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Uus kultuurikeskus on valmis
22. novembril toimus rekonstrueeritud Rae Kultuurikeskuse taasavamine. Rae valla suurim kultuuriasutus oli remonttööde tõttu suletud ligi pool aastat. Endise üsna
pimeda ja tumedates toonides
saali asemel ootab külastajaid
kaasaegne, heledates toonides
kultuurikeskus.
Uue näo ja sisustuse on saanud 240 istekohaga saal,
ehituse käigus lisandus saali rõdu. Lisandusid kaks
20-kohalist seminariruumi ja prooviruum, täielikult
renoveeriti pesemis- ja riietusruumid. Järgmise aasta alguspoolel avatakse ka kohvik. Renoveerimistööde teostajaks oli AS Facio. Tööde maksumuseks kujunes ca 13 miljonit krooni, millele lisandus ca 2 miljonit sisseseade maksumuse eest.
Piduliku avamishetke tunnistajateks olid esindajad kultuuriministeeriumist, naabervaldadest, lasteaedadest-koolidest ja mujalt. Kohal olid ehitajate ja
vallavalitsuse esindajad.
Rae vallavanema Raivo Uukkivi sõnul on tegemist valla rahvale väga rõõmsa sündmusega. „Viimastel aastatel on meie Kultuurikeskus olnud väga viletsas seisus, tänu sellele on ka rahvas temast võõrandunud,” arvas Uukkivi. „Täna on saanud maja täieliku
uuenduskuuri ning vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele. Nüüd on pall valla kultuuritöötajate käes, kellest
sõltub, kas see maja hakkab täitma talle pandud funktsiooni ka sisuliselt, kas maja hakkab elama.”
Reedel, 25. novembril tähistati kultuurikeskuse saalis ka valla 139. aastapäeva. Mitmekülgses ja huvitavas
kontsertkavas astusid üles valla kultuuritegijad – Rae
Laulustuudio, naisrühm Jüri Marid, laulu- ja tantsuansambel Lustilised, segarühm Sukad & tagi, Jüri perekoor, Jüri segakoor, Ott Lepland, Brey Velberk, Linda
Kelder flöödil. Pidulikumad hetked saabusid valla teeneteplaatide üleaandmisega, tänavu said need Varje
Malsroos ja Linda Pihu. Auhinnad anti üle ka konkursi Kaunis Kodu võitjatele. Õhtu teises osas esines võistlustantsupaar Laura Wimmer-Oliver Papp, tantsumuusikat esitas Karl Madis. Meeleolukas õhtu uuenenud
kultuurikeskuses kestis esimeste hommikutundideni.

Renoveeritud kultuurikeskuse pidulikul avamisel lõikasid lindi läbi vallavanem Raivo Uukkivi (vasakul), kultuurikeskuse juhataja kt Kristi Aru (keskel) ning Harju Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Enn Kasemaa (paremal).

Tammeparketiga kaetud ja põrandasoojustusega saalis on nüüd ka 60-kohaline pehmete
istmetega rõduosa.
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Jõulukuu üritused
Rae Kultuurikeskuses
13. detsember kell 12.00-18.00
Jõulueelne käsitööpäev
Kaasa käärid ja nõel, lõnga ja siidi,
ajalehti. Punume põnevaid kingitusi jõuludeks, kaunistusi seinale, lauale, põrandale. Nöörimaterjali saab ka kohapeal.
Kell 14.00 Moedemonstratsioon
Petteri Hasa trummisoolo saatel
Lektorid:
Hans Kuusiku – nööritööd
Ülo Pless – taimetööd
Aino Pajupuu – tehnikad
Mari-Leen Peep - kujundused

14. detsember kell 18.00
Rae Huvialakooli jõulukontsert
Sissepääs tasuta

20. detsember kell 16.00
Pensionäride jõulupidu (üritus eelregistreerimisega)

21. detsember kell 18.00
Suurte perede ja puuetega laste jõulupidu (üritus kutsetega)

28. detsember kell 19.00
Rae Laulustuudio kontsert

30. detsember kell 20.00
AASTALÕPUPIDU ansambel Apelsiniga, üllatusesinejad

Jumalateenistused Jüri
koguduses
Pühapäeval, 18. detsembril kell 12 IV advendipüha
jumalateenistus armulauaga
Reedel, 23. detsembril kell 10
Koolide jõulujumalateenistus

Jõuluõhtul, 24. detsembril
kell 16 Püha Jõuluõhtu ju-
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UUDISED

ELVESO uudised
Soojus
Võttes aluseks AS ELVESO edastatud
taotluse koos hinnakalkulatsiooni ja seletuskirjaga, kooskõlastas Rae Vallavalitsus 1. märtsist 2006 a. kehtima hakkavad uued soojusenergia piirhinnad Jüri ja Vaida alevikes. Uued
piirhinnad ilma käibemaksuta:

1. Jüri aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 595 kr/MWh
2. Vaida aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 851 kr/MWh
Võrreldes kehtiva soojuse hinnaga on tõus
Jüris ca 20% ja Vaidas 72%.
Soojuse hinna järsu tõusu vajadus tuleneb
käesoleval aastal toimunud kütuste hindade
hüppelisest tõusust. Põlevkiviõli hind tõusis
eelneva kütteperioodiga võrreldes 2,12 korda
(Vaida katlamajas kasutusel 100% põlevkiviõli ja Jüris ca. 10% vajaminevatest kütustest).
Jüri katlamaja põhikütusena kasutatav kütteturvas maksab 2004. aasta algusega võrreldes 2,08 korda enam. Kütused on ostetud kasutades riigihankemenetlust. Veel kasutatavad
puidujäätmed on kallinenud viimastel aastatel ca 20 % aastas.
Kütuse osa on soojuse hinna juures aga
määrava tähtsusega, seda eriti Vaidas (72 %),
mis ettevõtte struktuuri muutustega saavutatud tegevuskulude vähenemist ei lase esile
tõusta. Vaida kaugküttevõrgu tegi kütuse hinnatõusu suhtes haavatavamaks suured trassikaod (36 %). Hinda mõjutab negatiivselt katlamaja väike müügipiirkond ja tsükliline töö
(suvel seisab), mis pikendab vajalike investeeringute tasuvusaega.
Arvestades kompleksselt eelpooltoodud
asjaolusid ja Vaida tingimustes reaalselt eksisteeriva alternatiivkütuse – puidujäätmete
olemasolu, otsustas AS ELVESO viia Vaida
katlamaja võimalikult kiiresti üle puidukütusele. Käesolevaks ajaks on alustatud üldehitustöödega, korraldatud riigihange katla pai-

malateenistus. Muusikaga
teenib Jüri Gümnaasiumi
mudilaskoor ja Jüri Perekoor
kell 18 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus. Muusikaga
teenib Jüri Segakoor
I Jõulupühal, 25. detsembril kell 12 Jõulupüha
jumalateenistus armulauaga. Muusikaga teenib Jüri
Perekoor ja solist Pille Lill.
Jumalateenistusest teeb te-

galdaja ja eelkolde ehitaja leidmiseks ning selle võitja AS-ga Hekotek ka hankeleping sõlmitud. Tööde lõpptähtaeg on 28.02.2006 a.
Puidukatla käivitumisel väheneb Vaida võrgupiirkonna müügihind (muidu kaotaks investeering mõtte). Hinna vähenemise korral ei ole
nõuet, et see avalikustataks kolme kuud ette.

Vesi
Peetri küla vee ja reovee kanalisatsioonitorustik ühendati uue AS-i Tallinna Vesi vee
ja reovee kanalisatsioonitorustikuga.

ELVESO võlglased
Seisuga 23.november 2005.a. on
AS-le ELVESO võlgu alljärgnevad
eraisikud ja firmad, kellelt ootame
arvete õigeaegset tasumist:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ege Kalme
Elamu Betooni 6
Gumista OÜ
Kalev AS
KÜ Vaida Kaseke
SPS Arenduse OÜ
Venthall OÜ
Vesima Grupp OÜ

Jaanuarist 2006 hakkavad AS
ELVESO elektrienergia müügipiirkonnas kehtima uued

ELEKTRIENERGIA
MÜÜGI JA VÕRGUTEENUSTE OSUTAMISE
TÜÜPTINGIMUSED.
Tüüptingimuste terviktekst on
AS ELVESO kodulehel
aadressiga www.elveso.ee.

leülekande ETV
Esmaspäeval, 26.
detsembril kell 15 II Jõulupüha ja koguduse jõulupuu
Nabala palvemajas.
Laupäeval, 31. detsembril
kell 18 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Pühapäeval, 1. jaanuaril
kell 12 Uusaasta jumalateenistus armulauaga
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Vanad rehvid saab
tasuta ära anda
Alates 1. jaanuarist 2006 hakkab kehtima taaskasutuskohustus vanadele rehvidele ja seoses
sellega võtab MTÜ Eesti Rehviliit eraisikutelt tasuta vastu korraga kuni 8 rehvi Tallinna
Prügila kogumispunktis.
Kogumispunkt on Jõelähtme prügila, mis
asub Rebala külas Jõelähtme vallas. Punkt on
avatud tööpäevadel 06.00-22.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 08.00-18.00 (pühade-eelsetel lühendatud tööpäevadel 06.0018.00). Infot saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee

Kohvik Jüris

Kahe päevaga koguti 8 tonni jäätmeid
Oktoobri lõpus toimusid Rae valla territooriumil vallavalitsuse ja MTÜ EES-ringlus
koostöös vanade elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisringid. Kahe päeva jooksul koguti 126-st registreerunud majapidamisest kokku üle 300 erineva vana elektrija elektroonikaseadme, sealhulgas oli 124
külmkappi, 89 televiisorit ja 38 pesumasi-

nat. Jäätmed kaalusid kokku ligi 8 tonni.
Rae vallale lähimad elektri ja elektroonikatoodete jäätmete kogumiskonteinerid paiknevad Tallinnas, Raudtee 60, Nõmme Kaubanduskeskuse taga (avatud T 15-18, L 9-12),
Paide tn 7 Taaskasutuskeskuse hoovil (avatud
E-R 11-19, L 11-16) ning Rummu tee 2, Pirita Selveri parklas (avatud K 15-18, L 9-12).

pakub tööd
köögiabilistele.
Info telefonidel 60 98 444,
56 158 409

Otsin hoidjat
1,7 aastasele tüdrukule

Matkapunkt Kinnisvara
ostab ja otsib oma klientidele
KINNISTUID Harjumaal.

kõikidel tööpäevadel kella
8-15 (lapse kodus).
Nädalavahetused vabad.
Tasu kokkuleppel.
Tel 56 607 111

Lisage oma kinnisvara
(maad, majad, korterid, suvilad)

Pakume tööd

müügipakkumine meie suurimasse
müügisüsteemi.
Usalda tugevaid.

MÜÜJALE

Tallinn, Narva mnt 7 (2.trepikoda 2 korrus)

tel 6109999 mobiil 56604450
www.kinnisvaraplaza.ee

grillhaagises Jüris,
Aruküla tee 18.
Listok Grupp OÜ
Tel 50 36 088
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10 000-kroonine kinkekaart
ootab omanikku
Detsembrikuu on sellel aastal ühele meie valla uuele elanikule eriti
õnnelik – piisab vaid sellest, kui
registreerida rahvastikuregistris
oma elukohaks Rae vald ja oodata, mil tuleb telefonikõne sõnumiga, et olete võitnud 10 000-kroonise kinkekaardi.
Nimelt käivitas vallavalitsus aasta tagasi
kampaania, et iga kuu loositakse nende vahel,
kes on oma elukohaks registreerinud Rae valla, 1000-kroonine Kaubamaja kinkekaart. Igakuiste võitjate seas oli nii noori kui pisut vanemaid inimesi. Vahva kokkusattumus oli see,
et enamasti ei olnud keegi neist midagi suuremat loosimistel ega loteriidel võitnud.
Jaanuarikuus toimub vallavalitsuse istungil
kaks loosimist. 1000-kroonine kinkekaart loositakse detsembrikuus registreerunute vahel, aga
10 000-kroonine kinkekaart kõigi nende vahel,
kes on 2005. aasta jooksul oma elukohaks märkinud Rae valla.
Jaanuarist novembrikuu lõpuni oli selliseid inimesi 690. Nende seas on päris pisike-

Müüa tuntud
firmade vähekasutatud naiste
riideid.
Äri lõpetamine,
hind 30-45 kr/kg, tingi!
Info telefonil 5015080

MÜÜA
kuivad lõhutud
küttepuud - kask,
okaspuu
(30-50cm)
kohaletoomisega.
tel. 6466 013 (kl 10-16),
5626 2850.

Pisikese kingitusena saavad kõik, kes end
Rae valda registreerivad, tassi kirjaga Tere
tulemast!

sed ehk alles tänavu sündinud lapsed kui ka
kõik need, kes tulnud Rae valda elama mõnest
teisest omavalitsusest. Ka detsembrikuus on
vallamajja oodatud kõik need inimesed, kelle
elukoht on Rae vald.
Kui elad siin, siis ka registreeri end Rae
valla kodanikuks!

detsember 2005

• Registriandmeid

saab korrastada vallamajas, registripidaja
Mare Juurikas töötab
vallamajas kabinetis
210. Kodanikke oodatakse esmaspäeviti kell
9–13 ja 14–17 ning kolmapäeviti kell 14–18.
Lisainfo telefonil 6056
756 ja e-mailil mare.
juurikas@rae.ee

• Elukoha registreeri-

miseks võivad pereliikmed esitada ühise elukohateate, sinna juurde lisatakse ruumi
omandit tõendav dokument ja isikut tõendavad dokumendid.

