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Registreerimise kampaania tõi valda
ligi 100 uut inimest
Esimest korda toimunud kampaania uute elanike registreerimiseks oli üle ootuste
edukas, detsembrikuu jooksul
märkis end valla elanikuks
ligi 100 inimest.
Registreerimise kampaania tõi kaasa vahvaid üllatusi. Nii selgus alles peavõitjale,
5000-kroonise televiisori võitnud Priit
Ratassepale helistades, et tegemist on tõepoolest Rae vallaga seotud Ratasseppade
suguvõsa esindajaga. Nimelt oli võidumehe
vanaisa Rae koolimaja juhataja Johannes
Ratassepp ning Rae koolimaja oli tema isa,
koorijuhi ja professori Arvo Ratassepa
sünni- ja lapsepõlvekodu. “Meie pere asub
elama küll Peetri külla, kuid pisut nostalgiliselt võiks öelda küll, et tulen oma juurte
juurde tagasi,” ütles PRIIT RATASSEPP.
Teine üllatus tuli ilmsiks juba 4.jaanuaril
vallavalitsuse istungil toimunud loosimisel,
kui vallamaja sekretärid nimetasid juhuslikud võidunumbrid. Ühe lohutusauhindadest, 500-kroonise kinkekaardi võitis valla
üks noorimaid elanikke – alles detsembrikuus sündinud RASMUS LIIV, kes polnud
loosimispäevaks veel kuuvanunegi. Väike
kaksikupoiss magas koos oma õekesega küll
auhinna vastuvõtmise maha, kuid loodetavasti saadab loosiõnn teda kogu ülejäänud
elu.
Teise lohutusauhinna võitis MARKO
HEINSOO, kes asub lähitulevikus koos
oma abikaasa ja kahe väikese lapsega elama
Veneküla külla. Tema sõnul tuli võiduteade
ootamatult, loosiõnn ei ole siiamaani nende
perele väga tihti naeratanud.
Terve kuu toimunud elanike registreerimise kampaania oli Rae vallavanema Raivo
Uukkivi sõnul õnnestunud. Aasta viimasest
kuust sai registreerimise osas terve möödunud aasta rekordkuu.

Väike võitja Rasmus Liiv oma isa Madise
süles, kõrval ema Piia Saluste tema kaksikõega.
Priit Ratassepp koos abikaasaga tunnistasid, et televiisori võitmine oli tõeline
üllatus, kuna perekonnal oli niiehknii plaanis
end Rae valla elanikeks registreerida.

Elanike registreerimise
kampaaniat jätkatakse ka
alanud 2005. aastal.
Kõigi nende vahel, kes
märgivad rahvastikuregistris oma elukohaks Rae
valla, loositakse iga kuu
välja üks 1000-kroonine
kinkekaart.
“Vallamajas registreeris end Rae valla
kodanikuks 93 inimest ning 1. jaanuari seisuga elab meie vallas 8084 kodanikku. Võrreldes 2004. aasta algusega on elanikeregistrisse juurde tulnud 175 inimest,” ütles
Uukkivi.

Aasta lõpul toimub kõigi
uute registreerunute vahel
pealoos, mille auhinnaks
on 10 000 kroonine võit.
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Soojahinna tõus on
majanduslik paratamatus

Represseeritutele
mõeldud soodustuse
hulk suurenes

AS ELVESO juhatus otsustas teha Rae Vallavalitsusele ettepaneku tõsta soojusenergia tariifi alates 1. aprillist 2005, uus hind nii erakui juriidilistele isikutele on
495 krooni kilovatt-tunni
eest.

Alates jaanuarikuust võivad represseeritud
saada olulisemalt suuremaid soodustusi nii
taastusravi, hambaravi, ravimite kui meditsiiniliste abivahendite soetamisel. Avanes ka
võimalus saada soodustust ühistranspordi
kasutamisel.
Hambaravi, ravimite, visiiditasu ja meditsiiniliste abivahendite ostmisel tasutakse
represseeritute eest aastas kokku kuni 1000
krooni. Taastusravi hüvitis, kui inimene saab
vanaduspensioni või on üle 63 aasta vana, on
kuni 1000 krooni aastas. Sõidusoodustust
võib saada aastas kuni 500 krooni.
Taastusravi osas hakkasid jaanuarikuust
kehtima järgmised tingimused:
1. taastusravile minekuks ei ole enam
vaja võtta arstilt saatekirja
2. hüvitamisele kuulub pärast tasumist
esitatud tšeki alusel nii ambulatoorselt kui
statsionaarselt osutatud taastusravi. Seega
pole oluline, kas ravil viibiti sanatooriumis,
haiglas või tervisekeskuses
3. kes sai taastusravi 2004. aastal ja ei
taotlenud sotsiaalametist garantiikirja, nendele hüvitatakse kuni 500 krooni
4. kui inimene ei soovi või tal puudub
võimalus ise taastusravi eest maksta, esitab
ta sotsiaalametile avalduse ja talle väljastatakse garantiikiri, et sotsiaalamet maksab
hiljem tema eest kuni 1000 krooni.
Avalduste esitamisel taastusravi või ravimite puhul tuleb avaldus esitada ainult
esimesel pöördumisel sotsiaalametisse. Järgmiste pöördumiste korral piisab ainult
tšekkide viimisest või saatmisest. Vähenesid
ka tšekile esitatavad nõudmised – sellel peavad olema kirjas tšeki väljastaja andmed,
teenuse/ravimi nimetus, inimese nimi ja isikukood ning kuupäev.
Sõidusoodustuse taotlemisel tuleb esitada avaldus ja hüvitamisele kuuluvad sõidupiletid, seda võib teha ka posti teel. Sõidusoodustus makstakse pangakontole või posti
vahendusel. Represseeritule hüvitatakse
50% ostetud pileti hinnast, kuid mitte rohkem kui 500 krooni kalendriaastas. Sõidupilet, mille kompenseerimist taotletakse,
võib olla linnaliini, riigisisese liini, maakonnaliini kui ka näiteks rongipilet.
Kõiki hüvitiste dokumente võib esitada
aastaringselt, kuid hiljemalt 2006. aasta
10. aprilliks.
1.jaanuaril 2004 jõustunud seaduse kohaselt on represseeritud isikud genotsiidiohvrid, okupatsioonirezhiimide poolt vangistatud isikud (tõekspidamiste, varandusliku
seisu, päritolu või usu tõttu vangistatud),
võõrvõimule vastu hakanud vabadusvõitlejad, küüditatud, tööpataljonis olnud, metsavennad, kiiritus- või tuumakatastroofi
ohvrid ning asumisel või kinnipidamiskohas
sündinud lapsed.

Mis sellise otsuse põhjustas? 1.septembrist 1997 kuni tänavu novembrini kehtisid
Rae valla Jüri katlamajas toodetavale soojusenergiale järgmised hinnatariifid:
elanikele 420 kr/MWh, juriidilistele isikutele 430 kr/MWh ja valla osalusega juriidilistele isikutele 495 kr/MWh. Keskmine
müügihind oli seega 432 kr/MWh.
Möödunud 7 aasta jooksul on kallinenud kõik soojusenergia omahinda mõjutavad kulud, mille kohta leiab täpsema info tabelist.
kuluelemendid

Seega pidime müügihinda tõstma
14,41 %, et saaksime kõik oma kulutused
kaetud. Nagu tabelist näha, on kõik soojusenergia hinda mõjutavad kuluartiklid
kasvanud 5 – 32 protsenti. Seega on AS
ELVESO müünud Jüri elanikele soojusenergiat juba mõnda aega kahjumiga. Et
majanduslikult polnud võimalik enam
kahjumlikku tegevust jätkata, kehtestaski
Rae Vallavalitsus AS ELVESO juhatuse
ettepanekul alates 01.aprillist 2005 uueks
soojuse hinnaks 495 kr/MWh. Sellekohane vallavalitsuse määrus nr.18 on
avaldatud täistekstina ka selles vallalehes.
Juhin tähelepanu sellele, et soojuse
hinna tõus 14,41 protsenti on minimaalne,
katmaks omahinda mõjutavate komponentide hinna tõusu. Loodetavasti suudame hoida uut hinnataset stabiilsena pikemat aega ning pakkuda Teile igati kvaliteetset teenust.
Toomas Heinaru,
AS ELVESO juhatuse liige

osatähtsus
omahinnas %
2

kulude kasv %

Kütus
28,3
Amortisatsioon
213
Töötasu, maksud
15,7
Üldhalduskulud
8,5
Elektrienergia
9,0
Muud
17,2
Kokku
100
** - veerg 4 = (veerg2 * veerg3)/100

18
14
5
7
32
12

1
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mõju omahinna
kasvule %**
4
5,10
2,98
0,79
0,60
2,88
2,06
14,41

Lagedi postkontoril uued lahtiolekuajad
Alates 1.veebruarist on Lagedi postkontor avatud
viiel päeval nädalas. Postikanne toimub kõikidel
nädalapäevadel v.a. pühapäev. Klientide parema
teenindamise eesmärgil pikendati postkontori lahtiolekuaegu.
Lagedi postkontor on avatud järgmiselt:
T, N, R
9.00 – 17.00
K
10.00 – 18.00
L
9.00 – 12.00
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-1- Johannes Tõrs ja Veikko Juusu üritavad
päästa veeuputusse sattunud tualetti, mis
hakkas mere poole triivima.
-2- Johannes Tõrs ja Veikko Juusu naasevad
õnnestunult lõppenud tualetipäästmise operatsioonilt.
-3- Vaade Patika sillalt, kus tee asemel oli
korralik veetee.
-4- Lipuväljak Lagedi Vabadusvõitluse muuseumis.

-1-2-

-3-

Torm tekitas üleujutusi nii
maal kui keldrites
-4-

Eestimaad tugevasti räsinud
orkaan tekitas kahju ka meie
vallas.
Pühapäeval, 9. jaanuaril oli Jüri gümnaasiumi kogu keldris meetrijagu vett, väiksem
uputus oli ka Lagedi koolis. Oma pumbad ei
saanud ootamatu veetulvaga enam hakkama
ja abi saadi MTÜ Rae tuletõrje– ja Päästeseltsi käest.
Pirita ja ka Leivajõe tase on tõusnud nii
kõrgele, et veel möödunud nädalal oli näiteks Pirita jõgi Veskitaguse küla puusilla
juures jõesängist väljunud ja voolas üle tee.
Leivajõe ümbrus oli uputatud, Külmapargis
oli vee all Vabadussõja muuseum ja Lagedi
settetiikide asukohta võis vaid aimata.
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DVD esitluse puhul kogunesid vastremonditud saali kõik Taaramäe lasteaia lapsed.

Detsember oli Taaramäe
lasteaia jaoks õnnelik
üllatustekuu
22. detsembril olid lasteaia külalisteks
ansambli Meie Mees liikmed, kes
esitlesid äsjaremonditud saalis
"Lastelaulude Karaoke" plaati.
“Lastelaulude Karaoke" DVD valmis koostöös ka
Taaramäe lastega, kes laulavad ja tantsivad mitme
plaadil kõlava laulu juures: Põdra maja, Meistrimehed oleme, Jänku Jenka, Kui sul tuju hea. Jüri
lasteaia lapsed on plaadil kõige nooremad esinejad, lisaks
neile osalevad laulude esitamisel ka Jüri Gümnaasiumi mudilaskoori
lapsed.
DVD laulude lindistamise ettepaneku tegi lasteaiale ansambli
Meie Mees produtsent Emil Oja. Enne laulude lindistamist toimus ka

Markus Mõttus proovis hoogsalt ansambli
Meie Mees poolt kingituseks toodud laste
trummikomplekti.

lasteaias joonistamine teemal Laulev laps. Nii mõnedki
Taaramäe lasteaias valminud tööd on trükitud ka
DVD kaantele, esikaanel on 6-aastase Hanna
Karoliine Paesülla pilt. Detsembrikuus toimus lasteaia ruumides ja ka õues laulude filmimine ning
enne jõule tuldi vahvas koostööd tehtud plaati juba
lasteaeda näitama. Lasteaia muusikakasvataja Külli
Leplandi ja juhataja Tuulike Seljamaa sõnul olid lapsed
filmivõtetest tõelises vaimustuses. “Tegime küll mitmeid kordi proove ja kokku olime väljas isegi mitu tundi,
kuid lapsed olid vaprad ja kuigi nad ka pisut väsisid, tegid
nad ikka ja jälle oma ettenähtud liigutusi uuesti,” ütles
Tuulike Seljamaa. Lastekaraoke plaadi esitlusel olid Meie
Mehe liikmed ka päkapikkude rollis, sest lasteaiale toodi
lisaks DVD-plaatidele kingituseks süntesaator, DVD-mängija, lastele
mõeldud trummikomplekt, mikrofonid ja kitarr.

