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Jüri Gümnaasiumi ehitus algab suure hooga
Reedel, 22. juulil allkirjastasid Rae vallavanem Raivo
Uukkivi ja Skanska EMV AS
juhatuse liige Olaf Herman
ehituse töövõtulepingu Jüri
Gümnaasiumis rekonstrueerimistööde tegemiseks.
See oli avapauguks ammu räägitud ja lõpuks
tegudeni jõudnud valla suurima kooli renoveerimisel. Gümnaasiumi uuendamistööde
kogumaksumus on 106 152 800 krooni. Tööde tegemine on jaotatud kahte etappi. Esimeses etapis ehitatakse uus algkoolihoone, raamatukogu, võimlakompleks, staadion ja rekonstrueeritakse olemasoleva koolihoone
keskmine osa.
Teises etapis toimub olemasoleva koolihoone neljakordse osa rekonstrueerimine ning
ujula ehitamine. Kogu ehitustegevus lõpeb allkirjastatud lepingu järgi hiljemalt 31. juunil
2006. Selleks ajaks on uuenenud kooli paigaldatud ka kogu inventar ja sisustus.
Vallavanema Raivo Uukkivi sõnul on
ehituslepingu sõlmimine kogu valla arengus
oluline samm. “Seda tegevust on plaanitud
juba aastaid, kuid ikka ei ole jõutud kokkuleppele, mida ja kuidas teha. Ükskõik, milliseid põhjuseid toodud ei ole, on ikkagi tegemist olnud saamatusega või on soovitud
läbi laste välja elada oma poliitilisi ambitsioone ning võetud kooli rekonstrueerimist
kui vastuteenet mingile oma projektile,” ütles Uukkivi.
Ta lisas, et täna Rae vallas võimuvastutuse
võtnud liit ei arva, et kooli rekonstrueerimine
saab olla vahend poliitiliseks väljapressimiseks.
“Kahjuks on vallavolikogus veel tänagi paar
teisiti mõtlevat volinikku, kes lisaks on ka ise
endised pedagoogid,” sõnas Uukkivi.
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise
riigihange kuulutati välja tänavu kevadel
ning 28. juuni istungil kinnitas Rae Vallavalitsus hanke võitjaks Skanska EMV ASi. Kokku osales riigihankes seitse suuremat ehitusfirmat.

Sellisena näeb Jüri Gümnaasiumit sel aastal veel viimast korda, järgmise aasta suvel on kool ligi 106 miljoni krooni eest täielikult renoveeritud. Fotol ehitaja esindaja, Skanska EMV ASi juhatuse liige Olaf Herman (vasakul), vallavanem Raivo Uukkivi (paremal) ja koolidirektor Maria Tiro
ehituse töövõtulepingu allkirjastamisel.

Koolidirektor Maria Tiro: ehitustööd toovad muudatusi ka kooliellu
Algava õppeaasta sisse mahub kooli rekonstrueerimine ja juurdeehitus, mis on seega omamoodi juubelikingiks kõigile kooliga seotud
inimestele. See õppeaasta on Jüri Gümnaasiumile juubeliaasta – täitub 25 aastat olemasoleva koolihoone valmimisest ja gümnaasiumihariduse andmise algusest Jüris ning 315 aastat
koolihariduse andmise alustamisest Jüris.
Ehitustööd toovad uuel õppeaastal kaasa rea muudatusi õppe- ja kasvatustöös:
 Meie käsutuses on õppetöö korraldamiseks ainult neljakorruseline õppekorpus
ning staadion või võimla

 Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks rajatakse ajutised riietus- ja
dushiruumid
 Muutub koolimaja peasissepääsu asukoht
 Kool hakkab tööle kahes vahetuses –
orienteeruvalt kella 13-st algab koolipäev
kolmandatel ja neljandatel klassidel
 Pikapäevarühmad töötavad hommikul kella kaheksast õhtul kella kuueni
 Keeruline on toitlustamise korraldamine kooliaasta alguses. Konkreetsed lahendused kujundatakse lähinädalatel
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Ligi 60 miljonit krooni maksma läinud AS Würthi uus peamaja ja laohoone võib saada tulevikus töökohaks nii mõnelegi meie valla inimesele.

Würth avas oma esinduse
suurejoonelise kunstishowga
Pühapäeval, 31. juulil avas AS Würth Assakul oma esinduse. Ürituse tähtsaimaks külaliseks oli kahtlemata firma ainuomanik,
täna juba 70-aastane Reinhold Würth. Elurõõmus ja siiani täisjõus tööga hõivatud
mees oli Eestis esimest korda. Tema sõnul
on Tallinn-Tartu maantee ääres olev maja
ilus modernne, kaasaegse arhitektuuriga ehitis, mis on tänu kunstisaalile piltlikult öeldes avatud kõigile inimestele.
19-aastaselt firmaomanikuks saanud
mees juhib täna suurettevõtet, millel on esindused rohkem kui 85 riigis kokku 46 000
töötajaga. Saksamaal peakorterit omava
Würthi tegevusalaks on kõrgekvaliteediliste kinnitusvahendite, tööriistade ja hoolduskemikaalide hulgimüük. Eelmisel aastal oli
kogu kontserni käive 6,2 miljardit eurot ning
Würthi sõnul peaks see aastaks 2010 pea kahekordistuma.
Reinhold Würth ise kuulub maailma rikkaimate inimeste edetabelis 55. kohale. Eralennukiga Tallinnasse saabudes käis ta hommikupoolikul Tallinna kirikutes ja kohtus abilinnapeaga, põhiosa päevast veetis ta siiski
koos abikaasaga Würthi Eesti esinduse uue
laohoone ja peamaja avamisel.
Lisaks ettevõtlusele on Reinhold Würth
pannud palju energiat ja aega oma kunstihuvisse. Tema isiklikku kunstikogusse kuulub
üle 8000 teose, seahulgas näiteks Pablo Picasso ja Edvard Munchi teosed.
Würthi esindushoone avamine kulges

AS Würth tegevdirektor Lauri Luks (vasakul) koos firma ainuomaniku Reinhold Würthiga (paremal) usuvad, et firma hea käekäik sõltub eelkõige motiveeritud töötajatest.

firmaomaniku suurt kunstihuvi arvestades
samuti perfomance´it meenutava päevakavaga. Kui Eesti poolne firmajuht Lauri Luks
oli skulptuuri saemürina saatel pooleks lõiganud, oodati külalisi uude kunstisaali Jaan
Elkeni näitusele ja seejärel tutvuma showga, mille ülesehitamisel oli kasutatud nii lasereid, valgusmängu, muusikat, liikumist,
maitseelamusi kui vahetut võimalust näha
kunstiteose sündi Valli-Lember Bogatkina
käe all.

 AS Würthi Eesti esindus loodi 10 aastat tagasi, 1995. aastal.
 Firma käive oli 2004. aastal 169 miljonit Eesti krooni, ettevõttes töötab 110
töötajat. Sellel aastal on käibeprognoos
üle 200 miljoni krooni.
 Täna on Würthil 17 esindust üle Eesti, igapäevaselt teeb müügitööd ligi 50
müügiesindajat.
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Jüri Gümnaasium
2005/2006. õppeaastal
Seoses juubeliaastaga (25 aastat möödub
praeguse koolihoone valmimisest ning 315
aastat koolihariduse andmise alustamisest
Jüris) on planeeritud kooli mitmed suuremad
ettevõtmised:
 II õppeveerandi esimesel päeval, 31. oktoobril 2005, toimuvad juubeliüritused õpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele;
 samaks ajaks antakse välja kooli raamat „Jüri Gümnaasium 25. Minevik. Olevik.
Tulevik“;
 25. märtsil 2006 toimub vilistlaste kokkutulek.

Kooli kasvamise ja muutumise tõttu
alustavad tööd mitmed uued õpetajad:
klassivälise sporditöö juht Jens Vendel,
1c klassi õpetaja. Liidi Mehide,
4a klassi õpetaja Anli Läll,
inglise keel õpetaja Kristel Kriisa,
bioloogia õpetaja ja põhikooli keemia
õpetaja Merle Lainjärv,
loodusainete õpetaja Triin Sepp,
matemaatika õpetaja Ene Kõiv.
Eriline on õppeaasta ka seetõttu, et alates
31. augustist 2005 on Jüri Gümnaasiumiga
liidetud vastavalt Rae Vallavolikogu otsusega Lehmja Põhikool. Algaval õppeaastal õpib
Assakul umbes 80 õpilast 15 õpetaja juhendamisel. Liitklassidena töötavad esimene-neljas klass ning teine-kolmas klass. Klasside
numbritele lisanduvad Assaku õppehoones tähed: 1d, 2c, 3c, 4d, 5c, 6c, 7c, 8c ja 9c.
Samuti on alanud tulevase Peetri kooli eskiisprojekti koostamine. Peetri kool on planeeritud avada 1.septembril 2007 ja see on
mõeldud 200-le algkooliõpilasele.
Seega on saabumas üheltpoolt keeruline
õppeaasta, mille edukus sõltub kõikide osapoolte pingutustest ja heast tahtest. Teisalt toovad uudsed olukorrad kaasa teatud põnevuse
ja avastamisrõõmu.
Soovin kõigile töist, edukat ja rõõmuderikast õppeaastat.

Vaida skatepargi avamisel lõikasid pidulikult lindi läbi vallavanem Raivo Uukkivi (vasakul)
ja abivallavanem Enn Mänd (paremal).

Vaidas avati rula- ja
rulluisupark
13. juulil avati tänavu suvel juba kolmas vabaaja veetmiseks mõeldud rajatis Rae vallas. Esimesteks olid Jürisse rajatud Kirikumõisa park ja Suuresta külla rajatud golfikeskus. Seekord toimus siis Vaidas rula- ja
rulluisupargi avamine. Nii Kirikumõisa kui
Vaida pargid on valminud Rae vallavalitsuse rahastamisel.
Vaida pargi puhul on tervitatav asjaolu, et initsiatiiv pargi rajamiseks tuli
Vaida elanikelt ning tänane vallavõim tu-

li selle initsiatiiviga kaasa. Nii ongi täna
valminud igati nõuetele vastavate atraktsioonidega rajatis.
Teades, et käesoleval aastal on lõpetamisel veel üks mänguväljak Jüris Tõrukese lasteaia naabruses ning ka Vaida staadionile rajatakse jooksurada ja korralik korvpalliplats,
siis võib julgelt väita, et taasiseseisvunud Eesti tingimustes on 2005.aasta vabaõhu spordirajatiste rajamises rekordaasta.
Raivo Uukkivi

Maria Tiro
Jüri Gümnaasiumi direktor
Lehmja Põhikooli direktori kt

 Õpikuid ja töövihikuid väljastatakse
õpilastele 24. augustil Assakul ja 25.
augustist kuni 1. septembrini Jüris (väljastamise graafik on üleval kooli koduleheküljel ja koolimaja uksel).
 Õppeaasta avaaktused toimuvad järgmiselt:
Assaku õppehoones 1. – 9. klassid kell
9.00 aulas
Jüri koolimajas 2. – 12. klassid kell
10.00 ilusa ilma korral õues, vihmase
ilma puhul koolimajas
Jüri koolimajas 1. klassid kell 12.00 II
korruse koridoris

Enn Mänd tegi juba avamispäeval esimesed näidispiruetid, täna sõidavad pargis enamasti rullitamisefännid.
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Valla keskkonnainspektor Peeter Liinsoo peab paraku liiga sageli märkama kodumajapidamisi, mis puhtusega just ei hiilga.

Veelkord prügist ja korraldatud jäätmeveost vallas
Teatavasti on Rae vallavalitsus viinud läbi korraldatud jäätmeveole üleminekuks konkursi, mille tulemusel leiti prügivedaja järgmiseks kolmeks aastaks. Konkursi tulemusel korrastub jäätmehooldus vallas, kindlasti võidavad jäätmetekitajad läbi tänastest soodsamate jäätmeveo hindade ja ka puhtama looduse läbi. Cleanaway hakkab teenust osutama alates 1. augustist 2005.
Juba mõnda aega toimub AS Cleanaway
poolt aktiivne lepingute sõlmimine. Nagu ikka
uute protsesside käivitamisega, nii ka seekord
tekib inimestel küsimusi, ei saada üksteisest või
kehtivatest kordadest täpselt aru ja sealt järgnevad pisikesed arusaamatused ja konfliktid.

Esimene probleemide ring on see, et
väidetavalt surub teenuse pakkuja AS
Cleanaway peale oma tahet.
Näiteks lepingu sõlmimisel ei arvestata
kliendi sooviga tühjendamise kordade osas.
Klient tahtis tühjendamist 2 korda kuus,
Cleanaway pakkus tühjendamissageduseks üks
kord kuus ja soovitas soetada suurema konteineri viidates valla õigusaktile. Usun, et selline juhtum oli omavahelise kommunikatsiooni küsimus.

Teadmiseks lugejale, et valla õigusaktides on öeldud, et väljavedamise
sagedus on vähemalt 1 kord kuus, aga
ka rohkem vedada ei ole keelatud.
Lepingusse pannakse kirja mõlemale poolele sobivad tingimused. Loodame, et niisuguseid arusaamatusi edaspidi ei teki ja lepingud
saavad sõlmitud. Samas - ärge häbenege probleemide tekkimisel pöörduda vallavalitsuse spetsialistide poole.

Teiseks on rida ettevõtjaid, kes arvavad, et vallas tegutsedes ei pea nad
täitma valla territooriumil kehtivaid
kordasid.
Nii püütakse näiteks saada vabastust ühinemisest korraldatud jäätmeveoga. Põhjenduseks tuuakse, et meil ei teki olmejäätmeid peaaegu üldse ja/või meil on toimiv jäätmesüsteem ja me ei taha seda lõhkuda.
Need ettevõtjad, kes vastavate avaldustega esinevad, peaksid lugema läbi jäätmeseaduse ja sealt tegema endale selgeks olmejäätmete ja korraldatud jäätmeveo definitsioonid
(vastavalt §7 ja §66). Kindlasti ei ole vabastamise küsimiseks küllaldane põhjus, et uus
kord lõhub „täna toimiva süsteemi”. Jäätmevedaja vahetus ei ole süsteemi lõhkuv ja seega palun ettevõtjatel mitte teha end ebakompetentsete ettepanekutega naerualuseks.

Kolmandaks on olnud mitmeid kodanikke, kes on teatanud, et temale
sobib tänane lepingupartner ja ta
ei saa aru, miks peaks uue lepingu
sõlmima.
Siinkohal on vastus selge – korraldatud
jäätmeveo korral säästetakse meie teid ja tänavaid, sest ühel vedajal on kergem oma logistika panna paika nii, et ühest piirkonnast
viiakse prügi ära ühe reisiga. Ei ole enam
olukordi, kus ühel ja samal päeval kurseerivad ühel tänaval 2-3 jäätmefirma autod. Loomulikult väheneb ka atmosfääri paisatud
heitgaaside hulk. Ja mis kõige tähtsam – tänu sellele konkursile on langenud jäätmeveo teenuse hinnad.
Kui keegi arvab, et temale see kõik ei loe,

siis on tal võimalus oma arvamusega minna
kohtusse seaduseandja vastu ning põhjendada
siis kas ja kuidas 2004. aastal vastu võetud
jäätmeseadus tema õigusi rikub. Kohalik omavalitsus on jäätmeseaduse kontekstis vaid seadust täitev organ ja vallavalitsusel on kohustus viia läbi korraldatud jäätmeveo konkurss.
Rae vald on selle ülesande täitnud ning sealjuures täitnud hästi.

Neljandaks on tekkinud olukordi, kus
korraldatud jäätmeveo piirkonnast
väljaspool olevatele klientidele on tänased teenuse pakkujad hakanud üles
ütlema kehtivaid lepinguid.
Seda põhjendatakse sellega, et vald
on korraldanud hanke ja valinud uue
teenuse pakkuja ning meil on seega
keelatud valla territooriumil teenust
pakkuda. See on vale põhjendus.
Cleanaway on saanud õiguse vedu korraldada jäätmeveo piirkonnas, milline on
kirjeldatud valla poolt ja ka Rae Sõnumites
avaldatud. Väljaspool seda piirkonda ei ole
takistatud teistel firmadel teenuse osutamine, seega ei saa need firmad ühepoolselt lepinguid üles öelda ja viidata valla poolt korraldatud konkursile.
Kui nad seda teha soovivad, siis on ilmselt lepingus fikseeritud ka sanktsioon, mille
nad peavad täitma. Loomulik on, et asutakse
läbi rääkima teenuse tasu osas, kuid mitte ei
lõpetata lepingut ühepoolselt. Kaitske oma
õigusi! Samuti ei ole keegi keelanud
Cleanaway´l teenust pakkuda väljaspool kehtestatud korraldatud jäätmeveo piirkonda, kuid
seal ei kehti tema poolt pakkumisel pakutud
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käigus.

