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VABARIIGI PRESIDENT VÄISAS RAE VALDA

vasakult: Harju maasekretär Sven Põder, president Arnold Rüütel, proua Ingrid Rüütel,
Harju maavanem Orm Valtson, Rae vallavolikogu esimees ja Kivi talu peremees Raivo Uukkivi,
Kivi talu perenaine Ly Uukkivi ja Rae vallavanem Ago Soasepp
President Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel külastasid
10. ja 11. augustil 2004. a. Harjumaad. See oli esimene
Vabariigi Presidendi ametlik visiit Harjumaale taasiseseisvumisajal.
Viimane peatuspaik, kus tehti kokkuvõtteid kahepäevasest visiidist, oli Kivi puhketalu Rae vallas. Enne
ametlikku osa tutvusid Vabariigi President, proua Ingrid
Rüütel, Harju maavanem Orm Valtson ja teised
presidendipaari saatjad ning Rae vallavanem Ago
Soasepp Kivi taluga.
Väikese kehakinnitamise ajal arutati ka Rae valla valusamaid probleeme, mille lahendamisel on valla tahtmisest vähe abi, kus on vaja riigi abistavat õlga.

Informeeriti valda läbivate riigiteede olukorrast ja riiki
esindava Maanteeameti ükskõiksest suhtumisest
probleemide lahendamisel. Teise tähtsa probleemina
oli kõneaineks haridusega seonduv, õpetajate töötasustamise lonkavad põhimõtted ning peataolek riigi
tasandil. Räägiti ka Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise küsimustest ning riigi võimalikust abist
finantseerimisel. Riigi esindajana lubas maavanem
Orm Valtson Rae valda tõstatatud küsimustes abistada.
Õhtu lõpul arutasid Vabariigi President ja Harju maavanem ringsõidul nähtut. President oli ringsõiduga rahul
ning tõdes, et Harjumaal asjad arenevad õiges suunas.
Vahetati kingitusi ning tehti ka ühispilt.

JUUNIKUUS REGISTREERITUD SÜNNID:

JUULIKUUS REGISTREERITUD SÜNNID:

1. CRISTIN LEINOLA
2. OLIVER NIIT
3. GERT VIRKUNEN
4. THOR-ARON FRISKILAE
5. MATTIS REINOLA
6. KEVIN LEPIK

1. RETA-LISETT SAMM
2. HENDRY VISOTSKIS
3. GRETE OJA
4. STEN MIKK
5. ANNA-LIISA SOOMETS
6. OLIVER KINKS
7. DANIEL LAHT
8. REGINA ZAITSEVA
9. KASPAR VERK

RAE SÕNUMID

august

3

KONKURSIST KAUNIS KODU 2004
1. juulil külastas Rae Valla valitsuse moodustatud komisjon Rae
valla heakorrakonkursile Kaunis
Kodu esitatud objekte. Kuigi juunikuu pidevad vihmad ei soosinud
aedade heakorratöid, oli siiski
väga meeldiv tõdeda, et Rae
vallas on palju korda tehtud maju
ja aedu.
Põhilised hindamiskriteeriumid,
mida komisjoni liikmed hindasid
olid objekti välishooldus, haljastus, dekoratiivelemendid ja loomulikult üldmulje.
Selle aasta võitjad on:
Kategoorias individuaalelamud
tiheasustuses:
I koht Kersti ja Kalju Põldemaale kuuluv elamu Ida tee 2
Järveküla külas.
II koht Tiit Roosveele kuuluv
elamu Atleet 33 Karla külas.
Eraldi otsustati ära märkida
Jaak Ritslaiule kuuluv suvekodu Atleet 44 Karla külas.
Kategoorias individuaalelamud
hajaasustuses:
I koht Irina Sõssujevale kuuluv Loigu talu Rae külas.

Kersti ja Kalju Põldemaale kuuluv elamu Ida tee 2 Järveküla külas

Vastavalt Rae Vallavalitsuse 06. juuli 2004 korraldusele nr 999,
autasustatakse võitjaid Rae valla aastapäeva pidulikul tähistamisel
novembris 2004. Auhindadeks on tänukirjad ja kinkekaardid
väärtuses 4000 ja 2000 krooni.
Ege Kibuspuu
Heakorrakonkursi Kaunis kodu komisjoni liige

UUED TÖÖTAJAD RAE VALLAVALITSUSES
Alates
26.augustist 2004
töötab
Rae
Vallavalitsuse
arengu- ja
planeerimisameti
ehitusjärelevalve
spetsialistina
TIIU TUTT.

Tiiu Tutt on lõpetanud Tallinna Ehitus- ja
Mehaanikatehnikumi 1978. aastal tehnik-arhitektina. Varem töötas ta Järvakandi Vallavalitsuses.

Alates 5. juulist
2004 töötab
Rae
Vallavalitsuse
rahandusameti
juhatajapearaamatupidajana
RITA ABEL.

Rita Abel on lõpetanud 1981. a aastal Tallinna
Tehnikaülikooli majandusteaduskonna omandades ökonomisti eriala. Varem on Rita Abel
töötanud eraettevõtetes nii pearaamatupidaja kui
ka finantsjuhina.

ega
ese
ööd
ka
tva
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VALLAVALITSUS KINNITAS AMETISSE
JÜRI GÜMNAASIUMI JA VAIDA PÕHIKOOLI DIREKTORI
Rae Vallavalitsus kinnitas 29. juuni
2004 istungil Jüri Gümnaasiumi
direktoriks Maria Tiro ning Vaida
Põhikooli direktoriks Indrek Uuemaa. Vallavanem on mõlemaga
sõlminud tähtajalise töölepingu
viieks aastaks alates 2. augustist
2004. Algaval õppeaastal ühendatakse Lehmja Põhikooli ja Jüri
Gümnaasiumi juhtimine. Seega
pannakse Lehmja Põhikooli direktori kohustuste täitmine alates 02.
augustist 2004 kuni 02. augustini
2005 Jüri Gümnaasiumi direktorile.
Jüri Gümnaasiumi direktori vaba
ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkursile laekus kuus
avaldust ning Vaida põhikooli direktori vabale ametikohale kaheksa
avaldust. Kandidaatide seast tegid
valiku konkursi tulemuste hindamiseks moodustatud komisjonid.
Enn Mänd
abivallavanem
MARIA TIRO
Jüri Gümnaasiumi direktor,
Lehmja Põhikooli direktori
kohusetäitja

Olen lõpetanud 1981. aastal kiitu
sega Tallinna Polütehnilise Instituudi keemiateaduskonna ning 2002.a.
Tallinna Pedagoogikaülikooli
õpetaja kutseõpingud. Töötanud
Ühendettevõttes Kevad insenertehnoloogina, direktori asetäitjana
klassi- ja koolivälise töö alal Saue
Gümnaasiumis ning õpetajana
Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikumis ning Liivalaia Gümnaasiumis.

Oman Tallinna Haridusasutuste
Kvaliteediauhinda „Hea Õpetaja
2002“.
Oma seniste õpingute teel pean
oluliseks, et olen omandanud
laiapõhjalise hariduse: õppinud
muusikat Tallinna Muusikakeskkoolis, reaalaineid Gustav Adolfi
Gümnaasiumi reaalklassis, saavutanud väga häid tulemusi
vabariiklikel matemaatika- ja
keemiaolümpiaadidel, tegelenud
võimlemise, uisutamise, rahvatantsu ja koorilauluga, omandanud nii tehnilise kui pedagoogilise
kõrghariduse. Töökogemusest on
olulisem olnud seotud toitlustusja haridusasutustega.
Hindan endas eelkõige seda, et
suudan praktiliselt alati püstitatud
eesmärgi saavutada.
Nii Jüri Gümnaasiumi kui Lehmja
Põhikooli juhtimisel pean esmatähtsaks, et tehtavad otsused ja
astutavad sammud võimaldaksid
õpilasel omandada hariduse, mis
annaksid talle konkurentsivõime
edasiseks mitte üksnes Eestis,
vaid ka kõikjal maailmas.
Nii Jüri Gümnaasiumit kui Lehmja
Põhikooli ootavad lähiaastatel
ees suured muutused. Jüri Gümnaasiumi renoveerimine toob
kindlasti kaasa kvaliteedi muutuse nii õpikeskkonnas, töötingimustes kui pakutava hariduse
kvaliteedis. Lehmja Põhikooli
õpilased leiavad endale mõne
aasta möödudes uued võimalused kas Peetri küla uues koolis või
Jüri Gümnaasiumis, mis kindlasti
seoses uute, kaasaegsete õpitingimustega annab õpilastele paremad võimalused õppimiseks,
sportimiseks ja huvitegevuseks.
Kavatsen oma töös koolijuhina
toetuda järgmistele väärtushinnangutele:
! Haridus on elamise stiil. Haridus saab olla ainult hea, kõik
muu on harimatus. Haridus on
väärtus, mida on raske inimeselt võtta. Haridus on pagas
elus edasiliikumiseks, ta peab
andma õppijale suuremad või-

malused ja valikud mitteõppijate ees.
! Õppimine on isiku enda kordumatu tegevus. Õppimine on
teadmiste ja oskuste omandamine, aga see on ka õppimise
õppimine ja koostöö õppimine.
Õppimine on valmisolek muutumiseks, soov tegutseda uut
moodi, vajadus olla aktiivne ja
loov. Õppimine on suhtlemine.
Õppimine on protsess, mis
muudab kogemuse hoiakuks.
! Õpetamine on üks olulisemaid
tegevusi inimkonna seisukohalt,
sest selle käigus vormub inimene. Õpetaja poolt pakutav teadmised, oskused, käitumisja väljendusstiil, sisemine kultuur, mõistmisoskus, huumorimeel - see on pagas järgmisele
põlvkonnale elus hakkamasaamiseks. Õpetamine on
usaldus ja kohustus.
Soovin õpilastele, kolleegidele,
lastevanematele, kogu Rae vallale
edukat saabuvat õppeaastat!
Soovin meile kõigile head tahet,
koostöövalmidust, sihikindlust ja
järjepidevust.
INDREK UUEMAA,
Vaida Põhikooli direktor

Olen lõpetanud 1980. aastal
Tallinna Pedagoogilise Instituudi
kehakultuuri teaduskonna ning töötanud õpetajana Jüri Gümnaasiumis (1980-1999.a) ja Tallinna
Katleri Põhikoolis (1999-2004.a).
Olen abielus, peres on kolm poega.
Töös Vaida Põhikooli direktorina
sean eesmärgiks tugeva õpitase-
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mega ja konkurentsivõimelise
põhikooli väljaarendamise. Seisan
selle eest, et kooli hea maine ja nimi
leiab positiivset vastukaja nii Rae
vallas kui ka kaugemal. Eesmärgi
täitmise tagab töövõimeline ja
tugev õpetajate kollektiiv. Oluline
roll on täita kohalikul omavalitsusel
koolis õpikeskkonna tingimuste
parandamisel ja kaasajastamisel.
Tänane Vaida Põhikooli koolihoone
on remonditud, hiljuti avati uus
võimla. Lähiaja ülesanne on

kooliõpilastele ja alevi noortele
välistingimustes sportimisvõimaluste loomine ja parandamine.
Praegu puuduvad koolis lihtsamad
harjutamispaigad mitmete spordialade harrastamiseks (näit. kergejõustik). Vallavolikogu on kooliümbruse korrastamiseks ja rajatiste ehitamiseks eraldanud 500
000 krooni. Sellega saab ette
nähtud töödega alustada, aga
kindlasti mitte lõpetada.

