ikkagi eelistatakse Tallinna koole? Peamiste põhjustena nimetasid vanemad, et nende arvates saavad lapsed
pealinna koolidest parema hariduse, samuti hinnati lapsesõbralikumaks sealset õpikeskkonda ning laste võimalusi
tegeleda oma hobidega. Küsimusele, kas vanemad võtaksid oma lapse Tallinnast ja paneksid koduvalla koolidesse,
vastas enamik vanemaid eitavalt. Võibolla on õigus ühel
lapsevanemal, kes kirjutas küsimustikku, et „ärge võidelge
selle vastu, et lapsed lähevad Tallinna kooli, sest koduvallas ei suuda me neile niikuinii võrdväärseid valikuid
pakkuda”. Koolidel ja vallavalitsusel on mille üle mõtiskleda ning mille nimel sisulisi ümberkorraldusi teha.
Seega ei ole praegu suurt lootust, et need ligikaudu 400
last, kes täna mujal õpivad, suunduvad Rae valla koolidesse. Seega pole ka tulevikus nende pearahale põhjust

loota. Arvestades, et õpilaste arv väheneb ka Tallinnas, on
oodata pigem linna kooli käivate laste arvu suurenemist.
Kuidas siis ikkagi oleks võimalik tagada valla õpetajatele
naaberomavalitsuste palgatasemega võrdväärne teenistus, sest ainult see võimaldab hoida koolides häid
õpetajaid, kes suudaksid pakkuda lastele kvaliteetset
haridust. Analüüsides valla koolides õppivate laste arvusid
ning kõrvutades neid klasside täituvusega erinevates
kooliastmetes, jõudsime järeldusele - kahes esimeses
kooliastmes (klassid I-VI) vallas erilisi probleeme ei ole,
õpilaste arv klassides on piisav, et pidada üleval vajalikul
arvul õpetajaid. Õpilasi jätkub ka gümnaasiumiklassidesse. Probleemi põhjustajaks on põhikooli vanemad
klassid. Selleks, et tagada riikliku õppekava miinimumi
täitmise rahastamine pearahadest, peaks VII - IX klassides õppima keskmiselt 19 õpilast - iga õpilane sellest
vähem põhjustab defitsiiti, mis tuleb katta kas siis teiste
kooliastmete või teistelt koolidelt võetud raha arvelt.
Probleem on aga selles, et neid kooliastmeid või koole,
kellel raha üle jääb, ei ole!
Kui vald on valmis järgnevatel aastatel praeguse koolivõrgu säilitamiseks maksma igal aastal „peale” 1,5 .. 2 miljonit
krooni, siis võiks istuda käed rüpes ja oodata. See raha
tuleb võtta millegi arvelt. Vähendada vahendeid teedele,
kultuurile või sotsiaalabile ükski otsus ei ole populaarne.
Alternatiivseks lahenduseks „peale maksmisele” on koolivõrgu korrastamine. Vallavalitsus ja volikogu võiksid
kaaluda põhikoolide reorganiseerimist 6-klassilisteks
algkoolideks. Ümberkorraldusi tuleks alustada väikseimast - Lehmja Põhikoolist. Pärast saavutatud muutuste
põhjalikku analüüsi, tuleks asuda teiste kallale - Lagedi ja
alles seejärel Vaida. Et hoida valla koolidega kõige nõrgemini seotud piirkonna Peetri ja Järveküla lapsi koduvallas,
tasuks pärast seda, kui olemasolevad koolid edukalt
reorganiseeritud, kaaluda päris uue kooli asutamist. Eelnevalt peaksid otsustajad olema veendunud, et sellesse kooli
ikka lapsi tuleb.
Eelseisvad otsused ei saa olema kerged, igal juhul soovin
vallavalitsusele ja volikogule külma pead otsustuste tegemisel, sest kui emotsioonid üle keema hakkavad, ei saa
asjast head nahka.
ENN KIRSMAN
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED projektijuht
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KOOLIVÕRGU ARENGUKAVA
ANNAB LÄHTEKOHA ARUTELUKS
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED konsultantide poolt on valminud uurimus, mis kannab nime
”Rae valla haridusasutuste võrgu arengukava
aastateks 2004-2010”.
Lähteülesandes lepiti kokku, et töö tehakse sama-del
alustel nagu analoogne Harjumaa üldine kooli-võrku
puudutav arengukava, kuid samas süvene-numalt ehk
analüüsides iibetendentse külade tasemel. Selline töö
ka valmis ning sellest tulenevad järeldused on
projektijuhina Enn Kirsman oma artiklis ka esitanud.
Kui emotsioonidesse mitte langeda, siis võib öelda, et
konsultandi järeldused on igati õigustatud. Pole põhjust
kahelda ka tema teema valdamises ja kogemustes. Üks
mida aga konsultant ja projektijuht ei saa meie eest
otsustada on see, kas me jätame oma alevike koolid
põhikoolidena tööle, muudame nad kuueklassilisteks
või kaotame sootuks. Konsultant saab esitada oma
nägemuse ja anda soovitusi, otsustama peame ikka
meie ise. Nii ka on juhtunud, konsultandid on oma töö
teinud ja omad soovitused andnud. Soovitusi andes on
lähtutud kõige pragmaatilisemast ja see on raha. Ehk
see igipõline küsimus, kas me tahame kulutada nostalgiliste tunnete toetamiseks vahendeid eelarvest?
Vahendeid, millega võiks rajada mõne nii väga vajaliku
lasteaia või remontida teid. Vastus on selge - ainult
nostalgia säilitamise eest makstud raha on maha
visatud, vähemalt koolide puhul. Lõpuks on meil järele
jäänud kunagistes nende koolide lõpetajates tundmusi
tekitavad, kuid tühjad hooned, sest konkurentsivõimelist haridust me seal ei suuda tagada. Mida teha?
Kui otsustame põhikoolid säilitada , siis peame olema

valmis veel enamaks kui nostalgia säilitamiseks peame
investeerima, et tagada nendes mälestusi tulvil hoonetes ka tänapäevane tasemel haridus. Et vanemad
julgeksid oma lapsi nendesse koolidesse tuua. Et
koolilõpetajad suudaksid edasiõppimise nimel
konkureerida teiste koolide (ka Tallinna) lõpetajatega.
See otsus nõuab meilt aga hoopis suuremaid kulutusi ja
jätab veel rohkem muid ja ka väga vajalike tegusid
tegemata. Nii et otsustagem! Kas nostalgia või
konkurentsivõime!
Äkki on võimalusi mõlema jaoks ja seda eelarvet liialt
pingestamata? Näiteks luua Rae vallas üks kool
filiaalidega Lagedil ja Vaidas. Lisaks sellele Peetri kool,
mis võiks põhineda juba eraalgatusel ja vanematepoolsel lisafinantseerimisel? Kas nii on võimalik saavutada ökonoomiat, mis võimaldaks neis kahes alevikukoolis jätkata 9. klassini ja tagaks siis võimaluse saada
gümnaasiumiharidust Jüris?
Arvan, et nendel teemadel on vaja diskussiooni. Keegi
ei tee siinkohal otsust meie eest, seda delegeerida ei
saa, ükski konsultant ei aita. Kahjuks. Kindlasti on ka
vähe sellest, et öelda, kui kaotame põhikooli, siis lapsed
viiakse Tallinnasse. Oodatud on kõikide Rae valla kodanike arvamused. Sellel teemal on avatud Rae valla
kodulehel ka avalik foorum, kuhu võib oma arvamusi
saata teistelegi teadmiseks ja arutamiseks.
Mõelgem täna! Tagantjärgi tarkusest ei ole abi.
Raivo Uukkivi
Rae vallavolikogu esimees

KOOLIVÕRGUST RAES JA HARIDUSPOLIITIKAST VABARIIGIS
Mure ja nõutus on vallanud meie valla põhikoolide
pedagooge ja nende lapsevanemaid. Miks on jälle Rae
vallas välja tuldud mõni aasta tagasi juba korra tagasi
lükatud ideega likvideerida või reorganiseerida valla
põhikoolid? Jagan seda muret, aga pean vajalikuks
rõhutada, et praegu valla elu juhtimise alusdokumentides on siiski veel kirjas põhikoolide säilitamine nii
Lagedil kui ka Vaidas ning Lehmja kooli viimine Peetri
külla. Valla veebilehelt lugeda olev Rae valla haridusasutuste võrgu arengukava projekt pole leidnud heakskiitu seniste arutelude käigus ei vallavolikogu
komisjonides ega koolides. Kummati on olukord pingeline, sest 2004. aasta 8 esimese kuu pedagoogide
palkadeks oli Rae vald sunnitud n-ö omast rahast
juurde maksma, kuigi meie riigis on munitsipaalkoolide
õpetajatele palgaraha eraldamine pandud riigi ülesandeks. Tarifikatsioonijärgsest koolide palgarahast jäi
riigi poolt katmata üle 162 tuhande krooni, ammugi jäi
meie vallas katmata haridusministri poolt antud
lubadus palgafondi 12% suurendamise osas. Vallavalitsus leidis võimaluse riigi eest vajalikud summad
eraldada ja meie õpetajad ei pidanud end vaeslastena

