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Täna lehes:
Kooli remondiks tuleb
riigilt lisaraha



Volikogu kinnitas
valla arengukava




VALIMISTE ERI

Kultuuri- ja spordiuudised


Senised vallajuhid: viljakas koostöö on
valla arengule palju kaasa aidanud
Poolteist aastat vallaelu juhtinud koalitsiooni
esindajad, vallavanem Raivo Uukkivi (Keskerakond) ja volikogu esimees Veigo Gutmann
(Reformierakond) leiavad, et senine koostöö
on olnud edukas ning paljud püstitatud eesmärgid täidetud. Uuest valitavast volikogust
ootavad mõlemad koostöötahet ning arengukavaga ettenähtud eesmärkide elluviimist.

Missugused olid poolteist
aastat tagasi võimule tulles
teie põhilised tegevuseesmärgid? Millised nendest on
täidetud, millised täitmata?
Veigo Gutmann: Olulisemateks tegevusteks pidasime toona valla juhtimisel stabiilsuse saavutamist ja valla maine parandamist.
Samuti tegusa vallavalitsuse loomist ja volikogu töö efektiivsemaks muutmist. Lisaks
nägime ette Rae valla arengukava ja üldplaneeringu väljatöötamist, Jüri Gümnaasiumi
kaasajastamist, valla kõigi lasteaedade remonditööde lõpuleviimist, Kirikumõisa pargi korrastamist koos sealsete vabaaja ja spordirajatiste ehitusega ning Jüri kiriku katuse
remonti. Täna võin rahuldustundega nentida,
et need asjad on tehtud.
Raivo Uukkivi: Vaatasin üle meie koalitsioonileppe ja avastasin mõnuga, et 99% tegevustest on tehtud või käima lükatud. Resultaati pole saavutatud mõnes küsimuses, mis
on seotud riigi tegemistega. Samuti on tegemata Elveso soojatootmise võõrandamine. Sellega on tegeletud, kuid täna pole me kindlad,
kas kliendile tuleb niisugune otsus kasuks. Põhiliseks eesmärgiks oli valla eelarves EBRD
võlast lahtisaamine. See eesmärk on ka täidetud, sest see võlg sai antud üle Elvesole ja rekapitaliseeritud, seega täna pole mõtet ühekordse tulu saamise eesmärgil ettevõtet või
selle osa ülikiiresti müüa ja riskida hindade
põhjendamatu kasvuga tarbijale.

Volikogu esimees Veigo Gutmann (vasakul) ja vallavanem Raivo Uukkivi (paremal) tänavad teineteist tulemusliku koostöö eest ja loodavad ühisele plaanide elluviimisele ka peale valimisi.

Mis on teie hinnangul need
suuremad ettevõtmised, mis
selle pooleteise aasta sees
just see koalitsioon ära tegi?
Veigo Gutmann: Tooksin esile just eelpool loetletud asjade täitmise. Lisaks rajati
valla keskustesse skatepargid, alustati kultuurikeskuse rekonstrueerimis- ning Lagedi
tervisekeskuse ehitustöödega. Kindlasti on
olulised ka lahenduste leidmine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniprobleemidele ning volikogus vee- ja kanalisatsiooni arengukava

kehtestamine. Samuti ei saa märkimata jätta
minu jaoks oluliste keskkonnakaitse ülesannetega toime tulemist. Näiteks edukat jäätmeveo konkursi korraldamist ning olulistele
arengupiirkondadele vee-ettevõtjate leidmist.
Reformierakonna põhiliseks eesmärgiks on
kogu aeg olnud teha hästi palju ära valla rahva jaoks. On heameel märkida, et koostöös
koalitsioonipartneriga oleme saanud oma
ideid edukalt teostada.
Raivo Uukkivi: Tõsisem töö on kindlasti olnud gümnaasiumi rekonstrueerimisega seonduv
– tehtud on 100% projekteerimisest kuni reaalse
ehitustegevuseni. Samuti oleme paralleelselt tegelenud selle projekti rahastamise küsimustega,
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sest on ju arusaadav, et maksudest laekuva rahaga seda objekti ei remondi. Oleme pidanud riigiga tõsiseid läbirääkimisi ja saavutanud selle,
et juba 2005. aasta lisaeelarvest eraldatakse ca 6
miljonit krooni.. Läbirääkimised jätkuvad ka
järgmise aasta eelarvest raha saamiseks.
Loomulikult on tõsised tegemised ka
kultuurikeskuse rekonstrueerimine, lasteaedade remont, vabaaja tegevusteks võimaluste loomine ja Lagedi tervisekeskuse ehituse
alustamine
Kindlasti on suureks tööks infrastruktuuride arengualane tegevus – koostatud on arengukava vee ja kanalisatsiooni arendamiseks
ning selle kava kohaselt toimub täna ka reaalne tegevus. On kahju, et seda polnud tehtud
varem ja seega on paljud arendajad oma kliente petnud, võttes küll krundi müümisel liitumistasusid, kuid unustanud öelda, et see ei
sisalda ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga
liitumise kulusid. Lisaks mainitud vee ja kanalisatsiooni arengukavale on valmis saanud
ka jäätmekava, valla arengukava ja valmimas
üldplaneering. Oleme suutnud vallas käivitada korraldatud jäätmeveo ja seeläbi alandanud selle teenuse maksumust.
Tänavu on remonditud ka rohkem teid kui
kunagi varem, sealjuures on rõhk võimalikult
suurema koormusega teedel, mitte kohalike
poliitikutega seotud teedel.
Vähetähtis pole seegi, et oleme suutnud vallavõimu juurest eemale hoida inimesed, kelle
eesmärkideks ise võimu juures olles on olnud
õhutada intriige, kes püüdsid täita oma kaukaid
ja kes on alati teinud küll suuri sõnu, kuid pole kunagi ise midagi valla heaks ära teinud.

Missugused on veel need teravamad probleemid, mille lahendamiseks on vajalik, et
valda juhiks koostöövalmis ja
jätkusuutlik koalitsioon?
Veigo Gutmann: Lähitulevikus on vaja
Peetri piirkonda rajada lasteaed ja kool. Samuti on oluline uute lasteaedade rajamine Jüri ja Lagedi alevikku, kergliiklusteede ehitamine ning mitmesuguste keskkonnakaitse- ja
heakorraprobleemidega tegelemine. Üheks
olulisemaks keskkonnaprojektiks pean Jüri
biopuhasti rekonstrueerimist.
Raivo Uukkivi: Tõsisem pingutus tuleb
suunata sellele, täna alustatu lõpule viia ja
viia lõpule just nii, nagu on plaanitud. Vastuvõetud arengukavas - pea kõikide poliitiliste jõudude osalusel valminud ja heakskiidul kinnitatud – on järgmisel perioodil rõhk
lasteaiakohtade rajamisel. Kindlasti tuleb ehitada uus lasteaed Jürisse. Vanade laiendamine ei ole lihtsalt võimalik. Samuti peab kiiremas korras saama lahendatud Peetri lasteaed-algkooli küsimus. Võimalik on tänasesse Lehmja kooli rajada samuti lasteaed, mis
oleks kiire võimalus kohti juurde saada. Ka
Lagedile on plaanis lasteaia rajamine, kuid
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Lahkuva volikogu 15 liiget Rae vallamaja ees juunis 2005 (4 liiget puudus). Sellises koosseisus
kohtutakse veel oktoobrikuisel korralisel istungil.

seal tuleb seda teha koos erasektoriga.
Riik on lubanud oma eelarvest toetada
tasuta koolitoiduga kõiki põhikoolides õppijaid. Kui see saab teoks, siis oleme lubanud, et toetame valla eelarvest kõiki gümnaasiumi õpilasi ja miks mitte ka kutsekoolide õpilasi.
Kindlasti vajab rekonstrueerimist Jüri tervisekeskus. Soovime ka tuua Jürisse konkureerivat kaubandust, et elutervet konkurentsi
pakkuda täna siin olemasolevatele ettevõtjatele. Konkurents sellel alal mõjub kindlasti tervendavalt hindadele.
Kindlasti peab jätkama võitlust normaalse ühistranspordi ühenduse eest valla ja linna
vahel ning valla erinevate piirkondade vahel.
Lagedi, mis samuti jõudsalt suureneb,
on täna vaeslapse osas oma vabaaja veetmise võimaluste poolest. Sinna on kindlasti vaja spordihoonet, selle rajamine on ka arengukavas kirjas. Ka Lagedi kool vajab rekonstrueerimist.
Erakonnad peaksid ka seljad kokku panema ja hoidma võimust eemal demagoogid,
kes pole kunagi soovinud valla heaks midagi teha.
Seega teemasid on, milles kokkuleppele
jõuda. Tänase volikogu meelsust jälgides ei
olegi see kokkuleppele jõudmine võimatu. Pigem ongi erakonnad neis asjus ühte meelt, on
vaid üks-kaks tänase volikogu liiget, kes koostööd teha ei soovigi, ükskõik kellega nad on
ja ükskõik millisel poolel nad on.

Kas Rae valda on lõpuks saabunud ka nö poliitiline vaherahu ja valla märgiks ei ole enam
pidevalt toimuv võimuvõitlus?
Veigo Gutmann: Arvan, et tänase päeva
seisuga on see suures osas juba saavutatud.

Vallavalitsuse istung oktoobris 2004, täna toimib Rae vallas e-vallavalitsus.

Väidan, et tänane teotahteline koalitsioon on
teinud väga palju valla parema tuleviku nimel. Oleme võimaldanud tänasele volikogule koostöös vallavalitsusega tegeleda mõtestatud ja eesmärgistatud valla tuleviku planeerimisega. Olen kindel, et Reformierakonna
hea valimistulemuse korral jätkub sujuv koostöö koalitsioonis veel väga pikka aega.
Raivo Uukkivi: Isiklikult arvan, et ega
poliitikas ei saabu kunagi hetk, kus kõik kõigega rahul on. Ikka on keegi, kelle arusaam
maailmast on erinev. Kui rääkida tänasest Rae
vallavolikogust ja seal esindatud erakondade
esindajatest, siis julgen küll väita, et täna on
seisukord suhteliselt sõbralik. 19-st volikogu liikmest 17 teevad konstruktiivset koostööd sõltumata sellest, kas nad on koalitsioonis või mitte. Selline kooslus annab võimaluse väita, et rahu on saabunud. Loomulikult
on see näiline, sest momendil on valimisvõitluse tipphetked ja kõik erakonnad püüavad
teha kõik selleks, et saada maksimaalset toetust valijalt. Poliitiku eesmärk on ju saada
võimule. Samas mängivad kõikide erakondade esindajad puhtalt.
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Gümnaasiumi renoveerimiseks tuleb
riigieelarvest 6 miljonit krooni lisaraha
Alates käesoleva aasta aprillist-maist on vallavalitsus pidanud läbirääkimisi haridus- ja teadusministriga, teemaks Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise toetamine riigi poolt. Oleme
küsinud toetust järgmise aasta eelarvesse.
Kõneluste algfaasis käis minister Mailis
Reps ka isiklikult olukorda kaemas. Läbirääkimiste tulemusel oleme jõudnud sinnani, kus
Rae vallal on juba riigi 2005. aasta lisaeelarvest võimalik saada 6 miljonit krooni.
Tänaseks on minister sellise raha eraldamist ka kinnitanud. Samuti on antud lootust,
et ka järgmise aasta eelarvest on võimalik saada täiendavat toetusraha. See eeldab veel pikki ja keerukaid läbirääkimisi, sest Jüri Gümnaasium pole ainuke kool vabariigis, mida on
vaja remontida.
Kindlasti on läbirääkimistel suureks kasuks olnud vallas ja riigis võimul olevate koalitsioonide samasus. Loodame jätkata edukalt
läbirääkimisi ka peale valimisi.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Selline nägi gümnaasium välja 1. septembril, renoveerimistööd lõpevad kevadel 2006.

Vabane tasuta vanadest kodumasinatest!
Rae Vallavalitsus ja MTÜ EES-Ringlus korraldavad oktoobrikuu lõpus Rae valla territooriumil EES-jäätmete kogumisringi, mille käigus tullakse Teie vanale külmkapile,
pesumasinale, elektripliidile, televiisorile
vms koju järgi.
Kui Teil leidub kodus vanu kasutuskõlbmatuid kodumasinaid ja tarbeelektroonikat, millest
soovite vabaneda, siis andke sellest teada Rae
Vallavalitsusele hiljemalt 20. oktoobriks. Seda
on võimalik teha kas telefonidel 60 56 781 või
60 56 750, e-posti aadressil ege.kibuspuu@rae.
ee, faksil 60 56 770 või postiaadressil: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik.

Registreerumisel andke teada:
1. aadress, kus soovite EES-jäätmeid ära
anda
2. mis liiki (nt televiisor, külmkapp jms)
ja mitu kodumasinat ära anda soovite
3. oma nimi ja kontakttelefon
Kõigi registreerunutega võetakse oktoobri lõpus ühendust ja lepitakse kokku, millal
kodumasinale järgi tullakse.
Kogumisreidi põhjuseks on see, et alates
13. augustist kehtib elektri- ja elektroonikatoodete jäätmetele (ehk EES-jäätmetele) tootjavastutus, mis tähendab seda, et tootjad ja
maaletoojad on kohustatud kõik vanad EESjäätmed tasuta tagasi võtma.
Rae vallale lähimad EES-jäätmete kogumiskonteinerid paiknevad Tallinnas Raudtee
60 (Nõmme Kaubanduskeskuse taga, avatud
T 15-18, L 9-12), Paide tn 7 (Taaskasutuskes-

Ameerika metsa salaja veetud külmkapp võiks olla üks neist kodumasinatest, mis nüüd tasuta
kodust ära viiakse .

kuse hoovil, avatud E-R 11-19, L 11-16) ning
Rummu tee 2, Pirita Selveri parklas (avatud
K 15-18, L 9-12 ). Kuna hetkel avatud kogumiskonteinerid on Rae vallast üsna kaugel, siis

korraldavadki Rae Vallavalitsus ja MTÜ EESRinglus ühiskogumise.

Ootame aktiivset osavõttu!
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ABB avas Jüris uue elektrikilpide tehase
5. septembril avati Jüris ABB NOVA uus madalpingesüsteemide tehas. Tehasesse investeeris ABB üle 25 miljoni krooni, selle valmimisega loodi juurde 30 uut töökohta, millele lisandub lähitulevikus veel kümmekond.
Uues tehases valmistatakse elektrikilpe ja
sagedusmuundureid ABB Soome ja Rootsi tehastele. Toodangu hulka kuuluvad käivitus-,
kontroll- ja mõõtekilbid ning elektrikilbid.
ABB Baltimaade regiooni juhi Bo Henrikssoni
sõnul on Eesti ülemaailmseks äritegevuseks
ääretult hea paik, kuna geograafiline asukoht
on hea, siin on madalad maksud ja väike korruptsioon.
Pärast tehase avamisega seotud sõnavõtte
asuti maagilisele teekonnale tehase ruumidesse. Ürituse juhi Emil Rutiku eestvõtmisel tõmbasid ABB Eesti tegevjuhid sümboolset avamiskangi, mis vallandas tuleshow. Tehaseruumides oli oma roll täita pantomiimi ja
žonglöörimist demonstreerivatel inimestel.
ABB NOVA tehase ehitas Skanska EMV,
uues hoones on ligi 2400 ruutmeetrit, millest
1800 m² on tootmispind. Uus tehas on ehitatud
2003. aasta alguses käivitatud ja 240 miljonit
maksma läinud ABB elektrimasinate tehasega
samale krundile. Elektrimasinate tehases töötab tänasel päeval ligikaudu 194 inimest.
ABB AS kuulub rahvusvahelisse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuuri- ja tööstusettevõtteid. ABB grupi ettevõtted asuvad ligi 100 riigis ja neis töötab ligikaudu 103 000 inimest. Eestis alustas ABB
tegevust 13 aastat tagasi ning tänaseks töötab
ettevõtte erinevates üksustes üle Eesti rohkem
kui 600 inimest.

Trummitüdrukute etteaste oli sissejuhatuseks
vägevale tuleshowle.

ABB juhid tõmbasid avamisel sümboolset kangi, et uus tehas hooga tööle hakkaks.

Avamispäeval valitsesid tehases maagilised meeleolud, mida aitasid võimendada tsirkusetrikke tegevad esinejad.

