RAE
sõnumid
Nr 1

jaanuar

2006

Täna lehes:
Lagedi keskusehoone
valmib märtsis
 Vaida lasteaed sai
endale uue saali
 Volikogu kinnitas
2006. aasta eelarve
 Tasuta koolitoit kõigile õppuritele
 Spordiaasta kokkuvõte


Uuenev koolimaja sai pidulikult nurgakivi
7. detsembril pandi pidulikult nurgakivi Jüri
Gümnaasiumi uhiuuele algkoolihoonele. Üritus oli sümboolse tähendusega
kogu koolimaja rekonstrueeri- „Nurgakivi on pigem sümboolmise juures. Ligi 106,2 miljoni se tähendusega. Tegelikult pakrooni eest ehitatakse gümnaa- neme täna nurgakivi valla tusiumile uus algkoolimaja, raa- levikule kui niisugusele.”
matukogu, staadion ja võimla- Rae vallavanem Raivo Uukkivi
kompleks. Lisaks rekonstrueerib Skanska EMV olemasoleva „25 aasta tagant on Rae vallas
koolihoone ja ehitab kooli juur- rõõmupäev. Õppige hästi, heade ujula.
de hinnetega on hea minna
Vallavanem Raivo Uukkivi uude majja.”
ütles, et loodetavasti kohtutak- Harju Maavalitsuse haridus- ja
segi taas 9 kuu pärast, kui uus kultuuriosakonna juhataja Enn
koolimaja valmis on. Piduliku Kasemaa
sündmuse puhul tervitasid koolirahvast maavalitsuse ja ehita- „Uue majaga saab sisu uue vorjate esindajad. Poisteansambli mi. Meil on, mille üle uhkust
esituses kõlas vahva Nurgakivi tunda.”
räpp, muusikalise tervitusega Jüri Gümnaasiumi direktor Maesinesid ka 8. klassi tüdrukud. ria Tiro
Nurgakivisse asetas silindri Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse president Kriste Kloren, nurgakivi püÕpilasomavalitsuse president Kriste Kloren (paremal) ulatab vallavanem Raivo Uukkivile
(vasakul) klasside poolt tehtud lehed, mis pandi nurgakivi silindrisse.
hitses kirikuõpetaja Tanel Ots.

Nurgakivi räpp
Hei, kuulake ja pilgud siia pöörake
Iidse tammiku serval kerkib uus maja
Ekskavaatori kiirus üle saja
Mudakaev ja kruusasegu rikkunud on mitmeid kingi
Mingi kaader kiivrites siin rassib ringi
Refrään: Hei-hoo, hei-hoo...
Nurgaks pandud saab üks kivi
Sellel nimeks nurgakivi
Nurgakivi, nurgakivi, nurgakivi, nurgakivi
...
Refrään: Hei-hoo, hei-hoo...

Nurgakivi silindri sisu
 Harjumaa teatmik "Harjumaa arvudes"
 7. detsembri 2005 ajalehed
 Rae vallavalituse korraldus, millega kinnitati Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja

juurdeehituse riigihanke tulemused
 ehitusloa andmise korraldus
 ehitusluba
 Rae valla koalitsioonileping, kus prioriteetide hulgas esikohal on Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise lõpuleviimine aastal 2006.
 Rae vallavolikogu otsus varalise kohustuse võtmise ja volituse andmise kohta.
 katkend vallavanem Raivo Uukkivi kõnest, mille ta kandis ette sügisesel lastevanemate üldkoosolekul ning mis annab nö vabas vormis lühiülevaate Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ajaloolisest käigust.
 kooli sümboolikaga meened ning kooli 25. aastapäevaks ilmunud kooli raamat
 Eestis käibel olevad rahatähed (v.a. 500- kroonine)
 koolimaja projekti pildid koos ehitajate nimedega
 Jüri Gümnaasiumi klasside lehed
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Lagedi uus keskusehoone peaks valmima märtsikuus
15. detsembril pani Lagedi
kauaaegne koolidirektor SvenAllan Sagris nurgakivi Lagedi
uuele keskusehoonele.
Varem Lagedi Põhikooli katlamajana töötanud hoonest ehitab ehitusfirma Wolareks kaasaegse maja, mille esimesele korrusele tulevad
perearstikeskus ja hambaarstikabinet. Hoone
teisel korrusel hakkab tööle Lagedi raamatukogu koos avaliku internetipunktiga. Lagedi
Põhikool saab endale täiesti uue katlamaja.
Keskusehoone ehitus maksab kokku ligi 11
miljonit krooni.
Ligi 400 ruutmeetrise üldpinnaga majast, mis valmib praeguste plaanide kohaselt
1. märtsiks, saab lähitulevikus alevikukeskus, kus kohalikud inimesed saavad arendada ühistegevust. Pidulikul nurgakivi paneku üritusel ütles vallavanem Raivo Uukkivi, et viimase 15 aasta jooksul pole Lagedile midagi ehitatud ja seepärast loodab vallavalitsus, et sellest kujuneb tõepoolest selle paikkonna keskus.
Omapoolsed head soovid ütlesid üritusel
ka kultuuriministeeriumi raamatukogunduse
nõunik Meeli Veskus, ehitajate esindaja Nikolai Kisõlitšak, Lagedi Raamatukogu juhtaja Ilme Ingel, endine Lagedi kooli direktor SvenAllan Sagris ja kirikuõpetaja Tanel Ots.

Lagedi keskusehoone pidulikul üritusel kuulus silindri asetamise au endisele koolidirektorile SvenAllan Sagrisele (pildil paremal), kelle sõnul võiksid uues majas nii nooremad kui vanemad inimesed sõbralikult koos tegutsema hakata.

Minister külastab
valla koole ja
lasteaedasid
27. jaanuaril külastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps Rae valla lasteaedasid ja koole. Ta kohtub gümnaasiumiõpilastega, rahvaga kohtumine on kell
17.00 Rae Kultuurikeskuses ja kell 17.30
avab ta koolidevahelise moeshow.

Vaida lasteaed sai endale uue saali
Vaida lasteaed Pillerpall sai jõulukingituseks uue saali. Ligi 1,2 miljonit krooni maksma läinud juurdeehituse tegemisel nägi vaeva Hansaviimistluse OÜ.
Vallavalitsus kuulutas lasteaia juurdeehituse tegemisega seotud riigihanke välja juulikuus. Viis kuud hiljem sai uues, vastvalminud saalis pidada juba jõuluüritusi. 19. ja 20. detsembril oli saalis avatud jõulukohvik, kuhu olid maiustusi küpsetanud lapsevanemad. Isademad esitasid ka meeldejääva talveetenduse. Lisaks olid lasteaia teistes ruumides töötoad,
kus oli võimalik valmistada inglikesi ja erinevaid jõulukaunistusi.
Lasteaia muusika- ja liikumisõpetaja Siiri Villido sõnul tunnevad lapsed saalist siiralt rõõmu. „Algul nad lihtsalt nautisidki seda, et said nii suures ruumis lihtsalt joosta ja mürada,”
ütles õpetaja. „Seni tegime oma üritusi põhiliselt ju rühmaruumides.”
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Soovime osta
MAAD
Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ
Tel. 53417582 ja 6602595
e-post: kivinuka@kivinuka.ee
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Rae vald on statistiliselt
Eesti edukaim vald
Statistikaameti poolt koostatud uuringu Linnad ja vallad arvudes 2005 põhjal on Rae vald
Eesti edukaim vald. Selle väite aluseks on
arenguindeks. Indeksi arvutamisel võeti aluseks kolm sotsiaal-majandusliku keskkonna
näitajat: kohalike ettevõtete müügitulu, üksikisiku tulumaksu laekumine ja registreeritud
töötuse määr.

Eestimaa 5 kõige edukamat omavalitsust:
1.
2.
3.
4.
5.

Rae vald, Harjumaa
Saue linn, Harjumaa
Viimsi vald, Harjumaa
Tootsi alev, Pärnumaa
Harku vald, Harjumaa

Rae valla elanike arv kasvab jõudsalt
K&V Raamatupidamise OÜ
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

Aastate lõikes on oluliselt kasvanud Rae valla elanike arv. Tabelis on toodud numbrid
iga aasta 1. jaanuari seisuga. Selle aasta algul, 1. jaanuaril 2006 elas Rae vallas rahvastikuregistri andmetel 8480 inimest. Eelmise aasta jooksul lisandus 396 inimest.
Terve 2005. aasta jooksul loositi igakuiselt nende vahel, kes märkisid registris oma
elukohaks Rae valla, välja 1000-kroonine kinkekaart. Jaanuarikuus võitis kinkekaardi
Raul Rannaste, veebruaris Henry Prits, märtsis Merle Mägi, aprillis Mari Tikan,
mais Aigi Sarapik, juunis Igor Vorsin, juulis Siim Peeter Simisker, augustis Aigo
Pärnsalu, septembris Mart Suls, oktoobris Karin Vesiaid, novembris Cathy Kõiv, detsembris Katrin Laos.
3. jaanuaril loositi kõigi 2005. aastal registreerunute vahel välja 10 000 kroonine kinkekaart. Selle võitis Kairit Lootus.

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

Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.
Tel 56 48 72 20

Müüa
kõrge kütteväärtusega
ja pakitud

PUITBRIKETTI.
Transport tasuta!

Info 566 55 445

Rae valla elanike arvu muutumine aastatel 2001-2006 1. jaanuari seisuga.

Aasta jooksul lisandus valda ligi
70 uut ettevõtjat
Detsembrikuu alguses oli äriregistri andmetel
Rae vallas 565 ettevõtjat, aasta tagasi oli neid
492. Ligi 350 ettevõtjat on loonud osaühingu,
sadakond valla inimest tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana. Vallas on 3 täisühingut ja 2
usaldusühingut.
Harju Maavalitsuse majandusosakonna andmetel kasvab Harjumaal ettevõtlusaktiivsus pidevalt. Omavalitsuste lõikes oli 2005. aastal
kõige rohkem äriregistris registreeritud ettevõt-

jaid Viimsi vallas (1140) ja Maardu linnas (763).
Järgnesid Harku vald 655, Rae vald 565, Saue
vald 535 ja Saku vald 529 ettevõtjaga.
Sarnaselt maakonna üldandmetega on ka
Rae vallas kõige enam neid ettevõtjaid, kes tegelevad hulgi- ja jaemüügiga (kokku 178). Finants-, kinnisvara-, üürimis- ja äriteenindusega tegeleb vallas 108 inimest, 75 ettevõtjat on
oma põhitegevusalaks märkinud põllumajanduse ja 62 inimest tööstuse.
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Rutt Ridbeck sai UNICEFi
Sinilinnu auhinna
Jüri Gümnaasiumi muusikaõpetaja Rutt
Ridbeck sai 16. detsembril ÜRO Lastefondi
UNISEF 2005. aasta Sinilinnu Aastapreemia.
Preemia määratakse inimesele, kes on sotsiaalselt aktiivne ja kes on oma tegevusega aidanud kaasa laste arendamisele Eestis. Õpetaja Rutt Ridbecki esitas aastapreemia kandidaadiks Harju Maavalitsus. See on tunnustus
selle eest, mida Rutt Ridbeck on teinud laste
ja perede heaks. Sel aastal olid preemiate saajate hulgas ka Ingrid Rüütel, teleajakirjanik
Maire Aunaste, rahvusooper Estonia. Aastapreemia saajatele kuulub sinisel sametpõhjal
hõbe-valge-sinise tikandiga raamitud pilt.