tundma. Põhjuseks, miks riigipoolne panus väikeseks
jäi, tõi haridusminister Toivo Maimets Rae valla koolivõrgu korrastamatuse. Kas järgmisi pedagoogide palgatõuse, milleks riik järjekordselt Rae vallale vahendeid ei
eralda, suudab vallavolikogu välja kannatada, see ongi
meie valla haridusvõrgu arengukava valupunkt.
Olukorrast ja selle põhjustest ülevaate saamiseks
sõlmisidki vallavõimud MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED - haridusvõrgu arengukava erapooletu ekspertiisi koostamise töölepingu.
Saadud arengukava, millega saab tutvuda Rae valla
veebilehel, on küllalt põhjalik ja illustreeritud ning põhjendatud arvuliste andmetega. Siiski on minu hinnangul nimetatud arengukava mitte niivõrd meie valla
haridusvõrgu arengule optimaalsete lahenduste
otsimine, kui pigem ettevalmistav etapp valitsuspartei
Res Publica kavandatud 21.sajandi hariduse programmi läbiviimiseks ja põhjendamiseks. Ja kui Res Publica
suudab murda Riigikogus opositsiooni ja mõnede koalitsioonikaaslaste vastupanu nn 21. sajandi hariduse programmile, siis käivitub koolide rahastamise ja
haldamise väikekoole hävitav stsenaarium. Põhilisteks
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muudatusteks selles osas oleksid edaspidi pearaha
süsteemis mitte ainult palgaraha, vaid kogu haridussüsteemile vajalike vahendite jaotamine alates
töötasudest ja ehitusrahadest ning lõpetades kriidi ja
tualettpaberiga. Seejuures ei tuleks raha enam kohaliku omavalitsuse eelarve kaudu, vaid otse kooliühingutele, mis on sisuliselt äriettevõtted. Need äriettevõtted
hakkaksid ise otsustama, milliseid koole on rentaabel
pidada, milliseid on majanduslikult kasulikum sulgeda ja
majad maha müüa, kuhu ja mida juurde ehitada, et pearaha kokku roobitsemiseks õpilasi oma ühingu piirkonda
meelitada. Kooliühingud koos koolide hoolekogudega
peaksid hakkama otsustama ka seda, milline osa kogu
rahast maksta palkadeks, kui palju kulutada kütteks või
endale näiteks ametiautode muretsemiseks. Eriti "demokraatlik" on kavatsus anda nn rohujuure tasandile
otsustused, mida koolides üleüldse õpetada, millistele
õpetajatele määrata topeltpalgad ja millistele riigi miinimumpalgad, kas hindeid ka panna ja “istuma” jätta või
mitte jne. Et tekkiv suur segadus kohe välja ei hakkaks
paistma, siis lõpetatakse sisuliselt ka koolide inspekteerimised ja asendatakse sisehindamisega. Ise teen ja ise
kiidan, eriti oluline on just viimane. Ütleksin, et 21. sajandi hariduse idee arendamise ja koolirahvale ning erakonna Res Publica liikmetele tutvustamise käiguga
ajakirjanduses ning arvukatel kohtumistel torkab silma
küüniline sihikindlus. 21. sajandi hariduse programm on
teeninud arvukalt ja väga erinevatelt tasanditelt
vastuväiteid ja kriitikat. Toetust ei leidnud see ka 4. mail
2004 selleteemalisel arutelul Riigikogus. Res Publica
uus poliitika selle teema arendamises on aga avaldunud
väga selgelt. Kõik pretensioonid kuulatakse kenasti ära,
üht-teist lubatakse veel läbi mõelda ja kui ei saa vastuolusid enam eitada, siis päästetakse end väitega, et ega
ju midagi pole veel otsustatud. Aga edasi minnakse
täpselt algse kava kohaselt. Väga tabavalt on hakatud
21. sajandi hariduse programmi arengukäiku võrdlema
tanki liikumisega. Senine kriitika on paljalt püssikuulid
soomusmasina pihta. Kust võtta ja kes suudab
kasutada tankirusikat, selles on küsimus. Loomulikult
jääb ka õrn lootus, et tõsiste juhtimisvigade tõttu
kindralstaabis sõidab see monstrum lihtsalt rappa ja
mõne aasta pärast ei mäletata enam laugastki, kuhu ta
uppus.
Loota ikka võib!
Aga vaagigem pisut arutluse all olevat Rae valla
haridusasutuste arengukava.
Lähtuksime järgnevas arutluses praegu kehtivast riigi
raha koolidele jaotamise korrast. Selge eksitamine on
Enn Kirsmani väide, nagu oleks viimastel aastatel Rae
vallas tekkinud õpetajate palga puudujääk seoses valla
koolides laste arvu vähenemisega. Samuti viide, et kui
õnnestuks 400 mujal õppivat last tagasi saada, oleks
rahapuudus kadunud. Tegelikult on Rae vald (nagu
mitmed teisedki) olnud pidevas palgavahendite puuduses sellest alates, kui hakati riigi raha õpetajate palkadeks jaotama nn õpilaste “pearaha” järgi. Kuni lähtuti
sellest, kui palju kusagil koolis tuleb anda õppetunde ja
millise kvalifikatsiooniga, st palgaastmega õpetajad
seal töötavad, polnud loomulikult mingit palgavahendite
defitsiiti.
Pearahasüsteem käivitati selleks, et sundida omavalitsusi looma koolivõrku, kus oleksid võimalikult suured
klassid, et kaoksid väikesed koolid, mille pidamine on
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mõistagi kallim. Kuna samal ajal oli siiski kehtestatud ka
õpetajate normatiivne kuupalk ja enamik omavalitsusi
poleks suutnud seda maksta, siis rakendati kaht puhvrit.
Kehtestati koefitsiendid. Praegu kehtivad koefitsiendid
alates 1,5-st väikevaldadele, kuid Rae suurustele on
koefitsient 1,0. Ka see ei taganud kõikides koolides, sh
Rae vallas vajaliku palgafondi teket. Appi võeti maakondliku reservfondi loomine, mille jaotamisel tõelise
hädavajaduse printsiibil suudeti siiamaani palgavahendid kõikidele riigi koolidele tagada. Sellega saavutati, et
seadusega ettenähtud palgad saadi kõikjal hädapäraselt välja maksta. Samas oli rida omavalitsusi, kellel
soodsa õpilaste arvu, koolide ning klasside arvu ning
sellest tuleneva pearaha ja koefitsiendi ning tegeliku
palgavajaduse suhe oli ülisoodne, st palgafondi ülejääk
lubas seda kulutada lisatasudeks vihikute parandamise, teatris käimise, pika koolitee ja mille kõige eest, ka
preemiateks ning puhkusetoetusteks. Võib vaid imestada, et sellist ebaõiglust taluti. Senise jaotussüsteemi
ränk tagasilöök tekkis 2004. aastal, aga mitte Rae valla
õpilaste arvu kohutavast vähenemisest, vaid sellest, et
reservfondi toetus järsult kahanes. Mitmeid aastaid on
Rae üle miljoni krooni aastas reservist lisa saanud, nüüd
see praktiliselt kadus. Et olla objektiivne, siis selline
samm oli ette karta juba aastaid. Sellele tugineski juba
paari aasta tagune vallavalitsuse koostatud valla haridusvõrgu reorganiseerimise projekt, mida oma sisult ja
järeldustelt kordab praegu esitatud Enn Kirsmani oma.
Mõlemal projektil on paraku üks ja sama puudus. Nimetatud reservfondi kaotamist, kui kokkulepet valitsuse ja
omavalitsusliitude vahel võetakse kui paratamatust ja
ilmtingimata mõistlikku sammu. Üldse ei esitata lihtsat
ja väga selget alternatiivi mitte püüda sundida koolivõrgu optimeerimist peale rahalise pitsitamisega, vaid
teha seda mõistlike arutelude ja normatiivide kaudu.
Pedagoogide palgaraha jagamisel saaks aga lähtuda
tegelikest vajadustest, mille määravad õpetajate
töökoormus ja kvalifikatsioon.
Miks on siis Rae vald selline õnnetu, et praegu kehtiva
pearahasüsteemi tingimustes välja ei tule? Vastus on
lihtne ja ühene. Süüdi pole vald ja ta ebaõige koolivõrk,
vaid ebaõiglane jaotussüsteem õpilaste pearaha alusel.
Pandagu tähele, et kui Lagedi oleks iseseisev vald (ja
sellise suurusega valdasid on Eestis küllaga), siis oleks
talle riigilt eraldatav õpetajate palgafond 40% suurem
praegu antavast! On see Lagedi rahva süü, et meie vald
on suurem, ja on see siis iseenesest halb? Siit viskaks
tülikinda regionaalministri ja haridus- teadusministri
vahele. Niikaua kuni jaotatakse haridusraha õpilaste
pearaha põhiselt, ei ole väikevaldadele kuidagi kasulik
liituda! Ma kutsun väikevaldasid üles enne liitumisnõusoleku andmist arvutama, kui suur pedagoogide
palganappus sellega kaasneb.
Paar ebakõla veel Enn Kirsmani käesoleva lehe artiklist
ja Rae valla koolivõrgu arengukava projektist.
! Julgen kahelda väites, et Tallinna õpilaste arvu kahanemine suurendab Raes õpilaste äravoolu. Ka
praegu pole ükski linna minna soovinud laps
seepärast tagasi tulnud, et linnas koolides ruumi
poleks. Linna koolid loovad ja hoiavad meelsasti
käigus ka teise vahetuse klasse, et aga endale
rohkem pearaha saada.
! Õige, et paljud vanemad usuvad linna kooli haridustaseme parema olevat kui kohalikus koolis, aga
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tegelikkuses on see pahatihti teistpidi. See hinnang
tugineb minu kogemusele.
Arvamine, et kui Rae vald on nõus järgnevatel
aastatel 1,5 - 2 miljonit krooni koolvõrgule peale
maksma, ainult siis saab ta olemasolevad koolid
säilitada, on liiga ühekülgne. On ka veel võimalus
teha kõik endast olenev, et lõpuks ometi hakataks
riigi rahaga ümber käima heaperemehelikult ja
õiglaselt.
Paraku ka Enn Kirsmani pakutud koolivõrgu "korrastamine" 6-klassilisteks ei too Rae valda nende valdade hulka, kes kehtiva jaotussüsteemi järgi toime
tulevad.
Pakutud põhikoolide järkjärguline muutmine 6klassilisteks on hoopiski koolivõõras seisukoht.
Tegelikkuses tooks see kaasa selle, et viimase 9.
klassi tunde annaksid neis koolides erihariduseta
õpetajad ja õpilasi põgeneks sealt pidevalt, ka keset
õppeaastat. See oleks kooli laostamine. Ainumõeldav oleks lõpetada teatud aastast korraga kogu
kooliastme pidamine.
Peale kontseptuaalsete puuduste on projektis ka
andmebaasis suuri küsitavusi. Nt ei ole Lagedi Põhikool kuidagi rahul hinnanguga, et neil kasutatakse
õppepinnast ainult 54%. Tegelikkuses on kolm klassi
suuremad, kui klassiruumi tohiks panna ja kooli
õppevõimsuse kasutusprotsent on oluliselt suurem.
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Väljendasin siinses kirjutises esmajoones isiklikke
seisukohti, Rae valla haridus- ja kultuurikomisjon
formuleerib oma seisukohta järgmisel koosolekul.
Vallarahvale, kes oma hääle andmisel volikogu valimistel pidasid silmas Res Publica kohaliku osakonna
peamist valimislubadust tagada koolivõrgu säilimine ja
areng, pean rahustuseks ütlema, et teie esindajad
volikogus pole oma seisukohti muutnud. Tõsi, nad pole
enam Res Publica liikmed, kuna see erakond on hakanud ajama teistpidist hariduspoliitikat. Kas kaks uut Res
Publica liiget volikogus asuvad haridusasutuste arengukava suhtes oma erakonna keskorganite või valla rahva
huve arvestavatele seisukohale, see selgub varsti.
Põhikooli olemasolu ja areng on nii Vaidas kui Lagedil
kogu asulale liiga tähtis, et seda võiks lasta kaduma
minna. Korraliku kaasaegse kooli loomine Peetri külla
oleks teretulnud võimalus hea hariduse saamiseks
mõnusas maakoolis mitte ainult selle küla lastele.
Kindlas lootuses, et meie valla koolivõrk ei kahane ja ka
üle Eestimaa ei käivitu maakoolide kaotamise ja
suurkoolidessegi anarhiat külvav “arengu” projekt
Agu Ojasoo
Rae vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni
esimees

HEA ALGUS PILLERPALLIST
“Väikesed sammud kasvavad suuremaks, väikesed teod tõhusamaks”,
nii kirjutas meile tolleaegne Hea Alguse projektijuht Mai Maser, kui käis
üle vaatamas meie ettevalmistusi
Hea Alguse programmiga töötamiseks. Esimesed Pillerpalli õpetajad
said programmi põhikursuse väljaõppe 1997. aasta kevadel ja tööd
Hea Alguse programmi järgi sellega
juba sama aasta sügisel.
Tegevuse kohandamine igale lapsele ja lapse abistamine tegevuse
valikul, see ongi Hea Alguse programmi põhimõtteks. Väga oluline
osa on selles programmis pere osavõtul. Lasteaed toetub lapse ja pere
suhetele ning pakub peredele võimaluse ühistegevuses osaleda. Hea
Alguse programm ongi rajatud veendumusele, et perede osalemine
mängib olulist rolli rühmas õpitu
kinnistamisel ja laiendamisel ning
kodusel õppimisel ja huvide tekitamisel.
Hea Algus põhinebki arvamusel, et
lapsed arenevad paremini, kui nad
ise on veendunud õppimise vajalikkuses ja hoolikalt planeeritud keskkond julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma.