Rae Laste Laulustuudio alustab teist hooaega
Rae laste laulustuudiol täitub novembrikuus
esimene tegevusaasta. Möödunud hooajal esinesime Rae Hooldekodus, osalesime Rae valla lauluvõistlusel ning laulukonkursil “Harjumaa Laululaps”. Samuti toimus Rae Kultuurikeskuses meie jõulu-ja kevadkontsert.
Juuni lõpupäevadel olid Rae laulustuudio
lapsed laululaagris Raplamaal Velisel koos kohalike lastega. Kolmepäevane laager lõppes

meeleoluka ühiskontserdiga. See sõit sai teoks
tänu lapsevanematele ja Rae vallavalitsusele,kes
meie sõitu osaliselt toetas. AITÄH!
Laululaager andis kõigile positiivset energiat, tahet koos edasi musitseerida, leidsime
laagrist uusi sõpru ja järgmisel aastal kohtume jälle.
Laulustuudio võtab enda ridadesse ka
uusi lauljaid vanuses 4-16 aastat.Töö toimub

rühmades ja individuaalselt (sh. töö võimenduse ja mikrofonidega), pakume huvitavaid
esinemisi ning väljasõite. Kõigil soovijatel
valmistada ette üks laul vabal valikul. Laulustuudio töö on tasuline. Info ja registreerimine meiliaadressil ovir@hot.ee või telefonil 5238628,õhtuti 6092751(Külli Ovir).
Ootame elavat huvi laulurõõmu ja musitseerimise vastu.
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Õpetajate päeva tähistatakse
tänavu Õpetajate Majas

Jüri Raamatukogu annab teada

Rae valla haridus- ja kultuuritöötajate pidulik
vastuvõtt toimub 7.oktoobril Tallinna Õpetajate Majas. Tervitussõnavõttudega esinevad
vallajuhid, osavõtjatele esineb ansambel Elavad Klassikud. Eesti tuntud muusikutest koosnev ansambel lubab, et lisaks muusikaajaloost
tuntud klassikarepertuaarile üllatatakse kuulajaid humoorika sõnalise osaga.
Õpetajate päeva puhul toimuval pidulikul
vastuvõtul peetakse tänukirjadega meeles valla haridusasutuste parimaid töötajaid ning õhtu lõpetatakse ühise tordisöömisega.

10.-15.oktoobrini toimub Jüri Raamatukogus täiskasvanute arvutiõppe jätkukursus Koolitatud lugeja – raamatukoguhoidja
parem käsi. Jätkame teemal “Raamatukogu kaudu e-maailma”. Õpetame raamatukogu kasutajaid iseseisvalt kasutama
andmebaase, tegema internetiotsinguid, vajadusel anname
abi algajale arvutikasutajale elementaarsete arvutikasutusoskuste omandamisel. Soovitav on eelnev registreerimine telefonidel 6056763 ja 6056779.

ELVESO võlglased

Raamatukogupäevad toimuvad ajavahemikul 20.-30.oktoobrini. Jälgige reklaami raamatukogu koduleheküljel aadressil
www.jyri.lib.ee

AS ELVESO on Rae vallas infrastruktuuri
teenuseid pakkuv ettevõte. Kahjuks on meie
teenuste saajate hulgas mitmeid kliente, kes
ei suuda või ei tahagi juba tarbitud teenuste eest nõuetekohaselt tasuda. Avaldame lühikese nimekirja 22.septembri 2005 seisuga neist klientidest, kes ei ole juba pikema
perioodi jooksul vaatamata korduvatele
meeldetuletustele oma võlgnevusi likvideerinud. Loodame, et järgmises ajalehes
ilmuv tabel on tunduvalt lühem.

Isikud ja firmad, kes ei täida kohustusi nõuetekohaselt:
Almega OÜ
Diapoli Kivitööstuse OÜ
Forsten OÜ
Gorbunov Allar
Gumista OÜ
Jüri Turismikeskus
Kalev AS
Marandi Allan
Mõttus Kalev
KÜ Piibeleht
KÜ Vaida Kaseke
Rüütel Marco
Sikka Riina
Tamm Mehis
Tondi Üks AS
Tugam AS
Venthall OÜ
Vesima Grupp OÜ
Vivarek Transpordi AS
Tuletame meelde, et tarbitud teenuste eest
esitatavad näidud tuleb teatada kuu alguse
esimesel tööpäeval elektroonselt e-postile
arvestid@elveso.ee , telefonil 6031480, faxile
6031482 või postiaadressil Ehituse 9, Jüri.

SEB Eesti Ühispank paigutas Jüri Edu kaupluse juurde sularahaautomaadi. Sellega tunnustatakse panga esindaja sõnul Jüri kiiret arengut nii äri- kui elamupiirkonnana.
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VALLAVALITSUS

Ülevaated vallavalitsuse istungitest
6. septembri istungi päevakorras oli 50
punkti, istungilt puudusid Ago Soasepp
ja Raul Kinks. Ametnikest osalesid
istungil vallasekretär Rita Dimitrijev,
maa-ameti juhataja Erki Noorak ühe
ja pearaamatupidaja Rita Abel kahe
päevakorrapunkti arutluse juures.

•

Arutleti Sillaotsa maa ostueesõigusega
erastamist. Vallavalitsus otsustas, et sisuliselt
ei arutata asja edasi enne, kui on ära kuulatud
avalduse esitanud Ege Hirve selgitused.
Otsustati maksta ühekordset sotsiaaltoetust 14 inimesele.
Võeti vastu koolilõuna maksumuse hüvitamise kord (määrus nr 22 tänases lehes).
Lubati MTÜ-l Step Arendus läbi viia
tantsuvõistlus “Vaida sügis 2005” 24. septembril 2005 Vaida Põhikooli spordihoones.
Otsustati toetada Rae valla noore Helene Piiri osalemist Euroopa juunioride Karikavõistlustel kergejõustikus 16. - 20. septembril
2005 Belgradis kokku 2000 krooniga.
Otsustati toetada Rae valla elaniku Irene Puki osalemist ülemaailmse harrastusteatrite festivalil 02. - 11. detsembril 2005 Venetsueelas kokku 3000 krooniga.
Otsustati osaleda projekti “50. kevad”
(luulekogumiku esitlus ja kontsert) kaasfinantseerimisel 2800 krooniga.
Lubati paigaldada OÜ-l Viru Vara Kinnisvara ja AS-l Kodu Grupp valgustamata reklaamikandjad.
Rahuldati aktsiaseltsi Vaania, Ago
Soasepa, Kati Ljäkini, Elvira Luuri ning
Reena Birkani taotlused seoses korraldatud
jäätmeveoga.
Otsustati korraldada avatud pakkumismenetlusega riigihange Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu koostaja leidmiseks.
Otsustati algatada peremehetu ehitise ( likvideeritud endise aianduskooperatiivi Patika 2
kasutuses olevat elektrivõrk) hõivamise menetlus. Asjaga tegeleb arengu- ja planeerimisamet.
Kinnitati Aaviku küla Vana-Aaviku 15
kinnistu detailplaneeringu lähtetingimused.
Võeti vastu ja otsustati avalikustada Peetri küla Aasa tn 8 ja 12 ning Aasa põik ja Aasa põik
2 kinnistute detailplaneering. Arutleti Lehmja
küla Lookivi, Väljakivi ja Metsakivi ning Loomäe kinnistute detailplaneeringute vastuvõtmist ja avalikustamist, otsustati, et arengu- ja
planeerimisametil esitada vallavalitsuse 13.
septembri istungile motiveeritud nimetatud
detailplaneeringute tagasilükkamise korralduse eelnõud.
Kinnitati Järveküla küla ja Assaku aleviku Turu I kinnistu ja Turu III kinnistu maatükk I veevarustuse ja reo- ning sadevete kanalisatsiooni torustike, elektri- ja sidevarustuse, tänavavalgustuse ning teede ehituse
tööprojektide koostamise projekteerimistingimused; Järveküla küla Turu III kinnistu

•
•
•
•
•
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•
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•

•

•

maatükk II veevarustuse ja reo- ning sadevete kanalisatsiooni torustike, elektri- ja sidevarustuse, tänavavalgustuse ning teede
ehituse tööprojektide koostamise projekteerimistingimused. Samuti kinnitati Patika külas Patika 6/19 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.
Anti välja ehitusluba OÜ-le Nova Haus
Immobilien üksikelamu püstitamiseks, kaks
ehitusluba OÜle Jaotusvõrk maakaabelliinide
ja komplektalajaama rajamiseks, OÜle Kivinuka Kinnisvara tänavavalgustuse elektrivarustuse rajatiste rajamiseks, OÜle Water Ser
Ehitusjuhtimine vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks Peetri küla maaüksustel. Ehitusload anti ka neljale eraisikule üksikelamute püstitamiseks.
Anti välja 2 kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk elektrirajatiste kasutuselevõtuks, ASile
Fortum Termest maagaasi jaotustorustiku kasutuselevõtuks ning 4 kasutusluba OÜle
Varitela puhkerajatiste, tänavavalgustuse elektrirajatiste, siderajatiste ja sadeveetorustike kasutuselevõtuks. OÜ Jüri Arendus sai kasutusload kolme korterelamu kasutuselevõtuks ja
Elmar Axel Goebel autokauplus-laohoone kasutuselevõtuks.
Otsustati muuta kahte varasemat vallavalitsuse korraldust, mis puudutasid maa ostueesõigusega erastamist. Tagastada otsustati
õigusvastaselt võõrandatud Atsimäe-21 maa.
Määrati Parmu talu maaüksuse suurus ja piirid ning otsustati vallavara (Parmu elamu)
müüa enampakkumisel.
Volikogule otsustati esitada määruse
eelnõud, mis puudutasid Rae valla 2005.aasta eelarve muutmist ja Rae valla 2005. aasta
teist lisaeelarvet. Volikogule otsustati esitada otsuse eelnõud valimiste jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamise kohta, katastriüksuste sihtotstarbe määramise kohta, järgmiste kinnistute detailplaneeringute algatamise kohta: Patika küla Kevade kinnistu, Rae
küla Koplipere I ja Koplipere tee 1 ning 7
kinnistud; Rae küla Vahesoo-2 kinnistu, Järveküla küla Iirise kinnistu.
Volikogule otsustati esitada Rae vallavapi teeneteplaadi kandidaatideks Linda Pihu
ja Varje Malsroos.
Toimus 1000-kroonise kinkekaardi loosimine augustikuus Rae valla elanikuks registreeritud 112 elaniku vahel. Kinkekaardi saab
Aigo Pärnsalu.
Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu “Ühtekuuluvusfondi veekaitse projekti
kaasfinantseerimine” ja määrus eelnõu “Rae
valla arengukava muutmine”.

•

•

•

•

•
•

•

Vallavalitsuse 13. septembri päevakorras oli 43 punkti, istungilt puudus vallavalitsuse liige Raul Kinks.
Ametnikest osalesid vallasekretär

Igakuise 1000-kroonise Kaubamaja kinkekaardi loosimisel naeratas õnn seekord Aigo Pärnsalule, kes kolis alles hiljuti koos elukaaslasega Jürisse elama. Augustikuus registreeris end
Rae valla elanikuks kokku 112 inimest, tegemist oli omalaadse rekordkuuga.

Rita Dimitrijev, maa-ameti juhataja
Erki Noorak viie ning arengu- ja
planeerimisameti ehitusjärelevalve
vanemspetsialist Enno Harmipaik ühe
päevakorrapunkti arutluse juures.

•
•

Otsustati maksta ühekordset sotsiaaltoetust 7le inimesele.
Toetati Rae valla muuseumi koordinaatori Eli Pilve osalemist muuseumi-kirjanduse
teemalisest õppereisist Kopenhaagenisse 23.
- 29. augustil 2005 kokku 2500 krooniga.
Anti nõusolek alaealisele kuuluva vara
võõrandamiseks.
Otsustati muuta Rae Vallavalitsuse 1.
juuni 2004 korraldust nr 800 nimetusega “Komisjoni moodustamine”.
Anti nõusolek aktsiaseltsi Vensen vee
erikasutusloa taotlusele.
Rahuldati Kalju Semke, Heinrich Martini, Valdur Lehtmaa, Mait Riistopi ja Enna Tikkeri
taotlused seoses korraldatud jäätmeveoga.
Kehtestati Rae valla eelarvest valimisteks eraldatud raha kasutamise kord.
Katkestati korralduse eelnõu, mis puudutas Jüri alevikus Aruküla tee 29 asuva Harju Tarbijate Ühistu kaupluse juurdeehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamist.
Kinnitati projekteerimistingimused Vaida
aleviku Saare tee 25A kinnistule elamu juurdeehitusprojekti koostamiseks; Patika külas Patika
6/40 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks; Kopli külas Uus-Jüri kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks; Seli küla Vana-Üüdiku kinnistul laut-kuuri elamuks
ümberehitusprojekti koostamiseks.
Anti ehitusload OÜle Koger Kinnisvara korterelamute ehitamiseks Peetri külla,
OÜle Balen toidukaupade lao-kaupluse hoone püstitamiseks, OÜle Kodala kahe kolme-

•
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•
•
•
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•

•

oktoober 2005

sektsioonilise ridaelamu püstitamiseks, OÜle
Jaotusvõrk maakaabelliinide ja komplektalajaama rajamiseks, OÜle Hansainvest amortiseerunud hoone lammutamiseks, ASile S-Marten lao- ja büroohoone püstitamiseks. Katkestati arutelu ehitusloa andmiseks OÜle Stonia.
Üheksa eraisikut said ehitusload üksikelamu
püstitamiseks.
Anti välja kasutusload OÜle Suurekivi
Kinnisvara vee- ja kanalisatsioonirajatiste kasutuselevõtuks; Lidia Krõvokonile üksikelamu ja majapidamisabihoone kasutuselevõtuks; Kalev Vilgatsile majapidamisabihoone
kasutuselevõtuks. OÜle Jaotusvõrk väljastati
kasutusluba elektrirajatiste kasutuselevõtuks.
Katkestati korralduse eelnõu “Kasutusloa andmine OÜ-le Insmerk” arutelu.
Määrati kohanimi: Lõo tee Järveküla
külas. Otsustati Järveküla küla Liiva-I maatükk 1 katastriüksuse jagamine ja määrati aadressid. Otsustati muuta vallavalitsuse varasemat korraldust, mis puudutas õigusvastaselt
võõrandatud Vana Assaka 126 maa tagastamist. Määrati Enn-Peeter Soasepale ja Arvo
Selartile Vana Assaka 126 õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon.
Otsustati muuta Kurna külas Kangrumäe tee 18 ja Madalpõllu katastriüksuste piire. Maa-ametil tuleb seada Kangrumäe tee 18
maaüksusele tee servituut valla kasuks.
Võeti vastu otsused Jüri alevikus Veetorni 4 ja Väljaotsa Seemneviljakuivati maa
ostueesõigusega erastamise võimalikkuse
kohta.
Volikogu menetlusse otsustati esitada
määruse eelnõu Rae Vallavolikogu 10.veebruari 2004 määruse nr 27 “Koolieelse eralasteasutuse toetamise kord” muutmise kohta.
Arutati volikogu majandus- ja eelar-

•

•

•
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•
•
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vekomisjoni poolt tehtud parandusettepanekuid otsuse eelnõule “Munitsipaalmaa tasuta kasutusse andmine” ning määruse eelnõule “Rae vallavapi teeneteplaadi statuudi kinnitamine”. Otsustati toetada komisjoni parandusettepanekuid.
Otsustati võtta vastu ja avalikustada
Lehmja küla Loomäe kinnistu detailplaneering.

•

20. septembri istungi päevakorras
oli 36 punkti. Istungilt puudus Raul
Kinks. Ametnikest osalesid vallasekretär Rita Dimitrijev, maa-ameti
juhataja Erki Noorak üheksa päevakorrapunkti ning arengu- ja planeerimisameti ehitusjärelevalve vanemspetsialist Enno Harmipaik ühe punkti
arutelu juures.

•
•

Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 10le inimesele.
Kooskõlastati Harjumaa Keskkonnateenistuse otsuse eelnõu osaühingu Eesti Geoloogiakeskus geoloogilise uurimistöö loa taotluse kohta Rae ja Peningi maardlates.
Arutleti Jüri Gümnaasiumi poolt tulnud
taotlust põhivara mahakandmiseks, otsust ei
tehtud.
Lubati OÜ-l Ülemiste Elurajoon eksponeerida Rae vallas Peetri külas üht valgustamata reklaamikandjat.
Kinnitati Rae valla munitsipaaleluruumidele üürikoefitsiendid sõltuvalt korteri heakorratasemest.
Otsustati Jüri aleviku Aleviku tee 3 ja
Aruküla tee 12 A kinnistute detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamine. Kinnitati projekteerimistingimused Jüri alevikus Aruküla

•
•

•
•
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tee 29 asuva Harju Tarbijate Ühistu kaupluse
juurdeehitusprojekti koostamiseks, samuti ühepereelamu või üksikelamute ehitusprojektide
koostamiseks Patika külas Patika 1/16 kinnistule, Vaida alevikus Saarepargi-I kinnistule,
Seli küla Selimäe kinnistule ning ladu-ärihoone ehitusprojekti koostamiseks Peetri külas
Läike tee 10 kinnistule.
Anti välja ehitusload AS-le Eesti Gaas
maagaasi torustiku rajamiseks, AS-le Elion Ettevõtted ülekandeliini rajamiseks, OÜ-le Nova
Haus Immobilien üksikelamu püstitamiseks,
Vimberg Ehituse OÜ-le kahe seitsmesektsioonilise ridalamu rajamiseks, OÜ-le Stonia mitmete rajatiste tegemiseks, Rae Vallavalitsusele Lehmja ja Pildiküla bussipeatuste jalakäijate tunneli valgustuse tegemiseks ning ka neljale eraisikule. Anti nõusolek eraisikule väikeehitise püstitamiseks. Otsustati anda ka kolm
kasutusluba.
Otsustati muuta aadressandmeid Küti
kinnistu detailplaneeringu alal Peetri külas.
Arutati Rae Vallavalitsuse 13.08.1998
korralduse nr 1078 "Maa ostueesõigusega erastamine" muutmist ja Rae Vallavalitsuse
13.08.1998 korralduse nr 1065 "Teenindusmaa määramine" kehtetuks tunnistamist, arutelu katkestati.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Heinamaa 1,9 ja Teeääre maa.
Toetati järgmiste katastriüksuste jagamist:
Aruvalla küla Koplimetsa, Järveküla küla
Sepa, Karla küla Mätliku I ja Patika küla Tänavotsa.
Volikogu menetlusse esitati otsuse eelnõu "Seisukoha andmine kinnisasja omandamise taotlusele" ning määruse eelnõu "Reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas" uus redaktsioon.