Rae valla esimese naabrivalve sektori asutamislepingule kirjutasid vallavanema kõrval alla ka
politsei esindajana Rein Mill (vasakul), Naabrivalve liikumise juht Tarmo Vaik (keskel) ja Pildiküla esindaja Ljudmilla Komarova (paremal).

Pildikülas loodi valla
esimene naabrivalve sektor
14. detsembril pandi alus esimesele naabrivalve sektorile Rae vallas. Pildiküla elanikud, kes
sügisel tähistasid küla viiekümnendat juubelit, otsustasid ühiselt seista turvalise elukeskkonna eest oma kodukohas. Sektorisse on kaasatud 19 majapidamist.
Uue sektori asutamislepingule kirjutasid
vallamajas alla vallavanem Raivo Uukkivi, IdaHarju Politseiosakonna korrakaitsetalituse ülem-

komissar osakonna ülemkomissari ülesannetes
Rein Mill, Pildiküla naabrivalve sektori vanem
Ljudmilla Komarova ja MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik.
Pildiküla naabrivalve sektori loomine oli
kogu liikumise juures oluline ka seetõttu, et
tegemist oli 2005. aastal 50nda sektori loomisega ning lisaks on üks Pildiküla pere 8000.
pere, kes naabrivalvega liitunud.

Suurperede konkursi võitnud perekond elab meie vallas
Hansapanga ja Arno Tali Sihtkapitali poolt
ellu kutsutud suurte perede konkursi üks laureaatidest, Raul Väinsare ja Evely Lepiku
7-lapseline pere elab Rae vallas Vaidasoo
külas.
Kokku valiti konkursil välja 25 tublimat
perekonda, kes said pangalt rahalise auhinnana 15 000 krooni. Perede hindamisel võeti arvesse laste osavõttu huvitegevusest, nende saavutusi ja õppeedukust. Samuti laste arvu peres ning vanemate aktiivsust lastega tegelemisel. Eelistatud olid pered, kes soovisid stipendiumi kasutada laste huvitegevuse ja õppetingimuste arendamiseks.
«Rõõm on tõdeda, et tegusatest lasterikastest peredest Eestis puudust pole. Vaid
veidi pealehakkamist jääb ehk vajaka enda
saavutuste esile toomisel, sest ankeete oli
eelmiste aastatega võrreldes pisut vähem,»
ütles Hansapanga kommunikatsioonijuht Ando Noormets. Tänavusel konkursil osales
121 peret.

Vaidasoo külas elav Väinsare pere oli üks kahest Harjumaa perekonnast, kes sai Hansapanga
peamajas kätte oma konkursipreemia.
Foto: Sven Arbet (Maaleht)
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Aasta jooksul
registreeriti
99 sündi
2005. aasta jooksul registreeriti Rae vallamajas 99 uue ilmakodaniku sünd, neist 52 olid
tüdrukud ja 47 poisid. Ligi pooled ehk 45 last
olid esimesed lapsed, teine laps sündis 39l juhul. 10 peret said juurde kolmanda lapse, neli peret neljanda, ühes peres sündis ka seitsmes laps. Detsembrikuus registreeriti ka aasta ainsa kaksikutepaari sünd, kus mõlemad
olid poisslapsed.
Nimede statistikat vaadates selgub, et
poiste nimedest oli populaarseimad Karl ja
Markus (kumbagi 3 korda) ning Marten (2
korda). Tüdrukute nimedest pandi 2 korda
nii Linda kui Marta nimed. Omapärasematest nimedest jäid eelmisel aastal poiste sünnitunnistustesse Danilel, Germo, Horret,
Karlos, Pent Joonas, Roden. Väikesed valla tüdrukud kannavad aga edaspidi selliseid
nimesid nagu näiteks Agneta Marie, Cärol,
Destiny, Getter, Lili Marleen, Lisella, Romili
ja Sära.

UUDISED

AS MAAG Grupp
otsib
LAOTÖÖLISTKOMPLEKTEERIJAT.

ELVESO võlglased
AS-le ELVESO on 2. jaanuari 2006 seisuga võlgu
alljärgnevad eraisikud ja firmad, kellelt ootame arvete
õigeaegset tasumist:
1.
2.
3.
4.

OÜ Gumista
KÜ Vaida Kaseke
OÜ Vesima Grupp
AS Kalev

AS MAAG Grupp
otsib
MÜÜGISEKRETÄRI.

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

Lisainfo: Katrin Kõiv,
tel. 60 77 610,
Katrin.Koiv@maag.ee,
AS MAAG Grupp,
Põrguvälja tee 31, Rae vald,
75301 Harjumaa

Vajame hoidjat

Alates 10. jaanuarist
Rae Kultuurikeskuses

1a 2k poisile

TEISIPÄEVAL 20.00-21.00

Peetri külas

BODYAEROOBIKA

(Mõigus)
2-3 päevaks nädalas.

ja NELJAPÄEVAL 20.00-21.00

Head tingimused.
Tel 5141979, 6088793.

Hetk vallavanema vastuvõtust, kus külalisteks
just kõige väiksemad vallakodanikud.

RAE SÕNUMID

RINGTREENING
Hind 275 krooni kuu.
Registreeru
tel. 51 62361 või aadressil kristel@nomad.ee
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Rae valla arengu- ja planeerimisameti
2005. aasta tegemised

Gümnaasiumiõpilased
saavad tasuta koolilõuna
Vallavalitsus võttis oma 27. detsembri istungil vastu määruse, mille kohaselt saavad kõik
päevases õppevormis õppivad gümnaasiumiõpilased, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Rae vald, tasuta koolitoidu. Seega ei ole oluline, millise omavalitsuse koolis noor õpib.
Koolilõuna saamiseks peab lapsevanem
või eestkostja täitma avalduse, mille leiab valla kodulehelt ja esitama selle valla haridusametisse. Avalduse blankette saab ka vallamajast.
Kõik, kes kirjutavad avalduse jaanuarikuus, saavad toetust ka jaanuarikuu eest.
Edaspidi tuleb avaldus esitada taotletavale perioodile eelneva kuu 15.-ndaks kuupäevaks. Määruse täistekst on ka käesolevas vallalehes.

Kahe detailplaneeringu
avalik väljapanek
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute
avalikust väljapanekust 10.
jaanuarist kuni 24. jaanuarini
2006:
 Vaskjala küla Ńurga kinnistu

Detailplaneeringuga nähakse ette Nurga
kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine
elamumaaks ning hoonestustingimuste määramine.
 Jüri aleviku Aruküla tee 27 kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette Aruküla
tee 27 kinnistu muutmine korterelamukrundiks
ning sellele hoonestustingimuste määramine.
Detailplaneeringutega saab tutvuda igal
tööpäeval Rae vallamaja II korruse fuajees,
Jüri alevik Aruküla tee 9. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae
Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 24. jaanuariks kella 17.00 või e-posti aadressil
info@rae.ee

Eelmisel aastal kasvas järsult
valla arengu- ja planeerimisameti töömaht. Üheltpoolt
näitab see nõudluse kasvu
ning teisalt on see märk selle
kohta, et uue ametniku töölevõtmine tõi kaasa selgelt nähtava tulemuse – ära jõuti teha
oluliselt rohkem tööd.
Aasta jooksul tegeles
amet ligi 2000 erineva dokumendi ettevalmistamisega.
Alljärgnevas graafikus on toodud välja ameti töötulemus
põhiliste planeeringute ja ehitusega seonduvate dokumentide ettevalmistamise osas:
Aastate lõikes näitab tegemiste dünaamikat võrdlev
tabel, kus on arvuliselt välja
toodud detailplaneeringute algatamised ja kehtestamised.
Nagu graafikult näha, kasvas ehituslubade väljastamine hüppeliselt 2004.aastal.
Rõõmu teeb, et hoogustunud on ehitistele ja rajatistele
kasutuslubade vormistamine. Kui siiani vormistati kasutuslube põhiliselt infrastruktuuriga seotud ehitistele ja kortermajadele, siis 2005.aastal hoogustus kasutuslubade taotlemine ja väljastamine ka individuaalelamutele. Möödunud aastal anti kokku välja 143 kasutusluba.
Lisaks planeeringutele ja projekteerimise tingimustele ning ehituslubadele tegeleb amet veel
kaevetööde lubade ning teede ja tänavate sulgemise lubade väljastamisega, ehitusregistri toimingutega, ehitusjärelevalvega ja ehitustegevust puudutava nõustamise ja kirjavahetusega.
2005.aasta oli varasematest erinev seepoolest, et vald alustas mitme suure ehitusega – Rae
Kultuurikeskuse rekonstrueerimine, Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine, Taaramäe lasteaia
rekonstrueerimine ja Lagedi keskuse ehitus. Kõigi nende tööde tegijad leiti läbi riigihankemenetluse ning riigihangetega seonduv tegevus oli samuti arengu- ja planeerimisameti õlgadel.
Vallavalitsus

Eralasteaedades
käijad saavad
vallalt toetust
Rae Vallavalitsuse 27. detsembri istungil võeti vastu määrus, mille kohaselt
tasutakse osaliselt eralasteasutuses käivate laste kulud. Toetuse saamise eelduseks on see, et lapse ja ühe vanema elukohaks peab rahvastikuregistri järgi olema Rae vald. Hüvitamise aluseks on
lapsevanema või eestkostja avaldus, mis
tuleb esitada Rae Vallavalitsusele ning
selle peab olema ära näidatud lapse nimi, eralasteaia nimi, aadress ja kontakttelefon, kus laps käib. Toetus makstakse eralasteasutusele vastavalt eralasteasutuse ja Rae Vallavalitsusele vahel sõlmitud finantseerimislepingule.
Määruse täistekst ilmub käesolevas lehes.

