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Valla ajaloo- ja arengukonverentsid
ehitasid silla mineviku ja tuleviku vahel
22. veebruar oli Rae vallas tänavu omalaadne teadmiste päev, kuna Rae Kultuurikeskuses toimus valla traditsiooniline ajalookonverents ja pärastlõunasel arengukonverentsil
vaadati üheskoos Rae valla tulevikku.
Ajalookonverentsi avaettekande esitas Peeter
Böckler. Koduloouurija ja kohalike mälestiste kirjapanejana tuntud mees küsis intrigeerivalt, kas Rae vald on 140 või 190 aastat vana?
Ta tõi fakte Rae valla ajaloost, mis lubasid
vaielda valla loomise algusaasta üle, kuid tõdes kokkuvõttes, et Rae vald ei saa olla kindlasti vanem kui 156 aastat ning volikoguga
vallana on siinmail tegutsetud 80 aastat.
Anne Rentel andis huvitavate faktidega
ülevaate Jüri Muusikaseltsi 140 aastasest ajaloost. Omaaegses ajakirjanduses kõvasti kiita
saanud koori tänaseks järeltulijaks on Jüri segakoor. Varje Malsroos tegi ettekande teemal
”Sordiaretaja Jaan Raeda”. Mitmete õunapuusortide aretajana kuulsust kogunud mehe tehtud selektsiooniaed on ka täna alles. Samuti
võib leida tema aretatud ilma seemneteta õunapuu sordinimega ”Rae Ime”.
Jüri Gümnaasiumi õpilase Siim Kirjaneni
uurimistöö keskendus Vaida kultuuritegelase
Alfred Roosmanni tegevusele. Tema mitmekülgne ja värvikas elu ning ühiskondlik aktiivsus oli nii mõnelegi saalisviibinud konverentsikülastajale vahvaks üllatuseks. Ajalookonverentsi lõpetas Vello Salo ettekanne Vaskjala lahingust.
Rae valla arengukonverents algas maavalitsuse esindaja Nikolai Vojeikini tervitussõnavõtuga ja jätkus vallavanem Raivo Uukkivi poolt tehtud põhjaliku ülevaatega, millised
arengud on viimastel aastatel Rae vallas olnud
ning mida peaks tooma lähitulevik. Eraldi puudutas ta oma ettekandes ettevõtluse arengu ja
valglinnastumise teemat.
Konverents jätkus haridus- ja kultuuriteemadel, kus abivallavanem Enn Mänd rääkis
suurematest saavutustest, aga ka valla allasutustega seotud mureküsimustest. Jüri Gümnaa-

Viimaste aastate jooksul on valla elu kiirelt edasi arenenud ja valglinnastumine on kaasa toonud
ka rida probleeme, millele inimesed samuti kiiresti lahendusi ootavad – nii tõdes oma ettekandes vallavanem.

siumi direktor Maria Tiro andis ülevaate Rae
valla suurima kooli uuendustöödest ja nende
mõjudest igapäevasele koolitööle.
Rae valla abivallavanem Meelis Kasemaa
tutvustas ehitus- ja planeerimistegevust vallas
ning tõi välja selle, et lähiaastatel suureneb
valla elanike arv suure tõenäosusega kaks korda ning suuremateks elupiirkondadeks kujunevad Peetri – Rae – Järveküla piirkond ning
Lagedi ümbrus ja Jüri lähipiirkond.
Ettevõtjate esindajana astusid üles Koger
& Partnerid müügi- ja turundusjuht Jaanus
Lember, kes rääkis kinnisvarabuumist arendaja pilgu läbi ning Rimi Baltic ASi tegevjuht
Ruth Laatre, kes tegi ettekande firma tege-

vusest ning rääkis ettevõtte lähiaastate plaanidest, mis mõjutavad ka valla elu. Nii näiteks
plaanib suurkontsern laiendada oma logistikakeskust ja avada Jüris Säästumarketi.
Arengukonverentsi kokkuvõtva ettekande
pidas Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Toomas Välimäe, kes rääkis valdade
vahelisest koostööst ja HOLi rollist Eesti teiste omavalitsusliitude seas.
Ajaloo- ja arengukonverentsidel on tähtis osa Rae valla sünnipäeva-aasta ürituste
reas. Eelmisel suvel tähistas vald oma taasnimetamise 15. aastapäeva ja novembrikuus
oli valla loomise 140. aastapäeva pidulik tähistamine.
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Varje Malsroos rääkis Jaan Raeda elu ja tegevust tutvustavas ettekandes, et siiamaani kasvab meie mail seemneteta õunasort „Rae Ime”.

AS Koger & Partnerid esindajate sõnul on Rae
vald kinnisvaraarendajatele endiselt atraktiivne, juba lähiaastatel kerkib nende eestvõtmisel Jürisse ridaelamute piirkond.

Abivallavanem Meelis Kasemaa tutvustas vallas toimuvat arengu- ja planeerimistegevust.

Miks otsustati sellel
aastal korraldada
arengukonverents?
Vastab vallavanem Raivo Uukkivi:
Tänase vallavalitsuse üks põhilistest eesmärkidest on olnud see, et teadvustada meie
valla kodanikele, ettevõtjatele ja ka siia tulemise mõtteid mõlgutajatele tõsiasja, et vallavalitsus ei ole mitte asutus, mis loodud kedagi kiusama või selleks, et tema poole saab
ja peabki pöörduma, siis kui süda täis ja vaja objekti, kelle peale viha välja valada. Pürime juba 3 aastat selle poole, et vallavalitsust võetaks kui partnerit, kes saab ka oma
töös teha paremaid otsuseid, kui meile on
tagasisidet andnud võimalikult paljud kodanikud ja ettevõtjad.
2004. aastal kohtusime korteriühistute
esindajatega valla eri paikades. Tundus, et
niisugune kontakt pakkus huvi ning aastatel
2005 ja 2006 oleme korraldanud kokkusaamisi korteriühistute esindajatega vallamajas

Konverentsil osalejad kuulamas gümnaasiumi direktori Maria Tiro ettekannet.

ja püüdnud neid juhtida selleni, et loodaks
analoogselt külavanematele mittetulunduslik korteriühistuid ühendav organisatsioon.
Kahjuks tundub, et veel ei olda valmis
selleks, et end koos esindada. Kumab läbi,
et kui igaüks ise teeb, siis on tehtud, kui aga
keegi hakkab meie tegevusi juhtima, siis ei
ole tegudesse usku.
Sama kogemus on meil ka ettevõtjatega.
Oleme organiseerinud vallavalitsuse eestvõttel mitmeid kohtumisi ettevõtjatega, keda
meil on tänase seisuga ca 700, paraku on heal
juhul kohale tulnud paarkümmend esindajat
ja siis ka vaid selleks, et päevakorras on neid
huvitav igapäevaprobleem. Ka nendel koosolekutel viskasime õhku idee, et Rae valla
territooriumil olevad ettevõtjad võiksid moodustada katusühingu, milline kujundab oma
liikmete ühised positsioonid erinevates valdkondades ja oleks ka siis produktiivses töös
heaks partneriks vallale. Paraku on idee siiani õhus, kuid initsiatiivi pole saabunud.
Kahjuks tundub, et Eesti ei ole veel oma
plahvatuslikus arengus jõudnud loodetud
ühistegevuse tasemeni ja vallavalitsuse initsiatiiv on osaliselt realiseerunud vaid töös

külavanematega. Samuti arvan, et maksame siinkohal ka lõivu suure keskuse lähedusele ja sellest johtuvale nõrgale omakandi tundele, mida nimetatakse ka kogukonna
tundeks/identiteediks.
Seetõttu siis püüdsime sellel aastal valla tegevusest anda ülevaate sellisel arengukonverentsil. Kutsutute hulgas olid ettevõtjad, korteriühistute esindajad, külade esindajad, külalised. Üritus oli avalik ja ajalookonverentsiga samal päeval. Kohaletulnute
hulk meie üle 9200-pealise kodanike hulga
kontekstis oli väike, kuid kõik, keda see huvitas, said infot nii valla viimaste aastate tegemiste, prognooside kui tulevikusuundade
kohta. Samuti olid kohal külalislektorid, tagasiside on olnud hea ja ideedtoetav - kindlasti peaks järgmisel korral mõtlema pikema programmi peale.
Võin lubada, et ega me jonni ei jäta –
me muudame inimeste suhtumist vallavalitsusse, me jõuame ükskord niikuinii selleni,
et saadakse aru: ühine tegevus on kasulik ja
viib palju kiiremini sihile kui omaette nahistamine. Ja seepärast jätkame ka niisuguseid valla tegemisi tutvustavaid üritusi.
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Riigikogu valimiste esialgsed tulemused Rae vallas
4. märtsil toimunud Riigikogu valimistel
oli Rae vald osa Eesti suurimast valimisringkonnast, mis hõlmas Harju- ja Raplamaad. Meie vallas anti kokku 4165 häält ja
valimistest osavõtu protsent oli 62,3.
Eesti Reformierakond sai Rae vallast esialgsetel andmetel kokku 1840 häält, Eesti Keskerakond 745 häält, Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit 716 häält, Erakond Eestimaa Rohelised 395 häält, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 304 häält, Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 64 häält, Eestimaa Rahvaliit 61
häält, Konstitutsioonierakond 17 häält, Eesti
Iseseisvuspartei 10 häält, üksikkandidaat Vello Burmeister 6 häält, Vene Erakond Eestis 4
häält ja Eesti Vasakpartei 3 häält.
Rae vallavolikogu esimees Veigo Gutmann
kogus Reformierakonna ridades vallas 289
häält (kokku 478 häält), Rae vallavanem Raivo Uukkivi Keskerakonna ridades vallas 293
(kokku 409 häält) ja Jüri kirikuõpetaja Tanel
Ots sai Eestimaa Roheliste ridades kandideerides Rae vallast 61 häält (kokku 314 häält).

Kodala Hulgi OÜ
Pakume tööd

KAUPLUSE MÜÜJALE
Nõutud: huvi müügitöö vastu, väga hea
eesti keele oskus, sõbralikkus, korrektsus,
suhtlemisvalmidus ja pingetaluvus.
Pakume:
Tootekoolitust
Kaasaegseid töötingimusi
Müügialase karjääri võimalust
Lisaks põhipuhkusele 5 päeva palgalist talvepuhkust
Asume Järvekülas, Rae vallas
Täpsem info: erik@kodala.ee, 6228 249,
50 93 950

Kodala Hulgi OÜ
Pakume täiskohaga ja hooajalist tööd

KOMPLEKTEERIJATELE
Nõutud: koostöövalmidus, ausus, eesti
keele valdamine suhtlustasandil, täpsus ja
korrektsus.
Ettevõte pakub:
Kindlustunnet
Sõbralikku kollektiivi
Head töökorraldust
Lisaks põhipuhkusele 5 päeva palgalist talvepuhkust
Asume Järvekülas, Rae vallas.
Täpsem info: erik@kodala.ee, 6228 249,
50 93 950

TÄNAN KOGU SÜDAMEST
KÕIKI, KES MIND TOETASID!