2004. aasta oli Elisabethi ja Oliveri aasta
Eelmise aasta populaarsemad laste nimed
Rae vallas registreeritud sündide puhul oli
tüdrukute seas Elisabeth ( 4 korda ) ja poiste
seas Oliver ( 3 korda ).
Omapärasemad tüdrukute nimed olid
Eela, Eike Mari, Kirte Miina, Ranella ja
Vanessa-Lizethe ning poiste seas Ayman
Sandrean, Eren Daniel Remsi, Karl Gustav
Adolf, Ranet ja Thor-Aron.

Kokku registreeriti vallamajas 88 sündi,
neist 45 olid poisid ja 43 tüdrukud. Enamik
sündinud lastest olid pere esimesed järeltulijad:
88st sündinust said esiklapse tiitli koguni 45.
Pere teise lapsena sündis 33 beebit.
Neljas perekonnas sündis juba neljas ja
ühes perekonnas koguni viies laps.

Vallas sündis 2004. aastal ka kaks paari
kaksikuid – poiss-tüdruk ning tüdruk-tüdruk
kaksikud.
Kogu Harjumaal registreeriti eelmisel
aastal 1289 sündi ja ka maakonna lõikes
sündis poisse tüdrukutest pisut rohkem. See
on 89 last enam kui 2003. aastal ning iive on
Harjumaal jätkuvalt positiivne.
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Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine
saab reaalsuseks
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Gümnaasiumi rekonstrueerimise plaanid võtavad järjest
selgemaid piirjooni, käimas
on viimased tulised vaidlused
projekti üle ning loodetavasti
algab ehitus mais-juunis.

Lisaks olemasolevale koolihoonele on plaanis ehitada uus algkoolimaja, praeguse aula
asemele tuleb Jüri raamatukogu. Aula ehitatakse praegu olemasoleva koolimaja juurde
ning spordisaali otsa tuleb ujula koos jõusaali, aeroobika- ja maadlussaaliga.

Tänase seisuga on leitud uuele koolihoonele projekteerija. Projekti valmimise
tähtaeg on 28.veebruar 2005. Paralleelselt
projekteerimisega on käivitatud ehitaja leidmiseks korraldatava riigihanke pakkumisdokumentatsiooni koostamine. Pakkumine
kuulutatakse välja veebruari alguses. Töödega saab reaalselt alustada mais 2005.
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisprojekti elluviimiseks vajalikku raha saamine
riigilt või Euroopa tõukefondidelt on otseselt
seotud projekti valmimisega. Kuna projekti
polnud, ei võetud gümnaasiumi rekonstrueerimist ka KOIT (kohalike omavalitsuste
investeeringute tugi) kava nimekirja.
Kooli juurdeehituse ja rekonstrueerimise
projekti koostab projekteerimisfirma AS
RTG Projektbüroo, mis omab ka varasemat
suurt kogemust üle 50 miljonilise ehitus-

Harjumaa Ühistranspordikeskus alustas tööd
Alates jaanuarist korraldab maakonna
ühistransporti mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus, mis asutati
eelmise aasta septembris Harju maakonna kohalike omavalitsuste ja riigi poolt.
Harjumaa Ühistranspordikeskus asub
aadressil Rävala pst 8 C-110, keskuse
kontakttelefon on 661 6910 ning sellelt
saab infot kõikide Harju maakonna ühistransporti puudutavate küsimuste kohta.
Keskuses hakkab tööle 5 inimest: arengu-

planeeringu, sõitjateveo ja järelevalve spetsialistid, büroojuht ja tegevdirektor.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse eesmärgiks on ühistranspordi terviklik korraldamine Harju maakonnas, et tõsta ühistransporditeenuste kvaliteeti ja tagada
maakonna elanikele soodsamad veoteenused. Selle aluseks on optimaalne liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning
ühtne piletisüsteem.
Evelin Uibokand,
Maavalitsuse nõunik

maksumusega koolide projekteerimisel.
Projekti täpne maksumus selgub projekteerimise käigus. Üks küsimus, millega maaamet veel tegeleb, on seotud maa kandmisega kinnistusraamatusse.
Praegu ei ole maa, millel gümnaasium
asub, sinna veel kantud. Jüri Gümnaasiumile
on määratud vallavalitsuse 09.03.2004.a.
korraldusega nr. 226 teenindusmaa 9,31 ha.
See korraldus oli ka aluseks maamõõtmise
tellimiseks, mõõtmine on tänaseks päevaks
tehtud.
Vallavalitsuse 18. jaanuari istungil arutleti volikogu eelnõu üle, millega saaks taotleda praeguse koolihoone alust ja selle
teenindamiseks vajalikku maad munitsipaalomandisse. Juhul, kui volikogu eelnõud
toetab, saab ka katastriüksuse moodustamise
toimiku lõplikult valmis teha.
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Ülevaated
volikogu
istungitest
21. detsembril toimunud volikogu päevakorras oli 26 punkti, istungilt puudusid
Agu Ojasoo, Vello Voog, Helin Kangur,
Kaarel Tamm ja Madis Sarik. Enamik päevakorra punktidest olid seotud detailplaneeringute kehtestamise ja algatamisega ning
katastriüksuste sihtotstarbe määramisega.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Lagedis, Jaama tn.1 asuv sotsiaalmaa suurusega 5770 ruutmeetrit. Otsustati võõrandada
avalikul enampakkumisel Terikualuse kinnistu. Avaliku enampakkumise alghinnaks
määrati mitte vähem kui 100 kr/m².
28. detsembril toimunud volikogu päevakorras oli 8 punkti, istungilt puudusid
Kaarel Tamm, Tatjana Lelov ja Endel Lepik.
Avatud mikrofonis esitas Meelis Rosenfeld
vallavanemale arupärimise Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise teemal. Esimese päevakorrapunktina otsustati muuta valla 2004.
aasta eelarvet. Seejärel toimus Rae valla
2005.aasta eelarve II lugemine ning selle
vastuvõtmine (lehes määrus nr. 54, lisadega
saab tutvuda vallamajas ja internetis). Kolmas ja neljas päevakorrapunkt oli seotud
Kurekivi kinnistu võõrandamisega avalikul
enampakkumisel. Otsustati muuta AS Elveso põhikirja (tänases lehes otsus 350 koos
lisadega). Toimus kahe eelnõu esimene
lugemine: teemadeks pedagoogide töötasud
ning spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse eraldamise kord. Informatsioonide osas
andis jurist Gunnar Nuuma ülevaate ühest
ringkonnakohtu otsusest.
11. jaanuaril toimunud volikogu päevakorras oli 10 punkti. Avatud mikrofonis
esitas Meelis Rosenfeld arupärimise abivallavanem Meelis Kasemaale seoses Kirikukopli pargi rajamisega. Toimus arutelu kahe
maavaidluse teemal, kuna Lagedil ja Assaku
piirkonnas on maatükid, mille omanikud ei
ole rahul erastamise käiguga ja soovivad vallaga rahalist kohtuvälist kokkulepet. Volikogu otsustas, et kohtuväliseid kokkuleppeid
ei tehta ja edasi vaieldakse kohtus. Teine
päevakorrapunkt puudutas 14.detsembri
määruse nr.43 muutmist seoses alampalga
muutumisega. Kolmanda punkti juures toimus emotsionaalne ja erinevaid arvamusi
üles tõstnud arutelu pedagoogide palkade
teemal (tänases lehes määrus nr.56). Neljanda punktina otsustati vastu võtta spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse eraldamise kord (tänases lehes määrus nr.57).
Toetati ühe detailplaneeringu algatamise
tühistamist ja ühe detailplaneeringu algatamist. Seitsmes punkt puudutas Rae valla teede registrisse kandmist. Kaheksanda punkti-

Otselülitused
volikogu saali
“Silitage oma käed ära!”
Volikogu esimees Veigo Gutmann kutsub
21. detsembri istungil volikogu liikmeid,
kes ei taha kuidagi pärast 5-minutilist
vaheaega tagasi istungisaali tulla.

“Tahaks ametnikuks.”
Volikogu liikme Vello Voogi reaktsioon
sellele, kui ta kuulis 11. jaanuari istungil
oma küsimusele vastuseks, et ametnik on
oma tegevuses selles osas vaba, et kui
vallale tuleb suur kahjunõue, siis ametnik
otseselt ei vastuta.

Volikogus on uus liige
Rae valla 6. jaanuari 2005 otsuse nr.1
järgi lõpetati vallavolikogu liikme Toomas Välimäe volitused seoses tema püsiva elukoha muutusega ja määrati vallavolikogu asendusliikmeks Isamaaliidu nimekirjas kandideerinud Virgo-Jürgen
Lips.
VIRGO-JÜRGEN LIPS on sündinud 10. aprillil 1969. aastal ning tegeleb
kinnisvaraarendusega, olles osaühingu
Loopere juhatuse esimees.

na oli päevakorras vallavanema vastus Meelis Rosenfeldi arupärimisele Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise teemadel. Arupärimise küsimuste ja vastustega saab tutvuda
www.raekodanik.ee leheküljel. Viimase
punktina oli päevakorras ülevaade AS
ELVESO soojatootmise võõrandamisest. Tänaseks on toimunud torude mõõdistus ning
tegeletakse nende kandmisega ehitusregistrisse. Käib ettevalmistus ettevõtte turu-

“Väga kummaline on meil
käitumine – esitad küsimuse
ja siis ei kuulagi vastuseid.”
“Ma teen vaheaja ja elage
ennast teiselpool ust välja.”
“Enne järgmist volikogu
istungit jookseb iga mees
10 kilomeetrit ja siis ei ole
tahtmist siin esineda.”
Volikogu esimees Veigo Gutmann kutsub
volikogu liikmeid korrale 11. jaanuari
istungil.

väärtuse väljaselgitamiseks, riskide hindamiseks, ostjale kohustuslike tingimuste
(investeeringud 10 aasta lõikes, hind ja selle
muutumise valem teenuste lõikes järgnevaks
10 aastaks jne) määramine.
Kõigi volikogu istungitel vastu võetud
otsuste ja määruste täistekstid on olemas
valla koduleheküljel aadressiga www.rae.ee,
alajaotuses Omavalitsus => Valla volikogu
=> Õigusaktid.
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OTSUS
Jüri 28.detsember 2004 nr 350
Aktsiaseltsi ELVESO põhikirja muutmine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50,
313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399;
81, 542) § 22 lõike 1 punktist 24, § 35 lõikest 3, äriseadustiku (RT I 1995, 26/28, 355; 1998, 91/93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360;
57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332; 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61,
375; 63, 387; 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) § 298 lõike 1 punktist 1, Rae valla põhimääruse
§ 55 lõike 1 punktist 3 ning tulenevalt asjaolust, et vallavolikogu tegutseb Aktsiaseltsi ELVESO aktsionäride erakorralise üldkoosolekuna, Rae
Vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta Aktsiaseltsi ELVESO (äriregistrikood 10096975) põhikirja ning lisada sinna punkt 1.4 alljärgnevas sõnastuses: “Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril”.
2. Arvestades punktis 1 tehtud muudatust kinnitada juurdelisatud Aktsiaseltsi ELVESO põhikiri uues redaktsioonis, mis jõustub vastava kande
tegemisel äriregistris.
3. Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
28. detsembri 2004.a
otsusega nr 350

Aktsiaseltsi ELVESO
PÕHIKIRI
1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD
1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts ELVESO
1.2 Aktsiaselts ELVESO, edaspidi nimetatud selts, aadress on:
Ehituse 9
Jüri alevik
Rae vald
75301 Harju maakond
1.3 Seltsi tegevusalad on:
soojusenergia tootmine ning müük;
energia edastamine ning jaotamise teenuse müük;
elektrienergia müük;
elektri-, elektroonika-, side- ja signalisatsiooniseadmete
remontimine ja hooldamine;
elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine,
kontrollimine, katsetamine, remontimine ja hooldamine;
kanalisatsiooniteenuste osutamine, vee tootmine ja
müümine ning eelnevates punktides loetletud
valdkondades vastavate seadmete valmistamine,
hooldus ja remont;
ehitus- ja remonttööd, isoleerimis- ja sanitaartehnilised
tööd;
metallist, puidust ja muudest materjalidest toodete
(v.a. väärismetallist) valmistamine;
kaubandus ja vahendustegevus;
konsultatsioonide andmine, loengute pidamine, koolitus
ja väljaõpe eelpoolloetletud valdkondades;
kinnisvara haldamine, hooldamine, opereerimine ja
müük.
1.4. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
2. AKTSIAKAPITAL, SELLE SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE
2.1 Seltsi miinimumkapitaliks on 4 600 000 (neli miljonit kuussada
tuhat) Eesti krooni. Seltsi maksimumkapitaliks on 18 400 000 (kaheksateist miljonit nelisada tuhat) Eesti krooni.

