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Kultuurikeskuse aastaid planeeritud
remont saab teoks

Rae Kultuurikeskus sulgeb
maikuus uksed, et sügisel
saaksid vallaelanikud astuda
põhjalikult uuenenud ja täiesti
uue välimuse saanud kultuurikeskusesse.
Osaühingus Teigar Sova Arhitektid valminud renoveerimisprojekti järgi rajatakse kultuurikeskuse saali ligi 60 statsionaarse
klapptooliga rõdu. Kultuurikeskuse esise
sammastiku asemele tehakse kultuurikeskust
ja kogu Jüri aleviku inimesi teenindama
hakkav kohvik. Renoveerimistööde käigus
vahetatakse välja kogu kultuurikeskuse
kütte-, ventilatsiooni- ja elektrisüsteemid,
tehakse siseviimistlus ja vahetatakse välja
sisustus.
Remondi käigus saab uue välisilme nii

praegune garderoob, jalutussaal, suur saal
kui mitmed kõrvalruumid. Lava juurde hakkab kuuluma astmestik, mille saab vajaduse
korral lava alla lükata ning tänu sellele muutub kogu saal suuremaks. Lava kõrvale tulevad garderoobid ja väike grimmituba, korda
saavad prooviruumid, mis sobivad nii tantsu- kui lauluharjutusteks. Kultuurikeskus
saab juurde kaks proovisaali, muutumatuna
jääb püsima kaaretuba.
Kõigi eelduste kohaselt on juba oktoobrikuus võimalik nautida teatri- ja kontserdietendusi tammeparketiga kaetud ja põrandaküttega soojaks saanud saalis. Saali seintele tulevad heli summutamiseks puitvõrestikud.
Kultuurikeskuse remondiks on vallavalitsus planeerinud käesoleval aastal ligi 9 miljonit krooni, tööde täpne maksumus selgub
abivallavanem Meelis Kasemaa sõnul avaliku riigihanke käigus.

Laulu- ja
tantsuringide tegevust
remont ei häiri
Rae Kultuurikeskuse juhataja kt Kristi
Aru sõnul toimuvad vaatamata remondile
kõik keskuse poolt kavandatud üritused.
“Mõned neist on teistes Rae vallale kuuluvates ruumides, suveüritused toimuvad
vabas õhus. Samuti jätkavad tööd kultuurikeskuse juures tegutsevad ringid,” ütles
Kristi Aru.
Tema kinnitusel suhtuvad valla lauljad
ja tantsijad väikestesse ebamugavustesse
mõistvalt, kuna kultuurikeskuse renoveerimist on aastaid oodatud ja juba ette on
kõigil hea meel sellest, et valda luuakse
paremad harjutamistingimused ja kontsertide läbiviimise koht.

2

RAE SÕNUMID

märts 2005

UUDISED

Lisaks pildilolevale ekipaazhile hakkavad Vaidas korda jälgima ka kaks videokaamerat.

Rae vallas valvab korda Falck Eesti
Alates märtsist valvab
Harjumaal Rae vallas korda
Falck Eesti, kelle kaks
patrullekipaazhi baseeruvad
ööpäevaringselt Jüri ja Vaida
asulates. Mõlemasse ekipaazhi kuulub kaks relvastatud ja
eriväljaõppe läbinud turvatöötajat, kellest üks on ka
abipolitseiniku staatuses.
Ekipaazhid on GPS-süsteemi kaudu Falcki
juhtimiskeskusest reaalajas jälgitavad ja suunatavad ning seetõttu võimelised operatiivselt häiretele reageerima. See omakorda
võimaldab ekipaazhidel jälgida avaliku ja
heakorra eeskirjade täitmist kogu Rae valla
territooriumil.
Avastatud õiguserikkumistest teavitavad
turvatöötajad kohe politseid ning osutavad
ka abi õigusrikkuja kinnipidamisel ning
vajadusel kuritegeliku ründe tõkestamisel.
Lisaks eelnevale tagatakse tehnilises
valves olevate klientide pidev ja operatiivne

teenindamine. Tänu lisandunud ekipaazhidele lüheneb võimalike häiretele reageerimisaeg, sest ollakse klientidele veelgi lähemal.
“Püüame omalt poolt teha kõik võimaliku, et valla elanikud meid kiiresti omaks
võtaks, ega pelgaks häda korral meie patrullekipaazhi poole pöörduda”, ütles Falck Eesti
müügidirektor Tarvi Hirv. “Oleme veendunud, et meie teenuse kvaliteet paraneb
veelgi ning üha enam Rae valla elanikke
usaldab oma vara valvamise Falcki hoolde,”
lisas Hirv.
Koostööleping hõlmab ka Jüri Gümnaasiumi, kus tööpäeviti tagab korda Falcki turvatöötaja. Gümnaasiumi esist ala hakkab jälgima kaks videokaamerat.
Falck Eesti paigaldab Jüri aleviku sisenevatele teedele kaks ja vallamaja esisele
väljakule ühe videokaamera. Vallamaja taha
paigaldatakse üks videopöördkaamera. Vaida keskusehoone ees olevat ala jälgib kaks
videokaamerat. Videosignaali jälgitakse
ööpäevaringselt Tallinnas asuvas Falcki juhtimiskeskuses.
Falck Eesti võitis Rae Vallavalitsuse
poolt välja kuulutatud riigihanke patrullteenistuse, tehnilise valve ja mehitatud valve
osas ning tagab vallas korda 29.veebruarini

2008. aastal.
“Eelmine leping oli meil sõlmitud
1990ndate aastate keskel korraldatud hanke
alusel ning on selge, et toona olid nõudmised
sootuks teised. Täna vajame Rae vallas kaasaja nõuetele vastavat kompleksset valveteenust,” ütles Rae vallavanem Raivo
Uukkivi.
“Varem olid meil erinevad lepingud
patrullteenuse ja tehnilise valve peale. Mehitatud valve koolis puudus sootuks.
Loodame, et Falcki patrullid hoiavad korda
noorte kogunemiskohtades ning paikades,
kus müüakse ka öisel ajal alkoholi,” lisas
Uukkivi.
Andres Putting
AS Falck Eesti infojuht

Falcki üldnumber 1911
Vaida ekipaazh 5332 6316
Jüri ekipaazh 5332 6318
Infot pakutavate turvalahenduste
kohta saavad Rae valla elanikud
AS Falck Eesti müügiosakonna
telefonilt 65 1892 või
lühinumbrilt 1911.
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9.märtsi tööpäeva algus oli vallamajas kummaline. Neli ootamatult ilmunud politseinikku tegid
dokumentide võetuse vallas. Dokumendid puudutasid vee-ettevõtlust Rae vallas. Veel nädalapäevad hiljem ei olnud teada, kas ja kelle vastu algatatud kriminaalasi oli võetuse põhjuseks.
Päev hiljem ilmus ajakirjandusse teade justiitsminister Ken-Marti Vaheri poolt välja töötatud nn
kvoodiplaani kohta, mille kohaselt peaks aastas korruptsiooniga seoses vahi alla võtma 63
omavalitsusametnikku.
Järgnevalt vallavanem Raivo Uukkivi arvamusartikkel.

16.märtsil edastas Kanal 2 meelelahutuslik uudistesaade Reporter uudislõigu.
Reporter ELO MÕTTUS tegi oma lühikeses eetriloos mitmeid faktivigu. Üllatav oli
prokurör NATALJA MIILVEE kommentaar, kes ütles kaamerate ees välja
sisulise süüdistuse ja rikkus sellega Eesti
Vabariigi Põhiseadust, mille kohaselt ei
tohi kedagi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud
süüdimõistev kohtuotsus.
17.märtsil esitas vallavanem RAIVO
UUKKIVI kaebuse Avaliku Sõna Nõukogusse, et Kanal2 uudis saaks sõltumatutelt ekspertidelt hinnangu, kas
tegemist oli faktivigadega või mitte.

Eesti Vabariik,
kas politseiriik
Euroopa Liidus?
Oleme kuulnud kogenud inimesi ütlevat, et
siin ilmas kõik kordub. Põhimõtteliselt on
neil õigus, ajalugu käib mööda spiraali.
Olukorrad korduvad, kuid juba veidi teises
taustsüsteemis ja teistel tasemetel.
Tänases Eestis on meid valitsevad

“läbimurdjad” ja väidetavad “äraostmatud”
jõudnud äratundmisele, et parim, mida
nemad pakkuda suudavad, ongi ammu
toimunud vana ülessoojendamine. See, mida
soojendatakse, on iseloomustatav ajaloost
tuntud terminiga “stalinism”. Just stalinismi
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sugemeid kannab ka valitsuse, rohkem küll
ühe ministri ametkonna viimane üllitis –
korruptantide jaht. Meie uue poliitika rajajad
on selgelt analüüsinud ajalugu ja jõudnud
seisukohale, et eesseisvate kohalike omavalitsuste valimiste eel on parim viis oma
kohapealsetele kolleegidele kaasaaitamiseks
püstitada plaan: “leida” korruptante ja enne
valimisi nad vangi panna. Kui vangipanekuks alust siiski pole, siis venitada protsessi kindlasti kohalike valimisteni, hoida
konkurendid tegevuses enese kaitsmisega ja
seega saavutada eduvõimalus oma kampaaniale. Briljantne.
Sekundaarsena kannab see plaan ka
stalinlikku hirmutamise mõtet, et näe, mis
me tegime vastastega – kui sa meid ei toeta,
siis teeme seda sinugagi. Ja inimest tänapäeval vaenuliku elemendina kirjeldada on
sama lihtne kui oli seda Stalini aegadel,
arvestades tehnilisi võimalusi ehk isegi lihtsam.
“LÄBIMURDMISEL” LAHENDUST
VAJAVAD KÜSIMUSED
Kellest alustada? Vastus suhteliselt lihtne –
alustada tuleb neist piirkondadest, kus
“meie” (Res Publica) ei ole võimul ja parim
on alustada seal, kus ka “meie” partnerid ei
oleks. Tänaseks tundub, et partnereid ei
olegi enam.
Kus kasu kõige suurem? Vastus jälle
lihtne – mida suurem omavalitsus, mida
rikkam omavalitsus, seda suurem tagasiside.
Nn rikkad omavalitsused arenevad kiiresti,
arengutegevuse juhtimine sõltub paljuski
kohaliku omavalitsuse otsustest.
Eelnevate vastuste põhjal saab öelda, et
võitlust tuleks alustada Harjumaa valdadest,
mis omavad piiri Tallinnaga (kuldne ring),
kus Res Publical võimu juurde asja pole ja
kus soovitavalt oleks suurimaks võimu
erakonnaks Keskerakond ja/või Reformierakond. Ideaalselt kõikidele kriteeriumitele
vastavaks on Rae vald.
KAVANDATU ELLUVIIMINE
Kui eelpool nägime, et teoorias on asi lihtne,
siis praktikasse juurutamine on tõsisem tegevus. Kõige nõrgemaks kohaks on küsimus,
millega põhjendades saaks oponentidele

UUDISED
“sisse sõita”? Saates mingi taseme kontrolli
asjaolusid kontrollima on oht, et see võtab
kaua aega ja pealegi ei pruugi sellest ka
midagi välja tulla, kuna kontrollitavatel on
õigus ja kohustus anda selgitusi. Samas just
selline kontrollimine oleks õigusriigis aktsepteeritav.
Paraku on valimised lähedal ja tulemus
vaja saavutada kiiremini, seega on õige
kasutada koputajaid sellest kohalikust
omavalitsusest endast. Ehk valida õigusriigile omase käitumise asemel politseiriigile
omane käitumine.
Lahendamist vajab järjekordne küsimus,
keda kasutada “informaatorina”? Ja siin
hakkavadki rebenema teoorias nii ilusa
plaani õmblused. Rae valla näitel kasutati
Res Publicaga lähedalt seotud isikuid, kes
omakorda olid/on läbi maaäride seotud Rae
valla endiste juhtidega.
Seega korruptandijaht pandi käima korruptantide abil, kasutati ära nendega varasemates sidemetes olnud isikuid kinnisvaraarendajate hulgast, kes ise on olnud
varem kohtulikult karistatud. Pole välistatud,
et tänutäheks vaadati nende endi tegudele
läbi sõrmede. On ju Res Publica erinevatel
aegadel kõval häälel välja öelnud, et
eesmärk pühendab abinõu ja kes aga keelt
kannab, see aga oma pattusid lunastada saab.
Niisiis – lahendanud kõik eelpool loetletud küsimused, oli meie korruptandi jahtijatel käes avaldus, millele toetudes võis käivitada tegevusi. Nii ka tehti. Järgmisena selles
reas kaasati jõustruktuur ehk politsei ja viidi
läbi dokumentide võetus Rae vallas. See,
kuidas asja tehti, viitab küll rohkem poliitilisele mõrvakatsele politsei abil, kui
mingile uurimistegevuse osale. Puudu jäi
vaid mõne isiku raudupanek.
Kõige huvitavam on siinjuures teada, et
just Rae vallavolikogu liikmed olid 2003.
aastal need, kes andsid politseile üle kaks
mahukat akti koos lisadega, et uuritaks võimalikke korruptsioonikahtlusi. Kahe aasta
jooksul ei ole politseis selle uurimisega
tegeldud ega mingit seisukohta võetud.
Nüüd on aga samad isikud, kelle tegusid
nendes aktides kirjeldati, pununud avalduse,
mille alusel teostati kiirkorras politsei
jõudemonstratsioon. Kas pole kummaline?
Ka siin võib peituda vastuseid – teie aitate
meid ja meie ei uuri nendes aktides toodut.