Veigo Gutmann
Rae Vallavolikogu esimees
Riigikogu valimistel kandidaat nr. 380
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AS ELVESO elektrienergia ja võrguteenuse hinnad alates 1.juuni 2007.a.
Elektrienergia hinnad on kooskõlastatud Energiaturu Inspektsiooni otsusega nr.229-011/05E
Võrguteenuse hinnad on kooskõlastatud Energiaturu Inspektsiooni otsusega nr 44-003/07E.
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3*63A
Elektrienergia
Pakett

km-ta

km-ga

km-ta

km-ga

Põhitariif

s/kWh

EL1

42,32

49,94

VT1

63,00

74,34

P2

Ajatarifiga päevane

s/kWh

EL2

50,81

59,96

VT2

74,60

88,03

P2

Ajatariifiga öine

s/kWh

EL2

29,41

34,7

VT2

43,35

51,15

P3

Ampritasuga ajatariif
päevane

s/kWh

EL3

51,84

61,17

VT3

48,25

56,94

P3

Ampritasuga ajatariif
öö

s/kWh

EL3

30,46

35,94

VT3

27,60

32,57

P3

Ampritasu

kr/A kuus

EL3

VT3

4,65

5,49

P4

Küttepakett päev

s/kWh

EL4

23,92

28,23

VT4

48,25

56,94

P4

Küttepakett öö

s/kWh

EL4

8,12

9,58

VT4

27,60

32,57

P4

Ampritasu

kr/A kuus

EL4

8,43

9,95

VT4

4,65

5,49

P1

ühik

Võrguteenus

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3*63A
Pakett
P5

Elektrienergia
Põhitariif

s/kWh

EL5

P5

Ampritasu

kr/A kuus

EL5

8,45

9,97

VT5

3,60

4,25

P6

Ajatariifiga päevane

s/kWh

EL6

37,26

43,97

VT6

52,70

62,19

P6

Ajatariifiga öine

s/kWh

EL6

25,23

29,77

VT6

31,05

36,64

P6

Ampritasu

kr/A kuus

EL6

8,45

9,97

VY6

3,60

4,25

Reaktiivenergia

s/kvarh

8,10

9,56

Vaida aleviku elanike üldkoosolek toimub pühapäeval, 25.
märtsil algusega kell 11.00
Vaida raamatukogu saalis.

32,31

Võrguteenus
38,13

VT5

44,50

52,51

Karla küla elanike üldkoosolek
toimub pühapäeval, 25. märtsil
algusega kell 11.00 vanas
Rae koolimajas.

Pajupea küla elanike üldkoosolek toimub pühapäeval,
25. märtsil algusega kell 15.00
vanas Rae koolimajas.

Päevakord:
1. Alevikuvanema ja aleviku eestseisuse valimine.
2. Kohapeal algatatud küsimused.

Päevakord:
1. Külavanema ja küla eestseisuse
valimine.
2. Kohapeal algatatud küsimused.

Päevakord:
1. Külavanema ja küla eestseisuse
valimine.
2. Kohapeal algatatud küsimused.

Kõigi aleviku elanike osavõtt vajalik.

Kõigi külaelanike osavõtt vajalik.

Kõigi külaelanike osavõtt vajalik.

Vallavolikogu aseesimees:
Ado Sepa

Vallavolikogu aseesimees:
Ado Sepa

Vallavolikogu aseesimees:
Ado Sepa

United Motors ehitab Rae valda
uue BMW keskuse
BMW esindaja Eestis United Motors alustab aprillis Tallinn-Tartu maantee äärde
uue BMW müügi- ja teeninduskeskuse ehitamist, selle maksumus on 70 miljonit
krooni.
United Motorsi juhataja Kaljo Karilaid
ütles BNSile, et Põhja-Eesti vajab lisaks olemasolevatele Tallinna, Tartu, Pärnu ja Kohtla-Järve esindustele järjest suureneva vaja-

duse tõttu remondi- ja hooldusteenuse järele
veel ühte BMW keskust.
Uus autokeskus on kavandatud kahekorruselisena. Rajatava hoone ehitusalune pind
on 3665 ruutmeetrit ja kasulik pind 3981 ruutmeetrit. Keskusesse tuleb autode müügisalongi kõrval kere- ja värvitööde kompleks,
pesula, rehviremont, erinevad laoruumid,
samuti kontoripinnad.

Loovustuba väikelastele toimub
26.märtsil Jüri Gümnaasiumis
klassis nr 217 kell 10.30 ja 11.15.
Teema:

naljateemalised
joonistused
Hind:
1 laps: 90 krooni
2 last ühest perest: 140 krooni
3 last ühest perest: 150 krooni
Kaasa võtta vahetusriided
lapsele ja endale.
Kohtumiseni!
Registreerida ingrid.pukk@gmail.com
või tel 56636622
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Lumesajust, omavalitsuse
kohustustest, maksude maksmisest
8. veebruaril üllitas Maaleht artikli „ Miks minu tee lahti lükkamata on?”. Artikkel algas sellest, kuidas Rae valla kodanik (talumees?)
A.Vilu ühel küünlakuu hommikul õue astus ja
avastas, et tema majani on tee lahti lükkamata. Sealjuures tuleb imestust avaldada julguse
üle, millega kodanik väidab, et tegemist on
vallale kuuluva teega. Artiklis tsiteeriti ka mehe vannet tänast koalitsiooni enam mitte kunagi tagasi hääletada.
Tollel küünlakuu päeval suhtlesin ka isiklikult telefonitsi A.Viluga ja kuulasin tema mõtisklusi teemal – olen maksumaksja ja tahan,
et minu tee selle maksu eest lumest lahti lükatakse. Suhtlesime ligi tund aega ja selgitasin
talle valla, riigi ja eraomandi vahekordi ning
maksu kogumise ja kasutamise põhimõtteid.
Tundus nagu mees taipas, paraku....
Kuivõrd selliseid „taluperemehi” 1 on vallas teisigi, siis on ilmselt vajalik teema veelkordselt üle käia.
Vilu-taoliselt mõtlevad kodanikud eksivad, kui arvavad, et tulumaksu korjatakse riigi poolt vaid selleks, et see reaalselt maksumaksjale tagasi maksta läbi mingi otse tema
hüvanguks tehtava tegevuse. Täpselt sama valel rajal on A.Vilu arvates, et tema valib ühte
või teist koalitsiooni. Eestis kehtiva valimissüsteemi kohaselt on igal kodanikul üks hääl
ja selle saab anda ühele kandidaadile.

Milleks siis korjatakse tulumaksu?
Tulumaks - nagu nimi ütleb, on maks teenistuselt (v.a. maksuvaba osa). Seda maksu korjatakse eesmärgiga kasutada sellel teel saadud
vahendeid kogu ühiskonna heaoluks ehk avaliku tegevuse rahastamiseks. Teisisõnu - läbi
maksu korjatavaid vahendeid kasutatakse selliste tegevuste rahastamiseks, mida on konkreetselt ühe või teise persooniga raske siduda.
Näiteks on väga raske määrata kodanike ringi,
kes kasutavad Tallinn-Tartu maanteed ja neilt
selle maantee korrashoiuks raha kasseerida.
Või soovides, et Eesti oleks jätkusuutlik, on
ühiskondlikult kokku lepitud, et vähemalt põhiharidus on kohustuslik – seega peame ühiselt selle kohustuse täitmise tagama. Või rajatakse/remonditakse kultuurirajatisi, ka siin ei diferentseerita maksu sõltuvalt sellest, kas käid teatris või
mitte. Seega korjab riik maksu tuludelt selleks, et
need vahendid suunata avalikesse objektidesse ja
ühiste kohustuste täitmiseks. Sealtkaudu ongi meil
võimalik saada ka oma maksud tagasi. Kahjuks
ei loeta seda meile peo peale rahas.

Mitte kogu tulumaks ei
tule omavalitsusele
Riigi poolt korjatud tulumaks jagatakse
kahte ossa – ühe osaga tegeleb riik ise ja teine osa antakse koos seadustega pandud kohus-

tustega kohalikule omavaRae valla 2007.a. kulueelarve
litsusele nende kohustuste
täitmiseks. Kohalikule omavalitsusele antakse 2007.
8%
3%
aastal üle 11,9% iga maksu1%
maksja brutoteenistusest,
16%
mis teeb tänase tulumaksuprotsendi juures kaugelt üle
1%
60% tulumaksust.
Kohustused, mida koha55%
7%
likul omavalitsusel tuleb täi0%
ta, on üldjoontes kirja pan9%
dud kohaliku omavalitsuse
tegevust reguleeriva seaduse – kohaliku omavalitsuse
Üldised valitsussektori teenused Avalik kord ja julgeolek
korralduse seaduse paragrahMajandus
Keskkonnakaitse
vis 6. Samas on nimetatud
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
seaduses toodut konkretiseeVabaaeg, kultuur ja religioon
Haridus
ritud mitmetes eriseadustes.
Sotsiaalne kaitse
Seega on põhiseaduse §154
mõttes kohalik omavalitsus
iseseisev ning otsustab ja korraldab oma hal- Kokkuvõtteks
Loodan, et suutsin oma mõttekäigu teha
dusterritooriumil kõike, kuid piirid, kuidas korarusaadavaks,
kuid kordan veel - saagem aru,
raldada, annab riik seadustega.
et maksurahast koosneva kohaliku omavalitsuse eelarve vahendeid ja nende kasutamist ei
Rae valla 2007. aasta kulud
isiksustata. See on ühine raha, mida kasutaTeades kõike eelnevat, heidame pilgu Rae
takse seadusega pandud avalike kohustuste
valla käesoleva aasta eelarve kulude jaotusetäitmiseks. Kui kõik seadusega pandud kohusle ja näeme, et suurem osa eelarvest on seotud
tused on täidetud, siis on võimalik neid vahensotsiaalsete tegevustega – haridus, sotsiaalne
deid ka muudeks tegevusteks kasutada - see
kaitse, kultuur, vabaaja sisustamine - aga ka
omakorda lepitakse kokku valla arengudokureaalse turvalisuse tagamisega.
mentides.
Võib öelda, et ilma uusehituste või mahuLoodan ka, et kibestunud nn „taluperemekate rekonstrueerimisinvesteeringu kuludeta
hed” saavad aru, et eraomand on eraomand ka
on päris tavaline, et ühe kohaliku omavalitsusiis, kui seda on vaja hooldada. Demagoogilise eelarve kulude pool koosneb ca 50% kulune on väide, et kiirabi näiteks ei saa maja juurdest, mis suunatud haridusteenuse tagamisede. Kui esitada küsimus nii, et kui telefoniarve
le. Siin on nii lasteaedade kui ka koolide kuon maksmata ja ei saa kiirabi kutsuda, kes siis
lud, aga ka tasuta toidu tagamine, tasuta koosüüdi on? Usun, et siin ei jõuta seisukohale, et
litransport, personalikulu jms.
vald peaks tasuma võlad telefonifirma ees.
Väga rumalad on ka ähvardused, et kui
Seega kõik tegevused, mida valla eelar- vald ei tule teed lahti lükkama, siis me valime
vest rahastatakse, saab jagada avalikeks tege- teised ja nemad lükkavad. Vanasõna „üheksa
vusteks ja siin ei kleebita silte, et selles või tei- korda mõõda ja ükskord lõika” kehtib ka siin.
ses ehitatud/remonditud hoones on selle või Mõelge sellele, et seadusega pandud kohustuteise maksumaksja panus nii suur või väike. si tuleb täita kõigil. Kui keegi otsustab, et haKa ei arvestata siinkohal näiteks niisuguseid katakse kõigile kõiges vastu tulema, kõike eraalljärgnevaid põhjendusi:
omandis olevat ühisraha eest hooldama, siis
•
mul pole last, miks peab minu mak- on see võimalik vaid millegi muu arvel. Näisuosa minema mingi kooli/lasteaia ehituseks/ teks ei ehitata lasteaedasid. Vallaeelarve ei ole
remondiks/ülalpidamiseks
kummist.
•
mul pole väetit sugulast, keda peaks
hooldekodusse saatma või kodus hooldama
Raivo Uukkivi
vallavanem
•
ma ei kasuta vallateid, seega ei tohi
minu maksu suunata ka vallateede remonti/
hooldusesse
•
ma ei taha midagi teada kultuurist
ja seega ka minu maksuosa ei tohi suunata val- 1 pigem küll popse, sest üks endast lugupidav peremees ei hakka kunagi lumetõrje päla kultuuriobjektidesse.
rast lokku lööma
•
jne.
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Vallavalitsuse
uued töötajad
Vaike Saretok töötab Rae Vallavalitsuses ehitusameti vanemspetsialistina.
Ta on lõpetanud Võru I Keskkooli ja Kaunase Polütehnilise Instituudi kergetööstusteaduskonna, töötanud Tekstiilvabrikus Punane Koit insenerina, AS-s Rehband laoinsenerina. Alates 2000. aastast töötab ta
avalikus sektoris - Viimsi Vallavalitsuses
maa-ametis ja hiljem ehitusametis. Vaike
Saretok on abielus, peres on 4 last.