Uued töötajad
Jana Kensap töötab Rae Vallavalitsuses
noorsootöötajana. Ta on lõpetanud Jüri
Gümnaasiumi 2004. aastal ja õpib hetkel Tallinna Pedagoogilises Seminaris teisel kursusel noorsootöö erialal. Jana on vallaline.
Tiit Eenmaa töötab Rae Vallavalitsuses
juristina ja täidab kuni uue vallasekretäri
kinnitamiseni ka vallasekretäri kohusetäitjana. Tiit Eenmaa on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, töötanud nii era- kui ka
avalikus sektoris (1980 – 1984 teenindusministri abi, 1984-1987 Mere RSN TK korteriosakonna juhataja, 1987 –1990 kauplus
Moldaavia direktor, 1990 –1991 Hotell Viru
personaliosakonna juhataja-juriskonsult,
1994-1997 Riigikantseleis, 1999-kuni 2005
advokaadibüroos). Tiit Eenmaa on abielus,
tal on täiskasvanud tütar (22) ja poeg (23).
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Pakun tööd
avatavasse
ilusalongi Jüris

Koolilõuna maksumuse hüvitamise rakenduskord
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 3, Rae Vallavolikogu
20. detsembri 2005 määrusest nr 5 “Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määruse nr 46 ja
Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr 72 muutmine”, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Hüvitada ajavahemikul 01. jaanuar 2006 kuni 31. detsember 2006 koolilõuna maksumus
1.1 kõigile päevases õppevormis üldkeskharidust omandavatele õpilastele, kelle elukohana
Eestis rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.
2. Hüvitamise aluseks on punktis 1.1 nimetatud õpilase vanema või eestkostja avaldus, mis tuleb esitada taotletavale perioodile eelneva kuu 15.-ndaks kuupäevaks Rae Vallavalitsusele (lisa 1).
3. Põhikooli kooliastmes õppivatele õpilastele hüvitada koolilõuna maksumuse vahesumma
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.
4. Gümnaasiumi kooliastmes õppivatele õpilastele hüvitada koolilõuna maksumus täies mahus 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.
5. Koolilõunate hüvitamise, avalduste vastuvõtmine ja tasumiseks esitatavate arvete kontrollimine panna kultuuri- ja haridusametile.
6. Käesolev määrus jõustub 01. jaanuarist 2006.
7. Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

RAE SÕNUMID

juuksurile,
kosmeetikule,
küünetehnikule,
massöörile.
Info tel. 55 48 307 Ülle

LILLED
Mõigu poes.
Florist Jaanika Kasak.
Tel: 5063537

Tiit Eenmaa
Jurist
vallasekretäri ülesannetes

MÄÄRUS
Jüri

27. detsember 2005 nr 32

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise rakenduskord
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Rae Vallavolikogu 10.
veebruari 2004 määrusest nr 27 „ Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“, Rae Vallavolikogu 11. oktoober 2005 määrusest nr 80 “ Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004 määrusest
nr 27 „ Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord muutmine“, Rae Vallavalitsus
m ä ä r a b:
1. Toetada eralasteasutuses käivate laste, kelle enda ja kelle ühe lapsevanema elukohana Eestis rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald, eralasteasutuse kulude osalist katmist.
2. Hüvitamise aluseks on lapsevanema või eestkostja avaldus, mis tuleb esitada Rae Vallavalitsusele, milles on ära näidatud lapse nimi, eralasteaia nimi, aadress ja kontakttelefon, kus laps käib.
3. Punktis 1 nimetatud toetus makstakse eralasteasutusele vastavalt eralasteasutuse ja Rae Vallavalitsusele vahel sõlmitud finantseerimislepingule.
4. Toetuse suuruseks on Rae valla munitsipaallasteaedade keskmine kohamaksu suurus kuus.
5. Eralasteasutuste toetuse taotluste vastuvõtmine ja lepingute sõlmimise ettevalmistamine eralasteasutustega panna kultuuri- ja haridusametile.
6. Kinnitada koolieelse eralasteasutuse finantseerimislepingu (lisa 1) ja toetuse kasutamise aruande (lisa 2) vormid.
7. Käesolev määrus jõustub 01. jaanuarist 2006.
8. Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Jurist
vallasekretäri ülesannetes

Ostame

MAAD
Rae vallas.
Detailplaneeringud ja projektid.
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Tel.650 9822, 504 6044,
501 7720, E-post:
hauster@hauster.ee
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Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
 Kadaka küla Viikmanni kinnistu
maatüki IV detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. veebruari 2004 korraldusega nr 86
 Järveküla küla Inno-I kinnistu
maatükkide I ja II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 28. juuni
2005 otsusega nr 437
 Peetri küla Vana – Tartu mnt. 9 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 28. juuni
2005 korraldusega nr 796
 Jüri alevik Võsa tänav 9 kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 18. oktoobri 2005 korraldusega nr 1332
 Järveküla küla Põllu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 19
 Vaskjala küla Uus-Mustimäe kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 20
 Vaskjala küla Mauruse kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 21
 Kopli küla Lõhe kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 22
 Aaviku küla Vana – Aaviku 20 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 23
 Ülejõe küla Jõevälja kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 24
 Peetri küla Kaasiku – I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 15. novembri 2005 korraldusega nr 1497
 Rae küla Räägusilla elamukvartali
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 29. novembri 2005 otsusega nr 36
 Rae küla Kivinukki tee 24A ja 24B
kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 29. novembri 2005 otsusega nr 37
 Peetri küla Peetri II kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 22. novembri 2005 korraldusega nr 1539
 Peetri küla Läike tee 3 ja 8 kinnistute
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 29. novembri 2005 korraldusega nr 1608
 Jüri alevik Aaviku tee 22 kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 29. novembri 2005 korraldusega nr 1609
 Vaskjala küla Kesa IV, Ujula tee 25 ja
Kesa V kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 06. detsemb-

ri 2005 korraldusega nr 1637
 Tuulevälja küla Jõeotsa kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 06. detsembri 2005 korraldusega nr 1636
 Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. detsembri 2005 korraldusega nr 1668
 Peetri küla Männiku-II kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. detsembri 2005 korraldusega nr 1670
 Peetri küla Pajusaare tee 6, 8 ja 10 kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. detsembri 2005 korraldusega nr 1666
 Rae küla Lepasalu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 46
 Jüri alevik Terikualuse kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 49
 Rae küla Loigu tee 6 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 45
 Rae küla Remmelga kinnistu maatüki
I ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 48
ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:
 Lehmja küla Loomäe kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 42
Detailplaneeringuga on kavandatud 42 äri
– ja tootmismaa sihtotstarbega krunti, 9 tootmismaa sihtotstarbega tehnorajatise krunti, 1
üld – ja tootmismaa sihtotstarbega krunt arheoloogiamälestise kaitseks ja 9 transpordimaakrunti. Planeeritava kinnistu suurus on
52,15 ha
 Vaskjala küla Pärna 4A kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 44
Detailplaneeringuga on kavandatud 4
ühepereelamukrunti, 1 avaliku kasutusega teekrunt ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt.
Planeeritava ala suurus on 1,069 ha.
 Jüri aleviku Suve 9 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20. detsembri 2005 korraldusega nr 1717
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada
kinnistu 6 väikeelamu krundiks. Planeeritava
ala suurus on 1,5 ha.
 Lehmja küla Lookivi, Väljakivi ja Metsakivi kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20. detsembri 2005 korraldusega nr 1694
Detailplaneeringuga on kavandatud 9 äri
– ja tootmismaa krunti, 1 elamumaa sihtotstar-

bega krunt, 1 ühiskondlike hoonete maa krunt
, 4 liiklusmaa krunti ja 2 tootmismaa krunti.
Planeeritava ala suurus on 20, 3 ja 5 ha.
 Jüri aleviku Aleviku tee 3 ja Aruküla
tee 12A kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 6. detsembri 2005 korraldusega nr 1635
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada Aleviku tee 3 ärihoonekrundiks ja Aruküla tee 12A korterelamu- ja ärihoonekrundiks. Planeeritava ala suurus on 7500 m².
 Peetri küla Aasa tänav 8 ja 12 ning
Aasa põik ja Aasa põik 2 kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01. novembri 2005 korraldusega nr 1429
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada Aasa põik 2 korterelamukrundiks, väikeelamu- ja ärimaa krundiks, Aasa põik jagada teemaa-ala krundiks ja Aasa 12 tootmismaakrundiks. Planeeritava ala suurus on
6887 m².
 Ülejõe küla Jõevälja kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 24
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagada 5 ühepereelamukrundiks.
Planeeritava ala suurus on 1,99 ha.
 Lagedi aleviku Sepa III kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 43
Detailplaneeringuga on kavandatud 8
korterelamukrunti. Planeeritava ala suurus
on 2,48 ha.
 Peetri küla Noorendiku kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2005 korraldusega nr 1738
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistule rajada neljakorruseline korterelamu.
Planeeritava ala suurus on 5313 m².
Kolme detailplaneeringu avalik väljapanek
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 16. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2006:
 Kadaka küla Uus-Hindreku kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette UusHindreku kinnistu maakasutuse sihtotstarbe
muutmine elamumaaks ning jagamine pereelamukruntideks.
 Soodevahe küla Vana-Uuetoa kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette Vana-Uuetoa kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning äri – ja tootmishoonete ehitamine.
 Rae küla Uuemardi kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning hoonestamine pereelamute kvartaliga.
Detailplaneeringutega saab tutvuda igal
tööpäeval Rae vallamaja II korruse fuajees,
Jüri alevik Aruküla tee 9. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae
Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 30. jaanuariks kell 17.00 või e-posti aadressil
info@rae.ee.
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Keskkonnamõju
hindamise programmi
avalik arutelu
Projekti “Tehniline abi Tallinna ringtee ja
Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub neljapäeval, 2.
veebruaril 2006, kell 17.00 Rae Kultuurikeskuses, Aruküla tee 9, Jüri alevikus.
Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise “Tehniline abi Tallinna
ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” projektile. Projekti eesmärkideks on T11 Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee ümberehituse ettevalmistamine. Selle juures arvestatakse perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi ning teede vastavusse viimist Euroopa
Liidu standardite ja normidega. Olulisteks
teemadeks on ka liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine, ummikute ja teekasutajate kulude vähendamine ning EÜ poliitika teostamine, eriti transpordi ja üleeuroopaliste võrkude arendamisel.
Projekti raames koostatakse Tallinna ringteele ning Tallinn-Paldiski maanteele eelprojektid. Eelprojektid arvestavad vajadusega, et
tulevikus laiendada maanteed neljarealisteks
ja rajada eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed ja samuti kergliiklusteed (jalgratturitele ja jalakäijatele).
Eelprojekti valmides koostatakse detailne tehniline projekt valitud lõikudele. Sama
projekti raames koostatakse ka eelprojekt plaanitavale Keila ringteele.
Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda projekti kodulehel aadressiga http://road.estdan.ee.
Hendrikson & Ko on koostanud “Tehniline abi Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” projekti
keskkonnamõju hindamise programmi, millega saab tutvuda Hendrikson & Ko veebilehel www.hendrikson.ee/kmh/tallinna_ringtee; Hendrikson & Ko kontoris, aadressil
Raekoja plats 8, Tartu või Pärnu mnt. 30,
Tallinn ning Rae vallavalitsuses, kus on kontaktisikuks keskkonnaspetsialist Ege
Kibuspuu.
Programmi täienduste kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni avalike arutelude lõppemiseni aadressile Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8,
51004 Tartu ja e-posti aadressidele
juhan@hendrikson.ee, jaak@hendrikson.ee.
Keskkonnamõju hindamise programmi
kohta annab lisainformatsiooni Jaak Järvekülg
(tel 55 674693).
Kohtumiseni avalikul arutelul 2. veebruaril Rae Kultuurikeskuses!
Jaak Järvekülg
Hendrikson & Ko.