9.aprillil kell 12.00
Rae Kultuurikeskuses

PEREPÄEV

Esinevad Rae valla laululapsed
Mängime, võistleme, joonistame
Näomaalingud väikese tasu eest

Üritus tasuta
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AVALDUSE KIRJUTAJA SEOTUS RAE
VALLAVOLIKOGU LIIKMETEGA
Seos joonistub selgelt välja, kui tõmmata
paralleele lähimineviku ja avalduse allkirjastanud kinnisvaraarendaja partneri vahel.
Rääkimata sellest, et see härrasemees omab
huvitavat minevikku, milles aukohal on
altkäemaksu andmine ja selle eest karistuse
kandmine, käis ta ka möödunud suvel väljapressimas aukartust äratavat summat ühe
Rae valla poolt enampakkumisel võõrandatud maaüksuse ostjalt. Ta nimetas ise seda
“valuraha” kui tasu tehtud kulutuste korvamiseks, summa suuruseks oli 5% müügihinnast ehk suurusjärgus 1,75 miljonit
krooni.
Sellest jutuajamisest on olemas
suhteliselt korralik helisalvestus, mis muidugi ei kuulu kohtus asitõendite hulka, kuid
mis annab ülevaate isikutest, kelle pealekaebamisel käivitati nõiajaht Rae vallas. Sellel
salvestusel on vägagi selgelt kuulda väljapressijate esindaja tutvustus, väljapressitava summa suurus ja ka see, et esindaja esindas jutuajamises Rae vallavolikogu liiget
Meelis Rosenfeldi ning tema osalusega firmat Hantador.
JUSTIITSMINISTRI HALA PRESSIS
Vaid nii võib nimetada põhjendusi, mida
püüti kvootide kehtestamise kohta anda.
Rahva silmis on selge arusaam, et tegemist
on stalinistlike sugemetega valimiskampaaniaga, jõhkraima jõudemonstratsiooniga ja
mitteomameelsete hirmutamise aktsiooniga,
kus toetutakse põhjenduseta avaldustele.
Avaldustele, mis on kirjutatud sügavalt
amoraalsete ja tihti ka kriminaalse minevikuga isikute poolt ja mis koosnevad miksitud pooltõdedest.
Leian, et meie Põhiseaduse kontekstis on
tegemist tõsise ohuga demokraatiale. Kuidas
muudmoodi nimetada oponentidele nõiajahi
korraldamist?
Põhiseaduse §12 ütleb üsna selgelt, et
kedagi ei tohi diskrimineerida poliitiliste
veendumuste tõttu. Eriti jõhker on see rikkumine, kui sellesse kaasatakse jõustruktuurid
ja viiakse läbi selline jõudemonstratsioon
nagu seda tehti 9.märtsil 2005. aastal Rae
vallavanema kabinetis.

Jüri Raamatukogu on tunni
võrra kauem avatud
Alates 1.veebruarist on Jüri
Raamatukogu avatud iga päev tund
aega kauem kui seni.
Uued ajad:
E ja K 10-18; T, N, R 10-17; L 10-14
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Lagedile
kodu
ehitaja
võitis
Egiptuse
reisi
Veebruari lõpul loosis
Lagedile uut elamurajooni
rajav Linnakujunduse Grupp
krundi broneerinud klientide
vahel välja talvepuhkuse
Egiptuses. Kahe finaali
pääsenud krundiostja vahel
tõmmatud loos tõi võidu
ehitusettevõtjale Andrei
Smirnovile, kes praegu elab
veel vanematekodus
Lasnamäel.

Andrei Smirnov, kellele kuulub Vaidas
pakettmaju tootev firma, ütles, et oma kodu
rajamise mõte oli tal juba ammu. “Kui
Linnakujunduse Grupi inimesed tulid meie
käest Lagedi elurajooni jaoks maju tellima,
sain teada, et siin on krundid müüa,” rääkis
Smirnov. “Tulin vaatama ja ostsin ka
omale.”
Võitja sõnul on kaunis jõekäärus asuv
koht väga ilus. “Ühelt poolt on Lagedi linna
lähedal, teisalt aga kohe minu töökoha
naabruses,” kiitis Smirnov.
Juba sel kevadel kavatseb Andrei Smirnov oma tehases valminud keskmise suurusega pakettmaja püstitada Pirita jõe
kaldale, mitte kaugele vabadusvõitluse muuseumist.
Linnakujunduse Grupi tegevjuht Meelis
Niin ütles, et tallinlaste huvi Rae valda koli-

Reisi võitnud Andrei Smirnovi (paremal) õnnitleb Linnakujudnuse Grupp OÜ kinnisvara
osakonna juhataja Anneli Laas.

da on päris suur. “See paik sobib paljudele,
kes elavad praegu Lasnamäel, sest Lagedile
kodu rajamine ei nõua nii suurt raha, kui
näiteks naabrusesse Viimsisse maa ostmine,” märkis Niin.
Tema sõnul on eramuehitus Tallinnast
välja kolinud ning järgemööda kerkivad
väikepereelamud naabervaldadesse, kus
soodsa maa hinna tõttu on uut elamist palju
odavam rajada.
“Pealinn ning sellele kõige lähemad
Viimsi ja Harku vallad on viimasel aastakümnel seentena maju täis kerkinud ning
vaba ruumi seal naljalt enam ei leia,” lausus
Niin.
Tema sõnul rajab Linnakujunduse Grupp
Pirita jõe kääru Lagedile väikese, 12st
krundist koosneva elamukvartali, kus ühele
poole jääb juba nn “vana” küla – mitme-

kümne aasta vanustest majadest püsiasustus,
teisele poole aga jõgi. Niine sõnul on sellise
paiga eelis suhteliselt soodne maa hind.
Elukohale annavad lisaväärtust läheduses
voolav jõgi, ujumiskoht, paadisilla ehitamise
võimalus, roheline mets ja naabrusse rajatud
vabadusvõitluse muuseum. Krundid suurusega 1500–3000 m2 on omaette eeliseks,
sest annavad võimaluse rahulikult elada.
Meelis Niin märkis, et eelisseisundis on
maa ostmisel need uusasukad, kes tellivad
nende firmalt ka majaehituse – Eestis tehtud
Holareki pakettmajad. Nii võib väike, 85 m2
elamispinnaga ja garaa iga maja suurel
krundil koos kõigi võrkude ja liitumisega
ning lõpliku viimistlusega maksma minna
1,2–1,3 mln krooni.
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Lagedil kerkib vanast katlamajast
moodne keskusehoone
Lagedi inimesed saavad
aasta lõpuks uue keskusehoone. Lagedi põhikooli praegusest katlamajast saab
kaasaegne alevikeskus, kus
esimesel korrusel hakkab
tegutsema perearstikeskus ja
hambaarstikabinet ning teisel
korrusel avar raamatukogu
koos avaliku internetipunktiga. Kool aga saab ühtlasi
endale täiesti uue katlamaja.
Tänu uuele hoonele tekib Lagedi elanikel
võimalus arendada senisest tihedamat ühistegevust – näiteks korraldada pensionäride
kooskäimisi või siis noortele suunatud üritusi.
Märtsi lõpus annab hoone projekteerija
ETP Grupp vallavalitsusele üle lõplikud projektidokumendid. Lagedi keskuse üldpind
on kokku 600 m2. Avaratesse ruumidesse
mahuvad lahedasti ära raamatukogu koos
eraldi lugemissaaliga nii täiskasvanutele kui
lastele, võrreldes tänasega saab kohalik raamatukogu ligi kolm korda suuremad ruumid.
Kõik Lagedi inimesed saavad internetipunktis olevate arvutite kaudu vaba juurdepääsu
internetile.

Suve algul hakkavad endises katlamajas suured ümberehitustööd.

Kindlasti rõõmustab Lagedi rahvast ka
perearsti ja hambaarsti tööle asumine värsketesse ja igati esinduslikesse ruumidesse.
Uude keskusehoonesse tuleb ka üks
rendipind, kus vallavalitsuse nägemuse
kohaselt võiks hakata tegutsema näiteks
laste päevahoid, lillepood või muu alevirah-

Balti Veski AS
asukohaga Mõisa tee 7, Jüri,
Rae vald, Harjumaa
võtab tööle seoses töömahu suurenemisega:

laotöölise
liinimehaanik-pakkija
autojuht-ekspediitori

Eeldame eesti keele oskust ja valmisolekut meeskonnatööks.
Kasuks tuleb varasem erialakogemus.
Pakume head palka, häid töötingimusi ning
enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi.
Palume meiega eelnevalt ühendust võtta telefonil

603 4030

vale vajaliku teenuse osutaja. Siinkohal on
teretulnud kõikide Lagedi elanike ja ettevõtjate soovid ning ettepanekud.
Varakevadel korraldab vallavalitsus hankekonkursi ehitaja leidmiseks ning hiljemalt
maikuus algavad tööd.
Meelis Kasemaa
Rae vallavalitsuse liige

Rae valla riigiteed
saavad rahasüsti
Põhja-Regionaalse Maanteeameti planeeritud teede ja tööde loetelus on ka Rae vallas
asuvad riigiteed, kokku on plaanis nende
korrastamisele kulutada ligi 12 mln krooni.
Planeeritud investeeringud peaksid minema järgmistele teedele: Tallinn-Tartu –
Võru-Luhamaa maanteel ehitatakse valgustus ja eraldusriba, Assaku-Jüri teel toimub 2
kilomeetri ulatuses pindamine, VaidaPajupea teel on plaanis ligi 10 kilomeetri
ulatuses mulde remont, Järveküla-Jüri teel
ehitatakse 4,3 kilomeetrine mustkate ning
Raeküla teel toimub 3 kilomeetri ulatuses
pindamine.
Kogu Harjumaal korrastatakse riigiteid
tänavu 50 miljoni krooni eest.
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Ülevaated vallavalitsuse istungitest
Vallavalitsuse 15.veebruari istungi päevakorras oli 40 punkti.
Ühekordset toetust otsustati maksta 8le inimesele, põhiliselt
ravimite ostmiseks. Määrati üks hooldaja.
Jüri Gümnaasiumi direktorile Maria Tirole määrati igakuine lisatasu 2000 krooni.
Anti ürituse läbiviimise luba MTÜ-le Eesti Gaidide Liiit. Nende
eestvõtmisel toimus veebruaris Jüri Gümnaasiumis “Heade
Mõtete Päev”.
Otsustati toetada Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse II
maailmasõja Rae piirkonna veteranide kokkutulekut 1200
krooniga.
Suurendati 2005. aasta eelarve tulusid 175 434 krooni võrra, mis
läheb õppelaenude kustutamiseks ja maksude maksmiseks
erisoodustuselt.
Rae valla omandis olevate eluruumide hindaja leidmiseks korraldatud avatud vähempakkumise konkursi parimaks pakkumiseks
tunnistati LMG Hindamine OÜ (äriregistrikood 10541984) poolt
tehtud pakkumine summas 62 953 krooni (sisaldab käibemaksu).
Kinnitati mitmete kinnistute tööprojektide koostamiseks projekteerimistingimused. Anti välja 7 ehitusluba ja 1 kasutusluba.
Kinnitati Rae küla Loopere detailplaneeringu II etapi
lähtetingimused. Algatati kuue kinnistu detailplaneeringud ja
kinnitati lähtetingimused. Määrati aadressid kahele Assaku alevikus asuvale kinnistule. Võeti vastu korraldus muuta Kepsu talu
nimi Vana-Kepsu taluks.
Tunnistati kehtetuks kolm vallavalitsuse varasemat korraldust
seoses maa maksustamishindade muutumisega. Määrati Annuse
maja maa suurus ja piirid. Tehti otsus nelja maaüksuse ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta. Määrati kompensatsioon
kahe õigusvastaselt võõrandatud maa eest. Jagati kahe kinnistu
katastriüksused, otsustati kahe kinnistu omavaheliste piiride
muutmine.
Algatati kaks volikogu eelnõud; üks puudutas Rae valla külade
piiride täpsustamisega nõustumist, teine Jüri Gümnaasiumi ja
Lehmja Põhikooli ümberkorraldamist.
Võeti vastu seisukoht maavara kaevandamise loa taotluse suhtes
ja otsustati seoses Vaida-Pajupea riigimaantee halva seisukorraga
mitte kooskõlastada AS-i Talter poolt esitatud maavara kaevandamise loa taotlust Suuresöödi uuringualal.
Vallavalitsuse 22.veebruari istungi päevakorras oli 26 punkti.
Ühekordset toetust otsustati maksta 11-le inimesele põhiliselt
ravimite eest tasumiseks ja transporditoetuseks.
Seoses Lagedi kooli 220. sünnipäevaga otsustati anda tänukirjad
11-le inimesele. Otsustati toetada 4.-6. märtsil 2005 Eesti X
Maatalimängudel osalevaid sportlasi kuni 18 150 krooniga.
Anti välja 4 ehitusluba. Kinnitati nelja kinnistuga seotud ehitusprojektide koostamise projekteerimistingimused.
Algatati volikogu otsuste eelnõud, mis puudutasid peremehetuks
ehitiseks tunnistamist; katastriüksuste sihtotsatarbe määramist;
Jüri aleviku ning Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu algatamist ning nelja kinnistu detailplaneeringu
algatamist. Võeti vastu ühe kinnistu detailplaneering.
Jüri alevikus määrati Aruküla tee 59A asuva tootmisbaasi territooriumil asuvate ehitiste ja rajatiste uued aadressid, need on
Aruküla tee 51, 55, 57A, 61, 63, 65, 67, 77 ja Metsa 7.
Otsustati muuta kuute varasemat vallavalitsuse korraldust seoses
maa maksustamishinna muutumisega ja preambulas olevate
maareformi seaduse viidete muutumisega.
Määrati Jüris Aruküla teel asuva autopesula uueks aadressiks
Aruküla tee 55A, ehitise teenindusmaa suuruseks ligi 2500 m2.
Lehmja külas asuva Loo Maja aadressiks määrati Põrguvälja tee
7 ja maa suuruseks 5,62 ha. Tehti otsus Aruküla ühe maatüki
ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta. Üks kinnistu
otsustati jagada neljaks uueks katastriüksuseks.