Ain Puna töötab Rae Vallavalitsuses
teehoiuspetsialistina. Ta on lõpetanud Valga I Keskkooli, täiendanud end mitmetel
riigihangete korraldamist, teehoolde ja
kaevatööde korraldamist puudutavatel koolitustel. Aastatel 1999-2006 oli Ain Puna
Valga Linnavalitsuse Linnahooldusameti
peaspetsialist, lisaks on ta töötanud AS-is
Estreftransservice ja munitsipaalettevõttes
Elamu. Tal on üks poeg.

Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Soodevahe küla Lepiku kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 6. veebruari 2007
otsusega nr 233
• Soodevahe küla Lepiku III ja IV,
Terrasaun´a, Kungla ja Kungla 1 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 6. veebruari 2007
otsusega nr 234
• Järveküla küla Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute ning lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 6. veebruari 2007
otsusega nr 236
• Lehmja küla Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres asuva Assaku aleviku
Lauda tee vahele jääva ala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 6. veebruari 2007
otsusega nr 237

Kauplus “Tiina”
Lagedil, Betooni 12

on suletud
25.märts kuni
08.aprill.
Kauplus avatakse
9.aprillil kell 10.00.

Beebide vastuvõtt kinnitab,
et sündide arv vallas
järjest suureneb
Veebruarikuu viimasel päeval oli vallavanema vastuvõtt neile emadele-isadele, kelle lapse sünd registreeriti vallamajas eelmise aasta oktoobrikuust jaanuarikuu lõpuni. Nelja
kuu jooksul registreeriti 55 lapse sünd.
Traditsiooniliselt sai iga laps valla poolt kingiks nimelise hõbelusika, millele on graveeritud tema nimi ja sünnikuupäev. Piduliku tervitusega esinesid tantsuklubi Royal tüdrukudpoisid, näha võis nii algajate kui juba kogenud tantsijate esinemist.
2006. aastal registreeriti Rae vallas 124 lapse sünd. Vallakodanike nimekiri sai rikkamaks
76 poisslapse ja 48 tütarlapse võrra. Sündinud
lastest olid pere esimesed lapsed ligi pooled ehk
64 last. Teine laps sündis 46-e perekonda, 7 perekonda said juurde kolmanda lapse. Neljas laps
sündis kuude ja viies laps ühte perekonda. 2006.
aastal registreeriti ka ühe kaksikute paari sünd,
kellest mõlemad olid poisid.
Nimede seas olid poiste puhul populaarsemad Kevin ja Oliver (mõlemat nime pandi
4 korda) ning tüdrukute seas Isabel (pandi
2006. aastal Rae vallas kolm korda). Harvem
esinevate tüdrukute nimede seas olid Ra, Aurel,
Derle, Klea Karola, Sofia Lotta ning poistele
pandi teiste hulgas nimeks ka Sören, Dominic,
Art, Petrik, Trevon ja Braien.

Kõige väiksemad vastuvõtul osalejad olid 1-2
kuu vanused.

Nende laste hõbelusikad, kes ei saanud vastuvõtul osaleda, ootavad oma väikeseid
omanikke vallamajas registripidaja juures.

Täpsem info telefonil 60 56 756 ja meiliaadressil mare.juurikas@rae.ee
Vallavanema vastuvõtul osalenud perekonnad saavad fotode osas infot pressiesindaja käest telefonil 56 218 638 või meiliaadressil merike.mikk@rae.ee

Vallavanem sai hõbelusika anda ka oma lapselapsele, pildil väike Kevin Uukkivi koos isaga.
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MÄÄRUS
Lisa 1
KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
27.02.2007
määrusega nr 12

Jüri
27. veebruar 2007 nr 12

Rae valla eelarvest kultuuri – ja spordiprojektide toetamise rakenduskord
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 ja § 22 lõike 1
punktist 5, Rae Vallavalitsus

TAOTLUS RAE VALLA EELARVEST KULTUURI – JA SPORDIPROJEKTI TOETUSE
SAAMISEKS
Taotleja

Isiku- või registrikood

Aadress

määrab:
1. Toetuse andmise eesmärgiks on toetada Rae
valla elanikele suunatud kultuuri –ja spordialaseid projekte (va regulaarne sporditegevus ja
laagrid).
2. Toetamise aluseks on üksikisiku või organisatsiooni taotlus Rae Vallavalitsusele (vorm
lisa 1), mis on esitatud hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist. Hiljem esitatud taotlust
vallavalitsus ei menetle.
3. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus
14 päeva jooksul peale taotluse esitamist.
4. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti elluviimiseks.
5. Toetuse saaja esitab vallavalitsusele ühe
kuu jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande (vorm lisa 2) eraldatud raha
kasutamise kohta, näidates ära kogu projekti
eelarve ja raha kasutamise.
6. Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse
eraldamisest isikule või organisatsioonile, kes
ei ole esitanud varasema eraldatud toetuse
kasutamise kohta vormikohast aruannet või
on esitanud valeandmeid.
7. Käesolev määrus jõustub 01. jaanuarist
2007.
8. Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

Juriidilise isiku esindaja (ees-ja perekonnanimi)

Pank, arvelduskonto

Projektijuht

kontakttelefon

e-post

Projekti nimetus

Projekti toimumise aeg

Projekti toimumise koht

Projekti eesmärk

Projekti eelarve

Taotletav summa

Kaasfinantseerijad

Projekti kirjeldus ja võistluse korral lisada juhend

Raivo Uukkivi
Vallavanem
Tiit Eenmaa

Projekti finantsaruanne
Kulu liik
Summa

Tulu liik

Summa

Vallasekretär

Otsin sõbralikku
ja rõõmsameelset
hoidjatädit

Kulud kokku:

Tulud kokku:

Kaasfinantseerijad

4-aastasele
tüdrukule.
Aruande esitanud isiku nimi

Info telefonil 55908813
Allkiri

Kuupäev
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VALLAMAJA
Lisa 2
KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
27.02.2007
määrusega nr

Projekti eelarve
Kulu liik

Summa

Tulu liik

Summa

ARUANNE TOETUSE KASUTAMISEST
Toetuse saaja

Isiku- või registrikood

Aadress
Juriidilise isiku esindaja (ees-ja perekonnanimi)

Projektijuht

kontakttelefon

e-post

Projekti nimetus

Projekti toimumise tegelik aeg

Kulud kokku:

Projekti toimumise koht

Tulud kokku:

Projektis osalejate arv

Käesolevale taotlusele allakirjutamisega kinnitan, et selles esitatud andmed on õiged ja
vajadusel dokumentaalselt tõestatavad.
Projekti sisuline aruanne ja võistluse korral lisada protokoll

Rae Vallavalitsusel on õigus mittesihipäraselt kasutatud toetus või selle osa tagasi
nõuda.

Taotluse esitaja nimi

Allkiri

Kuupäev

KORRALDUS
Jüri

27. veebruar 2007 nr 313

Jüri Gümnaasiumi õppetöö tegevuse lõpetamine Assaku koolihoones
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punktist 3 ning arvestades Assaku koolihoones õppivate õpilaste arvu
olulist vähenemist ja sellest tulenevat riikliku õppekava nõuete kvaliteetse täitmise keerukust, samuti Assaku koolihoones õppetöö tegevuse jätkamise finantsmajanduslikku ebaotstarbekust ja tulenevalt Jüri Gümnaasiumi direktori ettepanekust, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Lõpetada Jüri Gümnaasiumi õppetöö tegevus Assaku koolihoones alates 01. septembrist 2007
2. Moodustada Assaku koolihoone ja selle varade inventariseerimiseks ning VA Vahekole üleandmiseks komisjon alljärgnevas koosseisus:
Komisjoni esimees:
Enn Mänd – abivallavanem
Komisjoni liikmed:
Heli Niin – Kultuuri- ja haridusameti juhataja
Maria Tiro – Jüri Gümnaasiumi direktor
Krista Koppel – Kultuuri- ja haridusameti spetsialist
Teesi Vesilind – raamatupidaja
2.1. Kinnitada hoone ja vara vastuvõtmise eest vastutavaks isikuks VA Vaheko juhataja kohusetäitja Hillar Allmäe.
2.2. Komisjonil korraldada Assaku koolihoone ja selle varade üleandmine VA Vahekole hiljemalt 01. maiks 2007. VA Vahekole ei anta üle sellist Assaku koolihoones asuvat vara, mis on vajalik Jüri Gümnaasiumi tegevuseks ja õppetööks kooli peahoones.
3. Jüri Gümnaasiumi direktoril teavitada Assaku koolihoones õppetöö tegevuse lõpetamisest hiljemalt 01. märtsiks 2007 kirjalikult Haridus- ja
Teadusministeeriumit, Harju maavanemat, Assaku koolihoone personali, lapsevanemaid ja õpilasi.
4. Teha käesolev korraldus teatavaks Rae valla kodulehel ja ajalehes Rae Sõnumid.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär
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Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute
avalikust väljapanekust
16. - 30. märtsini 2007:

Kadaka küla Hindreku kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine elamukruntideks ning hoonestamine ühepere - ja kahepereelamutega ning
1 ridaelamuga.
Peetri küla Vägeva tee 38 ja Vägeva tee 38A
kinnistud
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistute sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistute liitmine üheks elamukrundiks, uuele krundile ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ning varustamine tehnovõrkudega.
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 30.
märtsiks kella 14.00 või e-posti aadressil
info@rae.ee

SMR-Teed AS
pakub

lumetõrje teenust
Rae vallas,
võimalik ka lumekoristus.
Hinnad vastavalt kokkuleppele, kas tunni- või
korrahinna alusel.
Valveteenus 24h.
Valveteenus ja info tel.
533 14 379 www.smr.ee

Ostan soodsalt vana
Jawa 250/350 heas
korras roosteta
bensiinipaagi, leegitorud, summutid, velje.
Tel. 5136755

Lasteaed Tõruke sai
endale uue piirdeaia
16. veebruaril tähistati Rae Kultuurikeskuses hoogsa lasteetendusega Tõrukese lasteaia
uue piirdeaia valmimist. Kõikide valla lasteaedade kasvandikud said vaadata etendust ja
elada kaasa nii mõneski mõttes ajaloolisele sündmusele Rae vallas. Nimelt oli see vallavanema Raivo Uukkivi sõnul esimene kord, kus koostööpartner soovis ise valla tegemistele kaasa aidata. Enne teatrielamust tänasid teineteist õnnestunud koostöö eest vallavanem ja Baltic Real Estate Investment Centre OÜ (kaubamärk BREIC) juhatuse esimees
Swen Uusjärv.