Põhikooli ruumid on praktiliselt
Vaida alevikus ainsad, kus õpilastel
on tingimused sisukaks vaba aja
veetmiseks. Seepärast näen koolil
olevat olulist kohta Vaida aste
huvitegevuse korraldamisel.
Loodan, et suudan püstitatud eesmärgid ellu viia. Selle eelduseks on
koostöö lastevanemate, kooli õpetajate, juhtkonna ja Rae Vallavalitsuse vahel. Edukat kooliaastat
kõigile!

VALMINUD ON
"Rae valla haridusasutuste võrgu arengukava aastateks 2004-2010"
projekt. Soovi korral on võimalik teha ettepanekuid ja avaldada arvamusi
Rae Vallavalitsuse koduleheküljel www.rae.ee.. Ootame aktiivset osavõttu!

TÕRUKE JA PILLERPALL RENOVEERITUD
Käesoleval suvel lõppesid lasteaia Tõruke ja
Pillerpall siseruumide renoveerimistööd. Sellest
sügisest ootavad lapsi kaasaegse sisustusega ja
kõikidele nõuetele vastavad rühmaruumid.
Renoveerimistöid tehti sellel suvel Tõrukeses 1,6
miljoni krooni eest ja Pillerpallis 800 000 krooni
eest.
Mõlemas lasteaias tegeletakse aga veel välisilme
korrastamisega.
Pillerpallis korrastatakse lasteaia sisehoovil
olevad teed ning välisfassaad ja Tõrukese maja
fassaad saab samuti uue ilme.
Praeguseks on Rae valla lasteaedadest renoveerimata Taaramäe lasteaed.
Taaramäe lasteaias kavandab Rae Vallavalitsus
käesoleval aastal lasteaia saali remonti.
Mitmesugustel põhjustel ei olnud ei Pillerpalli ega
Tõrukese lasteaeda võimalik korraga ja lühikese
ajaga korda teha, nii jaotusid renoveerimistööd
mitme aasta peale. Täname nii Tõrukese kui ka
Pillerpalli peret ning lapsevanemaid mõistva
suhtumise eest.
Meelis Kasemaa
abivallavanem
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

!
!
!
!
!
!

Lehmja külas asuva Loomäe kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 27. juuli 2004 otsusega nr 269.
Lehmja külas asuva Põrguvälja tee 8 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 27. juuli 2004 otsusega nr 270.
Patika külas asuva Pikusta kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 27. juuli 2004 otsusega nr 271.
Lehmja küla Otti kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 27. juuli 2004 otsusega nr 272.
Rae külas asuva Uus-Suti kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 27. juuli 2004 otsusega nr 273.
Peetri küla Meetritsa-I kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 10. augusti 2004 korraldusega nr 1139.

ja järgmiste detailplaneeringu kehtestamisetst:

!
!
!
!

Jüri alevik Aruküla tee 59A tootmisterritooriumi detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13. juuli 2004 korraldusega nr 1044. Planeeritava
2
alal suurus on 99 703 m . Detailplaneeringuga nähakse Aruküla tee 59A
tootmisterritoorium jagada 12 krundiks.
Aaviku küla Vana-Aaviku I kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 27. juuli 2004 otsusega nr 268
Vana-Aaviku I kinnistu jagatakse 23 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks.
Planeeritava ala suurus 20,4 ha.
Rae küla Vahesoo-3 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 27. juuli 2004 otsusega nr 267
Planeeritava ala suurus on 3,13 ha. Kinnistu jagatakse 17 pereelamukrundiks.
Jüri aleviku Aleviku tee 5 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 03. augusti 2004 korraldusega nr 1111.
Detailplaneeringuga nähakse ette Aleviku tee 5 kinnistu jagada kaheks ärimaa
sihtotstarbega krundiks ja Ringi tee väljaehitamine Aleviku teele.

RAE VALLAVALITSUS

RAE VALLAVALITSUS

teatab:
Jüri aleviku Võsa tn 15 kinnistu
detailplaneeringu
eskiisi ja lähteseisukohti
tutvustav arutelu toimub
30. augustil 2004 kell 17.00
Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda
igal tööpäeval
Rae vallamaja II korruse fuajees,
Jüri alevik, Aruküla tee 9.

teatab:
Järveküla küla, Kurna oja
ja Viljandi mnt vahelise ala
üldplaneeringu skeemi
avalikust arutelust
07. septembril 2004 kell 17.00
Rae Vallamaja II korruse saalis,
Jüri alevik Aruküla tee 9.
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RAE VALLAVOLIKOGU TEGEVUSE ÕIGUSPÄRASUSES
POLE PÕHJUST KAHELDA
Viimasel ajal, täpsemalt juuni algusest kuni augustini
on Rae vallas jutuainet andnud n-ö segadus teemal,
kas vallavolikogu töötab ikka seaduslikul alusel või
saadetakse volikogu praegune koosseis laiali. Kuna
mainitud teema on üksjagu tekitanud küsimusi
vallaelanike hulgas ja leidnud kajastamist ka 6. augusti 2004 ajalehes Harjumaa ning Rae valla rahvaalgatuslikus foorumis (www.raekodanik.ee), pean
vajalikuks anda ülevaate toimunust.
Mäletatavasti astus 27. aprillil 2004. a. toimunud
volikogu istungil tagasi volikogu toonane esimees Priit
Põldmäe. Samal istungil valisid salajasel hääletamisel volikogu liikmed uue volikogu esimehe.
Selleks, et volikogu esimees saaks valitud, on vajalik
koosseisu häälteenamus, st Rae vallas 19 häälest
vähemalt 10. Esimehe valimine on seadusest tulenevalt volikogu pädevus. Siiani on kõik selge. Selge
on ka see, et 10 volikogu liiget andsid oma poolthääle
uuele volikogu esimehele.
Vaieldavaks muutub küsimus sellest hetkest, kui
vaatame protseduuri ehk kuidas valimine korraldati.
Nimelt moodustati volikogu esimehe valimiseks
häältelugemise komisjon ja viidi toiming läbi sellele
komisjonile toetudes. Nii on seda tehtud eelnevalt nii
Rae vallas kui ka üle Eesti. Üheks viimaseks näiteks
on Tallinna linnavolikogu aseesimehe valimine.
Seadusest on aga võimalik välja lugeda, et protseduuri oleks pidanud läbi viima valla valimiskomisjon.
Sellele viimasele tõlgendusele toetudes ja seda
tõlgendust omakorda toetades teiste seadusesätete
tõlgendustega esitas kodanik Meelis Rosenfeld
avalduse valla valimiskomisjonile, et volikogu
esimeest ei ole valitud vastavalt seadusele ja seega
pole kahe kuu jooksul volikogule suudetud esimeest
valida ning seetõttu on volikogu tegutsemisvõimetu ja
tuleb asendada teise koosseisuga. Kogu skeem oli
meelevaldne, kus unustati ära, et volikogu esimehe
valimine on volikogu pädevus ja oma tahet on
volikogu näidanud 27. aprillil 2004.
Loogiliselt oleks pidanud avaldust mitte menetlema ja
nii ka avaldajale vastama.
Rae valla valimiskomisjoni esimees paraku sattus
segadusse ja valis tee, mida poleks pidanud valima.

Ta kutsus kokku valimiskomisjoni üle kahe kuu hiljem
ning kinnitas volikogu esimehe valimiste tulemused.
Siit sai alguse kogu järgnev protsess.
Rae valla valimiskomisjoni otsuse vaidlustas nüüd
juba volikogu liige Peeter Nõmmik, kes leidis, et tema
õigusi on selle otsusega rikutud. Maakonna valimiskomisjon ei rahuldanud Nõmmiku kaebust ja seega
jätkus kaebamine Vabariiklikusse Valimiskomisjoni.
Vabariiklik Valimiskomisjon leidis, nagu oleks Nõmmiku õigusi rikutud ja tühistas väidetavalt Nõmmiku
õigusi rikkunud madalamate astmete valimiskomisjonide otsused. Loomulikult ei tühistanud Vabariiklik
Valimiskomisjon volikogu esimehe valimist, veel
enam, Vabariikliku Valimiskomisjoni otsuses oli rõhutatud, et ta ei anna õiguslikku hinnangut volikogu
otsustele.
Vabariikliku Valimiskomisjoni otsus oli niivõrd üllatav,
et lausa kutsus end vaidlustama. Riigikohtule esitati
vastav kaebus koos ettepanekuga tühistada
Vabariikliku Valimiskomisjoni otsus. Kaebuse esitajad olid nüüd juba kaheksa volikogu liiget, s.h. mitte
ainult koalitsiooni esindajad.
09.08.2004.a. oli kaebus arutlusel Riigikohtus.
Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegium tühistas
Vabariikliku Valimiskomisjoni otsuse. Kolleegium tegi
ridamisi järeldusi, millest kandvamaks oli see, et
volikogu esimees on Rae vallal olemas 27. aprilli
volikogu istungist alates, sest volikogu on valinud
endale esimehe koosseisu häälteenamusega.
Volikogu esimehe valimise fakti ei muuda kuidagi
tühiseks protseduurireeglite rikkumine. Kel asja
vastu suurem huvi, võib riigikohtu lahendiga tutvuda
Riigikohtu koduleheküljel (www.nc.ee).
Lõpetuseks võib öelda, et kogu vaidlustamise jada
võib käsitleda, kui iga kodaniku põhiseaduslikku
õigust kaitsta oma õigusi, kuid asjal on ka teine pool,
mida võiksid kõik kohalikud poliitikud endale
teadvustada. Nimelt on meie ülesanne valla arengu
ja normaalse elukeskkonna tagamine, mitte
seaduseväänamine erinevates instantsides.
Raivo Uukkivi
vallavolikogu esimees