Viiendaks palutakse eraisikute poolt
vabastust korraldatud jäätmeveoga
ühinemise kohustusest ja põhjendatakse, et „mul prügi ei teki”.
Siin jaguneb probleem kaheks:
1. inimesed, kes pole kunagi pead vaevanud keskkonnaküsimustega ja kes on oma
jäätmekotikese poetanud mõne korteriühistu
konteinerisse või suisa metsa alla
2. inimesed, kes omavad eramaja ja samuti ka prügisorteerimise traditsiooni, väidavad,
et nad kas kompostivad või põletavad ja seega neil ei teki prügi.
Esimese seltskonnaga on lihtne – pahameel pole motiveeritud, kui mitte põhjenduseks lugeda, et ta on harjunud prügi metsa
poetama ja et ta pole arvestanud oma eelarves prügiveoga seotud väljaminekuid. Teiste
puhul on olukord keerulisem. On arusaadav,
et inimene tõepoolest on aastakümneid just
nii talitanudki – kompostinud biolagunevad
jäätmed ja põletanud kõik põleva. Kahjuks
peab aga ütlema, et need inimesed on niiviisi talitades juba aastaid talitanud valesti!
Õigesti on nad talitatud küll kompostides
biolagunevad (toidu- ja aiajäätmed), küll aga
on paljudel väärarusaamad kõige põleva põletamise osas.
Prügi põletamine on maailmas suhteliselt
levinud suurtes ja tihedalt asustatud piirkondades (linnad), kus keskkonnale ohutute prügimägede rajamiseks pole lihtsalt ruumi. Prügi põletamine tehnoloogiliselt õieti on väga
kallis protseduur.
Kalliks teevad selle põletamisele esitatavad tingimused – et prügi täielikult põleks,
peab lisama protsessi hapnikku, et saavutada temperatuur, milles kahjulikud ained häviksid. Veelgi kallim on suitsugaaside puhastamine.
Seega on eramajapidamises jäätmete põletamine eriti ohtlik, sest tavatingimustes (pliit,
ahi, lõke) ei saavutada kunagi täielikku põlemist ja seal pole ka ühtegi filtrit suitsugaasidele. Mittetäielikul põlemisel ja puhastamata
suitsugaasides tekivad ja sisalduvad järgmised mürgised ühendid:
1. süsihappegaas – pole otseselt tervisele
ohtlik, kuid ohustab meid kõiki globaalses
mõttes, sest põhjustab nn. kasvuhoone efekti
ehk lõhub atmosfääri
2. vingugaas – põhjustab vingumürgitust
3. lämmastikoksiid – võib põhjustada kopsuturset
4. tuhk – jäätmete mittetäielikul põletamisel tekib tuhka tunduvalt rohkem ning tuhk sisaldab erinevaid mürgiseid jääkaineid, mille
loodusesse ladestamisel tekib järjekordne lokaalne reostuskolle
5. tahm – mida tahmasem suits, seda ohtlikum. Jäätmete põlemisel eralduvad ka raskemetallid, mis väljuvad põlemisprotsessist

koos tahmaosakestega. Niisuguse suitsu sissehingamine võib lõppeda siseelundite vähiga, samuti võib sellise suitsu sattumine nahale tekitada ka erinevaid nahahaiguseid kuni
nahavähini välja
6. vesinikkloriid ja dioksiinid. Klooriühendite põletamisel (plastik) tekkivad ühendid on ehk kõige hullemad, mis jäätmete põletamisel võivad tekkida. Vesinikkloriid on
üks happevihmade põhjustaja, kuid suurimaks
vaenlaseks on dioksiinid, mis on vähki tekitavad mürgid. Dioksiinide hävitamiseks tuleb suitsugaase järel põletada kõrgel temperatuuril (ca 1000 kraadi C)
Siinkohal võib lugeja küsida, et milleks
see jutt? Ma ei põleta ju plastikut, ma olen
keskkonnateadlik. Samas ei tea ehk kõik inimesed, et plasti sisaldavad ka näiteks tetrapakid
(piim, mahlad) ja ilma nendeta on tänast tarbijat raske ette kujutada.

Samuti on kõigile tuntud ühekordsed
pabernõud.
Mõni inimene võib ka mõelda, et mis see 12 plastpudelit lõkkes ikka teeb? Siinkohal ärgem
unustagem, et nii mõtlejaid on üle maailma miljoneid. USA Keskkonnakaitse Agentuuri teadlased jõudsid järeldusele, et olmejäätmete põletamine lõkkes või avatud küttekoldes võib olla
õhku saastavate dioksiinide põhiline allikas.
Uuring näitas, et 40 kodumajapidamise prügi põletamine paiskas õhku dioksiine rohkem kui tuhande inimese prügi põletav põletustehas.
Seega - prügi põletamisel kodumajapidamises peaks olema vägagi ettevaatlik ning mitte lähtuma seisukohast, et kui see või teine asi
põleb, siis järelikult panen selle tulle. Ei tohi
olla nii lühinägelik ja mõelda vaid enda heaolule, tuleb silmas pidada, et iga õhku paisatav mürgine ühend võib saada kellelegi teisele saatuslikuks. Ka peaks mõtlema järeltulevatele põlvedele.
Kui siiski põletate olmejäätmeid kodus,
siis tuleks meelde jätta järgnev:
 Kodumajapidamises võib põletada üksnes puitu, mida ei ole töödeldud kemikaalidega, värvitud või lakitud, vanapaberiks kõlbmatut paberit ja kartongi.
 Põletatavad puit või vanapaber peavad olema puhtad, kuivad ega tohi sisaldada toidujäätmeid. Toidujäätmete põletamisel moodustuvad ained võivad olla toksilised ning võivad pikema aja jooksul söövitada suitsulõõre.
 Plastikuid ei tohi kodumajapidamises
üldse põletada, kuna ka põletamiseks kõlbulikud plastikud põlevad üksnes põlemistingimustes (kõrge temperatuur), mida on
raske saavutada elamute küttekolletes. Suure osa plastikute põletamisel tekivad väga
mürgiseid ühendid dioksiinid.
Kui nüüd seda eeltoodut analüüsida ja
teades, et statistiliselt toodab iga inimene
aastas keskmiselt 380 kg olmeprügi, siis
võib igaüks ise esitada endale küsimuse –
kas mul tekib prügi või mitte? Kas mul on
põhjust taotleda korraldatud jäätmeveoga
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ühinemisest vabastust?
Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi tarbimisharjumused ja sorteerimisharjumused võivad vähendada prügi teket, siis kindlasti ei
ole olemas ühtegi inimest, kes ei tekitaks niisuguseid jäätmeid, millised peab keskkonnaohutuse tagamiseks ladestama selleks ettenähtud kohtadesse.
Soovitusena võib aga öelda, et vähese
prügilasse saadetava prügi tekkega naabrid
võiksid omavahel kopereeruda ja sõlmida ühise lepingu teenusepakkujaga. Kindlasti aga
ei ole vabastamise põhjuseks väide, et mul
prügi ei teki.
Raivo Uukkivi

OÜ Eesti Pandipakend
pakub tööd:
liinioperaatoritele
sorteerijatele
abitöölistele
Töö asukoht Nuudi tee 20,
Uusküla, Jõelähtme vald.
Lisainformatsioon
tel. 6 850 013 või 51 54 503.

Müüa lõhutud
küttepuid 350 kr/m2
ja pakitud kaminapuid 20 kr/ kott
koos kohaletoomisega.

Info tel. 5202027

ELVESO
annab teada,
et sellesuvine
soojakatkestus
Jüris toimub
15.-19. augustini.
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Kohtumised korteriühistute esindajatega
14. juulil toimus vallavalitsuse esindajate kohtumine Vaida korteriühistute esimeestega. See
oli Mõigu ning Lagedi korteriühistute järel
kolmas kohtumine.
Kokkusaamisel arutleti erinevate Rae valla, Vaida aleviku ja loomulikult korteriühistute probleemide üle. Jututeemad ulatusid koerajalutajate intelligentsusest, mõne volikogu
liikme vaimsest tervisest kuni teemani, mis
puudutas Vaida ühiselamu välimust ja selle
asukate mõju Vaidale tervikuna.

Ühistud peaksid suuremad tööd
tegema pangalaenuga
Ühe põletavama probleemina tõusetus
ühistute võimetus investeerida majadega seotud suurematesse kapitaalremondi projektidesse (katuste remont, elektrisüsteemi vahetus
jne). Need on tööd, mida peab tegema korraga, mitte jupphaaval. Põhjenduseks toodi, et
paljud elanikud on pensionärid, kelle eelarve
ei kannata niisuguste tööde maksumust välja.
Julgustasin kasutama niisuguste projektide rahastamisel pankade abi - see võimaldaks kulutuse teha küll korraga, kuid tagasimaksmine toimuks pikema perioodi jooksul ja see ei
koormaks korteriühistu liikmete rahakotti.
Kindlasti ei saa vallavalitsus valla eelarvest
niisuguseid projekte toetada.
Valla poolt saab toetada näiteks parklate
ehitust ja Vaidas seda käesoleval aastal ka tehakse. Laenuraha arvel majade korrastamises
on positiivseks näiteks Lagedi korteriühistud,
kus pankade abil on ära tehtud nii mõnigi suuremahuline töö. Praktilisi näpunäiteid võiksid
kõik valla korteriühistud saada kindlasti Lagedi korteriühistute liidu juhilt Tiit Tederilt.

Kuulujutud Elveso müümisest
ei pea paika
Teise suurema probleemina toodi välja ka
kuulujuttudest põhjustatud hirm, et kes hakkab Vaidas tulevikus kütmise teenust pakkuma. Nimelt liiguvad jutud, et Elveso müüakse maha. Selgitasin kohtumisel, et mahamüümise plaanid on erinevatel aegadel küll olnud
- räägitud on soojatootmise müügist, räägitud
on elektriosa müügist ja räägitud on ka kogu
ettevõtte müügist. Soojatootmise osas on müügile kõige lähemale jõutud. Tänane valla võimuliit ja Elveso uus juhtkond on ettevõtte võimalused veelkord üle vaadanud ja leidnud, et
eelmine juhtkond on omanikule andnud vale
ülevaate olukorrast ja tegelikult pole seis üldse halb (ammugi mitte väljapääsmatu) ning ettevõtet on võimalik kasumlikult majandada.
Seega on tänaseks Elveso müügiteema maha
võetud. Põhjuseks see, et ettevõtte väljumine
valla kontrolli alt nõrgendab ka kontrolli hinnakujunemise protsesside üle ja seda pole
klientidele kindlasti vaja.
Lõpuks esitati küsimusi noortekeskuse rajamise kohta ning avaldati soovi Vaita rajada
aleviku saun. Kindlasti oli kohtumine huvitav,
avameelne ja mõlemale poolele kasulik.

Jüris arutleti paljudel ühistutega
seotud teemadel
25. juulil toimus kohtumine ka meie valla suurima aleviku Jüri korteriühistute juhtidega. Oli asjalik koosolek, kus puudutati sisuliselt kõiki valdkondi, millega üks korteriühistu kokku puutub. Räägiti teedest, veest, kanalisatsioonist, soojast, prügist, turvalisusest,
Elveso müügist, vedelkütuse hinnatõusust ja
sellega seotud võimalikust soojahinna tõusust.
Räägiti ka sellest, et omavaheline suhtlemine
võiks olla tihedam ja suhtlemine vallavalitsusega on siiani olnud olematu – informatsioonid ei jõua korteriühistuteni õigel ajal.
Viimase aja tulise teemana on tõusetunud
korteriühistute poolne teede sulgemine. See
on kindlasti teema, millega ei tohi korteriühistu iseseisvalt tegeleda. Taotluse peab esitama
valda ja igat kohta tuleb vaadelda iseseisvana.
Iga takistus tuleb tähistada, et selle abil ei tekiks avariiohtlikku olukorda. Iga konkreetse
juhtumi puhul tuleb koostada liiklusskeem,
mille kohaselt saaksid operatiivselt liikuda
operatiivautod. Siin tuleb tunnistada valla tahtmatust selle probleemiga tegeleda, vajaliku
valla õigusakti puudumist ja sellest johtunud
isetegevust korteriühistute poolt. Lahendusi
peaks otsima ka probleemidele, mis on seotud
nn lamavate politseinikega ning mitte sulgema kunagi avalikuks kasutamiseks rajatud majadevahelisi teid ja tänavaid.

Analoogselt teistegi ühistutega arutleti seekord samuti teemal Rae valla korteriühistute
liit või ümarlaud, kus osaleksid ka valla esindajad. Peab ütlema, et jürikad haarasid sellest
ideest kõige innukamalt. Kohe tulid ühistute
esindajatelt ka omapoolseid mõtteid, et võiks
ühiselt korraldada tegevusi, millega nii või teisiti iga ühistu individuaalselt kokku puutub.
Näitena toodi, et koos võiks osta sisse haldusteenust. Kindlasti saab nii iga üksik maja oma
halduskulusid vähendada. Liidust või ümarlauast oleks kasu ka maksuvõlglaste kohta info vahetamisel või siis halduritest petturite eest
hoiatamisel. Näitena toodi Milda Maja kas oskamatusest või tahtlikult pankroti ajamine ja
samade inimeste poolt teise nime all teenuse
edasi osutamine jne. Omavaheline koostöö ja
ühiskohtumised vallamajas aitaksid niisuguseid probleeme ennetada.
Kohtumisel räägiti ka muudel teemadel –
gümnaasiumi remont, ujula ehitamine, konkureeriva kaubanduse Jürisse meelitamisest, taara tagasi andmise võimalustest või nende puudumisest Rae vallas, Harju Maakonna äpardunud ühistranspordi poliitikast jms. Kokkuvõttes jäi kõlama, et analoogne kooskäimine ja
oma probleemidest rääkimine ning valla tegemistest teadasaamine peab jätkuma.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Marsruuttakso nr. 214 sõidab nüüd ka pühapäeviti
AS Vilandert muutis juulikuus oma marsruuttakso nr. 214 Tallinn-Jüri-Tallinn sõidugraafikut.

Marsruuttakso sõidab nüüd senisest
sagedamini läbi Järveküla, tihendatud on
laupäevaseid sõiduaegasid ning uudisena
on liin käigus ka pühapäeviti.

Uued väljumisajad:

Tööpäev
Jüri
7:00*
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30*
10:00
10:30
11:00
11:30*
12:35
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30*
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

Tallinn
7:30
8:00
8:30*
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
12:00*
16:00*
16:30
17:00
17:30
18:00*
18:30
19:00*
19:30
20:00*
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30*
23:30*^

Laupäev
Jüri
6:55
7:35*
8:30
9:00*
9:20
10:00
10:30
11:00*
11:30*
12:00
12:25
13:30*
14:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

Tallinn
7:15
9:00
9:30
9:50*
10:30
11:00
11:30
11:55*
12:50
14:00
15:00
16:00*
17:00
18:00*
19:00
20:00*
21:00
22:00
23:00*

Pühapäev
Jüri
6:55
7:35
8:30
9:20*
10:30
11:30*
12:25
13:30*
14:30

Tallinn
7:15
9:00
9:50*
11:00
11:55*
12:50
14:00
15:00

Marsruuttaksoliin nr. 214 Tallinn - Jüri - Tallinn
* -Väikebuss sõidab läbi Järveküla.
^ - Ainult reedel.
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Alustavate ettevõtjate starditoetuse
programm ootab taotlusi
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatava stardiabi eesmärk on ettevõtlikke inimesi motiveerida oma firmat looma, aidates
neil ületada äri alustamisega seotud finantsprobleeme.
Ettevõtjaks hakkamine on iga inimese jaoks
elulise tähtsusega samm. Kergem on luua juba
kolmandat, neljandat, viiendat firmat, kuid oma
esimese ettevõttega alustamisel on palju probleeme - eelkõige teadmiste, oskuste, julguse
puudus. Aga esmajoones on vajalik ju leida raha oma äriidee elluviimiseks.

Riik võtab osa ettevõtluse alustamisriskist enda kanda
Kui inimestel on ka olemas minimaalne
kapital äri alustamiseks, siis enamasti jääb puudu äri kiireks arendamiseks vajalikest ressurssidest. Samuti paneb ka ettevõtlikke inimesi
oma äri alustamisel kõhklema risk kaotada
oma säästud ning seada ohtu pere kindlustunne. Kuna riik vajab uusi ettevõtjaid, siis starditoetuse kaudu võtab riik osa ettevõtluse alustamisega seotud riskist ka endale.
Alustavaks ettevõtjaks, kes saavad taotleda starditoetust, on asutamisel või mitte rohkem kui aasta tagasi äriregistris registreeritud
ettevõtted. Toetust saab taotleda masinate ja
seadmete või muu materiaalse põhivara soetamiseks. Võimalik on stardiabi toel ka kasutatud seadmete soetamine ning tootmis- või
teenindushoonete renoveerimine. Kontoritehnika ja mootorsõidukite (v.a. sõiduautod) ostmisel toetatakse nende liisimist. Liisingu kasutamisel saab taotluse eelarvesse lisada esmase sissemakse, kuid mitte rohkem kui 25%
seadme hinnast.