Vallavalitsuse 1.märtsi istungi päevakorras oli 22 punkti, külalisena osales ühe päevakorrapunkti arutelu juures Eesti Raudtee
projektijuht Alar Laurimaa.
Ühekordset toetust otsustati maksta 6-le inimesele, lisaks tasutakse Eesti Lastemisjoni poolt esitatud kolm arvet.
Toetati MTÜ Eesti Noorte Looduskaitse Ühingu ja matkaklubi
“Kuukala” poolt 5.-8. mail 2005 korraldatavat Pirita jõe koristusaktsiooni 3000 krooniga.
Kinnitati projekteerimistingimused Jüri alevikus Aruküla tee 69
kinnistul asuva “Kangru” alajaama asendamiseks komplektalajaamaga. Anti välja 4 ehitusluba, 3 kasutusluba ja kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks.
Kuulati ära Eesti Raudtee projektijuhi Alar Laurimaa informatsioon Lagedil raudtee kõrval asuva puumaja lammutamise kohta.
Algatati volikogu eelnõud: määruse eelnõu jäätmevedajate registri asutamise ja põhimääruse kinnitamise kohta ning otsuste
eelnõud, mis puudutavad mitmete detailplaneeringute kehtestamist ja algatamist.
Kinnitati kolme kinnistu projekteerimistingimused. Vaskjala
külas Ujula tee 7 asuva ehitise aadressiks määrati Ujula tee 7A.
Otsustati muuta kahte varasemat vallavalitsuse korraldust.
Toetati ühe katastriüksuse jagamist viieks ja teise kinnistu
jagamist 29ks katastriüksuseks. Kinnitati ühe detailplaneeringu
lähtetingimused.
Otsustati suurendada 2005. aasta eelarvetulusid 13 230 000
krooni võrra ja suunata see põhiliselt hariduskulude katteks.
Kohapeal algatatud asjade seas otsustati toetada Põhja piirkonna
külade naistepäeva tähistamist 6.märtsil 3500 krooniga.
Vallavanem Raivo Uukkivi tutvustas vallavalitsuse seisukohta,
mis puudutas M. Rosenfeldi avaldust omavalitsuse üksikaktide
seaduslikkuse kontrollimiseks ja nõutud üksikaktide ärakirjade
esitamist. Otsustati esitada seisukoht Harju maavanema
kohusetäitjale Jaan Markile.
Vallavalitsuse 4.märtsi istungi päevakorras oli 6 punkti, puudus
Raul Kinks.
Algatati volikogu määruse eelnõu, mis puudutab liitumistasu
hüvitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel. Samuti
otsustati algatada volikogu otsuse eelnõu Uus-Suti kinnistu
detailplaneeringu kehtestamise kohta.
Toetati taotluse esitamist Harju Maavalitsusele seoses
tormikahjustuste kompenseerimisega.
Kinnitati Terikualuse kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise parim pakkumine, selleks oli eraisik
Margus Kangro poolt pakutud hind 14 050 000 krooni.
Otsustati välja kuulutada Kurekivi kinnistu võõrandamine kirjalikul enampakkumisel. Kurekivi kinnistu sihtotstarve on tootmisja ärimaa, selle pindala 38,55 ha. Kirjaliku enampakkumise
alghind on 100 kr/m2, tagastamatu osalustasu 15 000 krooni ning
tagatisraha suurus 3 miljonit krooni. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 4.mai kell 10.00, pakkumiste avamine toimub samal
päeval kell 10.15.
Vaadati läbi Ege Hirve 31.jaanuari 2005 vaie ning otsustati, et
vald ei ole kellegi õigusi rikkunud ning vaie jäetakse rahuldamata.
Vallavalitsuse 8.märtsi istungi päevakorras oli 32 punkti,
istungilt puudus Ago Soasepp.
Ühekordset toetust otsustati maksta viiele inimesele.
Rae valla spordiklubisid otsustati noortespordi osas toetada
järgnevalt: MTÜ Rahvaspordiklubi Rae 70 196 krooni, MTÜ
Jalgpalliklubi FC Jyri 44 436 krooni, MTÜ Jüri Spordiklubi 12
880 krooni, MTÜ Step Arendus 14 812 krooni ja MTÜ Aitado
41 216 krooni. Täiskasvanute sporditegevust otsustati toetada
järgmiselt: MTÜ Rahvaspordiklubi Rae 42 000 krooni, MTÜ
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Rae Koss 23 000 krooni, MTÜ Jüri Spordiklubi 5000 krooni,
MTÜ Rae ROK 8000 krooni, MTÜ Vaida Koroonamänguklubi
8000 krooni ja MTÜ Klaar Mootorsport 10 000 krooni. Lisaks
anti MTÜle Eesti Mälumänguliit 7000 krooni, MTÜ Eesti
Invaspordi Liit sai 8000 krooni ja MTÜ Rae Jahiselts 10 000
krooni.
Otsustati toetada MTÜ J/K Jotai juhatuse liikme Anu-Helju
Tääri osalemist IX Tervisespordi Olümpiaadil 26.07-01.08.2005
Prahas 1500 krooniga. Sportlastest otsustati premeerida Hendrik
Lepikut 4200 krooniga ja Kristi Lepikut 300 krooniga.
MTÜ Rae Jahiseltsi osalemist Männiku seeriavõistlustel jahilaskmises toetati kokku summas 1500 krooni.
Anti luba MTÜ-le J/K Jotai läbi viia võistlus “Sünnipäevade
jooks-kõnd” 2.aprillil 2005 kella 13-15 Jüri alevikus ja Vaskjala
külas.
Anti nõusolek ühele vee erikasutusloa taotlusele. Pikendati OÜ
Forsten reklaamiluba. Reklaamide paigutamise luba anti OÜ
Kaamos Investeeringutele ja OÜ Koger Kinnisvarale.
Toetati volikogu eelnõud, et Vahekol lubada seisuga 28.02.2005
maha kanda põhivara, sõiduauto Nissan Pick-Up Navara bilansilise jääkväärtusega 103 913,33 krooni.
Otsustati anda 4 ehitusluba, 4 kasutusluba. Kinnitati mitmete
kinnistute projekteerimistingimused ehitusprojektide koostamiseks. Algatati Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja
Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneering.
Otsustati muuta kolme varasemat vallavalitsuse korraldust, mis
on seotud maade tagastamise ja ostueesõigusega erastamisega.
Tagastati kaks õigusvastaselt võõrandatud maad. Tehti otsus
Liivoja maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta.
Kohapeal algatatud asjade seas kuulati ära vallavanema info
seoses majanduskomisjonis arutlusel olnud volikogu eelnõuga,
mis puudutab vee- ja kanalisatsiooni liitumistasu hüvitamise
juhendit. Veebruarikuus elanikeregistris registreerunute vahel
loositi välja 1000-kroonine kinkekaart, selle võitis Henry
Prits.

märts 2005

Vallavalitsuse 15.märtsi istungi päevakorras oli 31 punkti.
Ühekordset toetust otsustati maksta 9-le inimesele, lisaks tasutakse Eesti Lastemisjoni ja OÜ Sompss arved, mis on tekkinud
seoses toiduainete ostmise ja sotsiaalabi osutamisega.
Lagedi ja Jüri noortekeskuste tegevuse korraldajaks kinnitati
MTÜ Rae Noorteühing, selleks eraldatakse Lagedil 2005. aastal
150 000 krooni ja Jüris 200 000 krooni.
Toimus reservfondist rahaliste vahendite eraldamise korralduse
esimene lugemine. Samamoodi oli esimene lugemine OÜ
Hansacomi poolt esitatud jäätmeloa taotluse osas. Anti nõusolek
Ülle Liivamägile väikeehitise püstitamiseks. Anti välja 5 ehitusluba ja 2 kasutusluba.
Kinnitati ühe kinnistu projekteerimistingimused ja kolme kinnistu detailplaneeringu lähtetingimused (Kopli küla Mäeküla kinnistu maatükid I ja II ning Vaskjala küla Marija kinnistu).
Kehtestati detailplaneeringud Peetri küla Kaabli tn 5, 13, 13A
seotud kruntidele. Võeti vastu ja otsustati avalikustada Aaviku
küla Vana-Aaviku 18 ja 19 kinnistutega seotud detailplaneeringud.
Algatati üks volikogu eelnõu Lehmja küla Tudre ja Tuulevälja
kinnistute detailplaneeringu algatamisest. Kaks määruse eelnõud,
millele toimus esimene lugemine, puudutavad reklaamimaksu
kehtestamist ja reklaami paigaldamise korda Rae vallas.
Otsustati muuta ühte vallavalitsuse varasemat korraldust seoses
maa suuruse täpse määramisega. Võeti vastu korraldused
ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta seoses Otto ja
Tammsaare maadega. Määrati kompensatsioon Jrl.nr 101-le
Lit.B õigusvastaselt võõrandatud maa eest. Otsustati nelja katastriüksuse jagamine: Järve ja Patika 11a jagatakse kaheks,
Kaasiku II neljaks ja Koplipere I 29ks eraldi katastriüksuseks.
Kohapeal algatatud asjade seas toimus arutelu volikogu eelnõu
üle, mis puudutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist.

Täpsustus
maamaksu
vabastuse osas
Veebruarikuus Rae Sõnumites
ilmunud pensionäride maamaksu vabastus puudutab neid pensionäre, kes on esitanud vastava avalduse ja selles kinnitanud,
et nad ei saa maakasutusõiguse
alusel rendi- või üüritulu.
Pensionisaajad ei ole maamaksust 100% priid,
vaid elamumaalt 500 ruutmeetri ulatuses.
Vabastus ei kehti korteriomandite puhul.
Maamaksust vabastuse rakendamine on kirjas
volikogu 14. detsembri määruses nr 50.
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Otselülitused
volikogu saali
22. veebruaril
“Parteidistsipliin on käest ära.”

Volikogu esimees Veigo Gutmann
erinevatesse parteidesse kuuluvate Endel
Lepiku ja Endel Albini kohta, kes vestlevad
istungi ajal pidevalt omavahel

“Vaadake, kelle poole te seda
vasarat viibutate!”

Endel Lepiku arvamus, mis oli mõeldud
volikogu esimehele Veigo Gutmannile ja
vallavanem Raivo Uukkivile vastuseks
nende väitele, et Lehmja koolis ei hakka
keegi klasse sulgema

“… aga teistel lihtsam siis elada
ongi.”
Jaan Hiio ei näe probleemi selles,
kui mõni klass Lehmjalt ära kaob

8. märtsil
“Kes see siin diskot lasi?” küsis
volikogu esimees, kui Jaan Hiiol
hakkas istungil ootamatult helisema
üsna tantsulise helinaga mobiiltelefon.

15. märtsil
“Kas soovib veel keegi sõna võtta
või välja elada?” küsib volikogu
esimees Veigo Gutmann. Madis
Sarik vastab: “Kas võib kohe välja
elada?”
“Volikogu liige ei pea olema nagu
haug, kelle mälu on 3 sekundit ja
kes ei mäleta oma varasemaid otsuseid.”

Vallavanem Raivo Uukkivi vastus
Meelis Rosenfeldile, kes ei saanud aru,
kuidas tekkis eelarvesse finantstehingute
tegemiseks mõeldud summa
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Volikogu toetas koolide liitmist
22.veebruari volikogu päevakorras oli
vaid üks punkt – Jüri Gümnaasiumi ja
Lehmja Põhikooli ümberkorraldamisest.
Enne päevakorrapunkti arutamist andis
Endel Lepik üle eelnõu, et revisjonikomisjon peaks andma omapoolse hinnangu Eesti Ekspressis ilmunud kuulutuse kohta.
Lehmja Põhikooli liitmine Jüri Gümnaasiumiga tekitas volikogu saalis elava arutelu.
Endel Lepiku küsis, kas osad Lehmja õpetajad jäävad tööta. Endel Albin avaldas arvamust, et kuna praegune Lehmja kooli nimi
on kuuldavasti paljudele lastele ja lapsevanematele pisut eemaletõukav, siis Jüri
Gümnaasiumina jätkates võivad sealsed
klassikomplektid hoopis suuremaks muutuda. Meelis Rosenfeld tundis huvi, kas kaaluti ka Rae Gümnaasiumi nime panemist, kuid
see ei ole ajalooliselt põhjendatud.
Agu Ojasoo sõnul on haridus- ja kultuurikomisjonis aja jooksul selgunud, et kahe
kooli liitmises ei ole midagi hullu ja Lehmja
kooli kängumine on alanud juba mitu aastat
tagasi, kui lapsevanemad on valinud laste
koolitamiseks pigem Jüri Gümnaasiumi või
linnakooli. Ka lisas Ojasoo, et rahalises osas
annab kahe kooli liitmine vallale kindlasti
kokkuhoiu.
Volikogu istungi informatsioonide osas
kuulati ära vallavanema jutt tulevase Peetri
kooli kohta.
8.märtsi volikogu istungi päevakorras oli
29 punkti. Avatud mikrofonis õnnitles
Meelis Rosenfeld kõiki naistepäeva
puhul. Esimese punktina oli arutlusel
jäätmevaldajate registri asutamine ja
põhimääruse kinnitamine, sellekohane
volikogu määrus on ka tänases vallalehes.
Register võimaldab saada ülevaate sellest, millised füüsilised ja juriidilised
isikud on korraldatud jäätmeveoga
liitunud.
Järgmised punktid puudutasid revisjonikomisjoni – nii sellele ülesannete andmist
kui uue liikme valimist. Margus Valgma
asemel kuulub nüüd revisjonikomisjoni
Endel Albin. Revisjonikomisjon sai üles-

andeks uurida Anepalu maade erastamisega
seotud vallavalitsuse korraldust, selle
aluseks on hr Malsubi avaldus.
Kaks ehitist tunnistati peremehetuks,
kehtestati 7 detailplaneeringut, algatati 4.
Algatati ka Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
detailplaneering, millega määratakse uued
hoonestus- ja puhkealad, väärtuslikud
maastikud ja looduskooslused. Planeeritava
ala suurus on ligikaudu 897,5 ha.
Katkestati 2004. aasta eelarve assigneeringute sulgemise punkt.
Nõustuti külapiiride täpsustamise ja
muutmise algatamisega. Tegemist on maakorralduslike piiride muutmisega, mis ei
muuda kellegi aadressandmeid ega maamaksu suurust. Otsuse tekst on tänases vallalehes, lisadega saab tutvuda vallamajas.
Määrati nelja uue katastriüksuse sihtotstarve. Kolme eelnõu puhul toimus nende
esimene lugemine, need puudutavad Rae
valla elamufondi haldamist ja üürimist taotlevate inimeste üle arvestuste pidamist ning
liitumistasu hüvitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel.
Viimaste istungi otsustena kinnitati
revisjonikomisjoni 2005. aasta tööplaan ning
kanti valla bilansist maha AS WAIT-iga seotud kohustused.
15.märtsi volikogu päevakorras oli taas
vaid üks punkt, mis puudutas 2004.
eelarveaasta assigneeringute sulgemist ja
rahaliste vahendite jäägi kinnitamist.
Nimelt jäi 2004. aastal kasutamata
assigneeringuid kokku summas 3,7
miljonit krooni ning need võeti volikogu
otsusega vastu 2005. aasta eelarvesse.
1.jaanuar 2005 seisuga kinnitati Rae valla
rahalised vahendid summas 39 200 284
krooni.
Volikogu liikmete seas tekitas arutelu,
kas ja kuidas peaks ülejäänud rahaga käituma – kas selle võib võtta sihtotstarbeliselt
2005. aasta eelarvesse või peaks tegema
lisaeelarve. Esitati ka täpsustavaid küsimusi
kasutamata investeeringute kohta.