K-Finance Estonia AS on äsja tööd alustanud Kesko kontsernile kuuluva K-Rahoitus OY Eesti
tütarettevõte. K-Finance Estonia tegevuse eesmärgiks on Kesko Agro Eesti AS klientidele
erinevate finantsteenuste pakkumine (lisainfo www.keskoagro.ee). Teenuse pakkumine toimub
koostöös Kesko Agro müügimeeskonnaga. K-Rahoitus on asutatud 1943. aastal Soomes ning
alates 2004. aastast on selle tegevust laiendatud ka Baltikumi. K-Finance Baltikumi peakontor
asub Riias. K-Finance Estonia Jüris asuvasse kontorisse võetakse tööle

Raamatupidaja
Sa vastutad Eesti esinduse raamatupidamisfunktsiooni täitmise eest. Sa valmistad ette aastaaruanded ning raportid Kesko Grupile ja Baltikumi peakontorile. Sinu töö hulka kuulub
maksekorralduste ettevalmistamine, suhtlemine vajalike riigiasutuste ja audiitoriga, eelarveprotsessis osalemine ja rahavoogude jälgimine. Sa osaled krediidiotsuste langetamise protsessis
ning vastutad finantslepingute korrektsuse eest. Sa jälgid maksete laekumist, tegeled võlgnikega
ning nõustad vajadusel kliente. Lisaks sellele osaled Sa uute toodete väljaarendamise ja juurutamise protsessis.
Sobiv kandidaat on bilansivõimeline, raamatupidamisalase kõrgharidusega ning omab vähemalt
paariaastast edukat töökogemust raamatupidajana. Töös on vajalik hea eesti ja inglise keele
suuline ja kirjalik oskus ning baasteadmised infotehnoloogiast. Eeliseks on Hansa Financial
programmi tundmine. Isikuomadustest on olulisemad korrektsus ja süsteemsus, hea suhtlemisja koostööoskus.
K-FINANCE pakub eneseteostusvõimalust alles alustavas ettevõttes, suure kontserni tuge ja
stabiilsust ning võimalust olla väikese tiimi oma näo loojaks.
Konkursist osavõtuks palume täita elulookirjeldus ning esitada sooviavaldus aadressil
www.fontes.ee või saata need märgusõna “K-FINANCE”all e-mailile info@fontes.ee hiljemalt
15. detsembriks k.a.
Lisateave telefonil 6277 077
Konsultant Tiiu Allikvee
Assistent Kadri Sooberg
www.fontes.ee
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Vallavanema aastalõpu pöördumine
Lugupeetud kaaskodanikud!
23. novembril oli meie vallal 139. sünniaastapäev. Kuna see päev on sattunud aasta lõpule suhteliselt lähedale, siis on sellel päeval
tehtud ikka tagasivaateid mööduvale aastale,
sellest päevast on kujunenud omamoodi aruandluspäev.
Teeksin minagi lühikese tagasivaate mööduvale aastale. Vallavalitsuse poolt vaadatuna
on aasta 2005 olnud pöörane aasta- pöörane
ja nii erinev eelnevatest. Erinevus on seisnenud põhiliselt käesoleval aastal alguse saanud
tegevustes.
Kui on suhteliselt loomulik, et üks plaanipäraselt arenev ja suhteliselt heal järjel olev omavalitsus algatab ühel või teisel aastal mõne suurema projekti, siis Rae vald on lõppeval aastal
reaalselt käivitanud kolm suurt projekti.

Suurim projekt on gümnaasiumi
uuendamine
Projektidest on vaieldamatult prioriteetseim ja ka kõige mahukam ning läbiviimise
kontekstis kõige keerukam Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine. See on projekt, mille
algusest lõpuni läheb pea 3 aastat, sest projekteerimisega alustati 2004. aastal ja ehituse lõpptähtaeg on ehituslepingu järgi 2006.
aasta juuli.
Lisaks sellele, et kooli projekt on mahukaim, on ta õpilastele, õpetajatele ning kindlasti ka lastevanematele keeruline aeg, sest õppe- ja ehitustegevus kulgevad käsikäes, teisisõnu võib öelda - õpitakse ehitustandril. Loodan, et suuri probleeme ei teki ja kõige raskematel momentidel kujutatakse ette, kui tore

saab olema aasta pärast…

Uus algus ka kultuuri- ja
haridusasutustel
Teiseks suuremaks ettevõtmiseks oli Rae
Kultuurikeskuse rekonstrueerimine. See töö
valmis valla sünniaastapäevaks ja täna on vallas koht, kus saavad käia harjutamas meie erinevad kultuurikollektiivid ja seda kartuseta
peale proovi külmetuse tõttu haigevoodisse
jääda. Samuti on võimalus häbenemata kutsuda esinema erinevaid külalisesinejaid ja seeläbi pakkuda kodust konkurentsi Tallinna kultuuriasutustele.
Kolmas suurem projekt, millega alustati
lõppeva aasta teisel poolel, on Lagedi keskuse ehitus. Sellesse majja saavad uued, kõikidele nõuetele vastavad ruumid Lagedi raamatukogu ja perearst.
Lisaks loetletud suurtele projektidele said
remondisüsti ka kõik valla lasteaiad, neist suurem töö tehti ära Taaramäe lasteaias. Vaida
Lasteaed Pillerpall saab lõpuks endale saali ja
Jüri lasteaial Tõruke lõpetati fassaadiremont.

Juurde on ehitatud vabaajakeskusi
Eriliseks tegi mööduva aasta seegi, et alates Rae valla taasnimetamisest ei ole vallas kokku rajatud nii palju vabaaja veetmise rajatisi kui
käesoleval aastal. Suurim vabaajakeskus avati 1. juunil Jüris, Kirikumõisa pargis. See rajatis võimaldab aktiivselt aega veeta tervel perel,
erinevate vanusegruppide tarvis on rajatud vastavad atraktsioonid. Teise vabaõhurajatisena
avati suvel rulluisu- ja rulaatraktsioonidega väljak Vaidas ja lõpuks valmis spordiplats ka Jüris Tõrukese lasteaia naabruses.

Valimised näitasid toetust senistele
vallajuhtidele
Erinev on see aasta olnud ka seepoolest,
et järjekordselt sai täis kolmeaastane periood
volikogudesse valitutel. Toimusid uued valimised, kus valijad said anda hinnangu valla
volikogus esindatutele ja uutele kohalikus poliitikas osaleda tahtjatele.
Valimistulemus oli selline, mille taolist
Rae vallas pole nähtud. Valija oskas täpselt
hinnata, kes on ja kes ei ole tegijad. Valimistel said ülikõrge poolehoiu need nimekirjad,
kelle esindajad olid viimasel 1,5 aastal valda
juhtinud. See on kindel märk, et rahvale senitehtu meeldis ja järelikult tuleb samal suunal
jätkata.
Koalitsioon, mis koosneb Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna kohalike
osakondade liikmetest ja toetajatest, on järgnevateks aastateks vastavalt valla arengukavale (mis valmis samuti käesoleval aastal)
koostanud tegevuskava, mille kohaselt on
võimalik tänaseid kitsaskohti leevendada.
Uus arengukava aitab jõuda olukorrani.
kus Rae valda saab nimetada tasakaalustatud
arenguga vallaks, kus on olemas tasemel tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur ning kus elavad inimesed, kes on õnnelikud ja uhked oma
koduvalla üle.
Selles tulevikulootuses soovin kõigile meie
valla kodanikele tagantjärele õnne valla sünniaastapäeva puhul ning samas soovin rahulikke, valgeid jõule ja ilusat aastavahetust.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Volikogu tegeles põhiliselt maa- ja rahaküsimustega
Volikogu pidas novembrikuus kaks istungit.
15. novembril olid enamik päevakorras olnud punktid seotud detailplaneeringute algatamise ja katastriüksustega. Esimene päevakorrapunkt puudutas vallavara võõrandamist,
volikogu otsustas võõrandada Tammiku tee
27 majas asuv korteriomand enampakkumist
korraldamata.
2005. aasta eelarves tehti muudatused,
mis puudutasid eelarve artikliteid ehk siis
koolide ja lasteaedade investeeringute rahad
kanti üle majandamiskulude reale: näiteks
seoses Lehmja Põhikooli ühendamisega Jüri
Gümnaasiumiga ühendati ka Lehmja Põhikooli eelarvejäägid summas 1 220 454.53
krooni Jüri Gümnaasiumi eelarvega ja vastavalt lasteaia juhataja taotlusele suunati Taaramäe Lasteaia investeeringute realt 564
146.05 krooni majanduskulude reale seoses
uue mööbli ostuga.
Varaliste kohustuste võtmise punkti all
nägi volikogu ette 2006. aasta eelarves Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vask-

jala ja Karla külaosade üldplaneeringu koostamiseks vajalikud rahalised vahendid summas 891 200 krooni. Vallavanemale anti volitus sõlmida selleks töövõtuleping osaühinguga E-Konsult.
Otsustati taotleda Rae valla munitsipaalomandisse Rae vallale kuuluvate Assaku alevikus Järve tee 3A asuvate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa suurusega ca
0,65 ha. Otsustati algatada järgmiste kinnistute detailplaneeringud: Järveküla külas Põllu
kinnistu, Vaskjala küla Uus-Mustimäe kinnistu ja lähiala, Vaskjala küla Mauruse kinnistu,
Kopli küla Lõhe kinnistu ja Aaviku küla Vana-Aaviku 20 kinnistu. Kehtestati Ülejõe küla Jõevälja kinnistu detailplaneering. Määrati
kahe katastriüksuse sihtotstarbed.
Volikogu nimetas ka esindajad Eesti Maaomavalitsuste Liitu ning valis majanduslike
huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni
esimehe ja koosseisu.
29. novembri istungi esimese punktina kin-

nitas volikogu 2005. aasta kolmanda lisaeelarve, tulusid suurendati 1 469 438 krooni võrra, lisarahana on laekunud põhiliselt üksikisiku tulumaksu. Vahendid suunati enamasti majanduskuludeks.
Kinnitati Rae valla ametiasutuse struktuur, teenistujate koosseis ja palgamäärad
ning määrati vallavanema ja abivallavanemate töötasu suurused, samuti nende töötamisega seotud täiendavate kulude hüvitamise põhimõtted.
Peremehetuks ehitisteks tunnistati puurkaev Kurna külas, Musti talu Veskitaguse
külas ja Patika-2 elektrivõrk. Võeti vastu
otsus isikliku kasutusõiguse seadmisest Rae
vallale kuuluvate kinnisasjadele OÜ Jaotusvõrk kasuks. Rae valla munitsipaalomandisse otsustati taotleda kaks Peetri külas ja
kaks Kopli külas asuvat maaüksust. Algatati ka Rae küla Räägusilla elamukvartali
detailplaneering ja Rae küla Kivinuki tee
24A ja 24B kinnistute ja lähiala detailplaneering.
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Ülevaated vallavalitsuse istungitest
8. novembri istungi päevakorras
oli 51 punkti. Lisaks vallavalitsuse
liikmetele osales istungil ametnikest
vallasekretär Rita Dimitrijev. Külalistena osalesid AS ELVESO tegevdirektor Andres Aruväli ja soojamajanduse
juht Ain Saagim.
 Arutati AS ELVESO soojusenergia
müügi piirhindade üle. Põhimõtteliselt nõustuti AS ELVESO poolt juhatuse poolt pakutud
piirhindadega (Jüri võrgupiirkond 595 kr/
MWh, Vaida võrgupiirkond 851 kr/MWh),
kuid otsustati neid mitte kooskõlastada enne,
kui on täiendatud soojusenergia hinna kalkulatsiooni seletuskirja ning esitatud nõukogu
heakskiit.
 Arutati Vaida alevikus Vana-Tartu mnt
8 munitsipaaleluruumide võõrandamist. Otsustati, et vallaasutus Vaheko selgitab välja,
kes sealsetest üürnikest soovivad osta vallale
kuuluvat korterit ekspertide poolt hinnatud
hinnaga ning kes seda ei soovi, siis nende korterite müümine korraldada enampakkumisega. Samuti koostab Vaheko volikogu otsuse
eelnõud otsustuskorras müüdavate munitsipaaleluruumide kohta.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati maksta 14le inimesele, määrati üks
hooldaja.
 Tehti otsus põhivara mahakandmise
osas, Vaida raamatukogul lubati bilansist maha kanda kasutuskõlbmatud arvutid, koopiamasin ja aegunud litsentsid.
 Kehtestati Rae vallakantselei teenuste hinnad, paljundustööd maksavad vallamajas 3-6 krooni, faksi saatmine 3 krooni.
 Anti nõusolekud aktsiaseltside Harbet
ja Rudus Eesti vee erikasutusloa taotlustele.
 Otsustati rahuldada Antonina Alliksoo,
Ella Ringi, Valve Vellemäe, Krista Roosi, Viive Rodriku ja Tarmo Vahtrase taotlused seoses korraldatud jäätmeveoga.
 Volikogule otsustati esitada otsuse eelnõu, mis puudutas Järveküla külas Põllu kinnistu detailplaneeringu algatamist. Katkestati
korralduse eelnõu arutelu, mis puudutas Peetri küla Kaasiku–I detailplaneeringu algatamist
ja uute lähtetingimuste kinnitamist. Pikendati järgmiste kinnistute detailplaneeringu lähtetingimusi: Aruvalla küla Lilleoru ja Nisumäe III kinnistud, Veneküla küla Pärnamäe
kinnistu, Kopli küla Pärnamäe kinnistu.
 Kinnitati Rae küla Uuemardi-MardiKroosi 3-Tammiksalu kinnistute piirkonna ja
lähiala detailplaneeringu lähtetingimused. Otsustati vastu võtta ja avalikustada Peetri küla
Roosaare tee piirkonna detailplaneering. Kinnitati projekteerimistingimused Ülejõe külas
Raadiojaama tee 4 elamu laiendusprojekti
koostamiseks ning Vaskjala külas Talle kinnistule üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks. Kinnitati Peetri küla Vägeva ja Uusmaa kinnistute detailplaneeringu-