•

•
•
•

•

Volikogu võttis vastu Rae valla arengukava
13. septembril toimunud volikogu istungi
kõige olulisem päevakorrapunkt oli Rae valla arengukava kinnitamine. Tänu sellele on
vallal olemas arengustrateegia aastani 2015
ja konkreetne tegevuskava aastateks 20052007. Arengukava täistekst on olemas ka valla kodulehel, samuti saab sellega tutvuda vallamajas.
Arengukava väljatöötamist alustati 2004.
aasta detsembris ja selle koostamisel on lähtutud strateegilise planeerimise põhimõtetest.
OÜ Geomedia, kes oli konsultandi rollis, on
töötanud välja ka mitmete teiste Eesti omavalitsuste arengukavad.
Rae valla arengukava koosneb kolmest
omavahel seotud osast. I osa „Rae valla arengueelduste analüüs“ annab ülevaate valla olulisemate eluvaldkondade olukorrast 2004-2005.
aastal. II osa “Rae valla arengustrateegia” sätestab valla pikema-aja arengusuunad ja prioriteedid, sisaldades muuhulgas valla tulevikuvisiooni aastaks 2015, mis on tinglikult ka arengustrateegia ajapiiriks, tähistades omavalitsuse

arengu strateegilise planeerimise soovitusliku
ajavahemikku 10-15 aastat. Strateegia sisaldab
valla üldist arengumudelit ning strateegiat, kus
on esitatud valla olulisemate eluvaldkondade
lõikes ka valdkondlikud eesmärgid ja ülesanded nende eesmärkide saavutamiseks.
III osa “Rae vallavalitsuse tegevuskava
aastateks 2005-2007” sisaldab lähiaastate olulisemad tegevused ja projektid, mis on kavandatud valla arengustrateegia elluviimiseks. Tegevuskava näitab ära ka tegevuste eeldatavad
maksumushinnangud ning rahastamisallikad.
Volikogu istungi päevakorras oli kokku
aga 21 punkti. Otsustati anda Rae valla teeneteplaadid aktiivse töö eest haridusvaldkonnas Linda Pihule ja aktiivse töö eest kultuurivaldkonnas Varje Malsroosile. Kinnitati valimiste jaoskonnakomisjonide koosseisud. Otsustati muuta vallavolikogu 14.
juuni 2005 tehtud otsust vallavara võõrandamise kohta.
Anti omapoolne seisukoht kinnisasja
omandamise taotlusele. Otsustati anda tasuta

kasutusse munitsipaalmaa, AS Calluna sai kasutusse Pargi kinnistu eesmärgiga korrastada
Kurna mõisa park ning arendada maa-ala turismiobjektina.
Muudeti volikogu määrust 9. novembrist
2004, mis puudutas valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamist. Uus määrus täpsustab mõisteid ning parandab ebatäpsed viited.
Volikogu määras sihtotstarbed järgmistele katastriüksustele: Järveküla külas Sepa, Karla külas Mätliku I, Aruvalla külas Koplimetsa
ja Patika külas Tänavaotsa. Algatati järgmiste kinnistute detailplaneeringud: Karla küla
Vikita, Assaku aleviku ja Järveküla küla Inno
III, Patika küla Kevade; Rae küla Koplipere I
ja Koplipere tee 1 ning 7; Rae küla Vahesoo2 ning Järveküla küla Iirise.
Päevakorras olnud viimaste punktidena
kinnitati Rae valla 2005. aasta teine lisaeelarve kogusummas 1 855 000 krooni. Muudeti
2005. aasta eelarvet summas 6 688 798 krooni, muudeti Rae valla arengukava ja kinnitati
Rae vallavapi teeneteplaadi statuut.
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MÄÄRUS
Jüri

06. september 2005 nr 22

Koolilõuna maksumuse hüvitamise kord
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 3, Rae Vallavolikogu
13. augusti 2002 määrusest nr 72 “Rae valla eelarvest toetuste maksmise kord“ punktist 4.2, Rae Vallavalitsus
määrab:
1.
Hüvitada ajavahemikul 01. september 2005 kuni 31. detsember 2005 koolilõuna maksumus
1.1
kõigile Rae valla munitsipaalkoolides õppivatele õpilastele
1.2
muukeelsetes ja erivajadustega laste koolides õppivatele õpilastele, kelle elukohana Eestis rahvastikuregistris on registreeritud Rae
vald.
2.
Hüvitada koolilõuna maksumus muukeelsetes ja erivajadustega laste koolides õppivatele õpilastele vastava kooli toitlustamist korraldava füüsilise või juriidilise isiku poolt Rae vallavalitsusele esitatavate arvete alusel. Arvele peab olema lisatud õpilaste nimekiri, milles on
ära näidatud õpilase nimi, kooli nimetus ja klass, kus laps õpib.
3.
Koolilõunate hüvitamise ja tasumiseks esitatavate arvete kontrollimine panna kultuuri- ja haridusametile.
4.
Käesolev määrus jõustub 01. septembrist 2005.
5.
Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Rita Dimitrijev
Vallasekretär

Majanduslike huvide deklaratsioonid
VOLIKOGU LIIKMED

Ametikoht

Asutus (tööandja)

Kinnisvara

Registrisse kantud
sõidukid

Agu Ojasoo

õpetaja

Tallinna Inglise
Kolledž

680/1612 elamumaast
Harjumaal

sõiduauto Saab
OÜ Villevar
osakud

Tiit Teder

juhataja

OÜ Villevar

Helin Kangur

vanemspetsiali
st
Maksu- ja Tolliamet 1/2 kinnistust Rae vallas

1/2 sõiduauto
Nissan

Vello Voog

õpetaja

Kalju Autokool

Indrek Uuemaa

direktor

Vaida Põhikool

ehitusjärgus elamu Jõelähtme
vallas
sõiduauto Isuzu
1/2 korterist Harjumaal, 1/2
kahest kinnistust Valgamaal
ja 2/5 elamust Harjumaal
sõiduauto GAZ

Tatjana Lelov

perearst

FIE

elamumaa Pärnumaal,
kaasomand

Endel Lepik

nõunik

EMOL

kinnistu Rae vallas ja
Harjumaal, ühisomand

Endel Albin

juhataja

AS Pakar

Margus Valgma

vanemspetsialist

Vaheko
Peningi
Masinaühistu

Priit Põldmäe

Jaan Hiio

Direktor

Vaheko

Meelis Rosenfeld

juhatuse liige

Andres Pästlane

juhatuse liige/
müügijuht

Landgreen OÜ
OÜ Silberauto
Ülemiste/ AS
Silberauto

abivallavanem

Rae Vallavalitsus

Aktsiad,osad ja
muud
väärtpaberid

elamumaa Viljandimaal,
ühisomand
kaks kinnistut Harjumaal ja
3/10 kolmest kinnistut
Raplamaal

elamu Rae vallas

Ühisliising
AS Hansa Liising
Eesti

Hansapank

2 SEB Ühispanga
arveldusarvet

Hansaliising ja
SEB Ühispank

AS Pakar
lihtaktsiad

2 Hansapanga
arveldusarvet
2 Hansapanga ja
SEB Ühispanga
arveldusarve

SEB Ühispank

EVP-d

2 Hansapank
arveldusarvet

Hansaliising

Baltika ja Villero
lihtaktsiad

SEB Ühispank
arveldusarve
Ühispank
arveldusarve ning
Hansapank

sõiduauto Hyundai,
veoauto UAZ
sõiduautod Nissan,
Subaru ja Jeep
sõiduautod MB,
Mazda, Daewoo ja
maastur Mitsubishi

ja teistele
eraõiguslikele
isikutele

Hansapank
Hansapank ja SEB
Ühispank
arveldusarve
Hansapank ja SEB
Ühispank
arveldusarve

OÜ Westmix
osakud

sõiduauto Mitsubishi
ja kaks veoautot
UAZ

elamu, Rae vald
sõiduauto VAZ
hoidla Rae vald, 1/3 maja Rae
vald, maatulundusmaa Rae
vald
veoauto MAZ

Pangaarved
Hansapank ja SEB
Ühispank
arveldusarve
Hansapank ja SEB
Ühispank
arveldusarve

OÜ Rosen
osakud
Saare OÜ
osakud, AS
Sarbus aktsiad

Hansapank

Hansapank

SEB Ühispank

SEB Ühispank
arveldusarve
Hansapank
arveldusarve

VALLAVALITSUSE

Meelis Kasemaa

mootorratas Suzuki

Hansapank ja SEB
Keskonnaarendu Ühispank
arveldusarve
se OÜ osakud
pank ja SEB
OÜ Westmonte Ühispank
Grupp osakud
arveldusarve

Enn Mänd

abivallavanem

Rae Vallavalitsus

ühisvarana korter Rae vallas

Raul Kinks

vallavalitsuse
liige

Rae Vallavalitsus

elamu Rae vallas, kinnistu
Pühajärve vallas

sõiduauto Toyota

OÜ Simpes
Grupp osakud

Ago Soasepp

vallavalitsuse
liige

Rae Vallavalitsus

korter ja kinnistu Rae vallas

sõiduauto Honda

sanatoorium
Tervis aktsiad

Hansapank
arveldusarve
Hansapank
Hansapank, SEB
Ühispank ja Nordea
Pank arveldusarve

Volkogu liige Veigo Gutmann ja vallavanem Raivo Uukkivi esitasid majanduslike huvide deklaratsiooni teistele deklaratsiooni hoidjatele.
Volikogu liikmed Kaarel Tamm, Tarmo Klaar, Madis Sarik ja Raul Väinsar ei ole komisjonile deklaratsiooni esitanud.

Hansapank
AS Hansaliising
Eesti
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KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED
Pühapäeval, 16. oktoobril 2005 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Rae
Vallavolikogus on 19 liiget, kandidaate neile
kohtadele on kokku 95 inimest.
Erakondadest on meie vallas oma nimekirja
esitanud Isamaaliit (7 kandidaati), Res Publica (19 kandidaati), Eesti Iseseisvuspartei (2
3.-7. oktoober
Toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell
20.00.
Rae valla valijate registris olevad valijad saavad eelhääletada ka:
Tallinna linna valimisjaoskonnas nr 18
Tallinna Ülikoolis valmisjaoskonnas nr 24
Tallinna Linnavalitsuses valimisjaoskonnas
nr 28 Tallinna Polütehnikumis

10. - 12. oktoober
Toimub eelhääletamine kell 12.00-20.00.
Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Elektrooniline
hääletamine toimub ööpäevaringselt.

16. oktoober - Valimispäev.
Hääletamine algab kell 9.00 ja lõpeb
kell 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

PEA MEELES!

•

Rae Vallavolikogu saab valida Rahvastikuregistri järgi Rae valda registreeritud isik, kes
- on hiljemalt valimispäevaks saanud 18
aastaseks (seega eelhääletusel ei saa osaleda isik, kes saab 18 aastaseks nt 14.oktoobril 2005);
- on Eesti või Euroopa Liidu mõne teise liikmesriigi kodanik;
- on välismaalane, kes elab elamisloa alusel Eestis ja vähemalt 5 viimast aastat on Rahvastikuregistris Rae valla elanik.
Valida ei saa need, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust vanglas
(seega saavad valida eeluurimise all viibivad
isikud…) ja need, kes on kohtu poolt valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks.

•

Pärast 16. septembrit 2005 aadressandmetes tehtud muudatusi valijate registris arvesse ei võeta, seega saab isik valida
selle valla või linna volikogu, kus oli tema
Rahvastikuregistrijärgne elukoht 30 päeva
enne valimisi.

kandidaati), Eestimaa Rahvaliit (8 kandidaati),
Eesti Keskerakond (28 kandidaati) ja Eesti
Reformierakond (21 kandidaati). Valimisliitudest on oma kandidaadid üles seadnud valimisliit Vallakodanik (8 kandidaati), oma kandidatuuri on valimistele esitanud ka kaks üksikkandidaati.

•

Valima minnes tuleb kindlasti kaasa
võtta kehtiv, pildiga, isikut tõendav dokument, mis on välja antud riigiasutuse poolt.
Näiteks sobivad isiku tõendamiseks traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID-kaart, pass,
autojuhiluba, aga ka näiteks diplomaatiline
pass, meremehe teenistusraamat, kaitseteenistuse tunnistus, pensionitunnistus).

•

Kodus hääletamine toimub ainult
16. oktoobril. Kodus hääletada saab tervisliku või mõne muu mõjuva põhjusega
vaid siis, kui selleks on enne eelnevalt esitatud kirjalik taotlus, milles tuleb märkida valija kodus hääletamise taotlemise
põhjus. Avaldusi võtab vastu valimiseelsel ajal vallavalitsus. Valimisjaoskonna
esimehel on õigus otsustada, kas kodus
hääletamise taotlust peetakse põhjendatuks või mitte. Telefonitsi valimiskasti
koju tellida ei saa.

•
•

Valimisjaoskondades elektroonilist
hääletamist ei toimu.
Valida ei saa volituse alusel või mingil muul moel teise isiku eest.
Kui Teile miskipärast valijakaarti pole tulnud, võiksite oma Rahvastikuregistri elukohaandmete täpsustamiseks pöörduda
vallakantselei registripidaja Mare
Juurikase poole (tel. 6056756; mare.
juurikas@rae.ee) . Muudes küsimustes
saab infot valla valimiskomisjoni esimehelt Rita Dimitrijevilt (6057990, 5152708,
rita2@rae.ee).

Rae vallas asuvad
valimisjaoskonnad

Valimiskomisjoni liige Kuuno Kasak 8. septembril toimunud liisuheitmises, kus kandideerivad
nimekirjad said endale järjekorranumbrid.

ni, Võsa ja Väljaku tn, Aruküla tee kuni majani nr 23, samuti Kurna, Aaviku ja Pildiküla
Valimisjaoskond nr 3
Asukoht: Kooli 18, Lagedi
Piirid: Kadaka, Kopli, Soodevahe, Tuulevälja, Veneküla ja Ülejõe küla ning Lagedi alevik
Valimisjaoskond nr 4
Asukoht: Ehituse 7, Jüri alevik, endine
saunahoone
Piirid: Jüri aleviku Aruküla tee põik,
Ehituse, Ellemäe, Hundi, Karu, Kasemäe,
Laste, Loo, Metsa, Pargi, Rebase ja Salu tn,
Aruküla tee alates majast nr 25, samuti Karla, Limu, Pajupea, Seli ja Vaskjala küla

Valimisjaoskond nr 1
Asukoht: Järve tee 1, Assaku alevik,
Lehmja koolimaja
Piirid: Assaku alevik, Peetri, Järveküla,
Rae ja Lehmja külad

Valimisjaoskond nr 5
Asukoht: Vana-Tartu mnt 25 Vaida alevik, raamatukogu ruumides
Piirid: Vaida alevik, Aruvalla, Kautjala,
Patika, Salu, Suuresta, Suursoo, Urvaste,
Veskitaguse ja Vaidasoo külad

Valimisjaoskond nr 2
Asukoht: Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae
vallamaja fuajee
Piirid: Aaviku tee, Aaviku tee põik, Aia
tn, Aleviku tee, Allika, Kesa ja Künka tn, Mõisa tee, Ristiku, Suve, Tammiku, Tiigi, Veetor-

VALIMISTULEMUS ilmub Vabariigi
Valimiskomisjoni internetilehele aadressiga www.vvk.ee 16. oktoobri õhtul. Hääletamisest osavõtu andmeid avaldatakse samas alates 10. oktoobrist.
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Isamaaliidu kandidaadid Rae vallavolikogusse
Virgo-Jürgen Lips:
Kandidaat nr 101

Tarmo Toomet:
Kandidaat 103

Kersti Peterson:
Kandidaat 106

Olen 36 aastane. Rae vallas
elanud 7 aastat. Keskharidusega. 13 aastat teeninud
Eesti kaitsestruktuurides.
Tegelen kinnisvaraarendusega. Töötan Loopere OÜ
tegevjuhina. Viimasel seitsmel aastal olen keskendunud elamuala rajamisele
Loopere maaüksusel Rae vallas. Olen Rae vallavolikogu liige. Abielus, üks laps.
Volikokku kandideerin sooviga muuta
Rae valla omavalitsuse suhtumist lastega
peredesse. Luban lõpetada vahetegemise
oma vallas lasteaias/koolis käijate ja väljaspool “oma” valda lasteaias/koolis käijate vahel. Lapse “pearaha” ja kooli söögiraha peab olema makstud iga lapse eest!
Usun, et Rae vald on tugev vald ainult siis,
kui hoolib kõigist väikestest Rae valla kodanikest ühtviisi.