Hea algus on seegi, et ruumid ja meie
laste ümbrus, kus õpitakse, mängitakse on muutunud ilusaks ja kaasaegseks. Sellel õppeaastal saavad
kõik meie lasteaialapsed mängida
uutes ja mugavates rühmatubades ja
kogu maja on saanud uue väljanägemise. Aga on siiski veel üks väike
unistus, sest puudu on ruum lastele
pidu-de, ürituste ja muusikaliikumistundide läbiviimiseks. Oleme optimistlikud ja loodame, et seegi väga
vajalik ruum selle lasteaia juures
saab olema!

!

Ülle Alliksaar
Vaida lasteaia Pillerpall juhataja
Alates 1997. aasta augustikuust alustasin tööd laste-aias Hea Alguse
programmi järgi. Enne seda olin lugenud erinevatest metoodikatest lasteaedades ja kui oli võimalus minna
Hea Alguse koolitusele, siis olin nõus
sellega lähemalt tutvuma. Uute ideedega tööle tagasi tulles oli kindel soov
alustada uuest õppeaastast selle
metoodika järgi õppe- ja kasvatustööd oma rühmas. Põhjuseid oli kolm:
! Lasteaia tavaprogrammi järgi lapsi õpetades oli minu arvates lastel

!

vähe võimalusi päeva jooksul
sooritatavate tegevuste suhtes.
Koolieelikud vajavad pidevat
tähelepanu, hoolt ja õpetust, kuid
tervele rühmale lugemist või
voolimist õpetades ei saa paratamatult kõik lapsed võrdselt õpetaja tähelepanu ja abi. Andkem
endale aru, et alati tegeletakse
kas kõige nõrgemate või tugevama-ega. Kui aga hakata kõigile
eraldi näitama ja seletama, siis
kaob ka ühistegevuse mõte.
Vaida lasteaia kolmerühmaline
maja (sõim ja 2 aiarühma), kuhu
lapsi ei saanud kunagi paigutada
ühevanuselisteks rühmadeks.
Alati ja paratamatult olid olemas
liitrühmad. Et aga erinevas vanuses lastega tööd teha, tuli jagada
lapsed gruppidesse ja teha siiski
topelttööd.
Laste õpetamise loominguline
pool. Tavaprogrammi järgi õpetades ei olnud erilist vajadust mõelda välja erinevaid tegevusi, peale
kohustuslike näitlike vahendite
tundides. Ei olnud võimalusi varieerida, huvitavamalt arvutamist
või lauamängu õpetada, kuna
õppetunde ettevalmistades tuli
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vahendeid valmistada kõigile, so
20 lapsele. Hea Algus annab võimaluse loovalt mõelda ja kindlat
nädalateemat kasutada igas tegevuses, mis nädala jooksul planeeritud on - nii vee- kui ka loovmängukeskuses. Et töö rutiinseks
ei muutuks, siis pean väga oluliseks leida uusi ja huvitavaid tegevusi ning meisterdada õppevahendeid. Nii on ka laste lasteaia
päev huvitavam, lõbusam, arendavam ja mitmekesisem.
Hea Alguse metoodika alusel saavad
lapsed uurida, katsetada, erinevaid
lauamänge mängida, joonistada,
voolida, meisterdada, kirjutada,
arvutada, veega män-gida, muusikat
kuulata ja selle järgi tantsida,
rollimängudes osaleda, võimlemisvahendeid kasutada, süüa teha, klot-
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sidega ehitada - seda kõike hommikupooliku jooksul rühmaruumides,
tehes valikuid, kuhu just täna minna
tegutsema. Iga laps leiab endale
meelepärase arendava tegevuse
talle sobival päeval ja nii on see tõepoolest lapsekeskne tegevuskava.
Laps areneb mitmekülgsemalt ja
palju enamate tegevuskordadega,
kui õppekavas on ettenähtud ja tavaprogramm seda teha suudab. Hea
Alguse prorgamm rõhutab õppimist
mängu kaudu, laps õpib isesisvalt
tegutsema ning omandab eakohased
teadmised ja oskused igapäevase
tegevuse käigus.
Lapsed saavad lasteaias:
! Teha valikuid;
! Tegutseda valitud sõpradega
väikeses grupis;
! Kasutada alati kõiki vahendeid
avatud riiulitel;

! Saada rohkesti infot ümbritsevast
maailmast;

! Õppida koostööd ja suhtlemist;
! Kasutada mitmekesiseid ma-

terjale, mis ahvatlevad avastama,
uurima ja õppima.

Kõige aluseks on tahe seda palju
aega ja ettevalmistusi nõudvat metoodikat kasutada, aga ka rühma
personali hea koostöö ja tegevuste
hästi läbimõeldud planeerimine.
Ruumikorraldus innustab lapsi nii
individuaalselt mängima kui ka tegevusi väikeses ja suures grupis. Iga
laps saab leida endale kaaslased või
ka omaette tegutseda. Laps õpib
otsustama ja veenduma, et ta
iseendaga hakkama saab.
Maarika Vorsmann
Vaida lasteaia Pillerpall õpetaja

JÜRI RAAMATUKOGU OOTAB ÕPPIMISHUVILISI TÄISKASVANUD
11.-17. oktoobrini toimub juba VII Täiskasvanud Õppija
Nädal. See on elukestva õppe kampaania üritus, mida
koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.
Andrase missiooniks on eelduste loomine Eesti elanike
elukestvaks õppeks kaasates otsustajaid ning sidusrühmi
õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid
osalema õpiprotsessis. 1993. a. vastu võetud täiskasvanute koolituse seadus on suures osas Andrase liikmete
koostatud. Seaduse järgi on täiskasvanuharidusalaste
võimaluste garanteerimine ja täiskasvanuharidussüsteemi
väljaarendamine nii valitsuse kui ka kohalike omavalitsuste
ühisülesandaks. Alates 1994. a. finantseeritakse koolitust
ka riigieelarvest, meie raamatukoguhoidjate täiendkoolitust
finantseerib oluliselt kohalik omavalitsus. Koolitustel pakutakse nii tasemeharidust, tööalast koolitust kui ka vabahariduslikku koolitust. Kuid on olemas ka alati võimalus ise
end täiendada. Vajalikku kirjandust leiab aga huviline
lähemast raamatukogustki.
Jüri Raamatukogu soovitab huvilistele järgmisi täiskasvanute täiendõppe jaoks olulisi raamatuid:
Täiskasvanute vabahariduse rahvuslik programm
Salumaa, T. Aktiivõppe meetodid.
Jarvis, P. Täiskasvanuharidus ja pidevõpe. Teooria ja
praktika
Karu, K. Kuidas valida õige tee tulevikku. Käsiraamat
Kinkar, F. Eesti haridusseltside ajaloost

Kinkar, F. Vabaharidus Eestis (1918-1940)
Kjaergegaard, E, Martineniene,R. Demokraatiale viis
korda “elagu!”
Kidron, A. 122 õpetamistarkust
Leppik, P. Mõtlemine on huvitav
Lindberg, J. Õppima õppimine. Juhend õppimisoskuste arendamiseks
Lonstrup, B. Avatus täiskasvanute õpetamisel
(1. ja 2.)
Säljo, R. Õppimine tegelikkuses.
Eeltoodud raamatud selgitavad täiskasvanuõppe ajalugu, traditsioone, kuid annavad ka praktilist nõu
täiendõppe korraldamiseks, õpetamiseks ja õppimiseks.
Täiskasvanute täiendõppega tegeleb raamatukogu
oma praktilises tegevuses kaudselt pidevalt, kuid Täiskasvanud Õppija Nädalal püüame senisest sügavamalt anda lugejale selgitusi ja nõu meie raamatukogu
võimaluste kasutamisest, tutvustame kõigile uut
andmebaasi ja muud olulist meie ettevõtmistes.
Lapsevanematel soovitame end täiendada, s.t. õppida ja ümber õppida septembrikuus koostatud raamatunäitusel LAPS JA MEIE välja pandud raamatute varal.
Anne Kelnik,
raamatukogu juhataja

Ootame kõiki endisi ja uusi lugejaid, sest suvekuudel täienes meie kogu sadade uute raamatutega!
Raamatukogu avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 11-18-ni, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti
kella 11-17-ni, laupäeval kella 10-14-ni.
Telefon laenutusosakonnas 6056763, lugemissaalis ja internetipunktis 6056779.
Kellel on veel nägemata Andres Kaevu fotonäitus SEE OLI SUVI 2004, tulge vaatama!
Eriti ootame raamatukogusse meid unustanud raamatuvõlglasi, sest teie käes on veel tagastama raamatuid,
mis on tarvis sisestada andmebaasi. Oktoobrikuul me võlglastelt viivist ei võta!
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SPORTIMISE JA VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED RAE VALLAS
Sügis on aeg, kus paljud meist hakkavad otsima
võimalusi sisukaks vaba aja veetmiseks pärast
tööd. Ka Rae vallas on selleks mitmesuguseid võimalusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Eriti
tänuväärne on see, et lisaks Rae Kultuurikeskusele
ja Rae Huvialakoolile, tegutsevad meie vallas ka
mitmesugused mittetulundusühingud spordi- ja