Rae valla eelarves ettenähtud vahenditest ühekordse sotsiaaltoetusena jõulutoetuse maksmine
pensionäridele 2007.aastal
§ 1. Reguleerimisala
Määrus reguleerib Rae valla eelarves pensionäridele elukalliduse ja hinnatõusu kompenseerimiseks ettenähtud vahendite arvelt
ühekordse sotsiaaltoetusena jõulutoetuse (edaspidi toetus) maksmist 2007.aastal.
§ 2. Toetuse saajad
Toetust on õigus saada igal vanadus- ja
töövõimetuspensioni saajal ning täisealisel
(alates 18.eluaastast) rahva- ja toitjakaotuspensioni saajal ( edaspidi toetuse saaja).
§ 3. Toetuse suurus
Toetust makstakse igale toetuse saajale
summas 500 krooni.
§ 4. Toetuse maksmise tingimused
Toetust makstakse tingimusel, et:
1)
toetuse saaja elukohana on kantud
Eesti rahvastikuregistrisse Rae vald ja vastav
registrikanne on tehtud enne 1. jaanuari
2007;
2)
toetuse saaja on kantud riiklikku

pensionikindlustuse registrisse.
§ 5. Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemisel tuleb toetuse saajal
esitada vallavalitsuse sotsiaalametile avaldus
hiljemalt jooksva aasta 01. novembriks.
Toetuse avalduses märgitakse:
1.
2.
3.
4.
5.

ees- ja perekonnanimi;
elukoht;
isikukood;
pangakonto number
telefoni number

§ 6. Toetuse väljamaksmine
1.
Rae Vallavalitsus maksab toetuse
välja detsembrikuu jooksul.
2.
Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks vallaeelarvest eraldatud vahendite üle
peab arvestust sotsiaalamet.
Kinnitatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007 määrusega nr. 43
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Ülevaade Falcki patrullide tegevusest
Erakorralised sündmused
 1. veebruaril laekus juhtimiskeskusesse
teade, et Lagedil Vabadusvõitluse muuseumi
juures ootab üks soomlane, kes oli leidnud hunniku dokumente. Ekipaaž sõitis kohale ja sai
kontakti dokumendid leidnud inimesega. Kõik
dokumendid anti koos leidja andmetega üle Jüri konstaablile.
 6. veebruari õhtul tuli teade politseist, et
Tallinn-Tartu maantee 20ndal kilomeetril on
toimunud avarii. Ekipaaž sõitis kohale, seal olid
juba politsei ja kiirabi ning kaks kannatanut olid
ära viidud.
 8. veebruaril märkas mööda Vana-Tartu maanteed sõitnud ekipaaž põlevat avariilist sõiduautot. Teavitati päästeametit, sõiduk kustutati.
 12. veebruaril märgati, et Vaidas oli sõitnud
vastu lasteaed Pillerpall sissesõiduposti sõiduauto BMW. Autos kedagi polnud, vigastada oli saanud elektriliini post. Kohapeale kutsuti politsei.
 21. veebruaril toimus Jüri ringteel suurem
avarii, milles osales neli sõidukit. Kohapeale saabusid nii kiirabi, politsei kui päästeamet. Patrull abistas neid uudishimulike laialiajamisel.
 22. veebruari öösel kell 3.00 märkas patrullekipaaži liige, et Jüris tõuseb veetorni juures
suitsu. Kohapeal selgus, et põleb tootmishoone. Päästeametisse helistades saadi vastuseks,
et tuletõrjujad on juba teel, päästeametnikud
abi ei vajanud.
 22. veebruaril helistas Jürist Kasemäe 9 ühe
korteri elanik ja palus abi, kuna poeg tuli talle
rusikatega kallale. Poeg oli kodust lahkunud,
ta leiti üles ja temaga vesteldi. Politsei ega kiirabi ei soovitud.
 25. veebruari öösel helistati politseist ja paluti abi poolenisti külmunud meesterahva aitamisel, kelle Vaida elanikud olid leidnud lumehangest magamas. Purjus mees suutis öelda ekipaažile oma nime ja elukoha ning ta viidi ära koju.
Politseile üleantud õigusrikkujad
 17. veebruaril helistati Vaidast ühest kauplusest ja paluti abi varga kinnipidamisel. Varas
anti üle politseile.
 18. veebruari õhtul märkas ekipaaž Vaidas
ilma numbrimärgita sõiduautot. Autos viibisid
kaks meest, asja uurides selgus, et autol puudub kehtiv liikluskindlustus. Kohapeale kutsuti politsei, kes asjaga edasi tegeles.
 22. veebruaril helistas Jüris kaupluse Edu
müüja, kes oli varga kinni pidanud. Vargaks
osutus 14-aastane noormees, kes oli võtnud šokolaadi. Kohapeale kutsuti politsei ja poiss anti talle üle.
 25. veebruaril helistas ekipaažile Rae küla
elanik, kes teatas, et Jaanivälja teel sõitis teelt
välja sõiduauto. Sellega kahjustati tee ääres olevaid põõsaid ning pärast teelt väljasõitu jooksid autost minema 4 noormeest. Kohapealt leiti sõiduauto ja mõne aja möödudes tuli sinna

ka auto kasutaja, kes ütles, et oli kraavi sõites
selle roolis. Kohapeale kutsuti politsei.
Avalik kord
 30. jaanuaril helistati politseist ja paluti abi
Peetri külas Vana-Tartu maantee ühes majas
toimuva peretüli lahendamisel. Kohapeal selgus, et naine ei tahtnud koos mehega koju jääda, kuna kartis füüsilist vägivalda ning avaldas
soovi minna Laagrisse poja juurde. Ekipaaž toimetas naise Ülemiste keskuse juurde, kust ta
taksoga poja juurde sõitis.
 7. veebruaril helistas kodanik ja teavitas,
et kiriku juures loobivad lapsed lumepallidega möödasõitvaid autosid. Ekipaaži jõudes ei
olnud enam piirkonnas kedagi. Sama päeva
õhtul tuli samasugune teade politseist ja ekipaaž märkas kaht poissi ühe lagunenud hoone katusel, kuid neid ei õnnestunud tabada.
 10. veebruari öösel helistas Jürist naisterahvas, et Ehituse 8 ühest korterist kostub kõva kisa ja lärm. Patrull sõitis kohale ja vestles korteri omanikuga, muusika keerati vaiksemaks.
 11. veebruari õhtul helistas politsei ja palus
abi Skanska territooriumil, kus pidid ringi liikuma alkoholijoobes noored. Territoorium vaadati koos politseiga üle, kedagi ei leitud.
 16. veebruari öösel teavitati juhtimiskeskust,
et Jüris Ehituse 12 ühes korteris on peretüli.
Kohapeal ütles naine, et mees rikub tema ja laste öörahu. Mehega vesteldi ja ta lubas magama
minna.
 17. veebruaril helistati politseist, et Patika
sillal loobivad poisikesed lumepallidega autosid. Kohapeal kedagi ei avastatud.
 18. veebruari öösel helistas ekipaažile Jüris
Ehituse 6 majast naisterahvas ja ütles, et ühes
korteris käib pikemat aega kisa ja lärm. Patrull
sai majja tänu juhuslikule majaelanikule, kuna
koheselt ei õnnestunud trepikotta siseneda. Trepikojas oli suurem seltskond noori, kes olid kerges joobes ja kes rääkisid valjuhäälselt. Nende
sõnul tähistati ühe naisterahva sünnipäeva. Noortele tehti märkus ja paluti muusika vaiksemaks
keerata, nad lubasid korralikumad olla.
 24. veebruari öösel mängis vali muusika Jüris Kasemäe 7 ühes korteris. Probleem lahendati ja muusika keerati vaiksemaks.
 24. veebruari päeval tuli juhtimiskeskusesse teade, et Jüris Aruküla tee 49 ühes korteris
on kõva lärm. Ekipaaž sõitis kohale, kolm joobes ja lärmavat meest olid lahkunud.
 24. veebruaril rikuti öörahu Vaidas, VanaTartu mnt. 35 ühes korteris. Lärmajatele tehti
selgitustööd ja kõik sai korda.
Muud sündmused
 3. veebruari hilisõhtul helistas Aaviku küla
elanik ja palus ekipaažil tulla tema ehitusjärgus
maja juurde. Kohapeal selgus, et garaaži seina
sisse oli auk tehtud. Kohapeale kutsuti politsei.
 4. veebruaril helistas Jüri elanik ja teatas, et

tema väikebussil on ära lõhutud parempoolne
tagaaken ning varastatud oli akutrell ja elektrisaag.
 8. veebruaril märkas Vaidas patrullinud ekipaaž, et Vana-Tartu maanteel öösel põlenud autot sikutatakse kraavist välja. Kohapeal oli
meesterahvas, kes ütles, et on auto omaniku
naaber ja aitab teda. Ekipaaž võttis ühendust ka
politseiga ja informeeris neid olukorrast.
 10. veebruaril helistati politseist, et Jüri
Gümnaasiumi lähedal on lõhutud klaasiga auto. Avariitunnustega autol puudusid numbrimärgid. Politseile edastati auto kerenumber.
 13. veebruaril põles gümnaasiumi juures hüljatud auto, päästeamet oli seda juba kustutamas.
 17. veebruaril helistas politsei, et Vaidas aetaks lapsed tiigi pealt minema, seda ka tehti.
 19. veebruaril teatati juhtimiskeskusest, et Jüris kõnnib ringteel alkoholijoobes meesterahvas.
Ekipaaž sõitis kohale, mees oli jõudnud Assaku
silla juurde ja kõndis Tallinna poole. Selgus, et
mees oli kaine ning talle tuli auto järele.
 20. veebruaril oli Vaidas Golfi teel suunaga
Tallinna poole kraavis sõiduauto, sellest teavitati politseid. Auto oli kraavis veel järgmiselgi päeval, politsei lubas omanikuga ühendust võtta.
 21. veebruaril seisis Jüri kirikust Lagedi poole minnes tee ääres sõiduauto, millel oli juhipoolne aknaklaas puruks löödud. Ekipaaž võttis ühendust politseiga.
 24. veebruaril oldi politsei palvel korduvalt
valves Jüris veetorni juures põlenud tootmishoone juures, et kõrvalised isikud ei pääseks
sinna juurde.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaaž 53 32 63 16

Müüme
ELAMUKRUNTE
Rae vallas.
Detailplaneering kehtestatud. Koostame detailplaneeringuid ja projekte.
Kivinuka KV OÜ
53417582 ja 6602595
E-post: vello@kivinuka.ee
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Politseiteated
 Ajavahemikul 2. – 5. veebruarini varastati Rae külas Rae tänaval ehitusobjektilt
ehitusmaterjali ja kaks redelit. Kahju on 50
000 krooni.
 3. veebruaril varastati Harjumaal Rae
vallas Vaida alevikus Vana-Tartu mnt-l televiisor. Kahju on 20 000 krooni.
 Ajavahemikul 3. – 4. veebruarini varastati Jüri alevikus Ehituse tänaval sõiduautost tööriistu. Kahju on 10 000 krooni.
 6. veebruaril varastati Järveküla külas
Vana-Tartu mnt-l ettevõtte ruumidest sülearvuti. Kahju on 12 000 krooni.

