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Rae vallavanem on Raivo Uukkivi
ja volikogu esimees Veigo Gutmann
Järgmisel neljal aastal juhib Rae valla arengut
Keskerakonna ja Reformierakonna liikmetest
koosnev koalitsioon, vallajuhtidena jätkavad
Raivo Uukkivi ja Veigo Gutmann.
25. oktoobril toimunud uue volikogu esimesel istungil valiti 14 poolthäälega volikogu esimeheks Reformierakonda kuuluv Veigo
Gutmann, aseesimeheks valiti 13 poolthäälega keskerakondlane Ado Sepa.
1. novembri volikogus valiti 13 poolthäälega vallavanemaks Keskerakonda kuuluv Raivo Uukkivi, teise kandidaadina üles seatud
Ülo Timuska toetuseks anti 3 häält.
Volikogu liikmed kinnitasid 1.novembri
istungil ka uue, neljaliikmelise vallavalitsuse
koosseisu. Abivallavanematena jätkavad Enn
Mänd (Keskerakond) ja Meelis Kasemaa (Reformierakond), vallavanema kõrval on vallavalitsuse liikmeks ka finantsjuht Peeter-Heldur Ester. Vallavalitsusse valitud liikmete asemel said uuteks volikogu liikmeteks Meelis
Aaslaid ja Tatjana Lelov Keskerakonnast ning
Tuulike Seljamaa Reformierakonnast.

Volikogusse valiti:

Volikogu esimees Veigo Gutmann (paremal)
õnnitleb volikogu 1. novembri istungil vallavanemaks valitud Raivo Uukkivi (vasakul). Senised vallajuhid loodavad edukat koostööd teha
järgmiste valimisteni.

Lisaks vallavanemale ja vallavalitsusele valiti volikogu 1. novembri istungil ka
esimehed ja aseesimehed viiele volikogu komisjonile.

Koalitsioonilepe täpsustab järgmise 4 aasta tegemisi
20. oktoobril allkirjastasid Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna kohalikud osakonnad omavahelise koalitsioonileppe. Kokkuleppe eesmärk on tagada Rae valal arengu
stabiilsus perioodil 17.10.2005 – oktoober
2009. Koalitsioonileppe aluseks on valla arengudokumentides (Rae valla arengukava, Rae
valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni
arengukava, Rae valla keskkonnastrateegia,
Rae valla jäätmekava) toodud eesmärgid ja
nende saavutamine.

Täpsemad ja konkreetsemad tegevuseesmärgid on välja toodud järgmistes alapunktides: valla juhtimine, heaolu ja elukvaliteet
(alapunktid kommunaalteenused; valla teedevõrk ja transport; keskkonnakaitse; tervishoid
ja sotsiaalne heaolu; kultuur, haridus ja vaba
aeg; maaelu ja põllumajandus; turvalisus ja
korrakaitse).
Koalitsioonilepe vaadatakse võimalike
täpsustuste ja analüüsi tegemiseks üle igal aastal hiljemalt 1. oktoobril.

Volikogus moodustatud ka kaks fraktsiooni
Erakondade Isamaaliit ja Res Publica Rae osakonnad leppisid oktoobri lõpul kokku, et nende nimekirjades Rae vallavolikogu liikmeteks
valitud esindajad moodustavad volikogus
fraktsiooni „Isamaaliit ja Res Publica“. Frakt-

siooni esimees on Priit Põldmäe.
Volikogus moodustati ka fraktsioon Raekodanik, mille esimees oli loomise hetkel Raivo Uukkivi, tema valimisel vallavanemaks sai
selleks Ado Sepa. Fraktsioonis on 8 liiget.

1. Veigo Gutmann - 187 häält (ületas
lihtkvoodi) (Reformierakond)
2. Raivo Uukkivi - 162 häält (ületas
lihtkvoodi) (Keskerakond)
3. Enn Mänd - 134 häält (Keskerakond)
4. Tarmo Klaar - 116 häält (Reformierakond)
5. Ado Sepa - 96 häält (Keskerakond)
6. Margus Valgma - 94 häält (Keskerakond)
7. Madis Sarik - 87 häält (Reformierakond)
8. Ülo Timuska - 84 häält (Res
Publica)
9. Enn Laidvee - 80 häält (Reformierakond)
10. Meelis Rosenfeld - 76 häält (VL
Vallakodanik)
11. Virgo - Jürgen Lips - 74 häält
(Isamaaliit)
12. Indrek Uuemaa - 73 häält (Keskerakond)
13. Raul Väinsar - 68 häält (Keskerakond)
14. Priit Põldmäe - 63 häält (Res
Publica)
15. Aadi Potter - 53 häält (Keskerakond)
16. Meelis Kasemaa - 52 häält (Reformierakond)
17. Krister Parbo - 51 häält (Reformierakond)
18. Endel Albin - 49 häält (Reformierakond)
19. Jaan Hiio - 49 häält (Rahvaliit)
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Tagasivaade valimistele ehk tubli
enesetutvustus toob tulemuse
Valimised on selleks korraks läbi, hääled loetud ja väljavalitud teada. Rae
valla valijatest käis 16. oktoobril valimiskastide juures arvamust avaldamas
49,7% ehk peaaegu pooled. Siinkandis on ka paremaid näitajaid saavutatud, aga seekord siis sedapidi – ikkagi aktiivsemalt kui Eestis keskmiselt
(47%) ja veelgi paremini kui naabrite
juures Tallinnas (43,4%).
Muidugi võiks rahvas sel päeval,
kui võim talle kuulub, olla usinam oma
arvamust avaldama. Aga pole enam
plaanimajanduse ajad, mil raporteeriti
ligi sajaprotsendilisest osalusest. Nüüd
on turumajandus – kandidaadid on kui
kaup tarbijate ehk valijate ees vaadata
ja valida. Et silma paista ja valitud saada, selleks on vaja ennast tutvustada.

Tee tööd ja lase vilet!
Rae valla valimiseelne tutvustamisaeg polnud küll nii infomahukas ja
emotsionaalne kui pealinnas, kuid
postkastid olid tavalisest tihedamalt
reklaame täis küll. Volikogu 19 koha-

le kandideeris ju ligi 100 inimest! Ja
tuleb tunnistada, et valituks osutusid
ikkagi need, kes on tuntud tublide tegijatena ja kes oma tegemisi, tulevikukavasid ning seisukohti ka tutvustasid.
Nii et töö ja vile käivad käsikäes!
Vallakodanikku ju väga huvitab,
mis saab tema jaoks olulistest küsimustest ehk kuidas lahenevad vee- ja kanalisatsiooniga seonduvad probleemid,
missugune on lasteasutuste tulevik, kui
suure võimu saavad vallas kinnisvaraarendajad, mida pakutakse noortele ja
kõigile teistelegi vabaks ajaks, kas hädasolijad saavad abi jne, jne.
Nii mõnigi valimata jätnud vallakodanik kurtis, et ei teadnud valitavatest suurt midagi, ei osanud seetõttu
valikut teha ja jättis valimistele tulemata. Või siis said saatuslikuks hoopiski kirbukirjas ja postmargisuuruste
piltidega kokku pandud tutvustustekstid. Või siis vajusid tekstides mõtted
laiali. Nappis ka eristumisoskust – reklaamide järgi kippusid kõik kandidaadid olema äravahetamiseni sarnased.

Valija aga teab: valida tuleb see, kes
probleemi täpselt näeb, selle täpselt sõnastab ning seejärel tulemuslikult tegutseb. Sellist meest-naist saab usaldada.
Kes endast üldse teada ei andnud,
see sai ka vähe hääli. Muidugi on enesekiitmise töö keeruline, kulukas, tagasihoidlikumale isegi ebameeldiv.
Aga valija heaks tuleb pingutada, sest
siis valija näeb: see inimene saab oma
asjade korraldamisega hakkama, tema ajab ka vallaasjad joonde.

Täiskäigul edasi! Positiivselt!
Enesetutvustamisest veel nii palju, et need, kes seda tegid, valisid kas
positiivse ja tulevikku vaatava tee või
keskendusid möödaniku kriitikale.
Kriitika on mõistagi vajalik, aga nüüd,
kus kõik vallaelu kitsaskohad on kätte näidatud, tuleb jõud kokku panna ja
üheskoos edasi minna. Positiivselt.
Jõudu uutele vallaelu
kujundajatele!
Kuuno Kasak

Eksinud kass otsib
kodu
Alates 4. oktoobrist eksleb
Jüris pruuni-valgekirju,
väikeste kollaste
träpsudega kass.
Kiisu on siidpehme karvaga
väga, väga sõbralik, küsib inimestelt abi ja nurrub kui silitada. Ta on ilmselt kodust liialt
kaugele läinud ja eksinud.
Kui saad talle kodu pakkuda
või tead,
kelle kassiga on tegemist,
võta ühendust tel: 56486857
või maio.rannamagi@if.ee.

Otsin oma kliendile
potentsiaalset
äri-ja tootmismaad
Rae vallas

Otsin kliendile krunti
Assaku piirkonnas,
alates 1000 m².
Soovitavalt
võimalusega ehitada
paarismaja

Külm talv on tulemas ja ilmselt
endine kodukass seda talve
tänaval üle ei ela. Inimesed
kellel võimalik, aidake teda!

Külli Siil

Ennu Susi
atesteeritud maakler ja hindaja
626 4262 • 50 28 972
ennu.susi@bpe.ee

www.bpe.ee

maakler
626 4255 • 565 76 619
kylli.siil@bpe.ee
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Rae valla 139. aastapäev
ja Rae Kultuurikeskuse taasavamine
25. novembril Rae Kultuurikeskuses
Kell 19.00
Pidulik kontsert-aktus
Esinevad valla lauljad ja tantsijad
Kell 20.30 Oliver Papp –
Laura Wimmeri tantsushow
Kell 20.45 tantsuõhtu Karl Madisega
Pilet 100.Kutsetega külalistele ja kontserdi külastajatele tasuta

RAE VALLA
139. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

23. novembril kell 12.00
Rae Kultuurikeskuses
Teemad:
x Pärimused Rae vallas. Oskar Raudmets
(lektor Eli Pilve)

x Ajaloolised kultuuriväärtused Rae vallas
(lektor Peeter Böckler)

x Rae kool ja J. Ratassepp
(lektor Varje Malsroos)

x Lehmja kool
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Au langenutele!
Kogu inimkonna ajaloos on austatud eripäraste rituaalidega neid, kes on meie hulgast lahkunud. Eriti sügava austuse osaliseks saavad
need, kes ohverdasid kõige kallima - oma elu
- selleks, et järelejäänutel oleks vaba ja õnnelik elu. On ilus komme püstitada langenute
auks ausambaid ja asetades lilli nende jalamile mälestada neid tublisid isamaa poegi, kes
langesid meie kõigi vabaduse eest.
Pärast Vene-Prantsuse sõda lubas Vene
tsaar Borodino väljale püstitada ausambad
ka langenud prantslastele. Nii nad vastamisi seisavad. Barbaarsetele riigikorraldustele
on omane hävitada kõik, mis oli enne seda.
Tõnismäel seisab mälestusmärk neile, kes
olid Siberi kaudu viidud sõdima Punaarmee
poolele. Langenud punasõduritele on mälestusmärgid paljudel kalmistutel. Puuduvad
aga mälestusmärgid neile, kes langesid võideldes Saksamaa poolel.
Tõsine patrioot lõi mälestusmärgi saksa
mundris sõdinutele. Pärnu rannaparki püstitatud sammas võeti peagi maha. Ameerika ja Venemaa ees lömitajad kartsid "suuri" ärritada.
2004. aastal tegi samba autor ja omanik Ants
Teder uue katse ja püstitas samba Lihula vallavanema Tiit Madissoni kaasabil Lihulasse.
Öise äkkrünnakuga toodi sammas sealt ära.
15. oktoobril tehti viimane ja arvatavalt lõplik katse ning püstitati sammas Lagedi Vabadusvõitluse Muuseumi. Tohutu töö tegi selleks ära
muuseumi omanik ja juhataja Johannes Tõrs
koos vallavalitsuse abiga: kogu territoorium sai
uue näo, avamisele lubasid tulla ka kaitsejõudude
juhataja ja 2 ministrit. Kuna ida poolt oli kuulda karu urinat, leidsid kõik kõrged külalised äkki väga tähtsaid muid tegemisi.
Rahvast kogunes samba avamisele kõigele vaatamata palju, üle 300 inimese. Kohal olid
mitmed telekanalid ja meediaesindajad. Pärast
Ants Tedre südamlikku sõnavõttu eemaldasid
sambalt katte Ants Teder ja soomepoiste juht
Raul Kuutma. Lillede, pärgade ja sõnavõttude
hulk oli lõputu. Rae vallavanem Raivo Uukkivi avaldas lootust, et võrdset kohtlemist silmas pidades peaks Lagedi muuseumisse jõudma ka Tõnismäe pronkssõdur.
Sven-Allan Sagris

(lektor Anne Rentel)

x Jüri Gümnaasium 25
Bussid Rae Kultuurikeskusesse:
11.30 Lagedi Põhikooli juurest
11.40 Assaku koolimaja juurest
11.30 Vaida Põhikooli juurest
Bussid tagasi Vaita, Lehmjale, Lagedile kell 14.45

Oodatud kõik huvilised

Sissepääs tasuta

Kolmandat korda püstitatud mälestusmärgi juurde toodi Lagedil väga palju lilli ja pärgi.
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Rae vallal on oma meteoriidikraater?
Raamatu „Rae valla muistsed mälestised” ilmumise järel olen saanud väga mitmeid vihjeid kivide, puude ja ehitiste kohta, mis vääriksid riikliku kaitse alla võtmist. Ma sõidan
kõik need objektid läbi, pildistan neid ja mõõdistan. Püüan neid ka valla lehes tutvustada,
kui selleks ruumi jätkub.
Selle töö käigus, otsides ohvriallikat ja leides selle, hakkasin allikat Maa-ameti kultuurimälestiste kaardil kirjeldama, kui avastasin
kaardilt täiesti ümara kujuga ca 300 meetrise
läbimõõduga teist värvi ala. Võtsin kaasa ühe
kohaliku jahimehe ja looduskaitsetegelase ning
suundusime seda uurima.
Objekt on ringikujuline, asub moreenseljandikul, lähedal asuvatest põldudest umbes
4-6 meetrit kõrgemal. See on kinnikasvanud
järv, millel oleva turbakihi paksus oli meie
mõõtmisel ühest kohast 1,5-2 meetrit. On tea-