Judoklubi AITADO

Judoklubi AITADO on üks Eesti vanimaid. AITADO
asutati praeguse klubi presidendi Andres Lutsari (6.
dan) poolt juba 1972. aastal. Rae vallas tegutseb judoklubi AITADO alates 2003. aasta septembrist. Klubis
tegeletakse judo ja enesekaitse õppimisega. Hetkel
harjutab judoklubi AITADO Jüri filiaalis ligi 50 judo ja 15
enesekaitse harrastajat. Sellest sügisest on plaanis
võtta juurde uusi liikmeid nii judo kui ka enesekaitse
rühma ja avada ka eelkooliealiste judo rühm. Judo ja
enesekaitse treeneriks on Krister Parbo (1. dan).
Kõikidel huvilistel palume võtta ühendust.
Treeningud toimuvad Rae Kultuurikeskuses (laupäeviti üldfüüsiline treening Jüri Gümnaasiumi võimlas.
Judo:
1. rühm:
esmaspäeval 15.00 - 16.30
kolmapäeval16.30 - 18.00
laupäeval 10.00 - 11.00
2. rühm:
teisipäeval 15.00 - 16.30
neljapäeval 15.00 - 16.30
laupäeval 10.00 - 11.00
Enesekaitse: esmaspäeval 16.30 - 18.00
neljapäeval 17.30 - 19.00
laupäeval 11.00 - 12.00
Kontaktisik: Krister Parbo
Telefon: 55 666 439
E-post: kristerparbo@hot.ee
Kodulehekülg: www.aitado.ee

huvialaklubidena. Kultuuri- ja haridusamet kutsuski kõiki spordi ja huvitegevusega tegelevaid klubisid oma tegevusest teistelegi teada andma.
Siinkohal väike ülevaade sportimise ja huvitegevuse võimalustest Rae vallas.
Kultuuri- ja haridusamet
Head tingimused treeninguks, hea seltskond ja särasilmne ja energiline treener annavad kindlasti hea enesetunde ka järgnevateks päevadeks. See on üks võimalus
kodu lähedal aktiivseks spordiga tegelemiseks ja nii käivadki paarkümmend naist endale kaks korda nädalas
tervist kogumas. Tasub kindlasti soovitada ja võtta
enda ja oma tervise jaoks aega! Trennid toimuvad
esmaspäeviti ja kolmapäeviti 19.15 Vaida Põhikooli
võimlas.
Külli Põdra
Vaida lasteaia Pillerpall õpetaja

Rahvaspordiklubi Rae
kutsub huvilisi 2004.a sügisel treeningutele:
Jüri Gümnaasiumi võimlasse:
Tüdrukute korvpall
K 15.30-17.00
R 16.00-17.30
Juhendaja Ülle Uuemaa
Tüdrukute võrkpall

E 17.00-18.30
K 17.00-18.30

Juhendaja Ülle Uuemaa
Poiste korvpall E 18.30-20.00
(88.-85. sündinud)
R 14.35-16.05
Juhendaja Kristjan Laurits
Korvpall asjaE 21.30-23.00
armastajatele meestele N 20.30-22.00
Meeste korvpall Eesti
K 20-00-21.30
ja Harju liigamängudel
Tallinna Spordihall:
Kergejõustik
Juhendajad

T 16.30-20.00
N 16.30-20.00
Risto Jamnes
Helmut Raamat

Info 53 408 339 Ülle Uuemaa

Aeroobika Vaidas

Jüri Spordiklubi

Kuna tervislik eluviis ja kehaline aktiivsus loovad positiivse ellusuhtumise ja piisava energia igapäevasteks tegemisteks, siis tekkiski Vaida lasteaia kasvatajatel soov
end veidi liigutada ja võtta aega enda jaoks. Treeningutega alustati lasteaia rühmaruumi ühes toas, kuhu üle
kuue-seitsme eriti rohkem osavõtjaid ei mahtunudki.
Suur tänu aeroobikatreener Kristel Soodlale, kes ei pidanud paljuks selle väikese seltskonna pärast Vaita sõita.
Tingimused paranesid, kui 2003 kevadel saime kasutama hakata Vaida Põhikooli uut võimlat. Meie väikesele
seltskonnale on lisandunud nii sõpru, tuttavaid kui lapsevanemaid ning parimatel päevadel on osavõtjaid tublisti
üle kahekümne olnud ja vanuses 15-50! Nüüd on sellest
möödas juba peaaegu viis aastat.

Jüri Spordiklubil on Jüri Gümnaasiumi võimlas meeste
võrkpallitreeninguteks kasutada järgmised ajad:
Teisipäev
20.30 - 22.00
Reede
19.00 - 20.30
Pühapäev
16.30 - 18.00
Kõik, kellel on soov mängida võrkpalli, on teretulnud
eespool nimetatud aegadel seda võimalust kasutama.
Kalev Pukk
Jüri SK juhatuse esimees
Telefon 50 66 350
E-post kalev.pukk@liviko.ee
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MTÜ Jalgpalliklubi FC Jyri
loodi 21. septembril 2001. eesmärgiga pakkuda Rae valla lastele võimalus
jalgpalli harrastada ning viia Rae valla
noorte jalgpallurite tuntus üle kogu Eesti .
Aastaks 2004 oleme need mõlemad eesmärgid täitnud.
Nüüdseks on meie eesmärk propageerida Rae valla
lastele tervislikke eluviise ja viia vähemalt mõnigi neist
Eesti koondisesse .
Kui aastal 2002 sai vaid Eesti ja Soome klubidega rinda
pista, siis aastal 2003 proovisime ka veel Itaalia, Ungari
ning Austria klubide tugevust, kui käisime võistlusreisil
Austrias .
Lisaks pidasime aastal 2003 nelja võistkonnaga
ühtekokku 99 võistlus- ja 11 sõpruskohtumist, millest
võiks esile tuua Harjumaa meistritiitlit ning kolmandat
kohta Eesti noorte meistrivõistlustel.
Tänavu oleme juba saavutanud Harjumaa meistrivõistlustel II ja III koha ning võitnud Rapla Cup'i. Lisaks
aitasime Jüri Gümnaasiumi võistkonnal võita Harjumaa
koolidevahelised meistrivõistlused. Käisime ka Rae
valla sõprusvalla Masku turniiril ning kõikide gruppidega
“laagerdasime” Tõrvas. Samas osalesid tänavu meie
treenerid Eesti Jalgpalli Liidu poolt korraldatud Coach III

Lagedi
ratsaspordikool
ametliku nimetusega „Lagedi
Ratsaspordikool TÜ” on registreeritud äriregistris täisühinguna.
Lagedi Ratsaspordikooli põhiülesandeks on ratsaspordi- ja üldse
hobualase koolituse andmine.
Vähemalt üks kord kuus toimuvad erinevad
koolitused ja vestlused i võistlusmäärustikust,
veterinaariast, hobupsühholoogiast jne. Koostöös
MTÜ kodukandiliikumise ja ratsaspordiklubi "Lagedi
Kanged Kargajad" korraldatakse mitmesuguseid
üritusi ja käiakse võistlustel.
Abistame hobuste ratsastamisel ja nende
treenimisel. Vajaduse korral aitame hobuseid ette
valmistada müügiks. Soovi korral võib meilt tellida
video kas siis müügihobusest või näiteks teie
korraldatud ratsavõistlusest.
Kokkuleppel anname ratsutamise ja ratsastamise
eratunde ka mujal.
Pakume hobustele majutusteenust.
Korraldame demonstratsioonesinemisi, ratsaetendusi ja näidendeid. Võite meid kutsuda selleks enda
juurde külla. Võimaluse korral sõidutame huvilisi.
kontakt:
treener Riina Seder tlf: 56-919973
riina@capriole.ee
juhatajaAin Unt tlf: 56-565640 ain.unt@capriole.ee
kodulehekülg: http://www.capriole.ee/

Kodukandiliikumiseja ratsaspordiklubi
“Lagedi Kanged
Kargajad” koolitustel, mille kestel nad sooritasid neli eksamit .
Eksami tulemuste põhjal said kõik FC Jyri treenerid EJL
litsentsi, milleta alates 2005 a. noortega töötada ei tohi.
Lõpetuseks : KÕIK POISID KES ON SÜNDINUD 19991991 a . TULGE VUTTI TAGUMA!
Uusi vutikuulsusi ootama jäädes :
FC Jyri
Tel/fax. 6034447
513 3269 Toomas Klaas, 566 08659 Heigo Väljas
E-post info@fcjyri.ee
Kodulehekülg : www.fcjyri.ee
Toetajad: Rae Vallavalitsus, AS Optiroc, AS Standard, OÜ JanvelTrading, OÜ TomArg.
Otsime ka teisi toetajaid, kes soovivad oma firma logo
näha poiste võistlussärkidel, FC Jyri kodukal või tahavad oma-või firmanimelist jalgpalliturniiri.

Mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik.
Selle liikmete vaba algatuse alusel asutatud spordija vabaajaalane mittetulunduslik klubi, mis ühendab
nii külaelu arendamisest huvitatuid inimesi kui ka
ratsaspordiga tegelevaid ja sellest huvitatud
üksikisikuid selle kauni spordiala harrastamiseks,
arendamiseks ja toetamiseks.
Meie eesmärgiks on Lagedi aleviku ja naaberkülade
igakülgne arendamine, külaliikumise hoogustamine,
ühistegevuse arendamine, vabaaja veetmiseks
tingimuste loomine.
Hea inimene, kui sa oled aktiivne, teotahteline, kui
sul on palju häid mõtteid ja ideid, siis sinu koht on
meie klubis ja sa pead meiega viivitamatult
ühendust võtma! Sinu elukoht ei ole oluline.
Kontakt: Raivo Kruuk: 53-411106
lagedi@capriole.ee
kodulehekülg: http://www.capriole.ee/
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TULE
JA ÕPI TANTSIMA!

RINGID RAE
HUVIALAKOOLIS
2004. AASTA SÜGISEL
1.-4.klassi liikumisrühm esmaspäeviti
ja neljapäeviti kell 14.00-14.45, õppetasu
70 krooni kuus
EXIT rühm (5.-8.klass) esmaspäeviti kell 17.00-18.30,
õppetasu 70 krooni kuus.
4. klassi rahvatants teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 14.0014.45, tasuta. Liikumise õpetaja Linda Pihu. Treeningud
toimuvad Jüri Gümnaasiumi aulas.
Kunsti eelklass 1.-3.klassi õpilastele esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kell 14.00-15.00, õppetasu 110 krooni kuus.
Kunsti I klass (ootame vähemalt 9-aastaseid
joonistamishuvilisi lapsi. Tunnid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00-17.30, õppetasu 220 krooni kuus.
Kunsti III klassi tunnid teisipäeviti ja neljapäeviti kell
15.00-17.30, õppetasu 220 krooni kuus. Õpetaja Marje
Tahk
Kunstitunnid toimuvad Jüri Gümnaasiumi kunstiklassis III
korrusel.
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Rae Kultuurikeskuses jätkuvad täiskasvanute seltskonnatantsukursused algajatele ja edasijõudnutele.
Õpime valsse, tangot, foksi, rocki, lisaks ilus muusika
ja mõnus seltskond. Treeningud toimuvad kolmapäeva õhtuti, iga kuu viimane kord on pidulikum,
võimalusel külastame teisi gruppe, võtame vastu
külalisi ja joome teed-kohvi. Uute huvilistega
koguneme 06. oktoobril kell 19.00 ja edasijõudnutega kell 19.45 Rae Kultuurikeskuses.
Kaasa võta sõber ja hea tuju!
Eve Aunver
Tantsuõpetaja
Info tel. +55 666 038,
kodus 6048 397

Info tel 6034209, 5034113, www.hot.ee/raehuvikool
E-post:siiri@jyri.edu.ee

RAE KULTUURIKESKUS
ALUSTAB UUT HOOAEGA
Novembri kuus täitub Rae Kultuurikeskusel 20
tegutsemisaasta. 1984. aastal valminud ruumides tegutses
A.Sommerlingi sovhoosi ametiühingu klubi, alates 1999.
aastast kannab asutus Rae Kultuurikeskuse nime. Lauldud
Naisrahvatantsurühm Jüri Marid
Tantsuansambel Lustilised
Segarahvatantsurühm Sukad & tagi
Võistlus- ja seltskonnatantsuklubi Twist
(lapsed)
Võistlus- ja seltskonnatantsuklubi Twist
(täiskasvanud)
Body-aeroobika
Jüri segakoor
Jüri perekoor
Ansambel Omaviis
Lauluansambel Lustilised
Memme-taadi klubi
Mälumänguklubi

ja tantsitud on meie asutuses aegade algusest, lisaks on
näideldud, sporti tehtud jne.
Käesoleval aastal on samuti võimalik osaleda mitmetes
ringides ja klubilises tegevuses.