Olen 43 aastane. Rae vallas
elanud 21 aastat. Kõrgharidusega, lõpetanud Tallinna
Pedagoogikaülikooli kehakultuuri teaduskonna. 19891993 töötanud Jüri Gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana. Praegu töötan
AS Kalev regiooni ärijuhina. Abielus, kaks last.
Elujõulised ja tugevad külad - see on
elujõuline vald ja rahulolevad vallakodanikud. Parendame maaelu kvaliteeti läbi infrastruktuuride arendamise ja kaasame külaelanikud aktiivselt kaasa mõtlema uute arenguvõimaluste leidmisel maapiirkondades.

Olen 30 aastane ja kasvatan
6 aastast poega Rasmust.
Olen õppinud Rahvusvahelisi majandussuhteid ning
saanud rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni
(IATA) diplomi reisikonsultandi erialal.
Südamest võin öelda,
et olen Jüri kooli patrioot.
Rae vallas on lastele senini liiga vähe oma kodumaja lähedal asuvaid mängimise ja sportimise võimalusi. Seda tuleb muuta!

Annely Aberut:
Kandidaat 104

Olen 54 aastane. Rae vallas Jüri alevikus elanud
25 aastat. Kõrgharidusega, lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal.
Töötan Ühiskondliku
Leppe Sihtasutuses tegevjuhina. Olen Rae vallavolikogu arengukomisjoni liige ja valla koalitsiooninõukogu liige. Abielus, 5 last ja kasulast, 7 lapselapse
vanaisa.
Kohalik omavalitsus on edukas, kui töötab avatult, suhtleb pidevalt vallaelanikega
ning arvestab nendega.
Omakasuhuvist lähtuvad „poliitilised lehmakauplejad“ peavad jääma volikogust välja!
Vald areneb ja edeneb, kui vallavõim lähtub
valla üldplaneeringust ja arengukavast, mitte
üksikutest tasakaalustamata poliitilistest valimisloosungitest ja -lubadustest.

Helle Kulbas:
Kandidaat 102
Rae vallas elanud 16 aastat.
Olen 57 aastane. Kõrgema
haridusega, lõpetanud ER
Kunstiinstituudi arhitektuuri erialal. Töötanud Rae Vallavalitsuses arhitektina 1991
- 2000, olnud Rae Vallavolikogu liige novembrist 2000
kuni septembrini 2001.
Omavalitsuse arengustrateegia ja planeeringualast täiendkoolitust omandanud Taanis, Rootsis ja Helsingi Tehnikaülikooli juures. Praegu
arhitekt – projektijuht oma arhitektibüroos, vallavolikogu arengukomisjoni liige. Täiskasvanud poja ema.
Oma otsustustes tuginen kristlikule eetikale. Valla igakülgse arengu aluseks on asjatundlikult koostatud, valla kõigi huvigruppide vajadusi arvestav arengukava. Oluline on
omavalitsuse tegevuse avatus, tegijate kompetentsus, põhimõttekindlus ja ausus.

Olen 38 aastane. Põline
Vaskjala küla elanik. Kõrgharidusega, lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli
1992. aastal. Abielus, 3 poja ema. Töötan raamatupidajana AS Puumarket.
Mulle imponeerivad
avatud suhtlus, reaalsed täidetavad lubadused ja sõnapidamine.

Maie Paide:
Kandidaat 105
Olen 53 aastane. Kooliteed
alustasin Lehmja 8-klassilises koolis. Kõrgharidusega, lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi 1977.
aastal. Mul on 3 last ja 1
lapselaps.
Kui mind valitakse Rae
valla volikokku, siis tahan
ma aidata inimesi, kes oma
haiguse tõttu või muudel põhjustel on sattunud
raskustesse. Koos oleme tugevad!

Agu Laius:
Kandidaat 107

Kontakt: Agu Laius, Isamaaliidu
Rae osakonna esimees, tel
5082997, e-kiri: agu@jti.ee
Rohkem teavet: http://www.
ngonet.ee/isamaaliit_rae_vald/
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Valimisliit Vallakodanik
Valimisliit Vallakodanik jätkab
oma tegevust uuenenud koosseisus ning on parteidest sõltumatu kohalike elanike initsiatiivil loodud ühendus.
Oleme veendunud, et Rae
valla elu-olu puudutavaid küsimusi saab arukalt lahendada ainult koostöös kohalike elanikega ning vastuvõetud otsused on
tulemuslikumad ainult avalikult,
seaduslikult tegutsevas ja mitte
üleparteistatud omavalitsuses.
Seisame kindlalt vastu juurdunud praktikale, kus erakondlikke silte kasutatakse isikliku
kasusaamise vahendina.

Valimisliit Vallakodanik
eesmärgid:
- Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi ja Harjumaa omavalitsuste poolt 2001. aastal alustatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise projekti elluviimine Rae vallas esialgselt kavandatud kujul, mille kohaselt
ehitustööd tehakse põhilises osas
Euroopa Liidu toetusrahadega.
Selle tagamiseks lõpetame koheselt Rae vallale ja vallaelanikele kahjulikud lepingud, mis
senini tõid isiklikku kasu ainult
mõnedele poliitikutele ja nendega seotud arendajatele.
- Kõik Rae valla registris
olevad õpilased tuleb kindlustada tasuta toiduga. Selleks lõpetame tänase ebavõrdse olukorra, kus tasuta koolitoit on tagatud üksnes muukeelsetele väljaspool Rae valda õppivatele
noortele. Eesti Vabariigi Põhiseadusega tagatud kodanike
võrdsed õigused peavad kehti-

ma ka Rae vallas!
- Kõigil Rae valla registrisse kantud õpilastel on õigus
saada toetust spordi- ja huvitegevuseks, sõltumata sellest, millises Eesti omavalitsuses tegevus toimub. Selleks muudame
tänaste võimulolijate poolt
heakskiidetud korda, mille kohaselt saavad toetust ainult Rae
valla territooriumil tegutsevad
noored.
- Oma tegevuses lähtume
reaalsetest majanduslikest võimalustest. Selle eesmärgi täitmiseks lõpetame tänase ülejõu
kulutamise ning viime tasakaalu soovid Rae valla tegelike võimalustega.
- Erilist tähelepanu pöörame sotsiaalsesse infrastruktuuri
ja tervislikku elulaadi propageerivatesse objektidesse investeerimisele.
- Lapsele elukohajärgne
lasteaiakoht ei ole privileeg. Oleme seisukohal, et normaalse elukeskkonna loomiseks tuleb ole-

masolevaid lasteaedu laiendada
ja vajadusel uusi ehitada.
- Põhikooli õpilastele parima mitmekülgse hariduse ja
isikupärase arengu aluseks on
KODUKOHAKOOLI
säilitamine.
Oleme avatud koostööks kõigiga, kes näevad kohalikele küsimustele parimaid praktilisi
arengulahendeid ning ei kasuta
kohalikku volikogu isikliku kasu ja parteilise poliitika väljundiks.
Meie jaoks ei ole vallakodanikud etturid malelaual, keda
tõstetakse ja liigutatakse mõne
poliitiku võimu ja isiklike ambitsioonide huvides.
Valimisliidul Vallakodanik
on kogemused nii võimu teostamisel, suhtlemisel rahvaga,
välispartneritega ja investoritega ning oleme valmis aktiivselt osalema Rae valla elu
edendamisel.

VALIMISLIIT VALLAKODANIK KANDIDAADID
nr 108 Marek Aunver
nr 109 Raili Kirt
nr 110 Markko Liutkevičius
nr 111 Ülo Peets
nr 112 Richard Porman
nr 113 Lauri Reinholm
nr 114 Meelis Rosenfeld
nr 115 Maarika Vorsmann
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116 Priit Põldmäe

117 Vello Voog

118 Eele Sekk

Rae vallavolikogu liige

Rae vallavolikogu liige

Lagedi kooli õppealajuhataja

119 Leppo Lindmäe

120 Taivo Laherand

121 Tiit Teder

122 Krista Teearu

Teoloog

Suursoo külavanem

Rae vallavolikogu liige

AS Ökosil finantsdirektor

123 Küllike Lukkonen

124 Martin Rand

125 Rainer Rohtla

126 Margus Vihul

Ettevõtja

Vaida elanik

Transpordispetsialist

Vaida korteriühistu esimees

127 Aivar Raudkepp

128 Rein Karm

129 Silvia Lips

130 Ants Raud

Ettevõtja

Lagedi kodukandiliikumine

Jurist

Ettevõtja

131Aleksander Torjus

132Jaanus Peterman

133 Elen Kermon

134 Ülo Timuska

Lagedi kodukandiliikumine

Ettevõtja

Rae küla elanik

Tiigi poe juhataja

Toetame uute lasteaiakohtade loomist ja võimalust põhiharidusele kodukohas
Taotleme stabiilset valla juhtimist ja jätkusuutlikku Rae valda
Otsime lahendusi ühistranspordi paremaks korraldamiseks
Alustame pensionäride päevakeskuste loomisega
Respublica
Toetame külaliikumist ja külakeskuste loomist
Rae osakonna info
Soovime väärtustada puuetega inimeste elu
www.respublica.ee/rae

oktoober 2005
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KODUST ALGAB EESTIMAA
EESTIMAA RAHVALIIDU

EESTIMAA RAHVALIIDU RAE OSAKONNA TEGEVUSKAVA NELJAKS AASTAKS

KANDIDAADID RAE
VALLAVOLIKOGU VALIMISTEL
16 OKTOOBRIL 2005 AASTAL

Põhieesmärgiks on tagada Rae vallas elavate inimeste inimväärne elukeskond, mitte
unustada vanemaid ja vanavanemaid, tagada inimestele, kellel on raske hakkama saada,
vallapoolne tugi ja toetus ning teha kõik selleks, et noored tunneksid kodusoojust.

NR 137

1. Külade ja alevike elanike, olenemata rahvusest, usust, keelest ja veendumustest, aktiivne
kaasamine Rae vallavalitsuse valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamisse. Selleks haarata
külaliikumisega kõik külad ja alevikud ning aiandusühistud.

SULEV PUUMEISTER
NR 138

JAAN HIIO
NR 139

PEETER BÖCKLER
NR 140

SVEN –ALLAN SAGRIS
NR 141

RELJO TOIM
NR 142

AIN UNT
NR 143

2.Seista kõigi alevike ja külade tasakaalustatud arengu eest. Kindlustame juurdepääsu ka kõige raskemini ligipääsetavatele kodudele igal aastaajal, ehitame uusi juurdepääsuteid, tänavavalgustust ning kommunikatsioone.
3. Oleme seisukohal, et meie maapind on rohkem väärt, kui seda torude ja kaablitega läbi ajada ning lõpuks täis ehitada.Toetame looduse inimsõbralikumat säilitamist ja loodusesse investeerimist .
Toetada ja aidata kaasa põllumajandusliku tootmise arengule ning põllumajanduslike maade
taaskasutuselevõtmisele.
4.Säilitame olemasolevad põhikoolid, peame oluliseks tugevdada nende materiaalset baasi,
suunates vahendeid ümber parandamaks õppetingimusi ja õpetamise kvaliteeti.
Käivitada Lagedi põhikooli renoveerimine koos spordisaali ehitamisega ja spordiväljaku renoveerimisega.
5.Toetame praeguse koalitsiooni poolt algatatud objektide lõpuleviimist: Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine, Rae Kultuurikeskuse rekonstrueerimist Lagedi tervisekeskuse ja raamatukogu ehitamist, Peetri lasteaed – algkooli - põhikooli ehituse alustamist .
6. Naabervaldadega kultuurilise koostöö arendamine,kus peame oluliseks mitte vägisi lõhkuda ajalooliselt kujunenud kogukonda valla lõunaosas keskusega Pikaveres, vaid toetada koostöös Raasiku vallaga selle piirkonna arengut.Peame oluliseks säilitada ajaloomälestisi, koguda ajaloolisi andmeid vallaelanike kohta, vallas tegutsenud seltside tegevuse kohta.Taaskäivitame seltsielu ja hoogustame kodukandiliikumist.
6.Loodusliku tasakaalu ja loodusliku puhta keskonna säilitamine, eriti Pirita jõe piirkonnas,
valla lõunaosa külades, Lagedi ümbruses ja mujal. Taastada olemasolevad mõisapargid. Uutel
planeeringualadel püüame kindlustada kõrghaljastuse plaanipärase arengu.
7.Toetame Jüri kiriku tegevust, kirikuhoone katuse renoveerimist, kirikaia korrastamist ja peiemaja kapitaalremonti.
8. Kindlustada Rae valla kalmistute igapäevane korrashoid ja edasist tegevust viia läbi plaanipärase arengukava alusel.
9.Toetada valla teedevõrgu plaanipärast arengut, ühistranspordi ja rattateede ning kõnniteede
sihipärast planeerimist ja ehitust arvestades sealjuures elanike esmavajadustega,luues elankonnale
normaalsed võimalused ühiskondliku trantspordi kasutamiseks. Taotleme ja viime läbi aiandusühistute põhiteede vallateede koosseisu võtmise ja liikluohutuks muutmise.

EPP SOON

10 Seista elanikonna turvalisuse ja tervise eest nõudes Lagedi raudteejaama jalakäijate tunneli ehitamist koos kõnniteede võrgustikuga ning mitte lubada läbi Lagedi ja teisteRae valla külade raudtee juurdeehitamist.

NR 144

11.Taodelda asjaomastelt organisatsioonidelt Lagedi alevikku ja Vaida alevikku apteegipunkti paigutamist ning perearsti toetamist Riiklikest fondidest.
12. Teha koostööd Rae vallas ja naabervaldades tegutsevate spordiorganisatsioonidega,aidata
kaasa ratsaspordi arengule ja jõudmisele maailmatasemele.

AGO SOASEPP
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Võim kodukohta!
2002. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel lubasime teha vallas ja tema valitsemises korra
majja. Eesti Keskerakonna valimisloosung oli toona „Meiega võidad!”. Selle loosungi all esines ka Rae osakond
Esimesed poolteist aastat peale eelmisi kohalikke valimisi tõestasime oma arvamusi valla poliitikast
opositsioonis olles, viimased poolteist aastat oleme koalitsioonis oma lubadusi ka täitnud. On olnud üle pika aja
Rae osakond
kõige erapooletum ja isiklike ambitsioonideta koalitsioon ja valla juhtkond. Seda on tunnistanud ka opositsioonis
olevad vallapoliitikud. Võimuvastutuse võtmisest alates oleme tõepoolest vallas korda loonud igal alal,
lahendanud probleeme probleemide kuhjast, millega seisime silmitsi vastutuse võtmise esimesest hetkest. Meie poolt on käima lükatud paljude
elutähtsate probleemide lahendamisprotsessid:
alustatud infrastruktuuride arenduse järeleaitamisega, mis on kinnisvara arenduse kohustuslikuks eelduseks, oleme lahendanud Rae
valla kodanikele kõige soodsamalt vee ja kanalisatsioonilahenduste rajamise. Valla kodanikud ei kanna sentigi kulu nende kaasaegsete
lahenduste väljaehitamiseks, kuid saavad võimaluse liituda rajatavate kommunikatsioonidega soodsatel tingimustel. Teisalt oleme sellega
minimeerinud reostusohu; remonditud on lasteaiad; alustatud on gümnaasiumi remondiga, riigilt tõsiste läbirääkimiste käigus saadud lubadus
juba 2005.a. lisaeelarvest 6 miljoni krooni eraldamiseks. Jätkuvad läbirääkimised 2006.a. eelarvest lisa toetuste saamiseks; kohe-kohe on
remont lõppemas Rae Kultuurikeskuses; alustatud on korrektse perearstikeskuse-raamatukogu rajamisega Lagedile; rajatud on mitmeid
aktiivseks eluks vajalikke võimalusi sportimiskohtade näol; koostatud ja kehtestatud on erinevaid arengudokumente; auditeeritud on
vallavalitsuse struktuur.
Seda rida võiks veel pikalt jätkata.
Selge on see, et poolteist aastat on lühike aeg, selle ajaga ei suuda lahendada kõiki küsimusi, mis aastatega on esile kerkinud. Samas
oleme suutnud luua võimaluse plaanipärase tegevuse läbi jõuda lahendusteni kõigis valutekitavates küsimustes. Saavutus on seegi, et oleme
hoidnud võimust eemal inimesed, kelle tegevus võimul olles on päädinud vaid isikliku kasu saamisel tegutsemisega olgu see siis maade
müügitehingutega manipuleerides või raha läbi vallale kuuluva ettevõtte välja kantides. Reeglina on need seltskonnad, millel puudub
ühine maailmavaade, mis klopsitakse kokku vaid eesmärgil ühe või paari aferisti aitamine volikogusse. Teisi pole rohkem vaja, nad on
võrreldavad kahurilihaga. Tänases volikogus on näha, et ettevalmistuseta kibestunud poliitikud püüavad peatada valla arengut igas
aspektis. Kõige kurvem, et nad elavad end välja laste peale ja on näiteks gümnaasiumi rekonstrueerimise vastu olnud aastaid. Õnneks
on need 1-2 tänase volikogu liiget jäänud oma kibestumuses üksi. Meie lubame, et teeme kõik, et niisugused aferistid enam oma räpaseid
tehinguid tegema ei pääseks.
Tänases koalitsioonis on Eesti Keskerakonna Rae osakonnal kanda liidriroll, sest oleme volikogus suurima esindatusega
erakond. Usume kindlalt, et oleme selle rolliga saanud hästi hakkama ja seega valmis jätkama valitud rajal. Selleks jätkamiseks vajame
valija ehk TEIE kõigi toetust 16. oktoobril.
Meie meeskond on täna kõigi aegade tugevaim, selles on esindajaid igalt elualalt. Kuna peame valla juhtimise üheks tähtsaks aluseks
kompetentsi, s.t ettevalmistust hariduse näol + kogemust, siis meie meeskond koosneb erinevate elualade asjatundlikest esindajatest ning meie
jõud väljendub nende inimeste teadmiste ja oskuste ühendamises. Oma kompetentsust oleme viimasel 1,5 aastal tõestanud. Seega julgeme
piinlikkust tundmata öelda, et Rae vallas on muutunud valimiseelne loosung „Meiega võidad!” tõdemuseks „Oled meiega võitnud!”.
Tõestame ka järgmisel neljal aastal, et suudame tuua „Võimu kodukohta” ja seisame jätkuvalt „Igaühe eest”!