Volikogu võttis e-häältega
vastu 2006. aasta eelarve
Detsembrikuus kogunes volikogu istungite
saali kahel korral – 20. ja 28. detsembril ning
esimest korda valla ajaloos said volinikud oma
poolt- ja vastuhääled anda elektrooniliselt.
20. detsembril toimus 2006. aasta eelarve teine lugemine, vastu võeti reklaamimaksu puudutav määrus ning arutati opositsiooni
poolt esitatud eelnõud, mis puudutas tasuta
koolilõunate tagamist ka gümnaasiumiõpilastele. Lisaks võeti vastu rida otsuseid, mis olid
seotud katastriüksuste jagamise, detailplaneeringute algatamiste ja kehtestamistega.
Reklaamimaksu määruse kohaselt on selle maksmise kohustus kõikide nende reklaamide puhul, mis on suunatud avalikkusele ning
mida eksponeeritakse avalikus kohas. Üldine
maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 100 krooni ühes kalendrikuus, alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära. Maksuhaldur on Rae
Vallavalitsus ning maksusumma arvutamisel
võetakse aluseks reklaampinna maksumäär
ühe ruutmeetri kohta. Maksumaksja, kes paigaldab reklaami oma hoonele või territooriu-

mile, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama
maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni.
28. detsembri istungil oli esimesena arutluse all ammune maavaidlus, kus üheks pooleks eraisik ja teiseks vallavalitsus. Volikogu
toetas erinevate sõnavõttudega seda, et oodata ära kohtuotsus ning vajaduse korral tulla
selle teema juurde kunagi hiljem veel tagasi.
Teine päevakorrapunkt puudutas AS Elveso
ammust võlga, volikogu otsusega kustutati
vallavalitsuse nõue Elveso vastu summas 3,9
miljonit krooni.
Päevakorra tähtsaim punkt oli Rae valla
2006. aasta eelarve vastuvõtmine. Volikogu
võttis selle vastu 14 poolthäälega. Alanud aastal on tulude poole kogusumma 174 892 100
krooni ning kulude poolel vastavalt tegevuskulude eelarve summas 94 557 689 krooni ja
investeeringute eelarve summas 79 680 482
krooni.
Ülejäänud viis päevakorrapunkti olid seotud erinevate detailplaneeringutega.

Peremehetud ehitised
Kurna külas

24,1 m; Rebase tee 2 telliskivist ehitatud katuseta osaliselt lagunenud lauda, mõõtmetega 16,6
x 55,3 m. Ehitiste viimane teadaolev omanik oli
praeguseks likvideeritud Jüri Riigimajand.
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel
on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, esitada need kirjalikult Rae Vallavalitsusele aadressil: Aruküla
tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa,
kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaaanded.

Rae Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena hõivanud ja arvele võtnud Harju maakonnas, Rae vallas, Kurna külas asuvad ehitised Õlleköögi tee 14 maakivist ehitatud katuseta osaliselt lagunenud kuuri, mõõtmetega 10 x 28,4 m;
Õlleköögi tee 15 maakivist ehitatud katuseta osaliselt lagunenud abihoone, mõõtmetega 9,3 x
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Falcki patrullid leidsid autosid nii kraavist kui vee alt
Erakorralised sündmused

Avalik kord

 29. novembril helistati politseist, et nen-

 30. novembri öösel helistas Jüris Tammiku

de poole pöördus üks Peetri külas elav mees,
kellele omakorda oli helistanud tema naine
teatega, et nende majja üritatakse sisse ronida. Veidi aja pärast oli mees katsunud naisega uuesti ühendust saada, kuid keegi ei
vastanud. Ekipaaž sõitis kohale ja selgus,
et majja tungida soovinud isik oli ära läinud,
aga naine ei jõudnud lihtsalt telefonile
vastata.
 14. detsembril sõitis Jüri kiriku juures teelt
välja BMW. Autojuht oli kaine, juhtunust teavitati politseid.
 19. detsembri õhtul helistas Jüri elanik, et
tema naabri auto on ärandatud ja ta arvas, et
noorukid võtsid selle sõitmiseks. Paar tundi
hiljem märkas patrull autot Aruküla teel ja asus
seda jälitama. Veskimäe teel jätsid noorukid
auto maha ja jooksid laiali. Sündmuskohale
saabus ka politsei.
 22. detsembri päeval toimus avarii Lagedi-Jüri vahelisel maanteel, kus põrkasid kokku kaks sõiduautot. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud, politsei saabumiseni reguleeris liiklust patrullekipaaži liige.

21 elanik, et ühest korterist kostev lärm ei lase
magada. Korteriomanikuga ei õnnestunud kontakti saada, kuid korteris jäi kõik vaikseks.
 3. detsembri õhtul helistati politseist ja paluti minna vaatama, et Jüris Kasemäe 4 ja 6
juures seisavad sõiduautod Audi ja Seat muru
peal. Kohapeal selgus, et info vastab tõele, see
edastati politseile.
 20. detsembri öösel helistati politseist, et
Aruküla tee 57a juures toimub noorukite kaklus. Kohapeal oli kõik rahulik.
 23. detsembri varahommikul teatati Kasemäe 6 majast, et naabrid lärmavad. Inimestele peeti loeng öörahust.
 23. detsembri päeval helistati, et Jüris paugutavad poisikesed rakette, kohapeal tehti poistele kasvatustööd.
 25. detsembri päeval magas Jüris Tammiku bussipeatuses meesterahvas, kes aeti üles
ja saadeti koju magama.
 29. detsembri hilisõhtul teatati politseist,
et Jüris Aruküla tee 8 maja ühes korteris on
noortel pidu ja muusika liiga vali. Probleem
lahendati kohapeal.
 31. detsembril oli naabrite vaheline jagelemine Vaidas Vana-Tartu mnt 35 majas. Üks
inimene kuulas liiga valjult muusikat, teine tuli ukse taha lõhkuma. Muusikakuulaja helistas politseisse ja palus joobes ukse taga mürgeldaja rahu rikkumise pärast kinni võtta.
Konflikt lahenes rahumeelselt.

Politseile üle antud õigusrikkujad


18. detsembril peeti Aruvalla küla ühes
talus kinni väidetavad vargad, kelle lahkumist
talu territooriumilt takistas omanik isiklike autodega. Mehed anti üle politseile.
 19. detsembril üritas Vaidas, Golfi teel
asuvast vanast tanklahoonest üks mees kaablit varastada. Isik peeti kinni ja anti üle politseile.
 25. detsembri öösel palus politsei minna
Vana-Aaviku teele üht peretüli lahendama.
Joobes mees laamendas kodus ja hirmutas last.
Naise avalduse alusel viidi mees politseisse
kainenema.
 25. detsembril tungis üks naine Vaidas
mehele noaga kallale. Asi anti üle politseile.

Muud sündmused


29. novembril märkas ekipaaž, et Jüri
Gümnaasiumi ehituse juures on ehitusmeestele mõeldud autoparkla masinaid nii täis, et
pargitakse ka sõidutee serva ja sellega omakorda on raskendatud tee läbitavus.
 30. novembri õhtul oli Vana-Aaviku teel
sõitnud kraavi Hyundai. Juht oli kaine, vigastatuid polnud ja ekipaaž aitas auto kraavist välja tõmmata.
 2. detsembri hilisõhtul helistati Lagedi
koolist ja paluti abi koolihoones tuletõrjehäire mahavõtmiseks. Käidi abistamas.
 12. detsembril helistati Veskitaguse külast
ja teatati, et kanalis on vee all auto. Kohapeal
leitigi veest Niva, info edastati politseile.
 16. detsembril helistati politseist, et Lagedi bensiinijaama juures seisab teeservas
kraana. Kohapeal selgus, et masinal oli kütusefilter ummistunud, kraanal põlesid ohutuled
ja autojuht parandas kohapeal viga.
 18. detsembril märkas ekipaaž Vaidas, et
kuna kõrvalteed on väga libedad, käivad noorukid agarasti jääsõitu harrastamas.
 21. detsembri hommikul oli Lagedi ja Aruküla vahelisel teel raudtee juures sõitnud kraavi BMW. Läheduses kedagi polnud, juhtunust
teavitati politseid.
 22. detsembri öösel helistati Tammiku tee
21 majast, et ühest korterist tuleb kõva lärmi.
Probleem lahendati kohapeal.