VOLIKOGU ISTUNGID JUULIKUUS
Juulis toimus kaks volikogu istungit, 6. juulil ja 27. juulil.
6. juuli volikogu istung hõlmas endas viit sisulist punkti.
Istung algas sõnavõttudega avatud mikrofonis.
Istungi algul võttis allakirjutanu sõna selgituseks, miks

oli vajalik volikogu kokku kutsuda nädal varem
tavapärasest. Rae vallavolikogu koguneb tavaliselt iga
kuu teisel teisipäeval, kuid seekord oli istung vaja
pidada varem, sest kiiret otsustamist vajasid ühinemine
MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus ning lisa-
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eelarve kaudu valla reservfondi täitmine, nagu nõuab
seadus. Seejärel rääkis härra Toomas Välimäe valla
üldplaneeringust ja üldplaneeringu koostamiseks
palgatud konsultandi tegevusest. Ettekandja tegi
ettepaneku vallavalitsusele pöörduda konsultandi poole
korralekutsuva kirjaga. Nimelt ei arvesta konsultant
volikogu komisjonide ettepanekutega.
Järgmisena võttis sõna volikogu liige Peeter Nõmmik,
kes soovis volikogu istungi ära jätta, sest volikogu
kokkukutsumise kutse põhjenduses oli üks number vale.
Vallasekretär selgitas, et mingit probleemi istungit
pidada ei ole ja seejärel asuti päevakorra juurde.
Pärast esimese päevakorrapunkti arutelu otsustati
osaleda MTÜ-s Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Tähendab see seda, et Rae vald ühineb ühtse piletisüsteemi ja liinikorraldusega. Bussiliinide käikupanemisel arvestatakse meie valla vajadusi ning
leitakse logistiliselt ja majanduslikult kõige mõistlikumad lahendused. Piletisüsteemiga ühinemine annab
tulevikus võimaluse ühe piletiga kasutada rohkem
ühistranspordivahendeid, kindlasti on ühinemisel ka
valla elanikele piletihind soodsam.

august
27. juuli volikogu istungil oli päevakorras viisteist
punkti, kuid vaatamata sellele kestis istung vähem kui
eelmine, vaid viit päevakorrapunkti sisaldanud istung.
27. juuli istungit iseloomustas äärmiselt töine ja
üksmeelne õhkkond. Siinkohal tuleb aga märkida, et
istungilt puudus 8 volikogu liiget, üks koalitsiooni ja
seitse opositsiooni liiget. Väidetavalt need seitse
saatsid volikogule ka põhjenduse oma puudumise
kohta. Väidetavalt seetõttu, et pöördumisel puudusid
allkirjad. Kuna anonüümseid pöördumisi volikogu ei
käsitle, siis kirjutas pöördumisele alla Res Publica liige
Priit Põldmäe, kes käskjalana pöördumise volikogu
kantseleisse vahetult enne istungit toimetas. Pöördumise sisuks oli protest volikogu kokkukutsumise vastu.
Väidetavad autorid on arvamusel, et valla juhtimine
peab olema jäik ja volikogu peab koos käima vaid kord
kuus. Tänane koalitsioon on aga teist meelt. Valla
arengut soodustab vaid kiire reageerimine ja paindlikkus. Seega kutsub volikogu esimees volikogu kokku
vajadusel kasvõi igal nädalal peamine on seadusest
tulenev nõue, et volikogu liikmele oleks neli päeva ette
teatatud istungi päevakord.

Volikogule anti teada, et on avastatud üks maa
väljapetmise skeem, kus vallavalitsusse on jõudnud
võltsitud avaldus, mille taga on arvatavasti endised
vallavõimu juures olijad. Teo osas on maaomaniku
esindaja andmetel palutud algatada kriminaalasi.

Avatud mikrofonis luges allakirjutanu Priit Põldmäe
allkirja kandva pöördumise ette, samuti luges allakirjutanu ette oma pöördumise volikogule, milles selgitati, et
seadusest tulenevalt ei ole piiratud volikogu esimehel
istungeid kokku kutsuda vastavalt oma äranägemisele.
Ülejäänud istung kulges töiselt - kehtestati Rae küla
Vahesoo-3 kinnistu detailplaneering ja Aaviku küla
Vana-Aaviku I kinnistu detailplaneering. Ühe detailplaneeringu (Andrekse) kehtestamise menetlus katkestati, kuna polnud selge kanalisatsiooniga seonduv.
Tiheasustusalal nii suure planeeringuala puhul ei ole
kanaliseerimine kontsentreeritud keskkonnaohu tõttu
lokaalsetesse mahutitesse mõeldav. Algatati viis
detailplaneeringut, kuid ka nende osas tegi volikogu
ettepanekuid, mida vallavalitsus peab oma töös ka
arvestama. Lõpuks pandi paika 2005. a. eelarve
koostamise prioriteedid ning anti vallavalitsusele
suunised eelarve koostamiseks. Rae valla 2005. aasta
eelarve projekti prioriteetideks kinnitati halduskulude
eelarve osas valla poolt osutatavate teenuste kvaliteedi
ja kättesaadavuse parandamine, kapitalikulude eelarve
osas pooleliolevate objektide lõpetamine ning
planeeritud ehitiste ehitamine, investeeringute osas
peeti prioriteetseteks haridus- ja sotsiaalvaldkonda,
sporti ja kultuuri ning tehnilisi infrastruktuuri. Üksikisiku
tulumaksu kasvuks kavandati 5% võrreldes 2004. aasta
eelarve prognoositava täitumisega. Maamaksu ja
muude tulude laekumise kavandamisel otsustati
lähtuda 2004. aasta tasemest. Istungi lõpus jaotati
volikogu liikmetele eelmisel istungil küsitud materjalid
2004. a. esimese poolaasta eelarve täitmise kohta.
Viimase infona andis allakirjutanu volikogu liikmetele
teada, et vallaelanike paindliku teenindamise eesmärgil
ei ole volikogu töös augustis vaheaega, vaid vajadusel
tullakse kokku volikogu esimehe kutsel ka mitu korda
kuu jooksul.

Teadete ettelugemine lõppes hr. Toivo Malmila kirjaga
järjekordsest maatehingust, kus algatati detailplaneering maal, mille kohta käib kohtuprotsess.

Raivo Uukkivi
vallavolikogu esimees

Teise punktina algatati valla arengukava kaasajastamine. Sellega peaks tegelema võimalikult suur osa
volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude
esindajaid. Rae Vallavalitsus peab esitama muudetud
arengukava Rae Vallavolikogule 1. novembriks 2004. Nii
saab eelarve koostamisel lähtuda vastuvõetud
korrigeeritud arengukavast, kus on paika pandud
järgneva viie aasta prioriteedid valla arengus.
Kolmas ja neljas punkt käsitlesid eelarve muudatusi ja
lisaeelarvet. Lisaeelarve vastuvõtmisega täideti uuesti
seadusekohane reservfond.
Viimase sisulise punktina oli kavas valla valimiskomisjonis muudatuste tegemine. Esialgu oli tegemist
rutiinse punktiga. Oli vaja asendada tagasiastunud liige.
Volikogu istungi ajaks esitas Eesti Keskerakonna Rae
osakond ettepaneku tagasi kutsuda valimiskomisjoni
liige Teet Sibrits, kes oli demonstreerinud oma
erapoolikust ja kelle tegevust valimiskomisjonis juhtis
valimisliidu Vallakodanik poliitika, mitte aga hea poliitiline tava. Valla valimiskomisjoni esimees oli nõus
sellistel tingimustel komisjoni liikme tagandamisega ja
volikogu kutsus oma otsusega valimiskomisjonist tagasi
Teet Sibritsa.
Istung lõppes volikogule laekunud teadete ettelugemisega. Vallavalitsus teatas, et Loomäe kinnistu ostupakkumiste avamisel oli suurima pakkumise summa üle
35 miljoni krooni. Kui kinnistu saab müüdud, siis on
võimalik alustada aktiivset tegevust Jüri Gümnaasiumi
rekonstrueerimiseks.
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MÄÄRUS
Jüri

06. juuli 2004 nr 32

Rae valla 2004. aasta eelarve muutmine
Lähtudes valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332;
2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 23, Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000 määrusega nr 25 kinnitatud eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 39.1 ja 40, Rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusest nr 103
“Eelarveklassifikaatorite kehtestamine” ja võttes aluseks Rae Vallavalitsuse ettepaneku, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Vähendada Rae valla 2004 aasta eelarve kulusid summas 306 070 krooni alljärgnevalt:
Tegevusala kood Tegevusala
Art
Art. nimetus
08109
Lastelaagrid
55
Majandamiskulud
091103
Lasteaed “Pillerpall”
15
Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine
KOKKU

Summa
56 070
250 000
306 070

2. Suunata vabanenud vahendid summas 306 070 krooni Rae valla 2004. aasta eelarve kulude katteks alljärgnevalt:
Tegevusala kood Ptk. nimetus
Art
Art. nimetus
Summa
08109
Lastelaagrid
50
Personalikulud
56 070
091101
Lasteaed “Tõruke”
15
Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine
250 000
KOKKU
306 070
3. Käesolev määrus jõustub 10. juulil 2004.
Raivo Uukkivi
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri

06. juuli 2004 nr 33

Rae valla 2004. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133;
82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565;
99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lõike 1 punktist 1, § 38, valla- ja linnaeelarve seaduse
(RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12
lõikest 1, § 24, § 25, Rae valla põhimääruse § 60, Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000 määrusega nr 25 kinnitatud
eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 43, 44, 45 ja 46 ja ära kuulanud Vallavalitsuse ettekande,
Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Suurendada 2004. aasta eelarve tulusid 823 750 krooni võrra alljärgnevalt:
Tunnus Ptk. nimetus
Summa
3000
Füüsilise isiku tulumaks
823 750
KOKKU
823 750
2. Suunata vahendid summas 823 750 krooni 2004. aasta eelarve kulude katteks alljärgnevalt:
Tegevusala
Tegevusala
Artikkel Artikli nimetus
Summa
01114
Reservfond
608
Muud tegevuskulud
823 750
KOKKU
823 750
3. Käesolev määrus jõustub 10. juulil 2004.
Raivo Uukkivi
Vallavolikogu esimees
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KOKKUVÕTE 17. AUGUSTI VOLIKOGU ISTUNGIST
17. augusti volikogu istung oli järjekordne näide
töötahtelistest volinikest. Kohal oli 16 volikogu liiget.
Puudusid Endel Lepik, Priit Põldmäe ja Agu Ojasoo.
Neist viimane oli oma eemaloleku põhjendanud, teised
mitte.
Enne päevakorra kinnitamist anti volikogule üle ridamisi
eelnõusid:
! volikogu liikmed Gutmann, Albin, Klaar, Hiio ja
Uukkivi algatasid eelnõu Rae valla vara valdamise,
kasutamise ja käsutamise korra muutmiseks.
! Rae Vallavalitsus algatas eelnõu valdade
ühinemise küsimuses. Rae vald peab kujundama
oma seisukoha ja sellest riiki teavitama
! volikogu liikmed Lelov, Pästlane, Väinsar, Valgma
ja Uukkivi algatasid eelnõu muutmaks korda, mis
reguleerib valla elamispindade jagamise põhimõtteid.
! Volikogu liige Helin Kangur algatas eelnõu teemal
Rae vald ja alkoholi müük.
Kõik algatatud eelnõud suunati komisjonidesse ja on
järgmise istungi kavas. Päevakord kinnitati muutusteta.
Esimese punktina tunnistati kehtetuks 23.01.2001.a.
volikogu otsus nr 169, mis tookord otsustas Rae valla
osaluse Ühistranspordi Aktsiaseltsis. Kuna seda AS-i
kunagi ei moodustatud ja selle asemel on täna loodud
MTÜ, siis volikogu liikme Endel Lepiku ettepanekul võeti
vastav punkt päevakorda ja volikogu selle otsuse
kehtetuks ka tunnistas.
Teisena muudeti volikogu keskkonnakomisjoni koosseisu suurust. Põhjuseks Sven-Orli Orgmetsa avaldus,
milles ta, viidates oma põhitööle, annab teada, et ei saa
enam osa võtta komisjoni tööst. Volikogu muutis
komisjoni suurust 10 liikmelt 9.
Kolmas päevakorrapunkt oli seotud asjaoluga, et
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Vello Voog on
kirjutanud avalduse lahkumiseks komisjoni esimehe
postilt. Selle avalduse volikogu oma hääletamisega
heaks ka kiitis. Valiti ka uus esimees. Kandidaate oli
vaid üks - Agu Ojasoo.
Kuna ta ise eemal viibis, siis oma nõusoleku oli ta
andnud kirjalikult. Volikogu valis salajasel hääletusel
haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Agu Ojasoo 16
poolthäälega, seega hääletasid kõik kohalviibinud
volikogu liikmed Ojasoo poolt. Komisjonile valiti ka
aseesimees, Andres Pästlane.
Jätkati eelmisel istungil katkestatud Andrekse kinnistu
detailplaneeringu kehtestamise arutelu. Katkestamise
põhjuseks oli lokaalne kanalisatsioonilahendus
tiheasustuspiirkonnas. Sealjuures majade arvuks on
planeeritud 34 ühepereelamut, 13 paariselamut ja 45
ridaelamut. Vahepeal toimunud läbirääkimiste käigus
lepiti arendajaga kokku, et enne ühiskanalisatsioonilahenduse väljaehitamist ja sellega liitumist ei väljasta
vald ehituslubasid rohkem kui 30 elamu ehitamiseks.
Nendel tingimustel detailplaneering ka kehtestati.
Tähtsamaks punktiks volikogu istungi päevakorras oli
2004.a. teise lisaeelarve kinnitamine. Lisaeelarve oli
võimalik koostada seoses Loomäe maaüksuse eduka

müügiga. Lisaeelarvega on võimalik tutvuda valla
kodulehel. Lisaeelarvest soovitakse remontida valla teid
ja tänavaid ning täiendavalt eraldada vahendeid valla
haridusobjektide remondiks. Erilise tähelepanu all on
just lasteaedade olukorra parandamine.
Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni ettepanekul ja
istungil tehtud ettepanekutest johtuvalt on vallavalitsuse
esitatud lisaeelarve eelnõu mõneti erinev vastuvõetust.
Erinevus seisneb selles, et majandus- ja eelarvekomisjoni ettepanekul on välja võetud ühe tee (Lootsi)
remont, Kirikukopli pargile eraldatud vahendite suuruse
vähenemine (3,2 miljonilt 0,96 miljonini) ja volikogu
liikme Tatjana Lelovi ettepanekul lisati summa Lagedi
Perearstipunkti projekteerimiseks (s.h. ka detailplaneeringu koostamine) ja esimeste tööde tegemiseks.
Lisaeelarvest ei eraldatud laenu AS-ile ELVESO
biopuhasti rekonstrueerimiseks.
Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees tegi ettepaneku
nimetatud lisaeelarve võtta vastu ühe lugemisega.
Volikogu kiitis lisaeelarve heaks ning võttis lisaeelarve
vastu.
Viimases päevakorrapunktis arutati volikogu kodukorra
muutmist. Nimelt on kodukorras punkt, mis kitsendab
oluliselt seaduse mõtet ja halvab oma sisuga volikogu
operatiivset tööd. Tänane volikogu on seda punkti
operatiivse tegutsemise ja vallelanike parema
teenindamise nimel eiranud. Et selline tegevus ei häiriks
mõne volikogu liikme selekteeritud õigustaju, siis
volikogu otsustas muuta kodukorras volikogu
kokkukutsumise punkti. Välja võetakse sõna „korraline“
ja asendatakse see sõnaga “üldjuhul”. Kuivõrd tegemist
on põhimääruse valdkonda kuuluva dokumendi
muutmisega, siis tuleb seda menetleda vähemalt kahel
lugemisel.
Istung lõppes volikogule laekunud teadete ette
lugemisega. Pikemat selgitust vajasid riigikohtu lahend
teemal P. Nõmmiku vaidlus valimiskomisjonidega ja R.
Pormani kaebus Tarmo Klaari volikogu liikme õiguste
taastamise teemal.
Lisaks sellele teavitati volikogu Vabariigi Presidendi
külaskäigust Rae valda 11.08 ja majandus- ja
kommunikatsiooniministri külaskäigust 17.08. Anti
ülevaade arutatud teemadest.
Samuti teavitati volikogu, et konsultandi poolt on
valminud haridusvõrgu arengukava, mis vajab nüüd
tõsist arutelu vallas. Loodetavasti uus komisjoni
esimees just selle teemaga alustab.
Jaan Hiio teavitas volikogu toimuvatest külapäevadest
ja volikogu liikmete osaluse vajadusest. Volikogu
meeskonna formeerimise sai ülesandeks volikogu liige
Margus Valgma.
Toomas Välimäe informeeris volikogu Sardiinia (Itaalia)
omavalitsustegelaste külaskäigust, mis toimub 23.08.
Muuhulgas külastatakse ka Rae valda.
Viimase olulise informatsioonina loeti ette vallavalitsuse
kiri, milles antakse teada, et AS ELVESO soovib tõsta
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinda.
Teema on aktuaalne ja ka vajalik, kuid vajab volikogu
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komisjonide kooskõlastust ja heakskiitu. Kuna tegemist
on operatiivset lahendamist vajava teemaga, siis oli see
ka majandus- ja eelarve komisjoni viimase koosoleku
tööplaanis. Paraku puudus koosolekult ettevõtte
esindaja Priit Põldmäe ja seega ei saanud komisjon info
nappimise tõttu otsust teha.
Lõpetuseks võib öelda, et volikogu istung kulges töises
ja meeldivas õhkkonnas, kõik kohalolnud töötasid
kaasa, s.h. ka paar istungit tagasi volikogu tööd
demonstratiivselt boikoteerinud (istus käed rinnal)
Peeter Nõmmik.
Kahju vaid, et kõik volikogu liikmed (Lepik, Põldmäe) ei
saa juba mitmendat istungit järjest osaleda volikogu
töös ja seega ka mitte esindada oma valija huve.
Kahju on ka sellest, et mõni volikogu liige tuleb ja paneb
nime kirja ning esimesel vaheajal teeb minekut. Tuleb
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kooliaeg meelde. Sellel teemal avaldas enda ja oma
erakonnakaaslaste nördimusavaldust volikogu liige
Veigo Gutmann. Just Peeter Nõmmiku käitumine kutsus
teda oma avaldust tegema, sest volikogu liige Nõmmik
lahkus nii tähtsa päevakorrapunkti, nagu seda on
lisaeelarve, arutelu eel. Loomulikult ei põhjendanud ta
oma lahkumist. Kindlasti ei ole tegemist valimisliidu
Vallakodanik taktikaga, sest teine valimisliitu esindav
volikogu liige Velor Viitak osales lõpuni ja võttis aktiivselt
osa volikogu tööst.
Raivo Uukkivi
Volikogu esimees

RAE SÕNUMID KAS TEABELEHT VÕI SIISKI AJALEHT?
Läbi aegade on Rae Sõnumeid peetud teabeleheks,
mille kaudu vallavõim teavitab elanikke vallas
toimuvast. On tekkinud küsimus, kas see ikka on tänase
aja tase? Kas ehk ei peaks hakkama muutuma
teabelehest ajaleheks, milles avaldatakse ka muud kui
korralduste ja otsuste igavat teksti?
Tõsi, on meiegi lehes avaldatud erinevaid vallaelanike
kirjutisi, kuid ajalehest ollakse ikka veel kaugel.
Naabritest on selles vallas ehk kõige arenenum Saku,
kellel on ajaleht ja peab möönma, et see leht on asjalik.
Antakse edasi kohustuslik kuiv informatsioon, kuid
tasakaalus muu materjaliga ei tõuka see leht lugejat
eemale, vaid vastupidi, kutsub lugema. Miinuseks on
asjaolu, et lehte tellitakse ja seega selle kättesaamine
eeldab maksmist. Meie leht jõuab kõikidele postkasti
„tasuta“ ehk finantseerituna valla eelarvest (loe
maksumaksja maksurahast).
Oleme viimastel kuudel püüdnud Rae valla teabelehte
muuta tolerantsemaks ja elanike arvamusi avaldavaks.
Näiteks on avaldatud Rae küla külavanema Ado Sepa
artikkel, valla ajaloo ja koduloo teemalisi artikleid viimane neist lähiajaloost läbi Sven-Allan Sagrise sule.
Rae vallale mitteomaselt on avaldatud opositsiooni
erakonna Res Publica lugu, see näitab eriti soovi olla
tolerantne ja välistada arvamuse, et Rae Sõnumite
puhul on tegemist koalitsiooni varjatud reklaamlehega,
mis tagatipuks kinnimakstud eelarvest.
Kuid kas kõigest sellest piisab? Ilmselt mitte.
Tekivad küsimused:
! kuidas valitakse lood, mida avaldada?
! kes valib?
! kas teatud lugude eest (poliitiline reklaam)
peab maksma tasu?
! Jne
Need küsimused on loogilised. Et nendele küsimustele
vastata, oleme avanud Rae valla kodulehel ajutise
foorumi teemal „valla leht ja PR“. Ootame sinna
asjalikke arvamusi. Olgu aga ette öeldud, et
filtreeritakse kõik anonüümsed ja pahatahtlikku sisu

kandvad avaldused. Loomulikult on oodatud ka
ettepanekud paberkandjal. Niisugused ettepanekud
peaksid kandma märgusõna „Rae Sõnumid“ ja
saabuma peaksid nad vallavalitsuse kantseleisse.
Raivo Uukkivi
Volikogu esimees
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Liit
elamumaast Saku vallas

projektijuht

FIE

tegevdirektor

Juhataja

Veigo Gutmann

Margus Valgma

Velor Viitak

Raul Väinsar

Toomas Välimäe

Peeter Nõmmik

Rae Vallavalitsus

abivallavanem

Enn Mänd

veoauto Eraz

Hansapank

Hansapank

Hansapank ja
Sampo pank

Hansapank ja Ühisliisingu AS
Hansapank ja EÜP Hansapank

2 Hansapanga ja
EÜP arveldusarve

Hansapank

Hansapank ja OÜ Ideal

Hansaliising

Hansapank, Sampopank ja AS
Rentacar

Hansapank ja EÜP Hansapank
2 Hansapanga ja
EÜP arveldusarve
2 Hansapanga ja
EÜP arveldusarve Eesti Ühispank