Raha antakse kas kiire kasvuga või
alustavale firmale
Starditoetust on kaht liiki:
 Kasvutoetus on mõeldud kiiret arengut
planeeriva ettevõtte käivitamiseks. Eesmärk on
toetada ekspordiga tegelevate elujõuliste alustavate ettevõtete loomist ja arengut. Toetuse maksimaalne suurus on 160 000 krooni eeldusel, et
ettevõte prognoosib järgneva kolme aasta keskmiseks aastaseks müügituluks vähemalt 500 000
krooni. Kuigi eelistatud on eksporti planeerivad
tootmisettevõtted, saavad toetust taotleda ka teised ettevõttjad, kellel on piisav kasvupotentsiaal
ja eeldused edukaks ettevõtluseks.
 Alustamistoetus on mõeldud väikeettevõtete loomiseks, millised tingimata ei pea omama
suurt kasvupotentsiaali, kuid millised prognoosivad stabiilset käivet ja omavad kindlat turgu,
aidates sellega kaasa töökohtade loomisele maakonnas. Toetuse maksimaalne suurus on 50 000
krooni. 2005. aastal toimub starditoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine jooksvalt.

Pea meeles!
 Starditoetuse taotluste esitamisel ei ole mingeid tähtaegu. Taotlusi võetakse
vastu seni, kuni raha jätkub. Aga rahastatakse ikkagi ainult paremaid projekte, iga taotleja toetust ei saa. Seetõttu oodatakse koos taotlusega ka põhjalikke äriplaane ning läbimõeldud finantsprognoose.
 toetust ei saa taotleda:
 käibevara soetamiseks
 kinnisvara soetamiseks
 hoonete soetamiseks ja ehitamiseks, välja arvatud tehnosüsteemide muutmiseks
 projekteerimisega seotud kulude katteks
 olmeelektroonika soetamiseks (v.a. juhul, kui see on otseselt seotud pakutavale teenusele esitatavate nõuete täitmisega)
 tarkvaralahenduste soetamiseks, välja arvatud seadmega kompleksselt tarnitava operatsioonisüsteemi soetamiseks
 kontoriruumide renoveerimiseks
 kontorimööbli soetamiseks
 sõiduautode soetamiseks
 Taotlejate ringi on piiratud ka ettevõtja tegevusaladega. Näiteks ei kuulu starditoetuse taotlejate sihtrühma kaubanduse ja vahendustegevusega tegelevad ettevõtjad, samuti põllumajandus- ja transpordiettevõtted. See loend on
märksa pikem.
 Kui teile tundub, et eraettevõtlus võib olla teie eluviis ja te võiksite oma äriidee realiseerimiseks taotleda stardiabi, pöörduge esmalt tingimata esmalt Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse, kust saate starditoetusega seotud vajalikku informatsiooni ja ka konsultatsiooni nii äriplaani koostamiseks kui muude vajalike
dokumentide vormistamisel.
 Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse internetiaadress on www.hedc.ee. Keskus asub
Tallinnas Mustamäe tee 4 ning on avatud esmaspäeval kell 13-17, T-N 9.00-17.00 ja
reedel 9.00-13.00. Kokkuleppel võetakse tulijaid vastu ka teistel aegadel. Kontakttelefonide numbrid on 65 66 522 ja 65 66 641.

Alustava ettevõtja koolitus
Sügisest alustab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koolituste korraldamisega alustavatele ettevõtjatele. Koolitusplaani kohaselt toimub alustavatele ettevõtjatele Harjumaal 1 eestikeelne ja 1 koolitus vene keeles.
Koolituse käigus saavad osalejad hinnata oma isikuomaduste sobivust ettevõtjana
tegutsemiseks, omandavad teadmisi ettevõtluse alustest ja loodetavasti jõuavad konsultandi juhendamisel oma äriidee äriplaaniks vormistada.
Osalema oodatakse ka tegutsemist alustanud väike-ettevõtjaid, kes tunnevad vajadust oma ettevõtlusalaste teadmiste täiendamiseks. Koolituse lõpuks peaks valmima
äriplaan, millega on ettevõtlusega alustajal võimalik toetust taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetuse programmist.
Koolituse pikkus on 6 päeva. Koolituspäev kestab 6-8 akadeemilist tundi.
Eestikeelse koolituse alguseks on septembri 2. nädal, venekeelne koolitus algab septembri 4. nädalal.
Grupi suurus on 12-20 osalejat, koolituse hinnaks on 500 krooni.
Juba on võimalik oma koolitusel osalemise soovist anda teada Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse kodulehel. Täpsemat infot koolituse aja, koha ja programmi kohta
saab alates 15. augustist telefonidel 65 66 641 või 65 66 522, samuti
elektronposti teel: hedc@hedc.ee
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Rae valla külade päev oli seekord Salu külas
Rae valla II külade päev toimus Salu külas külavanema Meeli Paluvitsa eestvedamisel. Avamisel kogunesid kohaletulnud inimesed oma
küla või alevit tähistava sildi taha. Kahjuks
polnud esindatud kõik külad, samuti ei olnud
Jüri aleviku sildi taga mitte ühtegi hingelist.
See-eest torkasid oma ühtse vormi ja meelega silma sellised külad nagu Suursoo, Vaskjala, Limu, Patika.
Külade päeva avasõnad lausus vallavanem
Raivo Uukkivi, tervitused anti edasi eelmiste
külade päeva võitja Vaskjala küla poolt (külavanem Aldo Laid), lühiülevaate toimumiskoha ajaloost andis Vaino Napp. Seejärel heisati Rae valla lipp ning külavanemad ja vallavanem istutasid üheskoos mälestuseks tamme.
Külade paremusjärjestus selgitati läbi erinevate võistluste ja viktoriini. Soojenduseks
toimus päevajuhtide ettenäitamisel virgutusvõimlemine. Võistkonnad asusid võistlustulle, selgitamaks välja Rae valla kõige ühtsem
ja hakkajam küla aastal 2005.
Teatevõistlused olid vaatemängulised ja
põnevad, ka ilm soosis igati osalejaid. Silmarõõmu pakkusid hularõngast keerutavad külavanemad, kes pidid puhuma ka õhupalli ja
pressiteatele järje kirjutama.
Viktoriin, mille küsimused koostas Vaino
Napp, nõudis päris põhjalikke teadmisi Harjumaa ajaloost. Samuti oli viktoriin ka lastele. Lisaks said huvilised visata saabast, korvpalli ja
käbi, tõsta sangpommi, hüpata hoota kaugust.
Kel kõht tühjaks läks, sõi ühisest supikatlast
hernesuppi, küpsetas lõkkel pulgasaia või ostis
head-paremat Selma poe poolt pakutavast.
Külad olid ettevalmistanud ka nö taidluskava. Etteasted olid Lagedi aleviku sooloesineja Johannes Tõrsist kuni mitmekümneliikmelise näitetrupini Vaskjala külast, kes esitas
kohaliku legendi Sillapiigast.
Punkte kokku lüües selgus ka tänavuste
külade päeva võitja – Suursoo küla, järgnesid
Vaskjala ja Urvaste esindused. Parimad külavanemad olid Taivo Laherand Suursoo külast,
Aldo Laid Vaskjala külast ja Priit Põldmäe
Limu külast.
Õhtul süüdati lõke ja need, kel veel jaksu oli,
tantsisid ansambli Kännu Kukk Bänd saatel.
Külade päeva korraldajad tänavad õnnestunud külade päeva läbiviimise eest kohtunikena ametis olnud inimesi: Iira Piik (peakohtunik), Hele Aaslaid (punktiseisu arvestaja),
Vaino Napp (viktoriini läbiviija), Arno
Vorsman, Kaie Tomingas-Oras, Tiina
Tomingas, Kaie Otsmaa, Anniki Kadakas,
Malle Kangur, Mari Leibenau, Rein Sikk, Tõnu Lagle. Abilisteks olid veel Marta Saks,
Ferdinand Saks, Taivo Kangur, Marje Kaasik, Meelis Salusaar, Tõnu Lagle, Endel Ojamets, Linda Ojamets, Agne Aaslaid, Meelis
Aaslaid, Gerda Ao ja Greta Kaupmees. Tänusõnad kuuluvad ka Jaan Hiiole, Kristi Arule ja Madis Võrklaevale, Taivo Laherannale,
Aldo Laidile ja Margus Vainule. Oma panuse andsid ka Pikavere kooli kokk Ellen Lehtmäed, meedik Anne, Selma Pood, näomaalija ning paljud teised inimesed.

Vaskjala küla esindus oli suurearvuline ja stiilselt riides, üldkokkuvõttes võitis see seltskond
mängudel teise koha

Külade päev algas ühise virgutusvõimlemisega, mille harjutused olid jõukohased nii noortele
kui pisut vanematele

Teatevõistlused
mõnusat elevust

tekitasid

rahva

seas

Parimad külavanemad: vasakult Priit Põldmäe,
Aldo Laid ja Taivo Laherand.
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Valla kauneim kodu on Järveküla külas
Valla heakorrataseme tõstmiseks ja kodukaunistamise
väärtustamiseks toimus juba
kuuendat korda konkurss
Kaunis Kodu.
Tänavu oli kandidaate esitatud kolmes kategoorias: individuaalelamud tiheasustuses, suvilad ja mitmekorterilised elamud. Konkursile esitatud objekte käis juunikuu viimasel nädalal vaatamas komisjon, kes esitas ka võitjad kinnitamiseks vallavalitsusele.
Kõige tihedam rebimine oli ettearvatult
individuaalelamute kategoorias, sest kodukaunistamisega tegeletakse järjest rohkem ja
sellevõrra oli ka komisjonil raskem teha oma
otsuseid.
Kategoorias individuaalelamud tiheasus-

tuses saavutas esikoha Peeter ja Mai
Dobrjanskile kuuluv elamu Kodala 27 Järveküla külas (1), teise koha saavutas Edith
Erkelile ja Hannes Kuhlbachile kuuluv elamu
Hiiemäe tee 4 Järveküla külas (2) ning kolmas
koht kuulus Piret Toomele ja Aare Sullakatkole
kuuluvale elamule, mis asub Assaku alevikus
aadressil Järve tee põik 16 (3).
Suvilate kategoorias saavutas esikoha Julia Timmile kuuluv Atleet 38 Karla külas (4)
ning mitmekorteriliste elamute seas oli parim
Peetri külas asuv ja Juhtme 24 KÜ liikmetele
kuuluv Juhtme 24 (5).
Esimese koha saavutanud hoonete omanikke autasustatakse majaseinale mõeldud tunnustustahvliga, samuti kuuluvad parimatele
kingitused väärtusega kuni 4000 krooni. Autasud antakse traditsiooniliselt üle Rae valla
aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel novembris 2005.

5.

2.

3.

1.

4.

Heakorrakonkursi Kaunis kodu võitjad läbi aegade
1999
Eramud:
Perekond Ariku eramu Lagedi alevikus

alevikus

Maakodud:
Perekond Uukkivi Aaviku külas

2001
Individuaalelamud hajaasustuses:
I ja II kohta jagasid Sepasilla talu Karla külas ja Kasemetsa talu Tuulevälja külas

Ühiskondlikud hooned:
Lagedi Põhikool

Individuaalelamud tiheasustuses:
Rebase tn 16 Jüri alevikus

Korruselamud:
Kuuse 1 Mõigus

Ettevõtted:
Selma pood Vaida alevikus

2000
Eramud:
Jekaterina Kopossova ja Aleksandr Vaksamanni kodu Kodala 20 Järveküla külas

Kauni koduümbruse rajamise eest väärisid tunnustust ka järgmiste elamute omanikud: Jüri
tee 33 Lagedi alevikus, Tuulevälja 31 Vaskjala külas ja Aruküla tee põik 3 Jüri alevikus

Maakodud:
Ellen Liiki kodu Heki tee 7 Peetri külas
Suvilad:
Karin Nõgu ja Urmas Linki suvila Atleet 18
Karla külas
Ühiskondlikud hooned:
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedi

2002
Individuaalelamud:
Esimest kohta jagasid Torni talu Karla külas ja Ilumaa talu Suursoo külas
Suvekodu:
Kiviaru talu Suursoo külas

Kauni koduümbruse rajamise eest väärisid
tunnustust ka järgmiste elamute omanikud:
Allika 6 Jüri alevikus ja Kuuse 1 Lagedi alevikus
2003
Individuaalelamud tiheasustuses:
Sirli Talisoole kuuluv elamu Kodala 34 Järveküla külas
Omapärase koduümbruse rajamise eest vääris eripreemia Heimur Sepperile kuuluv
Nurma talu Limu külas.
2004
Individuaalelamud tiheasustuses:
Kersti ja Kalju Põldemaale kuuluv elamu
Ida tee 2 Järveküla külas
Eraldi otsustati ära märkida Jaak Ritslaiule
kuuluv suvekodu Atleet 44 Karla külas
Individuaalelamud hajaasustuses:
Irina Sõssujevale kuuluv Loigu talu Rae külas
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Valminud on valla kaks olulist arengudokumenti
Tahame või ei taha, kuid oleme viimastel aastatel jõudnud oma valla arengus olukorda, kus
tormiliselt toimunud kinnisvaraarenduse kõrval on täielikku unarusse jäänud infrastruktuuride areng.
Kui teede ja tänavavalgustuse küsimused on võimalik korraldada läbi detailplaneeringute ja elekter, side, gaas lahendatakse iseenesest mõistetavalt läbi eramonopolide, siis arendajaid saada liituma ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga väljapool oma
arenduse piire on praktikas suhteliselt raske. Eriti kui puudub vastav arengudokument,
millele toetuda.

Vee ja kanalisatsiooni arengukavas on
kirjas järgmise 12 aasta plaanid
Täna on vallas seoses ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteemadega tekkinud erinevaid situatsioone ja vaidlusi, sest ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga liitumine on
kallis ning juhul, kui arendaja „unustab” sellest õigel ajal oma klienti teavitada, siis hiljem on klient „meeldiva” üllatuse ees kui
vee-ettevõtja temalt eelvooludega liitumise
eest tasu nõuab.
Niisuguseid olukordi ei saa tekkida, kui
vallal on olemas korrektne vastava ala arengukava, millele saab toetuda nii detailplaneerimisel tingimusi andev ametnik, detailplaneeringut kooskõlastav vee-ettevõtja kui
ka arendajalt krunti ostev klient. Arengukava olemasolul puudub võimalus vaielda ja
ka arendajal puudub võimalus oma kliendi
petmiseks (täna on sellekohased näited olemas Lagedil).
Valminud vee ja kanalisatsiooni arengukavas on arvestatud välja heitvee kogused ning
vastavalt sellele esitatud tingimused eelvoolutorustike ja ülepumplate projekteerimiseks.
On analüüsitud olemasolevaid ja prognoositud vajaminevaid kuivendus- ja sadevee olukordi ning vajadusi.
Samuti on arvutatud välja vee vajadus ja
sellele vastavalt (arvestades ka vee viibeaega
torus veehaardest tarbijani) dimensioneeritud
veetrassid ja survetõstepumplad. Ka on arvestatud tulekustutusvee vajadustega.
Arengukava avalikustati vallavalitsuse
korraldusega nr 716 alates 14. juunist 2005.
aastal. 6. juulil toimus ka Lehmja kooli saalis
selle avalik arutelu. Kindlasti korrastab nimetatud arengukava kohane tegutsemine olulisemat infrastruktuuri Rae vallas. Samuti on võimalik selles kavas toodud arvutustele tuginedes planeerida seda, kui veemahukaid tootmisi on võimalik valda lubada.

