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JÜRIPÄEV 2007
KOLMAPÄEV, 18. aprill
Lasteaedade spordipäev
Jüri Spordihoones

Jüris, Kirikumõisa pargis
Kell 19.00 Jüripäevade avamine

Kell 10.00 Rivistumine võimlas, tervituskõne. Lasterühmad esitavad oma hüüdlaused.
Kell 10.15 Teatevõistlused võimlas
Kell 10.45 Parimate autasustamine võimlas
Päeva lõpetab ekskursioon spordihoones.

REEDE, 20. aprill
Lehmja tammikus
Kell 12.00 Jüripäev jooks gümnaasiumi 1.-12. klassidele
Kell 19.10 Jüritule süütamine tiigi peal
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Kell 19.30 Tõrvikteatejooksud. Eraldi jooksuvõistlus 4.-6.
klasside, 7.-9. klasside ning 10.-12. klasside ja täiskasvanute võistkondadega. Ühes võistkonnas jooksevad 4 meest
+ 2 naist. Eriauhind parimatele kostüümides jooksjatele.

Kell 16.30 võimlas sõprusturniir Masku võrkpalluritega.
Rae Kultuurikeskuses
Kell 19.00 – 20.15 Tantsukontsert Tants ja Lust. Tantsurõõmu toovad rahvatantsurühmad Tontar, Soveldaja, Lee,
Loolill, Jüri Marid, Lustilised, Sukad & Tagi.

Kell 20.00 Soovijatel on võimalik külastada Jüri kiriku torni.
Kell 20.30 Debatt Jüri kiriku juures teemal Ristiusk – oma või võõras? Mida eestlane usub? Osalevad luteri kiriku õpetaja, maausuliste esindaja ja folklorist.

Fuajees avatud foto- ja sümboolikanäitus.
Kell 19.00 Kultuurikeskuse koosolekusaalis algab registreerimine autoorienteerumise võistlustele.
Kell 20.30 Autoorienteerumise stardijärjekorra loosimine
saalis
Kell 21.00 Autoorinteerumise võistluse start

Kell 20.30 – 22.30 Vabaõhupidu pargi

LAUPÄEV, 21. aprill
JÜRIPÄEV 2007
Jüri Spordihoones
Kell 10.00 Korvpalliturniir spordihoone võimlas. Osalevad esiliigas mängivad meeskonnad.
Kell 10.00 Jalgpalliturniir staadionil. Osaleb 10 meeskonda, kaks alagruppi.
Meeleolu loovad Lagedi, Jüri ja Vaida tantsutüdrukud.
Kell 11.00 – 13.00 Laste käsitöö näitus-müük spordihoones
Kell 12.00 – 14.00 Lõbusad osavus- ja teatevõistlused lastele ja täiskasvanutele staadioni peal. Lastele batuut, külla tuleb Pipi.
Kell 13.00 malesimultaan 10-l laual spordihoone aeroobikasaalis

20.-21. aprillil toimub
digifotokonkurss
Jüripäev – päev Jüris
Konkurss toimub Jüripäeva ürituste ajal
20.04 - 21.04.2007. Võitjad kuulutatakse
välja 21. aprilli õhtul Rae Kultuurikeskuses. Fotokonkursi eesmärgiks on jäädvustada hetki, sündmusi, meeleolusid ühe päeva jooksul Jüri alevikus.

Kell 21.00 Pidu ansambliga

PÜHAPÄEV, 22. aprill
Kell 12.00 Jumalateenistus Jüri kirikus

ESMASPÄEV, 23. aprill
Kell 19.00 Jüriööjooks Vaidas

Täpsustatud kava Rae valla kodulehel www.rae.ee

Osalemistingimused:
· Fotokonkursil saavad osaleda kõik, nii
professionaalid kui amatöörfotograafid
· Pilte saab konkursile esitada 20.aprilli kella 17.00-st kuni 21.aprilli kella 17.00-ni
· Fotod tuleb saata meiliaadressile
fotokonkurss@rae.ee vastavalt kirja mahule (max 4MB) kas üksikult või korraga, subject reale kirjutada märgusõna “fotokonkurss”. Koos fotodega saata ka järgmised andmed: autori ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kontakttelefon. Fotole on
soovitav lisada pealkiri või lühike sõnum

pildi kohta.
· Iga osaleja saab esitada kuni 3 fotot.
· Fotokonkursi võistluspildid tuleb esitada
digitaalses vormis
· Fotokonkursile esitatavate piltide eraldusvõime peab olema vähemalt 1600X1200
pikslit
· Pildid ei tohi olla digitaalselt töödeldud
(va heleduse, tumeduse ja muude põhiparameetrite reguleerimine). Digitaalselt töödeldud pildid kõrvaldatakse konkursilt
· Auhinnatud saavad žürii poolt valitud 3
paremat fotot

aprill 2007

UUDISED

RAE SÕNUMID

3

Ehitus- ja maa-amet töötavad uues majas
Alates 19. märtsist töötavad Rae Vallavalitsuse ehitus- ja maa-amet uutes ruumides
– Jüri, Aaviku tee 1 (Tammiku kaupluse
kõrvalmaja). Endise Jüri Raamatukogu
hoone esimesel korrusel on ehitusamet ja
teisel korrusel maa-amet. Seoses sellega on
muutunud ka ametnike telefoninumbrid:
Infospetsialist Jane Abroi

606 47 00

Ehitusameti juhataja Enno Harmipaik 606 47 01
Ehitusspetsialist Tarvo Nõlvak

606 47 02

Ehitusjärelevalve spetsialist Alvar Nurk 606 47 03
Vanemspetsialist Lembit Vares

606 47 04

Vanemspetsialist Tiiu Tutt

606 47 05

Vanemspetsialist Vaike Saretok

606 47 06

Maa-ameti juhataja Erki Noorak

606 47 11

Arhitekt Andres Mänd

606 47 12

Spetsialist Andra Jansen

606 47 13

Maakorraldaja Jaan Dello

606 47 14

Võistlustantsuklubi
Royal võtab vastu
uusi õpilasi Tantsuspordi
treeningutele:
• Ladina-Ameerika tantsudes: Samba, Cha-cha-cha,
Rumba, Paso Doble, Jive.
• Standardtantsudes:
Aeglane Valss, Tango, Viini
Valss, Quickstep, Aeglane
Foxtrot.
Oodatud on poisid ja tüdrukud vanuses 6 - 10.a.
Treeningud toimuvad
Rae Kultuurikeskuses
T 15.00 – 17.00
K 16.30 – 18.00
Täpsem info tel:
55 666 038 või epost: eve.
aunver@mail.ee
Tantsuõpetaja Eve
Aunver

Majandustegevuse register ootab ettevõtjaid
kuni 15. aprillini
Kõik ettevõtjad, kellel on vormistatud registreering majandustegevuse registrisse, on kohustatud igal aastal enne 15.aprilli täitma registreeringu õigsuse kinnitamise taotluse vormi ja esitama selle vallavalitsusele.
Majandustegevuse registrisse on kantud
taotluse alusel ettevõtjad, kelle tegutsemisala
on kas jaekaubandus, toitlustamine, hulgikaubandus, teenindus ja/või majutus.
Ettevõtja taotluse alusel tehakse majandustegevuse registris vastav märge. Kui registreeringu õigsuse kinnitamise taotlust ei ole
esitatud, peatab keskregister pärast 15.aprilli
Teie registreeringu, mis tähendab, et Teie ettevõte ei või tegutseda.
Registreeringuandmed ning kõik taotluste vormid ja juhendid on avaldatud registri
veebilehel: http://www.mkm.ee/mtr.
Ettevõtjatel, kes on tegevuse lõpetanud,
tuleb esitada vallavalitsusele registreeringu
muutmise taotluse vorm, kus märkida ära tegevuse lõpetamise kuupäev. Taotluse alusel
arhiveeritakse Teie registreering majandustegevuse registris.
Kõik taotluste vormid ja juhendmaterjalid leiate eelpool nimetatud veebilehelt. Küsimuste tekkimisel palun pöörduda vallavalitsuse registripidaja poole telefonil
6056756.
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HEAKORRAPÄEV
RAE VALLAS

Lasteaed Taaramäe
(Jüri, Ehituse 26)

Laupäeval, 28. aprillil kell 11.00

pakub tööd

Rae vallas asuvate teeäärte ja
metsaaluste koristuspäev.
Oodatud kõik vabatahtlikud!
Peale koristuspäeva kõigile
soe supp ja tee.
Pane mugavalt riidesse ja
tule head tegema!

LASTEAIAÕPETAJA
ABILE ja MEDITSIINITÖÖTAJALE.

Lisainfo külavanematelt või telefonil
50 41 659, ain.puna@rae.ee

Lasteaed Tõruke

Jüri Spordihoone

(Jüri, Tammiku tee 20)
pakub tööd

LASTEAIAÕPETAJA ja
TERVISHOIUTÖÖTAJA.

hooldustehnikule,
areenimeistrile ja
koristajatele.
Töötasu kokkuleppel.

Täpsem info telefonil
60 48 338

Kurna küla üldkoosolek toimub
reedel, 13. aprillil algusega kell
19.00
Õlleköögi tee 3A
Päevakord:
1. Aasta tegevuskava
2. Arendus Kurna külas
3. Küsimused vallavolikogu aseesimehele Ado Sepale
4. Kohapeal algatatud küsimused
Kõigi külaelanike osavõtt vajalik.

Täpsem info telefonidel 60
48 932, 60 34 194 ja
56 91 81 48.

võtab tööle

aprill 2007

Info telefonil 52 13 893 ja
spordikeskus@rae.ee

Kurna külavanem
Jana Kensap

Assaku aleviku elanike üldkoosolek toimub pühapäeval,
29. aprillil
2007 a. algusega kell 15.00
Assaku koolimajas.
Päevakord:
1. Assaku aleviku areng
lähiaastatel.
2. Alevikuvanema ja aleviku eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõigi aleviku elanike osavõtt vajalik.
Assaku aleviku vanem:
Ago Soasepp

Lehmja küla elanike üldkoosolek kutsutakse kokku pühapäeval, 29. aprillil 2007 a. algusega kell 11.00,
Assaku koolimajas.
Päevakord:
1. Lehmja küla areng lähiaastatel.
2. Külavanema ja küla eestseisuse
valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõigi külaelanike osavõtt vajalik.
Vallavolikogu aseesimees:
Ado Sepa

Suuresta küla elanike üldkoosolek kutsutakse kokku pühapäeval, 22. aprillil 2007 a. algusega kell 11.00
Vaida Raamatukogu saalis.
Päevakord:
1. Suuresta küla areng lähiaastatel.
2. Külavanema ja küla eestseisuse
valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõigi külaelanike osavõtt vajalik.
Vallavolikogu aseesimees:
Ado Sepa
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Jüris avas uksed ilu- ja tervisekeskus
Aprillikuu algul avati pidulikult Jüri iluja tervisekeskuse Mi Vida uksed. Kaasaegne keskus ootab kõiki pereliikmeid, aprillikuus on mitmed teenused kuni 30%lise
hinnasoodustusega.
Ehituskaupluse teisel korrusel olevasse keskusesse sisseastujale avaneb justkui omaette
maailm. Hetkeks tundub, et aeg käib siin aeglasemalt ja kiired töö- või igapäevaasjad peabki ukse taha unustama.
Ligi 130 ruutmeetril asub kümmekond
ruumi – ühest uksest sisse astudes jõuad
juuksuriruumi, teise ukse taga hakkab kohe-kohe tööd tegema kosmeetik... Koridoris kõndides on kolmanda ukse taga massööri ruum, tema kõrval ootab külastajaid
infrapunasaun. Üllatused aga jätkuvad: tervisekapsel, solaarium, soolakamber... Justkui väike unistuste maailm, kus kinkida hetk
iseendale ja nautida elu!
Mõte, et Jürisse peaks looma sellise keskuse, sündis õdede Marina Paananeni ja Merike Siemi peas aastapäevad tagasi. „Olen ise endine juuksur ja Merike meditsiinilise kõrgharidusega, kui ükskord mõtlesime, et kooli, lasteaedade ja kaupluste kõrval võiks tõepoolest
Jüris olla keskus, kus pakutakse lisaväärtusena kvaliteetseid ilu- kui terviseteenuseid. Miks
peaks Rae valla elanik tunglema Tallinna liiklusummikutes ja võitlema parkimiskohtade pärast kui vajalik teenus oleks kättesaadav vaid
10 minuti autosõidu kaugusel, ükskõik kus siis
isik ka Rae vallas ei elaks. Rae vallas peab olema mugav elada” rääkis Marina.
Erinevate teenuste pakkumise poolest suudab Mi Vida keskus tõepoolest üllatada. Olgu selleks näiteks tervisekapsli proovimine,
kus saab valida 10 erineva programmi seast.
Need ulatuvad lõõgastavast kui ergastavat külma-kuuma dušši pakkuva kavani. Kui sinna
juurde lisada veemassaaž, värviteraapia, kehakoorimine ja mähise tegemine koos näohooldusega, võib ajataju kergelt kaduda
Perekülastuse peale mõeldes tasub proovida varianti, kus isa on infrapunasaunas,
ema kosmeetiku juures ja lapsed on juuksuris või mängivad soolakambris. Massaaži peale mõeldes tasub uurida, et nüüd on
võimalik kodu lähedal saada nii klassikalist,
aroomi-, mee-, tselluliidi-, tai ja india peamassaaži. Solaariumihuvilistele on uudiseks
see, et ergonoomilises masinas on võimalik
tellida endale ise näo- ja kehajahutust või
kuulata lemmikmuusikat kaasavõetud mp3
mängijast.
Kõikide teenuste täpsem kirjeldus on olemas keskuse koduleheküljel aadressiga www.
mivida.ee. Hinnatase on Jüris kindlasti soodsam kui pealinnas, lisaks on pensionäridele ja
lastele soodushinnad.
Heledates toonides ruumid moodustavad
koos akendest sisselangeva valgusega ilusa
terviku. Nii Marina kui Merike kinnitavad, et

Mi Vida ilu- ja tervisekeskus
Mõisa tee 10, Jüri, kaupluse Jüri Ehituskaup II korrusel
Avatud T-R 10-19, L 10-15
Tel. 6080866, 56 65 10 57
Kodulehekülg www.mivida.ee
Teenused ilu- ja tervisekeskuses
• tervisekapsel
• soolakamber
• solaarium
• infrapunasaun
• mürkainete eemaldamine IonicDetox
• juuksur
• maniküür-pediküür
• massaaž
• kosmeetik
• augustaja

Kui sa unistad olla kaunis, terve, elurõõmus, edukas – see kõik on võimalik,
kui leiad aega iseendale! Oma ilu ja tervise eest hoolitsemine on osa täielikust
heaolust!
Mi Vida (hispaania keeles “minu elu“)
on ilu- ja tervisesalong, kuhu võid tulla,
et lülitada ennast välja argipäeva rutiinist,
saada kosutust nii kehale kui vaimule, ravi või leevendust mõningatele haigusprobleemidele. Hubases interjööris võtavad
teid vastu lahked oma ala spetsialistid.
Ilu- ja tervisesalongi eesmärgiks on
pakkuda ilu-, kehahooldus- ja terviseteenuseid naistele, meestele, lastele.

Mi Vida
Ilu- ja tervisesalong
Jüris pakub tööd
välise kõrval on väga oluline see, et keskuses
töötavad kogemustega professionaalid. Jüri
ilu- ja tervisekeskuse positiivne õhkkond annab nii külastajatele kui töötajatele hea tunde
ning kõik külastajad sõltumata soost ja vanusest on väga oodatud.