järgsete kruntide 13-18 hoonestuskava.
 Ehitusload anti OÜ-le Polar Holding
kaksikelamute ehitamiseks aadressidel Roosipõõsa tee 6, 8, 16, 20, 22 ja 24 Rae küla ning
aktsiaseltsile Osoran olemasoleva abihoone
rekonstrueerimiseks üksikelamuks. Anti 6 ehitusluba eraisikutele üksikelamute püstitamiseks, kolmele inimesele anti kasutusload elamu kasutuselevõtuks. Otsustati väljastada kasutusluba aktsiaseltsile ELVESO elektrivarustuse kasutuselevõtuks Jüris Aruküla tee 57A.
Osaühingule UDC anti kirjalik luba väikeehitise (pumplahoone) püstitamiseks maaüksusel
Põllu põik 14, Lagedi alevik. Kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks anti ka ühele
eraisikule. Otsustati keelduda ehitusloa andmisest ühele eraisikule põhjusel, et Kopli küla pereelamute detailplaneeringualal ei ole lõplikku lahendust toimivale tsentraalsele veevarustusele.
 Võeti vastu seisukohad järgmiste maaüksuste riigi omandisse jätmise osas: Järveküla küla Korneli maaüksus; Aruvalla külas Tänava, Vanapõllu, Lepla, Hallikvälja, Uuemaa,
Mätta, Muraka, Kuusiku; Vaida alevikus Karjamaa I ja Vana-Tartu mnt 18A.
 Volikogule otsustati esitada järgmiste
otsuste eelnõud: “Katastriüksuse sihtotstarbe
määramine (Aruküla tee 4, Jüri)”, “Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Sõstra, Karla
küla)”.
 Võeti vastu otsused Tuulevälja, Soodevahe ja Kadaka külas Viikmanni kinnistu
jagamise ja Patika külas Patika 6-19 kinnistu
jagamise kohta.
 Toimus Ege Hirve vaide läbivaatamine. Urmas Mädo, Ege Hirv ega tema esindaja
ei ilmunud vallavalitsuse istungile. Otsustati
rahuldada Ege Hirve vaie osaliselt.
 Otsustati, et vallavanema puhkuse ajal
on tema asendaja abivallavanem Enn Mänd.

15. novembri istungi päevakorras oli
45 punkti. Istungilt puudus puhkusel viibiv Raivo Uukkivi, ametnikest
osalesid vallasekretär Rita Dimitrijev,
kultuuri- ja haridusameti nooremspetsialist Krista Koppel ühe, sotsiaalameti
juhataja Ülle Parmas ühe ja maa-ameti
juhataja Erki Noorak 12 päevakorrapunkti arutelu juures. Külalisena
osales ühe punkti arutelu juures AS
ELVESO juhatuse esimees Toomas
Heinaru.
 Kooskõlastati AS Elveso soojusenergia müügi piirhinnad alates 1. märtsist 2006
Jüri aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 595
krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu) ja Vaida
aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 851 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu).
 Arutati AS-iga Sarbuss sõlmitud õpilasliinide lepingut ning otsustati lugeda ASiga Sarbuss õpilasliinide veoleping sõlmituks

hinnaga 12 kr/km kuni 31.12.2005. Rahandusametil näha ette selleks vajamineva raha eraldamine reservfondist. Enn Mänd kutsub kokku nõupidamise bussifirma esindajaga, et arutada lepingu jätkamise võimalusi.
 Riigieelarvest otsustati maksta ühekordset toetust 24le inimesele põhiliselt ravimite ja küttepuude ostmiseks, lisaks maksti
ühekordset toetust 26le inimesele.
 Rae valla noore muusiku Kaija Pooki
osavõttu rahvusvahelisest koorikonkursist
MTÜ Lasteekraani Muusikastuudio koosseisus toetati 3000 krooniga.
 Pikendati Kersti Heinmäe ja Märt Männastega sõlmitud üürilepingut aadressil Jüri,
Ehituse 6 äriruumi kasutamiseks veterinaaride tööruumina. Üürilepingu tähtaeg on 31. detsember 2008.
 Otsutati garanteerida Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatava projekti “Künka tee kanalisatsiooni ehitamine” kaasrahastamist 100 000 (sada tuhat) krooni Rae valla
2006. aasta eelarvest.
 Vaadati läbi ja kooskõlastati Helju
Piirimetsa, Hubert Uudami, Arved Lanti,
Hans Poltimäe ja Evi Kivimäe taotlused seoses korraldatud jäätmeveoga. Otsustati mitte
rahuldada aktsiaseltsi Balti Veski taotlust ja
rahuldati osaühingu Harbet taotlus seoses
jäätmeveoga.
 Kinnitati Rae küla Lepiku kinnistu detailplaneeringu lähtetingimused, samuti otsustati algatada Peetri küla Kaasiku–I kinnistu detailplaneering ja kinnitada lähtetingimused.
Lähtetingimused kinnitati ka järgmistel kinnistutel: Suuresta küla Suuremetsa kinnistu,
Järveküla küla Otsa 11 kinnistu, Aaviku küla
Tamme tee 2 kinnistu, Rae küla Koplipere I ja
Koplipere tee 1 ning 7 kinnistud.
 Arutati Vaskjala külas Metsavere kinnistul suvemaja ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamist ja Järveküla külas Kodala 34 A kinnistule abihoone
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamist, sellekohaseid otsuseid
vastu ei võetud. Kinnitati Peetri küla Mõigu
tee - Kivi põik ristmikul asuva reoveepumpla
elektrivarustuse ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimused, otsustati Peetri küla Männiku-I kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine. Kinnitati Karla
küla Andrekse kinnistu detailplaneeringujärgsete kruntide 47 ja 48 ning 77 ja 78 hoonestuskavad.
 Ehitusload anti osaühingutele B&S
Blaufuchs, Järelpinge Inseneribüroo, Jaotusvõrk, Kaamos Investeeringud ja aktsiaseltsile
Balti Veski. Otsustati anda viiele eraisikule
ehitusload, kasutusload said üks eraisik ja osaühing Jaotusvõrk.
 Tehti otsus Vaidasoo külas Viljatera
maaüksuse ostueesõigusega erastamise kohta. Määrati Leerimäe tee 10 detailplaneeringu
ala uutele teedele nimed. Tehti otsus õigusvas-
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taselt võõrandatud Andrese 20 maa tagastamise kohta ja määrati selle eest kompensatsioon.
Võeti vastu seisukohad Vaida alevikus Karjamaa katastriüksuse, Lehmja küla Tarmeku
maaüksuse, Aruvalla külas Mustika katastriüksuse riigi omandisse jätmise kohta.
 Otsustati Jüri aleviku ja Karla küla Karu katastriüksuse jagamine ja aadresside määramine, samuti Järveküla küla Leerimäe tee
10 ja Otsa katastriüksuste jagamine ja aadresside määramine.
 Arutati volikogu otsuste eelnõusid munitsipaalmaa taotluste kohta. Volikogule otsustati esitada otsuse eelnõu “Isikliku kasutusõiguse seadmine”.
 Arutleti Harjumaa Teenetemärgi kandidaadi esitamise üle ning otsustati arutelu jätkata järgmisel istungil.

22. novembri istungi päevakorras oli
48 punkti, puudus puhkusel viibiv vallavanem Raivo Uukkivi. Ametnikest
osalesid vallasekretär Rita Dimitrijev
ja jurist Tiit Eenmaa.
 Anti nõusolek alaealisele kuuluva vara võõrandamiseks.
 Arutati Rae valla lasteaedade juhatajate konkursi tulemuste üle.
 Otsustati toetada Rae valla noorteprojekti “Rae valla tugiõpilaste meeskonnakoolitus” ajavahemikul 09.12 – 11.12. 2005 kogusummas 11 000 krooni.
 Kinnitati Lasteaia Taaramäe ja Pillerpall
hoolekogude uued koosseisud. Taaramäe lasteaia hoolekogusse kuuluvad Raul Kinks, Raine Talvet, Eele Sekk, Vallo Tonsiver, Eve
Kaaret, Krista Koppel. Lasteaia Pillerpall hoolekogusse kuuluvad Andres Kaev, Ruth Rootslane, Maret Piiriste, Riina Laherand, Ene
Böckler, Reet Raudkepp. Samuti kinnitati Lagedi Põhikooli hoolekogu uus koosseis, kuhu
kuuluvad Maie Itse, Kaire Maal, Kuuno Kasak,
Erki Tevet, Aadi Potter, Rein Karm ja Heli
Niin. Vaida Põhikooli direktor peab esitama
koosseisu, mis vastab seaduses ettenähtud
nõuetele.
 Otsustati garanteerida Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatava projekti “Karuputke võõrliikide tõrjumine” kaasrahastamist 12 000 krooni ulatuses.

Kooskõlastati Mai Lassi, Silvi
Jürgensi ja Jelena Maguse taotlused seoses
jäätmeveoga.
 Otsustati algatada Peetri küla (Mõigu) Peetri II kinnistu detailplaneering. Otsustati vastu võtta ja avalikustada Peetri
küla Kasemetsa kinnistu, Peetri küla
Häälinurme tn 5 kinnistu ja Pildiküla küla
Kaevu tn 2 kinnistu detailplaneeringud.
Kinnitati projekteerimistingimused Vaskjala külas Metsavere kinnistul elamukompleksi ehitusprojekti koostamiseks, Järveküla külas Kodala 34A kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks, Karla küla Sõstra kinnistule gaasijaotusjaama ja ühendustoru ning juurdepääsutee ehitusprojekti
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koostamiseks.

Anti ehitusluba osaühingule Torm
Projekt Kalmari tee tänavavalgustuse rajatiste rajamiseks ning Kalmari sõidu- ja jalgtee
rajamiseks. Osaühingule Loginvest anti luba lao- ja büroohoone ning väravahoone püstitamiseks; osaühingule SK-Studio olemasoleva tootmishoone osaliseks rekonstrueerimiseks ja juurdeehituse püstitamiseks; osaühingule Plaadiparadiis ehitusmaterjalide laoja kauplushoone püstitamiseks, aktsiaseltsile Skanska EMV olemasoleva autoremondihoone rekonstrueerimiseks tootmishooneks;
osaühingule Nova Haus Immobilien kahe kahe korteriga elamu püstitamiseks Karla külas; osaühingule Plesart Stuudio paariselamu ehitamiseks Karla külla; osaühingule
Gamma Holding majapidamisabihoone püstitamiseks. Ehitusload anti ka viiele eraisikule. Ühe ehitusloa väljastamise ümber tekkis
arutelu ning juristil paluti järgmiseks istungiks anda omapoolne arvamus.
 Anti välja kasutusluba osaühingule
Jaotusvõrk elektrivarustuse kasutuselevõtuks
maaüksustel Ussiaugu, Kapa, Väike-Karjavere, Karjavere, Parbo Vaskjala külas. Kasutusluba anti ka ühele eraisikule.
 Võeti vastu seisukohad maa riigi omandisse jätmiseks Aruvalla ja Patika külades.
 Otsustati muuta üht varasemat korraldust, mis oli seotud Rehe maaüksuse riigi
omandisse jätmisega. Muudeti 12. detsembri 2001 korraldust “Vaba põllumajandusmaa
erastamise võimalikkusest”, 17. veebruari
2004 korraldust “Õigusvastaselt võõrandatud Evardi 9 maa tagastamine ja katastriüksuse Vihuli nimetamine”. Arutati õigusvastaselt võõrandatud Kõpsu-Hans 19 maa tagastamist ja kompensatsiooni määramist, otsuseid vastu ei võetud.
 Katkestati korralduse eelnõu “Jüri alevikus Aaviku tee 12 maa ostueesõigusega erastamise võimalikkusest” lugemine. Võeti vastu otsus Peetri külas Kuldala tee 3 maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta.
Kinnitati projekteerimistingimused Vaskjala
külas Sillavahe 5 kinnistul elamu laiendusprojekti koostamiseks.
 Volikogu menetlusse otsustati esitada otsuse eelnõu “Rae küla Räägusilla
elamukvartali detailplaneeringu algatamine”, samuti 4 munitsipaalmaa taotlust. Volikogule esitatakse ka 3 otsuse eelnõud peremehetuks ehitiseks tunnistamise kohta,
need puudutavad puurkaevu Kurna külas,
Musti talu Veskitaguse külas ja Patika-2
elektrivõrku. Veel esitati volikogule määruse eelnõu “Rae valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine”.
 Otsustati mitte esitada kandidaate Harju maakonna teenetemärgi saamiseks.