TURVALISUS
 14. veebruaril varastati Jüri alevikus
Aruküla teel ettevõtte laost viis elektrimootorit. Kahju on 77 800 krooni.
 Ajavahemikul 16.-17. veebruarini varastati Peetri külas Salu teel ehitusobjektilt soojustusmaterjale. Kahju on 6 400
krooni.
 22. veebruaril kella 17.55 ajal varastas
14-aastane poiss Jüri alevikus kauplusest
šokolaadi. Varas peeti kinni ja kaup tagastati poele.
 Ajavahemikul 27.-28. veebruarini varastati Järveküla külas maja garaažist muruniiduk, murutrimmer ja autoraadio. Kahju on 7 700 krooni.

RAE SÕNUMID

11

KUI SA OLED LANGENUD

HOOLETUSE,

HALVA KOHTLEMISE,

FÜÜSILISE,

VAIMSE VÕI

SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS, ON
SUL ABI SAAMISEKS VÕIMALUS PÖÖRDUDA OHVRIABITÖÖTAJA POOLE:
Vastuvõtuajad Jüri konstaablipunktis
(Aruküla tee 9, Jüri):
13.03.06
15:00 – 17:00
17.04.06
15.05.06
Kontakt: Oksana
Sviridenko, Ida-Harju Ohvriabikeskuse töötaja
Telefon: 600 6204; E-mail:
oksana.sviridenko@ensib.ee

Päästeteenistuse teated

OÜ SHF otsib rentnikke 2007. aasta
maikuus Jüri Tehnopargis
Tiigi tn 28 valmivasse nägusasse
büroohoonesse.
Vabade pindade suurused:

•
•
•
•

104 m2
96,6 + 91 = 187,6 m2 (kahel korrusel)
105,5 m2
180 m2

Iga büroopind on eraldi sissepääsuga kahekorruselises hoones. Kõikides on kööginurk,
WC ja panipaik, ülejäänud pinna saab lahendada vastavalt rentniku vajadustele. Sisseväljapuhkeventilatsioon, kliimaseade. Hoones
on saun puhkenurgaga.
Kontakt.: Eero Hammer 6 130 589,
50 512 92, shf@fcc.ee

 6. veebruaril põles Jüris Tammiku
23 majas korter
 7. veebruaril põles Saha tee 25 kuivati
 8. veebruaril põles Vaidas sõiduauto
 10. veebruaril toimus Tallinn-Tartu
mnt. 9ndal km.-l autoavarii
 13. veebruaril põles Jüris sõiduauto
 15. veebruaril põles Peetri külas
Vägeva teel maja
 18. veebruaril põles Haljavas talumaja
 21. veebruaril toimus ringteel
Jüri risti lähistel suurte veoautode avarii
 22. veebruaril põles Jüris mööblitööstus
 24. veebruaril toimus Jüris
mööblitööstuse järelkustutus
 25. veebruaril põles Jüris,
Aruküla teel elumaja
Peeter Böckler
Rae TPS

Geel- ja kangasküünte hooldus
ja paigaldus!
Tel. 555 15 296
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Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul toimus
pidulik kontsert-õhtu
23. veebruari õhtul tähistati Rae Kultuurikeskuses piduliku kontsertõhtuga meie
riigi sünnipäeva. Üheskoos lauldi Eesti
hümni ja õhtu juht Kuuno Kasak meenutas kõigile, millal ja kuidas toimus Vabadussõda.
Vallavanem Raivo Uukkivi rääkis oma sõnavõtus, et eestluse säilimine on oluline ning
oma riigi peale mõeldes ei tohiks ükski inimene nimetada end apoliitiliseks. Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots meenutas Lennart Meri mõtet,
et riik saab sündida vaid korra ajaloos. „Riik
on mets ja inimesed on puud. Võib olla iseseisev lagedal üksi seistes, võib loovutada oma
iseseisvust ja olla koos teistega,” tsiteeris ta
presidenti.
Kontserdiosas esinesid Jüri Gümnaasiumi
vilistlaskoor Hairi Laurandi juhendamisel, laulus „Kohtume taas” mängis klarnetit Katri Kaasik. Kahe lauluga astus publiku ette Ott
Lepland. Rae kammerkoor esitas oma laulud
dirigent Kristi Toomra juhtimisel. Omalaadse
muusikalise õppetunni viisid läbi Pärnu suupilliklubi Piccolo mehed, kes mängisid suu-

pillidel ja rääkisid nende
arenguloost.
Õhtu kõige oodatum
tähtsündmus näitas end
vargsi juba siis, kui külalised saali astusid - lava ees ja lava peal olid
näha erinevad sõjamasinad, aeg-ajalt vilksatas
ruumis mõni mundris
mees. Juhan Tõrsi lavastajakäe all oli valminud
neljaosaline näitemäng
Rünnak. Emotsionaalne ja suurest mängutahtest kantud lavastuses oli kasutatud nii
ajaloolisi relvi kui riideid. Laval võis näha
nii Johannes Laidoneri (mängis Johannes
Tõrs), Konstantin Pätsi (mängis Sven-Allan Sagris), Aleksander Tõnissoni (mängis
Jaan Hiio) kui näiteks Johannes Pitkat
(mängis Anton Klaussen). Ühtekokku käis
lavalaudadel 31 inimest, oma oluline osa
oli täita ka ansamblil Kuldne Õhtupäike.
Pidulik õhtu lõppes tantsuga, seekord mängis muusikat ansambel Rivaal.

Kas vajame uut rahvuslikku ärkamist?
Iseseisvuspäeva lähenedes kanduvad me mõtted tavapärasest enam oma riigi ajaloole. Kes
meenutab vapraid esivanemaid, kes püüab noorematele pereliikmetele Eesti riigi kohta ühtteist õpetlikku kokku panna. Paraku tuleb aga
ausalt tunnistada, et praeguste vanemate ja isegi vanavanemate jaoks on see keeruline ettevõtmine, sest jäi ju mitmel meie põlvkonnal
koolipingis Eesti ajaloost tõene ülevaade saamata. Eesti Vabariigi mainimine võis Nõukogude Eesti koolis karistuse kaasa tuua!
Nii ma siis püüangi sellealaseid kasinaid
ajalooteadmisi interneti avarustes surfates ja
poiste ajalooõpikuid sirvides tasa teha. Õnneks
on valik lai. Loen mälestusi selle kohta, kuidas
1918. aasta 23. veebruari õhtul kuulutati Pärnus Endla teatri rõdult välja Eesti Vabariik; kuidas kanti ette Eesti iseseisvuse manifest; kuidas 24. veebruaril peeti Pärnus kaitseväe esimest paraadi. Uurin pikki ja põhjalikke ülevaateid iseseisvumisele järgnenud Saksa okupatsioonist, enamlaste pealetungist, eesti meeste
ennastsalgavast vastupanust punastele ja valgetele (Landeswehrile). Eredad on kirjeldused
Vabadussõjast, rahuläbirääkimistest, sellest,
kuidas Venemaa tunnustas 2. veebruaril 1920
sõlmitud rahulepinguga Eesti riigi iseseisvust.
Harin ennast ja räägin lastele ja mu süda
on... peaagu rahul. Sest see kõik nagu on oma
riigi ajalugu ja nagu ei ole ka. Nagu muinasjuttu jutustaks ühest suurest ja tugevast riigist ning rahvast. Ikka kangelaslikud episoo-

did ja isamaalised ettevõtmised, koosmeelest
ja omariiklusest kantud tulevikusihid, patriootiliselt meelestatud rahvajuhid...
Kas see kõik ei kõla tänapäeva Eestis õõnsalt? Muidugi läheb me riigil praegu hästi, majandus õitseb ja euro on tulekul. Raha ja rikkust on üksjagu ja seda lubatakse aina juurde.
Kaubandus kasvab, asjad on edukuse mõõdupuu. Maailm on meile ja meie maailmale üha
rohkem valla. Tormame üksteisest üle ja ümber. Kuhu? Kas me ikka jääme niiviisi püsima? Ehk tuleks aeg maha võtta, leida esivanemate kombel oma südames koht riigi ja rahva jaoks, hoida maailma atlasel alles üks pisike Eesti-nimeline täpike.
Uut ärkamisaega ja uusi Faelmanne, Kreutzwalde ning Koidulaid oleks vaja. Kes innustunult ja rikkumata meelega meile meelde tuletaks, kes oleme ja kuhu läheme. Kes aitaksid
ometi kord kokku leppida, millist Eestit me ehitame, missugune on see paik, mida hoiame ja
kaitseme kui oma kodu. Nii nagu meie esivanemad. Siis ei ole patriootlikkus enam sõnakõlks. Siis saame tagasi usu ja armastuse, mis
teeb meid taas suureks ja tugevaks riigiks ning
rahvaks. Tasub pingutada – laste nimel ja vaprate esivanemate mälestuseks.
24. veebruaril oli Eesti Vabariigi aastapäev. Tänavu möödus iseseisvuse väljakuulutamisest 89 aastat.
Kuuno Kasak
Rae valla elanik

Lagedil tähistati Eesti
Vabariigi aastapäeva
näidislahinguga
Piduliku kutsega ootas Johannes Tõrs külalisi 25. veebruaril Lagedil asuvasse Vabadusvõitluse Muuseumi, et piduliku lipuheiskamise, sõnavõttude ja näidislahinguga tähistada
Eesti Vabariigi 89. sünnipäeva. Vabadussõja
näidislahingut etendasid kaitseliitlased ja
Frontlain Sõjameeste Ühingu mehed. Muuseumis olid avatud ka mitmed näitused, soovijad said proovida ehtsat sõdurisuppi.

Lahingu imiteerijad elasid oma rollidesse nii
usutavalt sisse, et pealtvaatajad hoidusid pisut
eemale – mehed viskusid lumme ja paugutasid
korralikult püsse.
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Konkurss „Kodukandi
rahvamajad”
Harjumaa Muuseum ja Muinsuskaitseamet
kuulutavad välja mälestuste kogumise konkursi teemal „Kodukandi rahvamajad”. Selle
eesmärgiks on koguda mälestusi ja fotosid
Harju maakonna rahvamajade ehitusloost, tegevusest ja värvikatest sündmustest alates 20.
sajandi algusest kuni käesoleva ajani. Oodatud on nii isiklikud mälestused kui ka asjaosalistelt kogutu ja üleskirjutatu.