Küünetehnikule ja juuksurile
Info tel. 56651057
e-mail mivida.keskus@mail.ee
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AS Via 3L otsib oma
meeskonda
KOMPLEKTEERIJAID,

on ettevõte, mis pakub kõigile tööotsijatele lihtsaid ja kiireid võimalusi
meelepärase ning õiglaselt tasustatud töö leidmiseks.

Meie kliendiks on juhtiv lahjade alkohoolsete jookide, karastusjookide
ja lauavee tootmise ning müügiga tegelev ettevõte.
Oma töökasse meeskonda vajavad nad:
P

KOMPLEKTEERIJAID

P
P

PAKENDAJAID
TÕSTUKIJUHTE

P

TOOTMISOPERAATOREID

Võta meiega ühendust ka siis, kui hetkel Sulle sobivat tööd loetelus pole.
Saad endale tasuta personaalse konsultandi, kes hoolitseb selle eest, et
leiaksid endale kiiresti sobiva töökoha.
Eneken Kikkas (administratiivtöö)
Tel: 699 0504 eneken.kikkas@simplika.ee
Mari Pommer (tööstus ja tootmine)
Tel: 699 0502 mari.pommer@simplika.ee
Julia Tomberg (klienditeenindus ja müük)
Tel: 699 0505 julia.tomberg@simplika.ee

SIMPLIKA – LIHTSALT HEA TÖÖ!
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*60
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kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• kaupade komplekteerimine
vastavalt komplekteerimislehele
• laoriiulite korrashoid
• kaupade paigutamine riiulitele
• tõstukiga kaupade peale- või
mahalaadimine
Sobiv kandidaat on positiivse
eluhoiakuga ja ei karda füüsilist
tööd.
Ettevõte pakub püsivat töösuhet, vahetustega tööd ning
kaasaegseid töö- ja olmetingimusi.
Kõigil huvilistel palume saata
oma CV e-posti aadressile
personal@via3l.ee või tulla AS-i
Via 3L asukohaga Kalmari 10,
Lagedi. Lisainfo saamiseks helistage telefonil 6802 300 ja külastage AS
Via 3L kodulehekülge
www.via3l.ee

Pipelife Eesti AS on veevarustuse- ja kanalisatsiooni
plasttorusid, -toruliitmikke
ja -kaevusid tootev ettevõte asukohaga Jüris. Meie kohta saad rohkem infot www.pipelife.ee

Pipelife Eesti AS otsib oma töökasse kollektiivi

SEKRETÄRI
Tööülesanded:
* ettevõtte sisese ja -välise infovahetuse tagamine
* külaliste vastuvõtuga seonduvad ülesanded
* dokumentatsiooni haldamine – dokumentide koostamine, vormistamine, registreerimine, paljundamine, postitamine
* telefonile vastamine ja kõnede suunamine, teadete vastuvõtmine ja
edastamine
* ettevõttesiseste ürituste organiseerimisega seotud ülesanded
* finants- ja müügiosakonna abistamine
Nõudmised kandidaadile:
* soov teha tööd sekretärina ja olla kasulik meeskonna liige
* väga hea eesti keele oskus
* inglise keele valdamine kõnes ja kirjas
* vene keele oskus suhtlustasandil
* korrektsus ja hea eneseväljendusoskus
Pakume:
* kindlat ja tasuvat tööd meeldivas kollektiivis
* kaasaegset töökeskkonda
Kandideerimisavaldus ja CV palun saata e-maili aadressile:
pipelife@pipelife.ee
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Harju TÜ pakub Jüri
kaupluses TÖÖD

MÜÜJATELE
TRANSPORTTÖÖLISELE
KORISTAJATELE
Pakume kaasaegseid töötingimusi, arenguvõimalust ja motiveerivat töötasu.
Ootame kandideerima rõõmsameelseid, töökaid
ja ausaid inimesi, kellele meeldib suhelda ning kellele sobib töö klienditeenindajana.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Sooviavalduse koos CV-ga palume saata Harju TÜ
personaliosakonda aadressil
Saku tn. 6 Tallinn 11314, e-mail: keskus@harju.neti.
ee, faks 655 6530.
Täpsem info telefonil 669 9801.
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AS Via 3L otsib oma
meeskonda

KAUBA VÄLJASTAJAT
kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• komplekteeritud kaupade
transpordiks vastuvõtt ning
paigutamine veoringide alusel
• kaupade koondamine saadetisteks
• autojuhtide suunamine ja
juhendamine
• laadimissildade töö koordineerimine
• transiitkaupade lattu vastuvõtt ning dokumentatsiooni
olemasolu kontroll
• taara vastuvõtt ja väljastamine
• muude tööga seotud lisaülesannete täitmine
Sobiv kandidaat on oma töös
kohusetundlik ja täpne ning
valmis füüsiliseks tööks. Kasuks tuleb eelnev töökogemus logistika valdkonnas.

OÜ Pesumati
pakub tööd

porivaipade
pesijale.
Täpsem info telefonil
6034200

Tallinnast ca 30 minuti
kaugusel Arukülas müüa
2-4- toalised korterid.
Mai lõpuni igale ostjale kaasa
50000 krooni väärtuses
köögimööblit ja -tehnikat.
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RESTORAN
VANA VESKI
OTSIB BAARIDAAMI
VÕI BAARMENI.
MAIKUUST KUTSUME
TÖÖLE SUVETERASSILE ÕPILASI JA
TUDENGEID.
Info telefonil 57777968
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VALLAMAJA

AMETLIK TEADAANNE

Aruvalla-Kose teelõigu eelprojekti
keskkonnamõjude hindamine
Maanteeamet teatab, et lähtudes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RTL I, 2005, 15,
87) § 6 lõike 1 punktist 13 ja § 11 lõikest
3 algatas Maanteeamet 16. märtsi 2007
käskkirjaga nr 73 “T2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 26,6-40,0 km
(Aruvalla-Kose teelõigu) rekonstrueerimine” raames koostatava Aruvalla-Kose
teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamise.
Projekti esmaülesandeks on määratleda
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose teelõigu (km 26,6-40,0) rekonstrueerimise teostatavaim tehniline lahendus, sealhulgas KMH, tehnilise projekti koostamise
lähtetingimuste ning projekteerimis-ehitustööde pakkumise kutse dokumentide ettevalmistamine. Projekt hõlmab praeguse põhimaantee laiendamist neljarajaliseks uute sildadega
üle Pirita ja Kuivajõe jõe.
Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda projekti kodulehel, www.
mnt.ee Projektid-> Põhimaanteed-> Tallinn-

Tartu-Võru-Luhamaa-> Aruvalla-Kose eelprojekti portaal. Lisainfot algatamise otsuse kohta saab küsida Maanteeameti kontaktisikult,
kelleks on: Maris Kruuse tel 611 9344, e-post:
Maris.Kruuse@mnt.ee, aadress Pärnu mnt
463a, 10916 Tallinn. Maanteeamet on ühtlasi
ka projekti arendajaks.
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RTL I,
2005, 15, 87) paragrahv 16 lõikele 2 informeerib Maanteeamet Teid Aruvalla-Kose teelõigu
eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikust väljapanekust ning avaliku
arutelu toimumisest.
Arendaja konsultant (tee projekteerija) on
COWI AS (Taani) ja EA Reng (Eesti). Keskkonnamõju hindamise (KMH) kohalik ekspert
on Rein Kitsing (tegevuslitsents KMH0020, AS
Merin, Rävala pst 8, Tallinn 10143, tel 6466
625, e-mail: Rein@merin.ee) ja välisekspert
Steffen Brøgger Jensen (COWI AS, Taani).
Keskkonnamõju hindamise programmi
eelnõuga saab tutvuda järgmistes kohtades:

Info detailplaneeringute kohta

Rae Vallavalitsus teatab järgmiste
detailplaneeringute kehtestamistest:

Rae Vallavalitsus teatab järgmiste
detailplaneeringute algatamisest:

tailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. veebruari 2007 korraldusega nr 316
Detailplaneeringuga on kavandatud 2 elamumaa sihtotstarbega krunti paariselamute ehitamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 3255 m²
• Peetri küla Pajusaare tee 6, 8 ja 10 kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. veebruari 2007 korraldusega nr 317 Detailplaneeringuga on kavandatud 2 elamumaa sihtotstarbega krunti paariselamute ehitamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 3911 m²
• Veskitaguse küla Lekko kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi
2007 otsusega nr 248 Detailplaneeringuga
on kavandatud 3 elamumaa sihtotstarbega
krunti üksikelamute ehitamiseks ja 2 transpordimaa krunti. Planeeritava kinnistu suurus on 1,025 ha.
• Rae küla Tulbi tee 6 kinnistu ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi
2007 otsusega nr 249 Detailplaneeringuga
on kavandatud 26 elamumaa sihtotstarbega
krunti ühepereelamute ehitamiseks, 1 elamumaa sihtotstarbega krunt ühe – või kahepereelamu ehitamiseks ja 3 transpordimaa
krunti planeeringuala teenindavate avaliku
kasutusega teede väljaehitamiseks, 4 sotsiaalmaa krunti, millest üks on ette nähtud korv-

• Peetri küla Tudriku ja Sepa-Rae 2 kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 27. veebruari
2007 korraldusega nr 351
• Peetri küla Vägeva viadukti kinnistute
piirkond ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 17. oktoobri
2006 korraldusega nr 1467
• Rae küla Ranna kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007
otsusega nr 242
• Rae küla Reinu kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007
otsusega nr 243
• Rae küla Niidu kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007
otsusega nr 244
• Kopli küla Tammesaare ja Tammsaare
kinnistud ning lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007
otsusega nr 245
• Rae küla Juhani 2 kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007
otsusega nr 246
• Järveküla küla Kalevi kinnistu ja
lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007
otsusega nr 247

• Peetri küla Pajusaare tee 1 kinnistu de-

* Projekti veebilehel http://www.mnt.ee/
atp/?id=2852
* Maanteeametis Pärnu mnt 463a, 10916
Tallinn
* AS-s Merin, Rävala pst 8, 10143 Tallinn
* Kose Vallavalitsuses Hariduse 1, Kose,
75101 Harjumaa ning nende veebilehel www.
kosevald.ee
* Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri,
75301 Harjumaa ning nende veebilehel http://
zoomserv.mls.ee/raevv/?id=1994
Programmi kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada
kuni 20. aprillini 2007. a aadressile AS
Merin, Rävala pst 8, 10143 Tallinn ja e-posti aadressile Rein@merin.ee.
Keskkonnamõju hindamise programmi
kohta lisainformatsiooni on võimalik küsida Rein Kitsingult (646 6625).
Keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu toimub 20. aprillil 2007 kell
16.00 Kose Vallavalitsuses, mis asub aadressil Hariduse 1, Kose, 75101 Harjumaa.
palliväljaku rajamiseks ning 1 tootmismaa
sihtotstarbega krunt alajaama rajamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 54 256 m²
• Järveküla küla Sepa elamukvartal ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 20. märtsi
2007 otsusega nr 251 Detailplaneeringuga
on kavandatud 73 elamumaa sihtotstarbega
krunti üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja korterelamute ehitamiseks, 12 transpordimaa krunti juurdepääsuteede rajamiseks
ja tehnovõrkude paigaldamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt ülepumpla rajamiseks ja 6 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti
spordi- ja mänguväljakute ning haljastuse rajamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on
23,65 ha.

Rae Vallavalitsus teatab järgmise detailplaneeringu algatamise ja lähtetingimuste kinnitamine kehtetuks
tunnistamisest:

• Peetri küla Tudriku kinnistu detailplaneering
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavalitsuse 27.
veebruari 2007 korraldusega nr 351 Rae Vallavalitsus teatab järgmise detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest:
• Lehmja küla Kase - II kinnistu pereelamute grupi detailplaneering
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavolikogu 20.
märtsi 2007 otsusega nr 250
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20. märts 2007 nr 47

Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §
6 lõike 2, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 45 lõike 2, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõigete 3 ja 5, “Huvialakooli seaduse” § 12 lõike 3 alusel
§ 1 Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Rae valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused ja kuupalga alammäärad.
(2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud ametijärku.
§ 2 Direktorite ja juhatajate kuupalga alammäärad
(1) Kooli direktori kuupalga alammäär lähtudes õpilaste arvust koolis on:
Põhikoolis

11 400 krooni

Gümnaasiumis

16 200 krooni

(2) Direktori asetäitja õppe –ja kasvatusalal kuupalga alammäär on 9
600 krooni.
(3) Koolieelse lasteasutuse juhataja kuupalga alammäär on 11 400
krooni.
(4) Huvialakooli direktori kuupalga alammäär on 10 200 krooni.
§ 3 Pedagoogide kuupalga alammäärad
(1) Koolide klassiõpetajate ja aineõpetajate, ringijuhi, pikapäevarühma kasvataja, parandusõppe õpetaja, huvialajuhi, logopeedi, klassivälise sporditöö juhi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja koolieelse lasteasutuse õpetaja kuupalga alammäärad, võttes arvesse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog

7 800 krooni

pedagoog

8 260 krooni

vanempedagoog
pedagoog-metoodik

RAE SÕNUMID
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9 440 krooni
11 400 krooni

§ 4 Palga alammäärade rakendamine
(1) Paragrahvis 3 nimetatud palga alammäärad kehtestatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus.
(2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega
pedagoogide kuupalga alammäär võib olla kuni 15 % madalam kõrgharidusega pedagoogi palga alammäärast.
(3) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele palga alammäär on 4100 krooni kuus.
§ 5 Lisatasude määramine
(1) Määrata Rae valla üldhariduskoolide pedagoogidele igakuine lisatasu maksimaalselt 500 krooni proportsionaalselt õppetundide koor-

Detailplaneeringute
avalik väljapanek
Rae Vallavalitsus teatab detailplaneeringu
avalikust väljapanekust 30. märtsist kuni
13. aprillini 2007:
Peetri küla Läike tee põik 5 ja 7, Sära tee
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musele.
(2) Määrata Rae valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele igakuine lisatasu maksimaalselt 500 krooni proportsionaalselt õppetundide
koormusele.
(3) Rae Vallavalitsusel on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse
eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgema kuupalgamäära, näidates ära palgamäära suurendamise põhjused.
2) lisatasusid kokku kuus kuni 50% haridusasutuse juhile määratud
kuupalgamäärast.
3) toetusi ja preemiaid
(4) Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse lisatasu kuupalga alammäärast järgmiselt: 15 % põhikooliastme klassis; 10% gümnaasiumiastme klassis.
(5) Allasutuse juhtidel on õigus määrata haridusasutuse eelarve piires:
1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis määratakse
töö- ja kollektiivlepingus või asutuse palgatingimusi määrava isiku või
organi sätestatud tingimustel (asendamine, ühekordsed ülesanded) ja
mitte rohkem kui 50 protsenti täiendavaid tööülesandeid täitva isiku
lepingulisest palgamäärast;
2) ühekordseid preemiaid.
3) koolide direktoritel on õigus proportsionaalselt kvartalite lõikes
määrata lisatasusid pedagoogidele tulemusliku pedagoogilise töö eest
kokku 4% ulatuses kooli kohaliku eelarve palgafondist.
(6) Asendustasu makstakse vastavalt asendava pedagoogi palgaastmele.
§ 6 Tunnipalga arvutamine
(1) Ühekordsete täiendavate tööülesannete täitmist tasustatakse tunnipalga alusel. Tunnipalga arvutamise aluseks on palgamäära jagamine
kuu keskmise töötundide arvuga.
(2) Kuu keskmine töötundide arv on sõltuvalt üldtööaja pikkusest järgmine:
1) 40-tunnise üldtööaja puhul 168,6;
2) 35-tunnise üldtööaja puhul 147,7.
§ 7 Tarifitseerimisnimekiri
Kool koostab tarifitseerimisnimekirja alusel haridusministri kinnitatud vormi kohase koondtarifikatsiooni, mille esitab 15. septembriks ja
15. jaanuariks kooli pidajale ja vajadusel maavanemale.
§ 8 Rakendussätted
(1) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
(2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrus
nr 14 “Rae valla hallatavate asutuste pedagoogide töötasustamise aluste ning palgaastmetele vastavate palgamäärade kinnitamine”.
(3) Käesolev määrus jõustub 24.03.2007 ning rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuaril 2007.