24. novembri istungi päevakorras oli
8 punkti. Ametnikest osalesid vallasekretär Rita Dimitrijev, jurist Tiit
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Eenmaa ja rahandusameti juhatajapearaamatupidaja Rita Abel nelja
päevakorrapunkti arutelu juures.
 Otsustati esitada volikogu menetlusse määruse eelnõu “Rae valla 2005. aasta
kolmanda lisaeelarve kinnitamine” ja otsuse eelnõu “Rae küla Kivinuki tee 24A ja 24B
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine”.
 Otsustati raha eraldamine reservfondist seoses õpilasliinidega.
 Võeti vastu otsus seoses rahandusministeeriumi ja Rae valla vahel sõlmitud laenulepingu 3-43-95 laenu refinantseerimisega.
Laen on tähtajaga august 2010 ja summa suurus 3 983 035 krooni.
 Otsustati muuta vallavalitsuse 6. septembri korraldust, mis on seotud Liiva maa ostueesõigusega erastamisega.
 Jüri lasteaia Taaramäe juhatajaks kinnitati 4-kuulise katseajaga Tuulike Seljamaa.
Vaida lasteaia Pillerpall juhatajaks kinnitati
Ülle Alliksaar. Otsustati pikendada Jüri lasteaia Tõruke juhataja ametikoha konkurssi.

29. novembri istungi päevakorras oli
26 punkti. Ametnikest osales vallasekretäri ülesannetes jurist Tiit
Eenmaa.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
kokku maksta 18le inimesele.
 Tunnistati Kuremetsa kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise
parimaks pakkumiseks osaühing Bryant Invest
pakkumine summas 11 120 200 krooni.
 Tunnistati Kuremaa kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise parimaks pakkumiseks osaühing
Bryant Invest pakkumine summas 17
212 000 krooni.
 Otsustati anda välja kaheksa ehitusluba ja kaks kasutusluba. Tehti otsused Jüri
alevikus Rebase tn 12 maa, Pajupea külas
Musti maaüksuse ja Jüri alevikus Aaviku tee
12 maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta. Tehti otsused õigusvastaselt
võõrandatud Kõpsu-Hans 19 maa tagastamise ja kompensatsiooni määramise kohta. Algatati Peetri küla Läike tee 3 ja 8 kinnistute
detailplaneering, toimus Jüri aleviku Aaviku
tee 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine
ja lähtetingimuste kinnitamine. Tehti otsus
Aruvalla küla Ainola kinnistu detailplaneeringu kohta. Otsustati võtta vastu ja avalikustada Peetri küla kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneering.
 Võeti vastu seisukoht Suuresta külas
T-2 Vaida liiklussõlme maaüksus nr 9a riigi
omandisse jätmise osas.
 Volikogule otsustati esitada otsuse eelnõud “Lehmja küla Loomäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” ja “Rae küla Remmelga kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneeringu algatamine”.
 Arutati aktsiaseltsiga Sarbuss sõlmitud veoliinilepingu üle.
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MÄÄRUS

Jüri

15. november 2005 nr 28

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine
Lähtudes kaugkütteseaduse § 9 lõikest 3, Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 52 kinnitatud Rae valla Jüri ja Vaida alevike
kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise kord ja soojusettevõtja arenduskohustus ning võttes aluseks AS ELVESO poolt 8. novembril 2005 esitatud taotluse nr
2068 ja seletuskirja, Rae Vallavalitsus
määrab:
1.
1.1.
1.2.

Kooskõlastada alates 01. märtsist 2006 soojusenergia müügi piirhinnad:
Jüri aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 595 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu);
Vaida aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 851 krooni/MWh, (ei sisalda käibemaksu).

2.

Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

3.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.

Enn Mänd
Abivallavanem
Vallavanema ülesannetes

Detailplaneeringute avalikud
väljapanekud
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute
avalikust väljapanekust 05.
detsembrist kuni 19. detsembrini:
 Peetri küla Häälinurme tn. 5 kinnistu

Detailplaneeringuga nähakse ette jagada
kinnistu kaheks pereelamukrundiks.
 Peetri küla Kasemetsa kinnistu Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu hoonestamine nelja (4) kolmekorruselise korterelamu
ja kuni kolme (3) galeriielamuga.
 Peetri küla Männiku – I kinnistu Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu hoonestamine pere- ja ridaelamute ning korterelamutega.
Detailplaneeringutega saab tutvuda igal
tööpäeval Rae vallamaja II korruse fuajees,
Jüri alevik, Aruküla tee 9. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae
Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 19. detsembriks kella 17.00 või e-posti aadressil
info@rae.ee.

Rita Dimitrijev
Vallasekretär
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Algatatud ja kehtestatud
detailplaneeringud
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
 Karla küla Vikita kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 471.


Assaku aleviku ja Järveküla küla
Inno-III kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 472.
 Rae küla Koplipere I ja Koplipere tee 1 ning 7 kinnistute detailplaneering

nistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 492


Tuulevälja küla Jõeotsa kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 493


Rae küla Lepiku kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 494


Lagedi aleviku Jüri tee 6 kinnistu
detailplaneering

Algatatud Rae Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 473.

Algatatud Rae Vallavalitsuse 18. oktoobri 2005 korraldusega nr 1329

 Rae küla Vahesoo-2 kinnistu detailplaneering



Algatatud Rae Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 474.
 Järveküla küla Iirise kinnistu detailplaneering

Peetri küla Allika kinnistu maatüki
II, Vooremaa ja Vana-Lepiku IV kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 18. oktoobri 2005 korraldusega nr 1331

Algatatud Rae Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 475.

ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:

 Aaviku küla Tamme tee 2 kinnistu
detailplaneering



Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 485
 Suuresta küla Suuremetsa kinnistu
detailplaneering

Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 486

Veneküla küla Kruubergi kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr. 496
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada
kinnistu kaheks elamukrundiks. Planeeritava
kinnistu suurus on 6542 m²

 Järveküla küla Otsa-11 kinnistu
detailplaneering



Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 487

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr.476
Detailplaneeringuga nähakse ette 112
väikeelamumaakrunti, milledest 24 on ette
nähtud paarismajade ehitamiseks, 15 transpordimaakrunti tehnorajatistele, 2 ärimaa krunti,
3 üldmaakrunti avaliku kasutamisega puhkealade rajamiseks ning 2 maatulundusmaa krunti. Planeeritava ala suurus on 47,94 ha.

 Karla küla Külaotsa kinnistu ja
lähiala detailplaneering

Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 488
 Rae küla Uuemardi-Mardi-Kroosi
3-Tammiksalu kinnistute piirkonna ja
lähiala detailplaneering

Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 489


Vaidasoo küla Uus-Sepa kinnistu
detailplaneering

Pajupea küla Leiva kinnistu detailplaneering



Järveküla küla Leerimäe 10 kinnistu teise osa detailplaneering

Vaskjala küla Kesa IV, Ujula tee 25
ja Kesa V kinnistute detailplaneering

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 24. augusti 2005 otsusega nr 457
Detailplaneeringuga nähakse ette 19 pereelamukrunti, 2 ridaelamu krunti, 3 teekrunti ja 1 krunt puhkeala rajamiseks. Planeeritava ala suurus on 3,83 ha.

Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 491



Algatatud Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 otsusega nr 490




Vaskjala küla Veskimäe tee 8A kin-

Järveküla küla Kalmu III kinnistu
detailplaneering

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 24. augusti 2005 otsusega nr 459
Detailplaneeringuga nähakse ette 11 pereelamu krunti, 1 ridaelamukrunt ja 1 teekrunt,
ning 1 krunt puhkeala rajamiseks. Planeeritava ala suurus on 2,5 ha.
 Järveküla küla Aasa-I kinnistu
detailplaneering

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 24. augusti 2005 otsusega nr 458
Detailplaneeringuga nähakse ette 15 pereelamu krunti, 2 ridaelamukrunti, 1 teekrunt, 1
krunt olemasolevate hoonete juurde elamu-ja
ärimaa sihtotstarbega ning 1 krunt puhkeala rajamiseks. Planeeritava ala suurus on 3,74 ha.
 Järveküla küla Liiva-I kinnistu
maatüki 1 detailplaneering

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 24. augusti 2005 otsusega nr 460
Detailplaneeringuga nähakse ette 6 pereelamumaa sihtotstarbega krunti ja 1
avalik teekrunt. Planeeritava ala suurus on
1,79 ha.

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID
TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.
ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.
Tel 52 211 51

Nüüd avatud Jüris,
Veetorni 9
( Tammiku pesula kõrval )

AUTOTEENINDUS
Sõidu- ja pakiautode rehvitööd
ning rehvide müük
Õlivahetus ja müük
Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L kokkuleppel

Tule ja vaata ise!

Telefon: 6 048 775,
OÜ KOKPIT
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Falck tegeles palju liiklusõnnetuste ja kahtlaste isikutega
Erakorralised sündmused


3. novembril sõitis Jüri ringteel kraavi
kaubaveok, keegi vigastada ei saanud, juhtunust teavitati politseid.
 4. novembril saadi kutse politseilt, paluti
julgestada avariikohta Jüri kiriku juures, kus
veoauto rammis kiriku aeda. Õnnetuses ükski
inimene kannatada ei saanud. Juhil puudusid
alkoholijoobe tunnused. Ekipaaži liikmed reguleerisid liiklust kuni politseipatrulli saabumiseni.
 9. novembril helistas Jüri elanik ja teatas,
et nägi meest, kes oli sisse murdnud Ehituse
tänaval ühte korterisse. Kirjelduse järgi pidas
Falcki ekipaaž Jüri Gümnaasiumi juures kinni mehe, kes toimetati konstaabli juurde. Kinnipidamisel isik vastupanu ei osutanud. Konstaabli juures oli juba ka telefonikõne teinud
mees, kes tunnistas, et kinnipeetu on sama isik,
kes murdis korterisse sisse. Kinnipeetu anti
üle politseile.
 10. novembri öösel helistas Loopera
elanik ja kaebas, et naabermajast tuleva
ehitusmüra tõttu ei saa ta magada. Ekipaaž
sõitis kohapeale ja selgitas töölistele öörahu olemust, kes lubasid hommikuni mitte töötada.
 11. novembril tuli politsei väljakutse liiklusõnnetuse paika Patikal. Kraavi oli sõitnud
ja üle katuse rullunud Mitsubishi. Päästeamet
oli juba kohapeal ja kannatada saanud mees
oli auto kõrval. Teave edastati politseile.
 12. novembri päeval oli politsei väljakutse Lagedile, kus tankla juures rammis Kamaz
peateel sõitnud sõiduautot Audi. Kamazi juht
oli alkoholijoobe tunnustega ja üritas sündmuskohalt lahkuda. Audi juht tõkestas ta põgenemist. Õnnetuses inimesed kannatada ei
saanud.
 15. novembril helistati ja teatati, et Jüris
varastati sõiduauto Opel küljest ära lisatuled.
Ekipaaž läks kohe ümbruskonda patrullima,
kahtlaseid isikuid ei leitud.
 15. novembril toimus Lagedil Kooli tänaval liiklusõnnetus. Tee ääres kõndinud meesterahvas sai löögi mööduva veoauto peeglilt.
Veoki juht oli juba välja kutsunud politsei ja
kiirabi, kes jõudsid kohale 5 minutit pärast
Falck`i ekipaaži.
 17. novembri õhtul helistas Peetri küla
elanik ja teatas, et noored poisid kihutavad küla vahel kollase Žiguliga. Ekipaaži saabudes
jätsid poisid auto maha ja jooksid laiali. Teave edastatud politseisse, kellel oli infot nii auto omaniku kui paiknemise kohta.
 19. novembril helistati politseist, et Urvaste külas on põleng. Kohapeal selgus, et põlema oli süttinud üks abihoone. Kohapeal oli
juba 4 tuletõrjeekipaaži, kes rohkemat abi ei
vajanud.
 23. novembril helistas Jüris naisterahvas ja teatas, et korteri ukse taga on eksabikaasa, kes taob jalaga vastu ust. Kohale jõudes selgus, et ekskaasa oli juba lah-

kunud ja olukord rahunenud.
 24. novembril sõitsid Jüris ringtee peal
kokku kaks BMW-d. Teavitati politseid, kes
saatis kohale oma patrullauto.
 25. novembri öösel saadi keskusest korraldus sõita Lagedi bensiinijaama juurde, kus
vajatakse abi. Kohale jõudes selgus, et taksoga tanklasse sõitnud purjus kodanikul polnud
raha, et teenuse eest tasuda. Mees proovis lahkuda ja osutas füüsilist vastupanu. Kohale kutsutud politseiekipaaž, kes tegeles kinnipeetavaga edasi.
 26. novembri öösel helistati politseist ja
paluti minna Pirita jõe juurde, kus seisavad
veoautod ja soojakud. Sinna olid tulnud kaks
autot ja ühes autos olnud isikud viskasid soojakuakna kiviga puruks. Soojakus elavad isikud kirjutasid politseile sündmuse kohta seletuskirja.