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE
2.2 Aktsiakapitali suurendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali
suurendamiseks märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teates
äriseadustiku § 339 nõutud andmed.
2.3 Üldkoosolek otsustab aktsiakapitali suurendada, kui selle poolt on
antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
2.4 Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, tuleb
põhikirja muutmine otsustada enne aktsiakapitali suurendamist.
2.5 Kui aktsiakapitali suurendatud osa on täielikult sisse makstud,
esitab juhatus äriregistrile avalduse aktsiakapitali suurendamise kohta
sellekohase märke kandmiseks äriregistrisse. Juhatus peab esitama
avalduse äriregistrisse aktsiakapitali suurendamise kohta kuue kuu
jooksul aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest.
Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.
2.6 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega,
täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta. Sissemaksed võivad
olla rahalised või mitterahalised.
SISSEMAKSETEGA AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE
2.7 Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus
märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga.
Aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille
poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.
2.8 Juhatus saadab üldkoosoleku otsuse uute aktsiate märkimise
eesõigust omavatele aktsionäridele, kes ei võtnud üldkoosolekust
osa.
2.9 Uute aktsiate märkimise aja otsustab üldkoosolek, kuid see ei või
olla väiksem, kui kaks nädalat aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest.
2.10 Aktsiate märkimine loetakse ebaõnnestunuks, kui aktsiakapitali
suurendamise otsuses näidatud tähtaja jooksul ei märgita kõiki uusi
aktsiaid. Üldkoosoleku otsusega võib juhatusele anda õiguse pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15.
päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Kui tähtaega ei pikendata,
tagastab juhatus viivitamatult märkijate poolt tasutu ning aktsiakapitali
suurendamine jäetakse ära. Kui juhatusele antud uueks tähtpäevaks
on aktsiad märgitud, loetakse märkimine kehtivaks.
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2.11 Kui märkija ei ole tasunud sissemakset enne aktsiakapitali
suurendamise avalduse äriregistrisse esitamist või aktsiakapitali
suurendamise otsuses nimetatud tähtpäevaks, võib juhatus märkimisest tulenevad õigused ja kohustused teisele isikule (s.h mitteaktsionärile) üle anda. Märkija poolt tasutud summa, mis ei ületa 1/5 aktsia nimiväärtusest, kantakse reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse märkijale.
MITTERAHALINE SISSEMAKSE
2.12 Üldkoosolek võib anda õiguse tasuda aktsiate eest mitterahalise
sissemaksega.
2.13 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata ja mis on vajalik seltsi majandustegevuseks.
2.14 Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla seltsile osutatav teenus
või tehtav töö.
2.15 Aktsionär peab teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalisele sissemaksele.
2.16 Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel võetakse aluseks
asja või õiguse harilik väärtus (turuhind). Mitterahalise sissemakse
väärtust hindab juhatuse poolt määratud sõltumatu ekspert. Audiitor
esitab arvamuse, mis on aluseks hinna määramisel.
2.17 Kui mitterahalise sissemakse väärtus on väiksem, kui aktsionäri
poolt märgitud aktsiate hind, tasub aktsionär vahe rahas või loobub
vastavast osast märgitud aktsiatest. Kui mitterahalise sissemakse
väärtus on suurem, kui aktsionäri poolt märgitud aktsiate hind,
tagastab juhatus talle tekkinud vahe rahas või antakse täiendavalt
sama liiki aktsiaid, mille eest tasumiseks tehti mitterahaline sissemakse.
2.18 Kui ilmneb, et mitterahalisele sissemaksele on õigusi kolmandatel isikutel ja need õigused on seaduslikul alusel tekkinud enne mitterahalise sissemakse tegemist seltsi kasuks, tagastatakse mitterahaline sissemakse aktsionärile ja aktsionär tasub aktsiate eest rahas
ning hüvitab seltsile tekitatud kahju s.h. saamatajäänud tulu.
FONDIEMISSIOON
2.19 Aktsiakapitali võib suurendada fondiemissiooni teel üldkoosoleku otsuse alusel seadusega sätestatud korras.
3. AKTSIAD, NENDE NIMIVÄÄRTUS, LIIGID
NIMELINE AKTSIA
3.1 Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 1 000 (üks
tuhat) krooni. Üks aktsia annab omanikule ühe (1) hääle.
3.2 Nimeline aktsia annab omanikule järgmised õigused:
1) võtta osa aktsionäride üldkoosolekust isiklikult või oma volitatud
esindaja kaudu (volitus peab olema antud kirjalikult ja lisatud üldkoosoleku protokollile);
2) omada üldkoosolekul hääleõigust vastavalt tema omandis olevale
aktsia liigile;
3) saada üldkoosolekul informatsiooni seltsi juhatuse tegevuse kohta.
Juhatus võib keelduda informatsiooni andmisest, kui see kahjustab
seltsi majanduslikke huve;
4) saada dividende tema omandis olevate aktsiatega proportsionaalsest osast puhaskasumist, mis üldkoosoleku otsusega kuulub
jagamisele vastavat liiki nimeliste aktsiate vahel.
3.3 Nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
3.4 Aktsionär võib nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist.
VAHETUSVÕLAKIRI
3.5 Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju.
Võlakirja omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.
3.6 Selts võib väljastada ainult nimelisi vahetusvõlakirju, mis
vahetatakse nimeliste aktsiate vastu.
3.7 Vahetusvõlakirja nimiväärtuse kinnitab üldkoosolek. Vahetusvõlakirja vahetamisel aktsia vastu tasutakse nimiväärtuste vahe rahas.
3.8 Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3
aktsiakapitalist.
4. AKTSIONÄRI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1 Aktsionäri õigused tulenevad käesolevast põhikirjast ja seadusest.
4.2 Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.
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4.3 Aktsionär on kohustatud tegema oma aktsiate eest sissemakse
õigeaegselt. Kui aktsionär ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on ta
kohustatud maksma viivist 1% aktsia summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Kui aktsionär ei tasu aktsia eest ühe kuu jooksul
peale juhatuselt vastava teate saamist, kaotab ta õiguse aktsiale.
Viimasel juhul kantakse aktsionäri poolt tasutud summa, mis ei ületa
1/5 aktsia väärtusest ja viivis reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse aktsionärile.
4.4 Aktsionärile võib maksta dividende üks kord aastas kinnitatud
majandusaasta aruande alusel vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
4.5 Aktsionäril on õigus saada dividende rahas. Tema nõusolekul võib
dividende välja maksta ka muu varaga.
4.6 Aktsionär on kohustatud tagasi maksma temale võrreldes üldkoosoleku otsusega enam makstud dividendide summa, samuti
temale ebaseaduslikult tehtud muud väljamaksed.
4.7 Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi
tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust
eeldada, et see võib tekitada olulist kahju seltsi huvidele.
4.8 Aktsionär vastutab aktsionärina seltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest. Aktsionär ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks
olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse
vastu.
5. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD
5.1 Üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan.
5.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
5.3 Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku üks kord aastas,
kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui:
1) seltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist;
2) üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega
on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
3) seda nõuab nõukogu või audiitor.
5.4 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu, audiitori nõude saamisest, on aktsionäridel või
nõukogul või audiitoril õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
5.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks väljastab juhatus aktsionäridele
nimelised kutsed.
5.6 Korralise üldkoosoleku kutsed väljastatakse vähemalt kolm
nädalat ja erakorralise koosoleku kutsed üks nädal enne koosoleku
toimumist.
5.7 Üldkoosoleku kokkukutsumise teade peab sisaldama
Äriseadustiku § 294 lg 4 andmeid.
5.8 Üldkoosolek viiakse läbi üldjuhul seltsi asukohas või juhatuse
poolt selleks valitud kohas, millest teatatakse aktsionäridele teates.
5.9 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud
eelmärgitud esindatust, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid
mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata
koosolekul esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud,
kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.
Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku või
viiakse läbi kordusvalimised.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
Aktsia liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega, mille
poolt on antud vähemalt 9/10 kõigist häältest. Otsuse poolt peavad
hääletama aktsionärid, kelle aktsia liigiga seotud õigusi muudetakse.
Seltsi lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on
antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.
5.10 Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või
põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu
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võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud
kõik aktsionärid.
6. JUHATUS JA NÕUKOGU
6.1 Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi.
Juhatus valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.
6.2 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse
raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
6.3 Juhatus korraldab seltsi raamatupidamist ja osaleb nõukogu
koosolekul, kui nõukogu ei otsusta teisiti.
JUHATUSE ESINDUSÕIGUS
6.4 Juhatus võib seltsi esindada kõigis õigustoimingutes.
6.5 Juhatuse õigust esindada seltsi võib piirata üldkoosoleku või
nõukogu otsustega. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate
isikute suhtes.
6.6 Juhatus võib volitada seaduses ettenähtud korras seltsi esindama
või teatud tehinguid tegema ka kolmandaid isikuid.
JUHATUSE LIIKME VASTUTUS
6.7 Juhatuse liige vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt seltsile tekitatud kahju eest.
6.8 Kui juhatuse liige on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud seltsi võlausaldajale, vastutab juhatuse liige võlausaldaja ees solidaarselt aktsiaseltsiga , kui seltsi varast ei jätku võlausaldaja nõude rahuldamiseks.
6.9 Juhatus vastutab seltsi esindamisel ja tehingute tegemisel volituste ületamise eest.
JUHATUSE LIIKMETE ARV JA VALIMINE
6.10 Seltsi juhatusel on kuni kolm (3) liiget. Juhatuse liikme valimiseks
on vajalik tema kirjalik nõusolek. Kui juhatusel on üle kahe liikme,
määratakse nõukogu poolt juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse
tööd.
6.11 Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega
isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja. Ilma
nõukogu nõusolekuta ei või juhatuse liige olla füüsilisest isikust
ettevõtjaks seltsi tegevusalal; olla seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; olla seltsiga samal
tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis,
kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.
6.12 Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus valitakse kolmeks (3) aastaks.
6.13 Juhatus peab hoidma seltsi ärisaladust.
6.14 Juhatusele makstakse tema ülesannete täitmise eest tasu, mille
suuruse ja maksmise korra otsustab nõukogu.
NÕUKOGU
6.15 Nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist
ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused
teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu liikmed valib seltsi
üldkoosolek.
6.16 Nõukogu annab juhatusele korraldusi seltsi juhtimise korraldamiseks. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel järgmiste
tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja
koormamine või
4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
5) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks
ettenähtud summa või
6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või
7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub
igapäevase majandustegevuse raamest.
6.17 Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
6.18 Nõukogu esindab seltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes juhatusega.
6.19 Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused.
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NÕUKOGU LIIKMED
6.20 Nõukogul on kolm (3) kuni kuus (6) liiget.
6.21 Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.
6.22 Nõukogu liikmeks ei või olla:
juhatuse liige,
prokurist,
mõni teine seltsi nimel tegutsema volitatud isik,
pankrotivõlgnik,
isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla
ettevõtja,
füüsilisest isikust ettevõtja aktsiaseltsi tegevusalal,
aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu
osanik või usaldusühingu täisosanik,
aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu
juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte
kontserni kuuluvate äriühingutega.
6.23 Kui nõukogu liikme tegevus on vastuolus punktis 6.22 sätestatuga, võib aktsiaselts nõukogu liikmelt nõuda keelatud tegevuse
lõpetamist, keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist aktsiaseltsile,
samuti kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu.
6.24 Nõukogu liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
6.25 Nõukogu liikmed valitakse viieks (5) aastaks.
6.26 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab
nõukogu tegevust.
6.27 Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem, kui üks kord kolme
kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda
asendav nõukogu liige.
6.28 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu
liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
6.29 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle
poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekuid kokku
kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Sellisel juhul
saadab nõukogu esimees otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele,
määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta
kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul oma seisukohta, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus
tehakse koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle
poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest.
6.30 Nõukogu liikmed peavad hoidma ärisaladust.
6.31 Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord
määratakse üldkoosoleku otsusega.
NÕUKOGU LIIKME VASTUTUS
6.32 Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju
eest solidaarselt. Nõukogu liige vabaneb vastutusest seltsi ees, kui ta
on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel
jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.
7. RESERVKAPITALI SUURUS
7.1 Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse
või põhikirja alusel.
7.2 Reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
7.3 Igal aastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, lõpetatakse
reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
7.4 Reservkapitali võib kasutada üldkoosoleku otsusel kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta seltsi vabast omakapitalist,
samuti aktsiakapitali suurendamiseks.
7.5 Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.
8. SELTSI LÕPETAMINE
8.1 Seltsi lõpetamise aluseks on:
1) üldkoosoleku otsus;
2) kohtuotsus.
Seltsi likvideerimine toimub seadusandlusega sätestatud korras.
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MÄÄRUS
Jüri 28.detsember 2004 nr 54
Rae valla 2005. aasta eelarve
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220;
50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56,
399; 81, 542) § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000,
7, 40; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 2 lõigetest 1, 11 ja 1², § 9 lõikest 2, § 12 lõikest 1, Rae valla põhimääruse § 19 lõike 1 punktist 1 ja §
60, Rae Vallavolikogu 22. augusti 2000 määrusega nr 25 kinnitatud eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 20, 21 ja 22
ning arvesse võttes Rae Vallavalitsuse ja Rae Vallavolikogu liikmete ettepanekuid, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Kinnitada 01.jaanuarist 2005. aastast Rae valla eelarve tulud summas ükssada kaksteist miljonit ükssada tuhat (112 100 000) krooni vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada 01.jaanuarist 2005. aastast Rae valla eelarve kulud summas ükssada nelikümmend kolm miljonit kakssada üheksakümmend üks
tuhat üheksasada kolmkümmend kaheksa (143 291 938) krooni vastavalt lisale 2, sealhulgas:
2.1 halduseelarve kulud summas kuuskümmend neli miljonit kolmkümmend tuhat kaheksasada kolmkümmend kaheksa (64 030 838)
krooni;
2.2 kapitalieelarve kulud summas seitsekümmend üheksa miljonit kakssada kuuskümmend üks tuhat ükssada (79 261 100) krooni.
3. Kinnitada 01.jaanuarist 2005. aastast Rae valla eelarve finantseerimistehingud summas kolmkümmend üks miljonit ükssada üheksakümmend üks tuhat üheksasada kolmkümmend kaheksa (31 191 938) krooni vastavalt lisale 3.
4. Kinnitada Rae valla 2005. aasta eelarve kassatagavara suuruseks seitsekümmend seitse tuhat viissada (77 500) krooni.
5. Käesolev määrus jõustub 01.jaanuaril 2005.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri 11.jaanuar 2005 nr 56
Rae valla hallatavate asutuste pedagoogide töötasustamise
aluste ning palgaastmetele vastavate palgamäärade kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37,558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 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) § 6 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33,
195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125;
2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276; 56, 404) § 45 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75,
454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 27 lõike 3, huvialakooli seaduse (RT I 1995, 58, 1004;
1996, 49, 953; 1998, 57, 859; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2004, 41, 276) § 12 lõike 3 alusel