Rae valla arengukava kaardistab
kitsaskohad ja pakub lahendusi
Seadus paneb kohalikule omavalitsusele
kohustuse töötada vähemalt kolmeks aastaks

välja arengukava, mis on ka valla- või linnaeelarve koostamise aluseks.
Tegelikus elus on tihti välja kujunenud,
et arengukava koostatakse seepärast, et seda nõuab seadus, mitte aga selleks, et selle arengukava kohaselt planeerida kohalikku elu. Kahjuks on ka Rae valla käesoleva
arengukava eelkäijad täitnud põhiliselt ülesannet „olla olemas”. Olemas ta oligi, kuid
vaid riiulikaunistusena – elada ja oma tegevusi planeerida polnud selle dokumendi
alusel võimalik.
Uue arengukava koostamise diskussioon
algas juba kolm aastat tagasi, 2002. aasta
kevadel ja jätkus uue kava koostamise lubaduste andmisega valimiskampaanias. Peale
valimisi unustati arengukava ajakohastamine sootuks.
Uuesti tõusetus küsimus 2004. aasta kevadel, kui valitsemisvastutuse Rae vallas
võttis koalitsioon koosseisus Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond, Eestimaa Rahvaliit ja erakond Isamaaliit. Lepiti kokku, et
olemasolev arengukava ei toeta valla arengut ja seega tuleb välja töötada uus arengukava, mis oleks nn „töötavaks” dokumendiks ja mille alusel on võimalik edaspidi valla tööd juhtida.
Käesoleva arengukava väljatöötamisel
osalesid vallavalitsuse ametnikud, vallavolikogu liikmed, aktiivsemad valla elanikud.
Kahjuks ei pidanud arutelul võimalikuks
osaleda kõik kutsutud Rae vallas avaliku elu
tegelastena tuntud isikud. Oma panuse andsid arengukava koostamisse ka vallas tegutsevad ettevõtjad. Kogu tööd koordineerisid
konsultandid konsultatsioonifirmast OÜ
Geomedia.
Arengukava väljatöötamisel võeti aluseks
kaardistatud kitsaskohad ja nende lahendamise vajadus Rae vallas. Kindlasti ei olnud eesmärgiks poliitilise kasu lõikamine ühe või teise tegevuse tegemisel.
Lugedes seda arengukava saab igaüks aru,
millised on Rae valla tugevused-nõrkused,
milliste võimaluste ärakasutamine on tark ja
milliseid ohte tuleks vältida. Strateegia ja tegevuskavade osas on näha, et just tugevusi
püütakse võimendada ja nõrkusi likvideerida ning ohte elimineerida. Loomulikult on
planeerimisel vaja arvestada võimalike rahaliste ressurssidega ja seetõttu ei näe me järgmise kolme aasta tegevuskavas kõike seda,
mida sooviksime.
Käesolev arengukava on valla olukorra
ja arenguvajaduste peegeldus ja tänase vallavalitsuse ja –volikogu nägemus edasistest
tegevustest ning kõige selle juures on arvestatud tänast taustsüsteemi. Kuna arengukava
on „elav” dokument ja muutub ajas koos arenguga, siis aasta, kahe, kolme pärast võivad
arengu suunajate nägemused olla juba sootuks teised ja tänu eelnenud tegevustele on

ka arengu rõhuasetused teised. Valminud
arengukava annab võimaluse neid muutusi ja
eesmärkide vahetumisi arvestada ja ei nõua
selle kava uut täielikku ümberkirjutamist meie
järeltulijate poolt.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Rae valla arengukavaga
saab tutvuda vallakantseleis ja valla veebilehel.
Märkused ja ettepanekud
arengukava kohta palume
esitada vallavalitsusele kirjalikult või E-posti aadressil
info@rae.ee hiljemalt
17. augustiks kella 18.00.
Arengukava avalik arutelu
toimub
Rae vallamaja istungite saalis
18. augustil 2005 kell 17.00.

Balti Veski AS
Mõisa tee 7, Jüri, Rae vald, Harjumaa võtab tööle seoses töömahu
suurenemisega:
Laotöölise
Liinimehaanik-pakkija
 Eeldame eesti keele oskust ja valmis-

olekut meeskonnatööks.
 Kasuks tuleb varajasem erialakogemus.
 Pakume head palka, häid töötingi-

musi ning enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi.
Palume meiega eelnevalt ühendust võtta
telefonil: 6 034 030.

august 2005

VALLAVALITSUS

Ainult üks küsimus.
Mis saab taarast Rae vallas?
Miks ei saa seda vastavalt seadusele igasse poodi tagastada?
Vastab vallavanem Raivo Uukkivi (pildil):

1. juunil 2004. aastal kehtima hakanud pakendiseadus
paneb kauplustele
kohustuse hakata
taarat tagasi ostma
alates 1. maist
2005. Kuna Rae
valla kodanikelt on
tulnud kaebusi selle kohta, et nad ei
leia kohta, kuhu
Jüris taarat anda,
siis kontrollisime
kõiki Rae vallas asuvaid kauplusi. Tulemused
olid suhteliselt kurvad:
Jüris
Tammiku pood, OÜ Sompss – ei võta midagi
Jüri EDU, Harju TÜ – ei võta midagi
Sauna kauplus – võtab, kui on kaste
Vaidas
Vaida kauplus, Harju TÜ – ei võta midagi
Selma pood – võtab, kui on kaste
Lagedil
Kauplus Tiina – kui on esitada kõnesoleva
kaupluse kassat©ekk, siis võtavad vastu kõik
pudelid. Kui kassat©ekk puudub, siis plastikpudeleid ei võeta ja klaaspudeleid võetakse
hinnaga 80 senti tükk.
Kauplus Jõe – võtab, kui on kaste
Patika kauplus – võtab ainult õllepudeleid
hinnaga 50 senti tükk
Kurb on vaadata, et Rae vallas esindatud
suurima ketikauplustes - Harju TÜle kuuluvates poodides ei ole tehtud midagi seaduse
täitmiseks, väiksed poed püüavad aga osaliselt siiski seadust täita. Samas ei loe seaduse kontekstis vastused, et „võtame, kui kaste on” või „võtame kviitungi alusel”. Samuti ei ole õigustatud ka odavamalt taara vastuvõtmine, sest tagatisraha on kauba maksumusele juurde arvestatud ja seega klient saab tagasi oma raha.
Kontrollkäigu järgselt saatis vallavalitsus välja kirjad, milles andis kaupluste
omanikele täiendavalt aega taara vastuvõtt käivitada hiljemalt 1. augustil 2005. Peale seda
tähtaega alustatakse sanktsioneerimisega. Seaduses ettenähtud trahv on juriidilisele isikule
kuni 50 000 krooni.
Mõned väljavõtted Pakendiseadusest, et
lugejad teaksid oma õigusi:
 §37 paneb paika tähtaja, alates mis

päevast peab kauplus taarat tagasi võtma.
See on 1. mai, samal päeval hakkab kehtima ka sanktsioon.
 §20 räägib pakendite tagasivõtmisest ja
ütleb muuhulgas: „Pakendit, millele on kehtestatud tagatisraha, ei pea tagasi võtma tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa müüv
isik, kui müügikoha suurus on alla 20 m2 ja
see paikneb tiheasustusalal.”
 § 21 selgitab, millisele pakendile tagatisraha rakendatakse ja millisele mitte:
(1) Pakendile määratakse tagatisraha ehk
pant, mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud
pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest.
(2) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese
etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud korduskasutuspakendile:
1) klaaspakend;
2) plastpakend.
(3) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese
etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud ühekorrapakendile:
1)klaaspakend;
2)plastpakend;
3) metallpakend.
41) Tagatisraha ei kehtestata:
1) eksporditud pakendile, kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga;
2) pakendile, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, sealhulgas pakend, mis toimetatakse välisreise tegeva vee- või õhusõiduki
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pardal reisijale kaasamüüdavaks kaubaks;
3) pakendile, mille maht on 3,0 liitrit või
suurem, ja pakendile, mille maht on 0,1 liitrit
või väikesem.
Ja veel oleks vaja teada, et § 23 ütleb muuhulgas, et kui pakendil, millele on kehtestatud
tagatisraha, puudub tagatisraha suuruse märgistus või see ei ole pakendil või etiketil selgelt nähtav ja loetav, kuulub pakend tagasivõtmisele käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud
korras, kuid selle pakendi eest ei tagastata tagatisraha.
Lõpetuseks juhin lugeja tähelepanu sellele, et Pakendiseadus räägib kõikidest pakenditest, mitte ainult pandipakendist – pakendist, mille eest makstakse tagasi tagatisraha. Seaduse § 20 ütleb, et pakendiettevõtja on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt
tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise
nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas
müüdava kauba pakendile ja selle kauba
müüja poolt üleantava kauba pakendile. Tagasivõtmise kohast teavitatakse müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega. Kui pakendiettevõtja ei ole
müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel pakendi
taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta kohustatud müügipakendi ja -pakendijäätmed
vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks
kohandatud punktis.

Matkapunkt Kinnisvara
ostab ja otsib oma klientidele
KINNISTUID Harjumaal.
Lisage oma kinnisvara
(maad, majad, korterid, suvilad)

müügipakkumine meie suurimasse
müügisüsteemi.
Usalda tugevaid.
Tallinn, Narva mnt 7 (2.trepikoda 2 korrus)

tel 6109999 mobiil 56604450
www.kinnisvaraplaza.ee

12 RAE SÕNUMID

august 2005

VALLAVALITSUS

Ülevaated vallavalitsuse istungitest
Vallavalitsuse 28. juuni istungi päevakorras oli 33 punkti.
 Ühekordset toetust otsustati maksta kahele inimesele.
 Kinnitati Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja juurdeehituse ehitustöö riigihanke tulemused. Tingimustele vastavaid pakkumisi tuli kuus, edukaks pakkumiseks tunnistati AS Skanska EMV pakkumine.
 Anti välja 2 reklaamikandja paigaldamise luba.
 Kinnitati projekteerimistingimused Peetri
küla telefonijaama elektrimaakaabelliini ehituse
tööprojekti koostamiseks, Lagedi alevikus Kooli
2 olemasolevate lao- ja tootmishoonete ümber- ja
juurdeehituse projekti koostamiseks ning Järveküla külas Iirise kinnistule äri- ja laohoone ehitusprojekti koostamiseks. Samuti kinnitati Kurna küla Aida kinnistu hoonestuse ehitusprojektide koostamiseks projekteerimistingimused.
 Algatati kahe kinnistu detailplaneeringud
ja kehtestati lähtetingimused: Peetri küla VanaTartu mnt 9 ja Kurna küla Kalumaja kinnistu.
 Anti välja 20 ehitusluba ja 1 kasutusluba.
 Volikogule otsustati esitada otsuse eelnõu
isikliku kasutusõiguse seadmise kohta Rae vallale kuuluvatel kinnisasjadel OÜle Jaotusvõrk.
 Toimus volikogu komisjonide seisukohtade arutelu 28. juuni volikogu istungiks mõel-

dud materjalide osas.
 Kohapeal algatatud asjade seas otsustati toetada Rae valda esindavat võistkonda, kes
osales XIII valdade suvemängudel Tartumaal
päevarahade, osavõtumaksu ja osalise transpordikulu hüvitamisega summaga kuni 7500
krooni.

Vallavalitsuse 5. juuli istungi päevakorras oli 35 punkti. Istungilt puudus
Raul Kinks.
 Ühekordset toetust otsustati maksta 8le
inimesele põhiliselt ravimite, küttepuude ja
meditsiiniteenuse ostmiseks.
 2005. aasta heakorrakonkursi „Kaunis
Kodu“ võitjateks kinnitati individuaalelamute kategoorias Peeter ja Mai Dobrjanskile kuuluv elamu Kodala 27 Järveküla külas, II koha
sai Edith Erkelile ja Hannes Kuhlbachile kuuluv elamu Hiiemäe tee 4 Järveküla külas ning
III koha sai Piret Toomele ja Aare Sullakatkole
kuuluv elamu Järve tee põik 16 Assaku alevikus. Suvilate kategoorias kuulutati võitjaks Julia Timmile kuuluv suvila Atleet 38 Karla külas. Mitmekorteriliste elamute kategoorias kinnitati võitjaks Juhtme 24 KÜ liikmetele kuuluv Juhtme 24 Peetri külas.
 Anti 2 reklaamikandja paigaldamise luba.
 Vallaasutusel Vaheko lubati võõranda-

da avalikuks kasutamiseks kõlbmatud Rae Kultuurikeskuse 20 tooli Raivo Uukkivile hinnaga 25 krooni/tk.
Kasutuskõlblikud toolid antakse tasuta üle
külavanematele.
 Arutati vallaasutuse Vaheko kalmistuteenuste hinnakirja kehtestamist ning Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise rakendamise korra kehtestamist.
 Kinnitati kahe kinnistu detailplaneeringu lähtetingimused: Assaku aleviku Alla kinnistu ja Järveküla küla Inno-II kinnistu. Anti
välja 19 ehitusluba ja 2 kasutusluba. Tehti otsus Ehituse tn 7 maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta osaühingule EuroDesign.
Määrati nimed detailplaneeringutega moodustatavatele tänavatele ja teedele, mis asuvad erinevates valla külades ja Asssaku alevikus. Otsustati Loometsa ja Vesiroosi 10 katastriüksuse jagamine kaheks ning Mullikmäe katastriüksuse jagamine kolmeks üksuseks.
 Volikogule otsustati esitada kolm otsuse eelnõud, mis puudutavad maantee üle andmist Maanteeametile, 2006. aasta eelarve prioriteetide kinnitamist ja Rae valla valimiskomisjoni moodustamist.
 Juunikuus Rae valla elanikuks registreerunute vahel toimunud kinkekaardi loo-

OÜ Nordgarden
uus istikute müügiplats nüüd Assakul!
Asume Vana-Tartu maantee ääres
ETK ladude õuel!
Avatud tööpäevadel 8:00 – 16:00
Lisaks suurele ilupuude ja- põõsaste valikule nüüd lisandunud ka rohkearvuliselt erinevate roosisortide istikuid!

Soodsad hinnad!
Tutvumishinnad augusti lõpuni või kuni kaupa jätkub:

Harilik elupuu Golden Globe
Hiina kadakas Blue Alps
Hekielupuu Brabant 60-70
Hiina kadakas Stricta

95.100.130.145.-

69.79.89.89.-

Ootame Teid külastama!
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simisel oli võitja Igor Vorsin.
 Kohapeal arutati veel uue arengukava
teemadel.

Vallavalitsuse 12. juuli istungi päevakorras oli 33 punkti, istungilt puudus
Ago Soasepp.
 Ühekordset toetust otsustati maksta
kuuele inimesele.
 Otsustati toetada 37 Rae valla lapse osalemist lastelaagrites. Toetussumma suurus on
sõltuvalt laagrivahetuse pikkusest 480-800
krooni lapse kohta.
 Anti luba paigaldada 4 reklaamikandjat.
Anti nõusolek aktsiaseltsi Filee Lihatööstus
vee erikasutusloa taotlusele põhjavee võtuks.
 Otsustati korraldada avatud pakkumismenetlusega riigihange Lagedi Põhikooli endise katlamaja keskusehooneks rekonstrueerimistööde ehitaja leidmiseks. Riigihanke eest
vastutav isik on Villem Viikholm. Pakkumiste avamiseks ja hindamiseks moodustati 8-liikmeline komisjon.
 Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange Vaida lasteaia Pillerpall juurdeehituse
projekteerimis- ja ehitustööde teostaja leidmiseks. Kutsed pakkumismenetlusest osavõtuks
esitatakse järgmistele äriühingutele: Lahever
Ehitus OÜ, Rowanto Ehitus OÜ, Hansaviimistluse OÜ, Hesperid OÜ ja Maitim AS.
 Kehtestati vallaasutuse Vaheko kalmistuteenuste hinnakiri.
 Anti välja 17 ehitusluba ja 1 kasutusluba. Otsustati avalikustada kohanimede määramise eelteade, mille järgi saavad nimed uued
teed ja tänavad, mis asuvad Peetri, Rae ja Aaviku külades. Toetati kahte volikogu eelnõud,
mille järgi jagatakse Kesa ja Aru katastriüksused kaheks uueks üksuseks.
 Otsustati paljude katastriüksuste jagamine ja määrati ka uued aadressid: Aaviku küla Vana-Aaviku 14-1, Jüri aleviku Aruküla tee
4A, Jüri aleviku Aruküla tee 4B, Peetri küla
Allika, Peetri küla Kuivati jagati kaheks üksuseks. Peetri küla Allikanurga ja Peetri küla
Alliku VI kolmeks, Karla küla Nurga 1 ja Nurga 4 ning Peetri küla Mandli, Tuulemäe ja Alliku V neljaks üksuseks. Peetri küla Kroosi 2
jagati viieks, Peetri küla Kalsbergi kuueks;
Soodevahe, Veneküla ja Ülejõe küla Varivere-2 seitsmeks ja Peetri küla Reti üksus kaheksaks uueks üksuseks. Peetri küla Allika III on
edaspidi 10 eraldi üksust ning Rae küla
Räägisilla, Räägusilla ja Marietta üksus 70
eraldi üksust. Limu küla Hindreku katastriüksus jagati kaheks uueks üksuseks.
 Muudeti vallavalitsuse üht varasemat
korraldust seoses tagastatava maa suuruse
muutumisega. Seoses Maie Paidele maa ostueesõigusega erastamise asjas määrati tähtaeg
erastamise taotluses puuduse kõrvaldamiseks
hiljemalt 15.augustiks 2005.
 Arutati volikogu revisjonikomisjoni
kontrollakte seoses Vaheko ja Jüri Gümnaasiumi majandustegevuse kontrollimisega. Kohapeal algatatud asjade seas oli teemaks garantiikirja koostamine KIKile, valla uus aren-

gukava ning volikogu eelnõu varaliste kohustuste võtmise ja volituste andmise kohta.