OTSUS
Jüri, 08. märts 2005 nr 380
Nõustumine Rae valla külade piiride täpsustamise ja muutmise algatamisega
Juhindudes Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004 määrusega nr 335 kinnitatud “Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise
alused ja kord” § 10 lõikest 1 ja arvestades maakatastris registreeritud katastriüksuseid, Rae Vallavolikogu
otsustab:
1. Nõustuda Rae vallas asuvate külade vaheliste piiride (lahkmejoonte) täpsustamise ja muutmise ettepanekuga katastriüksuste piiride alusel vastavalt juurdelisatud plaanidele (lisa 1 ja 2).
2. Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebile-

hel.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna
Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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MÄÄRUS
Jüri, 08.märts 2005 nr 59
Rae valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Võttes aluseks jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 69 lõike 3 ja vajaduse tagada kontroll jäätmevaldajate üle, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Asutada Rae valla jäätmevaldajate register.
2. Kinnitada Rae valla jäätmevaldajate registri põhimäärus (lisa 1).
3. Käesolev määrus jõustub 12.märtsil 2005.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Lisa 1
Rae Vallavolikogu
08.03.2005
määrusega nr 59

RAE VALLA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI
PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Eesmärk
Rae valla jäätmevaldajate registri pidamise eesmärgiks on sätestada Rae vallas olmejäätmete tekitajate üle arvestuse pidamiseks
kogutavate andmete loetelu ja registri pidamise põhimõtted.
§ 2. Rakendusala
Registrit rakendatakse jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks.
Register annab ülevaate vallakodanikel, korteriühistutel ja asutustes
tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest
kinnipidamisest.
§ 3. Registri asutamine ja nimi
1. Registri asutamise otsustab vallavolikogu.
2. Registri nimi on Rae valla jäätmevaldajate register.
§ 4. Registri pidamine
Jäätmevaldajate registrit peetakse elektrooniliselt võttes aluseks
maavaldajate üle peetava arvestuse programme.
§ 5. Registri vastutav töötleja
Registri vastutav isik ja volitatud töötlejad määratakse vallavanema käskkirjaga.
§ 6. Registri töökeel
Registri töökeeleks on eesti keel.
§ 7. Registrist andmete saamine:
1. Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele
ja jäätmeveoga tegelevatele ettevõtetele;
2. Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta.
3. Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.
4. Andmete saamiseks esitatakse kirjalik põhjendatud avaldus.
§ 8. Registrisse kantavad andmed.
1. Registrisse kantakse järgmised andmed:
1.1 järjekorranumber;
1.2 jäätmevaldaja nimi;

1.3 jäätmevaldaja aadress (veopiirkond, küla, talu, tänav,
majanumber, korterinumber, kontakttelefoni number);
1.4 elanike või töötajate arv jäätmevaldaja territooriumil;
1.5 liitumine olmejäätmete korraldatud veoga;
1.6 sõlmitud leping jäätmekäitluseks;
1.7 olmejäätmete mahuti olemasolu ja suurus;
1.8 jäätmete äraveo sagedus;
1.9 käitlemiseks üleantud jäätmete kogused ja tasud kvartalite
kaupa, aastate kaupa;
1.10 märkused jäätmekäitluseeskirjast kinnipidamise kohta.
2. Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.
§ 9. Andmete andmine registrisse.
1. Jäätmevedaja esitab igakuiselt (lepingus kokkulepitud kuupäevaks) registrisse andmed jäätmevaldajate jäätmekoguste kohta, mis
tema poolt on prügilasse üle antud.
2. Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.
3. Jäätmevedaja vastutab tema poolt antavate andmete tegelikkusele vastavuse eest, vastutus kehtestatakse lepingus.
4. Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.
§ 10. Muudatuste tegemine registrisse:
1. Muudatusi registris tehakse:
1.1. jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
1.2. jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
1.3. vallavalitsusele laekunud kinnisturaamatu muudatuste alusel.
2. Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse 2
korda aastas (01.jaanuari ja 01.juuli seisuga).
3. Muudatusi registris teeb ja parandab ebaõigeid kandeid registri
vastutav töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete
esitajat.
§ 11. Registriandmetele juurdepääs
Jäätmevaldajate registri andmetele juurdepääs on piiratud.
Kasutajad määratakse vallavanema käskkirjaga.
§ 12. Finantseerimine
Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.
§ 13. Registri likvideerimine
1. Registri likvideerimise otsustab Rae Vallavolikogu.
2. Registri likvideerimisel otsustatakse Rae valla jäätmevaldajate
registrisse kantud andmete üleandmise teise andmekogusse, arhiivi
või registri andmete hävitamine.
3. Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse vastav
akt.
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Ülevaatepilt koduses majapidamises tekkivatest ohtlikest jäätmetest.

Kevadine suurpuhastus ja jäätmete
kogumine teeb koduümbruse ilusaks
Igaüks meist tekitab aastas
keskmiselt nelisada kilo jäätmeid, mis viiakse prügimäele,
põletatakse või satuvad nad
metsa alla. Ometi saab suurt
hulka jäätmeid korduvalt
kasutada või ümber töödelda.

Joogipakendid

Jäätmete tekitaja, nii väikeelamu omanik kui
ka korruselamu korteriühistu või haldaja,
peab hoolitsema jäätmekäitluse eest oma
kinnistul. Jäätmete tekitaja peab sõlmima
jäätmekäitluslepingu veofirmaga (korraldatud olmejäätmeveo puhul valitud veoettevõttega, kui tegemist pole kohustusliku
miinimumpaketiga).
Iga jäätmete tekitaja on kohustatud
muretsema endale jäätmemahuti (kas ostma
või rentima) või kasutama jäätmehoolduslepingu alusel ühismahuteid.
Üldisest olmeprügist tuleks eraldada:
pakendijäätmed, ehitus- ja elektroonikajäätmed, biolagunevad jäätmed, vanapaber
ja papp, suuremõõtmelised jäätmed ning
ohtlikud jäätmed.

Vanapaber ja papp

Rae valla territooriumile on paigaldatud
paarkümmend AS Vaania sinakas-rohelist
joogipakendite konteinerit, kuhu võib panna
värvilist klaasi, alumiiniumpurke, tetrapakke
ja plastpudeleid. Ei tohi panna aknaklaasi,
kodukeemia pudeleid, valgustuspirne, keraamilisi ja portselanesemeid. Joogipakendite
konteinerite asukohad on üleval Rae valla
veebilehel: www.rae.ee

Erikonteinerid vanapaberi ja papi korjamiseks asuvad Jüris Rae vallamaja taga ja
Kasemäe tee alguses, Lagedil Betooni tänava garaa ide juures, Mõigus Juhtme tänaval,
Vaidas Hoidla teel prügikonteinerite juures
ja Vaida raamatukogu taga.
Vanapaberikonteineritesse tohib panna
puhast kuiva paberit nagu ajalehed ja ajakirjad, reklaamid, kirjutus- ja paljunduspaberid,
samuti ka pappi, kartongi ja pruuni paberit.
Vanapaberikonteineritesse ei tohi panna
märgasid ja määrdunud pabereid, kiletatud ja
vahatatud pabereid, tootepakendeid (nagu
piimapakid), märga ja määrdunud või kiletatud pappi.

Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirja punktile 33 tuleb vanapaberit ja pappi
koguda omaette mahutisse elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes jne.), kui kinnistul
on vähemalt 5 korterit ning mitte elamumaa
sihtotstarbega kinnistutel kui vanapaberit ja
pappi tekib üle 50 kg nädalas.

Biolagunevad jäätmed
Biolagunevate jäätmete kompostimiseks
sobivad puu-, köögiviljade ja muude
taimede koored ja lehed; kohvi- ja teepaks
(ka koos filterpaberiga); muud toidujäätmed
(suuremad tükid on soovitav eelnevalt peenestada); majapidamispaber ja salvrätikud (ka
paberkotid jäätmete kogumisnõu kaitseks);
toalillemuld ja aia hooldamisel tekkivad
jäätmed; koduloomade pidamisel tekkivad
koristusjäätmed.
Kompostimiseks ei tohi kasutada tuhka ja
lupja (kompost muutub liiga leeliseks), suitsukonisid ja tolmuimeja tolmukotte, klaasi ja
metalli, kilekotte ja piimapakke, kunstkiust
riiet ja kummist tooteid ning muid jäätmeid,
mis ei lagune või saastavad komposti.
Kompostimine võimaldab koduses
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Maanteeameti teade
Valminud on Tallinn-TartuVõru-Luhamaa maanteelõigu
Vaida-Aruvalla (km 20,0–26,2)
rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruanne
vastavalt 2004. aasta lõpus
avalikkusele tutvustatud hindamisprogrammile.
Aruande avalik arutelu toimub 30.märtsil
kell 18.00 Vaida raamatukogus (Vana-Tartu
mnt 25). Keskkonnamõju hindamise aruande
ja teelõigu rekonstruktsiooni projektiga saab
tutvuda 2 nädala jooksul enne avalikku
arutelu Rae Vallavalitsuses ja Vaida raamatukogus.
Kõigi küsimuste ja ettepanekutega võib
pöörduda keskkonnamõju hindaja (Mihkel
Vaarik, AS Entec, Rävala pst 8, 10143
Tallinn, tel 660 4547, faks 646 6522, e-post:
mihkel.vaarik@entec.ee) või projekteerija
(Tarmo Pärna, Toner-Projekt OÜ, Teguri 55,
51013 Tartu, tel/faks 737 1766, e-post:
toner@kodu.ee) poole.

Mai kuus avatav uus
Ülemiste Ringrada pakub tööd
Abitöölisele
Tööle asumise aeg Aprill
Piirkond: Ülemiste Keskus
Palk kokkuleppel
Töö kirjeldus: abitööde tegemine
Kontakt telef: 56 494449
E-mail: info@kardikeskus.ee
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majapidamises tekkivatest toidu- ja aiajäätmetest kergesti valmistada kompostimulda, mida saab kasutada aias väetisena
ja mulla omaduste parandamiseks.

Ehitusjäätmed
Ehitusjäätmete üleandmiseks tuleb tellida
ehitusjäätmete konteiner vastavat jäätmeluba omavalt jäätmekäitlusettevõttelt
või transportida ise OÜ-sse Slops (Maleva
4, Tallinn) või OÜ ATI Grupp (Peterburi
tee 94, Tallinn).

Ohtlikud jäätmed
Ohtlikud jäätmed on inimtegevuse need
jäägid, mis võivad oma keemiliste või
muude omaduste tõttu põhjustada ohtu või
kahjustada tervist ja keskkonda. Erinevalt
tavajäätmetest on ohtlikud jäätmed ka väikestes kogustes keskkonnale ja inimesele
kahjulikud. Seega ei tohi neid paigutada

koos tavajäätmetega ühte konteinerisse,
vaid nad vajavad erikäitlust. Samuti ei tohi
ohtlikke jäätmeid põletada, juhtida kanalisatsiooni või lihtsalt loodusese paigutada.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed
kodumajapidamises on kasutatud õlid ja
õli sisaldavad jäätmed; kasutatud akud;
värvi-, liimi- ja lakijäätmed; lahustid,
mürgid ja tõrjeained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed; raskeid metalle sisaldavad
patareid, väikeakud ja akudega seadmed.
Suurte konteinerite paigutamist valla
territooriumile sellel aastal ei toimu. Küll
aga saavad küla/alevikuvanemad aprillikuu jooksul esitada vallavalitsusele
taotlusi oma külade heakorrapäevade
toetamiseks. Täpsemat informatsiooni
saab telefonil keskkonnaspetsialist Ege
Kibuspuu’lt telefonil 605 6781.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Ohtlike jäätmete kogumisreid 30. aprillil
Jäätmete kogumisreid toimub 30.aprillil, selle käigus peatub AS MASP väikebuss
vanades tuntud peatumispaikades:
10.00–10.30
11.00–11.30
12.00–12.30
13.00–13.30
14.00–14.30
15.00–15.30

MÕIGUS, Kanali tee garaazhide ees
ASSAKUL, Künka tee 2 garaazhide ees
LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaazhide juures
PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees
PATIKAL, endise klubi ees
URVASTES, endise sovhoosi töökoja hoovis

Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks. Võib juhtuda, et garaazhi koristamise või majapidamise suurpuhastuse käigus tekib ühekordselt märkimisväärselt suur kogus ohtlikke jäätmeid,
millede “lohistamine” vastuvõtupunkti on küllaltki tülikas.
Kellel ei ole aga 30.aprillil aega või kellel tekivad hiljem ohtlikud
jäätmed, siis neid võetakse Rae valla elanikelt tasuta vastu ka Jüris,
Alexela tankla juures igal neljapäeval 16.30–19.30 ja laupäeval
11.00–14.00 ning Vaida keskusehoone juures eelnevalt kokku leppides telefonidel
603 5116 ja 5645 6749.