§ 1. Direktorite ja juhatajate palga alammäärad ning vahetu õppeja kasvatustöö.

§ 2. Munitsipaalomandis olevate koolide ja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide palga alammäärad

(1) Direktori palga alammäär on lähtudes õpilaste arvust koolis järgmine:
palgaaste
palga alammäär
1) alla 70 õpilasega koolis
22
7510 krooni
2) 70–120 õpilasega koolis
23
7990 krooni
3) 121–300 õpilasega koolis
27
10 040 krooni
4) 301– 600 õpilasega koolis
29
11 270 krooni
5) üle 600 õpilasega koolis
30
11 950 krooni

Pedagoogide palga alammäärad ja palgaastmed vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

(2) Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal palgaaste on üks kuni
kolm astet madalam direktori palgaastmest.
Lasteaedade juhatajate ja Rae Huvialakooli direktori palga alammäärad on järgmised:

§ 3. Paragrahvis 2 nimetamata isikute, kes töötavad pedagoogidena õppe- ja kasvatusalal palgaastmed on järgmised:

1) lasteaedade juhatajad
2) Rae Huvialakooli direktor

palgaaste
27
25

palga alammäär
10 040 krooni
9000 krooni

1) noorempedagoog
2) pedagoog
3) vanempedagoog
4) pedagoog-metoodik

1) ringijuht
3) parandusõppe õpetaja
4) huvialajuht
5) logopeed
6) klassivälise sporditöö juht

palgaaste
19
20
21
25

19-25
19-25
19-25
19-25
19-25

palga alammäär
6280 krooni
6670 krooni
7100 krooni
9000 krooni

jaanuar 2005

7) koolieelikute rühma kasvataja
8) psühholoog
9) sotsiaalpedagoog
10) koolieelse lasteasutuse
õpetaja

VOLIKOGU
19-25
19-25
19-25
19-25

§ 4. Palgaastmete rakendamine
(1) Paragrahvides 2 ja 3 nimetatud palgaastmed ja palga alammäärad kehtestatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus.
(2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi palgaaste on kaks astet madalam sama ametijärguga kõrgharidusega pedagoogi palgaastmest.
(3) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, palgaaste on keskhariduse ja
keskerihariduse puhul 14-16.
§ 5. Lisatasude määramine
(1) Allasutuse juhtidel on õigus määrata aasta palgafondi piires:
1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis
määratakse töö- ja kollektiivlepingus või asutuse palgatingimusi
määrava isiku või organi sätestatud tingimustel (asendamine, ühekordsed ülesanded);
2) ühekordseid preemiaid
(2) Munitsipaalkoolide direktoritel on õigus määrata lisatasusid
paragrahvides 2 ja 3 nimetatud pedagoogidele ja õpetajatele tulemusliku pedagoogilise töö eest 4% ulatuses koolile eraldatud aasta palgafondist.
(3) Direktorile määrab lisatasu tööandja hoolekogu ettepanekul.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud lisatasu
maksmise piirmääraks kuus on kuni 50 protsenti täiendavaid tööülesandeid täitva isiku lepingulisest palgamäärast.
(5) Asendustasu makstakse vastavalt asendava pedagoogi palgaastmele.
§ 6. Lisatasu klassijuhatamise eest
Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse lisatasu tema
ametikoha palgaastmele vastavalt kuupalgamäärast järgmiselt:
1) 15% põhikooliastme klassis;
2) 10% gümnaasiumiastme klassis.
§ 7. Tunnipalga arvutamine
(1) Ühekordsete täiendavate tööülesannete täitmist tasustatakse
tunnipalga alusel. Tunnipalga arvutamise aluseks on palgamäära
jagamine kuu keskmise töötundide arvuga.
(2) Kuu keskmine töötundide arv on sõltuvalt üldtööaja pikkusest
järgmine:
1) 40-tunnise üldtööaja puhul 168, 6;
2) 35-tunnise üldtööaja puhul 147,7.
§ 8. Tarifitseerimisnimekiri
Kool koostab tarifitseerimisnimekirja alusel haridusministri kinnitatud vormi kohase koondtarifikatsiooni, mille esitab 15. septembriks kooli pidajale ja vajadusel maavanemale.
§ 9 Rakendussätted
(1)Kinnitada Rae valla hallatavates asutustes töötavate pedagoogide pedagoogide palgaastmed ning neile vastavad palga alammäärad vastavalt lisale 1.
(2)Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
(3) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 25.veebruari 2003
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määrus nr 8 “Rae valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasustamise
aluste ja palgamäärade kinnitamine 2003. aastaks.”
Käesolev määrus jõustub 15.jaanuaril 2005 ning rakendatakse
tagasiulatuvalt 01.jaanuaril 2005.
Veigo Gutmann
Volikogu esimees

Lisa 1
Rae Vallavolikogu
28. detsembri 2004
määrusele nr 56
Rae valla hallatavates asutustes töötavate pedagoogide palgaastmetele vastavad palga alammäärad.
Palgaaste
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Palga alammäär
3600
3830
4070
5550
5880
6280
6670
7100
7510
7990
8470
9000
9490
10 040
10 590
11 270
11 950

Veigo Gutmann
Volikogu esimees
Rae Vallavalitsus võtab teenistusse
VALLASEKRETÄRI
Tööülesanded:
Vallasekretär
juhib vallakantseleid ning esitab vallavanemale ettepanekuid vallakantselei ülesannete, struktuuri ja teenistujate
koosseisu kohta
annab kaasallkirja valitsuse määrustele ja korraldustele
korraldab vallavalitsuse ning volikogu õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist
täidab teisi seaduses, valla põhimääruses ja valitsuse töökorras pandud ülesandeid.
Kandideerimise eeldused:
juriidiline kõrgharidus
soovitav eelnev töökogemus avalikus sektoris
Eesti Vabariigi õigussüsteemi ja vajaliku seadusandluse
põhjalik tundmine
ausus ja lojaalsus
hea arvuti kasutamise oskus
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga saata hiljemalt 24.jaanuaril 2005 aadressil Rae
Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa või meiliaadressile info@rae.ee, märgusõna "vallasekretär".
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MÄÄRUS
Jüri 11.jaanuar 2005 nr 57
Rae valla eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele
toetuse eraldamise kord
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) § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse (RT I 1998, 61, 982; 2002, 53, 336; 90, 521) § 10 lõike 2 punkti 2 ja § 16 lõigete 1 ja 3 alusel
§ 1 Üldsätted
(1) Rae valla eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele (edaspidi taotleja) toetuse eraldamise kord (edaspidi kord) sätestab Rae valla
eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) spordialadega
tegelemiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse
andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.
(2) Toetust antakse taotlejale, kes on registreeritud äriregistris.
(3) Käesolev kord ei laiene nendele spordiklubidele, kes on tegutsenud taotluse esitamise momendiks Rae vallas vähem kui 1 (üks)
aasta.
(4) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale valla
eelarvest sporditegevuse toetamiseks ette nähtud vahendite arvel.
(5) Toetust antakse sporditegevuseks, mis toimub peamiselt Rae
valla haldusterritooriumil vähemalt 2 (kaks) korda nädalas ja üheksa
kuud aastas ning on suunatud lastele ja noortele vanuses 7-19 aastat
ning kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae
vald.
(6) Täiskasvanute sporditegevust toetatakse ürituse põhiselt
vallavalitsuse otsuse alusel.
1) Toetatakse vallavalitsuse poolt tellitud Rae valla haldusterritooriumil toimuva ürituse korraldajat.
Toetatakse taotleja osalemist Harju meistrivõistlustel ja/või Eesti
meistrivõistlustel.
§ 2 Toetuse taotlemine ja määramine
Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse
Rae Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Toetust eraldatakse
üheks kalendriaastaks. Taotlusi esitatakse järgmise aasta kohta kuni
31. oktoobrini.
Taotlusele lisab taotleja alljärgnevad dokumendid:
1) äriregistri registrikaardi koopia (esmakordsel esitamisel)
2) põhikirja koopia (esmakordsel esitamisel)
3) järgmise aasta eelarve;
4) jooksva aasta tegevusaruanne 01. oktoobri seisuga;
5) laste ja noorte treeningrühmade nimekirjad, tunniplaan;
6) treenerite nimekirjad.
(3) Vallavalitsus kontrollib 10 (kümne) päeva jooksul, arvates
taotluse esitamise päevast esitatud dokumentide vastavust käesoleva
paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab
vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, tagastatakse talle esitatud dokumendid
ning menetlus toetuse andmiseks lõpetatakse.
(4) Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse
poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).
(5) Toetuste jaotamise ja suuruse ettepanekute koostamisel lähtub
komisjon järgmistest kriteeriumitest:
1) toetuse suurus arvestatakse vastavalt laste ja noorte arvule,
võttes aluseks vallaeelarves sporditegevuse toetamiseks ettenähtud
vahendid;
2) iga lapse ja noore kohta eraldatakse vallaeelarvest toetust kaks
korda aastas; vastavalt taotleja ja vallavalitsuse vahelisele lepingule
arvestades laste ja noorte arvu seisuga 01.märts ja 01. oktoober.
(6) Komisjon vaatab läbi esitatud taotlused kuni 2 (kahe) kuu
jooksul ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