E 19.00-21.00 saal
N 19.00-20.30 saal
N 20.30-22.30 saal
T 14.30-19.00 saal
K 14.30-16.30 saal
K 19.00-21.00 saal
E 18.00-19.00 saal
K 18.00-19.00 saal
T 18.00-20.00 kaaretuba
T 19.00-21.00 saal
T 20.00-21.00 kaaretuba
N 17.00-19.00 kaaretuba
P kord kuus 14.00-17.00
K kord kuus 18.00-22.00

Ootame kõiki huvilisi Rae Kultuurikeskusesse! Info tel 6056759
Jüri segakoor oli 15.-22.augustini kontsertreisil
Lapimaal. 11. septembril osales koor Lätimaa Salaspilsi segakoori 125. aastapäeva tähistamisel.
OOTAME UUSI LAULJAID!
Jüri segakoor pärast
õnnestunud kontserti Ivalo kiriku ees.
Keskel reisikorraldaja ning klaverisaatja Heli Sepp
ja dirigent Kristi Kasak.

juhendaja Linda Pihu
juhendaja Linda Pihu
juhendaja Linda Pihu
juhendaja Eve Aunver
juhendaja Eve Aunver
treener Kristel Soodla
juhendaja Kristi Kasak
juhendaja Rutt Ridbeck
juhendaja Kristi Kasak
juhendaja Paul Mürkhain

16 RAE SÕNUMID

september

KODUÜMBRUS VAJAB SUUREMAT HOOLT
Olen oma viiendast eluaastast
saadik elanud Jüri alevis. Kõik oma
magusamad mänguaastad Tammikus või mõnes muus vahvas võsas
veetnud. Töö- ja puhkelaagris heakorrastustöid teinud ja nüüd istun Jüri
tiigi ääres kivil ja ... Hing lausa karjub
sees.
Miks? Sest ümbrus lausa kisendab
töökäte järele - kõik on lohakas, peremeheta, rohtukasvanud... Tiiki on
kukkunud suur puu, vesi on kinnikasvanud, hein, millest pidin lapsevankriga läbi rammima, on poolde
säärde.
Järgmisel päeval viin sõbrad-sugulased Jüri randa Pirita jõe äärde: liiv
on vanu lehti täis, ei mingeid atraktsioone, vesi kinni kasvanud, pingidlauad ära põletatud ja võsas kirendamas rämps...
Marsruuttakso peatuses on eelmise
sügise lehed koristamata...
Jõuan just kodustega sel teemal
mõtteid vahetada, et mis on juhtunud
- kas olen muutunud kibestunud
vanainimeseks või on siiski miskit
tõsiselt paigast ära.

Õnneks on keegi peale mind veel
rannas käinud ja sealne olukord olla
muutunud, enne artikli kirjutamist on
keegi ka Jüri pargist veidi heina
niitnud ja suureks edusammuks võib
pidada seda, et vallamaja ees kasvavad pottides kaunid lilled juba varakevadest saadik ja muru on alati
esinduslikult niidetud.
Kuuldavasti on suvel noortemalev
heakorrastustöödega tegelenud - mu
oma sõbrad on seal malevajuhtideks
olnud. Aga huvitav küll, et „lapsemammana“ ma neid kuskil Jüri vahel
näinud pole ja nagu kirjeldatust järeldada võib, pole ka tulemusi näinud.
Rikas Rae vald - kas meil häbi pole?
Nii mõnigi vaene Kesk- või LõunaEesti vald teeb meile küll heakorraga
silmad ette. Kas on raske hooldada
arheoloogilist mälestusmärki, koristada bussipeatusi... ja need „imekaunid“pooltünnidest „prügikastid“?
Kuidas neid küll puhastatakse? Kas
kogu solk peab silmal näha olema?
Minu vanaema on õpetanud: “Kuna
Sul konti kõhus pole, siis saad
kummardada, kui midagi maha on
kukkunud - ainult võimu ees pole vaja
kummardada!“

Et kogu lugu vaid virinana ei tunduks,
kutsun vallaametnikke üles mõtlema
sellele, kuidas saaks noori veelgi
rohkem tööle rakendada. Enda kogemusest võin öelda, kuna olen vene
ajal töö- ja puhkelaagris rüganud ja
gaididega bussipeatusi koristanud,
siis mina küll ühtki rämpsu maha ei
viska.
Kõiges ei saa süüdistada vallaametnikke. Leian, et ka meie, Rae valla
elanikud, saame aegajalt midagi ära
teha.
Aastaid tagasi, kui polnud loodud
majaühistuid, pidid ikka ühe või
mitme maja elanikud koos majaümbrust koristama - saadi omavahel
tuttavamaks ja lapsed said töötegemise kogemuse. Nüüdseks oleme
üksteisest niivõrd kaugenenud, et ei
tunne oma trepikoja naabreidki...
Kui neli noort ema istuvad liivakasti
serval ja vestlevad, loobivad lapsed
samal ajal prahti maha. Emad-lapsed
lahkuvad, praht jääb sellel korjata,
kel konti kõhus pole...
Ingrid Pukk

KOMMENTAARIKS:
Noorte töömalevad on juba ammusest ajast täitnud
olulist rolli peamiselt kahes valdkonnas - noorte
töökasvatus, s.h. õpivad noored hoidma oma
keskkonda ning omandavad töötamise harjumusi,
teiseks vajalike heakorratööde teostamine.
Rae töömaleva raames teostati heakorratöid Jüri
alevikus ajavahemikus 28. juuni - 9. juuli. Kokku
tegutses Jüris 10 noort kümne päeva jooksul, iga
päev neli tundi, seega kokku 40 tundi. Selle eest
maksis noortele töötasu Rae Vallavalitsus. Jüri rühm
korrastas töömaleva käigus kaks surnuaeda, Jüri
Tammiku ning koristas Jüri haljasalasid. Lisaks Jüri
rühmale tegutses alevikus ka Lagedi ja Vaida rühm,
kes korrastasid Vaskjala randa ning likvideerisid suvel
möllanud tormidega tekkinud kahjustusi. (Täpsemalt
vaata Rae Sõnumite augustikuu number.)
Seejuures on selge, et kaks nädalat noorte poolt
tehtud töö ei suuda likvideerida ülejäänud aasta
jooksul ehk 51 nädala jooksul tekitatud prahti.
Inimeste korrale kutsumiseks ja heakorra eest
seismiseks on ikka peetud tõhusaks kaht vahendit.
Esmalt trahvimine - kui maha visatud prügi eest peab
iga elanik tasuma oluliselt suurena näiva summa,
sunnib see inimest muutma oma käitumisharjumusi.
Loomulikult on siinjuures vajalik piisavate tingimuste

ehk prügikastide olemasolu, et kodanik ei peaks
taskud prahti täis toppima enne kui esimese
prügikastini jõuab. Teiseks oluliseks mõjutusvahendiks ongi nn töökasvatus - kui ise ollakse oma
ümbrus korrastatud, ei olda altid seda edasi
reostama. Eriti tõhusad on siin ka nimetatud Ingrid
Puki artiklis mainitud nn kodaniku algatuse korras
tekkivad projektid (lühiajalised kindla eesmärgiga
tegevused), mis on suunatud oma ümbruse korrastamisele. Selliseid tegevusi on tõesti varemalt läbi
viinud gaidid, samuti näiteks Eesti Roheline Liikumine
jt. Ühtlasi on koolide kaudu püütud noori suunata, nt
on klasside kaupa jagatud territooriumid kooli
ümbruses, mida puhastatakse üldjuhul kevadeti. On
ju noored just need, kellest moodustub praegune ning
tulevane elanikkond. Seega on rõõm lugeda, et just
vanematelt ja vanavanematelt saadud õpetused on
kõige enam jäänud mõjutama inimese hilisemat
käitumist. Seejuures ka prügi maha viskamise osas.
Loodame, et suudame kõik anda endast parima, et
oma koduümbrust ja kodukanti puhtana hoida!
Lianne Ristikivi
Vanemspetsialist noorsootöö alal
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Nii nagu mujalgi Eestis peab ka Rae vallas oma
kinnistu heakorra eest hoolt kandma kinnistu omanik,
olgu selleks siis majaühistu, individuaalelamu omanik
või munitsipaalmaa omanikuna kohalik omavalitsus.
Valla omanduses olevaid kinnistuid hooldab vallaasutus VAHEKO, samuti kannab VAHEKO hoolt valla
teede eest. Kindlasti peab ka vald senisest tõsisemalt
heakorraga seotud probleemidesse suhtuma, eriti
sellesse, mis puudutab valla omanduses ja avalikuks
kasutamiseks mõeldud kinnistuid.
Järjest rohkem kaldun arvama, et olukorra lahendamiseks saavad väga palju kaasa aidata vallaelanikud
ise, hooldades oma kinnistuga piirnevat ala. Samuti
juhtides ka naabrite tähelepanu heakorrale.
Heakorra osas kehtib põhimõte, et oma aiatagust või
oma korteri ukse tagust (ka kortermaja ümbrust) peab
koristama ja hooldama omanik ise. Nagu artiklist
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lugeda on tihti asi kinni suhtumises. Rae valla volikogu
on küll kehtestanud heakorraeeskirjad, kus ka küllalt
täpselt kirjas nõue krundi omanikule korrastada
kinnistuga piirnev hooldusala. Kahjuks nimetatud
dokument on paber, mis ei niida rohtu ega istuta puid.
Rae vallavalitsus koostöös volikoguga on rõõmuga
nõus toetama kodanike, kui plaanitakse suuremaid
haljastus- ja hooldustöid, meenutagem või igakevadist
heakorranädalat.
Oma isikliku kogemuse põhja võin öelda, et kodanikualgatusel on suur jõud. Kogemus pärineb Jüri aleviku
Kopli pargi võsast puhastamise organiseerimisest ja
töödel osalemisest.
Ingridi Puki üleskutse väärib aga toetust, tasub vaadata
enda ümber ja alustada kasvõi sellest, et mitte loopida
prahti maha.
Meelis Kasemaa, abivallavanem:

RAMMUMEES LAGEDIL
Augustis elasime olümpiamängude tähe all. Lagedi
rahval oli võimalus näha oma silmaga ka üht teistlaadi
sporditegemist - 21. augustil Lagedi kiigeplatsil
rammumehe võistlust.
Kümme aastat on rammumehe võistlust Vello Voogi,
Siiri ja Aldo Laidi eestvedamisel peetud Jüris, nüüd
usaldati selle läbiviimine Lagedile. Rammumehe
võistlus ei ole Rae valla meeste-naiste väljamõeldis,
vaid see toimub väljakujunenud mängureeglite järgi.
Sama võistlusala võib erinevatel võistlustel pisut
erineda. Näiteks kantakse raskusi kas mööda
horisontaalteed, kaldteed või treppe. Kui vaadata
rammumehe võistluste vabariiklikku kalendrit, siis
tänavu on võistlused toimunud Tartumaal, Mulgimaal,
Võrumaal jm. Kokku on tänavu peetud 11 selle ala
vabariiklikku võistlust. Teadaolevalt võistlevad parimad
rammumehed isegi väljaspool Eestit. Täpsemalt
rammumeeste tegemistest saab lugeda internetist
aadressil \\www.amazon.ee\ ja \\www.powerman.ee\.
Rammumehe võistlust ei peeta kõigile tuntud
olümpiadeviisi kiiremini, kõrgemale, kaugemale
põhimõttel, vaid see on üles ehitatud ürgse jõu
kasutamisele. Jutt on samast ürgsest jõust, mida
Vargamäe Andres oma lõputute põllukivide peale
kulutas.
Võistlused valmistas ette ja viis läbi Lagedi Kangete
Kargajate klubi, toetas Rae Vallavalitsus. Võistlejaid oli
kohale tulnud Võrumaalt, Tartumaalt, Virumaalt,
Harjumaalt. Kahjuks ei võistelnud keegi Rae vallast.
Kavas oli seitse ala, millega püüti rakendust leida
erinevatele lihasgruppidele. Kõigepealt tuli visata 32 kg
raskust sangpommi üle pea selja taha. Seejärel oli
päeva raskeim ala ka selles mõttes, et just samaks
ajaks otsustas ilmataat kaela saata sagara vihma.
Võistlejatel tuli kantida 400 kg raskust traktorikummi
kolm korda, seejärel kõndida kahe 115 kg raskuse
kohvriga ümber 7 meetri kaugusel oleva lipu ja

Raskuste tõstmine

traktorikummi kolm korda tagasi kantida. Kujutage ette,
et kumm on märg, kohvrite käepidemed on märjad,
maapind on libe, ise oled märg ja mudane … Aga kõigil
võistlejatel olid võrdsed tingimused. Järgmine ala oli
inimlikum - tuli väljasirutatud kätega hoida aja peale 12
kg raskuseid hantleid. Ka vihm jäi üle. Peale hantlite
hoidmist oli jõutõmme - võistlejatel tuli 205 kg raskusele
kangile tuul alla teha ja seda hoides selg sirgeks ajada,
võistlus käis kordade arvu peale. Seejärel tuli talvine ala
ree tõmbamine. Hr Sagris tegi korraldajatele võistlusplatsil selgeks, et tegemist pole mitte ree, vaid saaniga.
Järelikult tuli võistlejatel sikutada enda poole saani, mille
peal oli neli kena neidu. Seejärel oli järg kiige käes.
Võistlejad hoidsid aja peale väljasirutatud kätega vinna
tõmmatud kiike. Kätele mõjunud tõmbejõud oli 125 kg.
Võistluse viimasel alal tuli veoauto kasti tõsta 120, 140,
160 ja 180 kg raskused betoonist kuubikud. Raskeimat,
180 kg raskust kuubikut üritas tõsta ja tegi seda edukalt
ainult üks võistleja, Andrus Murumets, kes oli selleks
ajaks juba kindlustanud endale esikoha.
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Võistlusalade atribuutika jäi peale ala lõppu oma
kohale, nii oli külameestel võimalus ka oma võimeid
testida. Allakirjutanu tähelepanekute kohaselt prooviti
ainult hantleid väljasirutatud kätega hoida. Teisi
võistlusalasid peeti ilmselt liiga raskeks. Eriti meeldiv
on tõdeda, et kohalikud koolipoisid jälgisid
rammumeeste esinemist tõsise hoolega. Loodetavasti
innustas see kõiki kohalikke poisse rauaga rassima,
selle asemel, et teadete tahvleid lõhkuda, rippsilda
lammutada, koolimaja saalis toole vastu põrandat
taguda või muul viisil vandaalitseda. Ürgset jõudu saab
ju palju inimlikumal kombel rakendada.
Põhivõistlusega samal ajal toimusid täpsusvõistlused
lastele. Osavõturohkeim ja põnevaim oli saapa
täpsusvise. Saabast tuli lennutada autokummidesse,
mis andsid erineva arvu punkte. Populaarne võistlusala
oli ka korvpalli vabavisked. Kolmandaks võistlusalaks
oli rõnga täpsusvise. Laste võistlused valmistas ette ja
viis läbi kohalik koolmeister Eele Sekk. Täpsemad said
väikese auhinna.
Pärast võistlusi oli kõigil võimalus vaadata pooletunnilist ratsaetendust. Ratsaetenduse olid lavastanud
kohalikud ratsasporditreenerid Ain Unt ja Riina Seder.
Seejärel sai asuda võistluspäeva pidulikuma osa
autasustamise juurde. Tseremoonia viisid läbi valla
kultuuri- ja haridusameti juhataja Heli Niin ning
võistluste peakorraldaja Raivo Kruuk. Esikohale tulnud
Andrus Murumetsale andis karika ja ka rändkarika üle
võistluste peakohtunik Aadi Potter. Teisele kohale
jõudis Jüri Rannaste ja kolmandaks jäi Peeter Aan.
Olgu siinkohal mainitud, et Andrus Murumets esines
k.a juulis edukalt kahel rahvusvahelisel rammumehe
võistlusel. Ungaris 10. juulil peetud rahvusvahelise
rammumeeste võistluse võitis Balti meeskond, mille
koosseisus oli ka Andrus Murumets. Seejärel Riias
peetud maailma suurimal rammumeeste võistlustel,

Võitjad. Vasakult Peeter Aan - III koht,
Jüri Rannaste - II koht, Andrus Murumets - I koht

kus osalejaid oli 22 riigist, võitis jälle Balti meeskond,
kuhu kuulus taas Andrus Murumets.
Kogu võistluspäeva juhtis ja kommenteeris Meelis
Sekk, helivõimenduse ja muusika eest hoolitses Rene
Lust, stopperi nuppe vajutas kohaliku kooli direktor Jüri
Järvik, kohut mõistsid Aadi Potter ja Enno Lindmaa,
paberitööd tegid Reet ja Rein Karm. Lilled võistlejatele
organiseeris Aleksander Torjus. Sööki-jooki pakkus Jõe
poe pere.
Õhtul oli kõigil võimalus Lagedi koolimaja saalis
ansambli PSTroika muusika saatel tantsu keerutada.
Tänu kõigile, kes võistluse kordaminekule kaasa
aitasid, eriti Siiri ja Aldo Laidile ning Andrus
Murumetsale, kes võistluste ettevalmistamisel oma
kogemusi meile lahkesti jagasid.
Rein Karm
üks korraldajatest

RAE VALLA KÜLADE PÄEV
28. augustil sai teoks esimene Rae valla külade
päev, mis toimus Vaskjala külas Rae koolimajas.
Üritusele oodati osalema meie valla 27 küla ja 4 alevikku, eesmärgiga kokku saada, suhelda, võistelda
ja meelt lahutada.
Külade päeva avamisel koguneti oma küla või
alevikku tähistava nimesildi taha. Nii oli näha,
millised külad olid esindatud. Rohkearvulisemalt olid
kohal Rae, Veskitaguse, Salu ja Aruvalla külad,
samuti korraldaja Vaskjala küla. Päeva ja õhtu
jooksul osales külade päeval ligikaudu 600 inimest.
Kokkutulnutele ütlesid tervitussõnad - volikogu esimees Raivo Uukkivi, Rae vallavanem Ago Soasepp
ja Vaskjala külavanem ning ürituse korraldaja Aldo
Laid. Varje Malsroos rääkis Rae valla ja Vaskjala
küla ajaloost. Samuti anti kokkutulnute ees Jaan Hio
poolt külavanematele üle nende staatust kinnitavad
aumärgid. Avamisel laulis Jüri Perekoor Rutt
Ridbecki juhendamisel. Mälestuseks esimestest

Patika küavanem Margus Vain
külavanemamärki vastu võtmas
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külapäevadest istutasid külavanemad üheskoos
tamme, puu istutamisele andis oma õnnistuse Jüri
kirikuõpetaja Tanel Ots.
Pärast avamist asuti üksteiselt mõõtu võtma.
Päevajuht Vello Voog tutvustas päevakava, võistlusi
ja ettevõtmisi. Toimusid küladevahelised jõuakatsumised, milleks olid köievedu, teatevõistlus ja jalgpall
kuni 15-aastastele. Nimetatud alad läksid ka
üldarvestusse, mille põhjal selgitati võitja-küla, kes
viib koju rändauhinna - saunakibu ja kelle korraldada
on
järgmised külade päevad. Võitjaks osutus
Vaskjala küla, aga kuna nende õlgadel oli
seekordsete külade päeva korraldamine, siis
järgmisel aastal toimub üritus Salu ja Urvaste küla
eestvedamisel, kelle koondvõistkond tuli II kohale.
Kolmas koht kuulus Aruvalla külale. Kõik külad, kes
oma võistkonnaga välja tulid ja osalesid külade
päeval, väärivad tunnustust. Samuti oli meeldiv
volikogu võistkonna üritusel osalemine.
Õhupallimäng ja tähelepanumäng selgitasid välja
kõige kõvema külavanema, kelleks osutus seekord
Vaskjala külavanem Aldo Laid.
Külavanemad istutasid
esimeste külapaevade mälestuseks tamme

Individuaalselt sai võistelda erinevatel aladel
korvpalli vabavisetes, nooleviskes, saapaviskes,
sangpommi hoidmises. Toimus viktoriin Rae valla
tundmises. Lastel oli võimalus ratsutada, batuudil
hüpata, joonistada.
Külarahvas oli kodus ette valmistanud küla ajalugu
või praegusi tegemisi tutvustav stendid. Ürituse
üheks ideeks ongi anda võimalus esitleda ja
reklaamida oma küla. Samuti olid küladel kaasas
omavalmistatud küpsetised, mida üheskoos õhtul
söödi.
Võistluste vaheajal oli kavas kultuuriprogramm.
Lagedi Ratsaspordibaas etendas filmi VIIMNE
RELIIKVIA ainetel väga huvitava ratsaetenduse.
Rae Kultuurikeskuse lauljate ja tantsijate esituses sai
näha rahvalikku kava, millesse ka pealtvaatajad
tantsima kaasati. Judoklubi Aitado noored judokad
treener Krister Parbo juhendamisel näitasid, mida
nad kõigest aastase harjutamise tulemusena juba
oskavad.
Meelelahutuslikum osa jätkus õhtul
Vaskjala
koolimajas ansambel Pets ja Pojad saatel tantsu
keerutades ja väljas karaoket lauldes. Viimane
osutus vägagi populaarseks.
Nüüdseks on esimesed Rae valla külade päevad
peetud. Suur tänu kõigile, kes ürituse õnnestumisele
kaasa aitasid, eriline tänu Vaskjala küla elanikele
eesotsas Siiri ja Aldo Laidiga.