Veigo Gutmann
Volikogu esimees

7 ja 8 ning Helgi tee 9 kinnistud ja
lähiala
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistute jagamine äri– ja tootmismaa kruntideks.
Peetri küla Allika kinnistu maatüki II,
Vooremaa ja Vana- Lepiku IV kinnistud
ja lähiala
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistute

sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda igal tööpäeval Rae Vallavalitsuse Ehitusameti - ja
Maa-ameti hoones aadressil Jüri alevik
Aaviku tee 1. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 13. aprilliks kella 14.00 või e-posti aadressil
info@rae.ee
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kui 8 tonni võivad liigelda Rae valla teedel Rae Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

13. märts 2007 nr 15

Koormuspiirangu kehtestamine Rae valla
teedel
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 ja “Teeseaduse” §
25 lõike 3, § 31 lõike 2 ja § 37 lõike 2 alusel

§ 4. Määrusega kehtestatud korra rikkujad võetakse vastutusele “Teeseaduse” paragrahvi 40¹
alusel.
§ 5. Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae
Sõnumid ja valla kodulehel.
§ 6. Määrus jõustub 16. märtsil 2007.

§ 1. Kehtestada Rae valla omandis olevatel teedel koormuspiirang registrimassiga 8 tonni.
§ 2. Koormuspiirang kehtib 15. maini 2007
või kuni käesoleva määruse kehtetuks tunnistamiseni.

Enn Mänd
Abivallavanem
vallavanema ülesannetes
Tiit Eenmaa
Vallasekretär

§ 3. Mootorsõidukid, mille registrimass on rohkem

Avalik vastulause märtsikuu Rae Sõnumites
ilmunud vallavanem Raivo Uukkivi kirjutisele
„Lumesajust, omavalitsuse kohustustest,
maksude maksmisest”
Sissejuhatuseks mõni sõna, kes on see „taluperemees” A. Vilu. A. Vilu on käesoleval
aastal 69-aastaseks saav pensionär. Viimased 34 aastat töötasin korrakaitseorganites.
Kõrgharidus: TRÜ õigusteaduskond, kriminaalõigus. Poliitikaga ei tegele. Ühtegi
erakonda ei kuulu. Kohtulikult karistamata. Abielus, kolme täiskasvanud lapse isa.
Ilmselt Rae Vallavalitsusest saadud andmete alusel on Maalehe 8. veebruari k.a. ilmunud artiklis kirjas, et olen taluperemees. Tõepoolest, Klaukse elamu juurde erastasin 6,7
ha suuruse kinnistu EVP-de eest, millised
omandasin maareformi käigus vanavanemate
popsitalu (10ha) eest Vaivara vallas. Põllumaad on kinnistus ca 2,5 ha. Sellest ca pool
on kõrgepingeliini alune savi-kruusapinnasega kõrgendik, kus ei kasva isegi korralikku
rohtu. Kasutan ca 0,5 ha maad kartuli ja juurvilja kasvatamiseks enda ja oma lähedaste tarbeks. Eeltoodu alusel ei pretendeeri talumehe
ega isegi popsi tiitlile.
Tulumaksu maksan käesoleval ajal iga
kuu 550 EEK. Maamaks on seni ca 600 EEK
aastas.
Hr. R. Uukkivi tunnen kuskil 15 aastat ja
on alust arvata, et ka tema teab minu ja aprillis k.a. vanaduspensionile jääva ja Tallinnas
töötava venna elamistingimusi piisavalt. Seetõttu olen meeldivalt üllatunud, et ka tema tituleeris mind enda kirjutises taluperemeheks
(pigem küll popsiks). Lõik tulumaksust on
kahtlemata hariv. Maamaksust kahjuks juttu
ei olnud. Tasumata telefoniarve näide oli arvatavasti huumor. Olen ka töötanud juhtivatel, vastutusrikastel ametikohtadel ning oskan

hinnata huumorisoont.
Maalehe toimetuse poole pöördusin, et
teada saada, kuidas on lumetõrjega olukord
teistes vabariigi omavalitsustes. Samas on
Maalehe korrespondent minu poolt telefonis
öeldud väljendi „ma ei vali edaspidi praeguseid võimulolevaid vallajuhte” edastanud laiemas mõistes, mistõttu vabandan vallavolikogu liikmete ja esimehe ees, sest nagu hiljem
selgus, ei olnud nad teadlikud vallavalitsuse
muudatusest lumetõrje osas.
R. Uukkivi kirjutises oleks tahtnud näha
selgitusi:
* Miks vallavalitsus otsustas muuta senist,
15 aastat kehtinud korda, et kõikide vallaelanike sissesõiduteedel teostatakse lumetõrjet
* Kui selline otsus oli vallale vajalik, näit.
seoses kõhna rahakotiga, siis miks eelnevalt
õigeaegselt ei teavitatud sellest muudatusest
näiteks Rae Sõnumites, näidates ära ka lumetõrjega tegeleva eraettevõtja koordinaadid
Arvan, et siis ei oleks olnud „lokkulöömist” ja „kibestunud taluperemehi” ja erateede omanikke ja arusaamatusi reformimata, jätkuvalt riigile kuuluvatel maadel kulgevate teelõikude osas. Nimelt selline 300-400 m pikkune teelõik kulgeb minu eramu väravani (kinnistu piirini).
Muutumata isiklikuks ja toetudes kauaaegsele tutvusele, möönan, et R.Uukkivi on
tubli tegija nii vallas kui ka ka enda Kivi talus ja on praegusel, Rae valla tormilise arengu perioodil igati sobilik vallavanem.
Lugupidamisega
A. Vilu

aprill 2007

Volikogu kinnitas 2007.
aasta kaks lisaeelarvet
20. märtsil toimunud volikogu istungil kinnitati Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise
aluste ja kuupalga alammäärad. Rahaliste
otsuste tegemisel olid olulisemateks punktideks ka Rae valla 2007. aasta esimese ja
teise lisaeelarvete kinnitamised.
Esimese lisaeelarvega suurendati 2007.
aasta eelarve finantseerimistehinguid summas
819 847 krooni ja need suunati 2006. aastast
ületulevate sulgemata assigneeringute katteks
ning eelarve tasakaalustamiseks. Teise lisaeelarvega suurendati 2007. aasta eelarve tulusid 17 311 928 krooni osas. Tegemist on Tasandusfondist laekuvate riigieelarve rahadega, millest üle 15 miljoni krooni suunati hariduskuludeks.
Samuti võeti volikogus vastu rida otsuseid mitmete katastriüksuste jagamise ja detailplaneeringute algatamise, kehtestamise või
kehtetuks tunnistamise kohta.

Rae Vallavalitsus
pakub tööd

Rae Hooldekodu
juhatajale.
Töö kirjeldus
* juhataja teostab Rae Hooldekodu üldjuhtimist (majandus -ja finantstegevus)
* korraldab abivajajate vastuvõttu ja väljasuunamist, jälgib nende hooldust
* täidab muid õigusaktidest tulenevaid
ülesandeid.
Nõudmised kandidaadile
* keskeri või kõrgharidus (soovitavalt meditsiini- või sotsiaaltööalane)
* eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe
võõrkeele oskus suhtlemistasandil
* arvuti kasutamise oskus
* kasuks tuleb eelnev juhtimisalane töötamise kogemus
Vallavalitsus pakub
* palju huvitavat ja korrektsust nõudvat
vastutusrikast tööd
* koolitus- ja arenguvõimalusi
Avaldus koos elulookirjeldusega saata hiljemalt 15. aprilliks 2007 Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik
75301 Harjumaa, märgusõnaga «Rae Hooldekodu juhataja». Lisainfo telefonil 60
56 740, Jane Abroi
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2) riigimaa valitseja;
3)Rae valla omandis oleval maal kasvava puu puhul lepingu alusel või
muul seaduslikul alusel nimetatud maa(del) heakorratöid tegev ettevõtja või volitatud esindaja.

Puu raieloa andmise kord Rae vallas
§ 4. Raieloa taotlus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 6 lg 3 p 1 ja
§ 22 lg 2, looduskaitseseaduse § 45 ning Rae Vallavolikogu 14.02.2006
otsuse nr 59 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele” alusel.
1.peatükk
Üldsätted

§ 1. Puu raieloa andmise tingimuste ja korra põhimõtted
(1) Puu raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi - Kord) reguleerib puu raieks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist Rae vallas.
(2) Puu raie toimub käesoleva Korra kohaselt Rae Vallavalitsuse Keskkonnateenistuse (edaspidi - Keskkonnateenistus) poolt kooskõlastatud
avalduse puude raieks (edaspidi - raieluba) alusel (lisa 1).
(3) Kord ei reguleeri kasvava metsa (Metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude raiet.
(4) Raieluba ei ole vaja taotleda alla 8 cm rinnasdiameetriga puude ja
põõsaste raiumiseks.
(5) Raieloa väljastamisel lähtutakse kehtivast detailplaneeringust.
(6) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks loetakse luba antuks koos ehitusloaga ning §-s 4 nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.
(7) Keskkonnateenistus võib loa väljastamisel seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, asendusistutuse või raie keelamise osas (nt tuleohtlikul või lindude pesitsemise ajal). Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab raieloa väljastaja.
§ 2. Mõisted
(1) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
3) Puu raiumine:
3.1. puu likvideerimine juurekaelalt;
3.2. puu tavapärase võra vähendamine rohkem kui 25 % võrra.
3.3. puu mõõtmete vähendamine selliselt, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m ning puu võra laius jääb väiksemaks kui 2 m.
4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde
tingimused;
5) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või
puud.
2.peatükk
Raieloa taotlemine
§ 3. Raieloa taotleja
Raieluba võivad luba taotleda järgmised isikud:
1)puu kasvukoha kinnistu(te) omanik(ud) või omaniku(e) esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;

(1) Puu raiumiseks esitatakse avaldus, mis peab sisaldama:
1) puu asukoha kirjeldust (aadress, kinnistu nr) koos asendiplaaniga
2) põhjendust puu raiumiseks (kuivanud või haige puu, rajatisele või
hoonele ohtlik puu, liiklust takistav jne)
3) avalduse esitaja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress jms)
4) informatsioon selle kohta, kas avalduse esitaja on §-s 3. nimetatud
isik.
5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel jälgitakse ohutusnõudeid ning
tagatakse puu raiumise järel avalikus kohas heakord.
(2)Avaldusele tuleb lisada koopia:
1) volitusest, kui tegutsetakse volituse alusel;
2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus,
kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
3) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekust, kui raiutav puu asub
kaitstaval loodusobjektil;
4)Muinsuskaitseameti loast, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või
muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
5) maakonna keskkonnateenistuse nõusolekust, kui raiutav puu asub
veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks.

3. peatükk
Loa andmine või selle andmisest keeldumine
§ 5. Raieloa taotluse läbivaatamine
(1) Raieloa andmise menetluse käigus keskkonnateenistus:
1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt. dendroloogi
hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
4) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise;
5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
6) Määrab vajadusel puu(de) asendusistutuse.
§ 6. Raieloa andmine
(1) Raieloa andmise või sellest keeldumise otsustab Loa andja hiljemalt ühe kuu jooksul arvestades nõuetekohase avalduse esitamisest.
(2) Raieluba luba kehtib maksimaalselt 1 (üks) aasta.
§ 7. Raieloa andmisest keeldumine
Keskkonnateenistus võib keelduda raieloa andmisest kui:
1) raieloa avalduses esitatud andmed on puudulikud või on esitatud valeandmeid;
2) avalduse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
3) puu raiumise põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel
väärateks;
4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
5) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest;
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6) kinnistu või muu ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus kuni planeeringu kehtestamiseni;
7)kinnistule või muu ala osale, kus puu kasvab, on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni ehitusloa väljastamiseni.

4. peatükk
Järelevalve

§ 8. Raieloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

(1) Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

(1) Keskkonnateenistusel on õigus peatada loa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui:
1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) ilmneb, et raiutakse loale mitte kantud puid.
(2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat
kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestvusest.
§ 9 Haljastuse taastamine
(1) Keskkonnateenistusel on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust. Puu asendusistutuse korral nõuab vastav ametnik taotlejalt garantiikirja (lisa 2), milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid
ning istutuskoht asendiplaanil. Garantiikiri vormistatakse koos raieloaga ühel blanketil.
(2) Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades naabrusõigusi.
(3) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

§ 10. Vastutus

(2) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade üle
teostab Rae Vallavalitsuse Keskkonnateenistus.

5. peatükk
Rakendussätted
§ 11. Rakendussätted
(1) Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas
punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel
võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada kirjalikult Rae Vallavalitsusele.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Rae Sõnumid, Rae valla veebilehel ja
elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
(3) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 02. septembri 2003 määrus nr 13 “Puude mahavõtmise avalduse vormi kehtestamine”.
(4) Määrus jõustub 09.03.2007.