NB!

Vanametall viiakse tasuta ära
Mai kuus avatav uus
Ülemiste Ringrada pakub tööd
Klienditeenindajale
Tööle asumise aeg: Mai 2005
Piirkond: Ülemiste Keskus
Palk kokkuleppel
Töö aeg: vahetustega
Töö kirjeldus: klientide teenindamine
ja juhendamine
Nõutav: eesti-vene-inglise keele
oskus suhtlustasandil, hea suhtlemisoskus
CV ja palgasoov palume saata:
info@kardikeskus.ee
Info tel: 56 494449

Ka sellel aastal viib AS Kuusakoski (endine EMEX) tasuta ära
autovrakke ja muud vanametalli. Äraveo tellimiseks tuleb registreerida aprillikuu
jooksul Rae Vallavalitsuse telefonidel
605 6781 või 605 6750, e-post.
ege.kibuspuu@rae.ee
Vanametalli äraandmiseks võib
helistada ka otse aktsiaseltsi Kuusakoski
infotelefonile 625 8666, kus 15.aprillist
kuni 15.maini 2005 toimub kampaania,
mille käigus loositakse kõigi nende vahel,
kes on tasuta loovutanud oma vana
romuauto, peaauhinnana välja
sõiduauto TOYOTA YARIS.
Täpsem info kampaania kohta on
üleval AS Kuusakoski kodulehel:
www.kuusakoski.ee
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Tõrukeses nähti nii suitsu kui elevanti
Märtsikuu teisel nädalal toimus Jüri
Tõrukese lasteaias päästeteenistuse koolitusõppus. Nii laste kui kasvatajate seas tekitasid
elevust kohale saabunud punased tuletõrjeautod, keldris käed laiali lamav mannekeen, tõeliselt ehmatava häälega sireen ja
koridoridesse lastud õppesuits.
Tõrukese lasteaia juhataja Karin Ivanovsi
sõnul sobitati õppused ikkagi lasteaia päevakavaga, nii ei jäänud kellelgi tegemata
näiteks päevane lõunauinak. Kasvatajatele
tõid aga õppused mitmeid omamoodi
lisaülesandeid – näiteks tuli kõik lapsed võimalikult kiiresti majast välja toimetada.
Väiksemate, sõimeealiste laste kiire
riidessepanek on aga ka lapsevanematele
paras ülesanne…
Päästeõppuse käigus tuli lasteaeda külla
ka elevant Prits, kellele vanemate rühmade
ilusasti rääkisid, mida peab tegema, kui
õnnetus juhtub. Üheskoos otsiti pildi pealt,
missugused tegevused või kohad võivad
kodus olla tulekahju tekitajaks.

Politseiteated

Ajavahemikul 15.-16.veebruarini murti sisse Peetri külas seisvasse väikebussi Ford Transit, millest varastati hulgaliselt erinevaid
elektrilisi tööriistu. Kahju kokku 67 800 krooni.
20.veebruaril tungisid kaks tundmatut noormeest Lagedi teel
kallale 25-aastasele Andreile, peksid teda ning röövisid mobiiltelefoni ja 3500 krooni sularaha. Andrei toimetati kehavigastustega
PERH Mustamäe korpusesse.
22.veebruaril laekus avaldus selle kohta, et Aruvalla külas sisenesid tundmatud isikud eramusse ning lõhkusid hulgaliselt
ajaloolise väärtusega arvutitehnikat. Kahju kokku 150 000 krooni.
22.veebruaril murti sisse Jüri alevikus asuvasse ettevõttesse ning
varastati erinevat olmetehnikat. Kahju kokku 106 000 krooni.
28.veebruaril varastati Jüri alevikust noortekeskuse juhataja kabinetist diivanilt mobiiltelefon Samsung A800. Tekitatud kahju 1670
krooni.
Ajavahemikul 28.veebruarist 2.märtsini varastati Rae külast ehitusjärgus asuva maja juurest ehitussoojak (6x4m) kirjaga “Verding
Grupp”. Soojakus asus hinnaline tööriist, Makita põrandalihvimise
aparaat väärtusega 60 000 krooni.
2.märtsi öösel varastati Rae vallast Peetri külast torustiku paigaldamise objektilt 3 elektrilist süvaveepumpa.
Orienteeruv
kahjusumma 148 000 krooni
3.märtsil varastati Vaida alevikus Vana-Tartu mnt korterist
mitmesugust elektroonikat ja sularaha. Esialgne kahju 30 950
krooni.
7.-8.märtsil murti sisse ehitusjärgus eramusse Lagedi alevikus,
varastati akudrell Metabo ja metallist ehitustelling. Kahju kokku
4000 krooni.
8.-9.märtsil varastati Lagedi alevikus sõiduautost VW Golf
juhipoolse ukseluku lõhkumise teel makk PIONEER koos võimendi
ja kõlaritega.
9.märtsil tungiti Peetri külas aia lõhkumise teel ettevõtte territooriumile ja varastatud videoprojektor Sony. Täpne kahju selgitamisel.
9.märtsil öösel murti Aaviku külas juhipoolse ukselukustuse
lõhkumise teel sisse autosse Mazda, kust varastati automakk

Alpine. Kahju selgitamisel.
13.märtsil varastati Vaida alevikus ettevõtte tootmishoone
puhkeruumi riidekapist sularaha 7500 krooni ja mobiiltelefon
NOKIA 3310.
13.märtsil varastasid Pajupea külas kaks meest, kes olid valget
värvi Mazda bussiga, kaks metallist ukseraami koos lengidega.
Vargusega tekitatud varaline kahju 3000 krooni. Ida-Harju politseipatrull pidas auto ja sealviibinud isikud kinni.

Päästeteenistuse teated

Jaanuari lõpus käisid Tallinna Kesklinna päästekomando ja Assaku
komando neljal korral tutvumas Rae Hooldekodu hoonega ja
evakueerimise võimalustega õnnetuste puhul. Neljal korral käidi
seepärast, et tööl on neli erinevat päästjate vahetust. Hoonet tutvustas Rae TPS juhatuse liige Veikko Juusu. Selliseid tutvumisreide
tehakse ka kõikidele koolidele ja lasteaedadele.
2.veebruaril põles suvila Leivajõe aianduskooperatiivis
11.veebruaril põles Assakul Mardi talu elumaja teine korrus.
Samal päeval tehti sellele majale kaks korda järelkustutust ning
järgmisel päeval, s.o 12.veebruaril veel kolmel korral ning ka
13.veebruaril üks kord. Tekib kohe küsimus, et kas tuletõrjujad ei
saanud oma tööga hakkama? Vastuseks on, et said küll, aga probleem oli selles, et tuli oli ainult teisel korrusel ning maja oli ohtralt
saepuruga soojustatud. Esimene korrus jäi tulest puutumata ning
majaperemees ei tahtnud seda ka läbijooksva veega rikkuda ning
palus vett kasutada minimaalselt. Kuna maja asus ca 600-700
meetri kaugusel Assaku Päästekeskusest, siis mitu korda väljasõitmine oli rohkem õppuse eest. Vett kulus ka vähe.
13.veebruaril oli Vaida bussipeatuse juures autoavarii
23.veebruaril põles Muuga aedlinnas elumaja
24.veebruaril põles Lagedil, Kopli külas puidutööstuse katusealune
24.veebruaril oli Lagedil, Aasa tn 4 tahmapõleng korstnas
Peeter Böckler
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
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Vaidas
kuulati
uusi soliste
Vaida lasteaias Pillerpall toimusid teist aastat
rühmades solistide kontserdid. 14.märtsil
Näpsude rühmas ootas väikeseid esinejaid
lava koos mikrofoni ja võimendusega.
Esinemiseelset ärevust oli tunda juba
riieteruumis, kus tüdrukud sättisid oma kleidikesi ja poisid käisid peegli juures oma
veste võrdlemas. Solistide kontserdil astusid
üles kõik need lapsed, kes on ise esineda
tahtnud. Kasvataja sõnul olid lapsed abis ka
laulude valikul – kes eelistas laulda
sinilillest, kes tahtis proovida oma lauluhäält
kelgutamise loo esitamisel, kolmas valis
välja nuku hällilaulu.
Laulude vahepeal kuulati väikeseid mõistatusi. Iga esineja sai laulu lõppedes väikese
tänukirja. Kontsert lõppes ühendkoori ja
vahva laulumänguga.

Naistepäeva tervitus
Rae Hooldekodu rahvale

Matkapunkt Kinnisvara
Matkapunkt Kinnisvara ostab
kinnistuid Harjumaal 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 610 9999 mobiil 5660 4450
www.kinnisvaraplaza.ee

Rae Laulustuudio esines 8.märtsil kohalikus hooldekodus
väikese kavaga, et tervitada vanemaid inimesi ning saada
ka ise kogemuse võrra rikkamaks. Nimelt oli see laulustuudio lastele esimene esinemine väljaspool kultuurikeskuse ruume. Sõit ei olnud küll pikk, kuid ikkagi –
kaasas olid pillid ning ootamas heatahtlik publik.
Kokku esitati 11 pala. Laulustuudio juhendaja Külli
Ovir juhatas iga loo sisse teemakohase tutvustusega.
Pärast kontserti oli väike istumine ning heade soovidega
saadeti lapsed koduteele.
Laulustuudio lapsed tulevad hea meelega esinema ka
näiteks ettevõtetesse, sest iga töö tegemine vajab väikest
vaheldust ja laste laulu kuulamine sobib selle jaoks
ideaalselt. Soovime kõigile tegusat kevadet!
Egon Ovir

Noor pere soovib
osta MAJA
piirkonnas
Mõigust Jürini.
Soovi korral võib
vahetada Mõigus
asuva 4-toalise
korteriga.
Tel 504 0389
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Tõrukese lapsed uudistasid Riigikogu
Tõrukese lasteaia koolieelikute rühm külastas 18.veebruaril
Riigikogu. Lapsi tervitas Toomas Alatalu, kes oli neile ette
valmistanud südamliku ja toreda vastuvõtu riigi ühes tähtsamas majas.

Markus (vasakul) ja Mark proovivad, mis tunne on olla istungitesaalis

“Lapsed said parlamendi külastamisest palju
positiivseid emotsioone. Tundus ka, et rõõm
oli vastastikune, sest lapsed lugesid väliskomisjonile tänutäheks ühe päevakohase
luuletuse,” rääkis lasteaia juhataja Karin
Ivanovs.
Mõned päevad hiljem meenutasid lapsed
külaskäigust meelde jäänud hetki. Kristofer
arvas, et Riigikogu on selleks, et seadusi
vastu võtta ja omavahel vaielda ning talle jäi
eriti meelde see, et “raamatukogu oli seal
hullult suur”. Kertule jättis kõige sügavama
mulje istungitesaal.
Kõige vahvamaks paigaks nimetati aga
riigikogu saladuste rääkimise nurka. Nimelt
on parlamendihoone ühes koridoris tõepoolest selline nurk, kuhu kostub kümnekonna meetri kaugusel räägitud tekst sõnasõnalt ära. Riigikogu koridorides kohatud
inimestest jäid lastele meelde onu Raivo
(Raivo Järvi), Rein Lang (tema kohta ütlesid
lapsed tähtsalt, et temast saigi varsti pärast
meie külaskäiku välisminister), Tunne Kelam ja Toomas Hendrik Ilves.
Laste külaskäiku riigikokku sattus filmima ka ETV Parlamendi saate võttegrupp, kes
näitas seda oma 28.veebruari saates.

Taaramäel käisid külas 12 kuud
11. märtsil kuulasid Taaramäe
lasteaia vanemad rühmad
Klaverijutte, klassikalise
muusika tutvustamiseks loodud kontserdikava esitas
pianist Diana Liiv.
Lasteaedades on ta valinud
esitamiseks Tšaikovski
klaveripalade tsükli
Aastaajad.
Diana Liiv on Aastaaegade tsükli kohta ise
öelnud, et 12 pala vastavad igale kalendrikuule. “Need on romantilised imeilusad
lood, mis sobivad ideaalselt Marshaki
muinasjutuga vaeslapsest, kes saadeti jaanuarikuus metsa lumikellukesi tooma ja kes
kohtus seal korraga kõigi kaheteistkümne
kuuga,” ütleb pianist oma kava tutvustades.
Kui algul olid lapsed emotsionaalsest
klaverimängust pisut üllatunud, siis kui järjega jõuti veebruarikuu juurde, kus võis ka
ise kaasa plaksutada, osati muusikast julgemalt rõõmu tunda. Näiteks maikuud tutvustanud haldjalugu meeldis tüdrukutele
sedavõrd, et nad hakkasid lausa kaasa tantsi-

ma. Muusikalise pooltunni ajal said kõik
lapsed end veidi ka liigutada, sest käteliikumistega imiteeriti nii jõevoolu, vankrirataste
veeremist kui ka heinategu.