(7) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus komisjoni
ettepanekul ühe kuu jooksul peale eelarve vastuvõtmist.
(8) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab vallavalitsus
taotlejat kirjalikult kümne päeva jooksul, arvates vastava otsuse
tegemise päevast.
§ 3 Lepingu sõlmimine
(1) Ühe (1) kuu jooksul arvates vallavalitsuse toetuse andmise
otsuse tegemise päevast sõlmib vallavalitsuse esindaja taotlejaga
vormikohase lepingu, milles sätestatakse:
1) toetuse saaja;
2) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
3) toetatavate laste ja noorte arv;
4) õppe-treeningtöö meetodid ja tunniplaan;
5) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
8) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.
Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, tagastab
vallavalitsus taotluse koos selle lisadega taotlejale ning menetlus toetuse taotlemiseks loetakse lõppenuks.
§ 4 Aruandlus ja kontroll
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast toetusperioodi
lõppu. Vallavalitsusel on õigus nõuda aruande juurde kuludokumente
ning teostada toetuse kasutamise sihipärasuse kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.
(2) Vallavalitsusel on õigus ja kohustus kogu toetusperioodi jooksul kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning lepingu tingimuste
täitmist.
(3) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud
dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on
vallavalitsusel õigus toetuse saajaga leping lõpetada ja järgneva aasta
jooksul mitte toetada tema sporditegevust. Toetuse saajal on antud
juhul kohustus mittesihipäraselt kasutatud toetus vallavalitsusele
tagastada.
§5 Vallavalitsusel kinnitada toetuse taotluse, lepingu, tegevusaruande, treenerite nimekirja, laste ja noorte treeningrühma
nimekirja ja tunniplaani vormid.
§6 Heade sportlike tulemuste eest premeeritakse Rae valla sportlasi Vallavalitsuse korralduse alusel eelarves ettenähtud vahendite
piires.
§7 Rae Vallavalitsusel töötada välja sportlaste premeerimise kord
01. veebruariks 2005.
§8 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 16. oktoobri 2001
määrus nr 52 “Spordialaste mittetulundusühingute toetamise korra
kinnitamine” ja Rae Vallavolikogu 18. detsembri 2001 määrus nr 58
“Spordiklubide ja sportlaste premeerimise korra kinnitamine”.
§9 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§10. Käesolev määrus jõustub 15. jaanuaril 2005.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

jaanuar 2005

VALLAMAJA
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MÄÄRUS
Jüri 11.jaanuar 2005 nr 2
Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae Vallavolikogu
13.augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud Rae valla eelarvest toetuste maksmise korrast ning Rae valla 2005. aasta eelarvest, Rae
Vallavalitsus
määrab:
1. Kinnitada 2005.aastal valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad alljärgnevalt:
1.1 sünnitoetus – 3000 krooni, millele lisandub beebipakk 500
krooni väärtuses;
1.2 suurperede emadepäevatoetus – 500 krooni;
1.3 suurperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.4 eestkosteperede toetus – 500 krooni;
1.5 puudega lapse jõulutoetus – 500 krooni ja eelkooliealistele
lastele (vanuses 0-6 a) vallapoolne kommikott väärtuses kuni 60
krooni;
1.6 vähekindlustatud perede lastele koolitoetus – kuni 1000
krooni aastas;
1.7 toetus ravimite ja prillide ostmiseks – kuni 300 krooni ja
invavahendite ning ostetud rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks
tasumiseks kuni 50 % esitatud arvest;
1.8 toetus vanuritele (alates 80. eluaastast) ja vähekindlustatud
peredele, samuti sotsiaalkorterites elavatele isikutele kütte
osaliseks tasumiseks – 300 krooni;
1.9 toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ülalpidamis- või
koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud
arve alusel;
1.10 toetus puuetega inimeste ja vanurite ülalpidamiskuludeks
hoolekandeasutuses – kuni 1000 krooni;
1.11 vanuri tähtpäevatoetus (alates 90.eluaastast) – 250 krooni

Rae Vallavalitsus võtab teenistusse
EHITUSSPETSIALISTI
Tööülesanded:
projekteerimistingimuste koostamine
ehitusprojektide menetlemine
olemasolevate ehitiste ja rajatiste seadustamisega seonduvad toimingud
ametikoha pädevusse kuuluvate küsimuste osas valla
õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine
Rae valla õigusaktidega pandud kohustuste ning otsese
juhi poolt antud ülesannete täitmine
Kandideerimise eeldused:
ehitusalane kõrgharidus
töökogemus ehituse valdkonnas ja/või kohalikus omavalitsuses
tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine
hea arvuti kasutamise oskus (AutoCAD, kontoritarkvara)
hea suhtlemisoskus, kohusetunne
otsustus- ja algatusvõime, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
tasakaalukus ja usaldusväärsus
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga saata hiljemalt 24. jaanuaril 2005 aadressil Rae
Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa või meiliaadressile info@rae.ee, märgusõna "ehitusspetsialist".

1.12 lastekodust saabunud lapse elluastumistoetus – 3000 krooni;
1.13 kinnipidamiskohast vabanenud isikule toidutoetus – 300
krooni
1.14 ühekordne matuse- või õnnetusjuhtumitoetus – kuni 1000
krooni;
1.15 vältimatu sotsiaalabi – kuni 150 krooni;
2. Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu korral maksta täiendavat toetust punktides 1.6, 1.7, 1.9 ja 1.10
nimetatud juhtudel.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 01. aprilli 2003 määrus
nr 7 “Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad“.
4. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes Rae Sõnumid ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae
Vallavalitsuses.
6. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2005.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Jurist
vallasekretäri asendaja

Rae Vallavalitsus võtab teenistusse
RAHANDUSAMETI PEASPETSIALISTI
Tööülesanded:
valla rahakäibe juhtimine, finantsplaneerimine ning
finantsinstrumentide tagamine, nende eelarvestus ja kontroll
valla poolt planeeritavate investeeringute finantsanalüüs,
finantsinstrumentide ja -allikate otsimine ning
läbirääkimiste korraldamine finantsasutustega
osalemine valla eelarve ja lisaeelarvete ning muudatuste
projektide koostamisel
investeerimis- ning finantsjuhtimisalaste otsuste eelnõude
ettevalmistamine vallavalitsusele ja volikogule ning antud
valdkonnas muude vajalike materjalide ja dokumentide
koostamine
koordineerib valla allasutuste eelarvete koostamist ning
kontrollib eelarvete koostamisel ühtsete standardite kasutamist allasutuste poolt
finantskontrolli teostamine valla allasutustes, kontroll allasutuste eelarvete täitmise osas
Kandideerimise eeldused:
erialane kõrgharidus
töökogemus finantsjuhtimise valdkonnas vähemalt 2 aastat
tööks vajalike riigi ja Rae valla õigusaktide tundmine
eesti keele oskus kõrgtasemel
ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara
valdamisega
hea suhtlemisoskus, kohusetunne
otsustus- ja algatusvõime
tasakaalukus ja usaldusväärsus
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga saata hiljemalt 24. jaanuaril 2005 aadressil Rae
Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald,
Harjumaa või meiliaadressile info@rae.ee, märgusõna "rahandusameti peaspetsialist".
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MÄÄRUS
Jüri 11.jaanuar 2005 nr 5
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade ja ülereostustasu kehtestamine Peetri, Rae, Lehmja ja Järveküla külades
ning Assaku alevikus
Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14, Rae Vallavolikogu 26. augusti 1999 määrusega nr 83 kinnitatud Rae valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrast, Rae Vallavalitsuse 06. veebruari 2001 korraldusega nr 164 kooskõlastatud AS ELVESO ühiskanalisatsiooni juhitud heitvete proovide võtmise ja saastegrupi määramise juhendist, Rae valla ja AS ELVESO vahel
23. juulil 2004 sõlmitud lepingust vee-ettevõtjaga ning võttes aluseks AS ELVESO 28. detsembri 2004 taotluse nr 1675, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kehtestada alates 01. maist 2005 vee-ettevõtja AS ELVESO Peetri, Rae, Lehmja ja Järveküla külade ning Assaku aleviku teeninduspiirkonnas aastateks 2005 - 2008 järgmised veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad, koos käibemaksuga:
1.1 Koduklient (korter, eramu, korteriühistu, valla kultuuri- ja haridusasutus): ühik: kr/m³

Veevarustus
Heitvee ärajuhtimine
Lokaalses reoveepuhastis
puhastatud heitvee
ärajuhtimine

2005
9,48
2,83

2006
10,34
3,09

2007
11,27
3,37

2008
12,38
3,67

9,00

9,82

10,70

11,67

Tabeli punktis 2 toodud hindadele lisandub AS Tallinna Vesi teenustasu Tallinna ühiskanalisatsiooniga liitumise punktis.
Äriklient: ühik: kr/m³

Veevarustus
Heitvee ärajuhtimine
Lokaalses reoveepuhastis
puhastatud heitvee
ärajuhtimine

2005
17,11
15,81

2006
18,65
17,23

2007
20,33
18,78

2008
22,16
20,47

21,99

23,97

26,13

28,48

Tabeli punktis 2 toodud hindadele lisandub AS Tallinna Vesi teenustasu Tallinna ühiskanalisatsiooniga liitumise punktis.
2. Kehtestada alates 01. maist 2005 vee-ettevõtja AS ELVESO Peetri, Rae, Lehmja ja Järveküla külade ning Assaku aleviku teeninduspiirkonnas aastaks 2005 järgmised ülereostuse puhastamise tasu määrad, mis lisandub heitvee ärajuhtimistasu põhihinnale. Rakendatakse
Tallinna linnas kehtivaid määrasid. Ühik: krooni/m³.
Heitvee saastegrupp
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Ülereostuse puhastamise tasu, käibemaksuta
0
0
0
2,26
3,45
6,33
11.11
19,49

Ülereostuse puhastamise tasu, käibemaksuga
0
0
0
2,67
4,07
7,47
13,11
23,00

Ülereostustasu hinda korrigeeritakse aastatel 2006 – 2008 vastavalt Tallinna linnas kehtestatud ülereostuse puhastamise tasu määradele
Tallinna ühiskanalisatsiooniga liitumispunktis.
Vastavalt ühiskanalisatsiooni juhitud heitvete proovide võtmise ja saastegrupi määramise juhendile kehtib ärikliendile üldjuhul III saastegrupp.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Jurist
vallasekretäri asendaja
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Seletuskiri Vallavalitsuse määruse eelnõu “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade ja ülereostustasu kehtestamine
Peetri, Rae, Lehmja ja Järveküla külades ning Assaku alevikus” juurde
11.01.2005
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõige 1 sätestab, et
teenuse hind moodustub:
1) abonenttasust;
2) tasust võetud vee eest;
3) tasust heitvee ärajuhtimise eest.
Praegu abonenttasu ei kehtestata.
Sama paragrahvi lõige 3 määrab, et nimetatud teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1) tootmiskulude katmine;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4) põhjendatud tulukus.
Konkreetne hindade kehtestamine toimub Rae valla veevarustuse
ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kohaselt,
(kinnitatud Vallavolikogu 26. augusti1999 a. määrusega nr 83).
Rae Vallavalitsuses on käesoleva tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna ja ülereostustasu kehtestamise aluseks võetud
AS ELVESO poolt vee-ettevõtja leidmise konkursile pakkumises esitatud teenuse osutamise hinnad, arvestades eelneva perioodi prognoositud teenuse osutamise mahtusid ja hinda. Vallavolikogu määras