Vastuseid oodatakse ka järgmistele
küsimustele.
* Kus asus Teie kodukohas rahvamaja/
seltsimaja/kultuurimaja?
* Kas rahvamaja tegutses mõnes teise otstarbega hoones või ehitati selleks eraldi maja?
* Kelle initsiatiivil ehitus algas? Millal
rahvamaja ehitati? Kes oli projekteerija ja kes
ehitajad?
* Milline oli rahvamaja hoone? Kas hoonel on ümberehitusi? Millal need tehti?
* Millal rahvamaja oma tegevust alustas?
* Kes olid rahvamajade ja seal tegutsenud
kollektiivide juhid?
* Millised ringid tegutsesid? Kes olid osa-

lejad? Kas käidi esinemas ka väljaspool kodukohta?
* Milliseid üritusi korraldati? Kui tihti
need toimusid? Kes olid korraldajad?
* Kuidas üritusi rahastati? Piletid?
* Kas pidudel tarvitati alkoholi? Kas alkoholi müüdi kohapeal? Millised olid peod nn kuiva seaduse ajal? Kas toimus korrarikkumisi?
Mälestuste kogumise konkurss on Harjumaa Muuseumi traditsiooniline ettevõtmine,
mida korraldatakse 17. korda. Rahvamajad on
tänavuste Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks Eestis ja konkurss toimub koostöös
Muinsuskaitseametiga.
Tööde esitamise tähtaeg on 31. mai 2007
ja need võib esitada vabas vormis. Tööd tuleb
saata aadressile: Harjumaa Muuseum, Linnuse 9, Keila 76608. Ümbrikule lisada märgusõna „Mälestused”. Paremaid töid premeeritakse ning Harjumaa Muuseum jätab endale õiguse konkursile saadetud töid kasutada.
Lisainfo: Harjumaa Muuseum, tel. 678
1668 või Muinsuskaitseamet, Ly Renter, tel.
6403 034

Moskva tsirkus tõi Jürisse
kassid, koerad ja karu
Reede, 2. märtsi õhtul olid Rae
Kultuurikeskuse suur saal puupüsti rahvast täis. Moskva tsirkuse etendus pakkus ootusärevust nii lasteaia- kui koolilastele, publiku hulgas oli ka päris
pisikesi vaatajaid koos emadeisade ja õdede-vendadega.
Õhtu algas õhupallimehe etteastega, kes liikus tooliridade vahel
ja kutsus ostma võlukepikesi, klounininasid ja õhupalle. See „päris”
tsirkuseetendus sai avapaugu marsimuusika ja lavale ilmunud esinejaga, kes keerutas hoogsalt hularõngaid. Lisaks temale võis laval
näha jõumeest, mustkunstnikku,
akrobaati, žonglöörijat.
Lastele pakkusid kõige rohkem
lõbu klouni etteasted ja loomadega
seotud esinemisnumbrid. Ühtviisi
osavalt tegid oma trikke kassid ja
koerad. Kui lavale ilmus päris elus
karu, läbis saali üllatusohe. Ligi
tund aega kestnud etendus andis nii
suurtele kui väikestele võimaluse
kiigata hetkeks tsirkusemaailma.
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Lugupeetud maarahvas,
teie mälestused on
jagamist väärt!
Seoses uurimistööga ootan mälestusi 1940.
aastate lõpu ja 1950.aastate põllumajandusnäitustest, nende ettevalmistamisest, osalemisest näitustel, autasudest jne. Väga oodatud on ka osavõtjate ja näitusekülastajate
meenutused Moskva Üleliidulisest Põllumajandusnäitusest aastatel 1954-1960. Ehk
on veel kellelgi alles selleaegseid ülestähendusi, fotosid, diplomeid või muud huvitavat
materjali.
Näitused olid vaid põllumajanduspropaganda üks osa, propagandat tehti ka tollastes
rahvamajades. Poliitharidustööd viidi läbi rahvamajades ja kolhoosi klubides, kus tegutsesid põllumajandusringid, agro-zootehnilised
kursused, näidati rändkinobussiga toodud filme. Mida mäletate nendest üritustest?
Oodatud on endiste kolhoosnike, sovhooside ja MTJ-de töötajate mälestused, tollaste küla kultuuritöötajate, naiskomisjonide,
noorte naturalistide meenutused. Kirjavigade
ja käekirja pärast pole tarvis muretseda. Võin
ise ka tagasi helistada.
Palun võtta kontakti järgmisel aadressil: Elvi Nassar, Eesti Vabaõhumuuseum,
Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn
või telefonil 66 19 070 (õhtuti alates kl 20st), mobiil: 52 71 760, e-post:elvi@evm.ee

Vastlapäeval
lustis kelgumäel ligi
200 inimest
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Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib huvilisi
Äikese ja sellega kaasnevate ohtlike nähtuste uurimiseks korraldab Tartu Ülikooli geograafiainstituudi tudeng Sven-Erik
Enno koostöös TÜ Geograafia Instituudiga juba teist aastat üleriigilise äikesevaatluste projekti.
2006.aastal osales selles üle Eesti kokku 155
huvilist, andmeid laekus 83 vaatlejalt, seega enam kui pooltelt registreerunutest, mida võib pidada esimese aasta kohta igati
heaks tulemuseks. Kokku teostasid Eesti Äikesevaatlejate Võrgu vaatlejad üsna põuaseks ja äikesevaeseks kujunenud suvel ligi
700 vaatlust. Kõige äikeselisemad kuupäevad 2006 vaatlushooajal olid 20. ja 21. august ning 1. oktoober, mil äikest märgiti 13
maakonnas, väga palaval 10. juulil esines
seda 12 maakonnas. Kokku laekus usaldusväärseid andmeid äikese esinemise kohta
Eesti territooriumil 53 päeva kohta. Äikesega kaasnevatest ohtlikest nähtustest märgiti pagituuli 72 korral ning rahet 35 korral.
Läänesaartel märgiti 5 korral vesipükse, Kagu-Eestist teatati kahest võimalikust keravälgu juhtumist.
Alanud aastal on plaanis vaatlusi jätkata
tihedama vaatlusvõrguga. Lisaks 61 vaatlusi

TASUTA
NÕUSTAMINE!
•Maad •Majad
•Korterid
•Suvilad •Talud
AITAME TEID KINNISVARA MÜÜMISEL,
OSTMISEL JA ÜÜRIMISEL.
HELISTA KOHE!

Kadri Eenlo
Kodux Kinnisvara OÜ
Tel. 5086555
e-post: kadri@koduxkv.ee
Vilmsi 32-7, 10126 Tallinn
www.koduxkv.ee

jätkavale eelmise aasta vaatlejale on oodatud
osalema kõik ilma- ja loodushuvilised sõltumata vanusest ning tegevusalast. Vaatlustega liitujate ülesandeks on äikeste ja nendega
kaasnevate ohtlike nähtuste ning kahjustuste
registreerimine oma kodukohas.
Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat ilmavaatluskogemust või põhjalikke teadmisi äikesest oluline on vaid huvi ja valmisolek lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks. Kõik projektis
osalejad saavad eestikeelsed vaatluslehed ning
juhendi, mis kirjeldab täpselt, mida ja kuidas
vaadelda ning kuhu andmed märkida.
Vastavalt võimalustele võib piirduda väiksema arvu oluliste vaatlustega või viia läbi ka
detailsemaid lisavaatlusi. Seejuures kõige olulisemate vaatluste teostamiseks pole vaja mingeid instrumente peale tavalise kella äikese alguse- ja lõpuaegade määramiseks.
Ideaalis peaks kõik vaatlused olema teostatud samas kohas (vaatleja kodukohas), kuid
see pole hädavajalik, näiteks suvel nii linnakui maakodus viibivad inimesed võivad vaadelda vaheldumisi mõlemas.
Osaleda võivad ka need huvilised, kel pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia, sel
juhul märgitakse vastavale lehele kuupäevad,
mille kohta andmed puuduvad. Kogutud and-

meid võivad vaatlejad saata vastavalt võimalusele tavaposti või e-mailiga, pärast igat äikest, iga kuu lõpus või kogu suve andmed sügisel korraga.
Äikesevaatluste teostamine annab igale
loodushuvilistele võimaluse osaleda teaduslikult olulise ja vajaliku info kogumises ning
saada samal ajal ka lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamise kogemus. Kuna äike pole meil
isegi suvel igapäevane nähtus ning vaatlusmetoodika on võimalikult lihtne, ei tohiks vaatlustes osalemine muutuda liialt aega nõudvaks
või koormavaks.
Kõik, kes soovivad äikesevaatlustes osaleda, saavad oma nõusolekust teatada aadressil: Triin Triisberg, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn või
e-mailiga aadressil triintri@yahoo.com. Internetis saab lähemat infot nii äikese, vaatlusvõrgu kui 2006. aasta vaatlustulemuste kohta Eesti Äikesevaatlejate Võrgu kodulehelt aadressil http://www.zone.ee/funnelcloud/eav_index.
htm.
Ootame aktiivset osavõttu nii täiskasvanute kui kooliõpilaste seas!
Triin Triisberg

Seoses Jüri kaupluse
renoveerimisega ja töömahu suurenemisega
pakub Harju Tarbijate
Ühistu tööd

MÜÜJATELE
JUHATAJA ASETÄITJALE
TRANSPORDITÖÖLISTELE
KORISTAJATELE
Pakume kaasaegseid töötingimusi, arenguvõimalust ja
motiveerivat töötasu.
Ootame kandideerima rõõmsameelseid, töökaid ja ausaid inimesi, kellele
meeldib suhelda ning kellele sobib töö klienditeenindajana. Kasuks tuleb
eelnev töökogemus.
Sooviavalduse koos CV-ga palume saata Harju TÜ personaliosakonda aadressil
Saku tn. 6 Tallinn 11314, e-mail: keskus@harju.neti.ee,
faks 655 6530. Täpsem info telefonil 669 9801.

märts 2007

HARIDUS

RAE SÕNUMID

15

Koolijuhid said Pärnus palju targemaks
1.-3. veebruarini toimus Pärnus Eesti Koolijuhtide Ühenduse aastakonverents. Sellel
osales üle 600 koolijuhi kogu vabariigist,
Rae vallast pidasid vajalikuks Pärnusse sõita Lagedi Põhikooli direktor Ester Kaidro
ja veteran-direktor Sven-Allan Sagris.Toon
siin noppeid ettekannetest, mida oleks vaja teada nii koolitöötajatel kui ka lastevanematel.
Pärnu maavanem Toomas Kivimägi: Keskhariduse korraldamine peab olema maakonna
korraldada. Linnalähedaste põhikoolide õpilaste vanemad panevad oma lapsed juba 7. –
8. klassis linnakooli kartes, et hiljem ei pääse
gümnaasiumi. Tänapäeva õpilane kulutab päevas 4 – 5 tundi internetile ja televiisorile, kannatavad kirjanduse lugemine ja sport. Õpilaste küsitluse põhjal on õppeainetest emakeel
10-ndal kohal! Kirjandite kirjutamine on suures enamuses asendatud etteütlustega. Ei arene loov mõtlemine.
Pärnu linnapea Mart Viisitamm: Inglismaal võrdsustatakse koolijuhi tegevus äriettevõtte juhtimisega. Kool on aga eelkõige õppeasutus. Ka meil on sagenenud ärimeeste valimine koolijuhtideks.