Moodultehaste tootmisbaas Jüri tehnopargis sai nurgakivi
26. oktoobril pandi Jüri tehnopargis nurgakivi Eestis ainulaadsele tehasele, kus hakatakse valmistama ülikalleid farmaatsiatehaste ja
nafta puurtornide elamukomplekse. Esialgse
investeeringu suurus on 150 miljonit Eesti
krooni.
Rootsi-Briti suurkontsern Pharmadule
Emtunga hakkab kerkivas tehases ehitama ja
installeerima kesmiselt 60 ruutmeetri suuruseid majamooduleid.
Pharmadule Emtunga asepresidendi Andreas Palmlundi sõnul peaks kogu kompleks
Jüris valmima kolme kuuga. “Eesti kasuks otsustasime eestkätt siinse kvaliteetse ehituspraktika, paindliku ja vilunud tööjõu ning geograafilise läheduse tõttu. Ka on Pharmadule
Emtunga eesmärgiks hankida materjale ja vahendeid kohalikelt Eesti ettevõtetelt,” ütles
Palmlund.
Pharmadule Emtunga Eesti tegevjuht Raul
Hallap ütles, et uuest tehasest saab kindlasti
kõige kõrgemat ehituskvaliteeti pakkuv ning
tööohutust järgiv üksus Eestis ja ka naaberregioonides.
“Meie moodulprojektid maksavad koos
seadmetega klientidele keskmiselt 100 miljonit kuni miljard Rootsi krooni. Kuna tulevikus
hakkavad biotech tehased ja nafta puurtornide
elamukompleksid asuma maavärinate- ja tormiohtlikes piirkondades, siis on nõuded nii ehitusmaterjalide kui ehitusprotsessi kvaliteedile,
steriilsusele, tuleohutusele, helikindlusele meie
tehases ülikõrged,” lisas Hallap.
Esimese projekti tootmiseks kavatseb
Pharmadule Emtunga OÜ tööle võtta 50 inimest, kuid töötajate arv peaks aasta-aastalt
kasvama, ulatudes lõpuks 200ni.

da, et turbakiht kasvab aastas 2 millimeetrit,
siis on ilmne, et ainuüksi turba vanus on ligi
1000 aastat.
Keskel hüpates pinnas õõtsub. Järv on
ringikujuline ja seda ümbritseb umbes meetrikõrgune vall. Soopinnal kasvavad puud
on umbes kahe meetri kõrgused nind vallil
ja kaugemal ümberringi oleval mineraalmaal 4-5 meetri kõrgused. Lõuna suunal on
näha laiem heledam ala. See võib olla
paiskevall, mis tekkis meteoriidi põhjasuunalisel langemisel. Valli on meie esivanemad ilmselt ära vedanud, sest teede ehitamiseks on ju kruusa hunnikust palju kergem võtta kui maa seest august. Kinnikasvanud järvest läheb üle suur kõrgepingeliin
ning läänepoolse kalda lähedal on ka kõrgepingemast.
Geoloogid lubasid seda kohta lähemal

ajal põhjalikult uurida. See leitud kraater
asub väga hästi ligipääsetavas kohas. Ta on
faktiliselt Vaidasoo küla maa-alal, külapiiri sopistunud kagunurgas ja piirneb ida
poolt Salu külaga ja lõunast Aruvalla külaga. Kraater on hästi nähtav ka artikli algul
nimetatud raamatu 142-sel leheküljel aerofoto paremal all nurgas või leheküljel 111
aerofoto keskel või leheküljel 18 aerofotol
üleval keskel.
Kui soovite oma silmaga veenduda, siis
tuleb sõita Ellaku-Pikavere teelt Suursoo küla viida järgi, jätta auto esimese suure kõrgepingeliini lähedusse ning minna piki liini lääne suunas. Umbes 200 meetri pärast leiategi
kraatri, selle ümbrus on kõrge ja kuiv maa,
kummikuid ei ole vaja.
Peeter Böckler

Vilandertil uus väikebussiliin
ja muudatused liinil 254
Alates 31. oktoobrist muutus vähesel määral väikebussi nr. 254 marsruut.
Bussi alg- ning lõpp-peatused jäävad samaks (vastavalt Sakala keskus ja Lagedi bussipeatus), marsruudist Lagedil jäävad edaspidi välja Jaama, Betooni, Kooli, Jõe ja Ilumäe tänavad ning Linnu tee, selle asemel sõidab buss mööda Kooli teed otse lõpp-peatusesse. Tänu marsruudi lühendamisele suudetakse firma esindaja sõnul ära hoida pidevast kütuse kallinemisest tuleneva bussipileti hinna tõusu.
Samuti muutub marsruut Tallinnas:
* suunal Tallinn – Lagedi: Sakala keskus – Rävala pst. – Tartu mnt. – Lubja – Laagna tee
* suunal Lagedi – Tallinn: Laagna tee – Türnpuu - Tartu mnt. – Rävala pst. –
Sakala keskus
Alates 17. oktoobrist 2005 alustas väikebussiliin nr. 259 reisijate vedu marsruudil
Vaskjala - Tallinn (Vaskjala - Rae küla - Assaku - Järveküla - Tallinn)
Tallinnas on liini lõpp-peatus Sakala keskuse juures ning Vaskjalas Vesiroosi teel.
Laupäeval, puhapäeval ja riiklikel pühadel liin ei tööta.
Liini väljumisajad:
Vaskjalast: 6:55, 8:20, 9:45, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 19:55
Tallinnast: 7:40, 9:05, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15

ELVESO võlglased

OÜ Forsten teatab,
et „pikaajaline suurvõlgnevus”

AS Elveso teatas eelmises Rae Sõnumites võlglastest. Väga paljud asutused ja elanikud reageerisid sellele
teatele kohe ja tasusid võla, mille eest
suur tänu.

285.55 krooni AS
Elvesole oli tingitud AS
Elveso ebakorrektsest
arvete saatmisest.

Jäid ainult mõned üksikud võlglased:

1.
2.
3.
4.

OÜ Vaida Kaseke
OÜ Torm Projekt
AS Kalev
AS Diapol

Edaspidi palume arved
saata ainult paberkandjal.
Mõistust soovides OÜ
Forsten
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Jaanuarikuust tõuseb elektrihind
AS Elveso teeninduspiirkonnas
Vastavalt AS ELVESO taotlusele ja peale kaks
kuud kestnud läbirääkimisi kooskõlastas Energiaturu Inspektsioon AS-le ELVESO uue
elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära ja võrgutasud.
Kooskõlastatud hindade alusel on AS
ELVESO kehtestanud alljärgnevad elektrihinna hinnapaketid (avaldatud ka ajalehes Päevaleht 03.10.2005).
Uue hinnakujunduse suurimaks muudatuseks on see, et alates 2006.aastast hakkame
klientide elektriarvetel vastavalt Euroopa Liidu nõuetele eraldi välja tooma elektri kui kauba ja elektrienergia kohaletoimetamise ehk
võrguteenuse hinda.

Mõningad juhised AS ELVESO
elektritarbijatele:
1. Seoses uue elekrihinna kehtima hakkamisega alates 01. jaanuarist 2006 tuleb fikseerida kõik elektriarvestite näidud 01.01.2006
seisuga ja edastada need hiljemalt 04. jaanuariks 2006 telefonil 603 1480, faksil 603 1481,
e-postiga arvestid@elveso.ee või otse kontorisse Ehituse tn 9.
2. Uue hinnapaketi valikust saab teavitada
AS ELVESO-t eelnevalt toodud kontaktandmetele kuni 20. detsembrini 2005. Klientidele,
kes ei esita ise soovi hinnapaketi valikuks, vahetab AS ELVESO Teie praeguse hinnapaketi
uue sarnase hinnapaketi vastu.
3. Täiendav info telefonidel: 603 1497 Arvo Neimar ja 603 1490 Kaido Vainult.
Lühiiseloomustus uutele kodukliendi
elektrihindadele on, et need on 2…16% kallimad senistest. Erand on Kodu 3 paketi öötariif, mis on 11% odavam. Tunduvalt on kallinenud Küttepaketi ampritasu (38%). Sellegipoolest jäävad uued tariifid reeglina odavamaks Eesti Energia vastavatest tariifidest.

Kelle prügi?
Keskkonnateenistusel on palve
kõigile tähelepanelikele vallakodanikele.
Nimelt on keskkonnajärelevalve inspektor Peeter Liinsoo avastanud vallas ringi liikudes mitmeid jäätmekogumeid, mille kohta võib öelda, et need on tekkinud
kellegi pahatahtliku käitumise tagajärjel.
Fotod koos nende leidmiskohtade kirjeldusega on üleval valla kodulehel.
Kõigil, kes teavad piltidel olevate asjade päritolu või oskavad anda infot, kes on
nende jäätmete omanik ja võis need sinna
panna, anda sellest teada Peeter Liinsoole
telefonil 60 56 786 või e-mailil peeter.
liinsoo@rae.ee.

AS ELVESO elektrihind alates jaanuar 2006
Kooskõlastatud Energiaturu Inspektsiooniga
Otsus nr.153-055/05E 03.10.2005.
Elektrienergia
Elektrienergia, tarbimiskoha peakaitse kuni 3*63A
ühik
km-ta
Põhitariif
s/kWh
41,42
Ajatariifi
päev
s/kWh
50,48
öö
s/kWh
27,81
Küttepaketi ajatariifi päev
s/kWh
23,92
öö
s/kWh
8,12
ampritasu
kr/A kuus
8,43
Elektrienergia, tarbimiskoha peakaitse üle 3*63A
Põhitariif
s/kWh
38,31
Ajatariifi
päev
s/kWh
46,08
öö
s/kWh
25,92
Ampritasuga ajatariif päev
s/kWh
30,53
öö
s/kWh
19,56
ampritasu
kr/A kuus
6,94
Kaalutud keskmine
s/kWh
39,91
Võrguteenus madalpingel kuni 63A
ühik
km-ta
Põhitariif
s/kWh
64,42
Ajatariifi
päev
s/kWh
77,47
öö
s/kWh
44,99
Ampritasuga ajatariif päev
s/kWh
50,11
öö
s/kWh
28,67
mõõtesüsteemi tasu
kr/kuus
22,12
ampritasu
kr/A kuus
4,82
Võrguteenus madalpingel üle 63A
Põhitariif
s/kWh
46,21
ampritasu
kr/A kuus
3,70
Ajatariifi
päev
s/kWh
54,70
öö
s/kWh
32,21
ampritasu
kr/A kuus
3,70
Reaktiivenergia
s/kvarh
8,33
Elektrihind kodukliendile
Alates jaanuar 2006.a.
Kodu 1: põhitariif
päev
Kodu 2: ajatariif
öö
Kodu 3: (ajatariif ampritasuga) päev
öö
mõõtesüsteemi tasu
ampritasu
päev
Küttepakett:
öö
mõõtesüsteemi tasu
ampritasu

AS ELVESO

km-ga
48,88
59,57
32,82
28,23
9,58
9,95
45,20
54,38
30,58
36,03
23,08
8,19

km-ga
76,02
91,41
53,09
59,13
33,83
26,10
5,69
54,53
4,37
64,55
38,01
4,37
9,83

Hinnad koos käibemaksuga
ühik
Kokku
s/kWh
124,90
s/kWh
150,98
s/kWh
85,91
s/kWh
118,70
s/kWh
66,65
kr/kuus
26,10
kr/A kuus
5,69
s/kWh
87,36
s/kWh
43,41
kr/kuus
26,10
kr/A kuus
15,64
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Kaubaliin viib šoppama ja aitab suhelda
Probleem eakatele külaelanikele ja väikelastega kodus olevatele emadele esmatarbe kaupade kättesaadavuse tagamisega tekkisid mõned aastad tagasi, kui kauplusauto lõpetas karmide eronõuete ning suurte ja odavate kaubakeskuste pealetungi tõttu tegevuse.
On teada, et ka Rae küla ei läbi ühistransport. Külakeskmest Rae mõisast on lähimasse bussipeatusse ligi 3,5 kilomeetrit. Kuna
sama kauplusautomarsruut läbis ka Kurna küla ja ühistranspordi ühendus vallakeskuse ja
Tallinnaga on nigel, siis tekkis sama probleem ka seal.
Käesoleva aasta veebruaris-märtsis sai Rae
ja Kurna külades läbi viidud küsitlus ühistranspordi korraldamise osas. Kuna mõte kaubaliini rakendamisest oli juba varem tekkinud, sai
küsitlusse lisatud küsimus selle otstarbekusest
ja vajadusest. Küsitlusest selgus, et kaubaliini soovis Rae külast 14 inimest ja Kurna külast 9 inimest.
Pöördusin küsitluse tulemustega Rae vallavalitsuse poole, kus mõisteti probleemi olemust ja anti nõusolek kaubaliini rakendamiseks kord nädalas. Sobivaim nädalapäev tundus olevat neljapäev, kus nädalavahetus ees ja
nädala algus möödas. Kellaajaliselt tundus parim aeg hommikupoolik, kui kaupluses rah-

vast vähem. Nii lepitigi bussifirmaga kokku,
et kord nädalas kella üheteistkümmne ajal võtame soovijad peale, viime Ülemiste kaubanduskeskusesse, kus osalejatel on kaks tundi
šoppamisaega ja pool kaks päeval toome koos
ostudega tagasi.
Kaubaliini bussi paremaks koormamiseks võtsime kampa ka marsruudile jäävad
Pildiküla, Lehmja küla ja Assaku aleviku
idapoolse osa. Esimene kaubaliini reis toimus neljapäeva 7.juulil. Osavõtjaid on olnud sõltuvalt kuupäevast 15-24 inimest - kuu
lõpus vähem, kuu alguses peale pensionipäeva rohkem.
Tänaseks on väljakujunenud alalised
kaubaliini kasutajad ja kasutajaid on tasapisi hakanud juurde tulema. Kaubaliin on kujunenud ka omamoodi suhtluskohaks, kus
arutatakse elavalt nii valla kui laiemaid küsimusi.
Augustikuu külavanemate nõupidamisel
soovitas vallavanem ka teistele sama probleemidega küladele kaubaliini rakendamist, et
saaks 2006. aasta eelarves selleks kulutusi planeerida.
Ado Sepa
Rae küla külavanem

Kaubaliinil sõitjate ostutuur Ülemistes on tehtud, aeg on asuda koos ostudega koduteele.