Vallavalitsuse 19. juuli istungi päevakorras oli 27 punkti, istungilt
puudusid puhkuse tõttu Enn Mänd ja
Meelis Kasemaa.
 Otsustati välja kuulutada kirjalik
enampakkumine Lehmja külas asuva Kurekivi kinnistu neljale katastriüksusele. Iga
maatüki alghind on 100 kr/m2 ja pakkumisel saavad osaleda Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud ning Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide kodanikud. Pakkumised tuleb esitada 26. augustiks 2005.
 Kinnitati Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise rakendamise kord. Nimetatud kord täpsustab vallavolikogu 14.06.2005 määrusega
nr 66 kinnitatud liitumistasu hüvitamise juhendit Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisel. Selle kohaselt hakatakse
alates 2006.aastast osaliselt hüvitama ühisveevärgi – ja kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasusid enne 22.03.1999 valminud elamute
omanikele.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 5 inimesele.
 Lubati paigaldada reklaam ja määrati
reklaamimaks AS-le Euro Truck Trade Center
ja OÜ-le Eri Elamispindade Kinnisvara.
 Rahuldati AS-de Elion, Saku Metall ja
Kiviluks taotlused ning jäeti rahuldamata ASde Kose Ehitus ja Tugam taotlused korraldatud jäätmeveoga mitte liitumiseks ja R.Tähnase, A.Leukmanni, L.Pajusalu ning E.Tootsi
taotlused korraldatud jäätmeveoga liitudes jäätmemahutite tühjendamiseks kord kvartalis.
 Anti välja 16 ehitusluba, neist 14 uute
elamute ehitamiseks ja 2 valla enda objektidele (Lagedi keskusehoone, Vaida lasteaed).
Otsustati väljastada ka 5 kasutusluba OÜ Jaotusvõrk valminud õhu- ja maakaabelliinidele,
alajaamadele ning jaotusseadmetele.
 Otsustati avalikustada eelteade ametliku kohanime kehtestamise kohta Karla ja Vaskjala külas (Tõnikse tee ja Kurve tee).
 Lubati jagada Kadaka küla Arumäe kinnistu kaheks ning Peetri küla Kasemetsa tee 1
katastriüksus ühendada Peetri tee 1-ga.
 Määrati aadressid Limu küla Kesa katastriüksuse jagamisel tekkivatele maaüksustele ning toetati volikogu eelnõud Rae küla
Lepiku kinnistu jagamiseks.
 Arutati ka Kurna mõisa pargi kasutusse
andmise võimalikkust AS-le Calluna, kes soovib pargi korrastada ja arendada seda turismiobjektina.

Vallavalitsuse 26. juuli istungi päevakorras oli 26 punkti, istungilt puudus puhkusel viibiv abivallavanem Enn Mänd.

Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta viiele inimesele.
 Otsustati toetada 5 Rae valla lapse osa-
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lemist suvistes lastelaagrites.
 Anti 2 reklaamikandja paigaldamise
luba AS-le Tecars ja AS-ile Topform.
 Anti avaliku ürituse korraldamise luba ja rahaline toetus Järveküla küla perepäeva ürituse läbiviimiseks 30. juulil 2005.
 Anti välja 7 ehitusluba ja 2 kasutusluba.
 Otsustati avalikustada eelteade Rae
Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr
288 kehtestatud Lagedi aleviku Uuekärsa kinnistu detailplaneeringu alal tänavate (Tööstuse tänav, Tööstuse põik) nimetamise kohta.
 Otsustati muuta vallavalitsuse 12. juuli
korraldust nr 860 „Hanke väljakuulutamine Vaida
lasteaia Pillerpall juurdeehituse projekteerimisja ehitustööde teostaja leidmiseks“, kuna on tekkinud vajadus pikendada pakkumise esitamise
tähtaega ühe nädala võrra (põhjuseks Vaida lasteaia Pillerpall juurdeehituse alla jääval maa-alal
asuvad kommunikatsioonid, mille täpne asukoht
vajab täpsustamist).
 Anti nõusolek eestkostetavale kuuluva vara võõrandamiseks.
 Muudeti Rae Vallavalitsuse 18. oktoobri 2000 korraldust nr 1161 “Maa ostueesõigusega erastamine”.
 Otsustati eraldada reservfondist 54 000
krooni Jüri lasteaia Tõruke katuse remondiks.
 Otsustati avalikustada Rae valla arengukava eelnõu vallakantseleis ja valla veebilehel ajavahemikul 27. juuli kuni 17. august
2005. Arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 18. augustil algusega 17.00 vallamaja istungite saalis.
 Muudeti Rae Vallavalitsuse 14. augusti 1997 korraldust nr 796 seoses õigusvastaselt võõrandatud maa eest määratud kompensatsiooni subjekti muutumisega.
 Toimus teine eelnõu lugemine, mis
puudutab Kurna mõisa pargi rendile andmist,
menetlust otsustati jätkata peale seda, kui on
täpsemalt selgunud Kurna küla elanike tegevuskava seoses mõisa pargiga.
 Volikogule otsustati esitada kolm otsuse eelnõud, mis puudutavad katastriüksustele sihtotstarbe määramist (Muuli Patika külas, Roosipuu Aruvalla külas ja Suitsu Järveküla külas).
 Volikogule otsustati esitada ka kaks
määruse eelnõud, üks neist puudutab Rae valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamist ning teine
Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamist.
 Toimus arutelu volikogu otsuse eelnõu
üle, mis puudutab ostueesõiguse teostamist.
 Kohapeal algatatud asjade seas otsustati volikogule esitada määruse eelnõu Rae
valla 2005. aasta eelarve muutmise kohta.
Arutleti ka vallaasutuse Vaheko taotlust selle
kohta, et Vaida korteriühistud ”Peetrike” ja
„Vana-Tartu mnt 37” taotlevad majaesiste platside rekonstrueerimist ja asfalteerimist ning
rahalist toetust tööde läbiviimiseks. Otsustati
eraldada Vahekole täiendavalt nende tööde läbiviimiseks 54 000 krooni.
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Volikogu tegi vaatamata kuumale suvele olulisi otsuseid
 21. juuni istungi päevakorra ainus punkt
puudutas Rae valla 2004. majandusaasta aruande kinnitamist. Arutelul, küsimuste ja diskussioonivoorudes tekkinud küsimustele vastasid
rahandusameti juhataja Rita Abel ning revisjoni ja majandus- ja eelarvekomisjonide esindajad. Volikogu kinnitas majandusaasta aruande.
 28. juuni istungi päevakorras oli 14 punkti. Esimesel lugemisel olid eelnõud Rae valla
2005. aasta eelarve muutmise kohta ning valla
eelarvest makstavate toetuste maksmise korra
muutmise kohta (tänases lehes määrus nr 69).
Tehti otsus munitsipaalmaa taotluse muutmise
kohta, määrati mitmete katastriüksuste sihtotstarbed ning tehti otsused viie kinnistuga seotud
detailplaneeringute algatamise kohta.
 12. juuli volikogu istungi võib arvatavalt kanda arhiividokumentidesse kui Rae valla ajaloo lühim volikogu istung. See kestis vaid 15-20 minutit, selle aja jooksul võeti vastu otsus munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamise kohta (tänases lehes määrus nr 70), samuti Rae valla valimiskomisjoni moodustamise kohta.
Lisaks tehti otsused Peetri külas asuva
maanteelõigu üleandmise kohta Põhja Regionaalsele Maanteeametile, kinnitati Rae valla
2006. aasta eelarve koostamise prioriteedid.
Nii näiteks on halduskulude eelarve osas prioriteetideks vallale seadusega pandud ülesannete täitmise tagamine, lepingutest tulenevate kohustuste täitmine ning valla poolt osutatavate teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse
parandamine. Kapitalikulude osas on eelkõige olulised pooleliolevate objektide lõpetamine ning planeeritud ehitistele projektide koostamine. Investeeringugruppides on prioriteetseteks infrastruktuur ning haridus ja kultuur.
Otsustati ka isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ Jaotusvõrk kasuks.
 20. juulil toimunud volikogus sai vahefinishi Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise

esimene etapp. Volikogu 17-nest kohal olnud
liikmest toetas vallavanemale Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimislepingule allkirjastamise õiguse andmist 15.
Vastu oli lepingu allkirjastamisele gümnaasiumi rekonstrueerimist algusest peale pidurdada üritanud volikogu liige ja valimisliit Vallakodanik juht Meelis Rosenfeld. Oma vastuseisu põhjendas ta seadusetõlgendustega, mis

õnneks audiitorite poolt toetust ei leidnud.
Erapooletuks jäi ainult temale teadaolevatel põhjustel volikogu liige Endel Lepik
Seega võib väita, et 20.juuli 2005 oli Rae
vallale edukas päev, mida võib tulevikus lugeda Rae valla tähtsaima kooli taassünnipäevaks. Sümboolne on ka asjaolu, et see tähtis
samm sai astutud aastal, mil haridustempel tähistab oma 25. tegevusaastat.

60,00 kr

Lugupeetud volikogu praegused ja endised liikmed!
Kokkuleppel vallavalitsusega kirjutan ajaloolist
kokkuvõtet “Rae vald 1991-2005”. Rae vald sai
uuesti vallaõigused 11. juulil 1991. aastal, kui Arnold Rüütel andis vallale üle sellekohase tunnistuse. Kahjuks on see dokument ise leidnud tee mõne varasema vallajuhi koju või lihtsalt remondimeeste poolt ära visatud.
Oma kokkuvõtte abimaterjalidena kasutan
valla arhiivis säilitatavaid volikogu ja vallavalitsuste protokolle, ajalehtede väljalõikeid, valimisperioodide propagandamaterjale. Töö ei ole aga
täiuslik, kui selle juurest puuduvad pildid!
Pöördun praeguste ja endiste volikogu liikmete poole palvega otsida üks foto iseendast. See võiks
olla passipildist suurem. Palun pange pilt ümbrikusse ja lisage paberileht, kus kirjas, millal ja mitmel korral olete olnud volikogusse valitud. Samuti see, missugustel valitavatel või volikogu poolt
kinnitatavatel ametikohtadel olete olnud ja mis ajal

(komisjoni esimees / komisjoni aseesimees, volikogu esimees / aseesimees, vallavanem / abivallavanem, vallavalitsuse liige, vallasekretär, volikogu
ja vallavalitsuse sekretär).
Kui Sa ei pelga avaldada ka oma igapäevast
õpitud elukutset ja töökohta, siis lisame ka need
andmed hiljem pildi juurde.
Väga tänulik olen igasuguste lisafotode eest, mis
räägivad vallavalitsuse või volikogu tööst. Kahjuks
puudub meil siiani ilus traditsioon teha vallamaja trepil igast volikogu ja vallavalitsuse koosseisust mälestuseks ühispilt.
Selleks, et materjal õigel ajal trükki jõuaks,
palun saada oma pilt koos lisainfoga vallamajja.
Ümbrikule palun märkida saaja nimena Sven-Allan Sagris.
Teie mõistvale kaasabile lootma jäädes
Sven-Allan Sagris
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MÄÄRUS
Jüri

28. juuni 2005 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001,
24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480;
96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 2005, 31, 230) § 6 lõike 1, § 22
lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90,
521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; 2004, 27, 180; 89, 603; 604; 605; 2005, 9, 34; 18, 106) § 23 lõike 1 alusel

Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud “Rae valla eelarvest toetuste maksmise korra” muutmine
§ 1 Teha Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud “Rae valla eelarvest toetuste maksmise korras järgmised muudatused:
1) muuta punkti 4.1.1 ning sõnastada see järgmiselt: “Ühekordset lapse sünnitoetust makstakse lapse emale
tingimusel, et ema ise või lapse isa on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanik ja on enne lapse sündi elanud Rae
vallas vähemalt kuus kuud. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Rae valla elanik. Toetus määratakse sünnitunnistuse ja vastava avalduse alusel (kui sünd on registreeritud mujal).” ;
2) muuta punkti 4.1.2 ning sõnastada see järgmiselt: “Lapse ema võib taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.”;
3) muuta punkti 4.1.3 ning sõnastada see järgmiselt: “Sünnitoetus makstakse lapse emale ülekandega tema
isiklikule arveldusarvele”;
4) täiendada “Rae valla eelarvest toetuste maksmise korda” punktiga 4.111 järgmises sõnastuses: “Rahvastikuregistri järgi Rae valla elaniku surma korral makstakse matusetoetust toimetulekuraskustes olevale lähedasele. Toetus määratakse surmatunnistuse ja vastava avalduse alusel ning makstakse ülekandega avaldaja isiklikule arveldusarvele.”.
§ 2 Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 3 Käesolev määrus jõustub 02.07.2005.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri

12. juuli 2005 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 2005, 31, 230) § 6 lõike 1, § 22
lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 võlaõigusseaduse (RT I 2001, 81, 487; 2004, 90, 616) § 272 lõike 4 punkti 4, Eesti vabariigi
elamuseaduse (RT 1992, 17, 254; 2004, 85, 577) § 8 punktide 1 ja 2 ning § 371 alusel

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine Rae vallas
§ 1 Kehtestada Rae Valla omandis olevatele eluruumide üüri piirmääraks 20 (kakskümmend) krooni eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Nimetatud üüri piirmäär ei sisalda eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid.
§ 2 Vastavalt elamute heakorra tasemele (tehnilisele varustatusele) rakendada üüri määramisel järgmisi koefitsiente:
1. väga heas seisukorras (olemas keskküte, veevarustus ja kanalisatsioon) – koefitsient 1,0;
2. heas seisukorras (keskküte puudub, olemas veevarustus ja kanalisatsioon) – koefitsient 0,8 – 1,0;
3. rahuldavas seisukorras (puuduvad keskküte ja kanalisatsioon, olemas veevarustus) – koefitsient 0,4 - 0,6;
4. halvas seisukorras (puuduvad keskküte, veevarustus ja kanalisatsioon) – koefitsient 0,2 - 0,3.
§ 3 Vallavalitsusel korraldada lepingute muutmine 01. jaanuariks 2006.
§ 4 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 5 Käesolev määrus jõustub 16. juuli 2005.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Jüri Gümnaasiumis sai gümnaasiumi lõputunnistuse kokku 36 noort, nende seas ka medalisaajad Birgit Parmas ja Kirsika Nahkur

112 noort said sel aastal
koolilõputunnistuse
Sel aastal ulatati pidulikul aktusel kooli lõputunnistus kokku 112 noorele inimesele,
76 neist lõpetas põhikooli ning 36 gümnaasiumiastme. Sel aastal anti Jüri Gümnaasiumis kätte ka kaks medalit – kuldmedali
sai Birgit Parmas ja hõbemedali Kirsika
Nahkur.