Diana Liiv räägib muinasjuttu vaeslapsest
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Üle-eestiline Heade
Mõtete Päev toimus Jüris
Tõeline rõõm ei tule
muretusest või rikkusest
või inimeste kiitusest,
vaid millegi väärtusliku tegemisest!
Sir Wilfred Grenfell

18. veebruari õhtupoolikul
kogunesid üle Eesti gaidid
Jüri Gümnaasiumisse, et
koos veeta meeldiv nädalavahetus ja tähistada Heade
Mõtete Päeva.
Üritusest võttis osa üle 80 gaidi. Traditsioonide kohaselt tähistatakse ülemaailmselt
22.veebruaril skautluse rajaja Lord Robert
Stephenson Baden-Powelli ja gaidluse rajaja
Lady Olave Baden-Powelli sünnipäeva ehk
Heade Mõtete Päeva, mil kõik maailma gaidid ja skaudid on mõtetes üksteisega, tunnetavad ühtsust ja sõprust ning teevad ühiselt midagi ümbruskonna hüvanguks.
Eesti Gaidide Liit korraldab iga-aastast
vabariiklikku Heade Mõtete Päeva
erinevates Eesti paikades. Sel aastal toimus
Heade Mõtete Päev Jüris. Seekordseks
peateemaks oli “TOIT”, seega oli kogu üritus seotud toitumisharjumuste, -probleemide
ja üldse tervislike eluviisidega. Soovides
teha abivajajate jaoks midagi head, palusid
korraldajad – Jüri lipkonna gaidid – võtta

igaühel kaasa kauasäilivat toidupoolist, mis
viidi Kopli Laste Varjupaika. Usume, et
suutsime tuua tänuliku naeratuse nende laste
suudele ja see oli meie jaoks oligi kõige
olulisem.
Esimesel kokkusaamise õhtul olid kõik
täis elevust ning ootasid pikisilmi, mis toimuma hakkab. Peale kosutavat õhtusööki
tehti plakateid ja seejärel suunduti filmiõhtule. Vaadati huvitava ja õpetliku sisuga
kogupere joonisfilmi “Vennad Karud”.
Film rääkis sellest, et kellelegi pole mõtet
kätte maksta, tuleks hoopis mõelda sellest
tulenevatele tagajärgedele ning veelgi enam
– peaks aitama nõrgemaid. Mõnusale
filmiõhtule järgnes juhtidele “juhihooldus”,
kus oli võimalus nautida hiinapärast toitu ja
joogat ning rääkida, millised probleemid
juhtidel oma salkadega hetkel on.
Laupäeval suunduti väikesele matkamängule, kus pandi proovile salkade teadmised
ja oskused gaidlusest, toitumisest ja muudest
eluvaldkondadest. Näiteks tehti fotosid
juurviljades ning uuriti, mida teatakse
etiketist, söögivalmistamisest ja üldse
toidust. Lisaks sellele valmistati kooli
kodundusklassis loosiga tõmmatud retseptide alusel kooke. Kõik need maitsvad
küpsetised kingiti Rae hooldekodule. See oli
üks meiepoolne heategu ning eakate elanike
rõõmus nägu tekitas ka endal hea tunde, et
oled kellegi jaoks midagi kasulikku teinud.
Pärastlõunal toimusid üksustevahelised
sõpruskohtumised võrkpallis, mille võitis

Noortekeskus kutsub
lumelinna ehitama
24.märtsil on koostöös Assaku päästeametiga plaanis teha perepäev ja
ehitada lumelinn.
Kui talveilm vähekegi lubab, siis on plaanis Rae Kultuurikeskuse
taga asuvale lagendikule ehitada lumelinn. Kui ilm sulaks kisub,
teeme lõbusa jalgpalliturniiri lumisel väljakul. Tegevus algab kell
13 ja lõpeb orienteeruvalt kell 17.
Kohal on Assaku päästekomando mehed, kes tutvustavad oma
tööd ja jagavad õpetussõnu, kuidas tulega ohutult ringi käia.
Jüri Noortekeskuses on võimalik kostitada end sooja teega,
Lagedi noortetoas toimub samal ajal igapäevategevus. Jüri
Noortekeskus on avatud kell 13.00-20.30, infot saab telefonil
605 6783. Lagedi noortetuba on avatud kell 14.00–21.00 ning infot
saab telefonilt 676 6402.
Teretulnud on kõik noortepoolsed ideed ja ettepanekud!
Noortejuhid
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kohalik Jüri vanemgaidide meeskond.
Põnevale ja väsitavale mängule järgnes
maitsev õhtusöök. Õhtuse programmi kohta
võis lugeda kavast sõnapaari: “Otselülitus
telesaatesse”, millest nii mõnigi hellake
järeldas, et tegemist on reaalselt televisiooni
kohalolekuga. Tegelikult aga oli kogu õhtu
lihtsalt üles ehitatud saate “Reporter” näitel.
Iga üksus pidi lahti mõtestama ja tegema
etteaste teemal “Hea mõte”. Originaalsed ja
julged lähenemised tõid saali naeru ja
südamlikkust kogu õhtuks. Loomulikult ei
puudunud ka tunnikontroll ja horoskoobi
rubriik. Üllatusesinejaks oli Jüri koolis
tegutsev liikumisrühm.
Hellakestele ja gaidivanustele lõppes
laupäev diskoga, vanemgaididel oli võimalus aga rõõmu tunda video vaatamisest ja
üksteise meeldivast seltskonnast. Päev oli
olnud üsna väsitav ja kella ühe paiku öösel
võis koolimajas kuulda vaid vaikset
nohisemist. Uni oli vallutanud kõigi meeled.
Viimase päeva hommikul tänati korraldusmeeskonda ja sööklat, autasustati
matkamängu võitjaid ning seejärel mindi
koristama ja asju kokku pakkima. Üritus
lõppes jumalateenistusega Jüri kirikus, kus
lisaks kirikuõpetaja jutlusele oli ka veel
esinemas solist. Heade Mõtete Päeva ametlikuks lõpusündmuseks oli traditsiooniline
sõprusring, kus laususime kõik koos
järgmised mõtted:
“oleme kui üks süda”,
“oleme kui üks hing”,
“oleme ausad”,
“oleme abivalmid”,
“oleme homme paremad kui olime täna”.
Need mõtted ei pea olema ainult gaidide
teesideks, vaid võiksid olla kõigi eestlaste
ühiseks ilusaks mõtteks!
Keiti Voog
Heade Mõtete Päeva peakorraldaja
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Lagedi kooli auväärne juubel
220-aastane sünnipäev on
väärikas ja aukartustäratav,
kuid Lagedi Põhikool tähistas
veebruarikuu lõpul just sellise
numbriga juubelit.
26.veebruaril olid koolimajja kogunenud
kooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad-õpilased, hulk külalisi. Aastatetaguse
raadiosalvestuse esitusega alanud aktus
jätkus kooli lipu saalitoomise ja hümni laulmisega. Avasõnadega esinenud kooli direktor Jüri Järviku sõnul on selliseid väikeseid
koole Eestis sadu. “Eesti ongi need väikesed
koolid ja nende vilistlased,” ütles direktor.
Seejärel anti sõna kooli endistele direktoritele. 26 aastat kooli juhtinud Sven-Allan
Sagris sõnas, et 80% tema tööpäevadest olid
meeldivad. “Näiteks ei saanud me 5 aastat
jutti koolis ühtegi suitsetajat kätte,” rääkis
Sagris. Mõnusa meelega meenutas ta sedagi,
kuidas kolm aastat järjest võideti Harju
rajooni sotsvõistlused, tänu millele saadi
õpetajatele 3 autoostuluba.
Aastatel 1998-2001 koolidirektorina
ametis olnud Agu Ojasoo tunnistas muheldes
saali ees seistes, et kõige meeldivamad olid
koolis palgapäevad. Kauaaegne õppealajuhataja Riina Noor tõi aga avalikkuse ette
aastaid peidus olnud fakti – nimelt oli Sagris
teda õppealajuhataja ametisse paludes
lubanud, et ta peab sellel kohal olema vaid

Kooli direktorid: Sven-Allan Sagris (vasakul), Agu Ojasoo, Jüri Järvik ja Endel Lepik.

aastakese. Tegelikult oli ta koolitööd korraldamas 15 aastat ja jätkab ka täna õpetajaametis.
Meenutuste ja mälestuste kuulamise järel
vaadati laste esituses kontserti, laval astusid
luuletuste-lauludega üles nii kõige väiksemad kui suuremad kooliõpilased. Seejärel
võeti vastu õnnitlusi nii vallavalitsuselt,

Gümnaasiumi 2A klass
vaimustus volikogu saalist

Laste muljed pärast
õppekäiku
Margit: Mulle meeldis see, et
saime volikogu saalis olla ja
volikogu liikmete kohtadel istuda. Vallavanema jutust jäi mulle
meelde, kuidas saada vallavanemaks: pead hästi palju õppima
ja oskama sõber olla. Enne meie

käiku vallamajja ma ei teadnud,
et seal majas valmib ajaleht
“Rae Sõnumid”.
Liis: Kõige rohkem meeldis
mulle vallamajas volikogu saal.
Enne ma ei teadnud, et Rae vallas on neli kooli – arvasin, et on
vähem.
Hanna-Stiina: Meelde jäi kõige
rohkem volikogu saal ja see, et

naaberkoolidelt, maakonna esindajatelt,
hooldekogult kui kodukandiliikumise klubilt. Pidulik aktus lõppes Lagedi kooli laulu
ühisesitusega. Kooli juubelipidu lõppes
vilistlaste omavaheliste kohtumiste ja rõõmsa koolimaja uudistamisega, ansambli saatel
toimunud tantsupidu kestis koolimajas
hiliste öötundideni.

28.veebruaril oli vastuvõtuaja
alguses vallamaja täis väikeseid
külastajaid. Jüri Gümnaasiumi
2A klass uudistas inimeseõpetuse tunni raames vallamaja ning
tutvus erinevate ametite töötajatega.
Juba enne vallamaja külaskäiku oli teada, et lastel olid ette
valmistatud päris huvitavad küsimused: kui palju on vallas bussipeatuseid? Mitu laste mänguväljakut on? Kui palju on vallas
asutusi? Kohapeal lisandusid
neile näiteks see, kui suur on
vald; mis kujuga ta on; miks
meie koju ajaleht ei tule või kui

vana on üks või teine vallamaja
töötaja.
Vallavalitsusega tutvumist
alustati vallavanema kabinetist,
seejärel kuulati natuke juttu vallalehe tegemisest, uudistati volikogu saali ja räägiti erinevate
vallavalitsuse töötajatega. Õpetaja Anne Kloreni sõnul olid
laste emotsioonid pärast külaskäiku väga kõrged.
Nädalapäevad hiljem käisid
vallamajas ka 2B klassi õpilased, kellele meeldis samuti
kõige rohkem arvutitega volikogu saal ning see, et vallamajas
sai ringi kõndida.

seal on hästi palju arvuteid.
Meeldis, et meile anti igaühele
ürituste kalender.
Jelizaveta: Mulle meeldis juba
algus, kui me vallamajja sisse
astusime: kaks tädi ootasid meid
ja olid hästi sõbralikud. Enne ma
ei teadnudki, et Rae vald nii suur
on.
Erik: Kõige rohkem meeldisid

mulle muidugi arvutid. Aga
meelde jäi see, et koolibusse on
nii vähe: ainult kaks! Aga need
teevad väga palju reise.
Alex: Mulle meeldis kohe kõik:
volikogu saal, vallavanem Raivo
Uukkivi (ma ei olnud teda enne
kunagi näinud). Ma küsisin sellise küsimuse, et mitu kooli ja
lasteaeda on Rae vallas kokku.
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Rae valla laste lauluvõistlus 2005 ootab
osavõtjaid
6.aprillil toimub Rae Kultuurikeskuses
lauluvõistlus, kus selgitatakse välja Rae
valla parimad laululapsed.
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Rae
vallas elavad lapsed, olenemata sellest, kus
nad õpivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka lasteaialapsed.
Lauluvõistlusel tuleb esitada üks laul vastavalt oma võimetele ja eale. Lauljaid hindab
3-liikmeline ürii, kes otsustab parimate
lauljate edasisaatmise võistlusele “Harjumaa
laululaps 2005”, mis seekord toimub Keilas.
Valla lauluvõistlusel osalemiseks on vaja
kindlasti täita ankeet ja edastada see Rae
Kultuurikeskusesse 28.märtsiks.

Jan Kaus (vasakul) ja Eli Pilve esitasid nii enda kui teiste autorite luuletusi.