Kaupa valivad Elviira Luur Pildikülast (vasakul) ja Helmi Timuska Jürist (paremal).

Kes vastutab teehoolduse ja lumetõrje eest teedel?
•
•

Riigiteid hooldab OÜ ÜLE, V. KILP ja
telefonid on 60 36 541 ja 50 301 84.
Vallaasutus Vaheko hooldab Rae valla
teid ja 2005/2006 aasta talveperioodiks on sõlmitud lepingud lumetõrje teenuse ostmiseks
järgmiste osapooltega :
1. Kaarlaid OÜ, Andres Lampe,
tel. 55 44 592
Piirkond: Vesiroosi tee, Lootsi A/Ü tee kuni väravani, Muuseumi tee, Tuulevälja, Kadaka, Kopli, Ülejõe külade ja Lagedi aleviku
teed, sh põhikooli ja Tervisekeskuse territooriumid.
2. OÜ RTV Hansalex, Thomas Puhk, tel.
51 91 4467
Piirkond: Jüri aleviku teed ja tänavad.
3. OÜ Hansawerk, Jaanus Saarik, tel. 56
210 710
Piirkond: Veskitaguse tee Pajupealt kuni
Männiku taluni, Karjavere, Kesa, Nurme ja
Metsa taludeni viivad teed.
4. Margus Valgma, tel. 56 463 181
Piirkond: Vana -Tartu mnt. Vaidast kuni
Jüri aleviku sildini, Pajupea tee Vaidast Suuresöödi taluni, Nabala tee valla piirini, Veskitaguse tee Männiku taluni, Patika ja Veskitaguse külade teed, Kautjala tee.
5. FIE Meelis Aaslaid, tel. 51 31181
Piirkond: Salu ja Urvaste küla teed,
Ellaku-Pikavere maanteest lõuna pool.
6. Arnold Põldmäe, tel. 56 453 218

Piirkond: Vaskjala, Pajupea, Seli ja Limu
külade teed
7. Skanska EMV AS, juhataja Peeter
Martisen, tel. 60 34 008
Piirkond: Jüri kirikust alates Jüri tee
kuni raudteeni, Lagedi aleviku teed lõuna
pool raudteed, Soodevahe küla tee, Kurna
küla teed vasakul pool Ringteed, Pildiküla
teed.
8. OÜ Pihlaka Farm, tel. 52 737 793
Piirkond: Mõigu, Peetri küla, Järveküla,
Assaku aleviku teed ja Kurna küla teed põhja
pool Ringteed
9. Raul Väinsar, tel. 51 08 955
Piirkond: Vaida aleviku, Vaidasoo,
Suuresta, Suursoo, Aruvalla külade teed, Salu ja Urvaste külade teed põhja pool Ellaku Pikavere maanteed, Suurekraavi tee Kunimäe
ja Kaunimäe taludeni.
10. FIE Toivo Lindlaan, tel. 53 410 201
Piirkond: Rae küla teed, koolimaja ja
päästeameti territooriumil
Riigimaanteed on:
Tallinn - Tartu maantee
Tallinna Ringtee
Vana-Tartu maantee, sh.Aaviku, Põrguvälja ja Järve teed
Põrguvälja tee ja Tartu maantee vaheline tee Pildikülas
Aleviku tee
Aruküla tee

Jüri tee (Jüri – Lagedi – Ringtee )
Rae küla teed Ringteest Lehmja koolimajani - Veskimäe talust – Tartu maanteele
Lagedi – Peningi tee
Posti tänav Lagedil
Linnu tee Lagedil
Suur – Sõjamäe tee
Veski tee Järve teelt Tartu maanteele Assakul
Pajupea – Vaida tee
Hoidla tee Vaidas
Tuhala tee
Ellaku – Pikavere tee
Vallaasutus Vaheko lepingupartneritel
on kohustus hoida peale lumesadu riigimaanteed sõidetavad kuni riigiteede hooldajate
saabumiseni.
Kinnistute omanikele meeldetuletuseks:
Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 aasta
määrusega nr. 9 kinnitatud Rae valla heakorra eeskirja punkti 9.2 järgi on kinnistu omanik
KOHUSTATUD koristama kinnistuga külgnevat puhastusala ning tegema seal lume- ja
libedustõrjet.
Teede hooldusega seonduva informatsiooni saamiseks pöörduda VA Vaheko poole, Jaan
Hiio tel. 56 678 047 ja Margus Vello tel.
56 953 663. Vaheko asub Jüris Aruküla tee 9
ning www.vaheko.ee.
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Ülevaated vallavalitsuse istungitest
27. septembri istungi päevakorras oli
39 punkti, istungilt puudus Raul Kinks.
Ametnikest osalesid istungil vallasekretär Rita Dimitrijev, ühe punkti
arutelu juures ka maa-ameti juhataja
Erki Noorak ning külalisena osales
ühe päevakorrapunkti arutelu juures
Mittetulundusühingu Rae Tuletõrje- ja
Päästeselts esindaja Veiko Juusu.
 Arutati Assakul Järve tee 3A asuvate
hoonete tasuta kasutusse andmist Harjumaa
Päästeteenistusele, otsuse eelnõu arutelu katkestati ja järgmisele istungile otsustati kutsuda Harjumaa Päästeteenistuse esindaja Raik
Saart, kes selgitaks päästeteenistuse töö korralduslikku poolt.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 11le inimesele.
 Otsustati rahuldada Hilda Tamme taotlus seoses korraldatud jäätmeveoga.
 Sihtotstarbeliste vahenditena võeti Rae
valla 2005 eelarvesse 217 728 krooni, millest
135 679 krooni suunati 2005. aasta eelarvekulude katteks ja põllumajandusministeeriumilt
saadud koolipiimatoetus summas 82 048 krooni suunati vabasse jääki.
 Arutleti Endel Lepiku vaide läbivaatamise teemadel, see teema on arutlusel järgmisel istungil.
 Kehtestati spordialase mittetulundustegevuse toetuste taotlemise vormid.

Otsustati toetada Vaida lasteaia
Pillerpall ja Vaida Põhikooli keraamikaringide tegevust kokku summas 6000 krooni.
 Otsustati võtta vastu ja avalikustada
järgmiste kinnistute detailplaneeringud: Järveküla küla Kase I, Järveküla küla Teoni IV,
Jüri aleviku Suve tn 9. Kinnitati projekteerimistingimused Jüri alevikus Aruküla tee 8 kinnistule garaaži ehitusprojekti koostamiseks ja
Järveküla külas Aleksi kinnistule ühepereelamu ehitusprojekti koostamiseks.
 Anti ehitusluba Aktsiaseltsile Elion Ettevõtted magistraalse kaabelülekandeliini rekonstrueerimiseks ja laienduse rajamiseks Assakul; osaühingule Jaotusvõrk elektrivarustuse
rajamiseks Järveküla külas ja Assakul, samuti elektri alajaama hoone püstitamiseks Aaviku külla, alajaama elektrivarustuse rekonstrueerimiseks Aaviku külas, Jüri Tehnopargi
elektrivarustuse rajamiseks Aaviku külas ja
Jüri alevikus. Ehitusload anti ka MTÜ-le Roosipõõsa tee gaasijaotustorustiku rajamiseks,
osaühingule Kivinuka Kinnisvara sidekanalisatsiooni rajatiste rajamiseks, osaühingule Arhitektibüroo Toomas Rank kaabelülekandeliini sidekonteinerite rajamiseks Assakul ja Peetri külas. Aktsiaselts Elektritsentrum sai loa
maakaabelliini rajamiseks, A&A-Arbeiter Kinnisvaraarenduse OÜ kaksikelamute ehitamiseks, Eurontali Investeeringud OÜ kaksikelamute ehitamiseks, AS Fiesta Real Estate laoja büroohoone juurdeehituse püstitamiseks.

Ehitusload anti ka 5le inimesele üksikelamute püstitamiseks.
 Otsustati väljastada kaks kasutusluba:
aktsiaseltsile Schenker tööstuse laohoone kasutuselevõtuks ja osaühingule Jaotusvõrk õhuliini kasutuselevõtuks.
 Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Teeääre maa. Arutati Vaidasoo külas
Väljamaa maaüksuse ostueesõigusega erastamise võimalikkuse üle.
 Muudeti vallavalitsuse varasemaid korraldusi seoses mõõdistusandmete täpsustumisega. Otsustati Peetri küla Kuldala kinnistu jagamine ja määrati aadressid. Tehti otsus Jüri
alevikus Aruküla tee 63 maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta. Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmise kohta. Otsustati avalikustada 17. oktoobrini 2005 eelteade, et Rae Vallavalitsus kavatseb muuta kinnistu nimetust “Kirikukopli park” ja nimetada kinnistu ümber “Kirikumõisa park”.
 Täiendati vallavalitsuse 20. septembri 2005 korraldust „Rae valla munitsipaaleluruumidele üürikoefitsientide kinnitamine“ .
 Otsustati esitada volikogule järgmiste
otsuste eelnõud: “Katastriüksuste sihtotstarbe
määramine”, “Veneküla küla Kruubergi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”, “Pajupea
küla Leiva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”, “Kruusa katastriüksuse sihtotstarbe määramine” ja menetlusest otsustati tagasi võtta otsuse eelnõu “Pildiküla küla Kaevu tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”.

4. oktoobri istungi päevakorras oli 60
punkti, istungilt puudus Raul Kinks.
Ametnikest osalesid istungil vallasekretär
Rita Dimitrijev, maa-ameti juhataja Erki
Noorak kaheksa, rahandusameti juhataja
Rita Abel ja finantsjuht Peeter Heldur Ester ühe punkti arutelu juures. Külalistena
osalesid ühe päevakorrapunkti arutelu
juures Harjumaa Päästeteenistuse direktor Raik Saart ja Endel Lepik.
 Volikogule otsustati esitada otsuse eelnõu, mis puudutab Assakul Järve tee 3A asuvate hoonete tasuta kasutusse andmist Harjumaa
Päästeteenistusele. Raik Saarti sõnul on päästeteenistusel plaanis olemasolevad hooned rekonstrueerida ning ehitada juurde teine korrus
meeskonna puhkeruumide tarvis. Samuti soovitakse intensiivselt koostööd teha vabatahtlikega (MTÜ). Raivo Uukkivi tegi ettepaneku
sõlmida vallaga ka päästetööalane koostööleping, mida päästeteenistuse direktor toetas.
 Otsustati sõlmida viis eluruumi üürilepingut tähtajaga kuni 30. september 2006 ja
arvestades munitsipaaleluruumidele kehtestatud üürikoefitsente. Pikendati kaht kehtivat
üürilepingut. Lõpetati viis üürilepingut.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 15 inimesele.
 Lubati AS-l Arco Vara Kinnisvarabü-

roo eksponeerida Jüris kahte valgustamata reklaamikandjat.
 Otsustati toetada täiskasvanute sporditegevust.
 Anti luba MTÜ-le Step Arendus tantsuvõistluse “Magus algus” läbiviimiseks 22.
oktoobril 2005 Vaida Põhikooli spordihoones. Lubati MTÜ-l Lagedi Kanged Kargajad
läbi viia Lagedi aleviku puhkeõhtu “Isadepäev” 12. novembril.
 Toimus Endel Lepiku vaide läbivaatamine. Otsustati, et tal tuleb esitada vallavalitsusele nädala jooksul Kooli tn 18-2 ruumile
juurde ehitatud osa pindala.
 Otsustati esitada volikogu menetlusse määruse eelnõu “Rae valla 2006. aasta
eelarve”.
 Arutleti eelnõu üle, millega sooviti
muuta Rae valla ametiasutuse struktuuri. Vallavalitsus ettepanekut ei toetanud, haljastusega seonduvad lisakohustused otsustati panna
keskkonnaspetsialistile ja vallaasutuse Vaheko
vastavale töötajale.
 Volikogule otsustati esitada määruse
eelnõu “Teenustasude kehtetuks tunnistamine” ning otsuste eelnõud, mis puudutasid mitmete kinnistute detailplaneeringute algatamist
(Aaviku küla Tamme tee 2, Järveküla küla Otsa-11, Karla küla Külaotsa, Rae küla Uuemardi-Reinu, Vaidasoo küla Uus-Sepa; Vaskjala
küla Kesa IV, Ujula tee 25 ja Kesa V; Vaskjala küla Veskimäe tee 8a kinnistu ja lähiala;
Tuulevälja küla Jõeotsa, Suuresta küla Suuremetsa, Rae küla Lepiku). Üks otsuse eelnõu
puudutas Rae küla Räägusilla elamukvartali
detailplaneeringu kruntide liitmist.
 Otsustati võtta vastu ja avalikustada
Lagedi aleviku Sepa III kinnistu detailplaneering.
 Otsustati anda ehitusluba osaühingule SHF lao- ja büroohoone püstitamiseks
Aaviku külas, osaühingule CenterProject sõidu- ja jalgtee rajamiseks Peetri külas, aktsiaseltsile Salvete kuue sektsiooniga ridaelamu
püstitamiseks Karla külla, osaühingule Jaotusvõrk elektrivarustuse rajamiseks Assaku
alevikus. Osaühing Aaron Kinnisvara sai ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Järveküla
külla, osaühing Koger Kinnisvara korterelamute ehitamiseks Peetri külla. Ehitusload said
ka 15 eraisikut.
 Otsustati väljastada kasutusluba osaühingule Ülemiste Elurajoon Ülemiste elamurajooni teede ja jalgteede kasutuselevõtuks ning
eraisikule üksikelamu kasutuselevõtuks.
 Otsustati muuta vallavalitsuse varasemaid korraldusi, mis on seotud maade ostueesõigusega erastamistega ja teenindusmaa
määramisega. Ei rahuldatud Jüri Preismanni
avaldust Raudoja 12 maa täielikuks tagastamiseks. Tehti otsused ostueesõigusega erastamisest Kurna külas Sepa maaüksuse, Urvaste
külas Papli maaüksuse ja Salu külas Nurmeotsa maa kohta.
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 Otsustati avalikustada eelteated Järveküla külas Aasa I kinnistu detailplaneeringu
alal tee (Niidu tee) nimetamise kohta ja Jüri
alevikus Aruküla tee põik 8 asuva Karu kinnistu detailplaneeringu alal tänava (Pihlaka tänav) nimetamise kohta.
 Volikogu menetlusse esitati kolm otsuse
eelnõud, mis puudutavad katastriüksuste sihtotstarvete määramist (Sepa-III Järveküla küla, Jüri
tee 14 Lagedi alevik ja Nurga Karla küla). Samuti otsuse eelnõu nimetusega “Lagedi alevik Jõe tn
9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”.