(4) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, on õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist
Raivo Uukkivi
Vallavanem
Tiit Eenmaa
Vallasekretär

Lisa 1
Rae Vallavalitsuse
06.03.2007 määrusele nr 14
“Puu raieloa andmise kord Rae vallas”
AVALDUS/RAIELUBA
Puude raieks
Raieloa taotleja
Nimi/ärini
mi………………………………………………………………………….
Isikukood/registri
kood………………………………………………………………
Omandisuhe raiutava puu kasvukohaga…………………………………………
Kinnistu andmed Nimetus/katastritunnus………………………………………………………………
Asukoht: Rae vald, ………………………………………………………………….
Ajavahemikul …………..kuni…………. mahavõetavate puude arv liikide kaupa ja puude likvideerimise põhjendus
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…….
Kinnitan, et nimetatud puude mahavõtmiseks nende asukohas ei ole kehtivate seadustega (Looduskaitseseadus, Muinsuskaitseseadus jm), kehtestatud planeeringutega ja sõlmitud lepingutega seatud kitsendusi ning et mahavõetavate puude hulgas ei ole kaitsealuseid liike.
Taotleja kontaktandmed

aprill 2007
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Telefon, faks, e post …………………………………………………………………. ……
……………………………………………………………………………………..
Taotleja:
Ees- ja perekonnanimi………………………………………………………..
Kuupäev…………………………… Allkiri…………………………………………...
Lisa:
•
koopia katastriüksuse plaanist, millele on kantud mahavõetavate puude asukoht
•
volitusest, kui tegutsetakse volituse alusel;
•
korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust
taotletakse ühistu territooriumil olevale puule
______________________________________________________________
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Rae Vallavalitsuses
saab tööd

VALLALEHE
TOIMETAJA

Rae Vallavalitsuse Keskkonnateenistuse kooskõlastuse märge
Töö kirjeldus

Lisatingimused:
Lisa 2
Rae Vallavalitsuse
06.03.2007 määrusele nr 14
“Puu raieloa andmise kord Rae vallas”

ASENDUSISTUTUSE GARANTIIKIRI
(täidetakse vajaduse korral).
Mina, allakirjutanu ……………………………………………………………………..…
(ees- ja perekonnanimi, isikukood )
garanteerin käesolevaga, et istutan oma kulude arvelt finantseeritavana käesoleva
raieloa nr. …….. alusel mahavõetavate puude kompenseerimiseks määratud uued
puud hiljemalt
………….…...200…..a
………………………………………………………………………………………………….
(uute puude liik, arv, mõõtmed, asukoht)
…………………………………………………………………………………………………
Kinnitan oma vastutust käesoleva kohustuse täieliku täitmise eest.
………
………………………………………….……..
(Raieloa ja garantiikirja saaja allkiri)

Elulookirjelduse koos sooviavaldusega palume saata Rae Vallavalitsuse aadressil:
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa 75301, märgusõna „Vallalehe toimetaja”

kuupäev

Rae Vallavalitsuses
saab tööd

MAAKORRALDAJA
Töö kirjeldus
* maa- ja omandireformiga seotud toimingute läbiviimine
* õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise ja kompenseerimisega seonduva korraldamine
* maa erastamise ja maa tagastamise juriidi-

* kord kuus ilmuva vallalehe \»Rae
Sõnumid\» väljaandmine
* tekstide koostamine ja fotode tegemine ning nende toimetamine
* koostöö kujundaja ja kaasautoritega
* reklaami-, levi - ja kojukande küsimuste lahendamine
* osalemine erinevatel üritustel, samuti
vallavalitsuse ja volikogu istungitel
Nõudmised kandidaadile
* kõrgharidus (soovitav ajakirjanduse
eriala)
* varasem töökogemus kirjutavas pressis vähemalt 2 aastat
* väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus (suuline, kirjalik)
* otsustus - ja algatusvõime, loovus
* fotograafia-alased teadmised
* arvutioskus (tekstitöötlus, kujundusprogrammid)
* eesti keele oskus kõrgtasemel
Vallavalitsus pakub
* huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses
* kaasaegset töökeskkonda
* avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi

liste toimikute koostamine
* oma pädevuse piires valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine
Nõudmised kandidaadile
* soovitavalt erialane akadeemiline või rakenduslik kõrgharidus või keskharidus
* oskus ettevalmistada ja vormistada haldusakte ja muid dokumente
* koostöövalmidus ja usaldusväärsus
* eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
* ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja
andmekogude käsitlemise oskus

Vallavalitsus pakub
* palju huvitavat ja korrektsust nõudvat vastutusrikast tööd
* koolitus- ja arenguvõimalusi
* palka alates 9200 kroonist
* avalikus teenistuses ettenähtud muid soodustusi

Avaldus koos elulookirjeldusega saata hiljemalt 20. aprilliks 2007 Rae Vallavalitsusele
aadressil Aaviku tee 1, Jüri alevik 75301 Harjumaa, märgusõnaga «Maakorraldaja». Lisainfo telefonil 50 93 787, Jane Abroi.
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Ülevaade Falcki patrullekipaažide tegevusest
Erakorralised sündmused

 10. märtsil oli Jüri kõrval oleval Tartu
maanteel, viadukti ja Tallinna ringteega kattuval alal toimunud raske avarii, mille põhjustas sõiduauto BMW. Avarii tagajärjel oli sõiduauto muutunud rusuks ja kokkupõrge postiga muutis ka tee prügimäeks. Kuna autos olid
kannatanud, siis patrull helistas koheselt nii
kiirabisse, politseissse kui ka päästeametisse.
Ekipaaži liikmed olid neile saabudes veel abiks
ja kui kiirabi viis kannatanud ära haiglasse, lubati ka patrullil lahkuda.
 20. märtsil avastas ekipaaž Urvaste teel
Piimapuki bussipeatuse juures metsa ääres järelvalveta suure põleva lõkke, milles põletati
raiest jäänud oksi. Ekipaaži poolt kutsuti kohale tuletõrje, põleng kustutati.
 24. märtsi öösel helistas Patika külas
olev valvur ja teavitas, et teda ründasid 2
vene keelt kõnelenud meesterahvast, kes loopisid teda kividega. Nad olid käinud autoga
kaks korda, poole tunnise vahega. Auto tundemärke valvur öelda ei osanud. Asjast informeeriti politseid.

Politseile üle antud õigusrikkujad

 16. märtsil helistas politsei ekipaažile ja
teavitas, et Jüri Alexela tankla juures on sõiduauto, mille roolis on purjus juht. Ekipaaž
sõitis kohale, kuid kahtlustatav auto sõitis tanklast välja Aruküla tee poole. Ekipaaž sõitis autole järgi ja auto peatati tulede vilgutamisega
kinni. Autojuhil paluti autost väljuda ja ta oli
ilmsete alkoholijoobe tunnustega. Teavitati politseid, mees anti neile üle.

Avalik kord

 3. märtsil helistas naisterahvas ja teatas,
et Vaidas, Vana-Tartu mnt. 7 ühes korteris
juuakse ja lärmatakse. Ekipaaž oli koheselt kohal, ukse tagant ei olnud midagi kuulda midagi ja koputustele korteris ei reageeritud. Kuna
majas oli rahulik ja lärmi enam ei olnud ning
lärmajad olid ilmselt aru saanud oma rikkumisest, siis ekipaaž lahkus.
 3. märtsil helistati ja teatati, et Jüri raamatukogu juures lasevad lapsed püssidega.
Ekipaaž sai lapsed kätte, nende isikud tuvastati. Lapsed lasksid plastikkuulidega mängupüstolitest. Nad kutsuti korrale ja seejärel lubati lahkuda.
 4. märtsil helistas Jürist Tammiku kaupluse juhataja ja teatas, et üks meesterahvas segab müüjate tööd. Kohapeal selgus, et alkoholilõhnadega kodanik avaldas pahameelt halvasti ja aeglaselt töötava taara vastuvõtuaparaadi üle ja süüdistas selles müüjaid. Mees kutsuti korrale ja saadeti minema.
 5. märtsi õhtul helistas ekipaažile Jüri elanik ja kaebas, et Ehituse tänava garaaži juures
lõriseb üks sõidauto ja tema ei saavat magada. Patrull sõitis kohale ja märkas garaaži juures sõiduautot Moskvitš, mille ümber askel-

dasid noored. Dokumentide kontrollimisel selgus, et kohal oli ka auto omanik ja tal ei käivitunud auto nõrga aku tõttu. Ekipaaž aitas kodanikul auto käivitada ja probleem lahenes.
 9. märtsil helistas ekipaažile Vaida kodanik ja teatas, et maja trepikojas on kaks meest,
kes tarvitavad alkoholi. Patrull läks kohale ja
leidis eest kaks meest, kes seal tõepoolest õlut
jõid. Kuna üks meestest elas samas trepikojas,
siis saadeti nad trepikojast ära korterisse.
 9. märtsi õhtul tagati ekipaaži poolt Lagedi põhikoolis toimunud naistepäevapeol korda. Peo jooksul saadeti minema 3 nähtavalt
liiga joobes noormeest. Tundmatu peolise poolt
lükati viltu üks kraanikauss. Üldjoontes möödus pidu rahulikult.
 12. märtsi hommikul helistati ekipaažile
politseist ja teatati, et Tartu maanteel Assaku
viadukti juures on toimunud avarii. Ekipaaz
jõudis kohale, seal enam kedagi ei olnud. Olukorrast informeeriti politseid ja lahkuti.
 18. märtsil seisis Vaidas, Vana-Tartu mnt.
ühe maja hoovis sõiduauto BMW, mis oli sinna pori sisse kinni jäänud. Autol oli esiots avariiline, uksed lahti ja võti süütelukus. Info edastati politseile, kust võeti auto omanikuga ühendust ja veidi aja pärast saabus auto omanik ja
pani uksed lukku.
 23. märtsil helistati Jürist, et Tammiku 19
maja juures loobivad noored kividega. Ekipaaž sõitis kohale ning seltskond noori jooksis minema. Maja üle vaadates olid aknad ja
ukseklaasid terved.
 24. märtsil helistati Vaidast Vana-Tartu
mnt. ühest majast ja kurdeti, et maja juures
magab üks purjus mees. Patrull sõitis kohale,
äratas magaja üles ja kuna magaja elas samas
majas, aitas kodaniku koju magama.
 27. märtsil saadeti Jüris Tammiku poest
minema ebasoovitav isik, kes oli purjus ja
kerjas.
 28. märtsil peatati Vaidas rolleriga sõitnud noormees, kes tekitas hooletu juhtimisega enda jaoks ohtliku olukorra.
 28. märtsi pealelõunal saadi politseist teade, et Kirikumõisa pargis magab mees. Mees
aidati üles ja saadeti koju.
 29. märtsil pöördus Jüris Ehituse tänaval
ekipaaži poole mees, kes teatas, et Edu kaupluse juures lamab maas meesterahvas. Isik aeti üles ja saadeti minema.
 29. märtsil palus ekipaažilt Vaidas abi
koolidirektor, kuna kooli territooriumil sõitsid poisid mopeedidega ringi. Patrull pidas
noorukitele loengu ja tegi tõsise hoiatuse.
 29. märtsil palusid abi Lukoili tankla töötajad, et ajada sealt ära kodutu, kes klientidelt
pidevalt raha kerjas.
 29. märtsi õhtul peeti Aaviku külas kinni
alaealine, kes sõitis mopeediga.
 30. märtsil helistati ekipaažile juhtimiskeskusest ja paluti minna Jüris Kirikumõisa
parki, kuna noored pidavat seal lõhkuma tänavavalgustusposte ja lampe. Patrull leidis eest

noorte seltskonna, kes istus ja ajas omavahel
juttu.
 31. märtsil tuli kaebus Vaidast, et kõva
pidu häirib naabreid. Muusika paluti vaiksemaks keerata ning seda ka tehti.

Muud sündmused

 28. veebruari õhtul teavitati, et Jüris Ehituse tänava garaažide juures kogunevad kahtlased inimesed. Ekipaaž sõitis kohale ja nägi
nelja noormeest, kes mängisid seal jalgpalli,
nad saadeti minema.
 1. märtsi öösel helistati, et Jüri viadukti
juures kõnnib meesterahvas, kellel pole helkurit. Mehele loeti sõnad peale ja tal lubati
minna.
 5. märtsi päeval helistati ekipaažile mitu
korda järjest ühelt telefonilt, kuid midagi ei
räägitud. Mõne aja pärast helistati samalt
numbrilt ja naisterahvas teatas, et tema väike
laps mängis telefoniga ja valis suvalisi numbreid ning et tegelikult on kõik korras.
 8. märtsil helistati ekipaažile Vaidas, Vana-Tartu mnt. 25 asuvast perearstikeskusest ja
paluti abi, kuna nende ruumides pidavat magama keegi asotsiaalne kodanik. Patrull ajas magava kodaniku üles ja saatis ta sealt minema.
 11. märtsi öösel helistas ekipaažile meesterahvas ning teatas kaklusest Jüri Alexela
tanklas. Sündmusest teatati koheselt ka juhtimiskeskust ning ekipaaž liikus tanklasse. Juhtimiskeskuse poolt saadeti appi julgestama lisaekipaaž. Kohale jõudnud ekipaaž teatas, et
objektil on toimunud kaklus ning tankla poolt
oli juba välja kutsutud lepinguline turvateenuse osutaja. Securitase patrulli poolt peeti kinni kolm alkoholijoobes noormeest, kes kakluse käigus olid ära lõhkunud vitriiniklaasi. Kohapeale saabus ka politsei. Tankla juhataja teatel oli lõhkumisega tekitatud kahju ca 1000
eeki. Securitase patrulli poolt anti isikud politseile üle ning politsei teatel olid kinnipeetud kohalikud inimesed.
 11. märtsil avastas ekipaaž Jüris kiriku
juures Aruküla poole liikudes kraavi sõitnud
Audi, mis oli viga saanud. Kedagi sees ei olnud ja auto uksed olid lukus. Informeeriti politseid, kes lubas ekipaažil lahkuda.
 20. märtsil helistati politseist ja paluti
kontrollida Lagedi vahel kihutavat sõiduautot,
millel on kõik klaasid puruks. Auto leiti Betooni 15 elamu kõrvalt, räägiti omanikuga, samuti olid korras kõik auto dokumendid.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaaž 53 32 63 16
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 21. märtsil laekus info Jüri Gümnaasiumi haldusjuhilt, et esmaspäeva õhtul häiret teenindanud Falcki patrullekipaaž oli sõitnud üle
haljasala, millega rikuti mullapinnast. Juhtimiskeskuse poolt selgitati välja teo toimepanija, temaga antud teemal vesteldud ning töötaja riisus öisel ajal mullapinnases olevad reh-
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vijäljed ära.
 23. märtsi öösel helistati ekipaažile politseist ja paluti sõita Assaku viadukti juurde, kus
pidi toimuma “steet-race”. Patrull sõitis kohale, kedagi polnud enam näha, küll aga olid
maas värsked auto jäljed. Mingeid tulemusi ei
andnud ka ümbruskonna läbi sõitmine, anti ta-

Kulu põletamine on keelatud!
Päästekeskus juhib elanike tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad kevadistel heakorratöödel aset leidvatel kulupõletamistel.
Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt
väljakutseid kontrolli alt väljunud põlengutele, mis on alguse saanud tuleohutusnõuete mittetäitmisest kulu ja prahi põletamisel. Sellel kevadel on Tallinnas ja Harjumaal registreeritud juba üle 10 maastikutulekahju.
Kulupõletamine on keelatud lumesulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni, ehk ajal
mil looduses on tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja
alguse määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI).
Kulupõletamise keeluajal teevad päästeasutused koostöös politsei ja keskkonnainspektsiooni ametnikega keelust üleaastujate
tabamiseks kontrollreide. Rikkujaid võib
oodata rahatrahv kuni 18 000 krooni ulatuses füüsilistele ja 50 000 krooni ulatuses juuriidilistele isikutele. Läinud aastal tuvastas
keskkonnainspektsioon Harjumaal 10 rikkumist ja trahvis üheksat inimest 7800 krooni
suuruses summas.
Möödunud aastal toimus Eestis 4726 kontrolli alt väljunud kulupõlengut, kulutuli nõudis kevadel neli inimelu. Põhja-Eesti päästekeskuse töötajad sõitsid aprillist augustini kulupõlengutele 2001 korral.
Lisaks metsale ja maastikule said Harjumaal kulu- ja prahipõlengutest alguse saanud
tulekahjudes kannatada või hävisid täielikult
ka mitmed elu- ja majapidamishooned.

Võõral maal ei tohi tuld teha
Päästekeskus tuletab inimestele meelde,
et tule tegemisel tuleb kinni pidada omavalitsuse territooriumil kehtivatest heakorraeeskirjadest. Kulu ja prahi põletamine võõral maal
on igal juhul keelatud. Maaomanik peab mõist-

Päästeteenistuse teated

2. märtsil põles aiamaja Suur-Sõjamäel
 8. märtsil toimus autoavarii ringteel
 9. märtsil oli autoavarii Jüris
 12. märtsil oli autoavarii Mõigus
 14. märtsil põlesid Venekülas,
Väos kummid

ma, et kulu või prahti süüdates langeb kogu
vastutus tuletegijale ning ka kõiki tuleohutusnõudeid järgides võib kulupõletamine ohtu
seada meie endi ja kaaskodanike hooned, samuti metsad. Seega soovitame jälgida ka naabreid, kas nemad kulu põletamise keelust kinni peavad.
Tuletame siinkohal meelde ka esmased
ohutusnõuded lõkke tegemisel:
Lõkete tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad hooneteni ja metsani; lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel.
Mitte mingil juhul ei tohi põlevat
lõket jätta järelevalveta ning käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (nt: ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Samuti tuleb peale põletamist lõkkease uuesti
süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.
Lõkke tegemisel tuleb arvestada
tuule tugevust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m/
s) ja suunda ning lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi), samuti
peab arvestama lõkkest lenduda võivate sädemetega.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei
saaks alguse kulupõleng. Enne rohket suitsu
tekitava risu, põhu jm põletamist peab veenduma, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja
liiklust.