Parkimiskeelu eiramine
 30. novembril ja 1. detsembril olid Jüris
Tammiku tee 21 maja juures õuealale pargitud mitu veoautot.
 2. detsembri õhtul märkas ekipaaž õuealale pargitud veoautot Lagedil, Betooni 15a
juures.
 23. detsembri õhtul seisis Lagedil Posti 4
maja juures tee peal BMW, milles magasid

1. jaanuaril oli Jüris väga tõsine kaklus
Uue aasta esimesel päeval toimus Jüris Edu
kaupluse juures kahe noorteseltskonna
vahel tõsine kaklus, kaks inimest viidi
Mustamäe haiglasse ja kaks politseisse kainenema.
1. jaanuaril kell 14.51 saabus Falcki juhtimiskeskusesse telefonikõne, et Jüris Edu
kaupluse juures toimub suur kaklus kahe
noorte seltskonna vahel. Koheselt saadeti
sündmuskohta kolm ekipaaži. Kohapeal selgus, et kaklust alustanud noored olid just
sõiduautoga Honda Accord põgenenud Lagedi suunas.
Sündmuskohal selgus, et sõiduautol Audi 100 olid kõik aknaklaasid sisse löödud,
veel olid löödud mõlki uksed ning purustatud auto sisemust. Samuti rünnati sõidukis

kaks purjus ja verist meesterahvast. Info anti
asjaolude selgitamiseks edasi politseile.

olnud inimesi kaigastega, kelledest üks sai
raskeid kehavigastusi. Ründajate poolt rööviti kannatanute isiklikke asju: mobiiltelefon
ja autoraadio.
Rünnaku käigus püüdsid kannatanud põgeneda, kuid õhupüssist tulistati puruks Audi esirehv, mille tulemusena sõitis sõiduk sisse reklaamtahvlile. Sündmuskohale kutsuti
politsei ja kiirabi.
Sündmuskohale sõitnud Falcki vahetuse
vanem võttis suuna Lagedi poole. Umbes kell
15.30 märkas ta eelkirjeldatud Hondat, mis
õnnestus kinni pidada Betooni 6 juures. Autos viibisid 2 noormeest, 26-aastane Marko ja
24-aastane Karl, kes olid alkoholijoobes. Sõidukijuht tunnistas ainult joobes sõitmist. Isikud anti üle politseile.

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

Päästeteenistuse teated


1. detsembril oli autoavarii ringteel
Lagedi piirkonnas
 7. detsembril põles katel Lagedil Betooni tänaval
 14. detsembril oli avarii Järvekülas
 16. detsembril kustutati Jüris järelvalveta jäetud lõke
 17. detsembril põles aiamaja Suur-Sõjamäel
 21. detsembril likvideeriti reostus Pajupea-Seli teel
 24. detsembril põles elumaja Kangru
külas
 27. detsembril põles kaks aiamaja
Suur-Sõjamäel
Peeter Böckler
Rae TPS
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Baltic Works OÜ
valmistab allhanke korras elektrimootorite isolatsioonimaterjale Jüris.
Meie klientideks on globaalselt tuntud
suurfirmad Skandinaavias.
Seoses tegevuse laienemisega otsime uusi töötajaid.

Töö seisneb rootorite ja
staatorite mähiste valmistamises ning erinevate isolatsioonimaterjalide töötlemises.
Väljaõpe kohapeal.
Sobivad kandidaadid:
• Räägivad eesti keelt
• On kohusetundlikud ja täpsed
• Suhtuvad töösse tõsiselt

Märtsikuus õpetas elevant Prits Tõrukese lasteaias, kuidas lapsed saavad kodus valvata, et õnnetusi ei juhtuks.

Rae Tuletõrje- ja Päästeselts tegeles
2005. aastal põhiliselt tulekahjudega
Meie esmaseks tööks on inimeste elude ja vara päästmine ning õnnetuste ennetamine. Kokku sõitsid päästeautod lõppenud 2005. aastal
mitmesugustele õnnetustele välja 58 korral.
Päästeautode abi kasutati järgmiselt:

Tulekahjud ja põlengud:
1. Elumajad
väljaspool Rae valda 4)
2. Abihooned
3. Tööstushooned
4. Kulu ja mets
5. Praht ja prügikastid

13 korral (sh.
6 korral
5 korral
15 korral
10 korral

Liiklusavariide ja teel oleva reostuse
likvideerimine - 6 korral
Uputuste likvideerimine – 3 korral
Lisaks korraldas Rae Tuletõrje- ja Päästeselts päästealaseid õppusi Jüri Gümnaasiumis,
Lagedi Põhikoolis, Vaida lasteaias Pillerpall
ja Jüri lasteaias Tõruke. Kooli alguspäevil jagasime õpetust, meeneid ja suitsuandureid kõikidele esimese klassi lastele. Jaanipäevaks ilmus meie abiga trükist raamat „Rae Valla
Muistsed Mälestised“.

Osalesime Noorte tuletõrjujate vabariiklikul kokkutulekul Põlvamaal, Vabatahtlike
tuletõrjujate kokkutulekul Väike-Maarjas ja
Rahvusvahelisel Vabatahtlike tuletõrjujate
paraadmarsil Sloveenia väikelinnas
Bledis.
Suurim mure, mis päästeseltsil praegu on,
on seotud Assaku hoonetega, kuna nende katused jooksevad läbi ja uksed on mädanenud.
Hooned kuuluvad Rae vallale, kuid kolme
aasta jooksul, mil oleme küsinud vallalt raha nende remondiks, ei ole meile isegi mitte
vastatud. Detsembris 2004 tegime taotluse
PRIA-le raha saamiseks, et ehitada ühele hoonele teine korrus, kus hakkaks tegutsema Assaku noortekeskus. Vastuse saime aprillis. See
oli eitav. 2005. aasta lõpukuudel andis vald
need hooned Harjumaa Päästeteenistusele pikaajaliseks kasutamiseks. Lubati hooned remontida ja ka meile nurgakene garanteerida.
Elame-näeme.
Peeter Böckler
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts

Politsei registreeris detsembrikuus vaid kaks vargust
 1. detsembril kella 15.40 ajal juhtus liiklus-

 8. detsembril varastati Jüris Andrekse teel

õnnetus Tallinna ringteel Lagedi silla juures, kus
sõiduauto BMW kaotas juhitavuse, sõitis teelt
välja kraavi ja vajus vee alla. Õnnetuses hukkus
auto tagaistmel olnud reisija, 1971. aastal sündinud Vitali. Raskelt sai viga autot juhtinud 1972.
aastal sündinud Jevgeni, kes viidi haiglasse.

ehitusobjektilt elektrigeneraator, kaks segumasinat, pikendusjuhet ja penoplasti. Kahju
on 20 500 krooni.
 26. detsembri öösel varastati Peetri külas
Juhtme tänaval sõiduautost tööriistu. Kahju
on 13 800 krooni.

Pakume:
• Kaasaegseid töötingimusi
• Regulaarset head töötasu
• Arenevat meeskonda
Lisainformatsiooni ning kandideerida saab ühendust võttes
Lauri Mällo’ga Tel. 6801 780,
5114 858 e-post bw@bw.ee
Aruküla tee 59 Rae vald,
Jüri 75301 Harjumaa

Balti
Veski AS,
asukohaga Mõisa tee 7,
75301 Jüri, Rae vald,
Harju maakond,

võtab tööle seoses töömahu suurenemisega:

• Lao-abitöölise
• Mölder- möldri abi
• Pakkija
Eeldame eesti keele oskust ja valmisolekut meeskonnatööks.
Kasuks tuleb varasem
erialakogemus.
Pakume head palka, häid
töötingimusi ning
enesetäiendamis- ja
arenguvõimalusi.
Palume meiega eelnevalt
ühendust võtta telefonil:
6 034 030. (www.veskimati.ee)
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Eesti Rahva Muuseum kutsub võistlema
Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrk
tähistab algaval aastal oma 75. aastapäeva.
Aastakümnete jooksul on muuseumi käsikirjalisse arhiivi laekunud kirjasaatjate abiga arvukalt kaastöid nii etnograafilistel, kultuuriloolistel kui igapäevaelu kajastavatel teemadel. Kirjasaatjate töö seisneb muuseumi poolt
koostatud küsimuslehtedele vastamises, ent
48 aasta eest seadsime traditsiooniks korraldada iga-aastasi teatmematerjali kogumise
võistlusi, mil keskendume ühele-kahele muuseumi uurimisteemale. Algava võistluse peateemadeks on „Inimene ja võim. Kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega” ning „Lemmikloom”, oodatud on ka
vabateemalised kaastööd.

Mina ja võimuesindajad
Teemaga „Inimene ja võim. Kokkupuuted
võimuesindajate ja ametiasutustega” soovime
saada konkreetseid kirjeldusi kõikvõimalikest
kokkupuudetest ametiisikutega ja asjaajamistest asutustes nii oma igapäevases elus kui ka
muu argielu korraldamisel. Seekord keskendume põhiliselt nõukogude perioodile ja sellele eelnenud Eesti Vabariigi ajale. Oma vaatenurgast võib kirjutada tavainimene, võimuesindaja või ametiisik.
Teemat aitab lahti kirjutada küsimuskava,
mida on võimalik saada muuseumi koduleheküljelt http://www.erm.ee lingi Koostöö ala-

lingi Küsimuslehed alt, samas võib küsimuslehte nõutada ka muuseumist posti teel. Vastuste väärtust tõstavad fotod ja dokumendid.

Miks ja kellele on vaja lemmiklooma
Teema “Lemmikloom” annab osalejale
palju võimalusi. Kirjutada võib oma
lemmiku(te)st või tuttavate omadest. Vastuste abil soovime uurida, miks inimene lemmiklooma vajab ja kuidas kulgeb looma ja tema
peremehe igapäevane elu. Kirjutada võib nii
vabas vormis kui toetudes küsimuskavale, mille leiab samuti koduleheküljelt. Ei teeks paha,
kui Te oma sõpra tutvustaksite fotode näol.