Toimus 1000-kroonise kinkekaardi
loosimine septembrikuus Rae valla elanikuks
registreeritud 79 elaniku vahel. Kinkekaardi
saab Mart Suls.
 Arutati vallavara võõrandamist avalikul kirjalikul enampakkumisel ning otsustati
võõrandada sõiduautod (Ford Sierra - registreerimismärk 625KAF, Ford Aerostar - registreerimismärk 54ZCH) otsustuskorras.

11. oktoobri istungi päevakorras oli 33
punkti, istungilt puudus Raul Kinks.
Ametnikest osalesid istungil vallasekretär Rita Dimitrijev, kolme punkti
arutelu juures maa-ameti juhataja Erki
Noorak ja ühe päevakorapunkti arutelu
juures haridusameti juhataja Heli Niin.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 10le inimesele. Määrati hooldaja ja anti nõusolek alaealisele kuuluva vara suhtes.
 Otsustati sõlmida üks eluruumi üürileping ning abivallavanem Enn Männil paluti esitada järgmisele istungile ülevaade mitteeluruumide kasutamise osas.
 Otsustati võõrandada otsustuskorras
vallavara, sõiduauto Ford Aerostar (väljalaskeaasta 1989, tehasetähis 1FMCA11UXKZA65062,
registreerimismärk 54ZCH, bilansiline väärtus
0 krooni), hinnaga 2000 krooni.
 Arutati spordiklubide toetamist ning
otsustati, et varasemat sellekohast määrust tuleb muuta selles osas, et võlglastele edaspidi
toetusi ei eraldata.
 Vaadati läbi korraldatud jäätmeveoga
liitunute taotlused.
 Lubati OÜ-l Ringluskeskus eksponeerida Patika külas valgustamata reklaamikandjat.

Kinnitati projekteerimistingimused
Aaviku külas Aasa kinnistule elamukompleksi ehitusprojekti koostamiseks, Ülejõe külas
Raadiojaama tee 1A kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 Anti ehitusload osaühingule Hanzabeta
üksikelamu ehitamiseks, aktsiaseltsile
Interconnect Product Assembly elektrikaablite tootmishoone püstitamiseks Peetri külla,
osaühingule Pakkemeister Hillman pakkematerjalide lao- ja büroohoone püstitamiseks
Peetri külla, osaühingule Soome Maja Ehitaja kaksikelamute ehitamiseks Peetri külla, aktsiaseltsile Maren Invest kahe hulgilaohoone
ja sõidukite teeninduse hoone püstitamiseks
Peetri külla, osaühingule Jaotusvõrk elektrivarustuse rajamiseks Rae külla. Ehitusload an-
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ti ka kolmele eraisikule. Kasutusload väljastati aktsiaseltsile ABB masina- ja seadmetööstuse tootmishoone kasutuselevõtuks Jüris, aktsiaseltsile Komplekt maakaabelliini kasutuselevõtuks Lagedi alevikus, osaühingule Jaotusvõrk elektrivarustuse kasutuselevõtuks Peetri
külas ja osaühingule Karatex Group tänava ja
jalgteede kasutuselevõtuks Peetri külas.
 Muudeti vallavalitsuse varasemaid korraldusi, mis olid seotud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja maa kompenseerimistega.
 Otsustati pikendada Ege Hirve vaide
läbiviimise tähtaega ja määrata selleks
25.10.2005.
 Toetati korteri aadressil Jüri alevik
Tammiku tee 27-31 müüki otsustuskorras Lii
Soosaarele.
 Raivo Uukkivi infomeeris vallavalitsuse liikmeid Harju maavanema kohusetäitja
Jaan Marki kirjast, kus palutakse esitada taotlused kodanikupäeva aumärkide andmiseks.
Toimus arutelu.
 Katkestati korralduse eelnõu “Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringu koostaja riigihanke eduka pakkumise kinnitamine” arutelu.

18. oktoobri istungi päevakorras oli 53
punkti, istungilt puudus Raul Kinks.
Ametnikest osales vallasekretär Rita
Dimitrijev.
 Tunnistati Rae vallale kuuluva Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr
34007 alla kantud Kurekivi kinnistu koosseisu
kuuluva KUREKIVI katastriüksuse, katastritunnusega 65301:002:0747, sihtotstarbega 50%
ärimaa ja 50% tootmismaa, pindalaga 9,48 ha,
võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise parimaks pakkumiseks OÜ Kodala
pakkumine summas 10 522 800 krooni.
 Tunnistati Rae vallale kuuluva Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa
nr 34007 alla kantud Kurekivi kinnistu koosseisu kuuluva KUREMETSA katastriüksuse,
katastritunnusega 65301:002:0749, sihtotstarbega 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, pindalaga 9,98 ha, võõrandamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine nurjunuks. Vallakantseleil valmistada ette Kuremetsa katastriüksuse
uus enampakkumine.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 12 inimesele.
 Anti nõusolek alaealisele kuuluva vara suhtes.
 Otsustati välja kuulutada konkursid
koolieelsete lasteasutuste juhtide ametikohtadele (Jüri lasteaia Taaramäe, Jüri lasteaia Tõruke ja Vaida lasteaia Pillerpall juhatajate vabade ametikohtade täitmiseks alates 1. detsembrist 2005).
 Kehtestati Jüri Gümnaasiumi õpilastele õppedokumentide kaotamise, rikkumise
või hävimise korral duplikaatide väljastamisel teenustasud.

 Kinnitati Jüri Gümnaasiumi hoolekogu uus koosseis.
 Lubati läbi viia Rae valla aeroobika
festival 30. novembril 2005 Rae Kultuurikeskuses.
 Otsustati vastu võtta ja avalikustada mitmete kinnistute detailplaneeringud (Lehmja küla
Lookivi, Väljakivi ja Metsakivi kinnistud, Vaskjala küla Pärna 4A kinnistu, Aaviku küla VanaAaviku III ja Vanessa kinnistud, Kadaka küla
Araka kinnistu, Lehmja küla Väljaotsa kinnistu,
Lagedi aleviku Aurusauna kinnistu). Algatati Lagedi aleviku Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning kinnitati selle lähtetingimused.
Võeti vastu korraldused, mis seotud Rae küla Vahesoo 7 kinnistu; Peetri küla Allika kinnistu maatüki II, Vooremaa ja Vana-Lepiku IV kinnistute ja
lähiala ja Jüri aleviku Võsa tänav 9 kinnistute detailplaneeringutega. Kinnitati projekteerimistingimused Jüri aleviku Võsa tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks, Assaku alevikus Veski tee 44 maaüksusele elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, Lehmja külas Tobi
kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks,
Vaskjala külas Vesiroosi 10B kinnistule elamu
ehitusprojekti koostamiseks, Vaidasoo külas Sildna
kinnistule elamu laiendusprojekti koostamiseks.

Anti ehitusload aktsiaseltsile Eltel
Networks Jüri Gümnaasiumi sidekanalisatsiooni ja sidekaabelliini rekonstrueerimiseks, aktsiaseltsile EMT mobiiltelefoni ülekandemasti
rajamiseks Rae külla, osaühingule Jaotusvõrk
elektrivarustuse rajamiseks Vaskjala, Rae ja
Peetri küladesse. Aktsiaselts Vensen sai ehitusloa vee- ja kanalisatsioonirajatiste rajamiseks
Lagedi alevikku. Ehitusload anti ka neljale eraisikule, neljale inimesele väljastati ka kasutusluba. Ühele isikule anti kirjalik nõusolek olemasolevate väikeehitiste rekonstrueerimiseks.
 Muudeti varasemaid korraldusi, mis
seotud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja maa ostueesõigusega erastamisega
seoses andmete täpsustumisega.
 Võeti vastu korraldused järgmiste katastriüksuste jagamise kohta: Järveküla küla Sepa-III, Järveküla küla Aasa-I, Lagedi aleviku
Jüri tee 14, Karla küla Nurga, Rae küla Jaani.
 Otsustati, et kodanikupäeva aumärgi
kandidaate ei esitata.
 Otsustati muuta vallavalitsuse korraldust,
mis puudutas eluruumi üürilepingu sõlmimist.
 Tunnistati Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringu koostaja riigihanke edukaks
pakkumiseks E-Konsult OÜ esitatud ja hanke
kõigile tingimustele vastav soodsaim pakkumine summas 991 200 krooni.

25. oktoobri istungi päevakorras oli 41
punkti, istungilt puudus Raul Kinks.
Ametnikest osalesid: vallasekretär Rita
Dimitrijev, rahandusameti juhatajapearaamatupidaja Rita Abel kahe ja
maa-ameti juhataja Erki Noorak üheksa päevakorrapunkti arutelu juures.


Arutati Kurekivi kinnistu võõranda-
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mist, selle koosseisu kuuluva Kuremaa maatüki võõrandamise ruutmeetri alghinnaks määrati 105 krooni.
 Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 18 inimesele.
 Pikendati üheksa inimese üürilepingut
eluruumi kasutamiseks tähtajaga kuni 25. oktoober 2010. Otsustati sõlmida kuus uut üürilepingut.
 Otsustati esitada volikogu menetlusse
otsuste eelnõud nimetustega “Korteriomandi
võõrandamine Lii Soosaarele”, “Varalise kohustuse võtmine ja volituse andmine” ja “Vaskjala küla Uus-Mustikmäe kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu algatamine”. Volikogule otsustati esitada määruse eelnõu, mis puudutab
Rae valla 2005. aasta eelarve muutmist.
 Otsustati, et Ege Hirve vaide läbivaatamine toimub 1. novembri istungil.
 Võeti vastu ja otsustati avalikustada
Peetri küla Noorendiku ja Kaljuvee kinnistute detailplaneeringud. Kinnitati detailplaneeringu lähtetingimused järgmistele kinnistutele: Järveküla küla Sepa-Maidu kinnistu, Rae
küla Sutikase-I kinnistu, Rae küla Tammeraja-III, Rae küla Vahesoo-2 kinnistu ja Karla
küla Vikita kinnistu. Kinnitati projekteerimistingimused Aaviku külas Allika kinnistule elamukompleksi ehitusprojekti koostamiseks ja
Patika külas Patika 5/1 kinnistule üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks. Kinnitati Karla
küla Andrekse kinnistu detailplaneeringujärgsete kruntide 90 ja 91 hoonestuskava.
 Anti ehitusload osaühingule Kivinuka
Kinnisvara teede rajamiseks Rae külas, aktsiaseltsile ELVESO elektri- ja sidevarustuse
rajamiseks Rebase tänaval Jüri alevikus. Osaühingule Valsem Projekt kahe korteriga elamu püstitamiseks ning osaühingule Jaotusvõrk
elektrivarustuse rajamiseks Uue-Pajupea kül-

la, Pildiküla ja Lehmja külades asuvatele maaüksustele. Ehitusload anti ka kahele eraisikule. Kasutusload anti neljale eraisikule.
 Määrati Jüri alevikus Kirikukopli pargi kinnistu uueks nimeks Kirikumõisa park.
 Otsustati avalikustada eelteade Rae
Vallavolikogu 24. augusti 2005 otsusega nr
457 kehtestatud Järveküla külas Leerimäe tee
10 detailplaneeringu alal teede (Lääne tee, Leerimäe põik) nimetamise kohta. Määrati aadressid Vaidasoo külas Väljamaa maaüksusel
asuvatele ehitistele.
 Nõustuti Urvaste külas asuva Väljamäe I maaüksuse, pindalaga 3,1 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa riigi omandisse jätmisega. Nõustuti Kadaka külas Kärnerisauna vaba metsamaa maaüksuse, pindalaga 6,69
ha, sihtotstarbega maatulundusmaa riigi
omandisse jätmisega. Nõustuti Järveküla külas Väljametsa vaba metsamaa maaüksuse,
pindalaga 7,64 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa riigi omandisse jätmisega ja nõustuti Patika külas Eriku vaba metsamaa pindalaga 7,61 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa
riigi omandisse jätmisega.
 Tehti otsused Vaskjala külas Kangrusöödi katastriüksuse riigi omandisse jätmise
kohta, õigusvastaselt võõrandatud Kruusimäe
A-71 maa tagastamise ja Rae küla Niinesalu
II katastriüksuste jagamise kohta.

Uus töötaja
Peeter-Heldur Ester töötab vallavalitsuses finantsjuhina alates 26. septembrist. Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi
(praeguse Tallinna Tehnikaülikooli) majanduse alal.Töötanud Tolliametis, hiljem Mak-
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13. oktoobril said vallapoolse väikese kingituse need lapsed, kelle sünd registreeriti vallamajas augusti- ja septembrikuus
ning oktoobrikuu alguses. Vallavanema
vastuvõtu vanim peaosaleja oli kolmekuune, noorim paarinädalane. Traditsioone
järgides jäi lastele mälestuseks sodiaagimärgiga hõbelusikas, millele graveeritud
nimi ja sünnikuupäev, emad-isad said lillekimbu ja head soovid edaspidiseks.

su- ja Tolliametis peaspetsialistina, EMHI
peaökonomistina, Ravori Investeeringute AS
finantsdirektorina, Saku Õlletehases tehnoloog-normeerijana, van.meistrina, van.ökonomistina, finantsdirektorina, ATK Seadistustööde Valitsuses plaani-ökonoomika osakonna juhatajana ja mujal. Peetril on tütar.