Ühistransport kaasaegseks!

21. sajandile vastav
ühistransport ka Rae valda!

Lapsed lasteaeda!
Tagame 500 lasteaiakohta
2008-ks aastaks.

Eesti Keskerakonna Rae osakonna üldised põhimõtted, mis on kirja pandud
juba 2002.aastal ja mille alusel jätkatakse ka 2005. aasta valimiste järgselt:
"Ühiskond koosneb meist kõigist" Oleme seda põhimõtet alati järginud. Valla tegemistes oleme arvestanud nii ettevõtjate, valla
erinevate külade ja alevike elanike kui ka rahvaalgatuslike ühenduste arvamuste ja ettepanekutega.

"Võim ilma südametunnistuseta on vastutustundetu, võim ilma vastutuseta on võimuliialdus." Oleme sedagi lubadust
järginud ja kavatseme ka edaspidi järgida soovime hoida valla võimu juurest eemal kõik, kes on demonstreerinud südametunnistuse puudumist ja/või
neid, kes on osavõtmatud ning vastutustundetud.
"Laiapõhjaline dialoog (poliitiline, sotsiaalne jne) - kodanikuühiskonna pant" Oleme oma tegevusega demonstreerinud, et
ainult pikaajalised kokkulepped eri poliitiliste jõudude vahel aitavad vallal areneda edasi, vastupidine toob kaasa taandarengu.
"Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt" Sellestki põhimõttest oleme lähtunud oma tegevuses viimase 1,5 aasta jooksul Rae vallas
võimu teostades. Tehes mingi otsuse mõne küla või aleviku tasandil peame olema kindlad, et see otsus haakuks arengupõhimõtetega, millised on Rae
valla arenguks kokku lepitud. Samuti on lühinägelik planeerida kogu areng vaid läbi detailplaneeringute, teadmata ja tahtmata teada, mis toimub
detailplaneeringu piiri taga. Suure pildi nägemise võime tagab efektiivselt tegutsemise igas konkreetses väiksemas piirkonnas ja aitab leida vastuseid
kõigile ühiselu puudutavatele küsimustele.
"Tõekspidamised ei ole kaup" See on olnud meie kaubamärk kogu möödunud mandaadiperioodil. Me pole ennast müünud, vaid oleme
olnud konstruktiivses opositsioonis ja mitte iga hinna eest võimule pürgiv, oma põhimõtteid pidevalt muutev poliitiline jõud ja seega oleme suutnud
säilitada oma näo ja hoida oma põhimõtteid. Nende põhimõtete kohaselt kavatseme jätkata ka edaspidiselt.
"Kui probleemi on võimalik sõnastada, on seda võimalik ka lahendada" Siinkohal mõtleme sõnastamise all probleemi
analüüsi, mis näitab, et tegemist on probleemiga ning näitab ka võimalikud lahendusteed. Seda me nimetame plaanipäraseks tegevuseks.
Eesti Keskerakonna Rae osakonna meeskond 2005.a. kohalikele valimistele minnes on järgmine.
Raivo Uukkivi
nr 145 / Elukoht: Aaviku küla
Sulev Hermaste
nr 146 / Elukoht: Jüri alevik
Margus Valgma
nr 147 / Elukoht: Patika küla
Indrek Uuemaa
nr 148 / Elukoht: Jüri alevik
Raul Väinsar
nr 149 / Elukoht: Vaidasoo küla
Enn Mänd
nr 150 / Elukoht: Vaida alevik
Tatjana Lelov
nr 151 / Elukoht: Lagedi alevik
Anne Kloren
nr 152 / Elukoht: Jüri alevik
2004.a. pälvinud Aasta Õpetaja nimetuse
Andres Pästlane
nr 153 / Elukoht: Järveküla küla
Arvo Meos
nr 154 / Elukoht: Jüri alevik
Milvi Põldmäe
nr 155 / Elukoht: Limu küla
Kaupo Kasemets
nr 156 / Elukoht: Vaidasoo küla
Märt Hütt
nr 157 / Elukoht: Vaskjala küla

Peeter Pihlakas
Helju Prits
Mati Prits
Ado Sepa
Meelis Aaslaid
Ellen Liik
Illar Toode
Robert Karus
Maaja Kännu
Agu Ojasoo
Kaido Otsus
Velor Viitak
Heli Jegorova
Helin Kangur
Aadi Potter

nr 158
nr 159
nr 160
nr 161
nr 162
nr 163
nr 164
nr 165
nr 166
nr 167
nr 168
nr 169
nr 170
nr 171
nr 172

/ Elukoht: Peetri küla
/ Elukoht: Seli küla
/ Elukoht: Seli küla
/ Elukoht: Rae küla
/ Elukoht Salu küla
/ Elukoht: Peetri küla
/ Elukoht: Jüri alevik
/ Elukoht: Kopli küla
/ Elukoht: Vaskjala küla
/ Elukoht: Lagedi alevik
/ Elukoht: Lagedi alevik
/ Elukoht: Mõigu
/ Elukoht: Peetri küla
/ Elukoht: Jüri alevik
/ Elukoht: Lagedi alevi

Täpsemat infot saab meie kohta www.keskerakond.favius.com
Kasutame ka võimalust ning täname koostöö eest meie partnereid viimasel 1,5 aastal.

Igaühe eest!
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Eesmärgile jõuab parima meeskonnaga!
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Veigo Gutmann
Toomas Heinaru
Meelis Kasemaa
Anneli Kihulane
Krister Parbo
Ene Böckler
Endel Albin
Tuulike Seljamaa
Tarmo Klaar
Kai Lasn
Emil Oja
Raul Kinks
Ormar Lutsberg
Heldur Kalvi
Tarmo Gutmann
Kaarel Tamm
Rein Poolak
Margus Pihlakas
Reimo Kiho
Madis Sarik
Enn Laidvee

Värskeim valimisinfo:
www.reform.ee/rae

Klikka ja vali!

Üksikud väljavõtted
Eesti Reformierakonna
valimisnimekirja tegevuskavast Rae vallas
LOOME VÄHEMALT 400 UUT
LASTEAIA KOHTA
Ehitame:
1. Jüri alevikku lasteaia (2007)
2. Lagedi alevikku lasteaia
(2007-2008)
3. Lehmja kooli baasil lasteaia (2008)
4. Peetri lasteaed-algkooli
(2007-2008)
5. Lagedi kooli spordisaali
(2007 - 2008)
6. Vaida kooli staadioni (2007).
Koostöös riigi ja Maanteeametiga rekonstrueerime Aruküla tee.
Koostöös Tallinna linnaga pikendame
linna ühistranspordiliine Jüri alevikuni (mööda Vana Tartu maanteed) ja Lagedi alevikuni.
Koostöös riigi ja Raudteeametiga rajame raudteed ületava silla Lagedi
alevikku.
Me ei luba ja ei poolda raudtee rajamist
Assaku, Lagedi ja Jüri piirkonda;

Rajame:
1. Pildiküla tsentraalse kanalisatsiooni
ühendused (2007)
2. Assaku elamute tsentraalse kanalisatsiooni ühendused (2007)
3. Tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga
liitumise võimalused Lagedi alevikule
ja sellega piirnevatele küladele (2008)
4. Rekonstrueerime Jüri biopuhasti
(2006);
5. Lagedi piirkonda perearstikeskuse,
raamatukogu ja lastepäevahoiu (2006)
6. Rekonstrueerime Jüri ambulatooriumi (2008)
7. Jüri piirkonda munitsipaalmaja koos
postkontori ja pangakontoriga (2008)
8. Koostöös erainvestoritega ja kasutades
välisabi uue hooldekodu (2008-2009).
Rajame koostöös riigi ja Maanteeametiga jalgrattateed:
1.Tallinn-Peetri-Järveküla – AssakuRae-Lehmja-Pildiküla-Jüri
2.Aruküla teele – vallamajast –Vaskjala sillani
3.Koostöös Tallinna linnaga jalgrattatee ümber Ülemiste järve
4.Jüri Gümnaasiumi piirkonda suusaraja (2006).

Eesti Reformierakonna Rae
valla nimekirja tegevuskava
ja eesmärkide põhjalikumat
varianti vaata:
www.reform.ee/rae
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Kandidaat
nr.195 Sven-Orli Orgmets
Sündinud 4.augustil
1958.a. Lõpetanud
Eesti Põllumajandusülikooli. Õppinud ja
täiendanud keelte oskuseks. Rae vallaga
seotud elukoha ja
ametitega 30 aastat,
kohalike oludega tuttav. Detailplaneeringute läbivaatamisel
osalemine ettepane-

Jüri Tammiku
pood pakub
seoses laienemisega tööd

MÜÜJALE
Tel 50 67 665,
Andres

VALIMISED
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kutega ja keskkonnakomisjonis, osalenud paljudel volikogudel kuulajana. Töötanud juhtimisega seotud erinevatel ametikohtadel ja töötades riigiteenistuses. Ei kuulu erakonda.
Valimistel soovin Rae valla Üldplaneeringut ja Arengukava täitmist toetada mõnede
tunnusobjektide-nimede kiiremale arengule,
mõtteid: lasteaiakohtade suurendamine; jalgratta-kõnnitee Lehmja tammiku juurest Ringtee alt Assaku-Lehmja suunale; Tuulevälja
tee(endine nn.puusilla) suubumine otse Aruküla teele nii jalgratta kui sõiduteena; Rebase
t. avamine otse Aruküla teele(end. EMV territ.)
ja Biopuhasti kraavituse torusse panek; Jüri
Tervisekeskuse remont ja laiendamine; ühiskondliku transpordi paindliku graafiku koos-

tamine; Lagedi raudtee jalakäijate tunneli(!)
ehitamine; elanikekeskse kommunaalteenuste osutamise kindlustamine koos juriidilise
nõustamisega(avarii-disp. süsteem); paljukorteriliste elamute tehnilise seisundi kontrollim
ine(omavalitsused vastutavad elamispindade
säilimise eest); pedagoogide palkade sidumine inflatsiooni koefitsiendiga; kooliõpilastele
tasuta lõuna valla registris olles gümnaasiumini riigi piires, keskkonnaprobleemid; heakord ja turvalisus.

Korraldan

K&V Raamatupidamise OÜ

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

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

Tel 56 48 72 20

Põhimõte: keskkond peab olema turvaline ja infrastruktuur rahuldama vajadusi.

Küsimused meilile : sfinks@hot.ee. Tänan
usaldamise eest.

pakub raamatupidamise teenust äriühingutele, FIE-le ja
mittetulundusühingutele
lähtudes konkreetselt kliendi
vajadustest. Hinnad soodsad ja
lahendused paindlikud.

Küsi pakkumist!
Tel 51 42 628 Annika ■ Tel 52 86 343 Raili

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

Hoian last või
aitan õppimises
mõnel päeval
nädalas Jüris või
selle lähiümbruses.
Oman vastavat haridust.

Tel. 67 66 347

Müüa
kõrge kütteväärtusega
ja pakitud

PUITBRIKETTI.

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

müügipakkumine meie suurimasse
müügisüsteemi.
Usalda tugevaid.

Hind al. 1250 kr/tonn.

Tallinn, Narva mnt 7 (2.trepikoda 2 korrus)
Transport tasuta!

Info 566 55 445

tel 6109999 mobiil 56604450
www.kinnisvaraplaza.ee
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Politsei registreeris ridamisi
varavastaseid kuritegusid

Ajavahemikul 4.-5. septembrini varastati
Peetri külas ehitusjärgus olevast majast neli katuseakent. Kahju on 20 000 krooni.
 6. septembril varastati Jüris Aleviku teel sõiduautost kassettmakk. Kahju on 1 600 krooni.
 7. septembri öösel varastati Jüri alevikus Tammiku teel sõiduautost makkraadio. Kahju on 2 900
krooni.

Ajavahemikul 7.-8. septembrini varastati
Peetri külas Vana-Tartu maanteel hoovist murutraktor hinnaga 22 000 krooni.
 8. septembril kella 20 ajal lõi meesterahvas
Patika külas 9-aastast poissi.

Falck tegeles põhiliselt
avaliku korra rikkujatega
Erakorralised sündmused
 14. septembril eiras Jüris kooli juures sõi-

duauto korduvalt reguleerija märguandeid. Informeeriti politseid.
 18. septembril tegi Tallinn-Tartu maantee
12ndal kilomeetril avarii BMW. Auto oli põllul katuse peal, juht sai vigastada ning teda aitas kiirabi.

Avalik kord


30. augustil kontrolliti Assakul juhtimiskeskusest saadud infot, et seal toimub kiirendusvõistlus. Kohapeal oli kolm autot, mis lahkusid.
 3. septembri õhtul helistas elanik, et Vaskjala bussipeatuses karjuvad noorukid. Kohale
jõudes oli kõik rahulik.
 12. septembril teatati, et Vaidas on hoidla juures pikali maas kaks meest. Kohapeal aeti joobes mehed üles ja saadeti minema.
 12. septembri päeval tarbisid kolm meest
Vaidas kaupluse juures õlut, mehed kutsuti
korrale.
 Samal päeval magas Vaidas Vana-Tartu
maanteel põõsas joobes mees, kes aeti üles ja
saadeti minema.
 12. septembri päeval seisis Jüri Kirikumõisa pargis korvpalliplatsil motoroller, selle
omanikule selgitati sõidukite parkimiskorda
ning ta viis rolleri keelualast välja.
 13. septembril oli Vaidas Selma poe juures purjus meeskodanik, kes saadeti koju.

Politseile üleantud õigusrikkujad


16. septembri õhtul tarbisid 16-18-aastased noored Lagedi postkontori juures alkohoolseid jooke. Kohale tulnud politseipatrull
lahendas probleemi.
 18. septembril helistati Jürist Tammiku
teelt, et ekipaaž kontrolliks garaažide vahel
olevat tumedat värvi BMW-d. Kohale jõudes
oli seal ka Opel, mis hakkas liikuma, kui turvamehed BMWd kontrollisid. Opeli omanik
keeldus dokumentide näitamisest, vaid väljus
autost ja tekkis rüselus, mille käigus kasutati
pipragaasi. Kohale kutsuti politsei, et asi lahendada ja kontrollida joovet.

TURVALISUS
 8. septembri päeval varastati Jüris Tammiku
teel korterist sportjalanõusid ja ehe. Kahju on 1
300 krooni.
 9. septembri öösel varastati Jüris Aruküla teel
sõiduautost CD-raadio. Kahju on 1 500 krooni.
 12. septembri öösel varastati Põrguvälja teel
pumbajaama turvauks. Kahju 5 193 krooni.
 13. septembri öösel varastati Jüris Rebase tänaval majahoovist mopeed. Kahju on 5 000 krooni.
 13. septembri öösel varastati Jüris Kasemäe
teel kaubikust tööriistu. Kahju on 8 000 krooni.
 13. septembri öösel varastati Järvekülas Ida
teel eramust käekott sularaha ja dokumentidega.
Kahju on 3 000 krooni.
 15. septembri öösel varastati Peetri külas sõiduautolt neli velge. Kahju on 40 000 krooni.

RAE SÕNUMID
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 17. septembri öösel varastati Järvekülas ehitusobjektilt elektrikilp.
 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 5
900 krooni.
 19. septembri öösel varastati Jüris sõiduautost automakk, kõlarid ja tööriistakohver. Kahju
on 4 400 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 8 500
krooni.
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Muuseum ootab Rae valla ja Jüri kihelkonna pärimusi
Rajatav Rae valla ja Jüri kihelkonna muuseum
alustab pärimuse kogumist. Seetõttu on oodatud kõigi Rae valla ja ajaloolise Jüri kihelkonna endiste ning praeguste elanike mälestused,
vanad jutud, pärimused ja mälupildid nii paikade kui inimeste kohta. Temaatika ei ole piiratud: pange kirja nii tõestisündinud lood kui
naljakad juhtumised, meenutage erilisi kohti ja
kohanimeseletusi, värvikaid isikuid, tähtpäevade (jõulud, jaanipäev, ülestõusmispühad, leeripäev, sünnipäev jne) pidamist, noorte kooskäimisi ja laste mänge, samuti koduseid ravivõtteid, vaimulugusid, unenägude seletusi jpm.
Oma mälestused võite saata ka eluloo vormis – paljudel noortel pole aimugi, kuidas siinkandis vanasti elati. Oleme tänulikud igasuguse huvitava info eest ja tuleme appi, kui on vaja teha üleskirjutusi, lindistada või pildistada.