Hansapank

OÜ Westmonte Grupp Hansapank Sampo
osakud
pank ja EÜP
AS Hansaliising Eesti

Keskkonnaarenduse
OÜ osakud

Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele

Hansapank ja EÜP AS Hansa Liising Eesti

Hansapank
EVP-d ja OÜ RHE
osakud
Hansapank
Nexus OÜ
lihtaktsiad,Trekken OÜ
ja Older Invest OÜ
2 Hansapanga ja
osakud
EÜP arveldusarve

EVP-d

AS Pakar lihtaktsiad
AS Hg Viimistluse
aktsiad,
Keskkkonnaarenduse
OÜ osakud

OÜ Westmix osakud

OÜ Villevar osakud

Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid
Pangaarved

Volkogu liikmed Raivo Uukkivi ja Priit Põldmäe ning vallavanem Ago Soasepp esitasid majanduslike huvide deklaratsiooni teistele deklaratsiooni hoidjatele.

ühisvarana korter Rae vallas

sõiduauto Ford

abivallavanem

Meelis Kasemaa

Korter Tallinnas

Rae Vallavalitsus

pedagoog

Indrek Uuemaa

elamumaa Valgamaal

Sõiduauto VW

veoautod GAZ, Kamaz ja
kaks Fordi

sõiduauto Nissan ja
veoauto MAZ

0,8 osa elamust Rae
vallas,kolmetoaline korter Rae
vallas, garaažiboks Rae
Katleri Põhikool ja Saku vallas,Heinaseemneladu Valgamaal,
Gümnaasium
maatulundusmaa Valgamaal
sõiduauto Volga

VALLAVALITSUSE

1-toaline korter Rae vald,1/3 maja
Rae vald, maatulundusmaa Rae
vald

Hansaviimistluse OÜ

juhataja

Endel Albin

sõiduauto VAZ

AS Pakar

FIE

Endel Lepik
elamu, Rae vald

ehitusjärgus elamu Jõelähtme vallas sõiduauto Isuzu
sõiduauto Mitsubishi ja
kinnistu Rae vallas, ühisomand
kaks veoautot UAZ

juhatuse liige

Vello Voog

OÜ Westmix

1/2 kinnistust Rae vallas

Vanemspetsialist Maksu- ja Tolliamet

garaaž, Rae vald

Registrisse kantud
sõidukid

Helin Kangur

OÜ Villevar

Kinnisvara

juhataja

Asutus (tööandja)

Tiit Teder

VOLIKOGU LIIKMED Ametikoht

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID
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MAAETTEVÕTJAD SAAVAD JÄLLE PRIAST TOETUST TAOTLEDA
Külades, alevites ja alevikes tegutsevatel ettevõtjatel on
võimalik saada tuge majandustegevuse arendamiseks.
Maapiirkonnas majandustegevuse arendamist on kolmel viimasel aasta toetatud SAPARDi programmist.
Tänavu jagatakse samasugust toetust, aga nüüd juba
riikliku arengukava (RAK) raames. Aastatel 2004-2006
on selleks toetuseks võimalik jagada 136 mln krooni.
Toetuse eesmärk on arendada maapiirkondades mittepõllumajanduslikku tegevust. Toetust saavad vähemalt
aasta aega tegutsenud:
!
ettevõtjad, kes mitmekesistavad või laiendavad
oma tegevust,
!
põllumehed, kes alustavad mittepõllumajandusliku
ettevõtlusega maapiirkonnas.
Toetust saab taotleda ainult väikeettevõtja, mille aastakäive ei ületa 109,5 mln krooni või aastabilansi kogumaht ei ületa 78,2 mln krooni ja kus on alla 50 töötaja.
MIDA TOETATAKSE
Toetatakse maaturismi, käsitöönduse, teenuste
pakkumise ja toiduainete töötlemise arendamist.
Toetatavad investeeringud on:
1. Turistide teenindamiseks vajalike ehitiste ja rajatiste
ehitamine ja rekonstrueerimine (hooned, spordiväljakud, matkarajad, laagriplatsid, hobusetallid, õngitsemistiigid, paadisillad ja randumiskohad) ning majutus- ja
toitlustusettevõtetele esitatavate nõuete täitmiseks
vajalike seadmete ostmine, sh infotehnoloogia seadmed
2. Käsitöönduslikuks tegevuseks vajalike hoonete
ehitamine ja rekonstrueerimine ning seadmete ostmine
(kudumismasinad, kangasteljed, käärpuud, vokid ja
õmblusmasinad, õmblustööstuse ettevõtete sisseseade ja töövahendid, tisleri ja ehituspuusepa tööks
vajalikud puidutöötlemisseadmed ja tööriistad, keraamikaahjud ja tööriistad, nahaparkimisseadmed ja
tööriistad, kivi töötlemise seadmed ja -tööriistad,
ventilatsiooniseadmed, sepatöö seadmed ja tööriistad)
3. Teenuste osutamine
!
Hoidlate ehitamine ja rekonstrueerimine ning
seadmete ostmine
!
Põllumajandusmasinate (väljaarvatud traktorite)
ostmine
!
Põllumajandus- ja metsatehnika remondiks vajalike
hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine ning
seadmete ostmine
!
Pesumajade, juuksuritöökodade, kaupluste

(kaasaarvatud rändkaupluste), kingsepatöökodade ehitamine ja rekonstrueerimine ning vajalike
seadmete ostmine
!
Puidutöötlemise teenuse osutamiseks vajalike
seadmete ostmine (puiduhakke, grillsöe või katusekatte laastude ja sindlite valmistamise seadmed,
saepuru ja hakke briketeerimisseadmed, halupuidu tükeldamise ja lõhkumise seadmed, ventilatsiooniseadmed)
!
Laste- ja hoolekandeasutuste hoonete ehitamine
ja rekonstrueerimine ning spetsiaalsisustuse
osmine
4. Toiduainete töötlemise hoonete ehitamine ja
rekonstrueerimine ning seadmete ostmine, mis on
vajalikud Euroopa Ühenduste asutamislepingu lisas 1
nimetamata toodete töötlemiseks.
TOETUSE SUURUS
Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest. Toetuse suurus tuleneb äriprojektis kirjas olevast oma- ja laenuvahendite
puudujäägist, kuid see on maksimaalselt 1 564 660
krooni ühe taotleja kohta on aastas. Toetust on võimalik
saada ka projekteerimiseks ja äriprojekti koostamiseks.
Põllumajandustehnika soetamiseks saab toetust küsida ainult tulundusühistu, mille põllumajandussaaduste tootmise osakaal ei ületanud 20% eelnenud
majandusaasta netokäibest ning kes kavandab investeeringujärgselt teenindusliku ettevõtluse osakaalu
suurenemist.
Kui taotletakse toetust uue hoone ehitamiseks või
olemasoleva hoone laiendamiseks, siis tuleb investeeringujärgselt luua 1 töökoht, muudel juhtudel peavad
säilima olemasolevad töökohad.
Maapiirkonnas majandustegevuse arendamise toetuse
taotluste vastuvõtt kestab augusti lõpust kuni 8. oktoobrini PRIA piirkondlikes büroodes. Toetus makstakse
välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest
tasumist ja nõuetekohaste maksedokumentide PRIA-le
esitamist.
Lisainformatsiooni, juhendmaterjali ja taotlusdokumentide vorme saab PRIA büroodest ja veebilehelt
www.pria.ee.
Heli Raamets
PRIA pressinõunik

RAE VALD LAULU- JA TANTSUPEOL
Käesoleva aasta juulikuus toimunud 24. üldlaulupeol ja
17. üldtantsupeol oli esindatud ühtekokku 11 kollektiivi
Rae vallast. Alljärgnevalt peost osa võtnud koorid ja
tantsurühmad koos juhendajatega:
Jüri Gümnaasiumist osales mudilaskoor, juhendaja Rutt
Ridbeck ja lastekoor, juhendaja Hairi Laurand, Lagedi
Põhikoolist lastekoor, juhendaja Katrin Geraðtðenko
ning Vaida Põhikoolist lastekoor, juhendaja Viive Kübar.
Rae Huvialakooli esindasid noorem liikumisrühm,
liikumisrühm Exit ja 3. klassi rahvatantsurühm. Rühmade juhendaja Linda Pihu.

Rae Kultuurikeskusest võtsid peost osa Jüri segakoor,
juhendaja Kristi Kasak, Jüri perekoor, juhendaja Rutt
Ridbeck ning
Linda Pihu juhendamisel rahvatantsurühmad Sukad ja Tagi ning Jüri Marid.
Täname lauljaid ja tantsijaid ning soovime harjutamis- ja
esinemislusti edaspidiseks.
Kultuuri- ja haridusamet
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MUUDATUSTEST RAVIKINDLUSTUSE SEADUSES
Riigikogu kiitis oma 28. juuni 2004. aasta erakorralisel
istungil heaks mitmed muudatused ravikindlustuse
seaduses.
Käesoleva aasta 1. augustist jõustusid järgmised
muudatused:
1. Kindlustatuks nimetatakse isikut, kes saab
töötuskindlustuse seaduse alusel töötuskindlustushüvitist. Tema eest kohustub
sotsiaalmaksu maksma Eesti Töötukassa
vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1
punktile 8. Kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu
möödumisel Töötukassa kohustuste lõppemisest. Kindlustatud on ka õigusaktide alusel
asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses
või välisriigi samaväärses õppeasutuses
põhiharidust omandav õpilane kuni 21 aasta
vanuseni, üldkeskharidust või põhihariduse
baasil kutseharidust omandav õpilane kuni 24
aasta vanuseni, keskhariduse baasil kutsekeskharidust omandav õpilane ning Eesti
alalisest elanikust üliõpilane. Kindlustuskaitse lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.
2. Kuni 4-aastased lapsed saavad ravimikompensatsiooni 100%. Soodustuse protsent 100
tähendab seda, et ravimi eest tuleb maksta
vaid omaosalustasu 20 krooni. Kui ravimile on
kehtestatud piirhind ja ravim on piirhinnast kallim, siis tuleb maksta ka piirhinda ületav osa.
3. 4-16-aastaste laste ja isikute, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel töövõimetus- või vanaduspension, ning
vähemalt 63-aastaste kindlustatud isikute
puhul kohaldatakse ravimite loetellu soodus-