Politseile üleantud õigusrikkujad


4. novembri õhtul magas alkoholijoobes
kontaktivõimetu mees Jüris Aruküla tee 9 maja juures. Tal puudusid dokumendid, mees anti üle politseile.
 5. novembri hommikul helistati, et Jüris
Kasemäe 3 maja juures on noortekamp, kelle
liikmete vahel tekkis tüli. Kohapeal selgus, et
üks noormees oli löönud tütarlast, tekitades
talle kehalisi vigastusi. Kogu noortegrupp peeti kinni ja anti üle politseile.
 11. novembril palus politsei Jüri tammikus abi kahe noormehe kinni pidamisel,
kes olid neid kividega loopinud. Kaks 16aastast noorukit peeti kinni ja anti politseile üle.
 12. novembri õhtul saadi info, et Vaidas
sõidab ringi Volkswagen, mille roolis on joobes juht. Auto peeti kinni ja juht keeldus suhtlemast. Mehega tegeles edasi politsei.
 12. novembril avastati Assakul Järve teel
kraavi sõitnud Volkswagen Passat. Juht oli alkoholijoobes, kohapeale kutsuti politsei, kes
tegeles temaga edasi.
 13. novembril helistati Lagedilt, et ühe Jüri tänava maja juures luusib kahtlane meesterahvas, kes kolistab akende taga. Kohapeal
peeti mees kinni ja anti üle politseile.
 14. novembril helistati Jüris Tammiku
poest, et poe koridoris magab alkoholijoobes
meesterahvas, kes aeti üles ja anti üle politseijaoskonda.
 26. novembril helistati politseist ja paluti
minna Vaita, Vana-Tartu mnt. 13, kus kohalikud elanikud olid kinni pidanud kütusevargad.
Kohapeal selgus, et vargad olid kinnipidajatega kakelnud ja põgenesid Tartu mnt. poole,
kus neid ootas auto. Falcki ekipaaž pidas põgenejad Tartu maanteel auto juures kinni. Kinnipidamisel muutus üks meestest väga agressiivseks ja üritas rünnata turvatöötajat, lisaks
sellele oli ta ka alkoholijoobes. Ohutuse tagamiseks pandi mehel käed raudu. Isikud anti
üle politseile.

Avalik kord
 2. novembri hilisõhtul helistati, et Vaidas

Vana-Tartu mnt.35 ühest korterist tuleb vali
muusika. Kohapeal pidas purjus korteriomanik pidu, peale vestlemist keeras muusika vaiksemaks.
 4. novembri öösel tuli politseilt teade, et
Jüri Kirikumõisa pargis toimub pidu. Kohapeal selgus, et sinna oli kogunenud lihtsalt
noortegrupp, kes rääkis liiga valjult.
 5. novembri varahommikul oli suur valjuhäälne pidu Jüris Tammiku 2 maja ühes
korteris. Pidutsejatel paluti see lõpetada, seda ka tehti.
 11. novembril teatati, et Jüris ühes Aruküla
tee majas kiusavad kohalikud noorukid valvurit.
Ekipaaži saabudes olid noorukid lahkunud.

12. novembri öösel paluti abi Jüris
Caravani hostelist, kuna maja ees lärmasid inimesed. Neil paluti lahkuda.
 13. novembri õhtul hakkasid Jüris Tõrukese lasteaeda kogunema noored poisid, kes
saadeti kodudesse.

18. novembril helistati Jüris Hostel
Caravan`ist helistati ja paluti tulla välja saatma
ühte magavat meest. Väljaviimise käigus tekkis vaidlus kahe teise kliendiga, kes avaldasid
arvamust, et seda meest ei tohiks välja saata.
Välja saadetud mees aga läks tagasi hoonesse.
Kui neile kahele öeldi, et kohale tuleb politsei,
läksid nad hostelisse tagasi. Magaja aga aidati
uuesti hoonest välja ja ta läks ära koju.
 19. novembril helistati Jüris, et Aruküla
tee 48 majas käib ühes korteris kõva muusika
ja pidu, kohapeal probleem lahendatud.
 20. novembril helistati politseist, et Jüris
Tammiku tee 21 maja ühes korteris on kõva muusika ja pidu, kohapeal probleem lahendatud.
 20. novembri õhtul oli peretüli Jüris Pärna tänaval. Kuna pooled ühist keelt ei leidnud
ja soovisid avaldust kirjutada, kutsuti kohale
politsei, kes tegeles asjaga edasi.
 21. novembri õhtul lärmas Vaidas Tartu
mnt. 20 maja ees joobes naisterahvas, kes saadeti minema.

Muud sündmused
 3. novembri öösel helistati, et Assakul on

koolimaja aknad vandaalide poolt puruks pekstud. Patrullekipaaži piirkonnas kahtlusaluseid
tabada ei õnnestunud.
 21. novembri öösel jalutas Jüris asuvas
Alexela tanklas ringi 14-15 aastane imelik
poiss. Ütles vaid, et tema nimi on Veiko ja ta
elab Kosel. Anti üle politseile.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaazh 53 32 63 16
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Politsei registreeris
novembris 6 vargust


6. novembril varastati Rae külas ehitusobjektilt viimistlusmaterjale ja seadmeid. Kahju on 24 900 krooni.
 8. novembri öösel varastati Lagedi alevikus Betooni tänava korterist mobiiltelefon ja rahakott.
 Ajavahemikul 13.-17. novembrini varastati Ülejõe külas talu hoovist metallmahuti.
Kahju on 10 000 krooni.
 18. novembril varastati Pildikülas sõiduautolt esistange koos spoileriga. Kahju on
2000 krooni.
 19.-20. novembrini varastati Jüris sõiduautost tööriistu. Kahju on 36 000 krooni.
 22. novembri öösel varastati Rae külas
Õnne tänaval konteinerist tööriistu.

Päästeteenistuse teated
 1. novembril põles Kiilis Metsa teel
ehitatav maja
 3. novembril põles praht Lagedil rippsilla juures
 6. novembril põles Saku vallas maja
 11. novembril toimus avarii Patikal
 19. novembril põles Saku vallas abihoone
 21. novembril põles kuivati Kuivajõel
 21. novembril jäi Vaidas auto ette
põder
 25. novembril toimus päästealane õppus Vaida lasteaias Pillerpall
 29. novembril abistati kiirabi Jüris,
Kasemäe 4 juures
Peeter Böckler
Rae TPS

Rae konstaablijaoskonnas töötab uue politseinikuna Alla Zulinskaja. Viljandist pärit Alla lõpetas tänavu Akadeemia Nord õigusteaduse erialal ning jätkab õpinguid
magistratuuris. Tema bakalaureusetöö teema oli alaealiste kuritegevusest, ka meie
vallas tegeleb Alla põhiliselt noorte inimestega. Novembrikuus pidas ta Jüri Gümnaasiumis loenguid vandalismist, pildil hetk Assaku koolimaja 4-ndas klassis toimunud
tunnist.
Alla Zulinskaja vastuvõtuaeg on Jüris, Aruküla tee 9 asuvas politseijaoskonnas
neljapäeviti kell 14-16.30.

ÕNNE PUBI
Jüris, Aruküla tee 27
AVATUD
E - N 11.00 - 17.00
R 11.00 - 04.00
L, P SULETUD
Meilt on võimalik tellida laudu
nii koju kui firmasse.
Võimalik tellida võileivatorti
80.- /kg või magusaid torte
ja kringleid.
Võimalik pidada sünnipäevi,
peiesid, juubeleid jne. N: soe
praad, kringel, kohv jne alates
80.-/inimene
Laupäeval, 31.12
SUUR DISKO.
pilet 50.-

Vaida lasteaias tekitasid suurt elevust nii
suured punased tuletõrjeautod kui see,
missuguse survega tegelikult kustutusvesi autost välja tuleb.

PALJU ÜLLATUSI!

Laudu võimalik ette reserveerida
telefonil 60 34 350

Seoses töömahu
suurenemisega pakub

P. Dussmann
Eesti OÜ
tööd
turvatöötajatele
mehitatud valve
objektidel ja patrullteenistuses.
Töö tegemise koht :
Jüri (Rae vald)
ja Tallinn.
Kontakt: P. Dussmann
Eesti OÜ, Mustamäe tee
4, tel 6 517 474
e-mail marek@dussmann.ee
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Andres Ehin ja Ly Seppel rääkisid armastusest
12. novembril toimus Jüri raamatukogus kohtumine kahe kirjaniku, Andres Ehini ja Ly Seppeliga. Külalised jõudsid Rae valda kümmekond päeva pärast oma Iirimaa reisi. Seepärast algas ka kohtumine väikese muusikalise
sissejuhatusega, kui Andres Ehin pani mängima Sinead O´Connori plaadi.
Seejärel tegi Andres Ehin vahva tutvustuse Rae valla kohta, meenutades piiblitõlkijat
Anton Thor Hellet ja tuletades kokkutulnutele meelde, et just meie vallas töötanud kirikuõpetaja tõi eesti keelde näiteks sellised sõnad
nagu „jaanalind” ja „kaelkirjak”.
Vaheldumisi lugesid Andres Ehin ja Ly
Seppel oma luuletusi – kui meespool ehmatas vahel liigagi karmide ütlemistega, siis
naise luuletused olid tasakaalu pakkudes leebemad. Kui Andres Ehin luges näiteid oma
viimasest luulekogust, siis Ly Seppel tunnistas, et ta luuletab viimasel ajal vaid siis,
kui selleks aega saab. „Luuletamine on
mäng, mis käib elu sisse,” ütles ta ja tutvustas kirjandushuvilistele ka tütre, Kristiina
Ehini luulekogu.
Kohtumises tõi omalaadse pöörde see, kui
luuletajate paar esitas valitud luuletusi nende
kahe koostöös valminud luulekogust „Kaksainus: maailma armastusluulet”. Nii jõudsid
kuulajateni lembeluuletused, mis kirjutatud nii
1100 aastat tagasi Araabia luuletaja poolt kui

Andres Ehin tutvustamas oma eelmisel aastal ilmunud raamatut „Paluteder ja mutrikorjaja”, laua
taga istub Ly Seppel (Ehin).

ka need, mille autorid elasid või elavad Türgis, Koreas, Singapuris, Venemaal, Soomes,
Lätis jne. Andres Ehini ja Ly Seppeli esitus
tõestas, kuivõrd erinevalt võib armastusest kirjutada või mismoodi võib oma tundeid teistele edasi anda – nendes luuletustes oli nii otse-

Vallafoto 2005
Viies Rae valla fotoharrastajate kokkuvõttenäituse tähtaeg ehk 2005. aasta lõpp
läheneb. Seetõttu meeldetuletus nii vanadele kui uutele fotohuvilistele:
Vallafoto 2005 konkurss-näitusest osavõtuks võib esitada fotosid neljas erinevas žanris (inimene, loodus, loomad, vaba teema).
Fotode soovitav formaat on 13x18 või 18x24, suuremamõõtmelised fotod palun
tuua raamitult. Iga foto tagaküljele palun märkida autori andmed koos telefoninumbriga,
võistlusfotod palun tuua Jüri raamatukokku.
Vallafoto 2005 konkursile on oodatud ka noorfotograafide ehk 7-17aastaste tööd,
kellele toimub eraldi arvestus.
Head pildiplõksimist soovib huviklubi JüFo! Täpsem info telefonil 55 78 167.

ütlemist kui peidetud igatsusi, lausiharust ja
vaikset mõistaandmist armsamale.
Kohtumine lõppes küsimuste-vastustega,
samuti oli kõigil võimalik osta luuletajatepaari viimaseid kogusid ja küsida neile kohe ka
autoritelt autogrammid.

Oma kaaslasega
on mõnus tantsida!
Vastvalminud Rae Kultuurikeskuses algavad jällegi täiskasvanute
seltskonnatantsukursused.

Õpime valsse, tangot,
foxi, rocki, lisaks ilus muusika
ja mõnus seltskond.

Treeningud toimuvad
kolmapäeva õhtuti
kell 19.30 – 21.00.
Kohtume 28.detsembril.
Info tel. 55 666 038, kodus
6048 397 (Eve Aunver).