Luuleõhtu “Ütlemise mõte”
Jüri raamatukogus on aastatega saanud
kenaks traditsiooniks korraldada kokkusaamisi sõnakunstihuvilistele .
18.veebruaril kogunesid huvilised kammerlikku lugemissaali järjekordsele luuleõhtule. Eeltutvustus lubas, et oma ja
teiste luulet mõtestavad ja loevad Eli Pilve
ja Jan Kaus. Koosviibimine algas Eli ja
Jani vastastikuse tutvustamisega. Jan
Kausi õhutusel sai esimesena sõna Eli, kes
jutustas, et nende tutvus algas tänu E.Vilde
majamuuseumi seintel rippuvate Jani õlimaalidele.
Kirjanik, kriitik, luuletaja ja tõlkija

ning eelmisel aastal Eesti Kirjanike Liidu
esimeheks valitud Jan Kaus tutvustas Eli
Pilvet, kes on kuulajaskonnale teada kui
omakandi tüdruk, kes oskab alati üllatada.
Huvilised said kuulata ettekandjate
valikut Eli, Jan Kausi, Jaan Kaplinski,
Juhan Liivi, Paul-Eerik Rummo jt luulest.
Luuletuste ettekandmise vahepeal esitatud
Jani ja Eli mõtisklused elust, lähedastest
ja luuletuste loomishetkedest sidusid
luuletunni nauditavaks tervikuks. Õhtu
lõppes vestlusringiga kohvilauas.
Kaja Kuuseok

Jüri Raamatukogu ootab külla Anderseni sõpru
2.aprillil möödub 200 aastat kuulsa Taani muinasjutukirjaniku kirjaniku Hans Christian
Anderseni sünnist. Ka Jüri Raamatukogu korraldab sel puhul muinasjutuüritusi, lapsed on
oodatud koolivaheajal raamatukokku.
Alustasime raamatuväljapanekute sarja Muinasjutt lohutab, millest esimene oli Saja
rahva lood, hetkel on väljas Naabrite muinasjutte, tulemas Eesti muinasjutud.
Lastepäevakodu lastele mõeldud muinasjututunnis Kus elab muinasjutuvestaja kuuleb
huviline H.C. Andersenist ja tema juttudest, samuti raamatukogu juhataja külaskäigust
Taanimaale jutuvestja kodukohta.
Üritusel Loeme ja joonistame saavad lapsed kuulata Anderseni muinasjutte.
Raamatukoguhoidja Terje Jaamuli poolt loetud-jutustatud lugude põhjal valminud joonistustest korraldame väljapaneku. Külla on lubanud tulla ka lasteaedade lapsed. Samal
teemal loodame lastega veeta ka mõnusaid hetki koolivaheajal.
Anne Kelnik
Jüri Raamatukogu juhataja

Jumalateenistused
EELK Jüri koguduses
Neljapäeval, 24.märtsil
18.00 Suure Neljapäeva jumalateenistus
armulauaga
Reedel, 25.märtsil
12.00 Suure Reede jumalateenistus armulauaga
Laupäeval, 26.märtsil
23.30 Ülestõusmispühaöö vigiilia
Ülestõusmispüha esimestel minutitel
toimub leerilaste ristimine
Pühapäeval, 27.märtsil
12.00 Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Konfirmatsioonipüha, millega uued
koguduseliikmed saavad leeriõnnistamise
15.00 Ülestõusmispüha jumalateenistus
Vaida Raamatukogus
Kaasa teevad kohalikud muusikat
õppivad lapsed. Oodatud on vanad
ja noored koos peredega.
Pühapäeval, 3.aprillil
12.00 jumalateenistus armulauaga
15.00 jumalateenistus Aruküla Rahvamajas

4. aprillil kell 16.00

29.aprillil kell 19.30
Rae kultuurikeskuses

ootavad Jüri Raamatukogus muinasjutuhuvilisi
Rahvakultuurikeskuse muinasjutuvestja Piret Päär ja
pillimängija Tuule Kann.
Piret Päär on Jüri lastele juba vana tuttav ja seekordne
muinasjutuõhtu temaga on kolmas.

TANTSUKONTSERT
esinevad Rae valla
rahvatantsurühmad
ja külalisesinejad

Ootame kõikide huviliste aktiivset osavõttu!

Tähistame naisrühma JÜRI
MARID 10. sünnipäeva!
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Fotokonkursile
saadeti ligi
100 pilti
eljas valla fotokonkurss tõi kokku sadakond fotot 11lt
autorilt. Kahjuks ei laekunud ühtegi (!) noorfotograafi
tööd, olgugi, et selle-kohane üleskutse 7–17 aastastele
noortele fotokunsti harrastajatele sai mitu korda vallalehes avaldatud. Milles asi? Veel paarkümmend aastat tagasi, kui JüFo
klubil oli oma labor ning õppeklass noortele, oli noorte osavõtt igal
talvel üsnagi populaarne.
Olgu siinkohal välja kuulutatud ka 2005. aasta valla fotokonkurss, mille anrid on juba traditsioonilised: loodusfoto,
loomafoto, teemad inimene ja vaba teema. Samadesse anritesse
kuuluvaid fotosid ootame ka noorfotograafidelt, kusjuures neil
toimub konkursiarvestus “vanadest” eraldi.
2004. aasta anripreemiad järjestas laulu- ja tantsuansambli
Lustilised ning noorte tantsugrupi Sukad ja Tagi koond ürii
järgmiselt: Terje Meos oli parim nii loodus- kui loomafoto autor,
Andres Kaev võitis inimese pildistamise anris ning parima vabateemalise foto autor oli sel aastal esimest korda konkursil osalenud
Peeter Böckler.
Peale eelpoolmainitute pälvisid allakirjutanu valikul eripreemiad
Jaan Keinaste, Taali Toom, Leida Tali ning samuti esmaosavõtja
Kristel Palm. Esmaosaleja ergutuspreemiad said veel Arvi
Leukmann ning Guido Kukebal.

N

Heinur-Vallut Sepper
Huviklubi JüFo

Inimese pildistamise kategoorias saavutas esimese koha Andres
Kaev.

KOKKUTULEK

Tulekust teatada hiljemalt
5.aprilliks ja tasuda
osavõtumaks 150 krooni

Reedel, 15.aprillil algusega kell 19
Rae Kultuurikeskuses

AS Pakar, Aruküla tee 9, Jüri, tel 604 8386
või Merikesele tel 5690 2413

Endise A. Sommerlingi-nimelise sovhoosi
töötajate
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Naistepäev Assaku
toidutares
Muusikalise üllatuse esitas Rene
Soom Estonia teatrist.

Rae valla põhjapiirkonna külad tähistasid 6.
märtsil Assaku toidutares naistepäeva. Uksel
tervitas kõiki tulijaid Rae külavanem Ado
Sepa, kes kinkis kõikidele õrnema soo esindajatele kauni lilleõie.
Õhtu üllatusesinejaks oli Operetta
Screttas ja Estonia teatris laulev Rene Soom.
Tema mõnusa baritoniga esitatud laulud,
sealhulgas ka tuntud viis sõnadega “jah, ilma
naisteta on kurb maailm…” tekitas naiste
seas väikese elevuse.
Teiseks
vahvaks
esinejaks
olid
tantsutrupp Palestra, kelle tüdrukud üllatasid
mitmekülgse, särtsaka ja kaasatõmbava programmiga. Õhtu jätkus tantsimisega,
muusikat tegi ansambel Karnevaal.
Õhtu korraldajad on meeldiva vastuvõtu
eest tänulikud Assaku toidutare perenaisele
Heli Jegorovale. Rae külavanem Ado Sepa
sõnul kohtutakse taas toidutare peol aprillikuu lõpul, kui toimub kevadpidu.

Rae külavanem Ado Sepa kinkis
kõikidele naistele roosiõie.

Rae küla elanike üldkogu
koosolek toimub
pühapäeval, 17.aprillil
algusega kell 10.00
Lehmja Põhikooli saalis
Päevakord:
Külavanema aruanne
tehtust ja
tulevikuplaanidest
Küla arengukava
täiendamine
Organisatsioonilised
küsimused
Kohapeal üleskerkinud
küsimused

Firma Assakul
vajab
TÖÖLISI
plekitsehhi
Väljaõpe kohapeal
Lisainfo AS TINFOR

tel 610 5477

Aeroobika teeb naised kevadeks kauniks
Missugune üritus kutsub ligi 35 naist õhtul
kell 20 kodust välja minema – naisteklubi?
kohtumine moeasjatundjatega? pereteemadega seotud loeng? Seekord pole õige
esimene, teine ega kolmas vastus.
Assaku ja selle lähipiirkonnas elavad
naised kogunevad kahel õhtul nädalas
Lehmja Põhikooli saali, et teha üks vahva
aeroobikatreening.
Jaanuarikuus alanud trennid on nii populaarsed, et naljalt rohkem huvilisi saali ei
mahukski – käte ja jalgadega vehitakse võrdselt nii lava peal kui saalis ehk just seal,
kuhu keegi endale väikese trenniplatsi on
leidnud.
Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ave
Arutamm on lubanud, et kevadeks on kõik
vormis, kui järgivad tema näpunäiteid.
Selgeks tõestuseks selle kohta on näiteks
see, et võrreldes jaanuarikuuga on treeningute pikkus ja intensiivsus täna juba
hoopis teine. Aeroobne treening annab
juurde võhma, samal ajal aitab probleemsemad piirkonnad kaunilt ära vormida.
Rae küla naisteühenduses algatatud
treeningutes käivad pea kõikide Rae valla
põhjapiirkonna külade naised. Vanusepiiridena nimetas treener Ave Arutamm 12–65

Lihtsate kombinatsioonidega trenn sobib nii
kooliõpilasele kui eakamale prouale.

aastat. “Tegelikult on ta ju universaalne
võimlemine, me ei tee kiireid tantsusamme,
trenn on suunatud sellele, kes tahab liikuda.
Kasutame lihtsaid sammukombinatsioone
ning võimalik, et sügisest peame avama juba
kaks gruppi – algajatele ja edasijõudnutele,”
ütles Ave Arutamm.
Külavanem Ado Sepa lubas, et trennid ei
muutu äriobjektiks, seepärast on ka 100kroonine kuutasu võrreldes Tallinna klubimaksudega ääretult soodne.
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Rae valla esindus osales
Eesti X Maatalimängudel
4.-6. märtsini Põlvas toimunud maatalimängude korraldajateks olid Eesti Maaspordi Liit “Jõud” koos Põlva linna, Põlva
valla, Põlva Maakonna Spordiliidu, Põlva
Spordikooli ja kohalike spordiklubidega.
Eesti Maatalimängud said alguse1965.
aastal. Tänaseks päevaks on sellest kujunenud traditsiooniline üritus, millel osalevad
kõik Eesti maakonnad, vallad ja kuni 21 000
elanikuga linnad.
Omavahel võisteldi murdmaasuusatamises, suusaorienteerumises, meeste ja naiste
korvpallis, males, kabes ja lauatennises.
Üldarvestuses selgitati igal alal välja parimad vallad, linnad ja maakonnad.
Seekordsetel maatalimängudel osalesid
70 valla ja 22 linna esindused, sportlasi oli
võistlustel kokku 1471. Üldkokkuvõtete tegemisel läksid arvesse nelja spordiala tulemused, kusjuures suusatamine kui ainus
kavasolnud talvine spordiala andis rohkem
kohapunkte kui näiteks male või lauatennis.
Rae vald saavutas valdade arvestuses 22.
koha, Harjumaa valdade seas olime 6. kohal.
Kõikide valdade arvestuses oli parim Tartu
vald, millele järgnesid Paikuse vald
Pärnumaalt ja Tähtvere vald Tartumaalt.
Meie valla võistkonnad olid olemas nii
kabe-, suusa- kui meeste korvpallivõistlustel. Kõige tublimalt esinesidki korvpallimehed, kes saavutasid 47 võistkonna seast teise
koha. Kabetajad olid üldarvestuses kümnendal ja suusatajad 28ndl kohal. Eraldi
märkimist väärib, et jalgpallipoisid saavutasid küll esimese koha, kuid üldtabelis jalgpalli tulemusi ei arvestatud.

Koolidevahelise lauatenniseturniiri võitis Vaida
Põhikool
3. märtsil toimus Vaidas koolidevaheline
turniir lauatennises, mille võitis ülekaalukalt
131 punktiga Vaida Põhikool. Teiseks jäi
Jüri Gümnaasium (56 punkti) ning kolmandaks Lagedi Põhikool (40 punkti). Lehmja
Põhikooli võistlejad kogusid 14 punkti.
Rahvaspordiklubi Rae eestvõtmisel ja
vallavalitsuse toetusel toimunud turniiril
osales kokku 38 last. Kuni 3. klassini oli
poiste seast võitja Asso Kinsiveer ja
tüdrukutest Kristel Roots (mõlemad
Vaidast). 4.-6. klassi õpilaste seas, kus osales
kokku 16 võistlejat, oli poistest parim Veiko
Tõnisson Jüri Gümnaasiumist, tüdrukutest
kuulus esikoht Liis Sääritsale Vaida
Põhikoolist. 7. – 9. klassi lauatennise mängijatest oli poiste seas parim Madis Kõosaar
Jürist ja tüdrukutest Sigrid Enok.

Rae valla võidukas korvpallimeeskond. Esimeses reas vasakult Ken Aunpu, Priit
Marandi, Kaarel Keerd, Rivo Aunpu, Tõnis Vahesaar ja Jürgen Pukk. Teises reas vasakult
treener Mati Keerd, Marek Hermaküla, Oliver Tuus, Kristjan Laurits, Urmas Iher, Mikk
Sarik.