·
·

·

·

Päästekeskus soovitab kõigil maavaldajatel hoida oma maad kulust puhtana
ilma kevadise kulupõletamiseta. Selleks
soovitame suve jooksul kasvanud rohu
niitmise ja prahi koristamisega alustada
juba sügisel.
Nähes järelevalveta kulupõlengut, tuleb viivitamatult helistada telefonil 112.

Päästekeskus

 19. märtsil kõrvaldati Vaidas murdunud puu teelt ja liinidelt
 22. märtsil abistati Jüris kiirabi
 23. märtsil põles kulu Assakul
Järve teel
 28. märtsil põles kulu Suur-Sõjamäel
 29. märtsil põles kulu Mõigus
Peeter Böckler
Rae TPS
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gasisidet politseile.
 31. märtsil helistati politseist, kuna VanaAaviku ühe maja õues olevat suur tuli ning
naaber kardab, et tema kuur läheb põlema. Kohapeal selgus, et tegemist oli noortega, kes
grillisid ja kuna tulekoht oli kividega piiratud,
ei kujutanud see ohtu.

Politseiteated
 Ajavahemikul 1.-2. märtsini varastati Rae külas ehitusjärgus talust viis akent
ja rõduuks. Kahju on 30 000 krooni.
 2. märtsil varastati Peetri külas Leerimäe teel ehitusobjektilt tuletõrje hüdrandi otsik ja lõhuti hüdrant. Kahju on
20 000 krooni.
 6. märtsi lõuna ajal varastati Peetri
külas Vahtra teel ehitusobjekti lukustamata soojakust sülearvuti. Kahju on 15
000 krooni.
 6. märtsil teatati sissemurdmisest
Peetri külas Niinessaare tänava korterisse. Politsei pidas sündmuskohal kinni
28-aastase Jevgeni, kes viidi politseiosakonda kainenema. Korterist midagi ei
varastatud. Aknaraami lõhkumisega tekitas sissetungija kahju 7000 krooni.
 12. märtsil varastati Peetri külas
Kuldala teel alumiiniumist kanalisatsiooniluuk. Kahju on 5300 krooni.
 Ajavahemikul 13.-14. märtsini varastati Lagedi alevikus Tehase tänaval
ehitusobjektilt tööriistu. Kahju on 50 000
krooni.
 Ajavahemikul 21.-22. märtsini varastati Jüri alevikus Kesktee tänaval ehitussoojakust erinevaid tööriistu. Esialgsel hinnangul on kahju kuni 70 000
krooni.
 21. märtsil varastati Jüri alevikus
ehitussoojakust nivelliir. Kahju on 30
000 krooni.
 29. märtsil varastati Jüri alevikus
Aleviku teel ettevõtte tööruumidest monitor. Sündmuskohal peeti kinni 29-aastane Igor, kes toimetati politseiosakonda. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Jürisse vajatakse
kiiresti

lillede ja istikute
müüjat.
Sobib ka reipale
pensionärile.
Tel: 56 629 537;56
488 458

16

RAE SÕNUMID

TURVALISUS

Kodu tuleohutuks!
Igal aastal hukkub Eestis tuleõnnetustes
keskmiselt 130 inimest. 2006. aastal oli see
arv 164 ning 80% neist hukkus oma kodus. Peamiseks põhjuseks on hooletus lahtise tule kasutamisel ja suitsetamisel, küttekollete nõuetele mittevastav kasutamine
või paigaldus ja katkised elektriseadmed.
Tänavu on tulekahjus hukkunud 40 inimest.
Kurb statistika, mis võiks ehk olla olemata,
kui inimestel oleks kodudesse paigaldatud lihtne ja tõhus abimees – suitsuandur. Suitsuandurid maksumusega 130-160 krooni on müügil kõikides hästivarustatud kaubanduskeskustes, ehituskauplustes ja tuleohutusseadmete
tootjate esindustes. Päästeamet soovitab pöörduda just viimaste poole, kuna seal pakutakse kodudele terviklahendusi ja osatakse anda
professionaalset nõu selle kohta, kuhu, kuidas ja milline andur paigaldada. See investeering on jõukohane igaühele, kes hoolib oma
kodust ja elust.
Päästeala ennetustöö strateegia näeb ette
ulatuslikku aastaringset tegevusprogrammi,
mille keskmes on sel aastal projekt “Kodu tuleohutuks!”. Projekti üldine eesmärk on parandada inimeste teadlikkust kodu tuleohutusalastest riskidest ning anda oskused, teadmised ja vastavad vahendid tagamaks tuleohu-
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tust kodus.
Tulesurmade põhjuste taga on mitmetahulised probleemid, mille lahendamiseks ei piisa ainult päästeasutuste tegevusest. Kodude
ohutumaks muutmisel, inimeste elu ja vara
kaitsmisel näevad päästeasutused vajadust
koostööks kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, meedia, vabatahtlike organisatsioonide
ja ettevõtjatega.
Projekti eesmärgiks on kaasata praktilisetesse
tegevustesse vähemalt 50% kohalikest omavalitsustest, korraldada vähemalt 120 tuleohutusealast infopäeva, külastada ja nõustada vähemalt 2400 leibkonda ning kaardistada vähemalt
2400 kodu tuleohutusalane seisund.
Rae vallas hakkab selle tööga tegelema
MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeselts koostöös
Põhje-Eesti Päästekeskuse Assaku komandoga. Vald ostis koos kohaliku Lionsklubiga LC
Harju I 100 suitsuandurit. Vastavalt Rae valla sotsiaaltöötajate poolt antud nimekirjale hakatakse neid andureid tasuta paigaldama esmajärjekorras üksikute pensionäride elukohtadesse. Koos anduri paigaldamisega kaardistatakse ka selle isiku elukoha tuleohutusalane
olukord.

OÜ SHF otsib rentnikke 2007. aasta
maikuus Jüri Tehnopargis
Tiigi tn 28 valmivasse nägusasse
büroohoonesse.
Vabade pindade suurused:

Peeter Böckler
Rae TPS juhatuse esimees

Päästekeskus alustab
kodudes tuleohutusalast
nõustamist
Põhja-Eesti Päästekeskus viib koostöös
päästeametiga läbi kampaania, mille käigus on inimestel võimalik kutsuda koju
päästekeskuse spetsialist, kes annab tuleohutusalast nõu.
Kodukülastused toimuvad inimeste sooviavalduse alusel ning lähtuvad nende individuaalsetest vajadustest. Päästekeskuse spetsialist
fikseerib kohapeal olukorra ning koos eluaseme valdajaga arutatakse võimalike lahendusi
kodu turvalisemaks muutmisel. Külastuste
eesmärgiks ei ole inimeste karistamine, vaid
tulekahjude ennetamine.
Kodukülastusteks saab ennast registreerida päästeala infotelefonil 1524.
Kampaania kevadperioodil külastatakse koos kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga sotsiaalselt vähekindlustatud perekondi, alates käesoleva aasta juunist aga
kõiki soovijaid.
Kampaania eesmärk on koduohutuse suurendamine ning inimeste tähelepanu juhtimine võimalikele tuleohutusalastele puudujääkidele. Päästeamet loodab personaalse nõustamise käigus õpetada inimesi turvaliselt mõtlema ja käituma.

Aiasepp OÜ
*Haljastuse projektid ja teostus
*Tänavakivide paigaldamine
*Aia piirete rajamine
*Aedniku hooldusplaani koostamine ja tööd

• 104 m2
• 96,6 + 91 = 187,6 m2 (kahel korrusel)
• 105,5 m2
• 180 m2
Iga büroopind on eraldi sissepääsuga kahekorruselises hoones. Kõikides on kööginurk,
WC ja panipaik, ülejäänud pinna saab lahendada vastavalt rentniku vajadustele. Sisseväljapuhkeventilatsioon, kliimaseade. Hoones
on saun puhkenurgaga.
Kontakt.: Eero Hammer 6 130 589,
50 512 92, shf@fcc.ee

Info ja kontakt
tel. 536 14440
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Kevadine heakorrastamine Rae vallas
Ohtlike jäätmete reid toimub 28. aprillil
Igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisreid toimub 28. aprillil 2007,
mille käigus peatub OÜ Ekoservis Teenused väikebuss väljakujunenud peatumispaikades:
10.00 - 10.30 MÕIGUS, Kanali tee garaažide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL, endise klubi ees;
15.00 - 15.30 URVASTES, endise sovhoosi
töökoja hoovis.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja
akudega seadmed.

Vanad kodumasinad kogutakse kokku
maikuus
Rae Vallavalitsus korraldab maikuus koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga kodumajapidamises tekkinud EES-jäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade külmkappide,
televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.
EES-jäätmeid võetakse tasuta vastu suuremates Eesti linnades avatud spetsiaalsetes
vastuvõtupunktides. EES-jäätmete transport
vastuvõtupunkti on aga kodaniku ülesanne.
Pidades silmas nende kodanike huve, kellel ei
ole endal transpordivahendit, organiseerib Rae
Vallavalitsus transpordi elektroonikaromude
üleandmiseks vastuvõtupunkti.

Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage aprillikuu jooksul
Rae Vallavalitsusse (tel 6 056 781 või 6 056 750,
ege.kibuspuu@rae.ee) ja andke teada:
§ Ees- ja perenimi
§ Täpne aadress, kus EES-jäätmed asuvad
§ Kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)
Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk, TV
1 tk jne.)
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast kogumisauto Teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.

Vallavolikogu poolt vastu võetud ja täiendatud eeskirjad, mis puudutavad heakorda ja jäätmemajandust, on mõeldud täitmiseks kõigile vallaelanikele. Märtsikuus algatati 10 väärteomenetlust.

Meeldetuletus kõigile korteriühistutele: ehitada
tuleb jäätmemajad, katusealused või aedikud
9. mai 2006 Rae Vallavolikogu istungil muudeti Rae valla jäätmehoolduseeskirja punkti
83 ning sõnastati järgnevalt:
Väljas paiknevad jäätmemahutid peavad asetsema tasasel, tugeval ning maapinnast kõrgemal alusel. Koht, kus mahutid paiknevad, peab olema varjatud ja küllaldaselt valgustatud.

Samuti muudeti ka punkti 84 järgnevas sõnastuses:
Korterelamute ja aiaga piiramata üksikelamute territooriumil tuleb mahutid paigutada
selleks otstarbeks rajatud jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega.
Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või katusealust ei tohi kasutada
muuks otstarbeks. Kirjeldatud jäätmemahuti piire ja/või katusealune tuleb ehitada vallavalitsuse poolt antud tingimustel ja vallavalitsuse poolt kooskõlastatud eskiisi alusel.
Hoonetele, mis on ehitatud enne 01. jaanuarit 2006, kehtib ülemineku periood punktidest 83 ja 84 tulenevate kohustuste täitmiseks kuni 01. juulini 2007.

3) Kogumisauto tuleb EES-jäätmetele järele Teie juurde ning viib need spetsiaalsesse
käitluskohta.
Tasuta vastu võetavad seadmed peavad
olema olnud kodumajapidamises kasutusel
(täpsemat nimekiri kättesaadav www.rae.ee)
ning ei tohi sisaldada muid jäätmeid või olla
muul moel saastunud.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel
tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade
peab olema terve (terveks loetakse seadet, mis
on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab
olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms.). EES-jäätmed ei pea
töökorras olema! Samas ei tohi seadmed olla
osadeks lammutatud jms.

Rae vald ja EES-Ringlus MTÜ koostöös
garanteerivad Teie poolt üleantud EES-jäätmete keskkonnasõbraliku käitlemise ja materjalide taaskasutamise!

Vanametalli viib ära AS Kuusakoski
Ka sellel aastal viib AS Kuusakoski tasuta ära autovrakke ja muud vanametalli. Äraveo
tellimiseks tuleb registreerida aprillikuu jooksul Rae Vallavalitsuse telefonidel 605 67 81 või
605 67 50, e-post. ege.kibuspuu@rae.ee.

Vanad rehvid tuleb viia prügilasse
Alates 01. jaanuarist 2006 kehtib tootjavastutus ka vanarehvidele ja seega on MTÜ-l
Eesti Rehviliit kohustus neid tasuta vastu võtta. Harjumaal võetakse eraisikutelt korraga

18

RAE SÕNUMID

kuni 8 sõiduauto vanarehvi vastu Jõelähtme
vallas Rebala külas asuvas Tallinna prügilas
tööpäevadel kell 06.00 - 22.00, nädalavahetustel ja riiklikutel pühadel kell 08.00 - 18.00
(pühade-eelsetel lühendatud tööpäevadel 06.00
- 18.00). Täiendavat infot saab MTÜ Eesti
Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee

Valla heakorraeeskirjad on
kõigile täitmiseks
Lisaks kevadistele heakorraüritustele on
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iga kinnistuomaniku kohustus hoolitseda oma
kinnistu heakorra eest aastaringselt. Vastavalt
Rae valla heakorra eeskirjale on kinnistu omaniku kohustus hoida korras kinnistu piires hoonete fassaadid ja piirded ning haljastuse. Samuti tuleb korras hoida ka kinnistuga piirneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub kinnistu või ehitise piirist selle laiuselt sõidutee
ääreni. Õigeaegselt tuleb kärpida puude ja põõsaste oksi, mis ulatavad väljapoole kinnistu
piire ja varjavad liiklust ning niita muru.

Korras tuleb hoida ka prügikonteinerite
hoiukohad. Eriti käib see nõue korteriühistute kohta, kelle konteinerite ületäitumise kohta on tulnud vallavalitsusse mitmeid kaebusi.
Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale
tuleb jäätmemahuteid tühjendada sagedusega,
mis väldib mahutite ületäitumise ning ümbruskonna reostuse.
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

„Rohelise unistuse” rattaretk tuleb Rae valda

Vanametalli äraveoks võib
tasuta laenutada vanarauakäru
AS Kuusakoski Tallinna osakond pakub
sõiduauto omanikele lihtsa, mugava ja väga soodsa mooduse vanametallist vabanemiseks. Kõik soovijad saavad vanametalli
veoks laenutada kaheks tunniks tasuta vanarauakäru. Haagisega saab korraga vedada kuni 550 kg vanametalli.
“Uus teenus on mõeldud inimestele, kes soovivad vanametalli ise sõiduautoga ära tuua,
kuid kel puudub selleks vajalik haagis,” kommenteerib AS Kuusakoski klienditeeninduse
juht Kaido Aettik. Oluline aspekt on see, et
haagisega toodud vanametalli eest tasutakse
kliendile vastavalt kehtivale baashinnakirjale.
Aettik lisab, et ajapiirangule kaks tundi, mil
haagist tasuta kasutada saab, lähtutakse paindlikult, kuid see peaks olema piisav aeg metallihunniku äratoomiseks. Selline ajajaotus annab võimaluse haagist laenutada ühe päeva
jooksul mitmel inimesel.