tuse protsendiga 75 kantud ravimite müümisel soodustust 90 protsenti (seni kehtinud
seaduses oli selline võimalus kuni 10-aastastel lastel ja isikutel, kes olid vanemad kui 63
aastat)
4. Koduvisiidi eest ning ambulatoorse eriarstiabi osutaja ei või visiiditasu nõuda rasedalt
alates raseduse 12. nädalast; visiiditasu ei
tohi nõuda alla 2-aastasele lapsele osutatud
raviteenuse eest.
5. Kui riiklikku töövõimetuspensioni saava kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse põhjuseks
on haigus või vigastus, mis ei ole talle töövõimetuspensioni määramise põhjuseks, ei kohaldata talle haigushüvitise määramisel
piiranguid.
6. Naispensionärid, kes lähevad varem vanaduspensionile, on nüüd võrdsustatud üle 63aastaste pensionäridega ja saavad vastavad
hambaproteesisoodustused ja ravisoodustused 90 %.
7. Pikendatakse püsivalt töövõimetuks tunnistatud isiku kindlustuskaitse kestust pärast
kindlustuskaitse aluse lõppemist seniselt
ühelt kuult pikeneb see kolmele kuule.
On hea, et ravikindlustussüsteem teeb läbi positiivseid muudatusi. 28. juunil heaks kiidetud ravikindlustuse seaduse muudatused pakuvad mitmeid
lisasoodustusi ravimite ostul ja hambaproteeside
muretsemisel ning laiendavad oluliselt mitmete
elanikkonnarühmade kindlustuskaitset.
Ülle Parmas
sotsiaalameti juhataja

KOOLIBUSSI SÕIDUPLAAN UUEL ÕPPEAASTAL
Rae valla õpilasliine teenindab 2004./2005. õppeaastal endiselt AS Sarbuss. Õpilasliinid on käigus alates
1. septembrist 2004. a. tööpäeviti järgmise sõiduplaani järgi:
Hommikuti:
07.25
07.29
07.32
07.35
07.39
07.41
07.43
07.45
07.46
07.49
07.53
07.55
08.00
08.05

Loo
Annuse
Peetri
Mõigu
Leerimäe
Veski
Järveküla
Kindluse
Assaku
Lehmja kool
Rae
Loopera
Tiigi
Lehmja kool

Pärast kooli ja lasteaeda:
07.05
07.20
07.35
07.50

Aruvalla
Vaida kool
Kurna
Jüri Gümn.

06.55
07.05
07.10
07.20

Kurna
Lagedi 1
Lagedi 2
Jüri
lasteaed

14.40
14.43
14.45
14.47
14.49
14.51
14.55
15.00
15.02
15.05
15.08
15.12
15.15
15.20
15.30
15.45

Lehmja kool
Assaku
Kindluse
Järveküla
Veski
Leerimäe
Mõigu
Peetri
Annuse
Lehmja kool
Tiigi
Loopera
Rae
Loo
Kurna
Lagedi

15.50
16.05
16.20
16.30

Jüri Gümn.
Kurna
Vaida kool
Aruvalla

18.00
18.10
18.12
18.22

Jüri lasteaed
Lagedi 1
Lagedi 2
Kurna
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POLITSEIKROONIKA
14. juunist kuni 16. augustini 2004 pandi Rae vallas
toime 27 kuritegu.
18. juunil varastati Kesko Agro Eesti territooriumilt
KÄRCHERi survepesur .
25. juuni ööl varastati Järveküla külas Männi teel
asuvast viimistlusjärgus olevast eramu välisuks.
25. juunil leiti Jüri alevikust meesterahva vägivallatunnusteta surnukeha. Surma põhjuse selgitab
välja kohtuarstlik ekspertiis.
25. juunil varastati Lagedi alevikus ehituskrundilt
vagunelamu.
26. juunil varastati Jüri alevikus veoautost Volvo
automakk ja autolaadija.
26. juunil varastati Jüri Edu kauplusest kaupa 526
krooni suuruses summas. Varas tabati.
26. juunil peeti Ringtee ja Suur-Sõjamäe ristmikul
kontrolliks kinni sõiduauto Mazda 626. Autot
juhtinud isikul ei olnud esitada autodokumente,
samuti avastati autol kontrolli käigus ärandamise
tunnused, lõhutud süütelukk ja ukselukk. Auto ja
selles viibinud isikud toimetati Ida-Harju Politseiosakonda asjaolude väljaselgitamiseks.
30. juunil põles Lagedi alevikus puukuur, hävis 6070 tm küttepuid ning puukuur, kahju 70 000 krooni.
Ajavahemikul 14. juuni kuni 2. juuli murti sisse
Aruvalla külas asuvasse talumajja, varastati ligi
100 aasta vanune kummut, ümmargune täispuidust köögilaud, Singeri õmblusmasin, sepistatud võtmed ukselukkudele, kirves, kaks paari
helesiniseid töötunkesid. Aidast varastati 8 rulli
ruberoidi, 1 pakk penoplasti, kolm viljakirstu ning
tööriistu.
3. juulil toimus Pajupea külas kaklus, kus tekitati
ühele kannatanule kehavigastusi.
Ajavahemikul 9. juuli kuni 10. juuli murti rõduukse
kaudu sisse Vaida alevikus asuvasse korterisse,
kust varastati Philipsi televiisor ning kuldehteid.
Vargusega tekitati varaline kahju kokku summas 13
700 krooni.
9. juulil varastati Assaku alevikus jalgratas Sarda ja
mobiiltelefon Nokia 3100.

11. juulil varastati Assaku alevikus sõiduautost
Mazda 626 mitmesuguseid esemeid.
15. juulil varastati Järveküla külas sõiduauto
Mercedes Benz peeglid.
13. juulil varastati Lagedi alevikus SAT tüüner,
magnetofon JVC, Philipsi veeketja ning kaks
jalgratast.
19. juulil murti sisse Jüri alevikus sõiduautosse VW
Caddy, mis oli pargitud Kasemäe tänav 4 maja
ette. Autost varastati kassettraadio PIONEER.
Ajavahemikul 18.-22. juuli murti sisse Vaskjala
külas Veskimäe teel asuvasse suvilasse, kust
varastati muruniiduk.
Ajavahemikul 27.-28. juuli murti sisse Mõigu
alevikus Kelgumäe tänaval sõiduautosse Mitsubishi Outlander, kust varastati Sony autoraadio ja
CD-mängija.
30. juulil murti sisse Jüri alevikus Suve tänaval
sõiduautosse Honda CRV. Autost varastati
autoraadio esipaneel.
Ajavahemikul 29. juuli kuni 30. juulil murti sisse
Rae külla Loopera teel asuvasse viimistlusjärgus
eramusse, kust varastati kuus siseust, integreeritav nõudepesumasin ja mikrolaineahi.
9. augustil võttis noormees Assaku alevikus kannatanult ära registreerimisnumbrita rolleri Honda
Pal. Patrull pidas rolleri ja seda juhtinud alkoholijoobes isiku kinni Jüri alevis Jüri tehnopargi
siseteel. Kannatanult rolleri võtnud isik peeti kinni
Jüri alevis Tiigi poe juures. Avariiline roller
tagastati omanikule.
Ajavahemikul 8. august kuni 9. august varastati
Jüri alevikus Võsa tänaval asuvast garaaþist
mopeed.
Ajavahemikul 8. august kuni 13. august varastati
Lagedi alevikus Betooni tänaval asuva maja
keldrist jalgratas TREK 4100.
Meelis Issak
juhtivkonstaabel

Securitase patrulli
lühinumber on 1660.
Kutsu abi!
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NOORTELT 2800 TÖÖTUNDI!
Rae töömalev kestis lõppenud suvel
kokku kaks kuud. Kokku oli noortele
loodud 70 töökohta, nendest 30 Rae
vallas, 30 Haljavas ja 10 Kiltsimäe
talus.
Iga noor, vanuses 13-17 eluaastat,
töötas neli tundi päevas kümnel
päeval kahe nädala jooksul. Nii tehti
töömalevas kokku 700 tööpäeva ehk
2800 töötundi. 10-liikmelisi rühmi
juhendasid pedagoogilise ja noorsootöö alase haridusega juhendajad.
Pärast 10-päevast töötamist otsustasid noored ise, kuidas nad töörühma
vahetuse lõpetavad - esimene vahetus käis Vembu-Tembumaal, teine ja
kolmas vahetus Pärnu Terviseparadiisis veepargis.
Rae vallas korrastati Jüri, Lagedi ja
Vaida alevikus teeääri, tänavaid,
muruplatse ja haljasalasid (sh võrkaedade puhastus, teeäärte katmine
kruusaga, niidetud muru riisumine,
tänavatelt prügi koristamine jms).
Kruusaga kaeti Jüri surnuaia, Vene
surnuaia ja Jüri tammiku teed.
Korrastati Vaskjala ja Lagedi randasid, Vaida Põhikooli ja Lagedi Põhikooli territooriume.
Töömaleva suve paljudele Eestimaa
noortele lõpetas SA Õpilasmaleva
poolt korraldatud suur kogunemine
Jõelähtmel Musta Kassi kämpingus
10.-12. augustil. Seal osales ka Rae
töömaleva esindus, kes kogus
erinevate võistluste ja etteastetega
punkte Harju-keskmisele vastavalt.
Suured tänud Rae töömaleva 2004
toimumise eest
tööde korraldajatele - Margus Vello
ja Andrus Raimets vallaasutusest
Vaheko, Aavo Mooste osaühingust
Haljava, Margus Lille Kiltsimäe talust;
bussijuhile - Robert Karus;
rühmajuhendajatele - Oksana Marjunitð, Kristiina Suvi, Aet Mikli, Kärt
Kallaste;
abilistele - Signe Sulbi ja Riina Vello
MTÜS-st Rae Noorteühing.

Vaskjala rand sai töömalevalaste käe all puhta ilme.

MIS ON TEINE SIIA
KUULUV PILT?

Lianne Ristikivi
noorsootöötaja
Rae töömaleva esinduse liikmed Jõelähtmel
õpilasmaleva suvekokkutulekul.