ülalpool nimetatud piirkonna vee-ettevõtjaks AS ELVESO 04.mai
2004 otsusega nr 235.
Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 10 lõikele 1
sõlmisid Vallavalitsus ja AS ELVESO 23.juuli 2004 lepingu, milles
on määratud poolte õigused ja kohustused ning lisaga 6 teenuse osutamise hinna regulatsioon.
Esitatud määruse eelnõus esitatud hinnad on langevad kokku AS
ELVESO pakkumises ja Vallavalitsuse ja AS ELVESO vahel sõlmitud lepingu lisas 6 toodud hindadega.
Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikest 2
on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamise
ainuõigus Vallavalitsusel palun seadustada pakkumises ja lepingus
esitatud hinnad.
Lisa: AS ELVESO 28. detsembri 2004 a. taotlus nr 1675.
Meelis Kasemaa
Abivallavanem
Koostas:
Arengu- ja planeerimisameti vanemspetsialist Lembit Vares

MÄÄRUS
Jüri 28.detsember 2004 nr 18
Soojusenergia piirhinna kehtestamine
Lähtudes kaugkütteseaduse § 9 lõikest 10, Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 52 kinnitatud Rae valla Jüri ja Vaida alevike kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise kord ja soojusettevõtja arenduskohustus Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kehtestada alates 01. aprillist 2005 Jüri ja Vaida alevike kaugkütte tegevuspiirkondade soojusenergia müügi piirhinnaks 495
krooni/MWh, (ei sisalda käibemaksu).
2. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Erika Luks
Vallasekretär

Rae Vallavalitsus võtab teenistusse
KLIENDITEENINDAJA-INFOSPETSIALISTI
Tööülesanded:
info andmine kodanikele ning vallavalitsust külastavatele
inimestele
info andmine kodanikele planeerimisega, ehitusega, maaja keskkonnaküsimustega seotud teemade osas
suunab kodanikud neid huvitava küsimuse lahendamiseks
vastava ametniku vastuvõtule
võtab kodanikelt vastu avaldusi, taotlusi, pöördumisi ja
muid dokumente ning juhendab nende vormistamisel
registreerib kodanikelt vastu võetud dokumendid, peab
nende kohta arvestust ning edastab need vastava
küsimusega tegelevale ametnikule või ametile
vallavalitsuse poolt väljastatavate lubade, korralduste ja
muude dokumentide ning materjalide edastamine
kodanikele

Kandideerimise eeldused:
keskeri- või kõrgharidus koos ametialase enesetäiendamisega
eesti keele oskus kõrgtasemel
kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara
valdamisega
arvuti ja bürootehnika kasutamise oskus
tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning andmekogude
kasutamise oskus
protokolli- ja etiketinõuete tundmine
tööks vajalike riigi ja KOV õigusaktide tundmine
väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
otsustus- ja algatusvõime
pingetaluvus ja tasakaalukus
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga saata hiljemalt 24. jaanuaril 2005 aadressil Rae
Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa
või meiliaadressile info@rae.ee, märgusõna "klienditeenindaja".
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Algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud
Rae vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute
algatamisest:
Peetri külas asuva Pajusaare tee 1 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 07. detsembri 2004 korraldusega
nr. 1683.
Vaskjala külas asuva Atleet 23 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 07. detsembri 2004 korraldusega
nr. 1684.
Vaida alevikus asuva Vana-Tartu mnt 32 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae vallavalitsuse 07. detsembri 2004 korraldusega
nr. 1685.
Rae külas asuva Loopera detailplaneeringu II etapp
Algatataud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 328.
Rae külas asuva Veskimäe kinnistu detailplaneering
Algatataud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 329.
Rae külas asuva Palli kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 330.
Veskitaguse külas asuva Uus-Mändjõe kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 331.

Rae Vallavalitsus võtab teenistusse
IT-SPETSIALISTI
Tööülesanded:
vallavalitsuse arvutivõrgu, serverite ja arvutitöökohtade
korrasoleku tagamine
vallavalitsuse ja valla poolt hallatavate asutuste arvutivõrgu, andmeside ja infosüsteemide strateegiline arendamine
vallavalitsuses uute arvutitöökohtade konfigureerimine,
kasutatava tarkvara installeerimine või selle korraldamine
valla avaliku teabe portaali arendamine ja haldamise korraldamine
valla üldise infotehnoloogiaalase tegevuse arendamine ja
koordineerimine
Kandideerimise eeldused:
erialane kõrgharidus
eesti keele oskus kõrgtasemel
ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara
valdamisega
töökogemus IT-valdkonnas vähemalt 2 aastat
tööks vajalike riigi ja Rae valla õigusaktide tundmine
hea suhtlemisoskus, kohusetunne
otsustus- ja algatusvõime
tasakaalukus ja usaldusväärsus
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga saata hiljemalt 24. jaanuaril 2005 aadressil Rae
Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa või meiliaadressile info@rae.ee, märgusõna "IT-spetsialist".

Veneküla külas asuva Sinnika kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 332.
Veneküla külas asuva Kruubergi kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 333.
Kurna külas asuva Tamme kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 335.
Vaskjala külas asuva Karba kinnistu maatüki I detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 336.
Assaku alevikus asuva Järve tee põik 2 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 337.
Soodevahe külas asuva Vana-Uuetoa kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 338.
Vaida alevikus ja Suuresta külas asuva Saare tee 31, 35, 39 ja
Saarevälja kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 339.
Kehtestatud on järgmised detailplaneeringud:
Peetri küla Kasemetsa ja Peetri tee 1 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21. detsembri 2004 korraldusega
nr. 1751.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistute hoonestustingimuste
määramine ning Kasemetsa kinnistu jagamine väiksemateks kruntideks. Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha.
Järveküla küla Lõuna tee 1 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 324.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu hoonestada kahe ridaelamuga, milles mõlemas on 3 korterit. Planeeritava ala suurus on
0,32 ha.
Rae küla Kaasiku kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 325.
Detailplaneeringuga nähakse ette osa kinnistust hoonestada pereelamutega ning ülejäänud kinnistust säilitatakse eraldi maaüksustena maatulundusmaana. Planeeritava ala suurus on 16,72 ha.
Veneküla küla Rootsi kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 326. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu maakasutuse
sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Planeeritava ala suurus on
2,94 ha.
Suuresta küla Jõeääre ja Jõekääru kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega
nr. 327.
Detailplaneeringuga nähakse ette võtta kinnistud kasutusele
ühiskrundina ning alale on planeeritud rajada maanteeäärne
söögi- ja kalapüügi võimalusega peatuspaik. Planeeritava ala suurus on 10,31 ha.
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Hoidla avamisel lõikasid lindi läbi Raivo Uukkivi (vasakul), Veigo Gutmann ja AS Pakar nõukogu esimees Arnold Põldmäe (paremal).

Uued hoidlad teevad Pajupea õhu ja vee
puhtamaks
Hoidlad jäävad juba kaugelt silma, sest Saksamaalt pärit metallmahutid on kumbki 36meetrise läbimõõduga ja 6,3 meetrit kõrged.
AS Pakar tegevjuhi Endel Albini sõnul planeeriti pikalt, kuid hoidla konkreetne ehitus
toimus väga kiiresti. 2004. aasta märtsis valmisid eskiislahendused ning tegeleti seadmete eelvalikuga. Aprillikuu keskel valmis
projekt, korraldati konkurss peatöövõtja leidmiseks ning juulikuu algul löödi kopp
maasse. PRIAlt saadi samuti kinnituskiri, et
osaliselt on ehitust võimalik finantseerida ka
EL struktuurifondide kaasabil. Novembri
esimestel päevadel oli ehitus nii kaugel, et
tehnoloogia saadi töösse rakendada, detsembri algul teed ja platsid asfalteeritud.
Peatöövõtja, Hansaviimistluse OÜ pro-

AS Pakar avas 23. detsembril Pajupea külas kaasaja nõuetele
vastava vedelsõnnikuhoidla, mille kogumahutavus on 9990
kuupmeetrit, mis vastab kogu farmi 8 kuu sõnnikukogusele.
Veidi alla 6 miljoni maksnud süsteem tagab töötajatele paremad töötingimused ning kogu ümbruskonnale oluliselt parema
keskkonna.

jektijuhi Veigo Gutmanni sõnul on valminud
mahutitel mitu plusspunkti. “Läga ja sõnnikukogumise süsteem on varasemast palju
puhtam, sadevetega ei satu sõnnik ümberkaudsetele kinnistutele ja kuivendussüsteemidesse ning mahutitest eraldub keskkonda vähem ammoniaagiaurusid,” ütles
Gutmann.
Seoses 1960-ndatel aastatel alguse
saanud üleminekuga lüpsikarja vabapidamisele on analoogsed lahendused tehnoloogi-

Tammiku pood kasvab poole suuremaks
Jüris asuv Tammiku pood peaks märtsis-aprillis külastajaid vastu võtma kaks
korda suuremal pinnal, kuna firma laiendab müügisaali 100 ruutmeetri võrra.
Kaupluse omaniku, OÜ Sompss juhataja Andres Lauritsa sõnul on laienemise plaan olnud juba viimased paar aastat, ehituse käivitamiseks vajalik pangalaen saadi alles nüüd. Praeguse 60 ruutmeetri asemel oodatakse kevadel ostjaid 160 ruutmeetri suurusesse müügisaali. Seoses kaupluse laienemisega
täieneb ka kaupade valik, põhiliselt suureneb esmatarbekaupade osa. Samuti
võetakse kauplusesse tööle veel üks müüja.
Lauritsa sõnul teevad paljud Jüri inimesed igapäevaostud nende kauplusest,
seevastu nädalavahetusel on ka poe käibenumbrites näha, et inimesed sõidavad
Tallinnasse suurematesse kaubanduskeskustesse. Omaniku sõnul on teretulnud
kõik ostjate ettepanekud nii kaupluse lahtiolekuaegade kui müüdavate kaubagruppide osas.

liselt ja sõnniku keskkonnanõuetele vastavaks käitlemiseks praktiliselt ainuvõimalikud. Euroopas on neid ehitatud paarkümmend aastat, Eestis viimastel aastatel.
Novembrikuine reis Taani näitas, et sellised
terviklahendused on isegi väiketaludes.
Taanis asuvad inimeste elumajad lautadest
kümnekonna meetri kaugusel ning kuna
tegemist suletud süsteemiga, on kogu
ümbruskonna vesi, pinnas ja õhk varasemast
tunduvalt inimsõbralikum.