Haridus- ja teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang: Kasvab elanikkonna kihistumine, suureneb naisliidrite arv. Inimene tegeleb tulevikus sellega, millega robot hakkama ei saa - seda tuleks arvestada elukutse valikul. Enam ei võidelda kaupade ja turu pärast,
vaid tööjõu pärast. Euroopa Liit tahab vähendada viletsat lugemisoskust 15 aastaga 20%
ja vähendada koolist väljalangemist 20 %.
Koolis tuleb tõsta loodus- ja täppisteaduste
osa. Meie vabariigis jääb põhiharidus pooleli
28 000 õpilasel.
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps:
Riiklik järelevale koolide üle muutub nõustamiseks ja asendub sisekontrolliga. Kaalumisel on riigieksamite vajalikkus.
Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud: Et inimesed on erinevad, see on meie rikkus. Kooli probleemne õpilane võib hiljem olla ühiskonnale väga vajalik. Ei saa olla nii, et ühiskond on õnnelik ja inimene õnnetu. On väär
hüpata kogu elu „ühelt rongilt teisele” suurema raha nimel. Kui kõike juhtida nii nagu äriettevõtteid, peaks ka politseinik saama visiiditasu ja haigla boonust haigete rohkuse eest.
Koolile hinnangut andev kapital on lõpetanuvilistlane.

Tartu Ülikooli õppejõud Piret Kärtner:
Direktor on kooli pea ja õpetaja kooli süda.
Haige peaga võib elada, aga haige südamega mitte.
Kadri Peterson Haridus- ja teadusministeeriumist: Kool peab ennast analüüsima sisekontrolli käigus kord 3 aasta jooksul.
Ministeeriumi ekspert Liilia Oberg:
Meie õpilastel on võimalus õppida aasta välismaal, selleks on praegu lepingupartneriteks 4 kooli Belgias, 1 Hollandis ja 1 Luksemburgis. Õpilastel ja vanematel ei tarvitse karta, et õpilane jääb oma klassist maha.
Naasmisel oma vanasse kooli võib õppenõukogu viia õpilase oma vanasse klassi. Välismaal gümnaasiumi lõputunnistuse saanute
haridust arvestavad meie ülikoolid ka ilma
riigieksameid sooritamata.
Kahe päeva jooksul kuulati 14 sisukat
ettekannet. Kuus aastat koolijuhtide ühendust juhtinud Martin Kaasik (Laagna gümnaasium) astus omal soovil tagasi. Uueks
koolijuhtide ühenduse juhatuse esimeheks
valiti Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi.
Sven-Allan Sagris

Valentinid ja Valentinad kohtusid saalihokiturniiril
Sel õppeaastal Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsuses taas aktiivselt tegutsema hakanud sporditoimkond korraldas sõbrapäeva eel, 13.veebruaril, koolis saalihoki turniir-show „Saame sõpradeks!”.
See traditsioon pole päris uus, küll sai aga natuke uuema kuue. Mõned aastad tagasi peeti
samasugust võistlust nii, et igast klassist pandi välja 2 võistlejat ning kohapeal loositi kokkutulnutest kaks segavõistkonda. Sel aastal
aga tuli sporditoimkonnal eesotsas 9.B kl õpilase Rasmus Onkeliga idee kaasata võistlusesse ka õpetajad ning et asi veelgi põnevam
oleks, mõned avaliku elu tegelased.
Oma nõusoleku kaasa lüüa andsid lõpuks
poliitik ja mitmel muulgi rindel tuntud Indrek
Tarand, Rae vallavanem Raivo Uukkivi ning
Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots.
Üritust kutsuti juhtima Henri Ausmaa Rae
valla spordikeskusest ning just tema vaimusünnitisena sai üks võistkond nimeks „Valentinad” ning teine „Valentinid”. Kohtunikuks
tuli kehalise kasvatuse õpetaja Siim Palu. Et
mängijatele vahepeal puhkust anda ja pealtvaatajaile silmailu pakkuda, esinesid Rae Huvialakooli tantsurühm SHOWGIRLS ning tantsutüdrukud Deisi&Tiina.
Hoolimata sellest, et tegu oli seekord rohkem showlise võistlusega, võtsid mängijad
võistlust siiski tõsiselt, ei puudunud ka pisivigastused. Publiku hulgast kostus kordamööda

Pildil on Valentinide võistkond, kes pidi tunnistama vastasvõistkonna Valentinade võitu.

kaasaelamist nii Valentinidele kui Valentinadele. Õhus oli tunda erilist elevust, sest mitte
eriti tihti ei satu spordiplatsile korraga võistlema selline seltskond. Valentinade võistkonnas olid Indrek Tarand, Marje Tahk, Kristel
Kriisa, Priit Pästlane, Joseph Saliste, Cathy
Kõiv, Kaspar Lõhmus ja Rasmus Onkel. Nende vastaste, Valentinide koosseisus olid Raivo Uukkivi, Tanel Ots, Andres Krall, Anli Vahesalu, Erkki Saks, Kevin Parras, Anett Liiv
ja Mikk Raudsepp.
Mäng osutus üsnagi tasavägiseks - kohe
alguses võtsid Valentinid endale ründaja positsiooni, kuid punkte hakkas kukkuma hoopiski vastasvõistkonnale, kes seda olukorda
oma kasuks ära oskas kasutada. Peagi muutus

mäng tasavägiseks ning punkte said mõlemad
kordamööda. Lõppseisuks kujunes 3:5, seda
Valentinade kasuks.
Sporditoimkonna liige, 9 B õpilase Siss
Kestlane avaldas arvamust, et loodetavasti pakub sporditoimkond ka järgmisel õppeaastal
õpilastele selletasemelist sportlikku ning lõbusat meelelahutust. Ja nüüd juba teatakse,
mida oodata. Igal juhul väärib selline õpilastepoolne algatus kiidusõnu ning eelpool kõlanud nimedele lisaks tahaks korraldajatena ära
märkida ka Marleen Hiiekivi (9.B), Cathy Kõivu (10.B) ning Andrus Ansipi (10.B).
Kaidi Laidvee
Jüri Gümnaasiumi huvijuht
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Meeldejääv üritus Jüri
Gümnaasiumis – õpilasetlejate riigikonkurss
31. jaanuaril toimus Jüri Gümnaasiumis
õpilasetlejate riigikonkursi Harju maakonna voor. Sedapuhku toimus see juba seitsmendat korda. Sel aastal toimus hindamine esmakordselt kolmes vanuseastmes: 5.6. kl ,7. -9. kl ja 10.-12.kl.
Mõni päev varem toimus meie oma kooli voor,
mille tulemusena esindasid Jüri Gümnaasiumi maakonnas Rasmus Ristisaar ja Aveli
Vellerind.
Iga osavõtja pidi esitama ühe luuletuse ja
ühe proosapala. Osalejaid oli kokku 25 Harjumaa 14 koolist. Žüriisse kuulusid Maret
Oomer Harrastusteatrite Liidust, Meelis Sekk
Kiili Gümnaasiumist ning Riine Maastik Jüri Raamatukogust.
Harjumaal sai kokkuvõttes 5.-6. klasside
arvestuses 1. koha Karina Kork Neeme Algkoolist, 7. - 9. klasside arvestuses Sanna Lutsoja Kose Keskkoolist ja 10. -12. klasside arvestuses Ingmar Jõela Viimsi Keskkoolist.
Kõik esikohale tulnud õpilased esindasid maakonda üleriigilisel voorul Põlvas.
Suur tänu kõikidele osalejatele ja neid juhendanud õpetajatele.
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Kutsume oma peatselt valmivasse
autokeskusesse tööle

Autoremondilukkseppi
Autoelektrikuid
Diagnostiku
Asukoht Taevavärava tee 9, Jüri
Telefon 5020122

Korraldajate nimel Mirje Hagur,
Jüri Gümnaasiumi õpetaja
BalDis Estonia OÜ on loodud logistikateenuste
pakkumiseks Rimi kauplustele Eestis. BalDis Estonia kuulub Euroopa juhtivasse logistikateenuseid
pakkuvasse Alpha Gruppi, kuhu kuuluvad 36 tütarfirmat üle Euroopa. BalDis Estonia alustas tegevust Rimi logistikakeskuses juulis 2006.

Otsime oma meeskonda
KAUBAALUSTE KÄITLEJAID,
kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• Kaubaaluste, plastikkastide ja restide vastuvõtmine.
• Saabunud kaubaaluste sorteerimine, ladustamine ja tagastamine hankijatele.
• Nõuetekohase dokumentatsiooni täitmine vastuvõtmisel ja tagastamisel.
Ootame oma meeskonda abivalmis meesterahvast, kes ei pelga tegemast füüsilist tööd.

Pildil hetk etlejate konkursi korraldajate töömailt, paremalt teine õpetaja Sirje Kuurberg.

Jüri Gümnaasiumi
vilistlaskoor kutsub
lauluhuvilisi mehi ja naisi kõikidesse häälerühmadesse.
Oodatud on kõik lauljad k.a. teiste koolide vilistlased!
Proovid toimuvad neljapäeviti
kell 18:30 - 19:30 Jüri Gümnaasiumis.
Vajadusel saab prooviaega
muuta.
Kontakt: koorivanem Kersti Peterson, tel: 5287084, kersti.
peterson@kalevatravel.fi

Otsime oma meeskonda ka
KOMPLEKTEERIJAID,
kelle tööülesandeks on kaupade komplekteerimine ning komplekteeritud kaubaaluste ettevalmistamine transpordiks.
Hea kaubaaaluste käitleja ja komplekteerija on:
• kohusetundlik ja täpne ning karskete eluviisidega,
• valmis tegema füüsilist tööd ning kasutama oma
töös elektriliikurmasinaid.
Lisainfo:
• Töökoht asub Jüris, Harjumaal.
• Töö on vahetustega.
Ettevõte pakub:
• Püsivat töösuhet.
• Väljaõpet kohapeal.
• Korralikke töövahendeid ja –riideid.
• Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi.
• Toredaid kolleege.
CV saata e-postile: jobs@baldis.ee või BalDis Estonia OÜ aadressile Põrguvälja tee 3, Rae vald,
Harjumaa 75301 või faksile 6056 327. Lisainfo telefonilt 6056 300.

Reelemööbel OÜ tegeleb
eritellimusmööbli projekteerimise, valmistamise ja
paigaldamisega.
Pakume oma klientidele
vastupidavat ja kvaliteetset köögi-, kontori-, esikuja vannitoamööblit
Teenindame Teid:
E – R 9.00 – 17.00
Peterburi tee 46-402
11415 TALLINN
tel. 613 9716; mobiil 56
479 411
e-kiri: reelesalumets@hot.ee
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Laupäeval 31. märtsil 2007
toimuvad
Jüri Spordihoones
(Laste tn.3)
RAE VALLA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
Võisteldakse 5 erinevas vanuseklassis nii
meeste kui naiste arvestuses.
Võistluste algus kell 10.00
Orienteeruvad võistluste ajad.
I-II vanuseklass
10.00-12.00
III-V vanuseklass
12.00-14.00
I vanuseklass, kuni 12-aastased, sünd.
1995 ja hiljem. Distantsid: 50m vabalt,
50m rinnuli ja 50m selili.
II vanuseklass, kuni 17-aastased, sünd.
1990 ja hiljem. Distantsid: 100m vabalt,
100m rinnuli ja 100m selili.
Vees võimlemine tegi vesiaeroobika festivalist osavõtjate nädalavahetuse päris sportlikuks, sest
basseinis sai tegeleda nii poksi, ringtreeningu kui rahvatantsuga.