Kaastööd võivad olla nii käsitsi kirjutatud
kui trükitud, arvutiteksti puhul palume lisaks
väljatrükile saata fail aadressil eli@rae.ee.
Oodatud on ka vanad fotod, mille skaneerime
ja soovi korral tagastame.
Saadetised säilitatakse rajatavas Rae valla ja Jüri kihelkonna muuseumis, aadressil Jüri, Aruküla tee 9, ning koopiad Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus, Vanemuise 42.
Kaastööde laekumise tähtaeg 1. november 2005. Ülevaade tulemustest esitatakse vallalehes Rae Sõnumid. Saadetistest tehakse ka
kokkuvõte novembri lõpuks, mil tuleme kokku ja peame meeles kõiki osavõtjaid. Muuseumil on edaspidi kavas koostada Jüri kihelkonna pärimusjuttudest raamat, mis väärtustaks
kohalikku ajaloomälu ja traditsioone siinses
tempokalt linnastuvas ümbruses.

Ilma autori nõusolekuta töid ei avaldata.
Kui soovite, et enne materjali avalikustamist
Teiega ühendust võtaksime, lisage sellekohane märge. Kaastöödele palume lisada ka lühitutvustuse (nimi, sünniaeg, elukoht, haridus,
amet jne) autori kohta, samuti inimeste kohta, kellelt lood on kuuldud ning saatja kontaktandmed (telefon ja/või e-post).
Samas on teretulnud kõik arvamused ja ettepanekud, mida uuelt muuseumilt ootate. Kaastööd ja ettepanekud palun saata: Eli Pilve, Rae
Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri, 75301.
Nõu saab küsida telefonidel 6056789 ja 56
229 686 ning meiliaadressil eli@rae.ee, samuti Eesti Kirjandusmuuseumist: MariAnn Remmel, telefon 56568436, meiliaadress mariann@folklore.ee.

H. C. Anderseni ja E. Vilde jälgedes Taanimaal
Augustikuu viimasel nädalal avanes mul vallavalitsuse toel võimalus osaleda E. Vilde Klubi korraldatud kultuurireisil Taani, külastamaks Kopenhaagenis asuvaid H. C. Anderseni
ja Eduard Vildega seotud paiku. Nii esimesi
kui ka viimaseid on palju.
Alustagem Eduard Vildest: aastatel 19061907 ja 1911-1916 viibis kirjanik koos abikaasa Lindaga paguluses Kopenhaagenis. Kolmandat korda elas Eduard Vilde Taani pealinnas aastail 1918-1919, sedapuhku tööasjus.
Linda viibis sel ajal Eestis, kus ta korraldas
abikaasa lepingute sõlmimist kirjastustega.
Meie sõit algas 23. augusti õhtul laevaga
Rootsimaale ja sealt edasi bussiga Kopenhaagenisse. Teel külastasime 1384. aastal sisse
pühitsetud Püha Birgitta kloostrit Vadstenas,
mille üks tütarkloostreid rajati 1436. aastal
Eestisse Piritale.
Vaade Kopenhaageni kanalile.

Hamleti loss kui inspiratsioonipaik
Esimene ekskursioon Taani pinnal tehti
Kronborgi ehk Hamleti lossi Helsingöris – seal
armastanud käia ka Eduard Vilde koos Lindaga.
Shakespeare`i Hamlet pole ajalooline isik, loss
on temaga seotud vaid nii palju, et see inspireeris kirjanikku oma tegelaskuju looma. Kindlasti on oma osa selles ka Taani sangaril Amlethil,
kelle haud ranniku ääres paikneb.Amleth on andnud ainest paljudele kirjanikele ning Shakespeare pole sugugi esimene, kes Hamleti-nimelise
teose välja andis, ent eelnevat kirjapandut on ta
filosoofiliselt tugevalt süvendanud.
Kronborgi loss ehitati tegelikkuses Taanit
ja Rootsit ühendava väina kaldale 1420. aastal, et kindlustada laevakaptenite kuuletumine maksunõudjatele. Iga väina läbiv laev pidi
linnale kümnist maksma, mistõttu on kindlustus ümbritsetud ähvardavate kahuritega. Hiljem on loss renessansistiilis ümber ehitatud.
Rahvajuttude põhjal tukub lossikeldris taanlaste kangelane Holger Danske, kes ärkab ja
ruttab appi kui Taanimaad ähvardab oht.

Vildede elu Kopenhaagenis
Kopenhaagenis veedetud kolme päeva
jooksul nägime Vildega seotud elurajoone
Norrebrö tööliskvartalis (neid kasarmuid kirjeldab kirjanik teoses “Lunastus”), Ny
Östergade tänaval vanalinna lähistel, sõitsime
bussiga mööda Vesterbrogadet ja uudistasime
Kopenhaageni raudteejaama taga asuvat
Trekronersgadet, kus majas nr 32 elasid Linda ja Eduard kõige kauem. Elu oli Kopenhaagenis kallis juba tollal ning Vilded olid üürikorterite võimaldamiseks sunnitud pantima
mitmeid oma väärtesemeid, ühel perioodil teenis Linda lisaraha nõudepesijana.
Lindale meeldis sageli aega veeta Taani Kuninglikus raamatukogus ning ta tahtnud üldse
palju omaette olla. Abikaasa kirjadest temale
võib kohata naljatamisi õrritavaid etteheiteid
naise üksindusvajaduse suhtes. Raamatukogu
vana hoone kõrvale on tänaseks kerkinud uus
kuningliku raamatukogu maja nimega “Black
Diamond.” Ehk on nimi sellest, et ehitise must-

Püha Birgitta kuju Vadstenas asuvas kloostris.
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jad seinad ja klaasfassaadid peegelduvad tagasi kanaliveelt, mille ääres ta paikneb. Eriti
efektne on vaatepilt õhtupimeduses. Raamatukogu uues hoones oli parasjagu näitus H. C.
Andersenist tehtud karikatuuridest.

Viljakas looming sündis just Taanis
Eduard Vildele oli kirjanikuna Kopenhaagenis veedetud aeg viljakas, siin valmis tema
loomingu paremik: "Prohvet Maltsvet", “Tabamata ime”, “Pisuhänd” ja toonastele auhindamiskomisjonidele tüliõunaks saanud "Jutustused". Oma käsilolevaid töid andis Vilde sageli lugeda oma abikaasale, kes oli Eesti esimene naisajakirjanik, et kuulda tema arvamust.
Linda redigeeris ka kirjaniku “Kogutud teosed” ning oli nõuandja igasuguste detailide
osas, niisamuti nagu mehe emagi.

Kirjandusmaja ja raudteejaam
Kopenhaageni uus ja ainuke kirjandusmaja asub vanas metodistikirikus ning avati pärast ümberehitust sel kevadel. Huvitav kohtumisõhtu selle direktoriga ning kirjandustõlgi
ja taasiseseisvumisperioodi esimese Taani,
Norra ja Islandi suursaadiku Arvo Alasega sai
teoks 25. augustil.
Tänu Arvo Alasele nägime järgmisel päeval ka Kopenhaageni raudteejaama, mille kaudu on saabunud Taani teisedki Eesti kirjanikud: Hugo Raudsepp, Fridebert Tuglas, Jaan
Lintrop jt. Väga suursugune on ka kuningliku
teatri vana hoone. Seda külastasid Vilded Taanis viibides korduvalt.

Anderseniga seotud paigad
avaldasid muljet
Kirjandusklubile kohaselt külastasime ka
paljusid Taani muinasjutumeistri H. C.
Anderseniga seotud paiku. Tutvusime kirjandusmaja lähedal asuva vana kalmistuga,
kuhu on maetud palju Taani kultuuriinimesi,

Vahtkonna vahetus kuninganna lossi ees Amalienborgis.

teiste hulgas filosoof S. Kierkegaard ja kirjanik H. C. Andersen. H. C. Anderseni mälestussammas asub südalinnas, terve linn on aga
täis tipitud valgeid jalajälgi, mis samuti "kuuluvad" Andersenile ja juhatavad turiste temaga seotud paikadesse.
Erilise mulje jättis Anderseni katusekamber Vingardsträde 6 Magazine du Norde`is,
mille avastamine pole aga turistile sugugi lihtne. See kirjaniku ülikooliastumise aegne tuba
asub meie Viru keskuse taolise kaubamaja ühes
tiivas ning näituse kohta polnud tänaval ega
maja ees ainsatki viita, mis tundus kaunis kummaline, kuid hiljem andis muuseuminurka haldav administraator sellele ka vastuse – kirjanik elab ikka vaikselt ja tagasihoidlikult, märkamatuks jäädes.

Kopenhaagenis on palju vaatamisväärset
Südalinnas paiknes Taani kuulsa skulptori Thorvaldseni muuseum, mille hoone on ehitatud spetsiaalselt tema tööde eksponeerimiseks. Seegi paik oli Vildede lemmikkohaks.
Niisamuti spiraaltorniga kirik, kust avanes vaade kogu Kopenhaagenile.
Amalienborgis kuninganna lossi ees saime
aga näha vahtkonnavahetust, kuid rohkem siis-

Eesti ja Taani on ajalooliselt
tihedalt seotud
Läänemeri on Eesti ja Taani kaldaid uhtunud aegade hämarusest.
Seega on kahe maa ühine ajalugu pikem kui meie ajaloomälu, mis
suures osas põhineb kirjalikel allikatel.
Taanlased valitsesid Rävalat, Harju- ja Virumaad 1227. aastani,
mil Saksa ordu kogu Eesti ala vallutas. Ent juba 1238. aastal, mil
sõlmiti Stensby leping, pidid sakslased osa võimu käest andma ja
Põhja-Eesti uuesti Taanile loovutama. Vasallide nimed ja maa administratiivne jaotus on tunduvalt paremini teada just Põhja-Eestis, sest 1240. aastate algul koostati ilmselt siin tegutsenud taani
preestrite märkmete põhjal nn Taani Hindamisraamat (Liber
Census Daniae). Selle alusel on arvatud, et veel 13. sajandil olid
vähemalt 4% vasallidest eestlased, kes võisid pärineda vallutuseelse ülikkonna seast. Millal aga Põhja-Eesti keskusest Lindanisest
Tallinn sai, pole kellelegi kindlalt teada, kuid võimalik, et selline
nimetus tuli just taanlaste valitsemisajast – Taani linn – Tallinn.
Jüriöö ülestõusu ajal (1343 – 1345) vahetus võim taas. Taanlased ei suutnud eestlasi alistada ning kutsusid hädas appi just Sak-

ki turistidehulka, kes oli traditsiooniväärtusega
sündmust vaatama kogunenud. Väga huvitav
oli külaskäik vanasse portselanivabrikusse
Frederiksbergi linnaosas, kus muide oli käinud
ka härra Vilde, kui ta kolmandat korda 1919.
aastal Kopenhaagenis viibis.
Vilde käikudest portselanivabrikusse teame tema säilinud kirjavahetuse põhjal, kus ta
kirjeldab, kuidas oli kolm korda lausa vabriku
direktori jutul käinud, et Lindale taldrikut tellida. Linda kollektsioonist olnud puudu just see
kindel nõu.
Mida tollal aga tänasel kujul polnud, on
Lousiana moodsa kunsti muuseum
Humlebaek´is, kus oli just avatud ülevaatenäitus prantsuse kunstniku H. Matisse`i elust ja
loomingust.
Hämaravõitu saalides ringi liikudes (Taanis
kaitstakse kunstiteoseid valguse eest kõigi reeglite kohaselt) ja H. Matisse`i originaalkirju (kõik
kirjad ja postkaardid oli Matisse kaunistanud kirevate joonistustega, enamasti lilledega) lokaalse valgusega vitriinides lugedes, avanes meie ees
kunstiteoste sünnilugu, mis moodustab olulise
osa Euroopa kultuuripärandist.
Eli Pilve
Jüri kihelkonna ja Rae valla muuseum

sa orduväed, kellele Põhja-Eesti 1346. aastal ka maha müüsid.
1559. aastal taastus Taani võim Eesti alal, sedapuhku Saare-Lääne piiskopkonnas.
Lähiajaloos on Eesti-Taani suhted tunduvalt sõbralikumad. Eesti
iseseisvumist tunnustas Taani 1921. aastal, taasiseseisvudes taastati diplomaatilised suhted juba 24. augustil 1991. Kahe riigi vaheline koostöö on arenenud stabiilselt nii poliitika kui kultuuri vallas.
1990. aastal asutati Taani Kultuuriinstituut Tallinnas, mille ülesandeks on tuua siia esinema erinevaid Taani kultuuritegelasi ning
edendada muuhulgas taanikeelse kirjanduse tõlkimist eesti keelde.
Nii on eesti lugejaile kättesaadavad Taani kirjanikud Villy Sørenseni,
Karen Blixeni, Steen Steensen Blicheri ja Peter Freucheni teosed.
Eesti kirjandusest on taanlastel võimalik lugeda Jaan Krossi, Jaan
Kaplinski, Viivi Luige ja Emil Tode loomingut.

1991. aasta novembrist tegutseb Eesti Taani Selts ning sõsarorganisatsiooni Taani Eesti Seltsi kuulub ligi 400 liiget. Taanis elavad eestlased on loonud lisaks ühenduse “Eesti Kodu”. Eesti ja
Taani suhetest saab täpsemalt lugeda Eesti Välisministeeriumi internetiaadressilt www.vm.ee.
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Läheneb Jüri Muusikaseltsi 140. aastapäev
1886. aasta jaanuaris sündis meie Rae vallas
Jüri kihelkonnas lauluselts. See oli üks esimesi Eestis ja tegutses aastakümneid silmapaistvalt nii talurahva laulukultuuri kui üldse hariduse edendamisel.
Seltsitegevuse edendajaks oli 1858. aastal
Jürisse köstriks tulnud Gustav Kraemann. 1865.
aasta sügisest hakkasid noored inimesed igal pühapäeval lauluharjutustel käima. See kestis mõne kuu ja 15. (27.) jaanuaril 1866. aastal koostati Jüri Muusikaseltsi põhikiri. Selle kinnitas Eestimaa kuberner sama aasta juulikuus ning juba
samal suvel esines Jüri segakoor rahvariietes väga edukalt Talllinnas saksa laulupeol.
1893. aastal kuulusid seltsi meeskoor, segakoor ja vastloodud pasunakoor. Need kollektiivid võtsid osa ka 1869. aastal toimunud
laulupeost. Esineti ka võistulaulmises, kus Jüri pasunakoor võitis esikoha.
Jüri Muusikaseltsi järglane – Jüri segakoor
– alustas järjepidevat tööd taas 1968. aastal, kui
Lehmja 8-klassilisse kooli tuli direktoriks Henn
Kärp, kes asus ka koori juhendama. Juba tollest
ajast on korraldatud kontsertreise, sõlmitud sõprussidemeid nii kodumaal kui ka kaugemal. Osa
on võetud kõikidest üldlaulupidudest, esinetud
maakondlikel ja valla üritustel. Lisaks on toimunud meeleolukad koorisisesed stiilipeod.
Jüri Muusikaseltsi 120. aastapäeva tähistamine 1986. aastal oli segakoori jaoks üks tõsisematest ettevõtmisest. Tõsine just seetõttu, et
oli veel sügav nõukogude aeg, aga üritusest kujunes tõeline põlvkondade rahvapidu.
Anne Rentel
Jüri segakoori president 1980-ndatest

Jüri segakoor osalemas Elva päevadel, koos teiste lauljatega esineti ühendkoori kontserdil.

Tänavust hooaega alustas Jüri segakoor
25. septembril Assaku (Lehmja) koolimajas toimunud laululaagriga. Uusi lauljaid oodatakse aga kõikidesse häälerühmadesse
ning Rae Kultuurikeskuse valmimisel hakkab koor koos käima
teisipäeviti 18.00-20.00
Segakoori dirigent on Kristi Toomra.
2006. aastal tähistatakse ka Jüri Muusikaseltsi 140. aastapäeva.
HEA LAULUSÕBER! TULE SINAGI LAULMA!