Rae valla elaniku mure
Rae Sõnumite jaoks kirjutas
oma pöördumise Mati Prits,
kes elab Seli külas Tiidu talus.
Pajupea-Vaida teelõik on hetkel jälle täiesti talumatus seisukorras. Kui ainult paar päeva sajab vihma, lõhuvad sellel teel liikuvad rasked
kallurid teekatte väga auklikuks. Freesimist
on sellel teel käesoleval suvel teostatud ainult
kaks korda ja sedagi peale minu tungivaid telefonivestlusi OÜ ÜLE dispetšeri ja hr. Mikk
Muruga.
Kuigi põhiline antud karjääridest kaevandatava ainese kasutaja on just Maanteeamet, tundub, et neil ei ole sooja ega külma,
kuidas sellel teel on võimalik liigelda kohalikel elanikel. Asjasse ei ole mingit kardinaalset pööret toonud ka eelmisel aastal esitatud kogu teeäärse elanikkonna ühispöördumine. Kuigi Maanteeameti hooldada on
antud riigi maanteed, st. meie kõigi ühisvara, suhtutakse selle hooldamisse äärmiselt

vastutustundetult. Samas saades otsest kasu
antud piirkonna elanike üha halvenevate teeolude arvelt.
Esitan piirkonna elanikele üleskutse kõik
halbadest teeoludest tingitud liiklusvahendite
purunemised ja remondid pöörata nõudena
Maanteeametile, kes on otseselt tee seisukorra eest vastutav. Samuti jätame endale õiguse
pöörduda halduskohtusse ja nõuda kõnealuse
tee sulgemist rasketranspordile.

Kommenteerib vallavanem Raivo
Uukkivi
Selle konkreetse teelõigu probleemiga oleme tegelenud regulaarselt viimased 1,5 aastat.
Kahjuks pole see Rae valla tee, vaid kuulub
riigile ning seda hallatakse Põhja Regionaalse Maanteeameti poolt.
Mis teeb selle kruusakattega tee tähelepanuväärseks? See tee viib kahe kruusakarjäärini, millest ühte haldab AS Kiviluks ja
teist AS Talter. Kruusa veetakse aga mitmekümne tonniste kalluritega. Tee, mida möö-

da vedu käib, pole kindlasti niisuguste koormuste jaoks rajatud ning aastatega on tee
kandekonstruktsioon vajunud. Märjal aastaajal ei voola enam vesi teelt ära, vaid voolab mööda seda. Seega on raske karjääritransport lõhkunud tee, lisaks põhjustab suvel kohalikele elanikele ebameeldivusi tolm
ning vihmade ajal ja lume sulamisel muutub tee läbitamatuks porimülkaks.
Oleme püüdnud tee haldaja ning karjääride omanikega probleemi lahendada. Saavutanud pole aga suurt midagi, kui mitte arvestada
mõnda hööveldamist ja sellel suvel toimunud
reeglipäratut kastmist. Rohkemaks polevat
Maanteeametil võimalusi enne uue teehoiukava kokku panemist aastal 2008! Vallavalitsus
pöördus ka otse majandus- ja kommunikatsiooniministri poole, paraku oli ka ministri vastus
analoogne eelmistele vastustele. Kuna vallavalitsusele on tähtis iga vallaelanik, siis jätkame
kindlasti oma võitlust, mille lõplikuks eesmärgiks on karjääritranspordi liikluse keelustamine kuni tee rekonstrueerimiseni.
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Päästeteenistuse teated
 1. septembril põles Assakul, Veski teel kõrvalhoone
 4. septembril käidi Jüris järelvalveta lõket kustutamas
 6. septembril päästeti Lehmja koolis trepi käsipuu ja seina va-

hele kinni jäänud poiss
 9. septembril põles Kulli külas abihoone
 10. septembril oli avarii Assakul, Tallinn-Tartu mnt.-l
 11. septembril põrkas Tallinn-Tartu mnt. 25ndal km-l auto kokku põdraga
 16. septembril likvideeriti Karla külas õlireostus
 17. septembril oli avarii Tallinn-Tartu mnt. 15ndal km-l

Politsei registreeris
hulgaliselt vargusi


17. septembri öösel varastati Jüris Rebase teel sõiduautost kaks mootorsaagi. Kahju
on 12 000 krooni.
 Ajavahemikul 17.-18. septembrini varastati Rae külas abihoonest kaks jalgratast. Kahju on 5900 krooni.
 Ajavahemikul 17.-24. septembrini varastati Kaasiku teel ehitusobjektilt tööriistu. Kahju on 11 800 krooni.
 19. septembri öösel varastati Jüris sõiduautost automakk, kõlarid ja tööriistakohver.
Kahju on 4400 krooni.
 20. septembri öösel varastati Peetri külas
Aasa tänaval sõiduautolt neli velge rehvidega.
Kahju on 45 000 krooni.
 21. septembri öösel varastati Limu külas
maja kõrvalhoonest muruniiduk. Kahju on
8500 krooni.
 24. septembri öösel varastati Peetri külas
eramu territooriumilt pinnasetihendaja. Kahju on 35 000 krooni.
 24. septembril kella 03.30 ajal varastati
Vaida alevikus asutusest kaks lauaarvuti protsessorit. Kahju on 7000 krooni.
 27. septembri öösel varastati Jüris Aruküla teel kauplusest tubakatooteid. Kahju on 7075
krooni.
 29. septembri õhtul varastati Peetri külas
Läike teel kauplusest monitor. Kahju on 5000
krooni.
 Ajavahemikul 29. septembrist - 2. oktoobrini varastati Pildikülas Põrguvälja teel tööruumidest tööriistu ja muid esemeid. Kahju on
12 500 krooni.
 Ajavahemikul 1.-2. oktoobrini varastati
Jüris Sarapuu teel ehitusobjektilt katuseaknad
ja isover villa. Kahju on 36 000 krooni.
 6. oktoobril varastati Patika külas kaubikust autoraadio ning rahakott sularaha ja dokumentidega. Kahju on 3200 krooni.
 Ajavahemikul 5.-8. oktoobrini varastati
Peetri külas Salu teel ehitusobjektilt tööriistu.
Kahju on 45 000 krooni.
 Ajavahemikul 5.-6. oktoobrini varastati
Karla külas Kibuvitsa põigis ehitusobjektilt põrandakütte kollektor. Kahju on 13 836 krooni.








18. septembril oli avarii Tallinn-Tartu mnt. ja ringtee ringil
19. septembril põles hein Kiilis Andrekse teel
29. septembril oli õlireostus Ringteel, Lagedi viaduktil
30. septembril oli avarii Viljandi mnt.-l
12. oktoobril põles kulu Lagedil Ilumäel
18. oktoobril kustutati Peetri külas suurt lõket, milles põletati
ehitus- ja plastmassjäätmeid
 20. oktoobril põles Lehmja külas elumaja pööning
 27. oktoobril põles Rae külas Künnapuu 10 elumaja sein. Põlengu põhjuseks oli ehituslik viga.
Peeter Böckler
Rae TPS

 8. oktoobril varastati Jüris Aruküla teel ehi-

tusobjektilt tööriistu. Kahju on selgitamisel.
 8. oktoobri öösel varastati Vaidasoo külas
Vana-Tartu maanteel auto haagissuvilast tööriistu. Kahju on 10 000 krooni.
 8. oktoobri öösel varastati Karla külas elumajalt uks. Kahju on 8800 krooni.
 14. oktoobri öösel varastati Lehmja külas
Kalevi teelt ettevõtte ruumidest sülearvuti ja
monitor. Kahju on 22 406 krooni.
 15. oktoobri öösel varastati Jüris Väljaku
tänaval keldriboksist jalgratas. Kahju on 6000
krooni.
 Ajavahemikul 15.-17. oktoobrini varastati Järveküla külas Leerimäe teel ehitusobjektilt kaks katuseakent. Kahju on 7506 krooni.
 17. oktoobri öösel varastati Jüris Tammiku teel lukustamata korterist käekott dokumentidega. Kahju on 500 krooni.
 26. oktoobri öösel varastati Vana-Tartu
maantee äärsest kasvuhoonest kaablit. Kahju
on 20 000 krooni.
 26. oktoobri öösel varastati Rae külas ta-

luhoonest erinevaid seadmeid. Kahju on selgitamisel.
 Ajavahemikul 27.-28. oktoobrini varastati Jüris ehituse territooriumilt tööriistu. Kahju
on 24 500 krooni.

23. oktoobril kella 01.30 ajal
juhtus liiklusõnnetus Rae
vallas Tallinna ringtee 14. kilomeetril, kus 29-aastane
jalgrattur sai löögi tundmatult sõidukilt ning viidi haiglasse.
Palume kõigil liiklusõnnetuse pealtnägijail helistada
Põhja Prefektuuri Liiklusjärelvalve osakonna korrapidajale telefonil 612 5666 või
politsei lühinumbril 110.

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

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

tel 6109999 mobiil 56604450
www.kinnisvaraplaza.ee
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Falck tegeles purjus inimestega
Erakorralised sündmused


24. septembri öösel oli sissemurdmine
Vaida lasteaeda. Varastati kaks arvutit, kedagi
tabada ei õnnestunud, kohale kutsuti politsei.
 29. septembril helistati politseist ja paluti kontrollida Patika viadukti juures kraavis
olevat autot. Kraavis oli VAZ 2102.
 15. oktoobril jälitati Tartu maanteel sõiduautot Mercedes, mille juht ei reageerinud
peatumismärguandele, vaid pööras vastassuunda ja sõitis enam kui 200 km/h Tallinna poole. Teavitati politseid, patrullid blokeerisid tee.
Sõidukist väljunud juht oli purjus.
 26. oktoobril oli liiklusavarii Põrguvälja
teel, kus kokku põrkasid Mazda ja Peugeot.
Mazda juht oli vigastada saanud, kohapeal olid
juba kiirabi ja liikluspolitsei.

Politseile üle antud õigusrikkujad


13. oktoobril sõitis Lagedil raudtee ülesõidu juures must Fiat vastu foori. Kohale kutsuti politsei. Auto juures oli purjus väidetavalt
omanik, kelle sõnul tegi avarii poeg.
 15. oktoobril helistati Jüri Alexela tanklast, et tanklas seisab juba pikemat aega üks
BMW kolme isikuga. Kohapeal selgus, et autos olevad isikud on tugevas joobes ja magavad. Olukorrast teavitati politseid.
 15. oktoobri öösel toimus peretüli Tiigi
tänava ühes korteris. Mees peksis naist, tekitades vigastusi näole ja kehale. Mees anti üle
politseile.
 21. oktoobri õhtul helistati politseist ja paluti abi sõiduauto kinnipidamisel, mis eiras
Kose korrakaitse patrullekipaaži märguandeid.
Auto Ford Escort peeti kinni Jüri aleviku juures ringteel, auto roolis oli joobes juhilubadeta mees, kes anti üle politseile.
 26. oktoobril viibis Jüris Aruküla teel purjus mees, kes peeti kinni ja anti üle politseile.
 28. oktoobri õhtul helistati politseist, kuna
Vaidast 3 kilomeetrit edasi tekitasid kolm vanemat inimest, kaks naist ja üks mees, peretüli. Kuna nad lõhkusid asju, kutsuti kohale politsei.

Avalik kord


19. septembril rikkusid Jüri Gümnaasiumi juures mitmed sõiduautod liikluseeskirju.
 19. septembril kogunesid Vaidas VanaTartu mnt 16 maja kõrval pingil alkoholitarbijad, kes saadeti laiali.
 20. septembril magas Lehmjal kooli taga aias
joobes mees, kes aeti üles ja saadeti minema.
 20. septembril magas Vaidas Saare tee
ühe maja juures maas joobes mees, kes saadeti minema.
 23. septembril kogunesid Vaidas kaupluse
ette noored, kes suitsetasid ja tarbisid alkoholi.
 24. septembril magas purjus mees Kasemäe tänaval, ta aeti üles ja saadeti koju.
 27. septembril magas Vaidas Vana-Tartu
mnt 39 juures tee ääres joobes mees, tema kainemad sõbrad aitasid ta üles ja viisid minema.



1. oktoobril oli Jüris Tammiku 29 maja
juures purjus mittekontaktne mees, sõbrad viisid ta koju.
 1. oktoobri õhtul tarbis seltskond Lagedil
Betooni 12 asuva poe juures alkoholi, nad saadeti laiali.
 1. oktoobril helistati Jüris Ehituse 20 majast, et käib kõva lärm ja muusika, mis segab
magamist. Käidi kohapeal, muusika pandi
vaiksemaks.
 2. oktoobril oli purjus seltskond Jüris Aruküla tee ühes korteris. Käidi kohal ja pidu lõpetati.
 2. oktoobri varahommikul tuli teade Jürist, et Tammiku teel koju jõudnud mehe ja
naise vahel puhkes peretüli ning mees lahkus
korterist koos relvaga. Kohale kutsuti politsei,
kes tegeles asjaga edasi.
 10. oktoobri õhtul anti politseist teada, et
Peetri küla sissesõiduteel on sõiduauto VAZ
kraavis katuse peal. Kohapeal selgus, et auto
on kraavis, juht oli kaine ja kaassõitjad ei olnud ka vigastatud.
 22. oktoobri hilisõhtul teatati, et Jüris Tammiku tee 27 ühes korteris kuulavad noored väga kõvasti muusikat, noored kutsuti korrale.
 27. oktoobril magas Vaidas raamatukogu
ukse juures joobes mees, kes aeti üles ja saadeti koju.

kedagi ei näinud, kuid ümber objekti oli muru ära tallatud ja muda sees oli vähemalt kahe
inimese jalajäljed.
 23. septembril jalutas Vaidas Golfi teel ilma omanikuta lehm. Saare teelt leiti ka tema
omanik, kes toimetas looma koju tagasi.
 26. oktoobril oli toimunud sissemurdmine Raesaare talu remonditöökotta, kust oli ära
varastatud seadmed. Teavitati politseid.