Vabateemaliste tööde rühm
Kellel on välja kujunenud oma meelisteema (nt. kodukoha või -talu ajaloo ja eluolu
uurimine, Venemaa eestlaste elu ja represseerimiste kajastamine, nõukogude-aegse elu käsitlemine, käsitöötehnikate ja tööprotsesside
tutvustamine vm), siis need kirjutised osalevad vabateemaliste tööde rühmas. Nendelgi
teemadel kirjutamine on lihtsam abistava küsimustiku abil, suunavaid küsimusi saab kas
meie koduleheküljel leiduvatest küsimuslehtedest või muuseumist.
Laekunud tööd vaatab läbi hindamistoimkond, kes teeb kokkuvõtteid iga teema kohta
eraldi. Paremaid töid auhinnatakse rahaliste
preemiate ning muuseumi väljaannetega. Kok-

 Võistlustööde esitamise tähtaeg
on 1. august 2006.a.
 Võistlustööd palun saata aadressil: Eesti Rahva Muuseum, Veski 32,
51014 Tartu või tiina@erm.ee. Samast
saab ka abistavaid küsimuskavasid ja täpsemaid tööjuhiseid.
 Töid võib esitada nii A4 formaadis paberile vormistatult (masinkirjas, käsitsikirjutatult) kui digitaalselt. Kellel on
arvuti kasutamise võimalus, siis nendelt
eelistaksime saada kirjutatut CD-l või ekirjaga.
 Töid võib esitada anonüümselt,
ent sel puhul sooviksime kinnises ümbrikus Teie kontaktandmeid, mis ei kuulu
avaldamisele.
 Saadud materjal ei kuulu tagastamisele, on mõeldud kasutamiseks teaduslikul otstarbel ja säilitatakse Eesti Rahva
Muuseumi arhiivis.

kuvõtete tegemine ja auhindade kätteandmine toimub XIV kirjasaatjate päeval 29. septembril 2006.
Head pealehakkamist!
Tiina Tael,
ERMi korrespondentide võrgu juhendaja
Tel. 7350420

Pensionäride pidu tõi hallpeadele jõulurõõmu
Detsembrikuu 20-ndal päeval korraldasid
sotsiaalameti tublid naised Ülle Parmas ja Maret Mäeväli 240-le hallpeale toreda jõuluõhtu. Mõistagi toimus ürituse ettevalmistustöö
käsikäes kultuurikeskuse noorikutega.
Mõnusa uue näo saanud saali õnnestus laudade ümber paigutada 240 kogu vallast bussidega kohale toodud peokülalist. Pidulauad olid
lookas heast ja paremast. Esinejaid vaadates
võib küsida: mis on vanaemadele - vanaisadele kõige hingelähedasem? Eks ikka lastelaste
laul ja tants! Lauluklubi lapsed Külli Oviri juhtimisel, Rutt Ridbecki klaverisolistid ja tantsuklubi Twist tantsijad (juhendaja Eve Aunver)
tekitasid mõnusa koduse õhkkonna.
Vallavanem Raivo Uukkivi õnnitles neid,
kes oma elutööga aidanud kaasa valla senisele
arengule ja soovis häid pühi. Rein Põder hoolitses selle eest, et kodus ununema kippuv tantsusamm jälle käima saaks. Pilgeni täis tantsupõrand näitas, et nooruse tantsukursused ei unune.
Üllatuskülalisena esines jõulupeol "oma valla
poiss" Erich Krieger. Publik kasutas juhust, et
ka kohalviibiv Erich Kriegeri ema mikrofoni
laulma panna. Õhtujuht-jõuluvana Rene Heil sidus kõik lõngaotsad ühiseks kavaks.
Koos teiega järgmist ilusat pidu ootama
jäädes Sven-Allan Sagris

Kõik, kes eakate jõulupeol oma esinemistega üles astusid, nägid sooja ja heatahtlikku publikut.
Võrdselt imetleti nii laste, laulja Erich Kriegeri kui jõuluvana etteasteid.
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Würthi galeriis on avatud akvarellinäitus
Veel jaanuarikuu lõpuni võib
Assakul asuva AS Würth Eesti esinduse kunstigaleriis vaadata 23 eesti akvarellisti näitust „Värvidega läbi pimeduse”. Näituse korraldaja,
kunstnik Rein Mägari sõnul
pakub näitus aasta kõige pimedamal ajal hingekosutuseks rõõmsaid värvitoone.
Valgusküllases, heledate seintega galeriis köidavad silma mitmed tööd, esindatud
on nii noorema kui vanema põlvkonna akvarellistide pildid. . Laiemalt on tuntud sellised näitusel esindatud autorid nagu Malle Leis, Valli Lember-Bogatkina, Mari
Roosvalt, Milvi Torim. 93-ndal eluaastal
jätkab ikka värvirõõmsalt Enno Lehis, seekord järvemaastikuga. Ka on nauditavad
Sigrid Uiga Kaarna järve motiivid oma tundelisuses ja maalilises täiuslikkuses. Noorusele omast rahutust on kõige selgemalt
märgata kõige noorema osaleja Christel Alliku maalimislaadis.
Rein Mägari sõnul on akvarellimaailm
eriline ja kaasatõmbav just seetõttu, et pilti
maalides pakub vee ja värvi koosmäng pidevalt uuenevaid võimalusi ning valikute tegemise naudingut võiks võrrelda kogenud hasartmängija omaga. „Enamasti on tulemust
raske ette ennustada. Parimaks näiteks sellele on siin näitusel oma temperamentsete akvarellvärvi võimaluste kasutamisega Anne
Pajula. Täiesti vastandlik eelnevale on aga
tehnika hoolikalt kontrollitud kasutamine,
vaatame siin kas Tiiu Pallo-Vaigu või Slava
Semerikovi töid,” ütles Mägar.
23. november ei sattunud aga näituse avamise päevaks sugugi mitte juhuslikult. Seda
kuupäeva tähistatakse paljude maade akvarellistide hulgas rahvusvahelise akvarelli päevana. Idee algataja oli mehhiko kunstnik Alfredo
Guati Rojo, temale kuulub ka maailma esimese akvarellimuuseumi rajamise au 1967. aastal. Aga 23 osavõtjat näitusel on lihtsalt plaanitud mäng arvudega.
Würthi galerii on avatud tööpäeviti kella 9-17, selle külastamine on tasuta ning soovi korral võib kokku leppida külastuse kunstniku saatel. „Kavas on korraldada ka erinevaid kunstialaseid kursuseid, võimaluse korral samaaegselt ja seoses toimuvate näitustega” lubas Mägar. Põhisuundumus eeskätt
on ja jääb akvarelli propageerimine.
Galerii tööd koordineerib MTÜ

Hetk akvarellistide näituse avamisest 23. novembril, kui Würthi kunstigaleriis kohtusid enamik
neist, kelle töid jaanuraikuu lõpuni vaadata saab.

Milvi Torim on tuntud raamatukujundajana, kuid
teeb ka akvarellimaale.

AkvarellRein&Projekt, mille juhatuse liige ta
on. Edasise tegevuse kavandamisel on väga
teretulnud ka kõik Rae valla huvidest sündinud ideed. On ju Würthi Kunstigalerii Rae valla mail asuv esimene kunstigalerii. Lähemat
teavet kunstigalerii tegevuse kohta leiab netiaadressilt http://www.wuerth.ee/kunst/index.
htm ja saab telefonil 56 63 23 47.
Järgmisena avab 3. veebruaril oma reisifotode näituse maailmarändur Hendrik Relve.

Näituse korraldaja kunstnik Rein Mägar oma
tööde juures.

Rae Kultuurikeskuses tegutsev

KAMMERKOOR KRATT
ootab oma koori

MEESLAULJAID
Lauljate keskmine vanus 33
Helista tel. 5225772
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31. jaanuaril alustatakse
uue loengusarjaga Rae
koolimajas
Sel poolaastal alustab loodav Rae valla muuseum loengusarja Rae valla ajaloost ja Rae vallaga seotud muudest huvitavatest teemadest. Esialgu kavandab
muuseum loengute sageduseks üks kord
kuus.
Teisipäeval, 31. jaanuaril algusega
19.30 Rae koolimajas Vaskjala külas,
räägib Toomas Hiio ühe vana Rae valla
suguvõsa näitel suguvõsa uurimisest.
Huvilistel oma osalemise soovist teada
anda telefonidel 6056750; 56 22 96 86
või e-posti aadressil eli@rae.ee

Rae Kultuurikeskuses
tegutsevad ringid
Esmaspäev
Kell 16-20
Kell 19-21

Judo
Jüri Marid

Teisipäev
Kell 16-17.30
Kell 17.30-20.00
Kell 18-20
Kell 19-21
Kell 20-21
Kell 20-21
Kell 21-23

Judo
Laste võistlustants
Segakoor
Perekoor
Naisansambel
Aeroobika
Kammerkoor Kratt

Kolmapäev
Kell 16-17.30
Judo
Kell 17.30-19.00 Laste võistlustants
Kell 19-21
Täiskasvanute seltskonnatants

Erinevate kaunistuste meisterdamisel saab ära kasutada nii riiet, paberit kui lõnga-niite.

Käsitööpäeval sai proovida
nööritehnikat
Jõulueelne kultuurikeskus muutus ühel detsembripäeval töötubade ja isetegemise keskuseks, kui Aino Pajupuu ja tema abiliste eestvõttel toimus käsitööpäev. Osalejatel oli võimalik teha kohapeal erinevatest materjalidest
jõulukaarte ja omanäolisi kaunistusi, paljud
proovisid esimest korda elus nööritehnikat.
Juhendajate näpunäidete järgi sai igaüks teha
just seda, mida hing kõige enam ihkas. Lektoritena aitasid huvilisi Hans Kuusiku, Ülo
Pless, Mari-Leen Peep, Aino Pajupuu.
Huvitava punkti pani üritusele Smilersi
trummari Petteri Hasa trummiõpetus-sooloesinemine.

Aino Pajupuu näitab, kui erinevaid materjale
võib kasutada kaartide tegemisel.

Neljapäev
Kell 9.30 – 11.30 Rae Laulustuudio
Kell 14.30 – 19.00 Rae Laulustuudio
Kell 15-19
Judo
Kell 17-19
Lustiliste lauluansambel
Kell 19-20.30
Lustiliste tantsuansambel
Kell 20.30 – 22.15 Noorte tantsurühm
Sukad & Tagi
Kell 20-21
Aeroobika

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID
TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.
ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.

Iga kuu teisel pühapäeval kell 12-18 suures saalis Memme-taadi klubi

Petteri Hasa trummisoolo kujunes omamoodi
muusikaõppimise tunniks.

Tel 52 211 51
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Tõruke oli detsembrikuus jõulumeeleolus
Tõrukese lasteaed oli terve detsembrikuu jõulumeeleolus. Kui rühmades räägiti palju pühade tähendusest, siis ühiselt ettevõetud üritused tõestasid, et meeskonnatööna valminud
peod liidavad kogu lasteaiapere ja nende vanemad.
Advendiajal oli lasteaias igal nädalal uus
suurem üritus. Koos vanematega otsisid lapsed kodudest vanu jõulukaarte ja ehteid, millest sai lasteaeda kokku vahva näituse. Kogu
lasteaiaperet liitev mäng nimetusega Päkapikkude teekond lasteaeda tõi aga õuele mitukümmend punaste mütsidega päkapikku, kes tõid
kingilaost kingipakke ja võlusid end ise Lapimaale tagasi.
Lasteaia kasvatajate sõnul on jõulupeod
küll detsembrikuu tähtsündmuseks, kuid tegelikult on väga vahva see, kuidas lapsed selleks
valmistuvad – laule õpivad, vanade kommetega tutvust teevad, piparkooke valmistavad
ja omavahel arutavad, kuidas kuuske peab ehtima. Vahva stsenaariumiga jõulupeo ettevalmistamisel nägid palju vaeva kasvatajad Meeri, Epp, Karin, Enel, Liis, Taimi ja Eha. Tänu
ühise pere tundele said ka vanemad osa sellest, kui lapsed laulude-tantsudega esinesid
ning näitlesid vahvalt karude ja jänestena.