Vaskjala lahingu mälestushetk Jüri kalmistul
22. septembril möödus 61 aastat Vaskjala lahingust ja seetõttu toimus Jüri kalmistul mälestushetk, vallavanem asetas lahingus hukkunud meeste haudadele lilled.
Heino Jalakase poolt koostatud ülevaate
järgi hakkasid 21. septembril 1944. aastal Vaskjalas Pirita jõe silla ümbrusesse kogunema saksa vormis Eesti rahvusest sõdurid. Nad lubasid
Pirita jõe Tartu mnt poolsel kaldal hakata vastu Punaarmee sissetungile Tallinnasse.
Üldist vastupanu hakkas organiseerima keegi Soome poistest, kes oli lõpetanud Soome sõjakooli. Meestele tehti teatavaks, et Tallinnas
on kuulutatud välja Eesti Vabariik ning nemad
on nüüd noored vabariigi sõdurid. Kohalike elanike arvates kogunes sinna mehi 50-60 ringis.
Relvastuseks olid ainult kerged relvad koos mõne saksa raskekuulipildujaga. Räägitakse ka
paarist tankirusikast, millede kasutamine ebaõnnestus. Suurem osa meestest ööbisid 21.-22.
septembri öösel ümberkaudsetes majades.
22. septembri hommikul hakkas kostma
Raasiku poolt liikuva tankikolonni mürin. Sõdurid võtsid sisse positsioonid Pirita jõe kaldal. Eraisikud ja poisikesed, kes olid tulnud
sõdurite tegevust vaatama, saadeti minema,
öeldes, et varsti läheb tõsiseks lahinguks.
Peagi ilmus Pajupea poolt nähtavale vaen-

lase luuretank. Tankikahuri taga oli trobikond
automaatorit. Nende meeste peale suunati püssi- ja kuulipildujate tuli. Üks punaarmeelane sai
kohe surma ja mõned haavata. Tank tõmbus tagasi ja üsna pea hargnesid tagapool sõitvad tankid ahelikku ning suunasid jõekaldale ja lähedalasuvatele majadele kahurite ja kuulipildujate
tule. Kogu Pirita jõe kallas ja selle ümbrus sattus tugeva kahuri- ja kuulipilduja tule alla. Mürsud lõhkusid kivihunnikuid, mille taga mehed
end varjasid. Polnud midagi teha, tuli taanduda.
Suurem osa mehi, kasutades jõe kallast varjuks,
taganesid pikki jõe sängi Vaida suunas.
Surmasaanud punaväelane jäeti maha ning
alles järgmine päev maeti ta ajutiselt Pirita jõe äärde. Hiljem viidi ta sealt kuhugi ära. Tankikolonnis arvati olema üle kahekümne tanki, kuid koos
sõdurite veoks mõeldud masinate ja majandusmasinatega arvati kokku 60 ringis. Sama tankikolonn jõudis ka kõige esimesena Tallinna.
Ka Assakul valmistuti Soome poiste õhutusel vastupanuks, kuid kuuldes Vaskjala poolt
tugevat kahurimürinat ning nähes majade põlemisest tekkinud suitsusambaid, loobuti vastupanust ning mindi laiali.
Noore valitsuse poolel võidelnud meeste
kaotused olid neli surnut ja mitmed haavatud.
Surnud kangelased olid:

Krista Koppel haridus- ja kultuuriametist ning vallavanem Raivo Uukkivi asetasid Vaskjala lahingus hukkunute haudadele mälestusküünlad.

1. Heldor (Heldur) Sirk Soome poiss,
pärit Võrust, sündinud 04.12.1923
2. Arnold Niit pärit Saaremaalt, sündinud
17.07.1927
3. Hugu Urva pärit Harju Kose
4. Nimi teadmata vanus 32-34
Hugu Urva viidi omaste poolt oma kodukohta. Ülejäänud kolm on maetud sellel ajal öösel
salaja Jüri kalmistule ühishauda. Arvatakse, et
matjateks olid sõjapõgenikud, kes põgenesid oma
kodudest Tallinna poole, lootusega, et siin suudetakse punaarmee pealetung peatada.
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Positiivsete tunnetega uude õppeaastasse
Taaramäe lasteaia töötajad alustavad seda õppeaastat vägagi suurte lootuste ja ootustega. Majas
tehtud kapitaalremont tõi meile küll palju lisatööd, kuid kindlasti ei jää ka rõõm kaasaegsest
ja nõuetele vastavast hoonest tulemata.
Meie maja fassaad sai värskendust kolm
aastat tagasi, köögiblokk ja saal remonditi eelmisel aastal. Sel suvel uuendati maja elektrining veevarustuse ja küttesüsteeme, paigaldati turvasüsteemid. Süsteemide vahetus tingis
ka ruumide uue siseviimistlusvajaduse ja ka
lagunema hakanud mööbel saab välja vahetatud. Oleme väga tänulikud vallavalitsusele,
kes on silmatorkavalt palju teinud viimastel
aastatel just laste elu-olu parandamiseks. Täname ka lapsevanemaid, kes suhtusid ajutistesse ebamugavustesse ja remondist tingitud
lasteaia pikemasse kinniolekusse mõistvalt.
Nüüd on meie lasteaias jäänud veel vaid üks
suurem lahendamist vajav ülesanne. Lagunenud aed ja lääpas väravad torkavad nüüdseks
kordatehtud maja juures häirivalt silma ja ei
paku piisavalt turvalisi tingimusi lastehoiuks.
Sel suvel sai peale hoonekorrastuse veidi
"kohendatud" ka meie lasteaia töötajate erialane silmaring. Kevadel külastasid meie lasteaeda Soome kolleegid, kellega meil tekkis
side tänu ühe meie kasvataja sealtöötavale õele. 12.augustil oodati meid vastukülastusele.
Meri, mis enne seda päeva oli küllaltki mässumeelne, soosis meie reisi ja oli rahunenud.
Nii minnes kui tulles kohtasime laevas oma
lasteaia lapsi peredega. On tore, et pered leiavad aina rohkem võimalusi ühisteks reisideks.
Mõne lasteaialapse reisikaart on juba märksa
eksootilisem kui enamikul kasvatajatest.
Meie aga ei läinud seekord lihtsalt reisile
ja ka ühtegi poeskäiku polnud meil kavas, sest
soovisime ühe päevaga tutvuda Soome lasteaedade päevakava ja elutingimustega ning külastada teadusnäitust "Heureka".

ti nende poriseks saanud kummikud ja kummiülikonnad tuulekojas veega üle.
Riiete ja jalanõude kuivatamiseks olid
spetsiaalsed kuivatuskapid. Laste päevategevused läksid edasi sujuvalt väikeste gruppide kaupa, ei olnud korraga trügimist kitsastes esikutes ega kraanide juures. Õppetegevusi viiakse läbi enamasti väikestes
gruppides.
Kuna igas 20-lapselises rühmas oli 4 kasvatajat ja mitu väikest rühmatuba, oli selline
lähenemine võimalik ja ka põhjendatud laste
erivanuselisuse tõttu. Me nägime muusikatundi, vestlustundi, voolimis- ja maalimistundi.
Kui meil on klaver laste laulutundides põhiliseks saateinstrumendiks, siis seal kasutatakse
seda üsna vähe. Näiteks aeg-ajalt hommikuti
käib juhataja Hannele kitarriga kõik rühmad
läbi ja laulab koos lastega.
Vestluses ja maalimises on Eestis lasteaedadel pandud suur rõhk uute teadmiste ja oskuste omandamisele, kuid Soome lasteaias on
olulisem laste emotsionaalsete tunnete väljendamisvõimalus. Näiteks 2-3 aastaste laste maalimistunnis tegutses iga mudilane sinise ja kollase näpuvärviga, riietuseks maani T-särk - kuni ta peagi avastas, et paber on muutunud roheliseks. Emakeeletegevusse oli kaasatud ühe
rühma kõik 4 täiskasvanut, kes "illustreerisid"
muinasjuttu, mängides kostümeeritult raamatutegelasi. Seejärel anti lastele aega mõelda
loomakese peale, keda võiks voolida. Üllatus
- koputati, ja ukse taga istus varem kadunud
mänguasi - tegelane raamatust, kes laste ühisel otsusel rühma uue kodu leidis.
Igast tegevusest peegeldus hea meeskonnatöö. Muusikatund lõppes toreda laulumänguga, kus iga salmi lõpul kõdistati üks laps välja
- sööma. Ühel väikesel tüdrukul (Tea) oli samal
päeval sünnipäev ja meil oli võimalus näha
omapärast traditsiooni selle tähistamiseks.

Perepäevahoid ehk kodurühmad on Soomes
väga levinud.

Kannisto uus rõngasplaneeringuga lasteaed.

Soome mänguväljakud pakuvad lastele mitmekülgset tegevust.

Eelkõige on oluline laste areng
Külas Vantaa lasteaedades
Vantaa lasteaiad Kivistö ja Kannisto, mida soovisime külastada, asuvad pealinnast Helsinkist umbes sama kaugel kui Jüri Tallinnast
ja teeäärsete firmade logosid vaadates tundus,
et kõik on sama, mis meil.
Kõigepealt võeti meid kohvi ja hommikusöögiga vastu üle 30 aasta töötanud 4-rühmalises Kivistö lasteaias, mis võlus meid eeskätt
oma maalilise asukohaga. Vaatamata vihmasele ilmale olid lapsed õues ja tuppa tulles uhu-

Soome lasteaial ei ole lugemaõpetamise
kohustust, kuid laste arengut jälgitakse väga
tähelepanelikult. Kui leitakse, et lapsel on mingis osas probleeme, leitakse talle terapeut või
tugiisik.
Kivistö lasteaia juhataja Hannele Karenko
tegeleb ka ümbruskonna kodurühmade elu korraldusega. Ta näitas meile kahte kodurühma
ja nägime, et nendega on väga soe, siiras ja
usalduslik suhe. Kodurühma kasvataja tegeleb kuni nelja lapsega (osa võivad ka enda

omad olla) selleks kohandatud ruumides ja
valmistab ka ise lastele süüa.
Väga hubane oli suvilast kodulasteaiaks
kohandatud majake, kus 8 lapse hoiuga tegeles 2 hoidjat. Eesti tervisekaitse leiaks seal tõenäoliselt hulgaliselt "euronõuete" rikkumisi,
kuid Soome lapsevanemad pidid just sellist
lapsehoidu eelistama laste esimestel eluaastatel ja see teenus maksab neile samapalju, kui
tavalasteaed, s.o. 200 eurot kuus (olenemata
lapse kohalkäimise sagedusest).
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Meie meelest oli see kodurühm küll puhas ja lastesõbralik ja sisustusest oli näha, et
ei tegeleta mitte ainult hoiuga, vaid ka lapse
arendamisega. Põhiline, mis eristab Eesti ja
Soome alusharidussüsteemi, on see, et Soome
puhul säilib loomulik keskkond ja vastastikune usaldus. Eesti lasteaedades on aga varajane ja kontrollile allutatud teadmistepõhine õppekorraldus.
Soome lasteaiarühmas töötab 1 õpetaja, 2
kasvatajat, lisaks vajadusel tugiisik ja eraldi
veel kogu maja koristaja.

Uus maja üllatas meeskasvatajatega
Pärastlõunal tutvustas Kannisto lasteaia
juhataja Merje Alhoke meile uut ja modernse rõngas-planeeringuga lasteaeda, kus asus
ka naistenõuandla ja mis pakkus võimalust
ka kodus lapsi kasvatavate emade kokkusaamisteks ning teismeliste kooliväliste ürituste korraldamiseks.
Seal pakuti meile maitsvat lasteaia lõunat
ja staažikas tegevusterapeut tutvustas loenguvormis Soome erivajadustega laste abistamisaluseid. Selles lasteaias ringkäiku tehes ei näinud me liigset luksust ega siledaksklanitud
ruume, kuid korralikku ja vajalikku koduteh-
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nikat ning laste mitmekesiseks arendamiseks
loodud võimalusi.
Seal kohtasime ka kahte mees-kasvatajat, kes tundusid oma pikkade ponisabadega toidukäru lükates siiski maskuliinsed. Ega
meeskasvataja pole Soomeski tavaline ja
lapsedki olid nendesse algul kõhklusega suhtunud, kuid nüüd pidid väga vaimustuses
olema.
Õhtupoolikul "Heurekasse" jõudes olime muljetest niivõrd tulvil, et oli raske süveneda väljapanekutesse. Kivistö lasteaia
külalislahke juhataja Hannele oskas meid
veelgi üllatada omavalmistatud pirukate,
morsi ja kuuma kohviga. Kogu muljeterohke päev tipnes sealses kuppelkinos nähtud
filmiga delfiinidest, mis oli tõesti väga efektne ja köitev.
Koju Jürisse jõudsime tagasi täpselt
keskööks. Lasteaia värava juures lahku
minnes mõtlesime peale nädalavahetust
algavale tööle värskeltremonditud majas
ja Soome lasteaedades nähtud positiivsete kogemuste rakendamisvõimalustele meie
lasteaias.
Loomulikult ei ürita me valimatult kõike
kopeerida, kuid kindlasti leidis igaüks mida-
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gi, mida sooviks omagi töös kasutada. Jagamisväärseid töökogemusi ei ole vaja alati üle
merede otsida, kindlasti on midagi õppida ka
oma lähematelt naabritelt. Soomes torkaski
silma, et piirkonna lasteasutuste vahel oli hea
koostöö. Selleni peaksime küll jõudma.
Siinkohal tahakski tervitada algava õppeaasta puhul kõiki Rae valla kasvatajaid, õpetajaid ja lapsevanemaid luuleridadega:

Mõnel hommikul väsinud oled
pea tühjana kõmisev näib.
Kuid laps selles süüdi ei ole,
et miski su närvidel käib.
Su ees on säravad silmad,
nüüd silitad hellalt ta pead.
Mis siis, et viletsad ilmad,
tahaks pakkuda midagi head.
Sa tead ju, kust leida võib rõõmu
ja põnevaks muutubki päev.
Siis jagades teadmistesõõmu
kõigest osa sa saad, küll näed.
Eda Murd ja Kristiina Saarik
Taaramäe lasteaia õpetajad

Lagedi koolilapsed osalesid üle-eestilisel ratsaspordipäeval
20. septembri hommik algas nagu iga teinegi
selle kuu vihmasevõitu ja pisut hall hommik.
Küll aga erines see päev Lagedi Põhikooli 4.
ja 5. klasside õpilaste jaoks teistest päevadest
selle poolest, et neile pidid koolimajja külla
tulema ratsasporditreenerid.
Kui kellaosuti seierid lähenesid kella kahele päeval, nad tulidki - kaks Lagedi Ratsaspordikooli treenerit. Riina Seder ja Ain Unt
olid suurt õpilaste hulka nähes silmnähtavalt
kohmetunud. Aga õnneks oli neil vastas kooli 4. klassi juhataja Katri Sild, kes paistis enne saabuvat üritust olema sama elevil kui tema noored kasvandikud.
Nobedasti ja asjalikult juhatas ta kogu selle seltskonna teise korruse vene keele klassi,
kus võis alata sissejuhatus Eesti Ratsaspordi
Liidu poolt koostöös klubide ja koolidega korraldatud üle-eestilisse ratsaspordipäeva. Kasutades sülearvutit ja Lagedi põhikooli suurepärast projektorit, mindi spordiala tutvustamiselt
sujuvalt üle filmide vaatamisele. Kui algas video, mis kajastas Lagedi Ratsaspordikooli õpilaste tegemisi Kurtna krossil, siis tundus, et ka
kõige suuremad klassi "jutupaunikud" on oma
põhitegevuse unustanud. Filmid vaadatud, võeti ette jalutuskäik viie minuti tee kaugusel asuvasse Lagedi Ratsaspordikooli.
Seal sai oma käega hobuseid katsuda, tehti neile pai ja mõni julgem andis enda käest
õunagi. Ja loomulikult tehti väikest ratsasõitu. Saadi teada, et hobused magavad püsti; et
ratsahobuse juhtimiseks kasutatakse ratsmeid
mitte ohje; et talli õhk peab olema väga puhas
ja hobust ei tohi pidada koos lehma ega notsudega ühes ruumis ning et hobune on tegeli-

Laste seas tekitas elevust teadasaamine, kuidas õieti hobuse selga istuma saab.

kult loomult väga arg olend; et hobuste Rigoleti
ja Havanno bokside kohal rippuvad võistlustel võidetud rosetid on ainult väike osa nende
koguarvust ning et Lagedi kiige küljes olevad
laste turnimispalgid on hoopis ratsakooli krossitõkked.
Ratsakooli ponisportlased näitasid lastele, kuidas õigesti hobuse selga minna ja seletasid, miks ei tohi hobuse selja tagant läbi minna. Kui ürituse lõpusõnad treenerite poolt kaunilt öeldud said, siis jätkus päris palju neid,

kes jäid uudishimust talli treeningutest osavõtjate tegemisi pikemalt vaatama.
Siinkohal ütleme Teilegi need lõpusõnad,
mis said öeldud Lagedi Põhikooli õpilastele:
tehke sporti, kui teil on selleks kodu lähedal
võimalust, mängige jalgpalli, tehke kergejõustikku, jookske, kasutage iga võimalust, aga
mis kõige parem: osalege ratsasporditreeningutel. Ilusat sügist kõigile!
Ain Unt
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Nublu kinkis lastele kojuviimiseks suitsuandurid
Kooli alguse puhul jagasid päästetöötajad
koos päästekoer Nubluga kõikides Eestimaa koolides 1. klassi läinud lastele ja
nende vanematele nii ohutusalast teavet
kui kingitusi.
Projekti raames jagati ka Rae valla
koolides brošüüre „Nublu kaitseb ja õpetab” ning lapsevanematele anti koosolekutel koos vastava teoreetilise õpetusega
üle ka suitsuandurid. Päästeameti teatel
õpetatakse nii brošüüre kui suitsuandurite jagamisega lastele ja nende vanematele seda, kuidas kodus õnnetusi ennetada
ning mida ja kuidas teha siis, kui õnnetus
ikkagi juhtunud on.
Päästeameti Nublu projekti toetavad ka
mitmed suurfirmad, teiste hulgas ka meie
vallas asuv AS Kalev.