AUTOREMONT ja REHVIMONTAAŽ
Rae vald, Vana - Aaviku 10
Tel. 6 725 551 ja 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee

Kaasa võta sõber ja hea tuju!
Tantsuõpetaja Eve Aunver
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Vaida lasteaias Pillerpall oli üritusterohke poiste nädal
Neljandat aastat järjest valitakse Vaida Lasteaias
Pillerpall 5-6 aastaste tüdrukute ja poiste seast tublimad,
nn Kevadpiiga ja Mihkel. Sel
aastal valiti Mihkel esimest
korda 7.-11. novembrini peetud poistenädala raames.
Nädal algas rühmades, kus vesteldi poistest ja
meestest, isadest ja vendadest. Teisipäeval oli
poistel võimalus meisterdada käsitööõpetaja,
onu Toomasega, puust autosid. Kõigepealt sirviti ajakirju, et saada ideid, seejärel läks töö
lahti. Kasutusse läksid klotsid, naelad, tangid,
haamrid, liim ja isegi trell ratastele aukude
puurimiseks. Rataste valmistamise eest suur
tänu majandusjuhataja Eha abikaasa Tõnule.
Tund möödus väga kiiresti. Iga poiss oli oma
auto üle väga uhke.
Mardipäeval maskeerusid poisid martideks. Lauldi, tantsiti ja kontrolliti tähtede ning
mõistatuste tundmist. Seekord toodi ise külakosti kaasa. Tüdrukud olid sellest nii elevil, et
hakkasid samal päeval kadrilaulu õppima.
Neljapäeval toimus Mihkli valimine, kus
11 poissi võistlesid jõu-, osavus- ja tarkusvoorus. Kõigepealt tutvustati end, räägiti oma lemmiktegevustest ja näidati eelnevalt kodus valmistatud looduslikust materjalist autot. Autod
olid tehtud vanemate abiga küll samblast või
porgandist, küll kabatšokist, sidrunist või kurgist. Võisteldi veel mõistatuste lahendamises
ja jõukatsumises. Lõpuks paluti tüdrukud valsile. Žürii valis selle aasta Mihkliks Rauno.
Reedel, 11. novembril toimus aga sportlik
Isadepäev. Pidu algas õues laste ühislaulude-

Üksik-sidepataljonis nägid 5-6aastased poisid nii pidulikku rivistust kui truudusetõotuse andmist, eriti vahvana jäi aga meelde see, kui sai ise tutvuda sõjatehnikaga

ga. Seejärel jagati peredele lasteaia numbritega märgistatud õueplaan koos ristsõnaga. Kontrollpunktid olid varustatud helkuritega ja taskulambi abil koos vanematega alustati otsimist. Igas punktis oli ka ülesanne, mis tuli koos
lapsega sooritada. Ristsõna lahendamisel tuli
peaküsimusele „Kes on maailma parim issi?”
vastuseks „Minu issi!”.
Kõik äralahendatud ristsõnad osalesid loosimisel, kus oli võimalik võita taskulampe või
helkureid. Peale ristsõnamängu anti issile kingitus ning pakuti omavalmistatud maiustusi.
Pidu lõppes ühise laste lemmiktantsuga Sut-

si-satsi. Poiste nädala lõpetas vanemate poiste ekskursioon sidepataljoni, kus tutvuti sõdurieluga. Suur tänu kontaktide eest Tõrukese lasteaiale.
Järgmine suurem üritus on väga populaarseks muutunud Jõulukohvik 19. ja 20.detsembril, kuhu ootame jälle vanematelt omavalmistatud käsitööesemeid või küpsetisi.
Pilte meie tegemistest saab vaadata
aadressil: http://www.pillerpall.edu.ee/
Siiri Villido
Pillerpalli muusika- ja liikumisõpetaja

Öölugemine – parim üritus!
Öölugemine toimus 18. novembril 2005. aastal Jüri Gümnaasiumis. Kohale tulime kella
poole seitsmeks õhtul. Koristasime ja nihutasime lauad klassi äärtesse.
Esimene tuba, kuhu läksime oli anekdootide tuba. Peale selle lugesime klassis. Kui loetud sai mõni aeg, siis järgmine paik oli jututuba, seal toas pajatasid jutuvestjad meile lugusid. Jututoas oli lahe. Jututoast tulles lugesime jällegi raamatut.
Siis oli järgmine koht viktoriinituba, sinna läksin sõpradega, mitte terve klassiga. Viimane ruum oli õudustetuba, seal oli väga õudne, seal olid üleval luukered, mille all põlesid
küünlad. Peale nende ruumide oli veel ka muusikatuba, aga seal ma ei käinud.
Magama jäin kell kolm. Öölugemine oli
parim üritus üldse.
Janno Peterson
4a klass

Koolimajas ööbimist ei tule just eriti tihti ette, öölugemise üritusel oli see vägagi oodatud - üritusele tuldi koos magamiskottide ja madratsitega.
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Keraamikaring arendab loovust
Väljas on sügistormine ilm, aga Vaida lasteaias Pillerpall põleb ühe toa laual küünlake.
Hetke pärast on laua ümber kaheksa last, kes
asuvad agaralt saviga tegelema. Seekord on
keraamikaringi tunniteemaks tassi tegemine
ja enne veel, kui juhendaja Kaja KaruEspenberg jõuab natuke rääkida, on lapsed
asunud savi kallale.
Kui ümmargusele savipallile on saadud
enam-vähem tassi kuju, asutakse raskema osa
ehk sanga tegemise juurde. Esimese hooga
teevad väikesed käed hästi peenikesed sangad. Juhendaja Kaja jõuab aga igaühe juurde õpetama-näitama: Märt saab nõuandeid,
kuidas savi märjana hoida ja Roland proovib
veidi paksema sangaga hakkama saada. „Kui
kõhna ussi teed, kuivab ta sul ahjus katki,”
ütleb Kaja.
Lapsed on saviga töötamisel hästi julged,
avatud, vabad. Nad katsetavad, mis tunne on
näpuga savitassile mustrit vajutada ja naeravad vahvalt, kui tassile suure silumisega korralik auk sisse tuleb. Natuke aega kulub poistel ka sellele, et vaadata, mis värvi lähevad
juuksed, kui neid savise pulgaga puudutada.
Keraamikaringid töötavad Vaida koolis
ja lasteaias alates oktoobrikuust. Selle aja
jooksul on proovitud paljusid asju – tehtud
on nii kauss, taldrik, päkapikususs, savist
jõulukaart, küünlajalg. Valminud on ka ühistööd, kus iga laps teeb väiksema osa ja neist

Savitükist tassi voolimisega said nii poisid kui
tüdrukud kiiresti hakkama, sest keraamikaringis käib nii mõnigi laps juba teist aastat.

pannakse kokku vaas või suurem kauss. Kaja Karu-Espenbergi sõnul ongi kevadel see
aeg, kui pea kõik keraamikaringis osalenud
lapsed saavad ka keerulisemate asjadega ilusasti hakkama. Kooli juures tegutsevas ringis käivad juba ka need lapsed, kes alustasid saviga tegelemist kaks aastat tagasi lasteaias.
Juhendaja Kaja sõnul arenevadki just lasteaialapsed väga kiiresti. „Kui väiksemad lapsed hoiavad algul savi ainult käes ja mängivad veega, siis mõne aja pärast on nad agarad
kaasalööjad,” liisab Kaja. „Laste puhul ei ole
vanus oluline, vaid see, et tal on olemas kogemus ja julgus savist asju teha.”

Juhendaja Kaja Karu-Espenberg näitab, kuidas kogemata tassi sisse tulnud augu kenasti uue savitükiga ära saab parandada.

Noored hüppasid aeroobikafestivalil

30. novembril toimus Rae Kultuurikeskuses noorte aeroobikafestival. Nooremad, 1.-6.
klassi õpilased tegid Piret Junolaineni juhendamisel mängulise aeroobika harjutusi. Saal
rõkkas rütmikast muusikast ja agaratest kaasalööjatest. Vanemad õpilased said Piret
Kasaku käe all tutvuda kick boxinguga, Inga Klaase viis läbi aeroobikatrennid.
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Mardid-kadrid käisid Taaramäel
Peale laulvat revolutsiooni taheti mõtlematult
välja vahetada kogu repertuaar - jõuliselt hakkasid end Eestimaale sisse suruma Halloween,
Valentinipäev, Volbriöö. Seda kõike soosis
kaubandus oma odavate Hiinas valmistatud
ninni-nänni pakkumistega. Ega see paha ei ole,
et me teame ka teiste rahvaste traditsioone,
kuid vanu eestipäraseid rahvatraditsioone, mis
on säilinud igasugustes ideoloogilistes tingimustes, ei tohiks nii kergekäeliselt aia taha visata. Rahvatraditsioonide tutvustamise ja säilimise eest on ka lasteaiad üle saja aasta hoolt
kandnud ja rahvatraditsioonidele toetudes kavandataksegi sageli lasteaedade õppekava.
Jüris asuva Taaramäe lasteaia nimi lausa
nõuab meilt eestipärast ja looduskeskset lähenemist. Ega me sellepärast lapsi taarausulisteks pööra. Alati on meid hästi vastu võetud
ka Jüri kirikus. Lastele on vaja tutvustada ümbritsevat keskkonda. Aastast aastasse traditsioonilisi laule ja kombeid tutvustades tahame
väärtustada Eesti omanäolisust. Kui aga kaasaegses käsitluses hinnata sanditamiskommete
kasutegureid, siis võib nimetada laste omaalgatust, rühmatööd, probleemide lahendusoskust, esinemisjulgust jne.
Oleme väga tänulikud inimestele, kes mardi- või kadriõhtul meie koolituse läbinud vapratele lastele ukse avavad ja nendega kaasa mängivad. Kas Martidest-Kadridest kujunevad välja vaid saamahimulised kambad või avatud ja
rõõmsameelsed külalised, oleneb suures osas
ka neile osaks saavast vastuvõtust. Kahjuks teeb
pealesunnitud uus trend - trepikodade uste lukustamine - väikeste Sandikeste rännakud keeruliseks. Ei ole sellest patust puhas siinkirjutajagi ja iga aastaga on mu ukse taha jõudnud aina vähem ja vähem Marte ja Kadrisid.

Kommivabrikusse viidi õnne
Lasteaias mardikombeid tutvustades oleme ikka püüdnud rõhutada mõtet, et „Mart pole tulnud saama pärast, Mart tuleb ikka õnne
pärast”. Kui sellel aastal tegin vanema rühma
lastele ettepaneku, et võiks Kalevi kommivabrikusse Marti jooksma minna, ei hakanud keegi lastest tohututest kommimägedest jutustama. Elevil oldi esinemisest, eeslauljad olid eriti uhked, üheskoos otsisime sobivaid mõistatusi. Lapsed arutasid, missugust õnne võiks
Kalevi rahvale viia. Laste valiku järgi sai järeldusi teha nende väärtushinnangutest. Mardimaskid kaunistasime kommipaberitega ja
otsustasime, et kaasaegne Mart peab helkurvesti kandma.
Sireli rühma lapsed olid kommivabriku
siiakolimisest saadik meisterdanud kommipaberitest madu. Nüüd viisime selle 6-meetrise ja kolme aasta vanuse sõbra „koju”. Loomulikult ei jätnud kommivabrik meid magusaga kostitamast. Iga laps sai paki komme ja
veel kamaluga pealekauba. Aga see pole peamine, miks meile Kalevis meeldis.

Kadrisantide ühislaulud ja -tantsud liitsid Taaramäe lasteaia erinevate rühmade lapsed kiiresti
ühtseks pereks.

Kui me sinna sisse astusime, ehmatas meid
algul ära nii rohkearvuline publik. Kuid Kalevi inimeste nägudelt peegeldus niisugune heasoovlikkus ja rõõm, et me saime enesekindluse tagasi ja esinemine oli täielik nauding.
Tahakski siinkohal tänada Kalevit sooja vastuvõtu eest kiirel tööajal ja uutele kommisortidele nime otsides kaaluge ka Mardi ja Kadri nimede sobivust.

Lapsed ootavad küllakutset
Jüris hoogsalt laienema hakanud tööstus
on jäänud paljudele kohalikele kaugeks ja võõraks. Lasteaialapsed tulevad tööturule nii umbes viieteistkümne aasta pärast. Firmad, kes
on tulnud siia, et jääda, võiks juba varakult ennast tutvustama hakata. Minagi tegin elukutsevaliku juba lasteaias. Hea meelega tuleksime õppekäigule, et vahetult näha millegi valmimist ja töökorraldust. Me ei ela küll linnas,
kuid paljud lapsed on taluloomi vaid piltidelt
näinud. Lapsed vajavad vahetuid muljeid ja
kogemusi. Proovige enda ümber vaadata lapse silmadega, ehk leiate, et on, mida näidata.
Ootame küllakutseid.