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

Falck
Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

Muud sündmused
 20. septembril helistas Assakult Järve teelt

valvur ja teatas, et objekti ümber käib mingi
kahtlane tegevus. Kohale saabudes ümbruses

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.

Tel 56 48 72 20

TULE ÕPPIMA IIDSET JAAPANI RAVIKUNSTI!
klassikaline puhas Usui reiki

I astme kursus
II astme kursus
III astme/meistrikoolitus
Kursuse läbinutele tunnistus
Õpime:
1) reiki ajalugu ja toimemehhanismid
2) reiki haiguste raviks ja valu leevendamiseks
3) energia andmine endale ja teistele
4) reiki ravi loomadele ja taimedele
5) kaugravi
6) tšakrate tasakaalustamine ja ravi
7) palju muud vajalikku enda tervise hoidmiseks ja parandamiseks

Kursused toimuvad nädalavahetustel Assaku koolimajas.
Kursused viib läbi Soome koolkonna reikimeister,
kursus toimub eesti keeles.
Pensionäridele soodustus.
Info ja registreerimine tel. 5037388
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Jüris toimub kohtumine Ly Seppeli ja Andres Ehiniga
Jüri Raamatukogu annab teada:
12. novembril kell 12.00 tulevad
külla kirjanikud ja tõlkijad Ly
Seppel ja Andres Ehin.Üritusele
on oodatud kõik huvilised!
Jüri Raamatukogus on avatud väljapanek
Ly Seppeli ja Andres Ehini loomingust. Soovitame huvilistel värskendada tutvust varemilmunuga ja nautida uuemaid teoseid.
Enesetutvustuses ütleb Andres Ehin järgmist:
“Olen sündinud Tallinnas 13.märtsil 1940.
aastal. Lõpetasin Tartu ülikooli soome-urgi
keeleteaduse erialal. Olen töötanud kooliõpetajana Loode-Siberis Jamaali-Neenetsi rahvusringkonnas samojeedi keelerühma kuuluva
sölkupi rahva keskel. Seejärel tegutsesin Tallinnas ajakirjanikuna ja entsüklopeediatoimetajana. Viimased kolmkümmend aastat olen
olnud elukutseline kirjanik ja ilukirjanduse tõlkija ning asunud Raplas.
Ilmunud kirjandus:
 luulekogud: Hunditamm (1968), Uks lagendikul (1971), Luba linnukesel väljas jaurata (1977), Vaimusõõrmed (1978), Tumedusi rüübatan (1988), Täiskuukeskpäev (1990),
Teadvus on ussinahk (1995-1996), Paluteder
ja mutrikorjaja (2004) .
 novellikogu “Ajaviitepeerud lähvad lausa lõkendama”(1980), romaanid Rummu Jüri
mälestused ja Seljatas sada meest (1998) ning
näidend Karske õhtupoolik (1972) Lembit
Vahaku nime all (koos kaasautorite Enn Mikkeli ja Rein Siimuga).
 esseed, kuuldemängud, vabaõhunäiden-

did, filmistsenaariumid jm.
 tõlkinud rohkesti ilukirjandust mitmest
keelest, küll üksi, küll koos Ly Seppeliga.
Ühistöödest näiteks Tuhat üks ööd (1984) ja
C.Pinkola-Estesi Naised, kes jooksevad huntidega (1995). Üksinda on tõlkinud näiteks
C.Shieldsi Kivist päevaraamatud.
 2001.aastal sai Eesti Riikliku kultuuripreemia koondkogu Alateadvus on alatasa purjus eest. 2002.aastal sain Valgetähe IV klassi
teenetemärgi, 2003. aastal Juhan Liivi luuleauhinna. Luuletusi on tõlgitud 32 keelde.
 Inglisekeelse kogu Põdrapõrnikpääsuke
(Moose Beetle Swallow) avaldas Euroopa Kultuuripealinnade Komitee koos Munster
Literature Centeriga oktoobris. Esitlus toimus
Iirimaal Corki linnas, mis on tänavu Euroopa
kultuuripealinn.
 Andres Ehin on viimasel paaril aastal
esinenud oma luulega Islandil, Jaapanis, Lätis, Iirimaal, Uus-Meremaal, Saksamaal, Ðotimaal ja Shetlandi saartel. Peale eesti luuletajate Alliksaare ja Laabani kuuluvad ta enda
sõnul tema lemmikute hulka hispaanlane
Lorca, mehhiklane Paz ja venelane Gumiljov.
Viimane suurem teos, mille on Andres Ehin
üllitanud, on kogumik maailma armastusluule antoloogia “Kaksainus”(2004).
Ly Seppel sündis 30.aprillil 1943.aastal
Haapsalus. Õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis
ajaloo-keeleteaduskonnas eesti filoloogiat
1961-67, Aserbaidžaani RÜ-s ja Moskva RÜs türgi-tatari keeli, töötanud tõlgi ja giidina.
Alates 1972.aastast kutseline kirjanik. Abielus
Andres Ehiniga.
Esikkogu Igal hommikul avan peo ilmus

1965.aastal, sisaldab elamus- ja mõtteluulet. Luulekogu Varjuring ümber tule (1974, J. Smuuli
nim. preemia 1975) juhtmotiiviks on inimese
vaimne väljamurre oma eraldatusest, inimesi
ühendavate algseoste (hõim, rahvas, maa, keel
jt.) kehtivuse äratundmine ning nende kaudu elu
pidevuse ja püsivuse tajumine. Ilmunud on koolieelikutele mõeldud proosalood Kaarina ja Eeva
raamat (1981) ning Unenäoraamat (1984).
2001.aastal omistati Ly (Ehin) Seppelile riiklik autasu Valgetähe V klassi teenetemärk. Kolmas luulekogu Ajasära ilmus 2003.aastal. Samal
aastal sai Ly Seppel Paistu valla koduluulepreemia. 2004.aastal sai Juhan Liivi luuleauhinna.
Enesetutvustuses ütleb Ly Seppel: ”Olen
kirjutanud ka uusi luuletusi, aga mitte nii palju, et uut kogu saaks. Pooleli on kolmas lasteraamat, mis kannab pealkirja “Kooliraamat”.
Viimastel aastatel olen tõlkinud soome luulet
(“Kaarsild” ja Mustapää) koos Andres Ehiniga. Praegu tõlgin Eeva-Liisa Manneri luulet,
“Huma” avaldab selle luulekogu tuleval aastal. Pooleli on türgi 20.sajandi luuleantoloogia II osa LRK-le ja kirjastusele “Pegasus” tõlgin türgi kaasaegse modernisti Orhan Pamuki
romaani “Lumi”.
2000. aastast peale töötan Rapla
Noorte Nõustamiskeskuses psühhoterapeudina. Nõustan koolilapsi ja nende vanemaid. Õppisin seda eriala 8 aastat Skandinaavia
Gestaldiinstituudis, mille koolitused on aastate vältel toimunud ka Eestis. Psühhoterapeudina tegutsen ja kirjutan Ly Ehini nime all.
Luuletaja ja tõlkijana aga Ly Seppeli nime all.
Tegutsen veel Rapla maakohtus tõlgina.”
Anne Kelnik
Jüri Raamatukogu juhataja

Banaanide ja apelsinide maal
Jüri kogudusel on Keenias kirjasõber Rael.
Mitte tõmmu kräsupea, vaid tavaline Kullamaalt pärit Eesti naine. 28-aastase Rael
Leedjärve isa on kirikuõpetaja ja rootsi filoloogi haridusega Raeli meelest oli täiesti loomulik minna soomerootsi kristliku misjoniorganisatsiooni teenistuses neljaks aastaks tööle Keenia vaesesse maapiirkonda.
Et pikk kodumaalt eemalolek ja ainult
võõrkeeltes suhtlemine on raske, on Raelil leping ka Eesti luteri kirikuga, et temaga peetakse kodumaalt sidet. Raelil on viis tugikogudust, Jüri on üks neist. Rael ootab kirju aga
kõigilt, olenemata koguduse liikmeksolekust.
Järgnevalt saate lugeda lõigukesi tema kirjadest kodumaale.

Abivajajad
”Ei ole lihtne päevast-päeva seista silmitsi vaesusega. Kui keegi koputab uksele, siis ei
ole see lihtsalt küllatulija, vaid keegi, kellel
on rahamure. Kuna misjonipoolne abi on piiratud erinevate projektide raamidesse, siis sel-

lest väljapoole jääjad küsivad, kas ma saaksin
oma taskust maksta küll kooli õppemaksu või
sõitu kaugel elava haige sugulase juurde jne.
Kui üritaks aidata kõiki abiküsijaid, jätkuks
mu kuupalgast vaid paariks päevaks. Õpin tasapisi olukordi hindama ja ütlema „ei“. See on
psüühiliselt koormav, sest iga küsija tõesti ka
vajab seda raha, mida küsib. Ei-ütlemises on
konflikt minu siinolemise põhjusega – olen
siin ju selleks, et inimesi aidata.
Rural Education Programme-projekti koordineerimine on üks minu peamistest tööülesannetest. See on Soome riigi toetatav projekt
andekate, peamiselt aidsi tõttu orvuks jäänud
maanoorte koolitamiseks gümnaasiumides
ning kutsekoolides. Korraldasime hiljuti neile koolituspäevad. Ükski nendest ei alanud
väljakuulutatud kellaajal, vaid keskmiselt tunniajase hilinemisega, sest rahvas ei tulnud õigeks ajaks kohale. Rääkimata hilinenud lõunasöögist, sest maisi mindi ugali, maisipudru
jaoks veskile jahvatama alles siis, kui ugali
oleks pidanud juba laual olema. Projekti koos-

Rael Leedjärv, kes teeb Keenias neli aastat
misjonitööd.

kõlastajana vastutasin mina, et üritus lõpeks
õigeaegselt ning noored jõuaksid turvaliselt
koju enne pimeda tulekut - osadel neist oli kodutee mitme tunni pikkune.
Kui aus olla, siis ei läinud mitte midagi
minu arusaamist mööda plaanipäraselt, vaid
kõik toimus aafrikapäraselt. Et aga suutsin kõigil päevadel säilitada rahuliku närvi, võin ka
isiklikult need üritused kordaläinuks lugeda.
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Aafrika üllatab
Suahiili keel on ka kohalikele tegelikult võõrkeel, nende emakeel on luo keel (luo rahvus on
u.1,5 miljonit inimest) ja sageli segatakse kõnes
emakeel, suahiili ja inglise keel. Noored räägivad meelsamini inglise keelt, sest oskavad seda
paremini kui suahiilit. Gümnaasiumide õppekeeleks on inglise keel. Kogu see “keelte paabel”
on huvitav, aga samas ka üsna väsitav, kui ei suuda end korralikult väljendada.
Üks suurimaid avastusi minu jaoks on aja
mõiste erinevus aafrika ja lääne kultuurides. Kui
meie jaoks jaguneb aeg minevikuks, olevikuks
ja tulevikuks, siis Aafrikas on vaid minevik ja
olevik! Aeg on ainult see, mida on kogetud. Mis
siis imestada, et lääne abiorganisatsioonid on
aastakümneid vaeva näinud, et aafrika rahvaid
õpetada elu ette plaanima. Siiamaani on sellega
palju probleeme. Siin elavad inimesed muretult
”nagu linnuke oksal”. Teatud piirini tundub see
suhtumine elutervem kui meie kohati üle piiri
läinud pea haiglaslik plaanimine.
Viimasel ajal kütab Keenia sisepoliitikas
kirgi uue põhiseaduse referendum. Aafriklaste temperamendi juures ei tähenda see mitte
üksnes tuliseid vaidlusi, vaid ka igapäevaseid
kaosena lõppevaid kampaaniamiitinguid. Reklaamikampaania on ehe näide sellest, kuidas
toimivad reklaaminduses kasutatavad märgidsümbolid.
Uue põhiseaduse pooldajate kampaania on
loodud banaani kujutise ümber. Vastukaaluks
on vastasleer võtnud sümboliks apelsini. On
juhtunud, et uue põhiseaduse vastased on rünnanud turul banaane müüvaid tädisid, sest inimesed võtavad kõike nende puuviljadega seonduvat kui poliitilist seisukohavõttu. Et meie
püüame siin jääda poliitiliselt neutraalseteks,
siis jäävad mul nüüd mõneks ajaks banaanid
ja apelsinid ostmata.

Naine roolis
Olen õnnelik Keenia juhiloa omanik (Eesti
luba siin ei kõlvanud). Enne eksamile minekut
olin veidi mures, kuid ma ei pidanudki rooli istuma, vaid sõitsin mänguautoga tänavamaketil
– kusjuures valesti. Küsimustele vastates jäin
inglise keelega veidi hätta ning pooltele küsimustele vastas minu asemel kolleeg. Ometi kirjutas politseiohvitser mulle ilma pikema jututa
eksamitunnistuse välja. Näib, et kõige olulisem
ei ole siin mitte see, kui korrektselt liikluses hakkama saan, vaid et suudan autot valitseda.
Mida oleksin pidanud enne siiatulemist
isalt õppima, on auto remontimine. See on peaaegu hädavajalik oskus, sest siinsetel teedel ei
pea autod kuigi kaua vastu ja meie autod on
üsna vanad. Suur osa misjonäride ajast kulub
autoga teel olles ja pidevalt esineb suuremaid
või väiksemaid probleeme.
Tänu vihmadele olen saanud korraliku
koolituse mudarallis. Kui kord libedaga kraavis ära käisin, õppisin, et kui autol on neljarattavedu, tuleb seda ka kasutada. Ligemale
aasta sõitsin ilma, et oleksin pidanud ratast vahetama, kuni ühel päeval juhtus see koguni
kaks korda. Õnneks leidub igas asulas abival-
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mis mehi ja minu osaks jäi esimesel korral töödejuhataja roll. Üksi ei saaks ma Land Cruiseri
rasket ratast isegi katuselt pakiraamilt alla.
Kui teine kumm katki läks, pidi kolleeg
mulle paar kilomeetrit enne kodu tagavararattaga vastu tulema. Samal nädalal sain seda
“rõõmu” tunda veel kord. See näib olevat omamoodi viirus, et autode kummid lõhkevad üksteise järel - viimati kestis see “viirus” meil oma
kolm nädalat.