Veskitaguse küla tutvustav stend

Kristi Aru
Rae Kultuurikeskus
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SUVINE TANTSU-SPORDI LAAGER KOLGAL
Augusti keskel toimus Kolgal
treeninglaager, millest võtsid osa 32
meie valla last, vanuses 7-13.a. Lapsi
tuli Jürist, Lagedilt ja Vaidast,
külalistena Kohilast ja Tallinnast.
Enamikule oli see esmakordselt üksi
kodunt eemal olla. Tänu tublidele
kasvatajatele saadi üle kõigest.
Lisaks tantsusammude harjutamisele kahel treeningul päevas, mõõdeti
ja suurendati ka sportlikke tulemusi.
Ühel õhtusel hilistunnil avastati, et
meie "pisisöömise" toit oli ootamatult
kaduma läinud. Õnneks jäeti kiri
juhtnööridega ja nii leiti paharetid “nõiad” metsast üles. Koos lauldi
“Nõia elu, nõia elu … “ ja söödi leitud
kaup.
Nende päevade jooksul õpiti väga
palju. Füüsiline treening, vaimne
pingutus, uute lastega tutvumine,
laagri korraga harjumine ja ise
hakkama saamine olid väga suureks
katsumiseks nii lastele kui ka nende
vanematele.

Võin julgelt öelda, et Rae vallas elab palju tublisid peresid toredate lastega.
Kindlasti kordame laagrit ka järgmisel suvel.
Suur tänu kultuuri- ja haridusametile toetuse eest.
Eve Aunver
Tantsutreener

UUS HOOAEGA JÜRI NOORTEKESKUSES
6. septembril avati peoga „Tere, noor!“ Jüri
Noortekeskuses uus hooaeg, mis toob endaga kaasa
mõningaid muudatusi võrreldes siiani toimunuga.
Suurimaks muudatuseks noorte ja noortekeskuse
jaoks võib vast lugeda töötajate vahetuse- alates
sügisest töötab Rae Noorteühingus kolm uut inimest.
Noorsootöötajad Maarika Eelmäe ja Oksana Marjunitsh on lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris
noorsootöö eriala ning juhataja/noorsotöötaja Juta
Männisalu lõpetamas õpinguid Tallinna Pedadoogikaülikoolis sotsiaaltöö erialal.
Uuel hooajal soovime noortekeskuses pakkuda
noortele senisest enam sisustatud vabaaja tegevusi
ning põnevaid üritusi. Iganädalaste korraliste
tegevustena toimuvad kolmapäeviti 17.00-19.00
kunstiring ning teisipäeviti 17.00- 18.30 tantsuline
liikumine. Kaks korda kuus toimuvad ühised filmiõhtud
ning korra kuus ühte võõrast kultuuri tutvustavad õhtud.
Lisaks ekskursioonid, peod ja muud üritused vastavalt
noorte aktiivsusele ning tegutsemissoovile.
Hetkel on noortekeskuses võimalik:
! kasutada jõusaali (eelneval kokkuleppel ka
teistel valla elanikel peale noorte);

! mängida pinksi, piljardit ning erinevaid
lauamänge;

! vaadata telekat, videosid ning kuulata muusikat;
! kasutada ruume sünnipäevade, klassiõhtute

ning muude ettevõtmiste läbiviimiseks
kasutada kööginurka;
õppida ja lugeda;
niisama mõnusalt aega veeta;
nimekiri pikeneb vastavalt noorte soovidele ja
huvidele.
Uuest hooajast püüame käivitada ka noorte info- ja
nõustamisteenust, kus noorel on võimalik kokku leppida
aeg individuaalseks vestluseks ning nõuküsimiseks
lahendamaks erinevaid tekkinud probleeme.
Lisaks sooviks siinkohal kutsuda kõiki Jüri aleviku
inimesi, eelkõige noori ja lapsevanemaid, tutvuma
noortekeskusega ning avaldama oma arvamust. Kellel
on tahtmist noortekeskusega koostööd teha, on
oodatud meiega ühendust võtma ning oma ideid
jagama. Jagades oma ootusi ja lootusi noortekeskuse
suhtes, saame me koos muuta selle koha noorte jaoks
arendavaks ning paljude vajadustele vastavaks.

!
!
!
!

Jüri Noortekeskuse noortejuhid ja juhataja

Jüri Noortekeskus on avatud E-R 14.00-21.00
Juhataja vastuvõtuaeg- teisipäev 12.00-18.00
raevalla.noortekeskus@mail.ee
Tel: 6056783 mob: 56606664
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JÜRI KIRIKUST JA KIRIKUÕPETAJATEST
Inimese põhiteema selles maailmas on tema ise, st
inimene oma probleemidega. Enda eksistentsi suhet
ümbritsevaga on ta püüdnud lahendada aastatuhandeid. Mõningad ajaloofilosoofid on oma mõtteid
kirja pannud üldistusega, et tänaseks on inimene
jõudnud sinnamaani, mil elu lahendused on vastuolus
tema lootustele ja püüdlustele. Inimolend on muutunud
elu vastu skeptiliseks ja meisterlikkus olla ebasiiras on
hävitamas suurt hingepuhtust.
Iidsetest aegadest peale on usundilugu oma
mõistetahkudega inimesi elamiskunsti
erinevate
võimaluste juurde viinud. Euroopa kultuuri kujunemist
ja saatust on juhtinud kristlus. Kristlikus kultuuris on
oma aluskonseptsioon - see on monoteistliku absoluudi - ainujumala tunnetus, kui inimese teadvuse
kategooria, elav jõud, mis määrab maailma ja saatust.
Inimese ja absoluudi vahel on ajalooline ilming ajaloolise inimese Jeesus Kristluse näol, tõelise
inimese näol, kes teadis elu ideaali teostamiseks kõiki
vahendeid, mis elu pühitsemiseks vaja. Kristlik õpetus
on sõnastatud Piiblis.
Jüri kiriku pastor Anton-Thor Helle juhtiv osavõtt
põhjaeestikeelse piibli tõlkimisest aastatel 1728-1738
ja selle väljaandmisest 1739. aastal Tallinnas tegi
eestlasele mõistetavaks piiblisõna. Tänu andeka
keelemehe, pietisti, estofiili Anton Thor Hellele on
EELK Jüri kirik tuntuks saanud Eesti kultuuriloos. Aga
ka enne ja pärast Anton Thor Hellet on Jüri kirikus
töötanud õpetajaid, kelle panus meie usuellu ja
kultuurilukku ei ole väike.
Antud teksti kirjutajana olen enamiku faktiandmed
saanud EELK Jüri kirikuõpetaja Jüri Raudsepa tööst
“EELK Jüri koguduse õpetajad läbi aegade”, kirikuõpetaja Jakob Aunveri väljavõtetest kirikukroonikatest,
Jüri kirikuõpetaja Rudolf Winkleri koostatud kroonikakatketest perioodika vahendusel, Nabala palvemaja
jutlustaja ja Mäe talu peremehe Martin Saare algses
kirjaviisis kirjutatud “EHVANGELJUMI LUHTERI USU
KOGUDUSE JÜRI KOGUDUSE LÖHIKE KROONIKA”
ja aastate jooksul kogutud materjalide põhjal, mis
puudutavad sündmusi ja inimesi endises Jüri kirikukihelkonnas, praeguses Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Jüri Koguduses.
On alust kirjutada, et kuigi 13. sajandil said Jüri
kirikukihelkonna elanikud ristitud katoliku kirikuteenrite
poolt ja kirik ehitatud, pole kirjalikke andmeid (või on
need üles otsimata?) katoliku pastoritest kuni 16. sajandini. Eesti Ajaloarhiivis ja mujal arhiivides olev
vanasaksakeelne Jüri kirikulugu tuleks tõlkida täies
mahus eesti keelde, et saaks konkreetse faktilise
materjaliga täiendada olemasolevat küllaltki lünklikku
Jüri kihelkonna ajalugu.
1401. aastast asub Jüri kirik Karla külas. Kas esimene
kirik oli puu - või kiviehitis, on teadmata. Samuti ei teata,
millal ehitati 1884. aastal mahalõhutud kirik. On teada,
et 1418. aastal pöördunud paavst Martin V viie kardinali
poolt kokkuseatud pattudeandeksandmise kirjaga Jüri
koguduse poole kingituste saamiseks. Annetajatele
anti patud 100 päevaks andeks. Kas oli siis pastoriks
esimene kirikuraamatutes mainitud pastor Benedik-