Lagedi Põhikooli
lõpetajad
1. Kristel Ainsoo
2. Maret Eiland
3. Marianne Eiland
4. Sigrid Enok
5. Airi Liiva
6. Astrid Lohk
7. Maarja Paesalu
8. Rain Puda
9. Mario Raud
10. Karmo Rosental
11. Kaarin Sander
12. Andres
Sukovitsõn
13. Kairit Tiido
14. Jekaterina Tkat©
15. Meelis Uustalu
Lehmja Põhikooli
lõpetajad
1. Jaanus Jõgimaa
2. Marjaana Järv
3. Marianne Luur
4. Carmen Neerot
5. Lennart Paide
6. Raigo Päärma
7. Helen Saagim
8. Sander Seebold
9. Riin Tamme

10. Kadi Teder
11. Innar Tumm
Vaida Põhikooli
lõpetajad
1. Ain Almre
2. Veronika Esken
3. Kirsika Kaasik
4. Landa Kangur
5. Siim Kirjanen
6. Liisa Liim
7. Merle Milvere
8. Stella Möldre
9. Indrek Palmi
10. Teele Põdra
11. Argo Stam
12. Eike Stepanov
13. Janeli Võip
14. Tagne Võip
15. Raigo Ärsis
Jüri Gümnaasiumi
9. klasside lõpetajad
9a
1. Sander Arnus
2. Timo Einpaul
3. Sander Janov
4. Mario Kajasalu
5. Tago Kaljulind
6. Kaivo Kirs

7. Kadri Ljäkin
8. Käthlin Läänsalu
9. Sander Nelis
10. Kaimar Pekri
11. Raido Pärn
12. Susanne Rahu
13. Marit Rinaldo
14. Tõnis Rohula
15. Kristi Roosve
16. Tomas Salamäe
17. Sander Salm
18. Erkki Sapp
19. Eva-Liis Toomet
20. Agnes T©erkassova
21. Mari Vilt
9b
1. Anu Keinaste
2. Kristi Kensap
3. Madis Kõosaar
4. Jürgen Meisalu
5. Merli Mets
6. Ursula-Eleri Murd
7. Henri Nõmm
8. Mihkel-Erik Ots
9. Keijo Põldmaa
10. Janar Siniloo
11. Madis Uuemaa
12. Marilyn Uleksin
13. Kairi Varem
14. Kristel Varem
12a XXIII lend
1. Kristjan Ader
2. Kaidi Kaldre
3. Jane Kensap
4. Nele Kukka

5. Diana Lohu
6. Eelika Maripuu
7. Jekaterina
Nikolajeva
8. Hillar Puhk
9. Kärt Põder
10. Sandra Tamm
11. Karin Saks
12b
1. Gunnar Allmere
2. Piia Aruväli
3. Annika Jõgimaa
4. Rauno Kask
5. Kadi Lauri
6. Priit Marandi
7. Armin Meisalu
8. Hardi Naarismaa
9. Kirsika Nahkur
(hõbemedal)
10. Liis Nurk
11. Birgit Parmas
(kuldmedal)
12. Elina Poll
13. Heikki Rajalo
14. Alar Reinup
15. Madis Rohula
16. Ivo Roosmann
17. Kairit Sõlg
18. Urmas Talvik
19. Meelis Tamberg
20. Kristiina Tints
21. Anu Tombak
22. Karl Valliste
23. Jane Vesper
24. Anneli Vorms
25. Meit Voog

Hõbemedali saaja:
eelistan raamatupidamist ärijuhtimisele
Jüri Gümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga
Kirsika Nahkur (pildil). Tema sõnul lõppes
kooliga ka üks olulisemaid eluetappe. "Kõige eredamalt jäävad meelde ikka klassikaaslased ja õpetajad. Tagasi mõeldes on
kahju, et see läbi sai ja kõik erinevates suundades laiali lähevad," ütles Kirsika.
Hõbemedali saamise kohta arvas ta,
et on meeldiv, et edukat õppimist siiski
tunnustati. "Kindlasti andis see mulle ka
eelise kõrgkoolidesse sissesaamiseks ja
selle läbi on alguseks uuele eluetapile," lisas Kirsika.
Tema edasiõppimise soovid on samad
olnud juba mitu aastat - Kirsika jätkab
õpinguid Tallinna Majanduskooli raamatupidamise erialal. Teise valikuna kaalus
ta ka ärijuhtimise eriala omandamist, kuid
see jäi kõrvale seetõttu, et Kirsika sõnul
on sellel alal inimesi juba piisavalt palju
ja tööturg selles osas küllastunud.

august 2005

NOORED

RAE SÕNUMID

17

Parim gümnaasiumilõpetaja: kuldmedal polnud
eesmärk omaette
Birgit Parmas lõpetas Jüri
Gümnaasiumi kuldmedaliga
ning jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis keskkonnakorralduse erialal.
Kui mõtled tagasi oma kooliajale, mis on
kõige eredamalt meelde
jäänud?
Kindlasti
jäävad alatiseks meelde
minu klassijuhatajad Varje
Malsroos ja
Kersti Kaldmäe. Minu esimene õpetaja Varje Malsroos
oskas meist vormida toreda klassikollektiivi, samas oskuslikult säilitades meie isikupära. Ta “süstis” meisse kõigisse paraja portsu headust ning õpetas meid üksteisest lugupidama. Klassijuhataja Kersti
Kaldmäe jääb meelde rõõmsameelse ja
avatud õpetajana, kellelt õppisin seda, et
loogiline mõtlemine viib sihile.
Toredad olid klassiekskursioonid Hiiumaale ja Saaremaale, samuti talvised suusareisid Otepääle.
Kui oluline oli Sinu jaoks kuldmedali
saamine? On see ühe etapi lõpp või hoopis hea algus järgmisele eluetapile?
Medali saamine ei olnud minu jaoks
eriti oluline, samuti ei olnud see eesmärk
omaette. Üritasin lihtsalt kõik asjad õigeaegselt ära teha ning tunnis püüdsin
olla tähelepanelikum ning salvestada
maksimumi, et peale kooli oleks rohkem
aega tegeleda iseenda ja oma hobidega.
Arvan, et edukas gümnaasiumi lõpetamine ja õnnestunud riigieksamitulemused on hea alus järgmistele valikutele.
Millised edasiõppimise plaanid olid Sul
aasta tagasi ning mis erialade vahel
nüüd valiku tegid?
Aasta tagasi kaalusin, et kas minna
õppima edasi meditsiini või midagi keskkonnateemaga seonduvat. Selle aasta
jooksul veendusin aga üha enam, et just
viimane on minu jaoks õige valik. Nõnda viisin oma paberid TTÜ-sse keemiaja keskkonnakaitse tehnoloogia ning Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse erialadele. Kuna sain sisse mõlemale erialale, tuli teha otsus ning selleks oli keskkonnakorraldus Tallinna Ülikoolis.

Jüri töörühm tegi värvimistöid Lehmja kooli juures, kus vana traataed sai uue näo.

Õmmikad alustasid töösuve
käsi mullaseks tehes
Küllap nõustub enamik stagna-ajal EÕMis
käinuid, et tollases konnatiigi elus oli õpilasmalev üks tõeliselt vahva ning nooruslik saareke, kus hoolimata kõigest sai nautida ka vaba olemist ja tõelist suvefiilingut.
Nüüd, kus omaaegsetel õmmikatel kodudes sirgumas juba teismelised pojad-tütred ehk
uus malevapõlvkond, on endiste ja tänaste malevlaste side taas elujõuline.
Mitmed praegused Rae valla tegusad inimesed, nende hulgas volikogu esimees Veigo
Gutmann, kohalikku vee- ja soojamajandust korraldav Toomas Heinaru, vallaasju ajav abivallavanem Meelis Kasemaa, jäätise suurtootmises tegev Madis Sarik jpt otsustasid anda kohaliku õpilasmaleva suve algusesse omapoolse panuse.
27. juuni ennelõunal, kui ametlikult algas
EÕMi tänavune töösuvi, korraldati eelnimetatud malevaveteranide initsiatiivil Jüri Kirikumõisa pargis ühine puude istutamine. Malevaveteranide poolt oli selleks puhuks muretsetud sadakond erinevat puuistikut – kuuski,
mände, kadakaid, nulge, kontpuid, metsviinapuid jt. Jürilt ja Lagedilt kohale tulnud noorõmmikad olid aga varmad istikuid maasse kaevama ning neid seejärel kastma.
Kui Veigo Gutmann 34-le õmmikale töö alguses õpetussõnu lausus, lõpetas ta humoorika
kokkuvõttega: “Ja ärge väga pabistage, et midagi nihu läheb. Pange puud kasvama just sinna,
kus teile meeldib - teie hakkate siin ju rohkem
mürgeldamas käima kui meie põlvkond.”
Pärast paaritunnist tööd kostitasid “vanad
olijad” noori grillvorstidega ning seejärel pidasid noor-õmmikad maha tulise rahvastepalli lahingu.
Täname kõiki neid tublisid õmmi-veterane, kes kannavad mõtetes kui tegudes edasi
maleva järjepidevust ning ei pelga koos tänase noortega üheskoos koduvalla kaunistamiseks kätt mullaseks teha.
Endised õmmikad

Õmmikad istutasid oma esimesel tööpäeval
Kirikumõisa parki üle 100 puu.

Ühtekokku osales Rae töömaleva rühmades 39 noort, kes tegid juunis-juulis kahe nädala jooksul erinevaid heakorratöid. Kaks rühma tegutsesid Jüris, üks rühm oli ametis Vaidas ja üks
rühm Lagedil. Lisaks töötegemisele
veetsid noored ühiselt ka vaba aega
– osaleti tutvumisõhtul, käidi matkamängul ja Vembutembumaal.
Jüri rühma juhendaja Jana Kensapi
sõnul olid noored töötegemises päris
hakkajad, aeg-ajalt pidi neid küll tagant
utsitama, kuid kokkuvõttes saadi ettevõtmistega hästi hakkama.
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Jaaniõhtu Lagedil möödus tantsu ja mängudega
23. juunil 2005 pidas ka Lagedi kandi rahvas
jaaniõhtut. Selle valmistas ette kodukandiklubi „Lagedi Kanged Kargajad” koos Kopli külavanema Sulev Puumeistriga.
Õhtu avas Rae Kultuurikeskuse laulu- ja
tantsuansambel „Lustilised”. Seejärel laulsid
kohalikud mehed Kuuno ja Sass, kodanikunimedega Kuuno Kasak ja Aleksander Torjus.
Nende esinemist kaunistasid neli tantsuneidu.
Kella 20.30 paiku jõudis peoplatsile Toris süüdatud ja Paidest Eesti eri paikadesse saadetud
võidutuli, mida saatsid vallavanem Raivo Uukkivi ja volikogu aseesimees Jaan Hiio. Vallavanem tervitas rahvast ja vastas seejärel küsimustele, mis korraldajad olid Lagedi rahva
huvi arvestades valmis mõelnud.
Jaanilõkke süütas Lagedi väärikas haridusjuht Sven Sagris, keda assisteerisid vallavanem ja volikogu aseesimees. Seejärel oli esinemisjärg Lagedi Ratsaspordikooli noorte ratsutajate käes. Riina Seder oli ette valmistanud
ja lavastanud 20-minutilise ratsaetenduse.
Tantsuks mängis bänd T&T Lääne-Virumaalt. Kuna maa oli kuiv, siis polnud korraldajad tantsupõrandat maha pannudki, tantsiti murul nagu muistegi. Tantsu vaheaegadel oli peolistel võimalus osaleda rahvalik-sportlikel mängudel, mis oli ette valmistanud Aadi Potter ja
mida aitas läbi viia Ain Unt. Sangpommi rebimise võitis Mati Kanarbik. Õllekasti hoidis
kõige kauem, minuti ja 17,4 sekundit Marko
Leihter. Kõige populaarsemad olid korvpalli
täpsusvisked ja viskajate rivi ei tahtnud lõppeda. Korvpalli visati läbi kolme üksteise peale
asetatud sõiduautokummi. Ja üllatus-üllatus selle ala võitis Ave Laup. Ka teine koht läks õrnema soo esindajale Stiina Rammulile. Köieveole registreerusid viis võistkonda, neist üks
oli naiskond. Köieveo võitis võistkond „Karud”. Võistkond „Naised” sai südika köiesikutamise eest eriauhinna. Köieveo võitnud
võistkond „Karud” aga tegi oma esimese ringi
võistluspartneritele, võistkonnale „Naised”, ilusa žesti, loovutades oma peaauhinna ainsale
naisvõiskonnale.
Tantsides ja võisteldes kadus aeg kiiresti

Tantsuplatsile ei pidanud Lagedi rahvast kaua paluma, ansambel “T&T” tegi mõnusalt rahvalikku muusikat.

ja oligi käes aeg, mil õhtu juht tänas ansamblit „T&T” ja soovis peolistele edu sõnajalaõie otsimisel.
Tänan korraldavat toimkonda hea töö eest.
Tänusõnad Rae Vallavalitsusele, kes õhtu läbiviimisega seotud kulud kandis. Eriline tänu
vallavalitsuse kultuuri- ja haridusameti juhataja Heli Niinele, kes leevendas korraldajate
ajahäda ja aitas vallas vajalikud toimingud kiiresti korda ajada. Suur tänu ansambli „Lustilised” liikmetele, kes ei pidanud paljuks Lagedi rahvale laulu- ja tantsulusti pakkuda ning
Kristi Arule, kes korraldas ansambli transpordi. Suur tänu ka politseile, kelle kohaleilmumisel mõned uljad peolised kohe hoo maha
võtsid. Tänu Jõe poe perele, kes hoolitses peoliste söögi ja joogi eest.
Rein Karm
Peoline ja õhtu juht

Jüri Lustilised tõid Lagedile nii oma laulud
kui tantsud.

Salu külas leiti 10. sajandi mündikogu
Sel kevadel leidis muinsuskaitsjate usaldusmees ühelt Salu küla viljapõllult üksikuid münte. Leid juhatas ajaloolastele kätte 10.-11. sajandist pärit muistsete eestlaste elupaiga koos
mündiaardega. Taani Hindamisraamatus
Ubbina nime kandev koht on muinasasula paigana juba varem arvele võetud. Selle läheduses asub mitu kultusekivi, kivikalme ja arvatav pelgupaik Tatamägi.
Ajaloo Instituudi numismaatikakoguhoidja Mauri Kiudsoo sõnul on leid väga väärtuslik. Aardeleid koosneb ligi 300 ühikust. Leiti
Saksa, Inglise, Rootsi, Taani ja Araabia mün-

te. Leiukohast kaevati välja ahju- ja postide
jäänuseid, mis viitavad elumajale. Leiti potikilde ja tarbeesemete jäänuseid. See omakorda on märk sellest, et aare oli peidetud. Ja et
Salu külas Ubbinas elas ligi 1000 aastat tagasi rikkaid ülikuid.
Mauri Kiudsoo sõnul on sellised viikingiaja Läänemere regiooni aardeid leitud ainult
Eestis. Mujal Euroopas puuduvad 10.-11. sajandi algusest pärit leiud. Eestis on ligi 80 leiukohta, üks suurematest oli Kosel 1982. aastal.
Salu küla mündileid on väärtuslik ka seepoolest, et koht oli puutumata ning seda saab

edasi uurida kui asulakohta. Sageli on sellised
paigad enne asjatundjate kohalejõudmist libaarheoloogide poolt rikutud. Kaduma läheb peale müntide ka ajaloolastele vajalik informatsioon elu-olust, rituaalidest jms. Arheoloogid
kutsuvad üles inimesi, kes näevad maastikul liikumas metalliotsijatega mehi, sellest teatama
politseile. Muinsus on meie kõigi ühisvara.
Väärtuslik leid Ubbinas annab uut teavet
ja lootust edaspidistekski avastusteks Salu küla muinasasula paikades.
Vaino Napp
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Jüris tulid jaanid
ilusa ilmaga
Lehmja tammikus süüdati Jüri jaanituli 22.
juunil. Õhtujuhtide eestvedamisel toimusid
mitmed sportlikud ja muidu meelelahutuslikud ettevõtmised. Nii näiteks said naised
võistleda naelade laua sisse löömises ja mehed näidata ihurammu sirgete kätega õllekastide hoidmises. Palju huvilisi osales ka saapaviskamise võistluses, omavahel prooviti jõudu köieveos. Pisemad pidulised said proovida hobusõitu ja hüpata batuudil. Tantsuks mängis ansambel Günf, kes meelitas rahva kiiresti ka tantsuplatsile.

Vaida Raamatukogus on kuni septembri keskpaigani avatud Kadri põlmi fotonäitus ”Päikeseloojangud”. Kadri Põlm on endine Tallinna tüdruk, kes viimased kaks aastat on elanud Habaja külas. Ta on teinud pilte, kirjutanud ja kirjastanud, uurinud unenägusid ja käinud vahetevahel reisimas.
Vaidas avatud näitus päikeseloojangutest
koosneb enamikus piltidest, mis tehtud tema
koduümbruses. Kaks fotot on pärit Kreekast
Loutraki linna ümbritsevatest mägedest, üks
Kopli liinidelt, päikesetõus jäi kaamera ette
ka Soomaal Navesti jõel.
Pildistama hakkas Kadri Põlm teismelisena, tema esimene kaamera oli vanaisalt päritud lõõtsaga Agfa. Kadri hindab enda sõnul kõike vana ja ajas korduvalt järele proovitut, olles ka veendunud paberpiltide pooldaja. ”Digiaparaadiga lihtsalt ei tule õiged
fotod,” kinnitab ta.
Hea külaline! Kui Sa sellelt näituselt lahkudes pilgu loojangupilvedele unustad, oled autoriga viivuks ühel lainel. Näitust saab vaadata Vaida
Raamatukogus igal tööpäeval kell 11.00-18.00.
Reet Raudkepp
Vaida Raamatukogu juhataja
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Valla muinsusobjektid on
nüüd jäädvustatud raamatus
Juulikuus ilmus trükist Peeter Böckleri
poolt koostatud
raamat Rae valla
muistsed mälestised. Ligi 170-leheküljeline raamat on
heaks abimeheks
igale vallas elavale
inimesele ja külalisele, sest selles on
alevike ja külade kaupa ära
toodud mälestiste asukohad
koos kaartide ja fotodega.
Intervjuu raamatu koostaja
Peeter Böckleriga.
Kellele raamat eelkõige on mõeldud?

Tere tulemast Kadri
Põlmi fotonäitusele
“Päikeseloojangud”

RAE SÕNUMID

Raamatu otstarbe kirjutasin lahti selle
saatesõnas. Käesolev raamat on mõeldud
nii noorele lugejale tutvuse loomiseks Rae
valla kultuurimälestistega, kui ka vanemale generatsioonile tutvuse uuendamiseks.
Meie koolide koduloo eriala õpetajad lubasid seda hakata kasutama õpikuna. Huvitavat lugemist leiab siit igaüks. Soovijad saavad seda tellida meiliaadressil
mixikirjastus@solo.ee.