Kalev toetas valla suuri
peresid kommikastidega
Aktsiaseltsil Kalevil on juba viiendat aastat käimas tore
heategevusprojekt. Kõik Eestimaa pered, kus kasvab
vähemalt neli last, saavad ettevõttelt kingituseks kopsaka
kasti maiustusi.
Üle Eesti jagatakse valla- ja linnavalitsuste töötajate
abil paljulapselistele peredele üle 16 tonni maiustusi.
Sellise kommikasti saavad ka meie valla 17 perekonda.
Kogu Harjumaal on nelja ja enama lapsega peresid kokku
378, kõige suuremas peres kasvab 10 last.
Suure heategevusprojekti algatajad on AS Kalevi juhatuse esimees Oliver Kruuda ja nõukogu esimees Heino
Priimägi, kellel endal on peres vastavalt 3 ja 4 last.
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Meenutusi jõulumeeleolust
22. detsembril olid pidutsemas valla suurpered ning vähekindlustatud
perede liikmed.
30. detsembril toimus aastavahetuspidu, kus sai kaasa elada
opereti ja muusikali teatraliseeritud kontsertetendusele. Tantsuks
mängisid Meelis Punder ja Antti Kammiste.
Gümnaasiumis pidasid oma vahvad jõulupeod nii algklassid (2)
kui põhikoolis (1) õppivad lapsed. 12. klassi õpilased otsustasid
jõulupeo korraldada sel korral pulmana (3). Idee pole päris uus, nn
mängupulmi on Jüri koolis varasematelgi aastatel peetud, näiteks
kuus aastat tagasi lausa kolme pruutpaariga. 22.detsembril toimunud
jõulupulmas astu-sid pruudi ja peigmehe rollis üles abituriendid Nele
Kukka ja Silver Meejärv. Paaripanijaks oli Kristjan Ader, kes koos
Kaidi Kaldrega ka kogu edasist õhtut juhtis. Viidi läbi traditsioonilisi
pulmamänge, näha sai peotantsu ning erinevaid laulunumbreid. Üllatusesinejaks oli õpetajate rahvatantsukollektiiv “Vanad ja kobedad”.
Tantsuks mängis Matibänd.

Pensionäride jõulupeol esinesid Ervin
Lillepea ja Jüri
Paet. Ligi 200
eakamale vallakodanikule mõeldud
peoõhtu toimus
21. detsembril.

Rae Vall

avalitsus tä
nab
AS Wür
th
AS Koda
la
jõuluking
ituste eest
Rae valla
peredele!

Rae valla jahimeeste
JAHITROFEEDE NÄITUS
Rae Kultuurikeskuses
7.-16. veebruarini.
Avatud tööpäevadel 10-18 ja
laupäeval 10-15.
Info telefonil 605 6759

13.veebruar kell 12.00
Lehmja tammikus
VASTLAPÄEV PEREPÄEV
Mängud, võistlused
suurtele ja väikestele.
Vastlakuklid ja tee!
Ratsasõit väikese
tasu eest kogu
Osalejakaart 10 krooni
ürituse ajal!
13.veebruar kell 14.00 Rae Kultuurikeskuses
MEMME - TAADI KLUBI
Oodatud kõik eakad inimesed.

jaanuar 2005
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Koolidirektori Sven-Allan Sagrise
lugu on raamatus
29. detsembril toimus Rae kultuurikeskuse kaaretoas raamatu “Kooli
direktor Sven-Allan Sagris” esitlus. Kuuno Kasaku esitluses
muusikalise tervitusega alanud üritus jätkus paljude kohaletulnute
isiklike mälestuste ja heade soovide ärakuulamisega.
Vallavanem Raivo Uukkivi nimetas ilmunud raamatut nooruse ja
kogemuse väga õnnestunud kombinatsiooniks ning avaldas lootust, et
järgmine raamat ilmub pealkirjaga “Poliitik Sven-Allan Sagris”.
Ajalooõpetaja Varje Malsroos nimetas harukordseks, et kuigi õpilased on juba 35 aastat kirjutanud kodu-uurimuslikke töid, on alles
esimene neist jõudnud raamatukaante vahele.
Raamatu autor Eli Pilve alustas materjalide kogumist Lagedi
pikaaegse koolijuhi ja hilisema haridusinspektori kohta juba gümnaasiumiõpilasena. “Pikkadel õhtutundidel Sven-Allan Sagrise kodus
juttu vestes kirjutasin üles tema mälestusi, mõtteid, arusaamu
minevikust, olevikust ja tulevikust,” ütleb noor autor raamatu sissejuhatuses.
Jüri raamatukogu juhataja Anne Kelnik ütles, et tema jääb
järgmisena ootama Sagrise aforismikogumiku ilmumist.
Sven-Allan Sagrise enda sõnul on raamatu ilmumine ka tema enese jaoks suursündmus. “Eliga toimus kaastöö 2 aastat, kuni esimese
käsikirja kokku saime. Küllap sobimegi seepärast temaga, et oleme
mõlemad isepäised. Raamatuidee sündis siis, kui näitasin koopiat
Kuuno Kasakule ja ta arvas, et see on vaja ära trükkida,” ütles Sagris.

Fotokonkurss kestab
jaanuari lõpuni
Mittetulundusühing JüFo
teatab, et Valla foto 2004
konkursitööde vastuvõtt
Jüri Raamatukogus jätkub
kuni jaanuarikuu lõpuni.
Eriti oodatud on meie valla
noorfotograafide tööd
järgmistel teemadel:
inimene, loodus, vaba
teema.

Noorte (7-17-aastaste) arvestus toimub
täiskasvanutest eraldi. Võitjate nimed
kuulutatakse välja Eesti Vabariigi
87. aastapäevaks.
Lisainfo konkursi kohta telefonil
55 78 167

Sihtasutus Jüri Kiriku Fond tänab annetajaid
Alanud aasta alguses on suur rõõm teatada,
et sihtasutuse pooleaastase tegevuse tulemusena valmis Jüri kirikut tutvustav voldik,
mida on võimalik saada nii Jüri kirikust kui
Rae vallavalitsusest. Peatselt avame internetis oma kodulehe, mille vahendusel on
võimalik operatiivselt infot edastada.
Valminud on Jüri kiriku katuse rekonstrueerimise pakkumisdokumentatsioon ja
kaasajastatud varem koostatud projektdokumentatsiooni. Nimetatud dokumentide alusel
on planeeritud veel jaanuarikuu jooksul välja
kuulutada hankekonkurss võimaliku ehitaja
leidmiseks.
Katuse rekonstrueerimist oleme planeerinud kolmeetapilisena. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis esimese etapi töödega oleme
planeerinud alustada käesoleva aasta maikuus.
Käesolevaks hetkeks on Sihtasutuse Jüri
Kiriku Fond arvele toetustena laekunud
605 968 krooni, millest ettevõtete poolt

55 500 krooni ja eraisikute poolt 19 378
krooni. Seni on suurimaks toetajaks olnud
Rae vald.
Toetajate nimekirja kuuluvad Rae Vallavalitsus, EELK Jüri kogudus, ettevõtetest
OÜ Tomarg, Ecopro AS, Hansaviimistluse
OÜ, RL Kivitalu OÜ, AS Maves. Eraisikutest on sihtasutust toetanud Sven-Orli
Orgmets, Margit Kasemaa, Rutt Ridbeck,
Merike Preismann, Helle Kulbas, Signe
Sarik, Veigo Gutmann, Merike Hütt, Enric
Gutmann, Eric Gutmann, Madis Sarik.
Kindlasti ei ole eraisikutest toetajate
nimekiri täielik, sest paljud inimesed toetasid sihtasutust rahaliselt jõululaupäeval
toimunud jumalateenistustel ja 2002. aasta
Jüri kihelkonna päeva raames toimunud
heategevuslikul oksjonil.
Suur tänu kõigile toetajatele.
Margus Vain
Sihtasutus Jüri Kiriku Fond
Juhatuse liige

Sihtasutust Jüri Kiriku Fond on võimalik rahaliselt toetada
Hansapanga a/a 221025520072 vahendusel. Juhul, kui
annetaja soovib oma nime mitte avaldada, palun see
eraldi märkida maksekorralduse selgitusse.
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NOORED

Rae noored osalesid võistlustel ja käisid
külas Ravila noortekeskuses
Jaanuari algus oli Jüri ja Lagedi noorte jaoks üsna tegevusrohke.
Jõudu ja osavust prooviti spordivõistlustel, tantsu ja muu meelelahutuse osas oli meeldejääv külaskäik Ravila noortekeskusesse.
4. jaanuaril toimus spordipäev - kultuurimajas mängiti frisbeet ja
tehti teatevõistlust, Jüri Noortekeskuses toimus piljardi- ja pingpongi
turniir. Üheskoos söödi võileibu ja joodi limonaadi, päev lõppes
auhindade jagamisega.
Frisbee võistluse võitjateks olid Alvar Sõlg, Veiko Tõnisson, Janar
Sõlg, Reimo Laas, Henri Klaar. Teatevõistluse esimene koht kuulus
järgmistele noortele: Denis Šilov, Pavel Sildveer, Pavel Šilov, Asso
Rulli, Marko Ojamäe, Roland Ehtla, Kristjan Jõema. Piljarditurniiri
võitjaks osutus Janar Sõlg ja ping-pongi turniiri võitjaks Reimo Laas.
Kokku osales spordipäeval 20 noort nii Lagedilt kui Jürist.
6. jaanuaril toimus väljasõit Ravila noortekeskusesse. Lagedilt ja
Jürist sõitis Ravila noortekeskust külastama 33 noort. Sealses keskuses leidis iga noor endale sobiva tegevuse – mängiti piljardit ja pingpongi, jõusaalis tõsteti kangi, aktiivsemad noormehed leidsid rakendust poksiringis, mõned maadlesid mattide peal. Võimalus oli
vaadata televiisorit, surfata internetis või mängida playstationit.
Nii Ravila kui ka Rae valla neiud tulid appi noortejuhtidele köögitoimkonda - koos valmistati riisisalatit ning kaeti laud. Pärast meeldivat söömingut jätkati oma tegevusi. Samal ajal toimus ka disko, kus
kõigil oli võimalus jälgida vahepalana Ravila neidude tantsulisi
etteasteid. Kõigile näitas koha kätte Irina Grjadova, kes esitas individuaalselt suurepärase tantsukava, millele järgnes ka vali aplaus.
Tants ja trall kestis kuni poole üheteistkümneni. Kõik noored olid
väga rahul, rääkimata noortejuhtidest. Ravila noortekeskuse juhataja
Ruthiga lepiti kokku, et suvel tehakse üheskoos noortelaager. Seniks
aga jääme lootma järjekordsele heale koostööle.
Oksana Marjunitš
MTÜ Rae Noorteühingu juhataja

Ravilas proovisid ka tüdrukud omavahelist poksimist.

Jüri gaidide jõulupidu liitis praeguseid ja endiseid gaide
Jõulud on aeg, kus ikka pere ja lähedased
inimesed tahavad üheskoos aega veeta ja
erandiks ei olnud siinkohal ka Jüri gaidipere,
kes tähistas seda kauaoodatud püha 17.-18.
detsembril Jüri Noortekeskuses.
Ettevalmistused ürituseks algasid juba
novembrikuu esimesel poolel. Ürituse
peakorraldajaks oli allakirjutanu, olen Jüri
lipkonna üks noorimaid juhte. Oma lipkonna
liikmetega lõime hubase jõulumeeleolu,
samuti pandi proovile oma kokakunsti
oskused. Üritusele olid kutsutud ka need Jüri
gaidid, kes enam aktiivselt ei tegutse, kuid
kellel on kindlasti oma gaidlikust teekonnast
nii mõndagi põnevat rääkida. Kahjuks jäi
saabuvas jõulutuhinas nende osavõtt
kesiseks, kuid ootame ka edaspidi endiseid
liikmeid oma gaidiüritustele.
Õhtusesse tegevusprogrammi kuulus viktoriin, kus pandi proovile osavõtjate tead-

mised gaidlusest ja laiast maailmast.
Üheskoos meenutati suviseid seiklusi ja
eredamaid hetki lõppeval aastal ning nauditi
maitsvat õhtusööki. Tuju hoidsid üleval
lõbusad seltskonnamängud. Ootamatult tuli
külla otse Soomest vahva päkapikk, kes
kõigile kingitusi jagas. Märkamatult jõudis
kätte hiline õhtutund – need, kes ööbima
jäid, istusid sõbraliku gaidiperena teleri ees
ja vaatasid õhtust filmi või mängisid piljardit.
Järgmise päeva hommikul aitasime teha
ettevalmistusi pärastlõunal alanud Jüri ja
Lagedi noortekeskuste jõulupeoks, millest
ka Jüri gaidide esindus osa võttis.
Kuna korraldasin üritust esmakordselt,
siis oli palju, mida õppida ning sain juurde
rohkelt uusi kogemusi. Kõige raskem selle
ürituse läbiviimisel oli toitlustamisega seonduv – päris keeruline oli arvutada toidu-

ainete koguseid, nõu sai isegi peetud Jüri
Gümnaasiumi kokkadega. Samuti oli probleem vajalike vahendite kohale transportimisega, kuid siin tulid appi sõbrad ja
pereliikmed. Suur aitäh kõigile abilistele,
kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid.
Erilised tänud kuuluvad Tiinale, Anetile,
Kristiinale ja Liiale. Lisaks neile olid oma
nõuannetega toeks ka MTÜ Rae
Noorteühingu töötajad ja Eesti Gaidide
Liidu liikmed Triinu ja Oksana.
Kokkuvõttes võin öelda, et mõistan nüüd
paremini, mida kujutab endast ühe ürituse
planeerimine ja selle elluviimine ning sain
tunda ka ürituse korraldamise keerukust.
Kuid jään ootama uusi väljakutseid ja need
pole enam mägede taga, sest 18.-20.veebruaril toimub Jüris Eesti Gaidide Liidu üleriiklik Heade Mõtete Päeva üritus.
Kathriin Karus
Jüri lipkond
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Rae Kossu mängijad treeningute vaheajal Haapsalu Piiskopilinnuses.