Nr 1
11:10
11:20
11:25
11:35
11:45
11:50

Vaida ring
Ellaku
Vaida Raamatukogu
Patika
Kurna
Vana-Aaviku
Jüri GM

Nr 2
11:15
11:18
11:32
11:25
11:35
11:42
11:50

Lagedi-Pajupea-Jüri
ring
Lagedi Post
Lagedi kool
Seli küla
Tuulevälja küla
Pajupea
Karla küla
Jüri GM

Nr 3

Peetri küla-Jüri

11:15
11:20
11:22
11:35
11:43
11:50

Nr 1
7:10
7:20
7:35
7:50

Mõigu
Peetri küla
Veski
Rae küla
Pildiküla (tankla rist)
Jüri GM

Vaida-Jüri
Ellaku
Vaida kool
Kurna
Jüri GM

Nr 2
Pajupea-Jüri
7:50 Pajupea bussipeatus
Vaskjala bussipeatus
8:00 Jüri GM

Nr 4 Jüri-Vaida-Ellaku
18:00 Jüri GM
Vana-Aaviku
Kurna
Patika
Vaida Raamatukogu
Ellaku

Nr 5 Jüri-Pajupea-Lagedi
18:00 Jüri GM
Lasteaed Taaramäe
Vaskjala sild
Pajupea
Leivajõe AÜ
Tuulevälja küla
Kadaka küla
Lagedi kool
Lagedi post
Lagedi kauplus
Kurna
Nr 6 Jüri-Järveküla-Mõigu
18:00 Jüri GM
Pildiküla (tankla rist)
Rae küla
Peetri küla

Nr.3
16:00
16:15
16:35
16:45

Jüri-Vaida
Jüri GM
Kurna
Vaida
Ellaku

Koolibussid
Nr 1
6:50
7:05
7:10
7:12
7:16
7:20
7:24
7:32
7:40
7:45
7:52
8:00
8:03

Lagedi lasteaed Jüri - Lehmja
Kurna
Lagedi kauplus
Lagedi post
Lagedi kool
Kadaka küla lõpp
Tuulevälja küla
Leivajõe AÜ
Vaskjala sild
Lasteaed Taaramäe
Lehmja kool
Rae küla
Tiigi
Lehmja kool

Nr 2 Jüri-Pajupea-Lagedi
16:00 Jüri GM
Vaskjala bussipeatus
Pajupea bussipeatus
Lagedi

Nr 1
7:24
7:30
7:32
7:35
7:39
7:41
7:43
7:46
7:49
7:51
7:57

Annuse-JärvekülaLehmja-Rae-Jüri
Rae
Annuse
Peetri
Mõigu
Leerimäe
Veski
Järveküla
Lehmja kool
Assaku bussipeatus
Pildiküla (tankla rist)
Jüri GM

Nr 3 Jüri GM-Lagedi
18:00 Jüri GM
Lasteaed Taaramäe
Vaskjala sild
Pajupea
Leivajõe AÜ
Tuulevälja küla
Kadaka küla
Lagedi kool
Lagedi post
Lagedi kauplus
Kurna

Jüri - Järveküla Nr 4 Mõigu
16:00 Jüri GM
16:10 Lehmja kool

Assaku koolimaja- Peetri
Nr 2 piirkond
14:50 Lehmja kool
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Rae Koss alustas hooaega tõsise treeninglaagriga
Seoses läheneva hooaja algusega kasutas Rae
valla korvpalli esindusmeeskond Rae Koss
ning duubelmeeskond Rae Koss II augustikuu
kolmandat nädalat tõsiseks treeninguks Haapsalu spordilaagris.
Laagris leidus tegevust igast valdkonnast
– mängijad said ujuda, aeroobikatunnis jalgu
sirutada, end spinningus proovile panna ning
nautida hommikusi metsajookse.
Ühistest ettevõtmistest ei jäänud kõr-

vale ka vigastatud mängijad – neile pakuti
võimalust saada taastavaid massaaže, võimlemistunde spetsialistide käe all ning magnetravi.
Kuna sellel hooajal mängitakse esmakordselt esiliigas, siis on võistkond endale seadnud
palju olulisi eesmärke, mille täitmiseks on oma
jõude täiendatud uute mängijatega.
Hooaeg ei lähene aga probleemideta. Rae
Koss seisab silmitsi mitmete raskustega män-

gupaiga leidmisel. Sel aastal läheb remonti Jüri Gümnaasiumi võimla, naabervallas Kiilis
aga spordisaali valmimine venib. See toob
meeskonnale olulisi lisakulutusi. Olles alati
leidnud toetust Rae vallalt, loodab Rae Koss
ka seekord koduvalla spordilembusele ning
abile nendest muredest jagu saamisel.
Tõnis Vahesaar
Rae Kossu pressiðeff

Rae Koss esimest aastat esiliigas
Valla korvpalli esindusmeeskond Rae Koss
alustas edukalt oma esinemist Eesti Meistrivõistlustel. Esiliigas võideti esimene kohtumine, mängiti Jõhvi/Toila meeskonnaga ja võideti tulemusega 80:77.
Rae Kossu uue hooaja plaanidest räägib
oma intervjuus Madis Sarik, kes läbis hiljuti
ka Eesti Korvpalli Liidu juures toimunud treenerite kvalifikatsiooni koolituse.

Milliste eesmärkidega alustab Rae
Koss esimest aastat esiliigas? Kas plaanid on tehtud konkreetse tulemuse
saavutamiseks või võtate seda kui nn
õpipoisiaastat?
Rae Koss võtab I liigasse jõudmist väga
tõsiselt, iga uus algus on seotud õppimise
ning enesetäiendamisega. Meeskonna eesmärk
on EMV korvpalli I liigas kindlalt kanda kinnitada. Treeningplaanid on seatud selliselt, et
jaksu ja vaimu jätkuks terveks hooajaks, ehk
siis terve suve on tegeldud vastupidavusliku
vundamendi ladumisega.
Meeskonna treening eeldab kõigi
meeste tõsist suhtumist, eelkõige treeningutel
osalemist. Õpipoisi aasta on see eelkõige mulle, sest olen esimest aastat treener, küll teine

treener, kuid see ei kahanda sugugi minu vastutust ettevõetu ees. Panen hoolega kõrva taha, mida esimene treener Urmas Iher treeningutel ja võistlustel teeb. Enamusel meeskonna liikmetel on I liiga kogemus olemas, aga
õppida on kõigil.

Kes on esiliigas Rae Kossu jaoks
kõige raskemad vastased ning kellega loodate rinda pista kui võrdsed
võrdsetega?
Esimeses liigas on kaks kaheksast gruppi.
Ülemine ots tugevam, alumine ots nõrgem,
meie oleme praegu alumises otsas, nagu uustulnukatele kohane. Kes tegelikult kuhu kuulub, see selgub kevadel.

Mida näitavad esimesed mängud kas kohtumised on olnud tehniliselt
või füüsiliselt-vaimselt oluliselt
raskemad võrreldes eelmisel hooajal
toimunud mängudega? On see vahe
teise ja esimese liiga vahel otseselt
tuntav?
Teise ja esimese liiga vahe on kindlasti tuntav, kuid on raske prognoosida kelle-

Rae Kossu teine treener Madis Sarik, kes läbis
hiljuti ka treenerite kvalifikatsiooni koolituse.

Rae Kossu esiliigamängud oktoobrikuu
alguses
6. oktoobril kell 19.30 kohtuvad Jüri
Gümnaasiumi saalis Rae Koss ja Hansapank
Täpsem info mängude kohta www.
basket.ee
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gi tugevust, sest meistriliigas olid suured
muudatused (meeskondade arv vähenes).
Seoses sellega tõusis I liiga tase, kuna sinna lisandus hulk meistriliiga mängijaid. Esimesed mängud on kindlasti otsimine ja katsetamine.

Kas ja kuivõrd on muutunud Rae
Kossu trennikavad ja koosseis seoses esiliigas mängimisega?
Algaval hooajal on korvpalliklubil Rae
Koss kaks meeskonda. Vanemad olijad
mängivad Eesti Meistrivõistluste I liigas
ja Harju Meistrivõistluste I liigas ning uus
meeskond e. Rae Koss FM (farmmeeskond) Eesti MV III liigas ja Harju MV II
liigas. Rae Koss FM-lt ootame II liigasse
jõudmist ja põhivõistkonnale järelkasvu
kasvatamist. Kõigile noormängijatele antakse vajadusel võimalus mõlema meeskonna eest mängida.

SPORT
Treeningute korraldamise teeb raskeks
see, et meil ei ole päris kindlat kodusaali.
FM-le rendime saali Lasnamäel ja põhimeeskond peab varsti Jürist Kiili kolima.
Ootame väga Jüri Gümnaasiumi spordikompleksi valmimist.

Milline on klubi rahaline seis eelarve, tulud-kulud, kes on suurimad
toetajad?
Rahaga on, nagu alati, keeruline. Saalide
rendid, võistlusdressid, transport, liigade osavõtu maksud, tervisekontrollid jne. jne. - kulud on suured, number on kuuekohaline. Treenerid teevad oma tööd ühiskondlikus korras.
Suurimate toetajatena nimetaksin Hansaviimistluse OÜ-d, ansamblit "Meie Mees" ja OÜ
Hansainvesti.
Vallalt ootame muidugi suuremat toetust,
kui see siiamaani on olnud, sest eks ole me ju
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visiitkaart sportlikule ja edumeelsele vallale.
Hooaja jooksul peavad Rae Kossu kaks meeskonda kokku ligikaudu 100 mängu üle Eesti,
rinnal Rae valla logo.

Kui oluline on Rae Kossu jaoks
moraalne toetus, pean silmas oma
fänniklubi?
Rae Kossu korvpalliklubil on täna ligikaudu 50 aktiivset fänni. Eriti meeldiv oli viimasel mängul tõdeda naisfännide osakaalu kasvu, kes oma kohalolekuga noortele meestele
palju eneseusku ja motivatsiooni lisasid.
Fännklubi kinkis ka Rae Kossule hümni,
mille nad ise linti olid laulnud. Ise loodan, et
noortele fännidele tekivad meie meeskondadest peagi eeskujud, kelle kombel tahetakse
isegi korvpalliplatsil võidelda! Fännid on lahutamatu osa Rae Kossust.

Sügisturniir korvpallis näitas võidujanuseid meeskondi
Septembrikuu esimesel laupäeval korraldas
korvpalliklubi Rae Koss Kirikumõisa pargis
esimese ürituse. Sügisturniiri raames kohtusid
korvpalliväljakul viis meeskonda: Rae Koss,
Andrese Sõbrad, Scandic Hotel, Kose ning
Rae Kossu noortemeeskond.
Pingeliste lahingutega näitasid külla saabunud osalejad, et väljakule oli tuldud võidujanustena. Turniirist osavõtnutele jagati T-särgid ja meeneid Rae vallalt ning saadi lubadusi, et järgmisel sügisturniiril on osavõtjate ring
laiem. 5+5 süsteemis mängitud turniiril kuulus võitjaau meeskonnale Andrese Sõbrad. Teise koha sai Rae Koss ning kolmandale kohale jäi Scandic Hoteli meeskond.
Mitmed kohalkäinud pealtvaatajad sõnasid, et selline üritus võiks kujuneda tavaks,
sest Jüris mängitakse aktiivselt korvpalli ning
vana hea spordikultuur on vajunud unne. Korvpalliklubi Rae Koss igatahes teeb omaltpoolt
võimalikult palju, et seda unest äratada.
Tõnis Vahesaar
Killumees ja Rae Kossu pressiðeff

Päikesepaisteline ilm lubas nautida tõeliseid korvpallilahinguid.

Aitado judoklubi
trenniajad
Eelkooliealiste rühm (5-6 aastased)
E ja N kell 17.30
Algajad 7-aastased ja vanemad
T ja R kell 6.00
Väiksemad edasijõudnud
E ja N kell 18.30
Suuremad edasijõudnud
T ja R kell 17.30

Trennid toimuvad
Jüri Gümnaasiumis.

Viie meeskonna seast kuulus võitjaau meeskonnale Andrese Sõbrad.

5+5 süsteemis mängitud sügisturniir võiks
edaspidi kujuneda traditsiooniliseks.

Täiendavat infot annab
treener Krister Parbo,
tel: 55 666 439 ja e-post:
kristerparbo@hot.ee
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Tehnopargis sõideti Supermotot
3. septembril toimunud Jüri Supermoto Cup
oli ühtlasi ka Eesti lahtiste meistrivõistluste
eelviimane etapp. Lisaks Eesti paremikule pidid motovõistlusel osalema ka tugevad sõitjad Lätist, Leedust ja Soomest.
Nagu ka krossi- ja ringrajavõistlustel, selgus lõplik osavõtjate nimekiri alles võistluspäeva hommikul. Rada kulges Jüri Tehnopargi uutel asfaltteedel ning lisaks võistluse jaoks
spetsiaalselt rajatud lahtise pinnaga lõigul.
Võistluspäeva avasid sääreväristajad, keda oli stardis kokku 14. Võitjana väljus sealt
Mati Tagapere. Teise koha eest võitlesid Marko Lepik ja Peeter Vaher. Standardvõrride klassis oli võidumees Rando Laane.
Hobiklassis võitis mõlemad sõidud Markko
Adelbert, teine oli Jaanus Heina ning kolmanda koha sai Simo Niemi Soomest. Omava-

hel võistlesid ka alati atraktiivsed Quadracerid,
selles klassis oli kaasvõistlejatest peajagu
üle soomlane Niko
Puputti.
Open klassis
oodati tõelist võitlust
Eesti kiireima Supermotomehe Martti
Sulengo ning tugevate soomlaste Kalle Toroneni ja
Tuukka Heinäaho
vahel. Neist viimane võitiski ülekaalukalt mõlemad
sõidud.
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VARIA
Septembrikuus
registreeritud sünnid
1.
2.
3.
4.

Kristjan Vasemägi
Elisabet Eha
Rauno Toom
Karl Mitt

OKTOOBRIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
HELENE VÕSU
94
HERBERT MEOS
93
ELLA LAANEMAA
92
VELLO RAND
89
ALMA PÄEV
86
ANNI PUNA
85
SELMA REINSAAR
85
AGNESSA TEPPE
84
ENDEL LEPIK
84
ALMINE MÖÖL
83
HELMI PILT
82
AGATHE-LUDMILLA POOL 81
ASTA OORN
81
ELVI NAGEL
81
RAUL ISOP
81
EMMA KUKAUPPI
75
LEIDA KINSIVEER
75
SAIMA SÕLG
75
HEINRICH MARTIN
75
LEMMI KASKA
70
ULVE METS
70
MAI VESKUS
70
ELMI SUURSAAR
70
JAAN TEEARU
70
ANTS AGU
70
ELMOT LEEMET
70
GALINA SIDOROVA
65
SIGNE RINGO
65
EVI SÕRMUS
65
KALJU MURUMÄGI
65
ENNO JAOSAAR
65
AGO SOASEPP
65
ARNE PARTS
65
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Seoses
kavatsusega avada
lasteaia kohtade puuduse korvamiseks

laste päevahoid Jüris
palume huvi olemasolul
ühendust võtta telefonil
5019575 või meiliaadressil
info@kivitalupuhkus.ee
Kivi Talu

Tule külastama

Jüri Lillekeldrit

aadressil Jüri,
Ehituse 11!
avatud E, K, N, R 10-18, L
10-16, P 10-14, T suletud.
Lõikelilled, kingitused, lilleteenused (kimbud, pärjad).

Tel 52 82570, 6034191

Ostame

MAAD
Rae vallas.
Detailplaneeringud ja projektid.
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Tel.650 9822, 504 6044,
501 7720, E-post:
hauster@hauster.ee

Septembrikuus registreeritud surmad

1. Leida Sihv
2. Helene-Kristiine Lilleoks
3. Tatjana Kiis

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

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3500 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.

28

RAE SÕNUMID

OTSIME

BAARIDAAMI
JA KOKKA

KUULUTUSED

Ostan maad.
Vahetan uue korteri maa või vana
maja vastu.
Vajadusel olen nõus
juurde maksma.

INFO 6 034 350

Tel 52 32024, 6016560

Pakun tööd

Soovime osta

laadurekskavaatori
juhile.

MAAD

Kasuks tuleb oma
auto olemasolu.
Masinapark asub Jüris.

Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ
Tel. 53417582 ja 6602595

Tel. 51 91 44 67, Thomas

e-post: kivinuka@kivinuka.ee

Koostame

TV- ja SATantennide
paigaldus,
projekteerimine

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

Hinnad soodsad,
garantii
Tel. 55 69 38 58

AUTOREMONT ja REHVIMONTAAŽ
Rae vald, Vana - Aaviku 10
Tel. 6 725 551 ja 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee
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ÕNNE PUBI
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, 8. oktoobril
esineb SULO,
pilet 30.Laupäeval, 3. detsembril
esineb ÜLLAR JÖRBERG,
pilet 50.-

Laudu võimalik ette reserveerida
telefonil 60 34 350

WORKPOWER
SYSTEMS OÜ KINNISVARAHOOLDUS

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

HOOLDUS- JA
REMONDITEENUSEID
Tel. 6817269,
56 226 901