„Kindlasti tasub haagis ette broneerida, et
see sobival hetkel olemas oleks”, soovitab
Aettik.
Vanarauakäru saab broneerida telefonil
6 258 666. Vanarauakäru saab tasuta laenutada AS Kuusakoski Tallinna osakonnas aadressil Betooni 12.
Kõikidele autoromu omanikele, kes loovutavad romu tasuta Kuusakoskile, garanteerib Kuusakoski romu tasuta äraveo. „Soovijatele vormistame lammutustõendi ja aitame sõiduki ARK-i registrist kustutada”, ütleb Aettik.
Ta lisab, et need teenused on kliendi jaoks tasuta. Kindlasti tasub inimestel Kuusakoski
klienditeeninduse telefonil täpsustada, millised dokumendid protseduuride läbiviimiseks
vajalikud on.
AS Kuusakoski Tallinna teeninduspunkt
asub Betooni 12. Vanametalli võetakse vastu
E-R 8.00 – 17.30, L 8.00 – 15.00, AS Kuusakoski klienditelefon on 6 258 666.

Oma kodu, kaunis koduaed need on väärtused mida
tasub hinnata !

ILUAEDADE JA HALJASALADE
RAJAMINE NING HOOLDUS
www.pihlasalu.ee
Kalev - 509 4493,
Toomas – 506 4486

Briti Nõukogu, Eesti Roheline Liikumine ja
Eesti Päevaleht korraldavad maikuu neljal neljapäeval „Rohelise unistuse” rattaretked Tallinna lähiümbrusesse, et juhtida tähelepanu
valglinnastumise temaatikale.
Koostöös Rae vallaga toimub 10. mail
rattaretk Rae valda. Sõit algab kell 17.30
Ülemiste hotelli juurest ja kulgeb mööda
Vana-Tartu maanteed läbi Assaku Jürile,
kus kella 19 paiku saavad ratturid Jüri
Gümnaasiumis keha kinnitada ja arutada
valglinnastumise üle. Rae vallavanem Raivo Uukkivi, kes plaanib rattaretke kaasa
sõita, kõneleb Jüris valglinnastumisest planeeringute aspektist. Tagasi Tallinnasse sõidetakse Karla kaudu.
Teistel maikuu neljapäevadel suunduvad
Rohelise unistuse rattaretked Saku, Viimsi ja
Harku valda. Igal retkel tehakse üks pikem peatus, kus lahatakse valglinnastumise mõnd tahku. Rein Ahas Tartu Ülikooli Geograafi Instituudist räägib ökoloogilisest jalajäljest, Mari
Jüssi Eestimaa Rohelisest Liikumisest räägib
transpordist ja logistikast ning arhitektuurteadlane Andres Kurg arhitektuurist ja esteetikast.
Lisainformatsioon lehekülgedel www.
britishcouncil.ee ja www.www.roheline.ee

Mis juhtus?
Märtsikuus algatati Rae vallas 10 väärteomenetlust - neist 4 jäätmehoolduseeskirja
rikkumise, 1 koerte- ja kasside pidamise
eeskirjade rikkumise, 5 heakorraeeskirjade rikkumise faktide põhjal.
Karistati kahte juriidilist isikut reovee õigeaegse tühjendamata jätmise pärast; kahte
füüsilist isikut auto haljasalal parkimise eest;
tehti kolm suusõnalist hoiatust koerte hulkuda laskmise eest.
Karla külas, Andrekse elamurajoonis avastati ulatuslik reovee vete reostus. Kuna tegemist on veeseaduse rikkumisega, siis on teavitatud Keskkonnainspektsiooni, kes menetleb õiguserikkumist.
Peeter Liinsoo
Keskkonnajärelevalve inspektor
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BT EESTI AS kuulub BT Europe (TOYOTA
Grupp) kontserni, mis on maailma juhtiv
tõstukite ja laotehnika tootja. BT Eesti AS
asub uues hoones Jüri tehnopargis. Seoses tegevuse laienemisega otsib BT EESTI
AS oma meeskonda sekretär-

administraatorit.
Töö kirjeldus
• telefonikõnedele vastamine
• ettevõtte kirjavahetuse korraldamine
• andmebaaside haldamine ja arvete väljastamine
• külaliste vastuvõtmine
• kaastöötajate abistamine
• kontoritarvetega varustamine
jakontoriseadmete korrasolu jälgimine
• vee-, kohvi- jm automaatide korrasolu tagamine
Nõudmised kandidaadile
• eelnev sekretäritöö kogemus, arvutioskus

BT EESTI AS kuulub BT Europe (TOYOTA
Grupp) kontserni, mis on maailma juhtiv
tõstukite ja laotehnika tootja. BT Eesti AS
asub uues hoones Jüri tehnopargis. Seoses tegevuse laienemisega otsib BT EESTI
AS oma meeskonda

tõstukite remondimehaanikut.
Töö kirjeldus
• tõstukite ja laotehnika hooldus ja remont
Eesti piires (põhiliselt Tallinn ja Põhja-Eesti)
Nõudmised kandidaadile
• erialase töö kogemus
• erialased oskused ja kompetentsus
• soovitavalt tehnika-alane haridus
• usaldusväärsus, lojaalsus ning vastutustundlikkus
• B-kategooria juhiluba

BT EESTI AS kuulub BT Europe (TOYOTA
Grupp) kontserni, mis on maailma juhtiv
tõstukite ja laotehnika tootja. BT Eesti AS
asub uues hoones Jüri tehnopargis. Seoses tegevuse laienemisega otsib BT EESTI
AS oma meeskonda

laosisustuse ja tõstetehnika
müügiesindajat.
Töö kirjeldus
• Laoriiulite ja tõstetehnika aktiivne müük
• Töö olemasolevate klientidega ning uute
klientide leidmine, müügiläbirääkimised,
tellimuste töötlemine, müügidokumentatsiooni korrashoid
• turuanalüüs, aruannete koostamine müüdud toodete kohta
• müügiosakonna arendamine koostöös ettevõtte juhtkonnaga
Nõudmised kandidaadile

Uues Jüri kaubanduskeskuses vajatakse lillepoodi

lillemüüjaid.
Kasuks tuleb eelnev
töökogemus.
Sooviavaldus koos CV-ga
palume saata e-mail:
riina@lilleari.ee, fax 6525801
või helistada telefonil
5112238, 6525801.

REKLAAM
• eesti, vene ja inglise keele oskus kõnes ja
kirjas
• kontori- ja sidetehnika kasutamise oskus
• dokumendihalduse põhialuste tundmine
• abivalmidus, viisakus, aktiivsus
• ausus, täpsus, korrektsus
Ettevõte pakub
• stabiilset tööd kiirelt arenevas rahvusvahelises firmas
• konkurentsivõimelist palka
• huvitavat ja dünaamilist tööd
• häid töötingimusi
• sotsiaalseid garantiisid
Sooviavalduse koos CV-ga palume saata
aadressil:
BT Eesti AS, Kesk tee 13, 75301 Jüri, email: ilmar.kukk@bt-eesti.ee, faks 6066021.
Täpsem info telefonil 6066027, Ilmar Kukk.

• soovitavalt eesti, vene ja inglise keelte oskus
Ettevõte pakub
• Stabiilset tööd kiirelt arenevas rahvusvahelises firmas
• Motiveerivat ja konkurentsivõimelist palka
• Huvitavat ja dünaamilist tööd
• Häid töötingimusi
• Sotsiaalseid garantiisid
Sooviavalduse koos CV-ga palume saata
aadressil:

BT Eesti AS, Kesk tee 13, 75301 Jüri, email: allan.kaaramees@bt-eesti.ee, faks
6066022. Täpsem info telefonil 6066027,
53422519 Allan Kääramees

• soovitavalt tehnikatoodete müügi kogemus
• eesti, vene ja inglise keele oskus kõnes ja
kirjas
• usaldusväärsus, lojaalsus, vastutustundlikkus
• ausus, täpsus, korrektsus
• B-kategooria juhiluba
Ettevõte pakub
• stabiilset tööd kiirelt arenevas rahvusvahelises firmas
• huvitavat ja dünaamilist tööd
• motiveerivat, konkurentsivõimelist palka
• häid töötingimusi uutes ruumides
• sotsiaalseid garantiisid
Sooviavalduse koos CV-ga palume saata
aadressil:
BT Eesti AS, Kesk tee 13, 75301 Jüri, email: ilmar.kukk@bt-eesti.ee, faks 6066021.
Täpsem info telefonil 6066027, Ilmar Kukk.

Müüa kuuseistikud,
paljasjuursed ja
mullapalliga,
samas teen
kuusehekke,
Asukoht Aruküla
tel. 56 74 59 69
e-mail: londo001@hot.ee
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Kevade puhul esimene treening
AEROOBIKAS TASUTA!
Rae Kultuurikeskuses,
Aruküla tee 9.
Teisipäeviti 19.00 Kangitreening
20.00 Body Aeroobika
Neljapäeviti 18.30 Easy
Move&Pump
19.30 Kangitreening
Neljapäeviti saun.
Järgmised treeningud 1 kuu 350.1 kord 60.Ette registreerida telefonil 51 62 3
61, kristel@nomad.ee

Taksofirma võtab tööle

dispetšeri.
Vajalik eelnev töökogemus;
eesti, vene, inglise keele
oskus ja arvuti kasutamine
algtasemel.
Töö on vahetustega.
Kontakt: info@silvertakso.ee,
tel. 55539021 (Natalja)

TEEME EHITUSTÖID
• maja ehitus-võtmed kätte
• plaatimine
• sisetööd
• puutööd
• elektritööd
• jne.
raemeistrid@gmail.com
tel.56650748

Eritööna puituksi ja –aknaid valmistav väikefirma Salava
Grupp OÜ Jüris, Aruküla tee 79

PAKUB TÖÖD
puutööst huvitatud
tublidele inimestele.
Vajadusel väljaõpe
kohapeal.
Kontakt tööpäeviti
kell 13-16 tel. 50 64 585.
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SOOVITE MÜÜA
OMA MAJA
VÕI KRUNTI
Pikaajalised Rae valla
piirkonnaga seotud kogemused
aitavad mul leida just Teile kõige
paremini sobiva lahenduse.

Tule proovi ökonoomset
1,5 dCi diiselmootorit!
4,7 l/100km!

Jörg Tutti
627 2600; 53 308 474
jorg.tutti@uusmaa.ee

www.uusmaa.ee

BalDis Estonia OÜ
on loodud logistikateenuste pakkumiseks Rimi kauplustele Eestis. BalDis Estonia kuulub Euroopa
juhtivasse logistikateenuseid pakkuvasse Alpha Gruppi, kuhu kuuluvad 36 tütarfirmat üle Euroopa.
BalDis Estonia alustas tegevust Rimi logistikakeskuses juulis 2006.
Otsime oma meeskonda

LAOKORISTAJAT,
kelle tööülesandeks on lao- ja abiruumide
koristamine, sh
• masinaga põrandate pesemine.
Otsime oma meeskonda ka
KOMPLEKTEERIJAID,
kelle tööülesandeks on kaupade komplekteerimine ning komplekteeritud kaubaaluste ettevalmistamine transpordiks.

Saad palju, maksad vahe
5 istekohta / 510 L pagasiruum / Renault’ mootor

Hea laokoristaja ja komplekteerija on:
• kohusetundlik ja täpne ning karskete
eluviisidega,
• valmis tegema füüsilist tööd ning kasutama oma töös elektriliikurmasinaid.
Lisainfo:
• Töökoht asub Jüris, Harjumaal.
• Töö on vahetustega.
Ettevõte pakub:
• Püsivat töösuhet.
• Väljaõpet kohapeal.
• Korralikke töövahendeid ja –riideid.
• Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi.
• Toredaid kolleege.
CV saata e-postile: jobs@baldis.ee või
BalDis Estonia OÜ aadressile Põrguvälja
tee 3, Rae vald, Harjumaa 75301 või faksile 6056 327.
Lisainfo telefonilt 6056 300.

3

AASTAT
GARANTIID

Alates

99 9 0 0 kr

Kütusekulu: 4,7 – 7,3 l/100 km
CO2 heitmekogus 125-173 g/km

Renault’ esindused: Tallinn: ABC MOTORS AS, Tallinn, Paldiski mnt. 105, tel. 674 7700, www.abcmotors.ee.
Rakvere: WIRU AUTO OÜ, Kreutzwaldi 5B, tel. 329 5560. Viljandi: AS RAEL, Tallinna mnt. 97, tel. 433 0987,
www.rael.ee. Pärnu: KALEV HOLZBERG OÜ, Tallinna mnt. 91a, tel. 447 7300.
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Jüri Gümnaasiumis toimus V Harju
maakonna käsitöö- ja kodunduskonkurss
1. märtsil toimus Jüri Gümnaasiumis Harjumaa V käsitöö- ja kodunduskonkurss.
Osalesid 8. ja 9. klasside õpilased 16 erinevast koolist. Kümne palli süsteemis hinnati kolme erinevat näitajat:
1. teoreetilisi teadmisi toidu valmistamisest
2. praktilist tikkimistööd
3. praktilisi oskusi teemal «kala»
Seekord oli konkreetne ülesanne tikkida
monogramm ja valmistada eelroog kalast.
Konkurss kestis kokku 6 tundi, millest 45 minutit kulus testi täitmisele, 2 tundi tikkimisele ja 1,5 tundi toidu valmistamisele. Peale tublit tööd lõpeti päev ühiselt omavalmistatud
toidu söömise ja aukirjade kättejagamisega.
Osavõtjaid oli palju ja üritusest jäi igati
positiivne mulje ning sealt saadud nii praktilised kui teoreetilised kogemused kuluvad elus
kindlasti ära. Vabariiklik konkurss-olümpiaad
toimub Tallinna Ülikoolis aprilli lõpus.
Aveli Vellerind
Jüri Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane

Noored veetsid sisuka
koolivaheaja
Kevadisel koolivaheajal oli Rae valla noortel taas võimalus osa võtta mitmesugustest
üritustest. Kõigil päevadel toimusid väljasõidud erinevatesse meelelahutuslikesse ja
harivatesse paikadesse.
Vaheaja esimesel päeval toimus väljasõit Nõmmele, kus noored said puude vahel seiklusrajal turnides proovile panna oma vapruse.
Teisipäeval oli noortel võimalus tutvuda
erinevate noortekeskuste olukorra, seal korraldatava tegevuse ja kohalike noortega. Esmalt
külastati vaid mõned nädalad tagasi avatud Saku noortekeskust. Järgnevalt sõideti Kiisale, kus
alustuseks valmistasid noored Kiisa rahvamajas ühiselt küpsisetorti ning mängisid tutvumis-

mänge. Seejärel käidi tutvumas Kiisa noortekeskusega, mis asub vanas raudteehoones ja on
äärmiselt pisikene. Külaskäik Kiisale lõppes
tordisöömise ja plakatite meisterdamisega. Tagasiteel koju said Lagedi noored üle vaadata ka
Jüri noortekeskuse ruumid ning Jüri noored Lagedi noortekeskuse olukorra.
Vaheaja kolmandal päeval toimus hariv
ekskursioon Eesti Televisiooni majja, kus noored said näha erinevaid stuudioid, laoruume ja
muuseumit. Õhtupoolikul sisustati aega noortekeskustes erinevaid filme vaadates.
Neljapäeval oli huvitatutel võimalus käia
Eesti suurimas loomade varjupaigas. Noored
said seal ülevaate sellest, kui palju loomi varjupaigas on, kuidas toimub seal nende eest
hoolitsemine ning samuti oli võimalus koertega jalutada. Õhtupoolikul käisid noored
Zelluloosi keskuses mängimas sportlikku ja
strateegilist lasermängu Megazone.