Millal tekkis idee teha raamat Rae
valla mälestistest - oli mõni konkreetne inimene, kohtumine või
sündmus?
Idee, või õigemini väljendades, vajadus
sellise raamatu järele tekkis 2004. aasta novembrikuu ühel valla majanduskomisjoni
koosolekul. Küsimus oli ühe maatüki müümisest ning selle nimi oli eriline:
„Terikualune“. Juba varem, kui koosoleku
materjalid kätte saime, hakkas mind see nimi huvitama. Eesti Maaameti kodulehele oli
just üles pandud Kultuurimälestiste registris olevate objektide kaardirakendus ning
sealt ma sellenimelise muinasasula koha
leidsingi.
Kuna plaanis oli selle maatüki müümine, siis tundsin koosolekul huvi selle kohta,
et kas sellele asulakohale on rakendatud servituuti antud asulakoha säilitamiseks. Arutelu arenes selleni välja, et kuna ei teatud
kaitse all olevate kultuurimälestiste täpseid
asukohti, siis vallavanem Raivo Uukkivi
pakkus mulle välja sellekohase käsiraamatu koostamise.

Millal ja mismoodi
toimus põhiliselt
materjali kogumine?
Kes olid abiks?
Mind on oma kodukoha
ajalugu alati huvitanud ning
juba Vene ajal ostsin endale
poest kõik sellealased raamatud. Otsisin riiulitelt välja kogu arhiivi ja töötasin läbi Rae valda puudutavad
osad. Raamatu koostamiseks on kasutatud internetist
leitud materjale, samuti Julius Põldmäe uurimusi, Eesti Maaameti ja
Eesti Muinsuskaitseameti kaardikogu ja ajalehte “ Rae Sõnumid“. Raamatu valmimisele on kaasa aidanud kohalikud kodu-uurijad
Vaino Napp, Sven-Allan Sagris, Varje
Malsroos ja Reet Raudkepp.
Pildistasin kõiki objekte ning kuna minul on linnas sõitmise auto, siis kasutasin
maastikuauto teenuseid koos juhtidega, kelledeks olid Jaan Hiio ja Kuno Kasak.
Piltide tegemisega alustasin aprillis, kohe
peale lume sulamist, sest suvel ei ole paljud
objektid tiheda taimestiku tõttu nähtavad.

Missugused olid Teie kui raamatu
koostaja jaoks suuremad üllatused
või avastused (mõned huvitavad
paigad, kivid vms)?
Üllatusi oli palju. Sain näiteks teada, et
muinsuskaitse poolt ei ole kõiki säilitamist
vajavaid objekte arvele võetud. Samuti ei
ole kaardirakendusel objekti koht sageli õige. Üllatav oli, et looduskaitse alla on võtmata Suursoo külas iidne remmelgas ja samas külas asuv veelgi vanem puukujuline
kadakas. Kaitse alla on võtmata hiiekoht
Vaskjala ja Limu küla piiril. Kaitse alla on
võetud üks Peeter Suure Merekindluse positsioonivarjend, kuid neid on kokku vähemalt üheksa tükki. Meil on ka kaitset väärivaid hooneid.
Põnev oli ka see, et kultusekividele (tohtrikivid), millistel on 5-10 liitrit vett mahutav lohk, on mingil ajal tekkinud ka kaasaegne funktsioon ja lohkudesse asetatakse
münte. Ühe metsas asuva kivi lohust, sambla alt leidsin ka Saksa aegse alumiiniumist
mündi.
Suurim üllatus oli see, et Assakul pildistamise ajal koukis ekskavaator välja kive maaalusest kivikalmest, arvatavasti kõrvale kerkiva maja tarbeks. Meelde jäi ka
see, et kui mõni objekt oli talu lähistel, siis
kohalikud rääkisid palju sellest kivist või
kalmest.
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Politseiteated
Ajavahemikul 19. juunist 31. juulini registreeriti politseis 14 avaldust kuritegude kohta.
 14. juunil varastati Jüri alevikus korterist hulgaliselt erinevaid väärisesemeid,
parfümeeriat ja tehnikat. Kahju 15 000
krooni.
 18. juunil varastati Jüris korterist sularaha ja pangakaart, millega tekitati
omanikule 500 kroonine kahju.
 19. juunil varastati Lagedi alevikus sõiduautost Nissan Patrol automaki Pioneer esipaneel, CD mängija Pioneer ja väikesekaliibriline vintraudne
püss. Õues olnud laualt varastati mobiiltelefon NOKIA. Kahju kokku
17 500 krooni.
 20. juunil ähvardasid kaks meest Pajupea külas füüsilise vägivallaga 56-aastast naist ning hävitasid ka viimase ilupõõsaid ja lilli.
 Ajavahemikul 17.-25. juunini varastati Jüri alevikus garaažist auto naastrehvid (4 tk) ja Biltema õhukompressor.
Kahju ligi 9000 krooni.
 29. juunil läks uus omanik Järveküla külas järele oma 10. juunil ostetud kasvuhoonele, kuid see oli vahepeal demonteeritud ja ära viidud. Kasvuhoone maksis 5000 krooni.
 30. juunil varastati Järvekülas immutatud puidust piirdeaed koos aiaväravaga. Kahju on kokku 25 000 krooni.
 Ajavahemikul 1. – 3. juulini varastati Peetri külas ehitusjärgus majast välisuks ja 10 pakki metallist seinakarkassi. Tekitatud kahju on 12 500 krooni.
 Ajavahemikul 1. -14. juulini varastati Jüri alevikus pumbajaama elektrikilbist peaarvesti, peakaitse ja programmkell. Kahju on kokku 2800 krooni.
 17.-18. juulil varastati Lagedi alevikus aktsiaseltsi territooriumilt 140 rehvi.
Kogukahju on 600 000 krooni.
 22.-23. juulil varastati Peetri külas
ehitussoojakust tööriistu. Kahju on
5900 krooni.
 23. juulil kella 01.00 ajal tungiti Jüri alevikus Aruküla teel kallale 23-aastasele Margusele ja võeti temalt ära sularaha ning isiklikke asju. Varaline kahju
on 3820 krooni.
 25.-26. juulil varastati Jüris Tammiku tee kortermaja keldrist terastraati, raadio ja tööriistu. Kahju kokku 1500 krooni.
 28. juuli öösel varastati Assaku alevikus talu hoovist segumasin ja aiakäru.
Kahju on kokku 3852 krooni.

TURVALISUS

Falcki patrullteenistuse
tegemised juuni- ja juulikuus
Erakorralised sündmused


14. juunil põles Jüris Aruküla teel kahekordne puumaja, mis süttis ka öösel uuesti.
 17. juunil oli sisse murtud korterisse Kasemäe 2 majas. Objekt ei olnud küll Falcki
valve all, kuid omanik siiski helistas ja teatas
sissemurdmisest. Kohale jõudes rahustati omanikku ja kutsuti politsei.

na-Tartu mnt. 25 juures asuval platsil lõhutud ära
kaks istepinki, informeeriti vallaametnikke.
 24. juunil oli kõveraks väänatud Jüris Laste tänaval asuv liiklusmärk.
 8. juulil helistati, et Jüri Kirikukopli pargis
panid poisikesed põlema prügikasti. Kohale jõudes oli kast kustutatud, kohapeal kedagi polnud.

Avalik kord
Politseile üle antud õigusrikkujad


4. juunil saadi politseist info, et Patika
juures on mees koos jalgrattaga pikali maas.
Kohapeal selgus, et meeskodanik on alkoholijoobe tunnustega ja ei suuda enam edasi sõita, anti üle politseile
 9. juunil segas alkoholijoobes mees Vaidas
Vana-Tartu mnt.7 majas kaaskodanike öörahu, isik anti üle politseile
 11. juuni öösel hakkas Vaidas Saare tee 5
majas märatsema purjus perenaine, ta lõhkus
aknaklaasid ja ei lasknud lastel magada. Naisterahvas viidi politseisse.
 18. juunil kell 04.37 peeti Jüris Aleviku
tee 3 juures kinni Opel, mille juht oli alkoholijoobes. Mees anti üle politseile.
 18. juuni hommikul leiti Lagedil tagaotsitav soomlasest naine, kes anti üle politseile.
 19. juuni õhtul tuli teade Jüris Ehituse tänavalt, et kohapeal viibib vägivaldne meesterahvas. Mees anti üle politseile.
 29. juunil märkas ekipaazh Jüris Tammiku
tee 2 maja juures kahtlaselt liikuvat sõiduautot,
mis tegi ohtlikke manöövreid. Patrull peatas
auto ning kontrollimisel selgus, et autojuhil oli
1,5 promilline joove. Isik anti üle politseile.
 1. juulil jalutas Lagedi perearstikeskuse
juures jalutas tugevas joobes mees, isik toimetati politseisse.
 1. juuli hilisõhtul kaklesid ja karjusid Jüris garaazhide juures noormehed, kelle rahustamiseks kutsuti kohale politsei.
 2. juuli päeval magas Jüri apteegi juures
haljasalal alkoholijoobes meeskodanik, kodanik üles aetud ja üle antud politseile.
 3. juuli öösel jõi Lagedi korvpalliplatsil
noori alkoholi. Ekipaaži nähes jooksid majadesse. Informeeriti politseid, kes teatas, et on
2 korda kohal käinud ega saa midagi teha.
 9. juuli öösel peatati Jüris Aleviku teel
MB, kuna juht tundus kahtlane. Tal polnud
dokumente, alkomeeter näitas joovet. Mees
anti üle politseile.
 18. juulil korjas narkomaan Lagedil moonipäid, anti üle politseile.

Lõhutud ja rikutud


7. juunil märkas ekipaazh, et Vaidas oli
golfiklubi teemärk kõveraks väänatud.
 17. juunil oli Jüri skatepargis lõhutud väike trampliin.
 23. juunil märkas ekipaazh, et Vaidas on Va-

 10. juulil teatati, et Jüris Tammiku tee 2
vastas lärmatakse. Kisajad kutsuti korrale.
 10. juuli öösel teatati politseist, et Patikal
on kõva muusika ja inimesed ei saa magada.
Kohapeal selgus, et talurahvas pidas sünnipäeva, seltskonnaga vesteldi ja lasti muusika
vaiksemaks keerata ning rahulikumalt võtta.
Olukorrast informeeriti politsei korrapidajat.
 10. juulil oli väljakutse Vaita, lahendama
perekonflikti. Asi lahenes kohapeal.
 11. juulil jõid Vaidas mehed Selma poe juures õlut ja lahkusid pärast märkuse tegemist.
 11. juulil magas Vaidas mälestussamba
juures meesterahvas, kes aeti üles ja saadeti
minema.
 18. juulil kuulati liiga valjult muusikat
Pärna tänaval, inimesed kutsuti korrale.
 23. juuli varahommikul tuli telefonikõne,
et Vaidas Vana-Tartu mnt 37 majas toimub pidu. Kohapeal selgus, et kuna vanemaid ei olnud kodus, siis noored lõbutsesid.

Muud sündmused:
 1. juunil mindi politsei palvel Saare tee
17 juurde, kuna elanikke pidid häirima tundmatud inimesed. Kohale jõudes olid võõrad
juba lahkunud ja kõik rahulik.
 2. juuni päeval teatati Jüris Tammiku tee 21
majast, et joobes mees ähvardab õues mängivaid
lapsi. Kohale jõudes oli mees lahkunud.
 4. juunil saadeti Lagedil politsei palvel
laiali alkoholi tarbinud isikud.
 5. juuni öösel tuli telefonikõne, milles kurdeti, et Jüris Ehituse 6 majas käib kõva pidu,
kohapeal probleem lahendatud.
 5. juuni öösel tuli telefonikõne Vaidast, et
Vana-Tartu mnt 33 majas ei saa inimesed kõva peopidamise tõttu magada. Pidutsejad lubasid peo lõpetada.
 5. juuni öösel helistati, et Jüri-Assaku teel
korraldatakse kiirendusvõistlust, kohapeal midagi kahtlast ei märgatud.
 5. juunil helistati Jürist Aruküla teelt, et
ühelt meeskodanikult võeti ära mobiiltelefon.
Kohapeal 10-liikmeline noortejõuk, probleem
lahendatud ja omanik sai oma telefoni tagasi,
politseid ei soovinud.
 5. juunil sõitis Kivena küla juures Audi
80 teelt välja ja rullus üle katuse. Autos viibinud inimestele kutsuti kiirabi ja politsei.
 7. juunil toimus avarii Jüris Aruküla tee
9 juures. Klaasikillud maas.
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10. juunil helistati politseist, et Assakul
Veski tee 10 juures kraavis lamab inimene.
Kohapealt leiti naisterahvas, kes ütles, et ta
puhkab. Kohale kutsutud politsei.
 10. juunil põles Jüri ja Patika vahel ühel
metsateel vana televiisor ja selle kõrval mingid kanistrid. Ekipaazh kustutas põlengu autos oleva tulekustutiga.
 10. juunil tuli teade Aruvalla külast, et talumehe lehmale olid kaks naabri koera kallale läinud. Kohale jõudes oli probleem omavahel lahendatud.
 10. juunil oli Vaidas Vana-Tartu maantee
ääres pikali maas purjus meesterahvas, kes äratati üles. Mees läks koju.
 11. juuni õhtul tuli teade politseilt, et Jüris Laste tänaval on kraavis Opel Omega. Auto uksed olid avatud, kohale kutsuti politsei,
sündmuskohal kedagi ei viibinud.
 12. juuni varahommikul tuli politseist teade, et Rae külas on teelt välja sõitnud Opel Rekord. Kohale kutsuti politsei.
 15. juunil lendas ringteel Lada 2106-l alt
ära tagaratas koos piduritrumliga. Pidurivedelik maas laiali, auto teisaldati, pidurivedelik
kaeti liivaga, kutsuti koristusfirma ja teavitati politseid
 17. juunil magas Lagedil Jõe tänaval purjus mees, kes äratati üles.
 17. juuni õhtul oli Lagedi postkontori juures
noortekamp, kes tarbis alkoholi. Grupp aeti laiali.
 17. juuni õhtul oli Jüris Kirikumõisa pargis
tugevas joobes seltskond, kes aeti minema.
 17. juunil toimus Vaidas klubis noorte koolilõpupidu, kus noorukid tarbisid alkoholi. Teavitati politseid.

Päästeteenistuse teated
Juunikuu
 5. juunil tuli suitsu Vaidas, Vana-Tartu mnt
8-15 toast

 7. juunil põles suvila Suur-Sõjamäe
tänaval
 10. juunil tuli suitsu Jüris kauplusest Edu
 13. juunil põles Jüris Aruküla teel elumaja.
Omapäraks oli see, et kustutamise ajal hakkas
küllaltki pikk maja põlema ka teisest otsast.
 14. juunil toimus Jüris Aruküla teel järelkustutus
 16. juunil toimus ringteel Jüri väikesel ringil õnnetus palgikoormaga autoga, mis keeras vale kiiruse tõttu ennast külili.
 16. juunil oli Assakul Jüri teel teist päeva kassipoeg puu otsas. Päästjad aitasid kassipoja alla.