Kadripäev liitis lapsi
Meeleolukaks kujunes Taaramäel ka Kadripäev. Paljud vanemad olid oma lapse kadrisandiks maskeerimist mõnusa fantaasiaga
võtnud. Eriti ilmekad Kadrid tulid Kirsikese
rühmast. Kolm vanemat rühma üllatasid kolme nooremat rühma nende igapäeva tegemistes kadrilaulude ja –mängudega. Kuigi kõige nooremate seas kadrisante algul vägagi

Pesamuna rühma lapsed olid maskeeritud tegelaste ilmumisest pisut üllatunud, kuid elasid
varsti nende tegemistele lustlikult kaasa.

ehmunult vaadati ja kasvataja seelikusabast
turvalisust otsiti, hakkasid Pesamunade silmad peagi särama ja käekesed lauludele kaasa plaksutama. Kui siis punapõskne Kadriema oma titte otsima hakkas, oli juba julgust
parasjagu ja tasuks tite leidmise eest sai rõõmu ka kommikotist.
Pisut vanemad lapsed Pihlakese rühmast
olid juba nii julged, et osalesid ka Kellukese
Kadridelt külakostiks viidud Hiirelõksu-mängus. Õunakese rühma poisid aga tabasid ruttu
laulu kordused ära ning aitasid kaasa laulda.
Ja nii see lasteaias käibki – ikka samm-sammult uute teadmiste ja kogemuste kaudu uute
oskuste ja väärtusteni.
Eda Murd
Taaramäe lasteaia kasvataja
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Urvastes peeti külakoosolekut
Urvaste külas peeti 29. oktoobril külakoosolekut, millest osavõtt oli suhteliselt kesine arvestades külaelanike koguarvu. Võib-olla oli ka teade külatahvlile liiga hilja üles seatud ja kõik inimesed ei saanud oma plaane muuta. Põhiteemaks oli interneti püsiühenduse saamine külla,
kuna sellega oli ilmselt aktiivselt tegelema hakatud ja üks mast juba paigaldatud. Arutades
küsimust saime täpse ülevaate, kes siis meie külas internetti tegelikult tahavad. Nende andmed
said ka paigaldusfirmale edastatud.
Veel rääkisime järgmise aasta plaanidest,

küla sümboolikast ja mõnest pisemast jooksvast
asjast. Külavanem tegi ettepaneku valida uus
vanem, kuna on sel kohal peaaegu viis aastat olnud ja ehk saab keegi paremini hakkama. Kohalolnutest keegi uut kandidaati üles ei seadnud
ja arvamus oli, et las jääda vanem samaks.
Külarahva suurim probleem on ikkagi
Ellaku-Urvaste teelõik, mis on enamasti auklik ja porine. See on küll riigitee, aga vahest
saab vald riigile survet avaldada tee katmiseks mustkattega. Seda mööda sõidavad ka
Harjumaa Liinide bussid ja paljud siitnurga

elanikud. Rahul oldi uue bussipeatuse varjualuse ja sel aastal remonditud külavaheteega, kuigi teele tulevad teravad augud sisse, aga ehk kevadel remonditakse needki.
Arvatavasti said kõik kokkutulnud oma
mured välja öeldud, panin need kirja ja külavanemate infopäeval vallas katsun neile ka
vastused saada.
Internet pandi meie külla sisse 31.oktoobril, nii et kiired mehed - aitäh!
Sulev Aaslaid
Urvaste külavanem

Lagedil tähistati isadepäeva meeleoluka kontserdiga
12. novembril tähistati Lagedil isadepäeva.
Puhkeõhtu valmistasid ette Lagedi kodukandiliikumise klubi ja Lagedi kool. Pidupäevatervituses soovis Lagedi kooli direktor Jüri
Järvik, et isad leiaksid pere toitmise murede
kõrval aega oma lastega tegelda. Samuti soovis ta, et isad aitaksid igati kaasa ja aitaksid
Lagedil korraldatavat teha parimal tasemel kui meie ümbrus muutub paremaks, tunnevad
ka lapsed ennast paremini.
Tervitustele järgnes kontsert Lagedi kooli
õpilastelt. Peolistele esitati flöödi- ja klaveripalu, loeti luuletusi, laulsid mudilas- ja poistekoorid. Poisid breikisid ja tüdrukud esitasid Šõutantsu. Kontserdile panid punkti peotantsijad
Aleksandra Zeregelia ja Jörgen Kapp tantsuklubist „Revalia”. Nende esituses oli peolistel
võimalus nautida kahte ladina-ameerika ja kolme standardtantsu. Aleksandra ja Jörgen on end
tantsinud noorte kõrgeimasse klassi, nende tänavused parimad tulemused on neljas koht Soomes Lahti karikaetapil ja standardtantsu kolmas
koht Oulu etapil, kus võistles 100 tantsupaari.
Isadepäeva kontserdi pani kokku Lagedi
kooli huvijuht Liisi Vesselov, muusikajuht oli
kooli muusikaõpetaja Katrin GeraŠtŠenko, helipuldis oli kooli vilistlane Rene Lust, teadustasid
õpilased Liis Kass ja Kristjan Ainumäe. Tantsuks mängis ansambel D’Lore Mulgimaalt.
Tantsu vahel said peolised lühiülevaate
vallavolikogu äsja toimunud valimistest. Lagedilt kandideeris volikogusse 13 inimest.
Nendest peaaegu pooled löövad aktiivselt kaasa meie kodukandiklubi töös. Kui Rae vallas
keskmine valimas käinute protsent oli 49,7,
siis Lagedilt käis valimas vaid 46,4% potentsiaalsetest valijatest. See oli kahjuks madalaim
protsent Rae vallas. Parima tulemuse Lagedilt
sai Aadi Potter, kes 53 häälega pääses volikogusse. Samuti on nüüdsest volikogu liige 50
häält saanud Tatjana Lelov. Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjonis löövad Lagedilt
kaasa Sven-Allan Sagris, Agu Ojasoo ja Jüri
Järvik. Kai Lasn ja Rein Karm hakkavad tegutsema volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis. Tatjana Lelov on volikogu sotsiaal- ja
tervishoiu komisjoni esimees. Aadi Potter on
volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni ase-

Tüdrukute showtants võlus vaatajaid nii erksate kostüümide kui temperamentsete esinejatega.

Lagedi poisid esinesid isadepäeva kontserdil suure uhkusega, tulevaste isade vääriliselt.

esimees ning keskkonnakomisjoni liige.
Aitäh Lagedi isadepäevaõhtu esinejatele ja
juhendajatele, kes olid ette valmistanud meeldejääva kontserdi. Aitäh Liisi Vesselovile, kes
kontserdi kokku pani. Aitäh Signe Klemmile,
kelle abiga peolised oma energeetilisi ressursse said täiendada. Aitäh turvafirmale K-Grupp,
kes hoolitses peoliste turvalisuse eest. Aitäh Heli Niinele, kelle abiga peoks vajalikud asjaajamised vallamajas said korda aetud. Aitäh peolistele aktiivse kaasalöömise eest.
Rein Karm
Õhtu juht ja peoline

Rae valla põhjapiirkondade külade väikeste
laste jõulupidu toimub
18. detsembril kell 16.00

Assaku koolimajas.
Ühendus jõuluvanaga
telefonil 56 45 00 14

detsember 2005

AJALUGU

RAE SÕNUMID

17

Aasta tagasi tuli Rae valda elama Priit Ratassepp, kuulsa suguvõsa üks liikmetest. Johannes Ratassepp oli tema vanaisa. Pilt on tehtud Rae
koolimaja juures.

Johannes Ratassepp – Rae valla
pedagoog ja kultuuriinimene
Ratasseppade, muusikute ja pedagogide suguvõsa juured asuvad Viljandimaal Pilistvere kihelkonnas. Perekonnanimi esineb kirikukirjades kahes versioonis, varasemas Rattasepp,
hilisem Ratassepp.
Jaak ja Ann Ratasseppade perekonnas sündis 9 last, neist 8 poega ja 1 tütar. Käesolevas
kirjutises tõstame esile 13. augustil 1889. aastal sündinud poeg Johannese, kes sai esiisaks
Ratasseppade muusikute-pedagoogide perele.
Johannes Ratassepp alustas kooliteed
Taadikvere vallakoolis, õppis alates 10. oktoobrist 1901 Pilistvere kihelkonnakoolis, mille lõpetas 26. mail 1904. Haridusteed jätkas ta
samal aastal Eesti Aleksandri linnakoolis Põltsamaa lähedal Kaarlimõisas, kus õppis 19. detsembrini 1905 koolikursust lõpetamata, kuna
kool suleti ühenduses revolutsioonilise liikumise likvideerimisega.
1906/07. õppeaastal töötas Johannes vanema venna juures Uue-Vändras abiõpetajana ning asus siis 1907. aasta augustis õppima
Tallinna Rahvaülikooli Seltsi poolt ülalpeetava Õhtu-ühiskeskkooli „Kolledž” pedagoogilistel kursustel Paide linnakooli juures. Kursused lõpetas ta 8. mail 1908 algkooli õpetaja kutsega.
1908. aasta suvel valiti Johannes Ratassepp Tartumaa Mäksa vallakooli õpetajaks,
kuid kohalik koolide inspektor jättis ta valitud
ametikohale kinnitamata kui poliitiliselt mitte küllalt usaldusväärse isiku. Küllap oli põhjuseks õppimine poliitilistel põhjustel suletud
Eesti Alksandri linnakoolis. Sama aasta suvel

kandideeris Johannes Ratassepp Harjumaal
Rae vallakooli juhataja-õpetaja ametikohale,
kuhu ta ka valiti. Koolitööd Rae vallakoolis
alustas ta 15. oktoobril 1908.
Siitpeale algab Johannes Ratassepa viljakas tegevus nii pedagoogina kui seltskonnategelasena nii Rae valla kui kogu Jüri kihelkonna ulatuses ning jätkub hiljem koolimehena
Tallinnas.
Rae vallakool oli asutatud 1867. aastal.
1885 hävis koolimaja tules ning 1889 ehitati
uus koolimaja, mis püsib tänaseni. Koolijuhatajale-õpetajale oli määratud kahetoaline korter köögiga. 1908/09. õppeaastal õppis koolis
51 õpilast, neist I klassis 30, II klassis 14 ja III
klassis 7 õpilast. Rahvakoolide inspektori ühest
ringkirjast nähtub, et 1. jaanuari 1909. aasta
seisuga oli koolis 58 õpilast, neist 32 poissi ja
26 tüdrukut. Õpilaste arvu vähenemine klassist klassi näitab, et suur osa neist ei lõpetanud 3-klassilist koolikursust.

Uus juhataja lõi koolis korra majja
Koolijuhataja vahetuse 1908. aasta sügisel kaasa teinud õpilased mäletasid seda sündmust kui öö-päeva vahetumist. Vaatamata Johannes Ratassepa noorusele (oli ta ju Rae kooli tulles ainult 19 aastat vana), oli ta üsna laostunud koolis löönud korra majja. Kooli piirkonda kuulus õpilasi 5-6 versta kauguselt, mispärast oli loodud võimalus ka koolimajas ööbimiseks. Selleks oli kaks väikest ruumi klassitoa kõrval, kus päeval hoiti õpilaste üleriideid
ja raamatukotte, ööseks aga ruumid vabane-

sid. Neid ruume hüütigi „kotikambreiks”. Koolirevidendi märkmeist nähtub, et 16. detsembril 1909 on ööbimise võimalust kasutanud 4
poissi ja 3 tüdrukut. Kuna mõnedki õpilased
olid juba 15-16-aastased, oli just ööbimise pinnal tekkinud eelmise juhataja ajal poiste-tüdrukute „lõbusaid” õhtudi, millelel Ratassepa
valitsemise ajal järsult lõpp tehti.
Õppetöö kõrval sukeldus Johannes Ratassepp kohe ka kohalikku seltskonnaellu.
Ta oli Jüri Muusika Seltsi kirjatoimetaja,
karskuseseltsi „Truudus” esimees, Jüri Õpetajate Ühingu asutajaid ja juhatuse liige, Harjumaa Õpetajate Liidu asutajaid ja esimees,
Rae vallavolikogu liige, Ülemaailmse Eesti Noorsoo Ühenduse (ÜENÜ) Rae osakonna asutajaid ja esimees. Ta võttis osa ka Eesti Kirjanduse Seltsi tegevusest ning tegi
kaastööd Tallinna ajalehtedele.
Juba esimestel õppeaastatel hakanud Johannes Ratassepp ülemustele silma eduka õppetööga koolis. 30. oktoobril 1913 on talle antud Romanovite tsaarisuguvõsa 300 aasta pikkuse troonil püsimise suurejoonelise tähistamise puhul pronksmedal rinnas kandmise õigusega. Määramise ürikul on 4 allkirja, neist
esikohal Eestimaa kubermangu asekuberneri
Aleksandr Jevreinovi allkiri.

Suur soov jätkata haridusteed
Ent noor koolijuhataja ei olnud rahul oma
senise hariduskäiguga. 1946. aastal kirjutab ta
oma eluloos: „Et hariduse saamine tsaariaegsel Venemaal oli raske, astusin 1914. aasta ke-
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vadel Wismari tehnikumi (Saksamaal), kavatsedes talvel koolipõllul töötada ja suvekuudel
edasi õppida, kuid sõjaolude tõttu tuli sellest
loobuda.”
Jõudnud vaevalt kodumaale, mobiliseeritakse ta augustis 1914 tsaariarmeesse. Pärast Veebruarirevolutsiooni 1917. aastal on
ta valitud märtsis Samaara Tööliste, Talupoegade ja Soldatite Saadikute Nõukogusse saadikuks. Sõjaväest vabaneb ta 1917.
aasta vanemallohvitseri auastmes ning asub
taas Rae vallakooli juhatajaks. Juba sama
aasta sügisel, kohe pärast Saksa okupatsiooni lõppemist, muudetakse Rae vallakool Rae
4-klassiliseks Rahvakooliks 2 õpetajaga,
1921/22 õppeaastal Rae 5-klassiliseks algkooliks ja 1922/23 õppeaastal Rae 6-klassiliseks algkooliks, millisena tegutses 1944.
aasta sügiseni. Alates 1920/21. õppeaastast
töötas Rae algkool kolme õpetajaga. Rae
vallanõukogu15. septembri 1921. aasta otsusega kinnitati õpetaja kohusetäitjaks (hiljem õpetajaks) Hella Raup.
30. septembril 1923 koolijuhataja Johannes Ratassepp ja õpetaja Helle-Helene Raup
abielluvad. Laulatus toimub Tallinna Kaarli
kirikus.
Pingelise koolijuhataja-õpetaja kutsetöö
kõrval ei ole Johannes Ratassepp unustanud
mõtet oma haridust täiendada. 1. septembril
1923 asub ta õppima Tallinna Kolledžis ning
lõpetab gümnaasiumi 5-aastase kursuse 3 aastaga kõrgeimate hinnetega kõigis õppeainetes
(cum laude). Sama, 1926. aasta septembris
saab 37 aasta vanusest koolijuhatajast, nüüd
juba kahe lapse isast, koolitöö kõrval Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilane. 1928.
aasta sügiseks jõuab ta kolmandale kursusele,
kuid „raskete majanduslikkude olude tõttu (ja
osalt ka muudel põhjustel) ei saanud ülikooli
lõpetada”, kirjutab ta oma eluloos.
Õpetaja ametitõotuse andis Johannes Ratassepp 20. septembril 1931 Harju Koolivalitsuse Haridusosakonna juhataja J. Depmanni
juuresolekul. Sama aasta 1. oktoobril andis
tõotuse ka Hella Ratassepp, kes aga vabastati
õpetaja kohalt 1932. aasta 1. augustist. Aastatel 1930-1933 tabas maailmamajandust sügav
kriis, mis ulatus ka Eestisse ning vastava mää-

ruse alusel tuli riigiteenistuses vabastada töökohalt üks abielupooltest, et kindlustada töökoht töötule sama ala inimesele.