Vesiaeroobika festival tõi hea
tuju ja korraliku trennikoormuse
Laupäeval, 3. märtsil toimus Jüri spordihoones vesiaeroobika festival «Vesi teeb
imet». Erinevat tüüpi vesiaeroobika treeningud näitasid, et vees võib korraliku koormuse saada nii lihtsalt hüpates kui ka näiteks käeraskustega veheldes ja veepoksi
harrastades.
Nuudli seljas jalgadega sipsides tundus ka tavapärane ujumisdistants hirmpikk, kuid seda
parem enesetunne ootas osalejaid basseini äärde jõudes. Treeneritena näitasid kaldal harjutusi ette Aivi Kiil (AquaPoweri tund liblikate
ja hantlitega), Piret Kasak (AquaBox), Margit Lipstuhl (ringtreening) ning Ave-Riin Sepp

ja Maiu Herzmann.
Emotsionaalsete vesiaeroobikatundide vahele mahtus ka vetelpääste demonstratsioon.
Aeroobikafestivali lõpetas lustlik ja tõeliselt
võhmalevõttev Estonian Folk stiilis tund, kus
vees said ühiselt läbi tehtud nii sabatants, kaera-jaan kui mõned sammud Tuljakustki. Treenerid ja ka osalejad olid ürituse lõppedes seda meelt, et hiljemalt aasta pärast võiks taas
sellise festivali korraldada. Loodetavasti jõuab
siis info suurema hulga inimesteni ja laupäevast võib kujuneda terve pere spordipäev.
Seekord aitasid ürituse õnnestumisele kaasa Eesti Vesiaeroobika Liit, Rae vallavalitsus,
Merz, Leibur, Arctic Sport ja Kikas.

Väike puiduettevõte
Kose vallas Oru külas
pakub tööd

nelikanthöövli
juhile ja
puusepale.
Tel. 50 10 465 ja 56
655 054

III vanuseklass, absoluutklass kuni 39aastased, sünd. 1968 ja hiljem. Distantsid:
100m vabalt, 100m rinnuli ja 100m selili.
IV vanuseklass, veteranid I kuni 49-aastased, sünd. 1958 ja hiljem. Distantsid:
100m vabalt, 100m rinnuli ja 100m selili.

V vanuseklass, veteranid II 50a. ja vanemad. Distantsid: 50m vabalt, 50m rinnuli
ja 50m selili.

Võistlusteks registreerimine:
Tel. 6 22 42 38
E-mail: spordikeskus@rae.ee
Hiljemalt 30. märtsil kell 15.00
Võimalik registreerida ka kohapeal (hiljemalt 1 tund enne algust).
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Jüri spordihoone kutsub beebisid ja
väikelapsi ujuma-võimlema
Märtsikuus alustab Jüri spordihoones teisipäeviti tööd laste tervisestuudio. Atesteeritud füsioterapeudid aitavad spetsharjutustega beebidel ja väikelastel nii kehaliselt
kui vaimselt rõõmsalt areneda. Selleks on
olemas võimlemis- ja ujumistunnid.
Lapsed armastavad liikumist ja kehaliste harjutuste tegemist. Väikese, kuid kindla suunamisega saab jagu ka nii mõnestki terviseprobleemist.
Võimlemistunnid ja massaaž on individuaalsed, siis saab füsioterapeut valida välja
lapsele sobivad harjutused. Iga laps areneb
omas tempos ja seetõttu ei tasu liigselt muret-

seda, kui ta ei ole teatud vanuseks omandanud
raamatus kirjapandud oskusi. Pigem on koosoldud aeg kõigile kasulik – enamasti kingib
30-minutiline võimlemine basseinis lapsele
hea une ja korraliku söögiisu, vanemale jääb
hinge hea tunne rõõmsa ja silmnähtavalt uusi
oskusi õppiva lapse üle.
Ujumistunnis on korraga lastebasseinis
kuni 4 last koos vanemaga. Imikute ujutamine sobib ideaalselt alates lapse 3ndast elukuust.
Üks ujumistund maksab 65 krooni. Võimlemistunni hind on 100 krooni.
Laste võimlemis- ja ujumistundide kohta
saab täpsemat infot telefonidel 5079260 ja
56239672.
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Koolilapsed suusatasid võidu Kõrvemaal
15. veebruaril toimusid Kõrvemaal valla
koolidevahelised suusavõistlused, kus osales kokku 54 last Jüri Gümnaasiumist ja
Lagedi Põhikoolist. Kõige rohkem osalejaid
oli 4.-5. klassidest, kes võistlesid 1,4 kilomeetrisel rajal. 6.-9. klasside suusatajad võtsid mõõtu 3 kilomeetrisel distantsil. Kokku
võisteldi neljas erinevas vanuseklassis, poistele ja tüdrukutele oli eraldi arvestus.
Ilm oli suusavõistluseks igati sobiv, väljas oli
paar kraadi külma. Rada oli võistluseks suurepärases korras, vaid üks laskumine oli tänu
kunstlume kattele pisut libe ja ohtlik. Kuna
võistlejad saabusid võistluspaika piisava ajavaruga, jäi piisavalt võimalusi nii soojenduse tegemiseks kui võistlusraja läbimiseks.
1,4 kilomeetrisel rajal oli 2.-3. klasside
tüdrukute seas parim Kelly Luik (Lagedi) ja
poiste seas Henri Roos (Jüri). 4.-5. klasside
tüdrukute seas sõitsid kõige kiiremini Jüri
Gümnaasiumi noored Kelly Vainlo, Marie
Sarik ja Liisa Marie Ruudna. Poiste seas olid
esikolmikus Enric Gutmann, Karl Veskus (mõlemad Jüri) ja Risto Aitsen (Lagedi). 6.- 7.
klasside tüdrukute seas olid parimad suusatajad Ragne Käige (Jüri), Kadri Maal (Lagedi)

Iga vanuseklassi kolm parimat said medalid,
pildil hetk autasustamiselt.

Suuremad poisid võistlesid 3 kilomeetri pikkus e l

ja Keidi Nurja (Jüri). Poistest läbisid kolm kilomeetrit suuskadel kõige kiiremini Gert Piire ja Siim Viigand (mõlemad Jüri) ning Madis Pertel (Lagedi). 8.- 9. klasside tüdrukute
seas olid parimad Livia Lampe (Jüri), Mariliis
Kaska ja Cathy-Liis Koor (mõlemad Lagedi).
Noormeeste seas olid rajal kiiremad Eric
Gutmann, Janar Sõlg (mõlemad Jüri) ja Markus Airumäe (Lagedi).

Pärast suusavõistlust olid osalejad valdavalt rõõmsad. Iga vanusegrupi kolme parimat
autasustati medaliga, võitjad said lisaks medalile ka raamatu Eesti olümpiamedalistidest.
Need, kellel sel korral jäi medalikoht saavutamata, tundsid rõõmu liikumisest – kõigil osalejatel oli tore suusapäev.
Henri Ausmaa
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HILDA ANNUS 103
Rae Vallavalitsus ja
Rae Vallavolikogu
õnnitlevad Teid,
kallis Hilda Annus,
sel tähtsal sünnipäeval.
Soovime tervist ja
erksat meelt, elujõudu
ja rõõmsaid päevi!

VARIA
Veebruarikuus
registreeritud sünnid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Margarita Zahharova
Raiko Oja
Jörgen Kingo
Kristofer Lainestu
Maribel Lepik
Johan Peter Alles
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7. Miia Maria Heinvee
8. Renno Hinnov
9. Dominika Stalinskaja
10. Tristan Fimberg
11. Johanna Pintman
12. Martin Väinsar
13. Feliks Aiamaa
14. Oskar Eslon

MÄRTSIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
ALMA SEELART
94
IDA ÖÖPIK
89
SALME BERGMANN
89
HELMI–REGIINA ALOE
88
VAIKE VILJARAND
87
ERNA ARAKAS
86
VALENTINA SÄLIK
85
LEOPOLD TEPPE
85
AINO NIINLAUP
83
ALKMAR TAPP
83
SALME- LEONTINE NIIL
82
MILJA PEDAJA
81
HELDI HÕRRAK
81
LINDA KUNDLA
81
PJOTR GORELIK
81
ASTRID-VELISATE-MELANIE
HEINAMÄGI
80
ÕIE AULIK
80
VIRVE BETLEM
75
HEINO VILKRE
75
HILLE-IIVI KANGUR
70
ALFRED KLAOS
70
NIKOLAI GRIŠIN
70
LINDA MAAL
65
MAIA PUKART
65
RAISSA LEPIK
65
ARVI-AUGUST SOOJÄRV 65
MÄRT HÜTT
65
REIN PULK
65

KUULUTUSED
Vajatakse osalise tööajaga kojameest Jüri
Tehnopargi piirkonda.
Tel. 5221065

Veebruarikuus registreeritud surmad:
1. Ekaterina Gerasimova
2. Jaan Remmel
3. Nikolay Matelo
4.
5.
6.
7.
8.

Johannes Unt
Hilda Suni
Urve Viru
Aavo Vihol
Vello Tamm

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

Mälestame tänus ja leinas

Julius Põldmäed
Rae valla aukodaniku ja valla
ajaloo kirjapanijana, hea suhtleja ja erudeeritud inimesena jääd
meie mälestustesse. Avaldame
sügavat kaastunnet abikaasale
ja kõigile lähedastele.
Rae Vallavalitsus
Rae Vallavolikogu

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).
Tellimine telefonil
51 27 340

Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.
Laulud on eesti, vene, soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.

www.karaoke.fie.ee
Tel 56 48 72 20

Jüri kaubanduskeskuses
avatav

Ilusalong
pakub tööd administraatorile, juuksurile,
kosmeetikule, maniküür-pediküürijale.
INFO TEL. 51 37 898,
e-mail
monikakello@hotmail.com
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KUULUTUSED
Paigaldame
TV- ja SATantenne
Hinnad soodsad.
Garantii.
Tel. 55 69 38 58

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID
TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.

TEEME EHITUSTÖID
•
•
•
•
•
•

maja ehitus-võtmed
kätte
plaatimine
sisetööd
puutööd
elektritööd
jne.

raemeistrid@gmail.com
Tel. 56650748

Teen
lükandustega
garderoobe.

ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.

Hinnad soodsad.
Garantii.

Tel 52 211 51

Tel. 50 290 75

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS
Võtab tööle tehnikahuvilise
noormehe

autoremondilukksepa
õpilaseks
Võimalik töötada osalise tööajaga, väljaõpe kohapeal.
Täpsem info tel 6048 775,
516 3317
info@kokpit.ee või
E – R 9.00 – 18.00 Veetorni
9, Jüri

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

Põhja-Eesti
Küttepuu OÜ

Küttepuud
Kaminapuud
Müüme: Halli leppa,
Haaba Sangleppa,
Kaske, Kuuskekohaletoomisega
Halupikkus 30-60cm.
Koorma suurus
5-24m3
Täpne kogus ja parim
kvaliteet.
Tel: 5333 4347;
501 9454
E-mail: info@tulepuu.ee

www.tulepuu.ee