RAE SÕNUMID

august

17

SUUR TÄNU, TAARAMÄE LASTEAED!
Selle aasta maikuus külastasime
Eestit. Oleme Kanadas elanud
viimased 10 aastat.
Kohtusime oma sugulastega
Pärnus, Haapsalus, Tallinnas ja
Jüris. Viisime Ottawasse kaasa
palju toredaid muljeid kaasaegsest ilusast Eestimaast.
Tallinna lähedal Jüris olime
Taaramäe lasteaia 15. aastapäevale pühendatud kiigepeo
külalisteks. See oli 25. mail, päev
oli pilvine, ähvardas sadama
hakata, kuid pärastlõunal tuli
päike välja ja pidu õnnestus
suurepäraselt. Me kõik - lapsevanemad, sõbrad, külalised ja
Rae vallavolikogu esindajad elasime kaasa toredale etendusele. Muusikaõpetaja Külli
Lepland kutsus oma laulu,
akordioni ja süntesaatori mänguga kaasa kogu Taaramäe kollektiivi esitama legendi lasteaia
tekkeloost. Juhataja Tuulike
Seljamaa kanda oli tubli sepa roll.
Temale allus väike rühm sepapoisse (Mirje Koosaar, Eda Murd,
Nadja Raimets ja Sirje Paeske
meeste rahvarõivastes).
Osatäitjateks olid veel külatüdrukud (Kaire Loomets, Sirje
Vahaste, Kairi Vainult, Ivi Magi,
Heli Kensap, Talvi Meier, Senni
Soidla ja Kadri Vosman)
eesotsas Mariga (Kristiina Saarik), külapoisid/sepapoisid eesotsas Jüriga (Eda Murd) ja
noored mõisahärrad (Svetlana
Luur, Anneli Noormets, Maire
Kaar ja Ellen Enno). Külapoisid
läksid mõisapoistega Mari pärast
tülli ja ajasid mõisapoisid tantsuplatsilt minema ning selle stseeni
saateks oli muusika vanast heast
filmist "Viimne Reliikvia", Uno ja
Tõnu Naissoo laul Paul-Eerik
Rummo sõnadele Peeter Tooma
esituses: "Mõisad põlevad,
saksad surevad, mets ja maad
saavad meitele,..." Ja minul oli
tahtmine kaasa laulda.
Pärast seda külanoored tantsisid, Jüri ja Mari vahel arenes

Pidulik lipuheiskamine Taaramäel.

Külatüdrukud peoootuses.

armastuslugu, peeti pulmad. Marile pandi pähe ilus punane tanu ja
varsti sündisid neil lapsed. Kõigepealt tütar nimega Õunake. Püsti
tõusid kõik Õunakese rühma lapsed ja "veeresid" oma kasvatajate
juhendamisel ilusaid rahvariideid kandes ring. Nii jooksid kutsudes
oma kasvatajate juurde ka järgmiste tütarde järgi nime saanud lasteaia
rühmade lapsed - Kirsikese, Sirelikese ja Pihlakese rühma lapsed. Ka
laste riietuse järgi sai arvata, missugusesse rühma keegi kuulus.
Kirsikese rühma lastel olid peas ühesugused heledad mütsikesed,
millele oli kinnitatud ilus suur kirsipaar. Lapsevanemad olid õmmelnud
tüdrukutele kotiriidest seelikud ja poistele püksid. Sirelikese lastele olid
sirelilillad rätikud pahe seotud. (Õmblustöödel aitas toimetada Õie
Loopere). Veel viieski tütar sündis Jüril-Maril nimega Kelluke,
heleroheliste pluusidega lapsed moodustasid koos oma kasvatajatega
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Noored leiavad peolt kaaslase.

Jüri-Mari pulmapilt.

Kiigele!

ringi. Ja lõpuks sündis perre
kauaoodatud poeg, Pesamuna.
Sellesse rühma kuuluvad kõige
nooremad lapsed.
Seejärel kutsusid peo peremees
(Hans Oja) ja perenaine (Milvi
Oja), mõlemad eesti rahvarõivastes, külalised lasteaia hoone ette
kiigeplatsile. Kiigeplatsil tegevus
jätkus, lapsed esinesid, võisteldi
ja mängiti. Ja muidugi kiiguti!
Pärast kiigepeo lõppu said sõna
Rae vallavolikogu esindajad, Rae
Huvialakool ja Jüri Gümnaasiumi
direktor, jagati aukirju ja lilli Taaramäe kollektiivi liikmetele. Esines
ansambel (ühe väikese Pesamuna isa Antti Kammiste koos
Meelis Punderiga), nad esitasid
hulgaliselt vanu tuttavaid laule ja
lugusid, mis olid põimitud mõnusate vahetekstide ja naljadega.
Kõik peokülalised kui ka osalised
paluti suupisteid maitsma. Rahvas sõi, jõi, laulis tuntud laule
kaasa ja tantsis. Meie jalutasime
ringi, tänasime ja kiitsime taaramäelasi, tantsisime ja saime muu
hulgas kuulda ka järgnevat lugu.
Olevat nii, et muusikaõpetaja
Külli vajavat alati mingit tõuget või
julgustust-innustust, midagi erilist
selleks, et head etendust läbi viia.
Kui pealtvaatajad on tagasihoidlikud, rahulikud või külmad, ei
saa tema kuidagi hoogu sisse.
Sellel peol märganud ta aga äkki
vanapoolset paari, kelle silmad
olid säranud eriliselt ja kelle
nägudel olnud õnnelik naeratus,
kelle kaasaelamine olnud nii
haarav, et Küllil ei jäänud enam
muud üle, kui anda endast välja
kõik. Ja lapsed läksid kaasa, kõik
esinejad andsid oma parima. Aga
see vanapaar olime meie, Patria
ja Edvin Talback. Me saime suure
elamuse sellest, kuidas oli ühes
Eesti lasteaias välja toodud lasteaia legend, kuidas on au sees
rahvarõivad, rahvalaulud, armastus ja perekond, lapsed. Suur
tänu!
Külalised Kanadast, Patria ja
Edvin Talback
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JAANITULI LEHMJA TAMMIKUS
Meeleoluka jaaniõhtu tammikus
juhatasid sisse Rae Kultuurikeskuse tantsurühmad Jüri-Marid,
Sukad & Tagi ja Lustilised Linda
Pihu juhendamisel. Pillimehena
saatis tantsijaid Paul Mürkhain.
Pärast ligi pooletunnist tantsukava oli käes jaanitule süütamise
aeg.
Tuletoojateks olid Rae vallavanem Ago Soasepp, volikogu
esimees Raivo Uukkivi ja Kaitseliidu esindaja. Raivo Uukkivi
kõneles huvitavalt jaanitule traditsioonidest. Jaanitule süütas Ago
Soasepp.
Õhtu jätkus mängude ja võistlustega. Kõige pisemad osalesid
juba traditsiooniliseks saanud
kommijooksul, veidi suuremad
teatevõistluses. Palju elevust
tekitas laste hulgas õhupallimäng.
Täiskasvanutele olid kavas
saapavise, õllekasti hoidmine ja
köievedu.
Tantsuks mängis ansambel PS
Troika. Täname kõiki, kes aitasid
kaasa jaaniõhtu õnnestumisele.

Esineb Rae Kultuurikeskuse noorterühm Sukad & Tagi.

Kristi Aru
Rae Kultuurikeskus
Vallavanem Ago Soasepp ja volikogu esimees Raivo Uukkivi jaanituld toomas.

JAANIÕHTU LAGEDIL
Lagedi kodukandiklubi korraldas
Lagedi piirkonna jaaniõhtu kohalikul kiigeplatsil.
Õhtu valmistati ette ja viidi läbi
ühiskondlikel alustel. Nii on seda
tehtud vahelduva eduga läbi
aegade. Aktiivseim ise tegemise
aeg Lagedil oli viiekümnendate
aastate lõpus - kuuekümnendate
alguses. Noid aegu oli seekordsele jaaniõhtule palutud meenutama elupõline Lagedi mees,
nüüdseks pensionäripõlve pidav
Raul Kruuk.
Nagu Raul Kruugilt kuulsime,
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tegutses tollal Lagedi kooli ruumes kohalik
rahvamaja. Oli oma naisansambel ja väike
orkester, kes pidudel mängis. Samuti löödi kaasa
näiteringis ja tantsiti rahvatantsu. Naisansambel
käis esinemas mujalgi, muuhulgas Lagedi mõisa
pargis, Arukülas, Lätis ja üldlaulupidudel.
Kümmekond aastat juhatas Lagedi rahvamaja
toonane kohaliku kolhoosi autojuht Are Kupbart,
kes hiljuti Lagedi mehe Sven Sagrise sõnade
saatel toonela teele saadeti.
Meenutuste järel võtsid esinemisjärje üles
tänased tegijad. Esinemist alustas Lagedi kooli
lastekoori vähendatud koosseis lauluga “Kui
Kungla rahvas”. Laulud oli selgeks õpetanud
muusikaõpetaja Katrin Geraðtðenko, laste hääled
pani paika ja saatis akordionil Kuuno Kasak.
Lastekoori laulude vahele mängis lugupilli duett
Kuuno Kasak (akordion) ja Aleksander Torjus
(kitarr).
Kontsertosale järgnes suur, kolmveerand tunni
pikkune ratsaðõu noortelt ratsanikelt. Kohalikud
ratsasporditreenerid Ain Unt ja Riina Seder olid
kokku kirjutanud ja lavastanud suurejoonelise
ðõu, mille esimes osa pealkirjaks oli „Ratsanike ja
ponide kadrill“, teises osas tutvustati erinevaid
hüppeid üle takistuste ning kolmanda osa teemaks oli „Ratsutamine läbi aegade“, kus peale
ratsutajate meisterlikkuse nägid pealtvaatajad
erinevate ajastute rõivastust. Kohal olid keskaegne rüütel, 18. sajandist daamiistakus aadlidaam,
kauboi, indiaanlane, musketär, 50-datest aastatest kolhoositar-laudanaine ja näiteks karvane ja
nahkades metsinimene-sküüt. Ðõu viimase osa
moodustas ratsanike näidend „Viimse reliikvia“
filmi ainetel. Enne selle algust pidas kommentaator vajalikuks rõhutada jaanitulelistele
„Jackass“ vaimus, et näidendis teevad trikke
professionaalid ja elukutselised kaskadöörid ning
nähtud trikke ei maksa kodus järgi teha. Noored
ratsutajad teenisid publikult tugeva aplausi.