Rae Koss valmistub finaalmängudeks
Valla korvpallimeeskond Rae Koss on Eesti II liigas A-alagrupi võitnud ja liigub edasi finaalturniiri suunas.
Kuigi üks alagrupi kohtumine on veel pidamata, ootavad meid
finaalis ees katsumusterohked ja veelgi põnevamad korvpallilahingud. Selleks, et end vaimselt värskendada ja finaalturniiriks ihurammu koguda, käis korvpallipere 7.-9. jaanuarini Haapsalus treeninglaagris.
Vaatamata kiusavale ilmataadile õnnestus need 3 päeva veeta ak-

tiivse sportimise tähe all. Jooksutreeningud lossivaremete vahel
mägedes vaheldusid korvpalli, rahvastepalli, saalibändi, ujumise ja
veepalliga – ühesõnaga kolm trenni päevas. Kõigele lisaks ammutati
viimasena energiat looduse tormilisest vaatemängust merel, et pealtvaatajatele ja fännidele pakkuda korvpallisaalis sama kirglikku,
ennastunustavat ning nauditavat mängu.
Tõnis Vahesaar
Rae Kossu killumees (pressišeff)

Rändkarika juures
seisavad Marek
Võsang (7b), Erki
Saks (7a), Sten Kruus
(7a) ning Sten-Kristjan
Saarik (7b).

Jüri Gümnaasium
sai jalgpallikarika
Jüri Gümnaasium pälvis 2004.aastal tiitli kui
Harju maakonna parim jalgpalli mängiv
gümnaasium. Tiitli andis välja Harjumaa
Spordiliit ning selle aluseks on kolme erine-

va vanuseastme (kuni 7.kl., 8.-9.kl. ja 10.12.kl. poisid ) võistluste tulemused.
Tiitliga kaasnevad auplaat ning rändkarikas, mis jääb aastaks ajaks Rae valla
jalgpallurite juurde hoiule. Täname selle eest
kõiki jalgpallureid ja nende juhendajaid ning
hoiame pöialt, et tiitel sel aastal kaitstud
saaks!

Tähelepanu aeroobikahuvilised!
Alates 14.02.05 hakkavad Lehmja
koolimajas toimuma kaks korda
nädalas aeroobikatreeningud:
esmaspäeval kell 20
treener Ave Arutamm
ja neljapäeval kell 20
treener Kristel Soodla.
Kuutasu 100 krooni.
Registreerida telefonil 56450402,
Kaire Loomets
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Politseiteated
Ajavahemikul 1. detsembrist 2004 kuni 10. jaanuar 2005 registreeriti Rae vallas 7 kuritegu:
6. detsembril varastati Jüri Gümnaasiumi riietusruumis olnud
kotist mobiiltelefon NOKIA 5140.
11. detsembril varastati Jüris Aruküla teel asuva ettevõtte
riietehoiust mobiiltelefon NOKIA 6110. Kahju 3000 krooni.
11. detsembril varastati Peetri külas asuva firma ehitusobjektilt 2 elektrigeneraatorit. Kahju 65 000 krooni.
3. jaanuaril leiti Vaidas Vana-Tartu maanteel asuvast korterist
püstolitaoline ese.
6.-7. jaanuaril ärandati Assakul, Tiigi põik tänaval asuva maja
eest VW Transporter registreerimisnumbriga 009 TRV.
6. jaanuaril varastati Rae külas asuva talu territooriumilt 2
1000-liitrilist metallnõud ja mootorsaag Husqvarna. Kahju kokku
7100 krooni.
8. jaanuaril varastati Assakul Veski teel asuva eramaja
saunast 15 pakki Paroc kivivilla.
Kõigil, kellel on informatsiooni eelpoolnimetatud kuritegude
kohta, palume teatada konstaablile. Anonüümsus garanteeritud. Numbril 6056778 töötab samuti automaatvastaja.
Endiselt teevad politseile muret vargused autodest. Kui keegi
midagi kahtlast näeb, siis palun kohe helistada 110.

Konstaablite vastuvõtuajad
Vanemkonstaabel Kadi Kuuseoja
E kell 09.00-12.00 K kell 16.00-20.00
Vanemkonstaabel Tiiu Karner
N kell 16.00-18.00
Juhtivkonstaabel Margo Väina sõnul on e-politsei asendamatu just
külades ringisõitmise korral.

E-politsei aitab nii
politseinikke kui
tavainimesi
Väikesel arvutiekraanil näpuga teed või maja näitav politseinik pole
haruldus, ka Rae valla politseinikud osalevad e-politsei projektis.
Möödunud aasta novembrikuust käivitunud e-politsei projekti
testperiood on jõudmas lõpule ning Politseiameti pressiesindaja
Annela Laaneotsa sõnul analüüsitakse veebruarikuus e-politsei projekti tulemusi ja kavandatakse selle edasine arendustegevus.
E-politsei projekti eesmärk on kiirendada politsei tööd ning
muuta inimeste suhtlemine politseiga lihtsamaks – näiteks
võimaldab see süsteem tuvastada politseinikul inimese isiku ja juhtimisõiguse ka siis, kui inimesel pole ühtegi dokumenti kaasas.
Sama projekti raames on 98 Põhja prefektuuri autot varustatud
positsioneerimisseadmega. See võimaldab juhtimiskeskusel näha,
kus patrullid asuvad ning tänu sellele saab sündmuskohale suunata
sellele kõige lähemal oleva patrulli.
Rae valla juhtivkonstaabli Margo Väina sõnul kasutavad politseinikud e-politseid oma töös iga päev. „Eriti läheb seda vaja
külades ja abiks on e-politsei ka alevikes, sest sellel on peal nii
majad kui majanumbrid,” ütles Väina.

Noorsoopolitsei
Juhtivkonstaabel Margo Väina
T kell 15.00-17.00
Telefon 605 6778, 110
Jüri alevik, Aruküla tee 9
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Detsembris registreeritud sünnid:
1.
2.
3.
4.

Eva Lõhmus
Greteliis Grau
Kadriann Kummer
Elina Lapin

5. Oliver Lips
5. Rasmus Liiv
6. Reelika Liiv

RAE SÕNUMID

Sünnipäevalapsed jaanuar
2005

Paul Lunda

Detsembris registreeritud
surmad:
1.
2.
3.
4.

Korraldan
KARAOKET
sünnipäevadel,
pulmades,
erinevatel
üritustel.
Tel 5648 7220

Vilma Salmi
Else Luik
Asta Markus
Aleksandr Sedjakin

Marje Äris
aadressiga Jüri,
Aruküla tee 8
toimub seoses
kaupluse sulgemisega terve
jaanuarikuu
TÜHJENDUSMÜÜK
Kõik kaubad soodsamate hindadega.

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa
Toimetaja: Merike Mikk, 60 56 762, 56 218 638, sonumid@rae.ee
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 10ndaks kuupäevaks.
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101

Tatjana Lupanova
Salme Proos
Jekaterina Närja

94
93
93

Linda Sentseva
Ilse Sepp
Toini Kiuru
Hermeline Rätsepp
Heikki Berendsen
Richard Kaasik
Leo Otsmann
Alfred Ojamäe

89
86
85
85
84
84
82
82

Salme Moor
Linda Vihul
Jaanus Randoja
Erich Heinamägi

80
80
80
80

Evi Valk
Tatiana Kovaleva
Helje Kallas
Katri Vendonen
Erna Tõlk
Senta Sikk
Erlanda Velemzon
Maimu Kriger
Harri Ristal

75
75
75
75
75
75
75
75
75

Eeva Loog
Saima Roots
Helju Piirimets
Linda Ränne
Johannes Taal

70
70
70
70
70

Õie Liba
Aleksandra Kolesnikova
Juta Jalakas
Maria Peiker
Aavo Seeblum
Endel Jaamul
Vello Kaldmäe
Arvo Selart
Boriss Ostaptsuk

65
65
65
65
65
65
65
65
65

Tatjana Sahhova
Valentina Tsefels
Veera Friedrichson
Valentina Gorohhova
Malle Kaiküll
Oleg Moskaljov
Ants Tamberg

60
60
60
60
60
60
60

Palju õnne!
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Soovime osta
MAAD
Rae vallas
Tel 646 6130
Fax 644 4064
Gsm 554 9460
e-post
toomas@rilanto.ee

KUULUTUSED
Tasuta ära anda
KÜTTEMATERJAL
tingimusel, et klient
lammutab ise
puukuurid.
Kuurid asuvad Jüris
Aruküla tee 27 ja
Mõisa tee 8.
Info tel 601 6560 ja
523 2024

jaanuar 2005

Müüa kõrge kütteväärtusega,
pakitud
PUITBRIKETT
Hind alates
1200 kr/tonn.
Transport
tasuta!
Info 5665 5445
Jüri Ratsaspordikeskus pakub
tööd
HOBUSTE
HOOLDAJALE

ABB AS

kuulub juhtivasse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuuri- ja tööstusettevõtteid
energeetika-ja automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes ligikaudu 100 riigis töötab 105 000
inimest. ABB alustas Eestis tegevust 1992.a, tänaseks töötab ettevõtte erinevates üksustes üle
Eesti 510 inimest.

Võtame tööle Elektrimasinate tehasesse Jüris:
MÄHISEVALMISTAJAID
Tööülesanded:
mähiste valmistamine, katsetamine ja kontrollimine vastavalt kehtivatele nõuetele
mittevastavuste avastamine enne mähiste üleandmist mähkimisse ning
avastatud pisivigade kõrvaldamine
Nõudmised kandidaadile:
hea tehniline taip
kiire õppimisvõime
paindlikkus, täpsus ja hea tähelepanuvõime
valmisolek töötada kolmes vahetuses
Kasuks tuleb:
tehniline haridus
automaatpinkidel töötamise kogemus
erialane töökogemus
eesti, vene ja soome keele oskus suhtlustasandil
Pakume:
tööalast väljaõpet
huvitavat ja vastutusrikast tööd rahvusvahelises firmas
kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
Lisainfo telefonil: 6801 723, töödejuhataja Tarmo Gutmann
või 680 1721, töödejuhataja Rain Hollo
Kirjalik sooviavaldus ja CV
saata hiljemalt 31.01.2005
Mare-Anne Vahtra, ABB AS,
Aruküla tee 59, 75301 Jüri
Faks 680 1710
e-post: mare.vahtra@ee.abb.com

Lisainfo
tel 514 8250
MG HARJUMAA
HALDUS
HALDUS- JA HOOLDUSTÖÖD
pisiremonttööd
tehnosüsteemide hooldus, koristustööd
ehitus- ja remonttööde konsultatsioonid
. . . kogemus, see on kvaliteet
GSM 5349 9862
e-post: mainstern.grupp@mail.ee
OÜ Mainstern Grupp

Soovin üürida
1-TOALISE
KORTERI
Rae vallas
(mitte esimesel
korrusel)
Tel 504 0095