Külalislahkus
Tavaline vaese maainimese lihtne kodu on
puusõrestikule ehitatud savist majake, kus on
kaks tuba: elutuba ja magamistuba. Savionn
on üsna pime, seal on vaid paar puust luukidega „akent“ ehk auku seinas. Katus on tänapäeval enamasti plekist, kuid on ka rohtkatusega maju. Köök on õues eraldi onnis.
Kuid sugugi mitte kõik inimesed ei ela nii
tagasihoidlikes tingimustes. Siin ja seal võib
näha maju, mis on nagu lossid ladina-ameerika seebiooperites. Meeletud kontrastid on Aafrika reaalsus.
Majja sisenedes on alati ühine palve. Siin
on elujõus kristlaseks olemise oluline omadus, mida Eestis sageli häbenetakse: lapselik
siiras usaldus Jumala vastu. Külalised jäetakse edasi omapäi tuppa istuma, kõige pehmematesse toolidesse. Siis tuleb ise endale tegevust leida: tavaliselt jõuab tutvuda kogu
perekonna seinale riputatud piltidega ja aastaid vanade kalendrite piltidega, mis endiselt
seinu kaunistavad. Vahelduseks astub uksest
sisse mõni pere kanadest ja leiab muldpõrandalt üht-teist söödavat. Ka pere kassid võtavad varakult kohad sisse, et oodata lõunalaualt pudenevaid konte.
Enne söömaasumist peetakse söögipalve
ja pestakse alati käsi – perenaine teeb ringi
väikese kausi ja veekannuga. Vaatamata sellele, kas pere on vaene või mitte väga vaene,
on pidulaual alati kana ja maisipuder, sageli
lisaks riis ja kala ning keedetud lehtköögivili.
Süüakse paljaste kätega ning koos külalistega
söövad vaid mehed, naised on köögis.
On oluline, et külaliste jaoks võetakse aega ja ka külalised peavad külas olemiseks aega
võtma. Koju võib minna alles siis, kui pererahvas selleks loa on andnud. Tihti istutakse peale sööki veel niisama, isegi kui ei ole eriti millestki rääkida – et lihtsalt koos olla. Enne lahkumist peetakse taas ühine palve ja pererahvas
saadab külalisi koduteel umbes pool maad.
Pole harvad need korrad, kus tunnen enda piiratust ja küündimatust ning imestan, et mis abi või
kasu saab olla minu tööst siin. Jumala arm kannab mind läbi raskustest, üksindusest ja kurnatusest ning annab jõudu uuel hommikul jälle otsast
alata. Südamest tänud kõigile teile, kes olete vaevaks võtnud mulle kirjutada! Eriti rõõmustav on,
et ka inimesed, keda ma võib-olla pole kunagi kohanudki, mulle kirjutavad. Aitäh!

Tüüpiline transport Keenias - lihtne ja üllatuslik, aga täidab edukalt eesmärki.

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

Ostan maad.
Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.
Vajadusel olen nõus
juurde maksma.
Tel 52 32024, 6016560

Üürile anda
Jüris
4-toaline kõigi
mugavustega
korter.

Raeli kirju sirvis Piret Riim
Rael ootab kirju aadressil: Rael Leedjärv, Atemo
Mission, P.O.Box 2257, 40100 Kisumu, Kenya

Tel 56 218 648
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Jüri segakoori 140. aastapäeva ootuses
Sõjajärgsel perioodil oli Jüri muusikaseltsi tegevus seiskunud. 1960-ndatel aastatel lauldi
Kurnal ja Rae koolimajas Juta Sõmeri juhendamisel. 1968. aastal tuli Lehmja kooli direktoriks kehakultuuri- ja muusikaharidusega
mees Henn Kärp, kes lõi taas segakoori. Segakoori alustajateks said tollal ansamblites
laulnud isetegevuslased. Sellest ajast alates on
osa võetud kõikidest üldlaulupidudest ja maakonna laulupäevadest. Meeldejäävateks on kujunenud segakooride laulupäevad Tartus, Paides, Elvas, Toilas, Rakveres, Intsikurmus.
Kohe algusaastail sai tavaks korraldada
kahepäevaseid kontsertreise Eestimaal. On käidud Vihasool, Tudulinnas, Vokas, Haapsalus,
Holstres, Missos jm. Palju kordi on osa võetud Saku ja Jõelähtme laulupidudest.
Igasuvine tava on osavõtt Kabala laulupäevadest juulikuu viimasel laupäeval. Lisaks oleme osalenud Kabala koori juubeliüritustel. Jüri segakoor on korraldanud kontsertreise ka välismaale - Läti Vabariiki, Soome Vabariiki.
1980-ndate aastate keskel õnnestus kooril
kahel korral käia kontsertreisil Adzaarias – Batumis. Andsime sealgi mitu kontserti ja osalesime oktoobriparaadil. Muljed olid vägevad
sealsest loodusest ja soojast vastuvõtust. Viimane kontsertreis oli kooril Lapimaale ja see
viis välja lausa Norrasse.
Anne Rentel
Jüri segakoori president

Jüri segakoori proovid toimuvad
TEISIPÄEVITI 18.00 - 20.00

Rae kultuurikeskuses.
Dirigent Kristi Toomra.
Oodatud ka uued lauljad!

Jüri segakoor linnaekskursioonil Batumis 1980. aastal.

Ostame

MAAD
Rae vallas.
Detailplaneeringud ja projektid.
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Tel.650 9822, 504 6044,
501 7720, E-post:
hauster@hauster.ee
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Draamateater:
ajalugu ja elulugu
Eesti Draamateater kuulutab välja
oma vaatajate mälestuste kogumise.
Ootame kirjutisi ja fotosid 1. maiks
2006. Parimaid täname pidulikult
teatri sünnipäeval, 11. oktoobril 2006.
Tänuks on tasuta pääsmed Eesti Draamateatri etendustele.
Ootame vaatajate isiklikke mälestusi Eesti
Draamateatri erinevate ajajärkude kohta ja võimalikult erinevatest vaatenurkadest. Kirjutada võib vabas vormis ja kõigest, mis oluline
tundub.
Kirjutada võib repertuaarist, teatrimajast,
lavastustest, nii ühest mälestusest kui ka pikemast vaatajakogemusest, mõnest meeldejäänud (heast või halvast) elamusest, etendusest,
näitlejast, kohtumisest, kuuldud või seltskonnas arutatud suhtumistest, vanemate või vanavanemate mälestustest.
Rääkige, kuidas (perega) teatris käisite,
kuidas hangiti pileteid, kuidas kollektiivtellimusi korraldati, millise mulje teie teatriskäimise ajal jättis maja ja selle õhustik, kes on
olnud teie lemmikud laval.

Kirjutama on oodatud nii juhuslikumad
kui ka järjepidevamad teatrivaatajad. Väga
ootame mälestusi neilt inimestelt, kes korraldasid ja korraldavad ühiskülastusi, tegutsesid
nõukogude ajal piletilevitajatena, väljasõiduetenduste kohapealsete korraldajatena.
Oodatud on kõik Eesti Draamateatriga seotud fotod, ka teatrimajast, kohtumisõhtutest,
külalisetendustest, piletisabadest jm.
Kirjutiste pikkus ei ole piiratud. Kõik
fotod salvestatakse arvutisse ja tagastatakse saatjale. Palun lisage oma nimi (võib ka
jääda anonüümseks), kindlasti sünniaasta ja
koht, amet ajal, millest kirjutate, ja/või amet,
mida praegu peate, kontaktaadress, e-posti
aadress ja telefon.
Mälestused palume saata aadressil
Eesti Draamateater , Pärnu mnt 5, Tallinn
10148
“Draamateater: ajalugu ja elulugu”
või e-posti aadressil info@draamateater.ee
Lisainfo internetis aadressil www.draamateater.ee “Draamateater: ajalugu ja elulugu”, telefonil 6831404 või e-mailil ene.
paaver@draamateater.ee, dramaturg Ene
Paaver.
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UUS 6 korteriga-ridaelamu
Sarapuu teel, Karla külas
Andrekse elamukvartalis
Kinnistu 3754 m2
Üldpind 129,1 ... 129,3 m2 + terrass

Kivimaja, 2 korrust, 4 tuba,
2 wc+dushiruumi, vannituba,
saun, naturaalne tammeparkett,
puitalumiiniumaknad.
Ts. kanalisatsioon ja -vesi,
gaasiküte.
Iga korteri juurde kuulub
2 autoparkimiskohta.
Hind : 13 900.-/m2 sisaldab
siseviimistlust!
vt. ka www.propartnerid.ee/sarapuu

Müük ja info :
P.R.O. & Partnerid
Jaanus Rumma
tel.626 1103, faks 626 1102, Gsm 50 54366
rumma@propartnerid.ee

Kauged külalised Vaida Raamatukogus
Oktoobris tutvusid e-Riigi Akadeemia koolitustel osalenud
Albaania ja Moldova infotehnoloogia spetsialistid ning ametnikud Vaidas avaliku internetipunkti ja raamatukogu tööga.
Külalised tundsid huvi, kes on interneti kasutajad, mida on võimalik internetis teha,
palju maksab kasutamine, kes ja kuidas ra-

hastab internetipunkti ning raamatukogu
tööd. Küsimusi oli palju. Moldova külalised arvasid, et neil ei tule sellist avalikku
interneti kasutamise võimalust maal veel
nii pea.
Raamatukogutöös oli külalistele üllatuseks väikeses kohas kasutusel olev veebipõhine raamatukogu kataloog www.lugeja.ee ja
elektrooniline laenutamine. Kahju, et valla koduleht www.rae.ee on täna ainult eesti keeles.
Külalistele sai igaljuhul ka see aadress antud.
Koostöö e-Riigi Akadeemia ja Vaida raama-

tukogu vahel aga jätkub ja külalisi on veelgi
tulemas.
Vallaelanikele teadmiseks, et Vaida Raamatukogu ootab ikka oma lugejaid igal tööpäeval kell 11-18 ja laupäeval kell 10-14. Samal ajal on külastajatele kasutamiseks 7 arvutit. Raamatukogus toimib Wifi. Levi ulatub maja ees olevale parkimisplatsile ja peaks
olema umbes 1Mbit/s. Raamatu otsingul kasutage elektronkataloogi www.lugeja.ee .
Reet Raudkepp
Vaida Raamatukogu juhataja

Müüa
kõrge kütteväärtusega
ja pakitud

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

PUITBRIKETTI.
Transport tasuta!

Info 566 55 445
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AS Eesti Post on teenindusettevõte
kaasaegses postiäris, pakkudes kirja- paki-,
lao- ja finantsteenuseid

Rae vallavalitsuse toel algavad jällegi kõikides valla koolides seltskonnatantsu kursused. Sel korral õpetame 1.-4.
klasside lapsi. Tunnid toimuvad tunniplaani raames ja on
lastele tasuta. Õpime valssi ja rocki, räägime tüdrukute ja
poiste vahelisest viisakusest ning ballisaalis käitumisest.
Kursus lõpeb kontserdil esinemisega emadele-isadele. Kõigil on võimalus jätkata treeninguid uuel aastal ja osaleda
suvises treeninglaagris.
Lagedil, Vaidas ja Lehmjal alustame tantsutundidega novembris 2005. Jüri Gümnaasiumis alustame märtsis 2006, kui
on valminud uus aula. Novembrikuus, kui valmib Rae Kultuurikeskus, jätkame ka täiskasvanutele mõeldud treeningutega.
Võtame vastu ka uusi huvilisi, kes soovivad oma partneriga
ilusa muusika saatel tantsima õppida.
Rõõmus ja päikeseküllane sügis on olnud ka valla võistlustantsijatel. Hooaja esimene võistlus Vaidas Spordihoones oli rahvarohke. Võistlejaid üle 200 ja pealtvaatajaid
samapalju. Kohtuti vanade ja ka uute konkurentidega. Vaatamata meie laste praegustele kitsastele treeningtingimustele oodatakse põnevusega järgmisi võistlusi.
Avavõistluse pidas ka meie kõrgklassi tantsupaar Oliver
Papp-Laura Wimmer. Septembrikuu karikavõistlus Soomes,
Oulus võideti ülekaalukalt 34 paari ees. Oktoobrikuus osaleti maailma karikavõistlustel.