august
Seejärel oli mõne hetke pärast peoplatsil abivallavanem Meelis Kasemaa koos oma eskordiga
ja Rakveres süüdatud võidutulega. Enne tule
süütamist meenutas Sven Sagris, mis päev see
Võidupüha on ja millest sai alguse. Seejärel
süütasid Sven Sagris ja Meelis Kasemaa Lagedi
rahva jaanitule.
Tantsuks mängis ansambel K-3. Vaheaegadel
viisLagedi mees Endel Lepik läbi rahvaliksportlikud mängud. Poisid näitasid aktiivselt oma
osavust korvpalli vabavisetes. Mehed võtsid
mõõtu sangpommi rebimises ja heitmises,
õllekasti hoidmises ettesirutatud kätega ning
raskuste hoidmisel külgedele väljasirutatud
kätega. Nii võistlejate kui ka pealtvaatajate seas
tekitas erilist elevust perekondlik suusavõistlus.
Parimatele muidugi auhinnad.
Lisaks eelkirjeldatule said nii lapsed kui ka täiskasvanud proovida, kuidas hobuse seljas püsida ja
mis tunne on ratsutada.
Kui peolistel kõht tühjaks läks või janu peale tuli,
siis neid muresid aitas leevendada Jõe poe pere.
Pidutsedes möödus aeg kiiresti ja oligi käes aeg
öelda: uute kohtumisteni!
Tänan peolisi, ansamblit, esinejaid, Jõe poe peret,
korraldajatiimi kuhu kuulusid Aadi Potter, Raivo
Kruuk, Jüri Järvik, Endel Lepik, Enn Kikas,
Aleksander Torjus ja vallavalitsust, kes meie üritust
rahaliselt toetas.
Rein Karm
Peoline ja õhtujuht
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URVASTES PEETI KÜLAPÄEVA
10. juulil käesoleval aastal toimus Urvastes
külapäev.
Urvaste küla asub ligi kahekümne kilomeetri
kaugusel Rae valla keskusest. Külavanema Sulev
Aaslaiu koduõuelt, kus külapäev peeti, on Raasiku
valla piirini vaid 400 meetrit. Sulev Aaslaiu
eestvedamisel läbiviidud külapäev on tähelepanuväärne sellepoolest, et viimane külapäev
toimus 30 aastat tagasi, mil küla maad, tööd ja
tegemised olid seotud Tšapajevi nim. kolhoosiga.
Urvaste küla on tüüpiline Kesk-Harjumaa küla.
Märgistatud kultusekivid küla territooriumil viitavad
elutegevusele Urvastes juba alates esimesest
aastatuhandest e Kr. “Taani Hindamisraamatu”
järgi kuulus Urvaste küla 13. sajandil Hageri
kihelkonda nimekujuga Wrwas.
Mõisate loomise ajal sai küla Pikavere mõisa
valduseks. Kui 19. sajandil moodustusid vallad, sai
Pikavere kogukond Peningi valla osaks. Et Pikavere külasid läbib kihelkonna piir, on sihtkeskusteks olnud Kose ja Raasiku alevikud,
kodukirikuteks - Kose ja Harju-Jaani kirik. Rae
valla suuremad keskused Vaida, Jüri, Assaku ja
Lehmja läbiti vaid sõiduks Tallinna.
Nõukogude ajal sai Pikaverest külanõukogu
keskus. 1949. aastal loodi Urvaste kolhoos. 1951.
aastal ühendati Urvaste kolhoos Salu ja Suursoo
külaga ja ühismajandi nimeks sai Tðapajev. 1970.
aastal liideti Urvaste küla piirkond Vaida
sovhoosiga ja Urvaste küla liideti Sommerlingi
külanõukoguga. Ka taasiseseisvunud Eesti riik
jättis ajalooliselt ja majanduslikult Pikavere kogukonda kuulunud Urvaste küla Rae valda.
Ometi peab külarahvas paikkonna keskuseks
Pikavere mõisasüdant, kus käivad koolis lapsed,
asub kauplus, sidejaoskond ja velskripunkt.
Muistse küla ajalooline kuuluvus ja pärand võiks
olla uue põlvkonna uurimisobjektiks ja uute külalugude kirjutamise ajendiks.
Talude väljaostmise aegadest peale on Urvaste
külas tegeldud looma- ja taimekasvatusega.
Ehitati talukomplekse, kuivendati maid. Peningi ja
Raasiku piirkonna taludest oli eesrindlikum Vainu
talu, kus olid kõrgema piimatoodanguga lehmad.

Kolhoosiaegsest madalseisust jõuti välja kiiresti.
Tööd tehti kõvasti ja rahva elujärg paranes. Küla
territooriumile ehitati ajakohane töökoda-garaaþ ja
korterelamu. Tänaseks on põllumajanduslik tootmine hääbunud. Kolmes majapidamises toimetatakse lehmadega. Linlikult pügatud õuemurud on
muutnud endisaegse külapildi.
Tuntust on külale toonud Urvaste kool. 1914. aastal valmis siin uus, avar ja ajakohane koolimaja.
Ümbruskonna moodsamas koolimajas töötas neli
klassi ja siia tuldi õppima peale Pikavere ka
Perilast, Vaidast ja Aruvallast. Endine küla kultuurija hariduskeskus seisab keset küla tänaseni. On
räämas, nukker ja loob külaelanikele utoopilisi
unistusi uuesti kultuuritempliks saada.
Kunagi oli külas kõrts ja kauplus. Urvaste nime
kandev kõrts kuulus Pikavere mõisale. Müürid on
säilinud Aruvalla-Raasiku tee ääres. Ühes talus
asus ka kauplus, kus müüdi kõike, mida kodus ei
toodetud - suhkrut, soola, heeringat jm. Pärast
sõda käisid külanaised laulukooris ja sovhoosi ajal
püüdis pilke esinduslik meeste lauluansambel.
Küla elab. Kunstnik Evald Piho on Aigassoo talus
joonistanud suure osa oma lustakatest karikatuuridest ja siin käib praegugi tema poeg kunstnik
Juss Piho.
Nüüd on esimene külapäev peetud. Oli ilus kesksuvine õhtupoolik. Külavanem Sulev Aaslaid andis
jutujärje Rae valla esindajale Jaan Hiiole. Jaan
Hiio rääkis valla tegemistest, külarahvas oma
muredest. Külaelanike soovid, ettepanekud ja
lootused said kirja pandud. Allakirjutanu andis
lühiülevaate küla lähiajaloost, täpsemalt 20. sajandi esimesest poolest. Külavanema kutsel istuti
peolauda ja maitsti head ja paremat, mis naispere
lauale oli pannud. Endised külapoistest vennad
Saksad panid hüüdma pillid. Kui Vaino Napp luges
ette Heino Saksa kirjutatud luuletuse vanast armsast kodukülast, kippus mõnelgi kuulajal pisar
silma tulema. Suur tänu kaasaaitajaile ja kõigile
osavõtjatele.
Vaino Napp

Jüri kirikus
2. septembril kell 18.00
Kristel Aer orelil ja Pirjo Levandi
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JÜRI KIRIKUS
igal pühapäeval kell 12
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Tule ja liitu keskkonnasõbraliku kõrgtehnoloogia tootmisega!
ABB Elektrimasinate tehas Jüris võtab tööle

mähisevalmistaja
29. augustil kell 12
laste ristimispüha
Need, kellel soov oma lapsi
ristida, peaksid sellest aegsasti
teada andma koguduse kantseleis.
5. septembril kell 12 kooliaasta
avajumalateenistus Jüri kirikus
Oodatud on kõik, kes alustavad
õppimist uuel kooliaastal,
olenemata vanusest ja
kooliastmest - 1. klassi minejatest
kuni doktorikraadi taotlejateni.
Piiblitunnid igal esmaspäeval
kell 19-21 Teemajas
Oodatud on kõik, kel huvi Piibli
sõnumi vastu.
Piiblitunnid toimuvad
vestlusringina, kus igaüks
saab oma mõtteid ja kogemusi
jagada.
Kantselei Jüri kirikus on avatud:
T ja N kl 11-15
K kl 15-19
P kl 11-12
Kantselei tel 604 8387

OÜ GREENSTYLE
projekteerib ja haljastab
! muru rajamine;
! heki niitmine;
! puude ja põõsaste lõikus
! lille- ja turbapeenarde
rajamine
! aedade hooldus
! basseinide, aiapiirete ja
kiviteede ehitus
Garanteerime kvaliteetse töö ja
omanäolise aia.
Info telefonil 565 642 23,
566 295 37.

kelle tööülesanded on mähiste valmistamine, katsetamine ja kontrollimine vastavalt kehtivatele nõuetele; mittevastavuste avastamine enne
mähiste üleandmist mähkimisse ning avastatud pisivigade kõrvaldamine.
Kandidaadilt eeldame head tehnilist taipu; kiiret õppimisvõimet; head
eesti keele oskust; paindlikkust, täpsust ja head tähelepanuvõimet; teadmisi ja kogemust elektrotehnikast; valmisolekut töötada kolmes
vahetuses.
Kasuks tuleb tehniline haridus; töökogemus CNC pingi operaatorina;
erialane töökogemus ning vene ja soome keele oskus suhtlustasandil.
Pakume tööalast väljaõpet; huvitavat ja vastutusrikast tööd rahvusvahelises firmas, kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid.
Lisainformatsioon
telefonil 6801 723; 56 801 723 töödejuhataja AndoAstor
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 12.09.2004 aadressile ABB AS
Elektrimasinate tehas, Aruküla tee 59, Jüri küla, Rae vald, 75301
Harjumaa, märgusõna “mähisevalmistaja” või faksile 6801 710
või e-postile: riina.padar@ee.abb.com
ABB AS kuulub rahvusvahelisse
tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab
infrastruktuuri- ja tööstus ettevõtteid
energeetika ja automaatika valdkonnas.
ABB grupi ettevõtetes ligikaudu 100 riigis
töötab 113 000 inimest. ABB alustas Eestis
tegevust 1992. a, tänaseks töötab ettevõtte
erinevates üksustes üle Eesti 510 inimest.

24 RAE SÕNUMID

august

Ostab ja võtab müüki kinnistuid,
eramuid, suvilaid, maamaju ja
kortereid.
Sobivuse korral kiire tehing.
600 76 08,
56 455 048, 56 44 346
K.Kaarus
viruvarakv@hot.ee
Kaluri tee 5, Haabneeme

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

MAAMÕÕDUTÖÖD:
! maa-alade mõõdistamine
! maakorraldustööd
! katastrimõõdistus
Jakobsoni tn. 3 10128 Tallinn
Tel/Faks 600 99 65
e-post: ekemb@online.ee

Lagedi Raamatukogu
vajab sügisest

raamatukoguhoidjat
.
Soovitavalt
erialase
haridusega.

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

Tel: 5276985

CV saata
lagedi.rmk@rae.ee
või Jaama 1,
Lagedi.
Tel 6766 239

VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 5. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 605 6762.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

JUUNIKUUS
registreeritud surmad:
Rudolf Saks
Anneli Moondu
Renata Haavik
Evald Kaljuvee
Rein Laur
JUULIKUUS
registreeritud surmad:
Õilme Kask
Arvo Feil
Milvi Kirs
Janek Martanov
Valter Männimägi
Alide Leemet