Vaheaja viimasel päeval käidi samuti
Zelluloosi keskuses, kuid seekord mängiti
bowlingut.
Kokkuvõtteks võib öelda, et taas oli noortel erinevate tegevuste seast võimalus valida
endale meelepärane ning saada osa põnevatest
üritustest.
Rae noortejuhid

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614
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Jüri lipkonna gaidid pidasid soolaleivapidu
Kes on need, kes tulevad Sulle alati vastu lõbusalt naeratades? Need, kellega ei hakka
kunagi igav ja kellega avastad aina uusi ja
põnevaid kohti, uudiseid, teadmisi. Kes on
need, kel ei jää kunagi puudu üha uutest ja
põnevatest ideedest, mis käiku lasta, hüppavad appi, kui vähegi võimalus avaneb ja aitavad olla lihtsalt sina ise? Need on gaidid.
Meie enda alevikus tegutseb üks tore gaidirühm – Jüri lipkond. Jüri lipkond on tegutsenud juba pikka-pikka aega. Oma tegevust
alustas lipkond 1991. aastal ja tegutseb tänaseni aktiivselt. Kogunemiskohaks sai tollal
väikene keldriruumike, mis ühiselt sai muudetud väga hubaseks ja koduseks.
Jüri lipkond on kahel korral valitud ka Eesti aasta gaidiüksuseks. 2004. aastal ja möödu-

nud, 2006. aastal. Anname oma parima, et ka
edaspidi oleks meid põhjust tunnustada!
Hiljuti saime täitsa oma ruumi Rae Kultuurikeskuses. Ruum on küll väike, aga siiski
oma. Nüüdseks on see sisustatud tagasihoidliku mööbliga, seinu kaunistavad pildid ja diplomid meie tegemistest. Tahtsime oma suurt
rõõmu jagada ja otsustasime saadud ruumi väikese koosviibimisega sisse õnnistada. Nii saigi kutsutud külla ka meie tuttavad gaidi- ja
skaudirühmad Tallinnast: Meriroosid, Kuristiku lipkond, Pühavaimu skaudiüksus ja Okaskandle skaudiüksus Vasalemmast.
Väikene soolaleivapidu toimus pühapäeval, 25. märtsil Rae kultuurikeskuses. Kokku
tuli meid 26 gaidi-skauti, kel kingitusteks kaasas fotoalbum, külalisteraamat, veekeetja.

Gaidlus on tegelikult üks suur mäng, mis
pakub kõigile ettevalmistust iseseisvaks eluks,
enesearendamist nii vaimselt, füüsiliselt kui
emotsionaalselt, võimalust ise teha ja olla, saada uusi tutvusi ja sõprussuhteid üle maailma,
võimalus panna oma võimeid proovile, õppida läbi tegevuse ja teistega arvestama.
Meie sisustasime oma peokese laulude ja
mängudega, hiljem söödi ja joodi tervislikku
ning maistvat toitu. Kõige lõpuks korraldasime ühise fotosessiooni, et ikka kõik näod jäädvustada sel tähtsal päeval. Nendest tulevad esimesed pildid meie uude fotoalbumisse. Kokkuvõttes oli tore päev. Nüüd ju ruum ametlikult sisse õnnistatud ja alati meid ootamas.
Kristiina Välik

Würth AS on oma ala juhtiv tööriistade, auto- ja kinnitustarvikute hulgimüüja. Ettevõte kuulub
rahvusvahelisse kontserni ja on esindatud rohkem kui 80-nes riigis.

Seoses kiire arenguga otsime

LAOTÖÖTAJA-KOMPLEKTEERIJA
Töö kirjeldus
Tellimuste komplekteerimine, vajadusel kauba vastuvõtt, lao korrashoid jt. lao tööga seonduvad ülesanded. Lisandub veel töö dokumentide ja arvutiga.
Nõudmised kandidaadile
Kandidaadilt eeldame vähemalt keskharidust, tehnilist taipu, office programmi kasutamise
oskust, hea oleks ka laokogemuse olemasolu. Soovitav vanus 25-50 aasta vahel. Elukoht
soovitavalt Rae vallas.
Ettevõte pakub
Huvitavat ja vastutusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes, stabiilsust ja meeldivat noort
kollektiivi,kaasaegset töökeskkonda ja arenguvõimalusi firmasiseselt. Katseajal korralikku põhipalka, millele hiljem lisandub lisatasu.
Lisainfo
Töökoht asub Tartu mnt äärtes, Tallinna piirist 5 km., Assakul. Tööaeg 08.00-17.00.E-R

CV palume saata hiljemalt 1. maiks 2007 aadressil: personal@wuerth.ee, faks 651 1201
või Vana-Tartu mnt.85, 75301 Rae vald, Harjumaa
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LC KOSE

12. MAIL KELL 10 KOSEL
10. HEATEGEVUSLIK
KEVADLAAT
Estonia katastroofist rääkides näitas ettekandja koopiat dokumendist, mis näitab, kus oli laeva
visiir õnnetuse hetkel.

Igor Volke tõi Jüri Raamatukogusse
ufovaimu ja salapära
14. märtsil toimunud kohtumisõhtu Igor
Volkega kandis nimetust Anomaaliate õhtu. Paarikümne huvilise osavõtul toimunud kokkusaamine oli põnev ja hämmastav. Teemadering, millest mitme tunni pikkuseks kujunenud õhtul räägiti, ulatus
anomalistikast Estonia katastroofi ja
Ameerika presidendi visiidi ajal tegutsenud vitsameesteni.
Samuti tuli jutuks UFOde temaatika ehk kõik
see ebamaine ja harukordne, millega Igor
Volke nime eelkõige seostatakse. Ettekandja
tunnistas ka ise, et lendavate taldrikute teema
pakub ka tema jaoks endiselt suurt huvi.
„Igal aastal on Eestis 4-6 tähelepanuväärsemat UFO juhtumit. Neid ei ole võrreldes varasemate aastatega vähemaks jäänud, lihtsalt
neist ei räägita enam nii palju. Korjan juhtumeid, märkmeid ja kogemusi nagu
puzzlekillukesi,” ütles Igor Volke ning rääkis
sinna juurde konkreetsetest viimase aja juhtumitest Mustvees, Türil ja Paides.
Fotod Norras nähtud valguspallidest või
kaadrid kellukese- ja sigarikujulistest tundmatutest lendavatest objektidest andsid kinnitust
sellele, et paljud vastused on siiamaani vastuseta. Elevust tekitas Igor Volke lause, et ka
Eestis on fikseeritud lumeinimese vaatlused
või arvamus selle kohta, et praeguse maailma
kõige suuremad saladused on peidus Vatikani riigis. „Teadmised on koodide all. Meie vastu on näidatud üles püsivat huvi. Paralleelmaailmad on olemas,” kinnitas Igor Volke.

Müügil kõik kevadtöödeks tarvilik koju
ja aeda, söögid- joogid-maiustused, lastele lõbustused.
Põllu- ja aiamasinate demonstratsioon,
Kaitseliidult tehnika ja varustuse väljapanek,
Kose rammumehe võistlus
“LAADA JÕMM”.
Info ja registreerimine
tel. 5178561 ja 5036007.
Korraldaja:
Kose Lions Klubi koostöös
Kose Vallaga.

Harjumaa Täiskasvanute
Teatrifestival
15. aprillil Rae Kultuurikeskuses
11.00 avamine
11.15 Tiia Selli Marionettnukud
Raasiku Lustiring, lavastaja Helle Vaga
13.00 Wilhelm Mejo kahevaatuseline
nali Kolmandal korral
Kernu Rahvamaja näitatrupp, lavastaja
Kaja Kaasik
16.00 Charles M. Shultz, muusika
Larry Grossman muusikal SNOOPY !!!
Komose näitetrupp Viimsist, lavastaja
Rünno Karna ja muusikajuht Kalle Erm
18.00 Hella Wuolijoki Niskamäe naised.
Pildikesi Niskamäelaste elust
Kiisa Rahvamaja, lavastaja Jürgen Kajak

Igor Volke tunnistas, et ka tema jaoks on maailmas palju saladusi ning läbiuurimata teemasid, millega võiks tegeleda – olgu siis teemaks
lendavad objektid, sõjasaladustega kaetud ettevõtmised või maailmapoliitilised otsused,
mis mõjutavad ka eestlasi.

Päevapilet 50.- krooni
Sooduspilet õpilastele ja pensionäridele
25.- krooni
Lisainfo http://kultuur.rae.ee
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Roosiaia kuningannast sirtakini
9. märtsi õhtul oli Lagedi koolimaja saal tuledes. Lagedi kodukandiklubi oli ette valmistanud naistepäevale pühendatud puhkeõhtu.
Tervitussõnad ütles kooli direktor Ester
Kaidro. Kontserti alustas Elisa Aru, kes luges päevakohase luuletuse. Muusikalise osa
juhatas sisse duett Ülle Allmäe ja Lembit
Sall. Anne-Ly Allose esituses kuulsime Raimond Valgre laulu „Veel viivuks jää”. Järgmisena astus kuulajate ette ansambel „Kuldne õhtupäike” koosseisus Sven-Allan Sagris, Johannes Tõrs, Lembit Sall ja Jaan
Hiio, süntesaatoril saatis Kuuno Kasak.
Sven-Allan Sagris meenutas, et 9. märtsil 1944 enam-vähem samal hetkel lendasid
üle koolimaja lennukid, pommitamaks Tallinna. Väike Sven-Allan, kes elas koos oma emaga, Lagedi kooli toonase direktoriga, koolimaja teisel korrusel, oli nende ülelendude ja seejärel pommitamise tagajärjel tekkinud Tallinna tulekahju tunnistaja. Öösel toimunud teise
ülelennuga taheti õhku lasta ka Lagedi raudteesild, kuid õnneks ei saadud sellele pihta.
Härra Sagris meenutas sedagi, et kolmandal päeval pärast pommitamist peatati Lagedi
kooli tegevus, et anda ajutist peavarju Tallinnast turvakaalutlustel evakueeritud Keskhaigla sünnitusosakonnale.
Johannes Tõrs meenutas Teise maailmasõja tõsiseid sündmusi – viidi ära Eesti president, küüditamine, Sinimägede lahingud, muuhulgas peatus ta ka ajaloolisel paradoksil, kus
kaks venda võitlesid teine teiselpool rindejoont... Meenutuste vahele esitas ansambel tollaseid laule, taustaks mundris ja automaadiga
saksa sõdur oma kallimaga, vene sõdur ja soomepoiss, keda kehastasid Veiko Alloja, Marianne Evart, Holger Lunter Jüri Gümnaasiumist ja Martin Kasak Lagedi Põhikoolist.
Kontserdi lõpetas päevakohane laul „Roosiaia kuninganna” Anne-Ly Allose ja Ülle Allmäe esituses. Kontserdi kava pani kokku ja
seda juhtis Kuuno Kasak.
Lilleõiega tänati kooli direktorit Ester

Naised said puhkeõhtul osaleda spetsiaalselt neile korraldatud õnnemängus.

Kaidrot ja õppealajuhataja Riina Noort, alevikuvanem Kai Lasni, peretohter Tatjana
Lelovit ja Kristi Aru Rae vallavalitsusest.
Anti ka põgus ülevaade, kuidas läksid riigikogu valimised Lagedil. Valimistel osalemise protsent Lagedi piirkonnas oli 64,04. Lagedi valijate kõige populaarsem saadikukandidaat oli Andrus Ansip, kes noppis 32, 4 protsenti Lagedi piirkonna valijate häältest. Valimisvõitluses osalesid teadaolevalt esimest korda ka kaks Rae valla oma saadikukandidaati
– volikogu esimees Veigo Gutmann ja vallavanem Raivo Uukkivi. Nende häältesaak Lagedilt jäi 5 protsendi piirimaile. Kahtlemata
oleks hea, kui Rae valla inimestel oleks „oma
mees” Toompeal. Vähemalt esimene katse selleks on tehtud.
Tantsuks mängis ansambel „Meister &
Margarita”. Kavas olid muusikapalad erinevatest ajastutest ja tantsiti ära ka tänapäeval
peaaegu unustatud tantsud nagu twist ja
tsarleston. Tantsu vahel oli väike mälumäng
ja naistele õnnemäng, kuulati Aktuaalse Kaa-

Ansambel Kuldne Õhtupäike koosseisus Kuuno
Kasak, Jaan Hiio, Sven-Allan Sagris, Johannes Tõrs ja Lembit Sall.

mera libauudiseid. Ühistantsuna tantsiti kreeka sirtakit. Nii oligi aeg tiksunud tunnikese
üle kesköö ja maja perenaine Ester Kaidro kustutas tuled ning pani uksed lukku.
Aitäh kõigile, kes puhkeõhtu kordaminekule kaasa aitasid!
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi

Hostel Caravan
vajab

OÜ Võlaabi

Mustamäe tee 5-306

Õigusabi
10616 Tallinn
Kohtus esindamine
tel 688 8640
Inkassoteenus
E-mail info@volaabi.ee
Võlgnike nõustamine ja esindamine
www.volaabi.ee

kokka, kokaabi
ja baaridaami.
Info telefonil 60 96 146,
566 26 010,
caravan@caravan.ee
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Võistlusjuhend
Autoorienteerumine –
Rae ja selle lähivaldades asuvad mõisad
I. Üldsätted
1.
Võistlusalajuhendi aluseks on Eesti Autospordiliidu poolt kinnitatud “Autoorienteerumise võistlusmäärus”

II. Võistluse korraldaja
2.
Võistluse korraldab Rae Vallavalitsuse poolt moodustatud orgkomitee ja kohtunikekogu.

III. Võistluse aeg ja koht
3.
Võistlus toimub 21. aprillil 2007.
aastal Rae ja tema lähivaldade territooriumil
liikluseks avatud teedel. Esimese võistlusauto start antakse orienteeruvalt kell 21.00.
4.
Stardiprotokoll ja stardi asukoht teatatakse hiljemalt ÜKS tund peale võistluseks
registreerumise (mandaatkomisjoni) lõppu
ning avalikustatakse võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.

IV. Osalejad ja osavõtuks registreerumine
5.
Võistluses osalevad kaheliikmelised
võistkonnad.
6.
Võistluses osavõtu eelregistreeru-

SPORT

miseks tuleb ajavahemikul 05. – 16. aprill
võistkonnal täita Rae valla kodulehel olev registreerimisavaldus.
7.
Võistluseks registreerumine ja mandaatkomisjon toimub võistluse päeval – koht
ja aeg teatatakse Rae valla kodulehel ja võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.
Kokku lubatakse rajale kuni 100 ekipaaži, kusjuures esmalt arvestatakse eelregistreerunud võistkonnad.
Registreerumisel esitatakse:
·
juht esitab võistlusauto juhtimiseks
vähemalt B-kategooria juhtimisõigusega juhitunnistuse;
·
võistlusauto kohta – sõiduki registreerimistunnistuse ja kehtiv kohustusliku liikluskindlustuse poliisi;
·
juhul kui juht ei ole sõiduki registreerimistunnistuse järgi võistlusauto omanik
või kasutaja, siis esitab juht ametlikult kinnitatud volikirja auto kasutamiseks antud võistlusel;

V. Võistlusauto
8.
Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama klassi väikeveoautol (registrimassiga mitte üle
3500 kg).
9.
Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kohustuslik liikluskindlustus.