Väikesed piparkoogitüdrukud tulid vaatama, miks karupojad nii magusasti magavad.

Pisikeste jänkude laul oli julge ja näitas, et ka väiksemad lapsed oskavad
esinemisest rõõmu tunda.

Koolilapsed said
helkuriõpetust
Detsembrikuus viisid osaühingu Plekk-Liisu
Liikluskooli esindajad läbi helkurikoolituse.
Jüri, Lagedi ja Vaida koolide 1.-4. klasside
õpilased said teoreetilist ja ka praktilist õpetust selle kohta, miks autojuhid ei näe tumedates riietes inimesi. Pimedas korraldati ka
sõite, kus maanteele asetati mannekeen ja lapsed nägid ise, mismoodi pimedas vastutulev
auto oma tuledega tegelikult juhti pimestab.
Õpetus toimus kuue täiskasvanu osavõtul,
praktilises õppuses olid „abilisteks” kolm sõiduautot ja väikebuss.

Kingijagamine ja jõuluvanaga kohtumine tekitab alati erinevaid
emotsioone.

Taaramäe lasteaed vaatas loomaetendust
Jüri lasteaia Taaramäe jõulupidude külalisteks olid sel aastal rebane, karu ja notsu. Lasteteater Sõber etendas lastele vahva loo sellest, kuidas üksteisega peab arvestama. Lugu algas sellest, kuidas rebane ja põrsas kogemata
karu üles äratavad ning mismoodi üksteisele siis lõbusaid lugusid
räägitakse. Etenduses kasutati
mitmeid vanu loomamuinasjutte,
kõlasid laulud ja näitlejad lõid ka
tantsu. Laste jaoks oli kogu etenduse finaaliks ikkagi jõuluvana
saabumine, kellele siis oma salmid-laulud lahkesti ette kanti.

16 RAE SÕNUMID

jaanuar 2006

SPORT

Rae Koss mängib tuliselt esiliigas
Rae Kossu võidukäik jätkub, jätkatakse skalpide võtmist ja jõulupuhkusele siirduti tulise
mänguga – just selliste väljandite abil räägitakse Eesti Korvpalliliidu kodulehel Rae valla korvpallimeeskonnast.
Eelmisel hooajal teises liigas mänginud
meeskond raputas novembris-detsembris hoopis
esiliiga tugevama grupi mängijaid. Nii näiteks
alistati novembrikuus tiitlikaitsja Videoplanet tulemusega 97:91. Detsembrikuu algul oli Rae
Koss saanud kuuest võimalikust viis võitu, ainsana suutis Rae mehi võita TLÜ/Kiili SK.
Enne jõule peeti tuline heitlus Kohtla-Järvel, kus kohalik KK Hito alistas Rae Kossu
tulemusega 90:78. basket.ee toimetaja kommentaari kohaselt kulges esimene poolaeg Rae
meeste juhtimisel. Teisel poolajal oli punktiseis küll ühe, küll teise meeskonna poolel,
mängu võitsid kohalikud mehed.
Eraldi äramärkimist leiab ka korvpalliliidu kodulehel Rae Kossu fännklubi. „Külalised olid mängule tulnud bussitäie fännidega,
kes tribüünil jalgu trampides tegid kõik selleks, et amortiseerunud Kohtla-Järve spordihoone tribüün kokku kukuks, mis arvatavasti
oleks andnud kiirema tõuke kohalike linnavõimude lubaduse elluviimisele uus pallimängu-

Rae Kossu mehed lahendavad sportlaste aastalõpu kokkusaamisel viktoriiniküsimusi.

de saal rajada,” seisab seal.
Rae Kossu järgmised mängud toimuvad
13. jaanuaril Vokal, kus nende vastaseks on
Jõhvi/Toila ning 19. jaanuaril kell 19.45 saa-

vad Jüri Gümnaasiumi saali korvpalliplatsil
kokku Rae Koss ja EMPÜ. 26. jaanuaril kell
18.30 mängivad Tallinnas Pirita Majandusgümnaasiumis Rae Koss ja Politsei/Falck.

Sportlased lõpetasid aasta meeleoluka ühisüritusega
18. detsembril said Jüri Gümnaasiumi võimlas kokku kõik need, kelle jaoks on oluline spordi käekäik
Rae vallas. Sportlaste aastalõpu üritus algas rivistusega, millele järgnes Vaida tantsutüdrukute etteaste. Samal ajal olid klubid välja pannud ülevaate oma
2005. aasta saavutustest – kes sai hiilata karikatega, kes näitas tõelist medalisadu.
Seejärel said spordiklubid proovida oma jõuduosavust teatevõistluses ja teha mõttetööd viktoriiniküsimuste kallal. Oma võiskondadega olid esindatud Jalgpalliklubi FC Jyri, Judoklubi Aitado, Korvpalliklubi Rae Koss, tantsuklubi Step Arendus, kodukandiliikumise - ja ratsaspordiklubi Lagedi Kanged Kargajad. Demonstratsioonesinemistega astusid üles poksimeister Aas, judoklubi Aitado poisid
ja tantsuklubi Step võistlustantsijad. Väga meele-

olukas oli ka köietõmbamine, mis tekitas palju elevust, sest mitte igapäev ei saa väikesed ja suured
spordisõbrad omavahel jõudu katsuda.
Ürituse pidulikuks lõpetuseks oli valla sportlaste,
treenerite, eestvedajate ja võistkondade tänamine Rae
Vallavalitsuse poolt koos vallavanema Raivo Uukkivi
käepigistusega. Sportlastest said ära märgitud: Hendrik Lepik, Helene Piir, Stella Heinaru, Marcus Niin,
Marit Poltimäe, Urmo Aava, Riina Seder, Margus Valgma, Enda Lõhmus, Kalle Suurekivi. Treeneritest: Urmas Iher, Eve Aunver, Krister Parbo, Toomas Klaas.
Eestvedajatest: Ülle Uuemaa, Kalev Pukk, Madis Sarik,
Ain Unt. Võistkondadest: Rae Koss ja FC Jyri.
Rae Vallavalitsus tänab kõiki, kes leidsid aega
ja tahtmist kaasa lüüa valla spordiaasta pidulikul lõpetamisel.
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Rae valla koolidevahelised spordivõistlused 2005. aastal
Koolimured rikuvad rühi – sellist nimetust kandis Spordiklubi Raesport poolt vallavalitsusele esitatud taotlus, et korraldada õpilastele mitmesuguseid spordivõistlusi. Seljaprobleemid
on muutunud tõsiseks mitte ainult täiskasvanute, vaid ka kooliõpilaste seas. Olles kehalise
kasvatuse õpetaja ja võttes vastu tõendeid erigruppi määramise kohta rühivigade tõttu, otsustasime lastele pakkuda mitmekülgseid liikumisega seotud üritusi ning võistlusi. Oma toetustaotlust esitades lähtus SK Raesport eelkõige sellest, et tõsta koolinoorte spordiaktiivsust
ja tugevdada nende tervist. Lisaks annavad koolidevahelised võistlused võimaluse spordiga tegelemiseks ka neile Rae valla lastele, kelle vanematel ei ole võimalust viia oma lapsi pealinna kallitesse spordiklubidesse. Tänu Rae Vallavalitsuse toetusele sai see koolidevaheline
võistlussari 2005. aastal ka läbi viidud. Sarjas
osalesid väga paljud kooliõpilased. Kehalise
kasvatuse õpetajana pean väga oluliseks liikumisvõimaluste loomist, sest inimene on ju looduse poolt loodud liikuvaks ja mõtlevaks olevuseks. Saavutused innustavad ja ka laps saab
erinevaid spordialasid proovides teada, milline
neist talle kõige rohkem meeldib.
Rae valla koolidevahelised võistlused olid
korraldatud põhimõttel, et kord kuus said valla koolide õpilased kokku, et võistelda iga kord
erineval alal. Jaanuaris oli selleks sisekergejõustik, veebruaris suusatamine, märtsis lauatennis, aprillis saalijalgpall, mais kergejõustik, septembris jooksukross, oktoobris jalgpall,
novembris rahvastepall ja detsembris saalihoki. Võiduvõimalusi jagus kõikidele koolidele. Kuigi siinkohal võib öelda, et kuigi Jüri
Gümnaasiumil on tuntav eelis õpilaste valiku
osas, ei visanud ka põhikoolid püssi põõsasse. Seda suurem oli võidurõõm, kui saadi suurele Jüri Gümnaasiumile nö “ära teha”.
Kui näiteks põhikooli ühes klassis on ainult 10 õpilast ja need kõik on kooli eest võistkonnana väljas, see on tunnustust väärt. Võistlusalade valimisel arvestasime põhikoolide
võimalusi – näiteks Lagedi ja Assaku koolimajades ei ole korvpalli mängimise võimalust.
Juhul, kui Rae Vallavalitsus toetab antud ürituste sarja ka järgmisel aastal, siis tulevad sellesse ka kindlasti muudatused, mis esitati koolide kehalise kasvatuse õpetajate poolt.
Tore on see, et õpilased on selle võistlussarja omaks võtnud ja ootavad pikisilmi juba
uusi võistlusi. Kiitvaid sõnu saan öelda individuaalvõistluste kohta, kuhu oli alati soovijaid rohkem, kui juhendis ette nähtud. Siinkohal märgiksin ära mõned tublimad, kes on
oma osavõtuga silma jäänud.
Individuaalalade esikolmikus hakkavad
silma järgmised nimed, kes on saavutanud mitmel alal medalikoha. Vaida Põhikooli õpilastest sai Helen Loik 9 medalit ja Merili Kaadu
7 medalit; Lagedi Põhikoolist Anastasia
Gorohova 9 medalit ja Liis Kass 7 medalit; Jüri Gümnaasiumist Ergo Pallo 6 medalit ja

Koolidevahelises võistlussarjas osales ühtekokku mitusada last, individuaalmedaleid jagus
110le lapsele.

Jalgpallivõistlused peeti oktoobrikuus.