Juulikuu
 7. juulil keeras end ringtee Jüri ringil vale kiiruse tõttu ennast külili Läti veoauto.
 8. juulil põles Vaidas ühiselamu taga praht.
 9. juulil kustutati järelvalveta lõke Tallinn-Tartu maantee 8. km-l
 11. juulil põles Peningi turbaraba freesturba väli
 15. juulil põles Lagedil ratsabaasis hein
 16. juulil põles Männiku polügoonil mets
 30. juulil põles Kulli külas talu abihoone



19. juuni öösel saadeti koostöös politseiga Jüris Alexela tanklast minema ülbitsevate
noorte kamba.
 22. juunil teatas politsei, et Lagedi raudteeülesõidu juures toimus avarii. Juht lahkus
sündmuskohalt Mazdaga. Kannatada saanud
Audi juht pidas teise avariis osaleja kinni. Juhid said omavahel kokkuleppele ja politsei lubas avariis osalenutel lahkuda.
 22. juunil põletas vanem mees Vaidas vanu puid ja prahti, millega tekitas ümbruskonnale ohtliku olukorra. Puudusid vajalikud kustutusvahendid. Tehti märkus ja põleng võeti
kontrolli alla.
 23. juuni päeval sõideti politsei palvel Assakule, kus tee ääres jooksis omanikuta hobune. Hobust hoiti sõiduteest eemal kuni omaniku saabumiseni, kes viis ta koju.
 23. juunil tarbiti Vaidas Selma kaupluse
juures avalikult alkoholi. Isikud kutsuti korrale ja saadeti sealt ära.
 25. juuni õhtul jalutas Jüris Tammiku poe
juures sama päeva hommikul Rae Hooldekodust ära jooksnud vanatädi. Tädi viidi hooldekodusse tagasi, informeeriti politseid.
 2. juuli öösel palus politsei abi, et Jüris
valvataks joobes autoga seltskonda seni, kuni
politsei käib autojuhiga ekspertiisis.
 3. juuli õhtul lärmasid Vaidas Vana- Tartu mnt. 7 majas noored. Ukse avas noor naisterahvas, laps käekõrval. Naisterahvas oli tugevas joobes, väitis, et on üksi kodus. Oli kuulda purjus meeste juttu. Korterisse ekipaaži ei
lubatud. Informeeriti politseid, kes lubas saata patrulli.
 4. juuli õhtul teatati ekipaazhile, et Jüris

RAE SÕNUMID

21

on Kasemäe tänaval mees pikali maas. Kohapeal aeti joobes mees üles ja saadeti koju.
 9. juulil saatis politsei kontrollima järelvalveta suurt lõket, mis oli Tallinn-Tartu maantee 7ndal kilomeetril. Kohale jõudes võeti
ühendust päästeameti häirekeskusega.
 10. juuli öösel hakkas Jürist Alexela tankla juurest sõitma ülerahvastatud VW Passat. Info edastati koheselt politseile ja autot üritati peatada. Autot saadeti kuni Peetri külas asuva eramuni, peale seda lubas politsei lahkuda.
 16. juulil helistas Lagedilt elanik, kelle
kaevu olid poisikesed õlipudeli visanud. Kuna selgus, et see oli toimunud öösel, siis informeeriti päästeteenistust, kes lubas kaevu puhastama tulla.
 20. juulil teatati politseist, et Jüri lähedal
ringteel on avarii ja sõiduauto Opel on kraavis. Kohapeal selgus, et autojuht terve ja esmaabi ei vajanud. Info edastati politseile.
 21. juulil teatati, et Jüri skatepargis toimub kiirendusvõistlus, kohapeal midagi ei
avastatud.
 22. juuli päeval oli avatud Vaskjala veehoidla tõkkepuu ja värav. Kontrollimisel selgus, et objektil viibisid Tallinna Vesi töötajad.

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

Falck

Rae TPS osales ka mõnedel üritustel väljaspool Rae valda
26.-29. maini toimus Sloveenias Rahvusvaheline vabatahtlike tuletõrjujate pidulik paraadmarss. Sellel osalesid 16 riigi esindajad
kokku 64 vabatahtlike tuletõrjujate esindusega, ühtekokku 3000 osavõtjat. Kaugeimaks
maaks, kust tuletõrjujad kohale sõitsid, oli
Venezuela.
Eestist oli üritusele kutsutud Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester, kes omakorda
kutsus kaasa kaks tuletõrjujat - Peeter Böckleri
Rae vallast ja Mati Leivategija Hüürust.
Tutvusime teiste riikide töökogemustega,
nägime uusimat tuletõrje- ja päästealast tehnikat ning ka väga vana, kuid kõigiti toimivat
tehnikat. Päeval tutvusime imeilusa mägise
Sloveeniaga. Igal õhtul oli kultuuriprogramm
3000 istekohaga telgis. Põhiürituseks oli umbes viie kilomeetri pikkune paraadrivi, kus
peale meie orkestri mängisid veel kuue riigi
orkestrid. Järgmine samalaadne kokkusaamine toimub Ungaris.
1.-2. juulini toimus Väike-Maarjas Priitahtlike pritsumeeste foorum. Sellel kuulati ettekandeid Päästeameti edasisest reorganiseerimisest ja meie osast uuenevas Päästeametis.
Vahetasime töökogemusi ning soetasime uusi
tutvuseid. Olime tunnistajaks kahe tuliuue
päästeauto ristimisele ning nende üleandmi-

Pidulikul paraadmarsil osalesid 16 riigi vabatahtlikud tuletõrjujad.

sele Väike-Maarja Päästekoolile ja Ida-Viru
Päästeteenistusele. Osalesime Simuna Vabatahtliku Tuletõrje 100. aastapäeva tähistamisel. Õhtul oli ühine simman.
11.-15. juulini toimus Valgemetsas Vabariiklik noorte tuletõrjujate laager, millest võttis osa Veikko Juusu koos nelja noorega.

22

RAE SÕNUMID

august 2005

SPORT

Rammumehed kohtusid Lagedil
Kodukandiliikumise- ja ratsaspordiklubi „Lagedi Kanged Kargajad” valmistas ette ja korraldas
17. juulil Lagedi kiigeplatsil võistluse Rae Rammumees 2005. Tänavu on Eestimaa rammumeeste võistluskalendris 12 jõukatsumist. Need on
toimunud Tartumaal, Järvamaal, Saaremaal, Võrumaal ja mujalgi. 31. juulil toimus Rocca al Mare Kaubanduskeskuse parkimisplatsil võistlus
Eestimaa Rammumees 2005.
Rae Rammumehe võistlusele oli osalejaid
tulnud Tallinnast, Tartumaalt ja Ida-Virumaalt.
Tänavu ei osalenud möödunud aasta võitja
Andrus Murumets, kes tegi samal ajal mehetegusid Riias, Euroopa Meistrivõistlustel.
Meie võistlusel oli seitse ala. Esimene ala
oli sangpommi heitmine üle pea. Kõige kaugemale lennutas 32kilogrammilist sangpommi Peeter Aan, tema heite pikkuseks mõõdeti
5,81 m. Teiseks alaks oli 120 kg raskuste kandmine ja suure traktorikummi kantimine. Traktorikummile tuule alla tegemine oli enamikule pealtvaatajatest tõsiseks katsumuseks, võistlejatel tuli seda aga kantida kolm korda edaspidi ja siis stardijoonele tagasi.
Kolmandaks
alaks oli 12 kg raskuste hantlite hoidmine küljele väljasirutatud kätega. Parim aeg,
täpselt 1 minut, kuulus
taas Peeter Aanile. Neljandaks alaks oli jõutõmme, kus võistleja pidi ca
200 kg raskuse kangi maast põlvede
kõrgusele tõstma. Paremus sel-

Võitja Peeter Aan tõstmas 120-kilost
betoonkuubikut.

gitati tõstete arvu järgi ja parim sellel alal oli
Renat Kimmer Tallinnast.
Viies ala oli istudes ree tõmbamine kruusateel. Ree, täpsemalt saani peal istusid kolm
kaunist noort daami. Kuues ala oli vinna
tõmmatud kiige hoidmine aja peale. Viimaseks alaks oli 120, 140, 160 ja 180 kg raskuste betoonkuubikute tõstmine autokasti.
Paremus selgitati tõstetud raskuste arvu ja
ala sooritamiseks kulunud aja järgi. Kõige
suurema, 180 kg raskuse, sai peale tõsiseid
ponnistusi ainsana veoauto kasti Peeter
Aan.
Peeter Aan Tartumaalt võitis seitsmest
alast kuus, jäädes teiseks vaid jõutõmbes. Nii
saavutas ta võistluse esimese koha. Teisele kohale tuli Igor Gali©evski Tallinnast ja kolmandale Renat Kimmer samuti Tallinnast. Et võistlejatel oli tõsine tööpäev, seda kinnitab ka asjaolu, et Jüri Perearstipunkti pereõel Anne
Ruudnal tuli nii mõnegi võistleja kätele tekkinud ville tohterdada.
Paralleelselt rammumehe võistlusega toimusid täpsusvõistlused lastele. Esimeseks
alaks oli rõnga vise autokummidesse. Võisteldi suuremate ja väiksemate klassis. Parimateks olid Ilgar Kulijev ja väikemees Kristjan.
Rõngaviskel tehti ka viievooruline finaal, kus
parimaks osutus Bahtijar Kulijev. Teiseks alaks
oli rõnga viskamine eri kaugusel asuvatele joogipudelitele, siin olid täpsemad Ilgar ja Bahtijar
Kulijevid, Tarvi Tiido, Heigo Vilkre, Kristjan
Lepik ja Nastja Zedko. Kolmandaks ja viimaseks alaks oli noolemäng, kõige kaugemalt tabas märklauda Kristjan Aberut. Alade parimad
said auhinna.
Laste võistlused valmistas ette ja viis läbi Eele Sekk Lagedi Põhikoolist. Põhivõistluse peakorraldaja oli Raivo Kruuk, peakohtuniku tööd tegi Aadi Potter. Sekundeid ja
meetreid lugesid Enno Lindma ja Enn Kikas.
Sekretariaadis olid Reet ja Rein Karm. Kokkuvõtete tegemise ja diplomite väljakirjutamise ajal musitseeris Kuuno Kasak. Helivõi-

Lagedi Rammumees 2005 tiitliga pärjatud Peeter
Aan on tagareas vasakult kolmas, esireas võrdlevad karikaid (vasakult) teise koha omanik Renat
Kimmer ja kolmanda koha saanud Igor
Galizhevski.

menduse ja taustamuusika eest hoolitses Rene Lust. Võistlusplatsil toimuvat kommenteeris Meelis Sekk. Autasustamistseremoonia viisid läbi vallavolikogu liige Endel Lepik, võistluse peakorraldaja Raivo Kruuk ja
peakohtunik Aadi Potter. Lillekimbud võistlejatele andis üle ja sai rammumeeste kätt suruda Reet Karm. Sööki-jooki nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele pakkus Signe
Klemm Jõe poest.
Aitäh kõigile, kes võistlustele kaasa aitasid. Loodan, et ka pealtvaatajad veetsid meeldiva pealelõuna ja noored said innustust rauaga rassimiseks.
Järgmisena võistlevad Lagedi kiigeplatsil
ratsutajad. 13. – 14. augustil on Lagedil Eesti
meistrivõistlused ponide takistussõidus ja
voltižeerimine Lagedi karikale, 28. augustil
aga traditsiooniline Lagedi Derbi 2005.
Kohtumiseni kiigeplatsil!
Rein Karm
Lagedi kodukandiliikumise klubist

Kergejõustiklased ja
võrkpallurid käisid
suvemängudel

Rae valla jahilaskurid tõid Eesti
meistrivõistlustelt pronksmedali

Valdade XIII suvemängud toimusid 2.-3. juulil Tartumaal Ülenurmel.
Kokku olid võistlustele sõitnud 71 Eestimaa valla esindused ja nende seast olid võidukad Tartu valla esindajad. Rae valla sportlased saavutasid üldarvestuses 45. koha, Harjumaa valdade seast oldi seitsmendal kohal.
Rae valla poolt olid võistlustules võrkpallurid (kaks võistkonda) ja kergejõustiklased. Viimased saavutasid üldarvestuses 24. koha ning võrkpallurid jagasid kohti 17-26ndani.
Valdade suvemänge korraldab Eesti Maaspordi Liit „Jõud”.

25.-26. juunil Männiku jahilasketiirus toimunud Eesti meistrivõistlustel jahilaskmises (skeedis) saavutasid kolm meie valla jahilaskurit häid tulemusi. Meeskondlikus
võistluses said Anti Järvelaid, Margus Valgma ja Ivar Puhk pronksmedali.
Kõik mehed osalesid ka individuaalvõistlustel. Kui Anti Järvelaiu näol on
tegemist staazhika ja kogenud sportlasega, siis Margus Valgma ja Ivar Puhk
osalesid kõrgetasemelistel võistlustel esmakordselt.
Meeskondlik võistlus, kus meie valla
esindajad edukad olid, kestis kaks päeva.

Esimesel päeval tuli lasta 75 märki ja teisel
päeval 50 märki. Tihe rebimine käiski põhiliselt kolme võistkonna – Rae valla, Ida-Virumaa ja Harju MSPK vahel.
Sel hooajal kohtuvad jahilaskurid veel
7. oktoobril Rae valla jahilaske meistrivõistlustel, mis viiakse samuti läbi Männiku lasketiirus ning mille eestvedajaks on olnud
Margus Valgma.
Tänusõnad kuuluvad ka Rae vallavalitsusele, kes on aastate jooksul jahilaskesporti jõudumööda toetanud.
Indrek Uuemaa
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VARIA
Juunikuus registreeritud
sünnid

Juulikuus registreeritud
sünnid

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

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

Karl Teppo
Lisella Korzunov
Markus Kass
Kirsika Kivimäe
Veronika Melnitsenko
Andres Talvet
Christopher Gutmann
Kertu Hermaküla

Marten Nadel
Kirsi Eliis Ree
Nataly Järvik
Marcos Toompuu
Raido Villiko
Horret Veevo
Marta Tirs
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Õnnitleme
vallavanemat ja
tema abikaasat

vanavanemateks
saamise puhul!
Keskerakonna
Rae osakond

JUULIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
MARET VESKI
AIME KALJURAND
HARALD SUIDRE
IDA MUTIKOVA
HILDA KRAAVIK
JULIETTE- ELGA TAMM
NATALJE LUNDA
HELMI ÕISLA
LELJA KRINAL
LINDA KULMET
ZINAIDA KLIMOVA
LINDA LEIDLA
ELLEN PUUMEISTER
ENDLA KIVVISTIK
VILMA SALUMÄE
VAIKE -VEELAINE MÄTTAS
AINO LAID
EMMI KOPPEL
LY- EVI ULEKSINA
LEONORA HORTLA
TIIA KARUS
ILME MOSSOV
EVI PRINGI
JUHAN POOM
ANTS LISSMANN
HELLE KIRJANEN
ASTA JAUP
LINDA MALKUS
ALEKSANDER TARASENKO
ARVED LANT
MAIE NIIN
LUDMILLA UNOJAN
AGO HIO
EDGAR SIEM
VOLDER PINTMAN
ARVO SPELMAN
ARNE NIIN
SULEV LAINESTU
ENN LAIDVEE
PEETER ORUMAN

AUGUSTIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
92
91
91
87
87
87
86
84
84
83
83
82
82
82
82
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

ALINE KALLASTE
91
VILMA VILJAK
90
VEERA ROOSAAR
88
IDA UUS
86
HILDA KÄOSAAR
84
HEINO JALAKAS
84
ARMILDE KESKÜLA
83
LAINE KUNTS
82
JOHANES KRISTJANSEN 82
FERDINAND TAMMEKIVI 82
KARL KAARLI
82
NIKOLAI PARKONEN
82
LINDA SELKS
81
ERLI MÄEVÄLI
81
LOREIDE-STEPANIDE ISOP 80
RICHARD MASIKAS
80
VAIKE- ROSILDA BALASJAN 75
LEO NUUT
75

AIME JÄRV
VIIVE ALJAS
UUNO HELMAR
LÜDI OJA
NIINA LIIVAMÄGI
JOHANNES TÕRS
REIN SAUGLA
HELGE JÕESSAR
HELJU KAASIK
MAIVE KURRUSK
VIRVE JAAMUL
JÜRI PETERSON
ENNO MOISAR
MATI RENT
ILMAR ROOSMANN
AARE-AUGUST VOITKA

Palju õnne!

Juunikuus registreeritud surmad
1. Vilma Vilu
2. Harald Heinsoo
3. Vaike Kärgits
Juulikuus registreeritud surmad
1.
2.
3.
4.
5.

Helga Karu
Mati Kaljulind
Rudolf Sinep
Ülo Piisang
Urve Poltimäe

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
Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com

70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3500 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Soovime osta
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KUULUTUSED

Otsime

ÕNNE PUBI

MAAD

Avatud

Rae vallas.

E - N 11.00 - 18.00
R 11.00 - 03.00
L 12.00 - 18.00

Tel 6 466 130
Fax 6 444 064
Gsm 55 49 460
e-post toomas@rilanto.ee

KOKKA

12. augustil toimub

Info tel 6 034 350

KARAOKE
algusega kell 22.00
SISSEPÄÄS TASUTA!!!

Annan üürile
1-TOALISE
KORTERI

Lagedil
Tel 53 928612

TV- ja SATantennide
paigaldus,
projekteerimine
Hinnad soodsad,
garantii

PARIMATELE AUHINNAD
Meil on võimalik pidada sünnipäevi, juubeleid, peiesid
jne. Võimalik tellida laudu nii
koju kui firmasse. Tellida
saab võileivatorti 80.-/kg.

Asume
Aruküla tee 27, Jüri

Tel 55 69 38 58

Soovin osta
või üürida

Sanglepa talu

3-5 aastaks
2-3 toalise
korteri Jüris

DEKORATIIVISTIKUID

Tel. 52 41 302, 603 4370
martin@btl.ee

Tel 6 034 350
53 481 206

kasvatab

www.hot.ee/sanglepa
tel. 5276985
Vaskjala küla Pärna 10

Soovime osta
MAAD
Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ
Tel. 53417582 ja 6602595
e-post: kivinuka@kivinuka.ee

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