Eve Aunver
Rae valla tantsuõpetaja

AS Eesti Post Põhja regioon otsib
Jüri postkontorisse

kirjakandjat
töö kirjeldus:
AS Eesti Post kande teostamine
eeldame:
x vähemalt põhiharidust
x sõbralikkust ja teenindusvalmidust
x väga head suhtlemisoskust
x viisakust, korrektsust
x kiiret õppimisvõimet
x ausust ja kohusetundlikkust
x head pingetaluvust
x eesti ja vene keele oskust suhtlustasandil

Tulla AS Eesti Post Põhja regiooni personaliosakonda
tööpäevadel kell 09.00-11.00 või 13.00-15.00 aadressil
Narva mnt.1 19090 Tallinn

Noorte koolivaheaeg oli üritusterohke
MTÜ Rae Noorteühing koostöös Rae Vallavalitsusega viis koolivaheajal ellu valla noortele suunatud projekti „Rae valla noorte sügisvaheaja sisustamine“, mille eesmärgiks oli
pakkuda noortele võimalikke tegevusi sügisesel koolivaheajal.
Projekti taotlus esitati Rae vallale juba suvel ning Rae vald eraldas projekti läbiviimiseks 10 000 krooni. Samuti on esitatud eraldi
projekt „Rae valla noorte talvevaheaja sisustamine“, mida on juba toetatud 8000 krooniga ning mis ootab teostusvõimalust.
Sügisvaheaja programmis planeeriti igale
päevale erinevaid tegevusi. Esmaspäeval, 24.
oktoobril toimus õpilasreis Setomaale, milles
osales 22 noort peamiselt Lagedilt ja Jürist
ning 4 täiskasvanut. Nende hulgas MTÜ Rae
Noorteühingus valla noorte heaks vabatahtlikuna töötav Svenja Gierse Saksamaalt, kes on
Euroopa Noorte vabatahtlike projekti raames
6 kuud Eestis tööl.
Reis kulges läbi Tartu Räpinasse, kus toimus väike ekskursioon ja sealt edasi Värskasse, kus näidati sanatooriumi ning karastusjoogitehast. Hetkeks sõideti ka läbi Venemaa, vaadati Piusa liivakoopaid, külastati Obinitsas
Seto muuseumit ja Vastseliina kindlust. Reisi lõpp-punkt oli Võru linnas, kus noortel oli
võimalus iseseisvalt ringi vaadata. Reis oli tore ning noored olid rahul.
Kahju oli aga sellest, et oli päris mitmeid
õpilasi, kes registreerusid reisile ning ei tul-

nud kohale ega teavitanud sellest ka korraldajaid! Nimetatud asjaolu on kurb ses mõttes, et
kuna reis oli noortele tasuta ja igaühe eest olid
kohad kinni makstud, siis lihtsalt need makstud kohad jäid tühjaks!
Teisipäeval, 25. oktoobril toimus pisematele, algklasside õpilastele teatripäev Taaramäe lasteaia ruumes, kus neile esines Anne
Velli lasteteater etendusega „Konn vigurvänt“.
Lisaks etendusele kaasati lapsi ka tegevusse,
mis muutis nn tuima etenduse vaatamise oluliselt mitmekesisemaks.
Kolmapäeval, 26. oktoobril viidi läbi ekskursioon „Kalev“´i kommivabrikusse, kus osalesid samuti peamiselt Lagedi ja Jüri noored.
Peab mainima, et kaugemalt (Lagedilt) tulnud
noored olid antud ürituses aktiivsemad. Noortele räägiti tehase ajaloost, näidati, kuidas kommid valmivad ning kõik osalised said korduvalt komme degusteerida.
Neljapäevaks oli planeeritud kõige suurem ja ka kallim üritus – seiklusrada, millele
saadi vallalt lisatoetust ning osavõtjate arvuks
prognoositi ligikaudu 150 noort. Kahjuks äkilise ilmamuutuse tõttu polnud võimalik ega
mõttekas seda välitingimustes läbi viia ning
see üritus jäi seekord ära, kuid lükkub kevadesse ja saab siis kindlasti toimuma!
Reedel, 28. oktoobril toimus Kivi turismitalus sügisvaheaja projekti lõpupidu grillipeo näol, kus noored võtsid ise midagi natuke näksimiseks kaasa ning korraldajate

poolt pakuti grillrooga. Tegevuseks olid seltskonnamängud, üritusele olid kutsutud kõik
noored, kes olid eelnevalt nädala sees vaheaja üritustest osa võtnud.
Kokkuvõttes võib vaheaja üritused lugeda kordaläinuks. Seoses nende läbiviimisega
tänab MTÜ Rae Noorteühing Rae Vallavalitsust, eriti uut noorsootöötajat Jana Kensap ´it,
kes püüab oma initsiatiivikusega igati noorte
tegevust toetada ning vallavanem Raivo Uukkivi ürituse toetuse eest. Samuti täname AS
Kalevit, mis võimaldas valla noortel tehast ka
seestpoolt näha ja Taaramäe lasteaeda, mille
ruumides saime üritust läbi viia.
Signe Sulbi
MTÜ Rae Noorteühing juhatuse liige

Teostame
maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.
Tel 6016561, 52 90910,
E-post kasko@hot.ee

november 2005

SPORT

RAE SÕNUMID

17

Sügisjooksul osales
ligi 120 last
13. septembril kohtusid valla koolide spordisõbrad Lagedil, et osaleda koolidevahelisel sügisjooksul. Jooksudes peeti arvestust eraldi
poistele ja tüdrukutele, noorimad osalejad õpivad teises ja vanimad üheksandas klassis. Tüdrukud läbisid ajavõtuga 500 meetrit, vanemate poiste jooksudistants oli 1000 meetrit.
Koolidevahelises paremusjärjestuses sai
esimese koha Jüri Gümnaasium 208 punktiga, teise koha saavutas Lagedi Põhikool 186
punktiga ning kolmandaks jäi Vaida Põhikool
167 punktiga.
Vanusegruppide arvestuses olid parimad:
2.-3. klassi poisid
1. Alex Talisainen (Jüri)
2. Maarjus Voog (Lagedi)
3. Vitali Annus (Vaida)
2.-3. klassi tüdrukud
1. Liisa-Maria Väli (Jüri)
2. Kadi Esken (Vaida)
3. Liis Rahnel (Jüri)
4.-5. klassi poisid
1. Kristjan Ainumäe (Lagedi)
2. Asso Kinsiveer (Vaida)
3. Allan Orusaar (Jüri)
4.-5. klassi tüdrukud
1. Liis Kass (Lagedi)
2. Helen Loik (Vaida)
3. Klarika Kaldmaa (Jüri/Assaku)
6.-7. klassi poisid
1. Kuldar Teimann (Lagedi)
2. Kaspar Saare (Jüri)
3. Ergo Pallo (Jüri)
6.-7. klassi tüdrukud
1. Anastasia Gorohova (Lagedi)
2. Triinu Esken (Vaida)
3. Natalia Gladkova (Vaida)
8.-9. klassi poisid
1. Kristjan Tammaru (Jüri)
2. Andero Holberg (Vaida)
3. Rauno Laur (Jüri)
8.-9. klassi tüdrukud
1. Merilin Laid (Jüri)
2. Eneli Ehrbach (Jüri)
3. Cathy-Liis Koor (Lagedi)

Rae valla aeroobikafestival toimub
30. novembril kell 16.00 - 20.00 Rae
Kultuurikeskuses.
Festivali kava:
16.00 - 17.30 Mänguline aeroobika,
1.-6. klassid, treener Piret Junolainen
18.00 – 18.45 Kick Boxing, 7.-12.
klassid ja valla noored, treener Piret Kasak
18.55 – 19.30 Aeroobika, 7.-12. klassid ja valla noored, treener Inga Klaase

Jüri Gümnaasiumi jalgpallurid olid
võidukad kõikides vanuseklassides.

Uhkusega demonstreerivad poisid hea mängu eest saadud esikohamedaleid.

Parimad jalgpallipoisid elavad
Jüris ja –tüdrukud Vaidas
4. oktoobril toimusid Vaidas valla koolidevahelised jalgpallivõistlused. 3.-5. klassi
poiste seas kuulus esikoht Jüri poistele, teise koha said Lagedi poisid. 6.-7. klassi poiste seas olid võidukad samuti Jüri poisid, kes
edestasid Vaida ja kolmandaks jäänud Lagedi jalgpallipoisse. 8.-9. klassi poiste seas

olid võidumehed Jüri Gümnaasiumi noormehed, teisele kohale jäid Assaku koolimaja poisid. Tüdrukute võistkondades mängisid koos 5.-9. klassi neiud, nende seast said
parima tulemuse kirja Vaida tüdrukud, teiseks jäid Jüri Gümnaasiumi ja kolmandaks
Lagedi jalgpallineiud.

WORKPOWER
SYSTEMS OÜ KINNISVARAHOOLDUS

ÕNNE PUBI

on oma ala
professionaalid,
kes pakuvad
KÜ-tele ja
eramute
omanikele kõiki

HOOLDUS- JA
REMONDITEENUSEID

Jüris, Aruküla tee 27
AVATUD
E - N 11.00 - 18.00
R 12.00 - 04.00
L 12.00 - 18.00
(kui on esineja, siis kuni 04.00-ni)

Meil on võimalik pidada
sünnipäevi, juubeleid, peiesid
Võimalik tellida ka võileivatorti
hinnaga 80.- / kg
Laupäeval, 12. novembri
esinevad WISMARI POISID,
pilet 30.Laupäeval, 3. detsembril
esineb ÜLLAR JÖRBERG,
pilet 50.-

Tel. 6817269,
56 226 901

Laudu võimalik ette reserveerida
telefonil 60 34 350
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VARIA

SEPTEMBRI- JA
OKTOOBRIKUUS
REGISTREERITUD
SÜNNID
1. Karin Kukk
2. Keidi Napritson
3. Rahel Sirak
4. Kirke Mikk
5. Getter Jaani
6. Martin Aava

7. Linda Sarap
8. Richard Sebastian Jürna
9. Sära Pintman
10. Karoliina Valk
11. Gregory Kibus
12. Aleksei Kvašnin
13. Rasmus Tarassov
14. Maksim Ševtšenko
15. Artur Jõgeva
16.Romek Uibopuu

NOVEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED

RICHARD TAHK
HEINO-HELDUR LEINOLA
HELVI HORM
VELLO KULL
EINO TOMINGAS
ILMAR SÕRMUS
LEMBIT SONG
JEVGENI GOLUBEV
HELJU HIIEVÄLI
HEINO KITS
ANTS AINSOO
JOOSEP LUIK
HARRI VALK

VILHELMINE MOONDU
LEIDA ELM
ÕIE VILLO
NADEZDA TIKKER
HELJA PUSTALJAKOVA
PELAGEJA DOLGOPOLOVA
LIISA LAURITS
AINO ASU
LAINE TOMASBERG
EKATERINA GERASIMOVA
RICHARD KIVVISTIK
ERIH KÜTT
ELLA VAREM

93
88
86
85
84
82
81
81
81
80
80
80
75

Palju õnne!

K&V Raamatupidamise OÜ
pakub raamatupidamise teenust äriühingutele, FIE-le ja
mittetulundusühingutele
lähtudes konkreetselt kliendi
vajadustest. Hinnad soodsad ja
lahendused paindlikud.

Küsi pakkumist!
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65

Tel 51 42 628 Annika ■ Tel 52 86 343 Raili

kvraamatupidamine@hot.ee
www.zone.ee/kvraamatupidamine

Oktoobrikuus registreeritud surmad

1. Ülo Roots
2. Endla Kivvistik
3. Erika Kiivit

KUTSE
AS-il Clik on täitunud 15 edukat aastat Eesti ehitusturul. 20.08.10 tähistame oma 20-ndat sünnipäeva
suure peoga. Oled oodatud! Ainuke tingimus osalemiseks- Sa pead olema meie ettevõtte töötaja.
Seoses töödemahu suurenemisega vajame oma meeskonda veel sihikindlaid töötajaid järgmistele
ametikohtadele:
ventilatsioonitööde lukksepp - 2 töötajat; ventilatsioonisüsteemide hooldustehnik - 1
töötaja ja isoleerija - 2 töötajat.
Kandidaatidelt ootame:
eelnevat töökogemust (hooldustehnikul algteadmisi elektri- ja
ja õpivõimet
- vastutustunnet, oskust ja tahet töötada meeskonnas
valmisolekut töötada minimaalse järelvalvega

automaatikasüsteemidest)

Pakume omaltpoolt kaasaegseid töövahendeid, toetust oskuste arendamiseks, kindlat tööd ja –palka ning võimalus töötada ka osalise tööajaga.
Täpsem info telefonidel 6105400, 6105416 (ventilatsioon) , 6105419 (hooldus) ja 6105409 (isolatsioon)
Assaku, Rae vald, 75301 Harju mk. Tel: +372 6 105 400 Fax: +372 6 105 411

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja:
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda:
Auratrükk, Laki tn 12, B-korpus, Tallinn
Toimetaja:
Merike Mikk, 5621 8638, sonumid@rae.ee

Sinu võimalus

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3700 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Mõigus
LASTE MÄNGU- JA
SÜNNIPÄEVATUBA
Novembris ja
detsembris
sünnipäeva pidamine

august 2005

KUULUTUSED
Tellimusmööblit
valmistav ettevõte
pakub tööd

AS Maag
otsib
TAARALAO HOIDJAT.

AINULT 300 EEK/H

mööblitislerile,
mööblipaigaldajale,
autojuht-abitöölisele.

Tel. 5 177 199 ja
6 345 625

Tel. 6 014 207 ja
51 07 572

Lisainfo: Kaupo Põder,
tel. 60 77 626,
Kaupo@maag.ee või AS
Maag, Põrguvälja tee 31,
Rae vald, 75301 Harjumaa

Nüüd avatud Jüris,
Veetorni 9

OÜ Balti Bussiremont

AS Maag

Pakume tööd

otsib

Sõidu- ja pakiautode rehvitööd
ning rehvide müük
Õlivahetus ja müük

luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.

KORISTAJAID.

Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L kokkuleppel

Palk mehe vääriline.

Tule ja vaata ise!

Väljaõpe Saksamaal ja
Rootsis. Tasuta lõuna.
Info: 56 257 024

( Tammiku pesula kõrval )

AUTOTEENINDUS

Telefon: 6 048 775,
OÜ KOKPIT

LILLED

Mõigus, Kanali tee 1
avatud

Mõigu poes

E-R 10-16 BISTROO.

Lisainfo: Ingrit Sulg,
tel. 60 77 610,
Ingrit@maag.ee või AS
Maag, Põrguvälja tee 31,
Rae vald, 75301 Harjumaa

Tule külastama

Jüri Lillekeldrit

Kodused toidud.

aadressil Jüri,
Ehituse 11!

Võimalus tellida soojad
toidud kontorisse.
Peo- ja peielauad, reserveerimise võimalus.

avatud E, K, N, R 10-18, L
10-16, P 10-14, T suletud.
Lõikelilled, kingitused, lilleteenused (kimbud, pärjad).

Tel: 5063537

Tel 6403729 ja 53 903 683

Tel 52 82570, 6034191

OÜ Pihlaka
Farm

TV- ja SATantennide
paigaldus,
projekteerimine

1,6 aastane
plikatirts

Florist
Jaanika Kasak

pakub tööd
Peetri ja Pähklimäe farmides.
Tel. 56 683 279 ja
5273 793

Hinnad soodsad,
garantii

otsib väga kannatlikku ja heasüdamlikku

hoidjatädi
Jüris.
Vanus ei ole takistuseks.

Tel. 55 69 38 58

Tel 56 607 111