Rae korvpallimeeskond teenis
Maatalimängudel hõbemedali
4.–6. märtsil 2005 toimusid Põlvas Eesti X
Maatalimängud, mille raames käis Rae
valda esindamas ka korvpallivõistkond.
Jaanuarikuus toimunud alagrupiturniirilt
oli kaasas küll täisedu, kuid mitte enam
täiskoosseis. Koju olid jäänud 5 pallurit
ning kohalolnutest võitlesid 5 meest kerge
tõvega – ees seisid rasked lahingud tervise
ja vastasmeeskondadega.
Viirushaigustega võideldes alistati Paikuse vald lisaajal 5 punktiga: 48:43. Järgmise kohtumise 47:64 kaotus Ülenurmele
tähendas, et poolfinaalis heideldakse Tabiverega. Rae meeskonna hingestatud mängu vastu ei leidnud Tabivere aga rohtu
ning 13-punktilise paremusega olid Rae
pallurid finaalis.
Kullaheitluses tuli vastu naabervald –

Kiili, kelle vastu ei piisanud poolajaks
saavutatud 8-punktilisest edust. 5-punktiline valus 39:44 kaotus nõuab revanši Harju I liiga finaalis, kus üks Rae võistkondadest peab naabritelt kulla võtma. Küll
aga asendati eelmise aasta valdade mängude pronksmedal hõbedase vastu – seega
jääme ootama järgmist aastat. Siinjuures
on huvitav mainida, et järgmine Harjumaa
vald oli korvpalli edetabelis Kose, kes
jagas alles 9.-12. kohta.
Rae Kossu tegemistest veel niipalju, et
Eesti Meistrivõistluste II liigas jagatakse
hetkel põhiturniiril 2.-3.kohta. Esimeseks
tulnud võistkond saab otse I liigasse ja 2.3. koha omanikud peavad üleminekuturniiri kõrgema liiga kahe nõrgemaga.
Tõnis Vahesaar
Rae Kossu pressišeff

Uudiseid kohalikust jalgpallimaailmast
27.veebruaril toimus Jüri
Gümnaasiumis meeste jalgpalliturniir nimetusega Sammy Cup. Mängurõõm ja elevus turniiril oli mõnevõrra
erinev tavalisest spordivõistlusest, kuna auhindadeks olid
täiesti reaalsed õllekastid.
Turniiril osalesid JK Piraaja, JK Kristiine, FC Toompea,
Jüri JK, Ralf & Co, Raasiku
JK, FC Mercury ja FC Kotkas. Võiduau ja seega ka
suurim joogikogus kuulus FC
Kotkas meeskonnale. Teise
koha saavutas FC Mercury ja
kolmanda koha auhind kuulus
Raasiku JK-le.

Võidukas meeskonnas mängisid Janar Sõlg, Jürgen
Pallo, Ottomar Tamm, Hans Voldemar Tamm, Erki Saks,
Marek Võsang, Priit Pästlane, Sten Kruus, Sten-Kristjan
Saarik ja Margus Koppel.

Eesti X Maatalimängudel toimunud
poiste jalgpallivõistlustel saavutas FC Jyri

‘91 esikoha. Finaalmängus oldi vastamisi
Põltsamaa poistega ning mängu lõpptulemuseks jäi 1:0.
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Aprillikuus toimub vallas autoorienteerumise võistlus
24.aprillil toimub Rae valla teedel autoorienteerumise võistlus, kus kaheliikmelised
võistkonnad saavad omavahel mõõtu võtta nii
valla ajalooliste ja kultuuriväärtuste tundmises
kui eeskujulikus liiklemises.
Võistlusjuhend
Autoorienteerumine – Rae valla ajalooliste
ja kultuuriväärtuste tundmises
I. Üldsätted
Võistlusalajuhendi aluseks on Eesti Autospordiliidu poolt kinnitatud “Autoorienteerumise võistlusmäärus”
II. Võistluse korraldaja
Võistluse korraldab Rae Vallavalitsuse
poolt moodustatud orgkomitee ja kohtunikekogu.
III. Võistluse aeg ja koht
Võistlus toimub 24.aprillil 2005. aastal Rae
valla territooriumil liikluseks avatud teedel.
Stardiprotokoll ja stardi asukoht teatatakse
hiljemalt ÜKS tund peale võistlusteks registreerumise (mandaatkomisjoni) lõppu ning
avalikustatakse Rae valla kodulehel ja
võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.

Võistluseks on võimalik registreeruda 1.-17.aprillini Rae valla kodulehel aadressil www.rae.ee. Võistluse täpsem juhend allpool.
Autoorienteerumise võistluse orgkomiteesse kuuluvad Raivo
Uukkivi (esimees), Heli Niin, Peeter Böckler, Vello Kaldmäe, Urmas
Alas (IT probleemid) ja Mare Seppel (andmete sisestus). Kohtunike
peakolleegiumi moodustavad peakohtunik Vello Kaldmäe, peakohtuniku asetäitja Peeter Böckler, peasekretär Arnold Kotsar, distantsiülem Enn Kikas ja peaajamõõtja Sulev Hermaste.

VI. Võistlusrada
Võistlusraja pikkus on kuni 150 km ja võistlusrajal on kuni 10 kontrollpunkti, mis läbitakse etteantud järjekorras.
Kontrollpunkti asukoha määramiseks saab
võistkond eelmises kontrollpunktis (esimene
ülesanne antakse võistkonnale stardis) ülesande, mis koosneb legendist järgmise kontrollpunkti asukoha kohta ja küsimustest antud punkti kohta. Küsimused on põhiliselt
Rae valla kultuurilis-ajalooliste sündmuste ja
kultuuriväärtuste kohta.
Koos ülesandega antakse võistkonnale ka
pitseeritud ümbrik “õlekõrs” – kontrollpunkti
asukohaga.
Juhul kui võistkond ei suuda leida legendile lahendit, siis on võistkonnal võimalus kasutada “õlekõrt” – avada pitseeritud ümbrik.
Kontrollpunktidest saadud ja võistlusrajal
avamata pitseeritud ümbrikud kuuluvad tagastamisele finišis.
Iga tagastamata pitseeritud ümbrik loetakse “õlekõrre” kasutamiseks.

IV. Osalejad ja osavõtuks registreerumine
Võistluses osalevad Rae valla elanike poolt
moodustatud kaheliikmelised võistkonnad,
kusjuures vähemalt üks võistkonna liikmetest
peab olema Rae valla elanik.
Võistluses osavõtuks eelregistreerumiseks
tuleb ajavahemikul 01.–17.aprill võistkonnal
täita Rae valla kodulehel olev registreerimisavaldus.
Võistlusteks registreerimine toimub
võistlusele eelneval päeval – koht ja aeg
teatatakse Rae valla kodulehel ja võistluse
Ametlikul Teadetetahvlil.
Registreerimisel esitatakse:
juht esitab võistlusauto juhtimiseks vastava kategooria juhtimisõigusega juhitunnistuse;
võistlusauto kohta esitatakse sõiduki registreerimistunnistus ja kohustusliku liikluskindlustuse poliis.

VII. Rajadokumendid
Stardis antakse võistkonnale kontroll-leht,
kus on antud kontrollpunktide vahelised
ideaalkaugused ja kontrollpunktide vaheliste
lõikude läbimiseks vajalikud ideaalajad,
kusjuures:
ideaalkaugus – kontrollpunktide vaheline
optimaalne vahekaugus pluss 10% vahekaugusest;
ideaalaeg – ideaalkauguse läbimiseks kuluv
aeg. Ideaalaega arvestatakse minuti täpsusega – alanud minut loetakse eelmiseks
minutiks (nt:. kui kontrollpunkti jõudmise aeg
oli 13:12.35 või 13:12.59, siis kontrollpunkti
jõudmise ajaks loetakse 13:12).
Ideaalaeg arvestatakse selliselt, et kontrollpunktide vaheliste lõikude keskmine
sõidukiirus ei ületaks asulates – 25 km/h;
väljaspool asulaid – 45 km/h.

V. Võistlusauto
Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses
kasutataval sõiduautol või sama klassi
väikeveoautol (registrimassiga mitte üle 3500
kg).
Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kohustuslik liikluskindlustus.
Üks võistkonna liikmetest peab olema
antud võistlusauto kasutaja või omama ametlikult kinnitatud volikirja auto kasutamiseks
antud võistlusel.

VIII. Võistlusraja läbimine
Võistlusraja läbimisel tuleb täita liikluseeskirja nõudeid.
Starti kuni 10 minutit hilinenud võistkonna
stardiajaks loetakse stardiprotokollis märgitud aeg. Suurema hilinemise korral võistkonda võistlusrajale ei lubata.
Kontrollpunktis saadud küsimustele vastamisel iga õige vastus (vastused vormistatakse kirjalikult) annab 10 punkti. Vastuste esitamise kord avalikustatakse stardis.

Kontrollpunktide vahelise teekonna valib
võistkond ise.
Ideaalajast ettesõitmine või hilinemine –
iga varem või hiljem kontrollpunkti jõutud
minut annab 1 miinuspunkti.
Aega arvestatakse täisminutites, s.o. sekundeid ei arvestata.
“Õlekõrre” kasutamine – iga pitseeritud
ümbriku avamine annab 10 miinuspunkti.
Kontrollposti või võistlusrajal summaarsel
hilinemisel üle 30 minuti võistkonnale tulemust ei arvestata.
IX. Tulemuste arvestamine
Paremusjärjestust peetakse kahes grupis:
üldparemusjärjestus, kus arvestatakse kõikide võistkondade tulemused;
noorvõistlejatega (kaassõitja vanus on alla
16 aasta) võistkondade paremusjärjestus.
Paremusjärjestus määratakse võistlusraja
läbimisele saadud punktide maksimaalse
summa järgi.
Punktide võrdsuse korral määrab paremuse lühema teekonna leidmise eest saadud
plusspunktide suurem summa.
X. Tulemuste avaldamine
Kõik võistlustulemused avaldatakse
võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.
XI. Autasustamine
Võistlusel mõlemas grupis I - III kohale tulnud võistkondi ja võistkondade liikmeid autasustatakse Rae Vallavalitsuse poolt väljapandud diplomite ja meenetega.
XII. Protestid
Võistlustulemuse kohta on protestiaeg 20
minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist
Ametlikul Teadetetahvlil.
Protest esitatakse peakohtunikule ja see
esitatakse koos protestimaksuga summas
500 krooni.
Protesti rahuldamisel protestimaks tagastatakse protesti esitanud võistkonnale.
Protesti mitterahuldamisel protestimaksu
ei tagastata.
XII. Vastutus
Võistluse korraldaja ei vastuta juhi sõiduvigade ja liikluseeskirja nõuete rikkumise eest
võistluste ajal. Võimaliku liiklusõnnetuse või
muu õnnetusjuhtumi puhul võistluse ajal
kannab vastutust õnnetuse põhjustanud juht.
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29.veebruaril sai 101-aastaseks
Tuulevälja külas elav Hilda Annus
Eakas proua üllatas vallavalitsusest õnnitlema tulnud külalisi vahva huumorimeele ja
ootamatute tähelepanekutega. Nii nimetas ta
saadud roosikimpu uljalt pruudikimbuks ja
vallavanem Raivo Uukkivi käepigistust
vastu võttes jäi proua korraks mõttesse: “Mis
vallavanem? Valla kuningas!”
Kolm sõda üle elanud Hilda Annus elab
täna Tuulevälja külas oma tütre juures. Neil
käib abiks ka tema poja pere. 101-aastane
proua on vanaema kahele lapsele ning vanavanaema kolmele lapselapselapsele.
Kuigi kehv kuulmine ei luba enam kõigele toimuvale kaasa elada, toimetab Hilda
Annus kevadel sageli aias või vaatab televiisorist Soome kanalitelt seriaali Vaprad ja ilusad ning palub pärast endale valjul häälel ära
seletada, mis seekordses osas täpselt toimus.
“Olen oma elus nii härgadega põldu
kündnud kui poodi pidanud,” ütles ta ise ja
kurvematest sündmustest meenutas oma
kodu kaotamist ning Tallinna põlemist sõja
ajal.

Märtsikuu sünnipäevalapsed
ALMA SEELART

92

JÜRI ROHTOJA
IDA ÖÖPIK
SALME BERGMANN
HELMI-REGIINA ALOE
VILMA VILU
VAIKE VILJARAND

89
87
87
86
85
85

LINDA SIBERG
ERNA ARAKAS
VALENTINA SÄLIK
LEOPOLD TEPPE
OSVALD TIKKER
LINDA-ALICE ROOSSAAR
AINO NIINLAUP
HELMUT HEINSOO
ALKMAR TAPP
SALME-LEONTINE NIIL

84
84
83
83
82
81
81
81
81
80

HELJU VAINOMÄE
ÕIE PULMAN
EVALD RAUDSEPP
ÜLO RANNASTE

75
75
75
75

LIILIA JUHANSON
LUDMILLA LÕHMUS
EINU KASK
AKSEL VUKS
JAAN POLTIMÄE

70
70
70
70
70

LIIA SÕBER
MAIRE SIIMUT
AINO NOORMÄGI
AHTO KALVIK
VLADIMIR SAHHOV
VALENTINA PAVLENKO
EVE KÕRDA
ANU-HELJU TÄÄR

65
65
65
65
65
60
60
60

Palju õnne!
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.

Jaanuaris registreeritud sünnid:
1. Oliver Saame
2. Destiny Roosipuu

Jaanuaris registreeritud surmad:
1. Irma Pintman
1. Selma Lagle
2. Boris Ispravnikov
3. Sinaida Linder
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KUULUTUSED
UUDISED
SANGLEPA TALU
KASVATAB

DEKORATIIVISTIKUID
www.hot.ee/
sanglepa,
tel 527 6985,
Vaskjala küla
Pärna 10

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

KASKO ARENDUS OÜ

KASKO ARENDUS OÜ
Müüa

Müüa

ridaelamu boksid

eksklusiivsed
korterid

endises Lehmja mõisa pargis

tel 601 6560
www.kaskoarendus.ee,
kasko@hot.ee

endises Lehmja mõisa
pargis, Mõisa tee 8

tel 601 6560

www.kaskoarendus.ee,
kasko@hot.ee

Korraldan
karaoket
sünnipäevadel,
pulmades, erinevatel
üritustel.
Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise keeles.

Soovime osta
MAAD
Rae vallas
Tel 646 6130
Fax 644 4064
Gsm 554 9460
e-post

Tel 5648 7220

toomas@rilanto.ee

Soovin üürida
1-2 TOALISE
KORTERI
Rae vallas
(mitte esimesel
korrusel)

Soovin üürida
1-2-TOALISE
KORTERI
Jüris või selle
lähiümbruses

Tel 504 0095

Tel 503 5033

Müüa kõrge kütteväärtusega,
pakitud
PUITBRIKETT
Hind alates
1200 kr/tonn.
Transport
tasuta!
Info 5665 5445

Linnas töötav keskastmejuht
(mehaanika erialal) vajab

kodulähedast
töökohta
Tel 5346 3059