tus, kelle kohta andmed puuduvad või keegi teine?
Esimesest eesti soost pastorist pajatavad aga Tallinna
linnaarhiivi materjalid.
Hans Kuhn oli Jüri kirikuõpetaja aastatel 1525 - 1549.
Usupuhastuse ajajärgul hakkasid kolm Tallinna õpetajat
(Johann Lange, Zacharias Hasse ja Herman Marson)
nõudma, et jumalateenistused peetakse mitte enam
ladina keeles, vaid rahvale mõistetavas emakeeles
eesti keelt oskavate õpetajate poolt. Hans Kuhnist sai
esimene eesti soost kirikuõpetaja Eestimaal, kelle
õpetasid välja Tallinna raehärrad. Ta oli sündinud Rae
mõisas, kus elas tema isa Vaskjala Mats.
Pastor Johannist, Johann Robert von Geldenist
(Jüri pastor aastast 1580) ja pastor Heinrichist ei ole
andmeid.
Georg Salemann oli Jüri kirikuõpetaja aastatel 1626 1632. Sündis 1597. aastal. Täpne sünnikoht pole teada.
Ühe versioonina on ta sündinud Pommeris, teistel
andmetel Tallinna kaupmeeste vanema Georgi pojana
Slamis või Salages. On tõlkinud vaimulikke laule H.
Stahli vanemas lauluraamatus. (Heinrich Stahl oli
vaimulik ja kirjamees, kes andis välja eesti - ja saksakeelseid protestantlikke kirjaraamatuid. Peateos 16321638.a neljaosaline “Hand- und Hausbuch für das
Fürstenthum Esthen In Liffland”, mis sisaldas Lutheri
väikese katekismuse, riimimata kirikulaule, katkendeid
evangeeliumidest jne.) 1638. aastal esitas Salemann
Tallinna raele rütmi ja riimi seatud koraalide käsikirja. H.
Stahli lauluraamatu teise trüki väljaandmisel oli
Salemann tõlketööde juhataja. Temalt pärineb 45 laulude tõlget. Georg Salemann on ka üks Eesti esimesi
ilmalike luuletuste autoreid.
Rootsi kuningas Gustaf Adolf korraldas 1627. aastal
Eesti alal kiriku katsumise. Piiskop Johannes
Rodheckius kutsus kõik Tallinna ja Tallinna lähiskonna
kirikuõpetajad Tallinna esimesele Eestimaa provintsiaalsinodile. Seal noomitud Jüri koguduse õpetajat
tema lühikeste juuste pärast. Georg Salemann suri
Tallinnas 1657. a katku. Salemanni töötamise aegu Jüri
kirikukoguduses oli Lehmja mõisa omanikuks Bogislaus
Rosen, kes oli Pommerist pärit kaupmees ja kellele
Rootsi kuningas kinkis aadliseisuse. Oli 17. saj üks
rikkamaid ja mõjukamaid mehi Eestimaal. On maetud
oma perekonnaga Niguliste kirikusse, kus ta olulisemaid patroone oli.
Olaus Nicolai Duncanus oli Jüri kirikuõpetaja aastatel
1632-1637. Rahvuselt rootslane. Õppis Tartu Ülikoolis.
1627. aastal oli Riias koduõpetajaks Padise kloostri
krahvi ja Riia linnapea Thomas Rammi juures. Tegev oli
ka Jõelähtme koguduse õpetajana. 1359. aastal on
ilmunud temalt trükis kõne Matteuse VI raamatu alusel.
Jacob Praetorius oli Jüri kirikuõpetaja 1638. aastal.
Johann Conrad Schneider oli Jüri kirikuõpetaja
aastatel 1658-1682. Pärines Põhja - Rootsist. Tuli Jürisse pärast Praetoriuse surma 1658. aastal. Sai praostiks
1676. aastal. Suri 1682. aastal. Kuni 1658. aastani,
millal õpetaja Schneider ametisse tuli, puuduvad
täpsemad teated kirikuhoone seisukorra kohta ja
kirikukoguduse töö kohta. 1627. aastal võetakse kiriku
eestseisja Treiden von Rathi ettepanekul jumalalaekast
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50 taala laenuks kiriku ehitamiseks. Hiljemini olevat
see summa Rae valla talupoegadelt sisse nõutud.
1638. aastal remonditud kirikut väljastpoolt ja tehtud
uued aknad. 1658. aastal remonditud kirikut nii väljast
kui seest. Katuse parandus võetud kahe aasta pärast
ette. Talupojad maksnud naelte eest 24 hõbetükki.
17.saj alguses hakati kirikuehitusi ühiselt ehitama,
varem oli ehituse osad jaotatud mõisate vahel. Lauad
ja muu materjal, mille talupojad kohale vedasid, osteti
raha eest või saadi annetustena natuuras. Töölised
saadeti mõisast ja palk maksti kas kirikukassast või
selle kandsid mõisad. 1663. aastal ehitati käärkamber
ja ilustati Martin Lutheri pildiga. 1675. aastal jõuti uue
torni ehitamisega lõpule. Selle ehituseks maksid
talupojad 118 hõbetükki. 132 sülla pikkuse surnuaia
kiviaia eest hoolitsesid talupojad. Õpetaja Schneideri
ajal 1666. - 1667. a ehitati uus pastoraat, millele
õpetaja kingitud lipp lehvima pandi. Esimene dokumentaalne teade pastoraadi kohta on aastast 1626.
Sel aastal kutsuti ametisse õpetaja Georg Salemann,
kellele lubati olemasolev lagunev pastoraat korda teha.
Schneideri ametisse astumise ajaks oli pastoraadis
neli tuba, katus lagunenud, aknad katki. Puudus
leerituba. Kõik teised ehitused oli lagunenud või ära
põlenud. Aedu ei olnud olemas.
Ludwig Schultz oli Jüri kirikuõpetaja aastatel 16831688. Sündis Tallinnas, koolihariduse sai Saksamaal.
1684. aastal sai ülesandeks osalema hakata Uue
Testamendi tõlkimisel eesti keelde. Suri 1688. aastal.
Kui Ludwig Schultz 1683. aastal ametisse kutsuti, siis
nõudsid kirik ja pastoraat uut remonti. Tema ametisseõnnistamise päeval ei olnud pastoraadis niipalju puid
olemas, et toitu oleks saanud keeta.
Peter Koch oli Jüri kirikuõpetaja aastatel 1689-1710.
Sündis Tallinnas. Hariduse omandas Wittenbergi ülikoolis. Ta sai 1706. aastal Ida - Harju praostiks. Suri
katku 1710. aastal.
Mag. Arend Johann Knüpffer oli Jüri ja Jõelähtme
kirikuõpetaja 1710. a, kuna kõik ümbruskonna
õpetajad olid katku surnud. 1711. aastal läks ta
Kuusalu koguduse õpetajaks. Suri 1737. aastal.
Heinrich Chistoph Wrede oli Jüri kirikuõpetaja
aastatel 1712-1713.
Anton Thor Helle ametisseõnnistamine Jüri kiriku
õpetajaks toimus 1713. aastal.
Kirikumõisa maa hulka kuulus kirikumõis, Kõstrimäe
talukoht, Selli (Karla ja Vaskjala küla piirimaa ) ja
Taaritamme heinamaa. Kirikumõisa piirid olid Taani ajal
enam-vähem kindlad ainult Lehmja mõisaga ja 1695.
aastast Rae mõisaga. 1695. aastal oli küll Taaritamme
heinamaa tüliõunaks koguduse ja Rae mõisahärra
vahel, kuid kohtuotsuse kaudu määrati Taaritamme
heinamaa kogudusele. 1658. aastal oli kirikumõisal
kaks talupoega: Kõstrimäe Erich ja Karba peremees.
1683. aastal elati Kõstrimäel hästi, peremeheks
Nigulas, Karba Jaan aga viletsalt. 1694. aastal ei
maksnud talupojad enam kirikule makse, tegid aga
nädalas kirikumõisale teatud arvu päevi. Kirikukroonika on maininud, et Jüri kiriku talupojad olevat
võrdlemisi nõrgalt kupjakeppi tunda saanud. Talupoegade kohustus õpetajale maksusid maksta on pärit
katoliku ajast. Mõisad olid maksudest vabad. Liivi sõja
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ajal otsustasid mõisnikud õpetajale ka mõisate pealt
teatava määra vilja maksta. Esimesed üles-tähendused
kirikumaksudest Jüris on aastast 1683 õpetaja Ludvig
Schultzi ajast. Seati sisse maksude-raamat andmetel,
mida talupojad ja köster andsid.
Kõnealune periood hõlmas ajajärku 14. sajandist kuni
18. sajandi alguseni.
Vt ka 2004. aasta juunikuu Rae Sõnumeid.
Järgneb
Varje Malsroos

Jüri kiriku teated
Piiblitunnid igal esmaspäeval
kell 19-21 Teemajas
Oodatud on kõik, kel huvi Piibli sõnumi
vastu. Piiblitunnid toimuvad
vestlusringina, kus igaüks saab oma
mõtteid ja kogemusi jagada.
Uus leerikursus Jüri koguduses
algab 6. oktoobril kell 19 kirikus
Kokku saadakse kolmapäeviti
kell 19-21. Leeriõnnistamine
1. Ülestõusmispühal 27.03.2005.
Palume leeritulijatel endast kantseleis
teada anda. Samas saab ka täendavat
infot.
Kantselei Jüri kirikus on avatud:
T ja N
kl 11-15
K
kl 15-19
P
kl 11-12
Kantselei tel 604 8387

Securitase patrulli
lühinumber on 1660.
Kutsu abi!
AUGUSTIKUUS
registreeritud surmad:
Adelheid Tali
Vassili Laptev
Olga Ivanova
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Lagedi aleviku sügispidu

03. oktoober
Lagedi kiigeplatsil

v Kell 11 – võistluste ja sügispeo avamine

Üritust toetavad:

23

24 RAE SÕNUMID
Ostab ja võtab müüki kinnistuid,
eramuid, suvilaid, maamaju ja
kortereid.

september

“MAGUS ALGUS”

Sobivuse korral kiire tehing.
600 76 08,
56 455 048, 56 44 346
K.Kaarus
viruvarakv@hot.ee
Kaluri tee 5, Haabneeme

LASTE TANTSUVÕISTLUS
“Vaida sügis 2004 ”
Laupäev, 25. september 2004
Vaida spordihoone, Vana-Tartu mnt. 29

Algus kell 10.30
Ostame maad Harjumaal,
võib olla veel
kinnistamata.
vara@kinnisvaraplaza.ee,
tel 61 09 999; 56 604 450.
Tallinn, Narva mnt 7
Matkapunkt Kinnisvara.

Piletid: 35.- kr.
Palume külastajatel kasutada vahetusjalatseid!

Töötab kohvik!

Info : www.laguun.ee

Võistlust toetavad: Rae Vallavalitsus

Kiili keskuse kõrval müüa
veel viis viimast Tamme
kinnistu osa 43 EEK/m2 pluss
liitumistasud. Detailplaneeringu algatatud.
Avalik arutelu 1. oktoobril
Kiili vallavalitsuses.
Info Malle Haki/FIE
tel.56 494 572
OÜ Semtik teostab
ehitusgeodeetilisi töid:
Võrkude teostusmoodistamine,
kõrguste ülekandmine,
mahamärkimistööd,
topograafilised alusplaanid.
Tel. 58163993,
e-mail: semtik.info@mail.ee

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

Jüri
Ratsaspordikeskus
pakub tööd
HOBUSTE HOOLDAJALE.
Lisainfo
tel: 51 48 250

Tel: 5276985

Tammiku autopesula pakub
tööd pesijale (mees/naine)
vanuses 25-55 a.
Väljaõppe kohapeal.
Helistada pärast 17.00
6034334, 53811077.
Tammiku Vara OÜ
Veetorni 9
75301 Jüri, Rae vald

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.

RAAMATUPIDAJA,
bil.võimeline, maj. kõrgharidus,
suured kogemused,
otsib tööd oma kodukontoris.
Raamatupidamisarvestus,
aruandlus, suhtlemine riigiametitega, korrastan ka vanu
perioode.
Raamatupidamisprogramm
jm. töövahendid olemas.
Tel. 56 986 706