Armas Rae rahvas!

se pealinna kuulsaima tantsuõpetaja käe all.
Kõrgelt oli arenenud näitekunst ning mitme
tegelase võimed ulatusid asjatundjate arvates
kutselise näitleja tasemele.
Minul isiklikult on huvitavad ja õnnelikud mälestused Rae vallast, kuigi olen oma
pikast elueast veetnud siin oma sünnipaigas
ja isakodus ainult kakskümmend kaks aastat.
Viisin siit kaasa tugeva aluse oma hariduspõllule ja olen selle eest tänulik Rae 6-klassilisele algkoolile, selle targa, karmikäelise,
aga õpilastesse õiglaselt suhtunud juhatajale
Johannes Ratassepale, laialdaste teadmiste
eest aga isalikule Hans Metsale ja südamlikule Hella Ratassepale. Rae koolis omandatud teadmistega olin Talinna Linna Poeglaste Kommertsgümnaasiumi astudes terve aas-

Tervitan Teid Rae valla ajaloo konverentsi puhul ja soovin edu selles liinis edasiliikumiseks.
Viiskümmend aastat oli meie minevik sunnitud lebama mustas kastis, mida ei tohtinud
keegi avada. Ometi sisaldab see kast palju
väärtuslikke andmeid ka Rae valla elu-olu kohta sõjaeelsel ajal. Sealt võime leida, et elu vallas arenes üha paremuse poole, elanikud olid
edasipüüdjad ja teotahtelised. Korraldati mitmesuguseid kursusi nii põllumajanduse kui ka
loomakasvatuse alal, kuulati loenguid maaparandusest ja tegeldi sellega edukalt, õpiti aiandust ja kangakudumist, perenaised isegi vorsti valmistamist, noored õppisid moodsaid tant-

Uus koolimaja, kuid ka uus töökoht
1932. aasta kevadel alustati aga August
Volbergi plaani järgi uue Rae koolimaja ehitamist. Koolijuhataja on tööde käigust väga
huvitatud, viibib sageli ehitusplatsil ja aitab
isegi labidaga keldrisüvendist mulda välja visata, kuid ometi on samal ajal mõtted keerlemas Raelt lahkumise ümber. 9. juulil 1932 esitab ta palve Tallinna Linna Koolivalitsusele,
milles palub valida end õpetajaks ühte Tallinna algkooli. Vastus saabub teatega paluja arvamisest õppejõudude reservi, seejärel aga valimisest Uuel tänaval asuva IV algkooli määraliseks õpetajaks.
Selleks ajaks oli Ratasseppade perekond
kasvanud juba 5-liikmeliseks, kuna 21. novembril 1924 oli sündinud tütar Maime, 17.
märtsil 1926 poeg Arvo ja 7. aprillil 1929 tütar Eda-Urve. Perekond oli asunud elama Lagedile Pirita jõe kaldal asuvasse majja.
17. oktoobril 1935 kinnitatakse Johannes
Ratassepp haridus- ja sotsiaalministri otsusega vanemaks õpetajaks. Augustis 1938 annab
ta oma nõusoleku enda määramiseks Tallinna
linna XVIII algkooli juhataja kohale. Pärast
1940. aasta juunisündmusi jääb Johannes Ratassepp endisele töökohale.
1941. aasta sõjasuvel asub Ratasseppade
perekond elama Tallinna. Perekond koosneb
nüüd kuuest liikmest: 18. aprillil 1938 oli sündinud neljas laps, poeg Valdo-Johannes.
Pärast Saksa okupatsiooni lõppemist saab
ta kirja, milles teatatakse, et on määratud 22.
Mittetäieliku Keskkooli direktoriks arvates 25.
septembrist 1944. Direktori ameti kõrval õpetab Ratassepp nädalas 12 tundi matemaatikat.
Koolist saab paari aasta pärast keskkool ning
alates 1946. aasta septembrist on kooli direktor Johannes Ratassepp. 1908. aastal Rae 3klassilises vallakoolis õpetajatööd alustanud
noormehest on püsiva töö, andekuse ja hariduse pideva täiendamise najal saanud Tallinna linna 22. keskkooli direktor. Kooli, mis kannab alates 29. maist 1989 nime Tallinna Jakob
Westholmi Keskkool.
Ent pürgimine aina kõrgemale läbi raskus-
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te ning muutlike aegade ja olude oli jätnud jäljed tervisele. Johannes Ratassepa elutee katkes ootamatult. 27. aprillil 1947, 57-aastasena, lakkas võimeka koolimehe süda tuksumast.
Johannes Ratassepp maeti Jüri kalmistule, paari kilomeetri kaugusele Rae koolimajast.

Aus ja austatud õpetaja
Pean oma aukohuseks Ratasseppade õpilasena Rae 6-klassilises algkoolis valgustada
neid ka õpilase pilguga vaadatuna.
Minu esimene kooliaasta algas 1919. aasta
sügisel. Kool töötas siis 4-klassilisena ja kahe
õpetajaga. Juhatajaks-õpetajaks oli Johannes Ratassepp. Esimese muljena hakkas silma tema välimus. Talus, kus olin sündinud ja kasvanud, samuti naabertaludes riietuti tagasihoidlikult, meesperel oli habe nädal aega jamata ning seda pügati alles pühapäeva hommikul. Johannes Ratassepp oli aga alati hoolikalt raseeritud, kaks
korralikult piiratud musta vurrukest siiski alles
jäetud.tema riietus oli alati puhas ja korralik, sealjuures aga mitte peenutsev. Kasvult oli ta keskmisest vähe pikem, sirge kehahoiakuga ja energiliste liigutustega. Poistele kooliõuel marsisammu õpetades ja õiget kehahoiakut lihvides ning
kõnnakut ette näidates jäi temast mulje nagu ohvitserist.
Johannes Ratassepp oli täiskarsklane. Ta ei
suitsetanud ega tarvitanud alkohoolseid jooke.
Õpetajana oli Johannes Ratassepp erakordselt tugev. Tema jutt oli selge, õpetus arusaadav ja pidi pähe minema. Ta oli tugev kõigis
õppeaineis, eriti aga matemaatikas. Aga ka eesti keel, ajalugu ja muu aine kujunes tema tunnis hoopis huvitavamaks. Mõnigi kord mõistatasime, miks koolijuhataja räägib hoopis erinevat saksa keelt, teadmata siis, et ta oli seda
lihvinud Saksamaal.
Johannes Ratassepp oli tunnis väga nõudlik. Temale vastates tuli väljenduda täpselt,
puudulike teadmistega laveerimine „ei läinud
läbi”. Tema tunnis ei tegelnud keegi millegi
kõrvalisega, sest Ratasseppa pahandada ei tahtnud keegi.
Julius Põldmäe
Lühendatud ja toimetatud raamatust Arvo Ratassepp meie meeltes

ta võrra uhketest linnapoistest ees. Hoidsin
seda positsiooni kooli lõpetamiseni.
Ma olen tänulik ka Rae vallasekretärile,
Harju maakonna ühele parematest selle ala
ametnikest Mihkel Koldile, kellelt sain lühikese praktika aja jooksul väärtuslikke näpunäiteid tulevaseks ametialaseks tööks. Ja tänu
väärib ka minu lähema ümbruse elanikkond,
kes uskus minu edasijõidmisse eluteel.
Armas Rae rahvas!
Avage must kast ja otsige sealt välja
kõik, mis puudutab valla elu minevikus. Soovin Teile edu ja õnne selles huvitavas ja vajalikus töös.
Julius Põldmäe
Rae valla elanik 6. jaanuarist 1911 – 15. maini 1933
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Raamatupidamisteenused äriühingutele ja mittetulundusühingutele.

Teen

shindomassaaži.

Cordis Finants

Ostame

MAAD

Tel. 53749223,
cordis@cordis.ee

Tel 56 622 785

Korraldan

Rae vallas.
Detailplaneeringud ja projektid.

Alates 10. jaanuarist
Rae Kultuurikeskuses

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.
Tel 56 48 72 20

TEISIPÄEVAL 20.00-21.00
BODYAEROOBIKA ja
NELJAPÄEVAL 20.00-21.00
RINGTREENING.

Hind 275 krooni kuu.
Registreeru telefonil 51 62
361 või kristel@nomad.ee

Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Tel.650 9822, 504 6044,
501 7720, E-post:
hauster@hauster.ee

DETSEMBRIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
META PREISMAN
LEONTINE EINARDT
ALLA TOOMPUU
HELENA TSENTSOVA
ALIIDE- VILHELMINE KIIR
MARIA VAIN
ELFRIEDE TAMMEKIVI
ADAMILLA MIKK
HUGO BETLEM
NIKOLAI KLIMOV
ENDEL HARILO
ARMELDA KESAMAA
MARIA KANGUR
ALEKSANDER LISKE
LINDA JÕELA
AIDE VIHOL

95
95
95
92
90
89
88
88
88
86
86
85
84
83
82
82

ELMAR PEETERSON
MEERI VOOREMÄE
VOLDEMAR PROMANN
HILDA GRUNSTEINS
ELMAR NIINEPUU
ANASTASSIA LEBEDEVA
VLADIMIR PETROV
ARNOLD LEPIK
NIKOLAI LEPMATS
MAIMU KRUUK
SILVI ABERUT
WILHELM HEINRICH BÜNGER
HEINO ANNUS
EVA PENTSOP
JÜRI PAVEL
OLEV AASRAND

NOVEMBRIKUUS REGISTREERITUD SÜNNID:
1.
2.
3.
4.
5.

Otto Klaas
Sten Kalme
Rinaldo Lindmäe
Anette Lehtla
Pent Joonas Kõrgesaar

6. Karoliine Jakovleva
7. Reelika Kullamaa

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja:
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda:
Auratrükk, Laki tn 12, B-korpus, Tallinn
Toimetaja:
Merike Mikk, 5621 8638, sonumid@rae.ee

82
81
81
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65

Rae Vallavalitsus avaldab sügavat kaastunnet lähedastele

TAIMI ORU
surma puhul.
Mälestame heatahtlikku ja
sõbralikku töökaaslast.

Novembrikuus registreeritud surmad:
1. Ida Uus
2. Taimi Oru

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3700 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Soovime osta
MAAD

KUULUTUSED
Müüa
kõrge kütteväärtusega
ja pakitud

Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ

PUITBRIKETTI.
Transport tasuta!

Tel. 53417582 ja 6602595
e-post: kivinuka@kivinuka.ee

Info 566 55 445

Ostan maad.

Pere soovib üürida

Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.
Vajadusel olen nõus
juurde maksma.

2-3 toalise korraliku
korteri Jüris või selle
lähedal.

Samas üürida välja
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Mõigus
LASTE MÄNGU- JA
SÜNNIPÄEVATUBA
detsembris
sünnipäeva pidamine

AINULT 300 EEK/H
Tel. 5 177 199 ja
6 345 625

Perekond vajab

koduabilistlapsehoidjat

1-toaline remonditud korter.

Vaskjala külas.

Tel 52 32024, 6016560

Tel 50 87 118.

Tel. 51 56617

Teostame

Tellimusmööblit
valmistav ettevõte

OÜ Balti Bussiremont

maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.

pakub tööd

Tel 6016561, 52 90910,
E-post kasko@hot.ee

Annan Jüris
üürile 4-toalise korteri

mööblitislerile,
mööblipaigaldajale,
autojuht-abitöölisele.
Tel. 6 014 207 ja
51 07 572

Soovin üürida

rahulikus piirkonnas.
Korter osaliselt möbleeritud, 3
tuba eraldi, internet, telefon,
rõdu. Köögimööbel koos tehnikaga. Korter kohe vaba.
Võimalik üürida pikaks ajaks.

Tule vaatama ja paku
oma üürihind!
Tel. 56 218 648

2-toalise korteri
Rae vallas.

Pakume tööd
luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.
Palk mehe vääriline.
Väljaõpe Saksamaal ja
Rootsis. Tasuta lõuna.
Info: 56 257 024

K&V Raamatupidamise OÜ
pakub raamatupidamise teenust äriühingutele, FIE-le ja
mittetulundusühingutele
lähtudes konkreetselt kliendi
vajadustest. Hinnad soodsad ja
lahendused paindlikud.

Küsi pakkumist!
Tel 51 42 628 Annika ■ Tel 52 86 343 Raili

Tel 50 40095

kvraamatupidamine@hot.ee
www.zone.ee/kvraamatupidamine