Klaarika Kaldmaa 5 medalit. Eraldi äramärkimist väärib veel Triinu Esken Vaida Põhikoolist, kes tuli medalikohale kõikidel individuaalvõistlustel (kergejõustik, suusatamine, jooksukross ja lauatennis).
Lisaks individuaalalade medalitele, mida
jagus 110-le õpilasele, on kindlasti paljudel lisada neile ka võistkondlikud medalid. Kõigile noortele on saavutatud medalid loodetavasti suureks tõukeks, et edaspidi tegeleda sihipärase treeningtegevusega.
Võistkondlikel võistlustel domineeris Jüri Gümnaasium v.a. rahvastepallis, kus Vaida
tüdrukud ehmatasid tõsiselt Jüri poisse oma
tugeva mänguga. Aga Jüri poiste vastaseks
olid ka vabariigi parimad põhikooli rahvastepalli mängijad. Kiitus kõikidele sarjas osalenud individuaalvõistlejatele ja võistkondadele! Kiitus nende õpetajatele, kes neid igati selleks ette valmistasid, toetasid ja ergutasid! Alanud aastal soovin kõikidele väikestele ja suurtele spordisõpradele tugevat tahet ja head pea-

Võistluspauside ajal oli noortel aega kuulata
ka õpetaja nõuandeid.

Võistlussarjast osavõtt on paljudele lastele ainus võimalus oma võimeid teistega võrrelda.

lehakkamist tugeva tervise nimel. Või nagu
minu 99-aastane vanaema ütleb: kui ei ole tervist, siis ei ole mitte midagi!
Ülle Uuemaa
SK Raesport
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Noortel kergejõustiklastel oli edukas hooaeg
Valla noortele oli kergejõustikusuvi edukas meie noored on pärjatud mitmete medalitega
nii Harju noortevõistlustel kui vabariiklikel
võistlustel. Suvistel Harjumaa noorte meistrivõistlustel saavutasid Rae valla noored terve
rea auhinnalisi kohti:
• kümnevõistluses tuli poiste B-klassi
võitjaks Hendrik Lepik tulemusega 5982
punkti
• Vaida põhikool osales Harjumaa põhikoolide viievõistluse karikavõistlustel, saavutades
seal seitsme põhikooli seas kuuenda koha
• noorte suvistel A-klassi Eesti meistrivõistlustel saavutas tüdrukute A vanuseklassis III koha 100 m sprindis Helene Piir, tema
aeg oli 12,63 sekundit
• Lagedi põhikooli õpilane Hendrik Lepik tuli kahekordseks Eesti meistriks poiste B
vanuseklassis: kaugushüppes tulemusega 6,42
m ja kõrgushüppes tulemusega 1 m 85 cm.
Kettaheites saavutas noormees teise koha tulemusega 49,23 m.
• Poiste A vanuseklassi kaugushüppes võitis esikoha RSK Rae võistleja Spartak Ljašenko
tulemusega 7,15 m. 200 meetri jooksus saavutas Spartak teise koha ajaga 22,99 sekundit.
Spartak Ljašenko esindas Eestit ka Balti noor-

Hendrik Lepik saavutas häid tulemusi nii noorte kümnevõistluses kui ka kaugus- ja kõrgushüppes.

te maavõistlustel, kus saavutas 200 m sprindis kolmanda koha.
Augusti viimastel päevadel toimusid Rakveres Eesti MV mitmevõistluses. Tublilt esinesid sel võistlusel Helene Piir ja Hendrik Le-

pik, kes tulid mõlemad oma vanuseklassis Eesti meistriteks. Helene Piir kogus seitsme alaga kokku 5040 punkti. Hendrik Lepik kogus
poiste B vanuseklassis 6703 punkti, mis on
selle vanuseklassi Eesti tipptulemus.

Vaida lapsed said Harjumaa noortemeistriteks
Vaida Pöhikooli 5. klassis õpib 10 tüdrukut. Just
paras arv ühe võistkonna moodustamiseks. Tüdrukud on tavalised, neil on erinevaid harrastusi: osalemine lastekooris, kunstiringis, klaverimängu õppimine, näitlemine ja palju muud. Üks
huviala on neil ühine - see on sport.
Kolm korda nädalas saavad võimlas kokku 5. klassist Helen Loik, Helen Hiieväli,
Anni Uutma, Sigrid Sõrmus, Liis Säärits,
Liis Jaup, Anne Karu, Heleri Järve ning 4.
klassist Aire Almre ja Kristel Roots, et üheskoos osaleda treeninguil. Õpetaja Marje treeningud hõlmavad üldkehalist ettevalmistust
ja erinevaid sportmänge. Iga tüdruk annab
endast parima - raske treeningul, kerge võistlustel.
Senised saavutused on tüdrukuid innustanud. Eelmisel aastal võideti Harjumaa
meistrivõistlustel korvpallis 2. koht, 2005.
aastal kuulus neile Rae valla meistritiitel
jalgpallis.
Harjutamine teeb meistriks ning novembrikuus osalesid tüdrukud Harjumaa meistrivõistlustel rahvastepallis. Pingsas võistluses
saavutati 1. koht - Harjumaa meistritiitel. Pilk
protokolli näitab, et võideti ridamisi tugevaid
vastaseid ja suuri koole: Keila Gümnaasium,
Keila Algkool, Vasalemma Põhikool, Saue
Gümnaasium, Risti Põhikool, Tabasalu Gümnaasium, Kehra KK. Selle võiduga kaasnes
kohustus esindada Harjumaad vabariiklikel

võistlustel ja otsustavateks võistlusteks valmistuti tõsiste treeningutega. Vabariiklike
võistluste poolfinaalis saadi 1. koht. Viljandis
toimunud finaalvõistlustel mängiti end 6. kohale, põhikoolide arvestuses saadi aga esimene koht. Lisaks valiti Liis Säärits parimaks
mängijaks.
Treeningute vaev oli end õigustanud, rõõm
saavutatu üle mitmekordne: see on üle aastate hea tulemus Harjumaa koolide seas ja tunnustus Rae vallale ning eelkõige saavutus oma
koolile.

Poisid teevad ilma rahvastepallis
Tublid pole olnud mitte ainult tüdrukud,
veel rohkem rõõmustati väikeste poiste tulemuse üle. Vaida Põhikooli kuni 3.klassi poiste võistkond saavutas Harjumaa koolidevahelistel võistlustel rahvastepallis III koha. Võistkonnas mängisid Oskar Naarismaa, Hendrik
Hiieväli, Indrek Espenberg, Vitali Annus,
Maarjo Viigipuu, Taavi Teearu, Mark Kireitšev,
Ove Kurrusk, Kaur Järve, Karl-Joosep
Volmerson.

Vaida tüdrukud on tublid nii korv- kui rahvastepallis.

Aitäh teile, tüdrukud ja poisid! Tänud kehalise kasvatuse õpetajale Marje Möldre-Vähile. Edu ja indu edaspidiseks ning jääme ootama uusi kordaminekuid spordiplatsil.
Eve Möls
Vaida Põhikooli õpetaja

Kuni 3. klassi poiste võistkond oli Harjumaal
rahvastepallis paremuselt kolmas meeskond.
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JAANUARIKUU
SÜNNIPÄEVALISED
SALME PROOS
LINDA SENTSEVA
ILSE SEPP
TOINI KIURU
HEIKKI BERENDSEN
RICHARD KAASIK
AINO NIINEPUU
LAINE KASK
ASTA KESKÜLA
TATJANA NIKITINA
AINO LINK
ALFRED OJAMÄE
ADELE HAMM
SALME MOOR
LINDA VIHUL
JAANUS RANDOJA
ERICH HEINAMÄGI
NIINA SEREBRJANNIKOVA
MIHHAIL RODNIKOV
JAN GANZEN
HELVE MÄGI
JUTA RIIU
KLAVDIYA DANILOVA
VALENTINA PETRASOVA
EHA RANNIK
ASTA PROMAN
LONNI JUHKAM
SERGEI KOSAK
NIINA HARAKKA
MILVI LÕBU
REIN METSIS

94
90
87
86
85
85
84
83
83
83
83
83
83
81
81
81
81
80
80
80
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65

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

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

tel 6109999 mobiil 56604450
www.kinnisvaraplaza.ee

Palju õnne!
AUTOREMONT ja REHVIMONTAAŽ
DETSEMBRIKUUS
REGISTREERITUD SÜNNID:
1. Elli Ojasuu
2. Anni-Mari Tammekand
3. Juliana Aas
4. Evelin Kiis
5. Annabel Hannibal
6. Mairon Landra
7. Karl Vain
8. Kalmer Vain
9. Steven Novikov
10. Daniel Kala
11. Adrian Toomik
12. Heliise-Loore Vähi

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

Ostame erastamata
maad. Lahendused erastamise rahastamisel. Kinnisvara hindamine ja konsultatsioon müügiobjekti
puhul tasuta. Abivara OÜ
tel. 55 696 038

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

Detsembrikuus registreeritud surmad:
1. Arnold Niinepuu
2. Arkadi Kirt
3. Aino Lepikult

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3700 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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KUULUTUSED
Jüris, Veetorni 9

Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

Sõidu- ja pakiauto
rehvitööd
Rehvide müük
Õlivahetus ja müük
Summutite ja amortisaatorite
müük ja paigaldus

Tellimine telefonil
51 27 340

Avatud E - R 8.30 – 18.00
L kokkuleppel
Telefon: 6048 775
OÜ KOKPIT

( Tammiku pesula kõrval)

AUTOTEENINDUS

jaanuar 2006

ÕNNE PUBI
AVATUD
E - N 11.00 - 16.00
R 11.00 - 02.00
L 12.00 - 15.00
REEDEL SISSEPÄÄS ALATES
21. eluaastast

Laupäeval,
14.01.2006 esineb

JOEL STEINFELD,
pilet 50.-

Firmade
asutamine.

OSAÜHING
4900 krooni.

Mõigus

HELLAD VELLED,

LASTE MÄNGU- JA

pilet 50.-

SÜNNIPÄEVATUBA

Reedel,
03.03 esineb

ÜLLAR JÖRBERG,
pilet 50.-

Tel. 6 466 004
ja 56 201 262.
www.firmaabi.ee

Tel. 5 177 199 ja
6 345 625

Soovin üürida

Ostan maad.

2-toalise korteri
Rae vallas.

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

Tel 50 40095

Tel 52 32024, 6016560

OÜ Balti Bussiremont

Teostame

Pakume tööd
luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.
Palk mehe vääriline.
Väljaõpe Saksamaal ja
Rootsis. Tasuta lõuna.
Info: 56 257 024

Laupäeval,
18.02 esineb ansambel

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

Laudu võimalik
reserveerida tel: 6 034 350
ASUME ARUKÜLA TEE 27, JÜRIS