VI. Võistlusrada
10. Võistlusraja optimaalne pikkus on
kuni 150 km ja võistlusrajal on kuni 20 kontrollpunkti, mis läbitakse etteantud järjekorras.
11. Kontrollpunktid asuvad põhiliselt
Rae ja selle lähivaldades (Jüri, Jõelähtme, Har-
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ju-Jaani ja Kose kihelkonnad) asuvate mõisate või nende abihoonete vahetus läheduses.
12. Kontrollpunkti asukoha määramiseks
saab võistkond eelmises kontrollpunktis viite
(esimene viide antakse võistkonnale stardis)
järgmise kontrollpunkti asukoha kohta, mis
koosneb punkti lühilegendist kontrollpunktis
asuvast objektist ja küsimusest selle kohta.
13. Koos viitega antakse võistkonnale
pitseeritud ümbrik “õlekõrs” – kontrollpunkti asukoha täpsema kirjeldusega ja geograafiliste koordinaatidega. Kui võistkond ei suuda
ülesande järgi leida kontrollpunkti asukohta,
siis on võistkonnal võimalus kasutada “õlekõrt” – avada pitseeritud ümbrik.
14. Kontrollpunktides saadud ja võistlusrajal avamata pitseeritud ümbrikud “õlekõrred” kuuluvad tagastamisele finišis.
Iga tagastamata pitseeritud ümbrik loetakse “õlekõrre” kasutamiseks.

VII. Rajadokumendid
15. Stardis antakse võistkonnale kontrollkaart, kus on antud kontrollpunktide vahelised ideaalkaugused ja kontrollpunktide vaheliste lõikude läbimiseks vajalikud ideaalajad, kusjuures:
·
ideaalkaugus on kontrollpunktide
vaheline optimaalne vahekaugus pluss 10%
optimaalsest vahekaugusest;
·
ideaalaeg on ideaalkauguse läbimiseks kuluv aeg. Ideaalaega arvestatakse minuti täpsusega – alanud minut loetakse eelmiseks
minutiks (nt. kui kontrollpunkti jõudmise aeg
oli 13:12.35 või 13:12.59, siis kontrollpunkti
jõudmise ajaks loetakse 13:12).
16. Ideaalaeg arvestatakse selliselt, et
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kontrollpunktide vaheliste lõikude keskmine
sõidukiirus ei ületaks:
·
asulates (liiklusmärkidega 571 ja
572 tähistatud ala) – 25 km/h;
·
väljaspool asulaid – 45 km/h.

VIII. Võistlusraja läbimine
17. Võistlusraja läbimisel tuleb täita liikluseeskirja nõudeid.
18. Starti kuni 10 minutit hilinenud
võistkonna stardiajaks loetakse stardiprotokollis märgitud aeg. Suurema hilinemise korral
võistkonda võistlusrajale ei lubata.
19. Kontrollpunkti iseloomustavale küsimustele vastamisel iga õige vastus (vastused
vormistatakse kirjalikult kontrollkaardi lisa
vastavas lahtris) annab 10 plusspunkti.
20. Kontrollpunktide vahelise teekonna
valib võistkond ise.
Ideaalajast ettesõitmine või hilinemine –
iga varem või hiljem kontrollpunkti jõutud minut annab 1 miinuspunkti. Aega arvestatakse
täisminutites, so. sekundeid ei arvestata. Aeg
märgitakse kohtuniku poolt AKPs kohtunikule kaardi ulatamise momendil.
21. “Õlekõrre” kasutamine – iga pitseeritud ümbriku avamine annab 10 miinuspunkti.
22. Kontrollposti või võistlusrajal summaarsel hilinemisel üle 30 minuti võistkonnale tulemust ei arvestata.

IX. Tulemuste arvestamine
23. Paremusjärjestust peetakse neljas
grupis:
·
üldparemusjärjestus, kus arvestatakse kõikide võistkondade tulemused;
·
paremusjärjestus, kus vähemalt üks
võistkonna liikmetest on Rae valla elanik
(de jure);
·
noorvõistlejaga (kaassõitja vanus on
alla 16 aasta) võistkondade paremusjärjestus;
·
ainult naisvõistlejatest koosnevate
võistkondade paremusjärjestus.

24. Paremusjärjestus määratakse võistlusraja läbimisele saadud punktide suurema
summa järgi. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse lisaküsimustele vastamine.

X. Tulemuste avaldamine
25. Kõik võistlustulemused avaldatakse võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.

28. Protest esitatakse peakohtunikule ja
see esitatakse koos protestimaksuga summas
500 krooni;
·
protesti rahuldamisel protestimaks
tagastatakse protesti esitanud võistkonnale;
·
protesti mitterahuldamisel protestimaksu ei tagastata.

XII. Vastutus
XI. Autasustamine
26. Võistlusel kõigis gruppides I – II –
III kohale tulnud võistkondi ja võistkondade
liikmeid autasustatakse Rae Vallavalitsuse
poolt väljapandud diplomite ja meenetega.

XII. Protestid
27. Võistlustulemuse kohta protestiaeg
on 20 minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist Ametlikul Teadetetahvlil.

29. Võistluse korraldaja ei vastuta
võistlusauto juhi sõiduvigade ja juhi liikluseeskirja nõuete rikkumise eest võistluste ajal.
30. Võistluse ajal võistlusautoga juhtunud või võistlusauto juhi poolt põhjustatud
liiklusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi puhul ning juhtumiga tekkinud tagajärgede eest
kannab vastutust võistlusauto juht vastavalt
kehtivale korrale.
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VARIA

APRILLIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
OLGA VASSUS
JELIZAVETA KERGE
SUSANNA POLTIMÄE
ELLA RINK
VALFRED SALUSAAR
MARGE KEINASTE
KALJU HÕRRAK
SELMA VIRKOJA
ALEXEY STAŠENKO
ALBERT HEINLOO
VIRVE VAIDLA
ELMA ŠIROBOKOVA
ERNST KATTUS
MARIA KAALMA
DROSIDA KEPP
MILDA KUZNETSOVA
IRENE ANNUS
ALEKSANDRA LOHK
MIHHAIL JEDINOV
ESTER MILVI KLEEBERG
HELI VAAKS
JEKATERINA GOKKANEN
ENDEL JOHANNES PUHM
JUTA NAPP
MAIVE ROOTS
ALBERT MOVITŠ
VOLDEMAR MARKUS
HEIDI LEHTE UNT
KAARIN VILDE
HILJA AINSOO
ENDEL NAMSING
LEMBIT KAUP
VOLDEMAR TOHVER
AAVO MÜÜR

Julius Põldmäe
06.01.1911 – 06.03.2007
96
93
89
88
86
85
85
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65

Veebruarikuus
registreeritud sünd
1. Trevor Dikker
Märtsikuus
registreeritud sünnid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kätlin Ploompuu
Stenver Suurväli
Taissija Jelizarova
Maribel Kurrikoff
Helina Toomet
Silver Laanemaa
Hugo Ojamets
Agnete Ermann

Meie hulgast on lahkunud Rae valla aukodanik Julius Põldmäe.
Julius Põldmäe põlvnes põllupidajate suguvõsast, kes ülemöödunud sajandi lõpus valis oma elukohaks Harjumaal Jüri kihelkonnas Rae vallas Limu külas asuva Mäe talu. Julius
sündis jõululapsena 24. detsembril 1910. a. kõrvalasuvas Raudoja talus, mis tol ajal kuulus ka tema vanematele. Uue kalendri kasutusele võtmisest järgselt kujunes tema sünnipäevaks 6.
jaanuar 1911.
Julius oli 8-lapselises peres 6-s laps ja 4-s poeglaps.
Juliuse isa Jaan oli laia silmaringiga talupidaja, kes võttis
osa ka paljude seltskondlike organisatsioonide tegevusest ning
oli laiemas ringkonnas tuntud hea kõnelejana. Seetõttu viibis
talus alati palju külalisi. Üheskoos arutati tähtsamaid päevaprobleeme või jutustati videvikutundidel vanavanematelt kuuldud lugusid. Arvatavasti panid just need aastad aluse Juliuse kirjanduse- ja ajaloohuvile ning tegid temast suurepärase
suhtleja.
1919.a. algas Juliuse koolitee Rae algkoolis, mille lõpetas
1925.a.
Edasiõppima asus Julius Tallinna Linna Poeglaste Kommertsgümnaasiumi,
mille lõpetamise järel otsustas ta vabatahtlikult minna teenima sundaega. Pärast kahekuulise sundaja lõppemist astus Julius sõjakooli 10 kuu pikkusele aspirantide kursusele. Kursuste lõpetamise puhul saadud iseloomustuses kirjutab
kompaniiülem järgmist:
„Iseloomult kiire ning kõigega valmissaaja, omab suurt algatust ning leidlikkust, töötab püsivusega. Kohusetundeliselt väljaarenenud. Toimib tegevust
järjekindlalt – hoolega. Isiklikult korralik ning kainete kommetega. Hindan teda kui tulevast juhti – väga hea.”
See iseloomustus pidas paika kogu
Juliuse elu.
1933.a. pakuti Juliusele praktikandi
kohta Eesti Maapangas, milles pakuti suvekuudeks praktikandi kohta. Edasipüüdlik noormees määrati pärast praktika lõppemist tööle Tartu Maapanka.
Algas uus ajajärk – Tartu periood, mis kujunes huvitavaks
ja mälestusterohkeks ajaks.
Julius alustas töö kõrvalt õpinguid ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kuulates oma eriala kõrvalt veel loenguid
teda huvitama hakanud 1 maailmasõja sündmustest ja kirjandusest. Juba esimestel Tartu-päevadel sai temast Tartu Akadeemilise Meeskoori liige Richard Ritsingu käe alla. Suureks
koorimuusika austajaks jäi ta kogu oma eluks.
Tartu perioodil proovis Julius kätt ka ajakirjanduses. Ilmusid lood koduvalla teemadel ja sari artikleid Tartu Akadeemilise Meeskoori ringreisist Euroopas.
1940.a. lõpuks õnnestus lõpetada ka ülikool.
1941. toimus muudatus isiklikus elus – sõlmiti abielu Erna Marie Varesega. Teade alanud sõjast võeti vastu isatalus
pulmapeol viibides.
Mobiliseerituna Saksa sõjaväkke, tegi Julius Põldmäe kaasa Narva kaitselahingud ning rinde lagunemisel jõudis seiklusrikkalt koju tagasi. Hingetõmbeaeg ei kestnud aga kaua.
1944.a. sügisel algas “valel poolel” sõdimise eest teekond
kaugele Siberisse, kust pärast raskeid vintsutusi ja töötamist
Novosibirski söekaevandustes õnnestus 1947.a. amnestiaga
kodumaale tagasi pääseda. Vahepeal oli perre sündinud tütar,
kes isa koju jõudes sai juba kahe aastaseks.
Esimeseks nõukogulikuks töökohaks peale Siberit sai Plaanikomisjoni “Loo” abimajand ja algas Julius Põldmäe põllumehe elu, mille enam väljakutseid pakkuvaks etapiks oli ajavahemik 1957-1972, mil Julius juhtis esimehena Harju rajooni Kalinini nim. Kolhoosi. Sellel eluetapil demonstreeris Julius end mõtleva inimesena, keda võeti nii autoriteedi-arvamusliidri kui ka spetsialistina. Ta ei paindunud võõrreziimi
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voli all võimurite tallalakkumiseni nii nagu paljud tema kaasaegsed ja ka hilisemate generatsioonide esindajad. Samas oli
ta täpselt nii paindlik, kui tema poolt juhitavale majandile ja
selle inimestele kasulik. Polnud sel ajal traditsiooniline, et
saksa ohvitserist saab majandijuht, kuid eriti ebatraditsiooniline oli, et võimul olnud reziim austab parteisse mittekuuluvat endist vastast erinevate autasudega, millest üks oli lausa
Tööpunalipu orden! Seega tõestas Julius, et tõsise spetsialistina ja mõtleva inimesena on võimalik ka vaenulik võim panna ennast austama.
Eelmise sajandi 70-ndate alguses, kolhoosi liitmise järel Kostivere sovhoosiga, otsustas Julius pensionile jäämise kasuks.
Kui keegi arvab, et pensionile jäämine tähendas Juliusele rahulikku puhkuse põlve, siis see arvaja eksib - need
aastad kujunesid väga töörohkeiks. Mitu aastat võttis ta osa
Harju rajooni seltsimehelike kohtute tööst kaasistujana,
kirjutas ajalehtedele artikleid. Tema arvele on kogunenud
kaugelt üle 200 artikli, millest suur osa käsitleb põllumajanduslikke päevaküsimusi, aga ka poliitilisi ja muid ühiskondlikke teemasid. Ta tegi väga suure töö, uurides Eesti
põllumajanduse arenguteed. Mahukaim põllumajanduslik
teos on Harju rajooni kolhooside ja sovhooside ajalugu.
Need uurimused on tallel paksude köidetena Akadeemilises raamatukogus.
Eriti viljakad olid aastad 1989-1995,
mille jooksul on ilmunud viis J. Põldmäe
raamatut.
Julius Põldmäe uuris ja pani kirja
ka kihelkondade ja valdade ajalugusid. Teiste hulgas on väga põhjaliku
uurimise osaliseks saanud Juliuse sünnivald Rae. Selle uurimuse andis Rae
vald 2006.a. oma 140-nda juubeli puhul ka raamatuna välja.
Juliuse ühiskondlikku aktiivsust ja
selle märkamist kaaskodanike poolt
tõestab ka asjaolu, et temast on saanud
kahe valla – Rae (1996) ja Saue (1998)
– aukodanik. Samuti on Julius pälvinud 1996.a. Harju Maakonna teenetemärgi nr 1 kauaaegse tõhusa töö eest
Harjumaa põllumajanduse arendamisel
ning kihelkondade ja valdade ajaloo
uurimise ja publitseerimise eest. Lisaks
loetletud tunnustustele on tema tööd
leidnud tunnustust ka presidendilt. Selle tunnustuse väljenduseks oli 1997.a.
omistatud Valgetähe V järgu orden.
Julius on oma elus ka sekkunud aktiivsemalt poliitikasse.
Täpsemalt on seda juhtunud kahel korral ja mõlemad korrad
Eesti Vabariigi tingimustes. Esimene kord juhtus see 1930ndatel, mil Põllumeeste seltsi liikmena esines Julius põllumeeste erakonna kongressil 1933.a. märtsis käreda sõnavõtuga, kritiseerides mõningaid majanduslikke puudusi. Teisel
korral juba tänases Eesti Vabariigis, mil ta 1994.a. ühines Eesti Keskerakonnaga. Selle liitumise põhiliseks tõukejõuks sai
toonase valitsuse põllumajandusevaenulik (täieliku hävitamiseni viinud) käitumine, mis viis Eesti maainimesed viletsusse ja mille tagajärjed annavad tänagi tunda
Isiklikult kohtusin Julius Põldmäega viimati 2006.a. lõpus. Meie kohtumisel jutustas mees, peaaegu 96 aastaselt,
imekspandava ladususega oma värvikast elust. Austust vääriva ja kindlasti kadedaks tegeva mälu näiteks oli asjaolu, et
ta oskas fakte iseloomustada kuupäevalise täpsusega ning ilma vähimagi raskuseta meenusid talle ka jutustatavates episoodides osalejate nimed. Sellel kohtumisel ütles Julius, et ta
pole veel lõpetanud ja tal on veel töid pooleli, paraku pole
siiski kõik kinni meie tahtest. 06. märtsil Julius Põldmäe lahkus jäädavalt, kuid tema tehtu saab Eesti ajaloos kindlasti väärika koha.
Rae valla nimel sügava kaastundega omastele

Raivo Uukkivi
Rae vallavanem

KUULUTUSED

ris ja klienditeenindajale Kiili postkontoris.
Lisainfo telefonil 6257312.

Märtsikuus registreeritud
surmad:

Ahjud, pliidid, kaminad. Pottsepa tööd. Tel.
555 93 881

Otsime vähemalt korra nädalas hoolikat koduabilist-koristajat Aaviku külla. Tasu kokkuleppel. Tel 5019234, 5074912, õhtuti
6014225

1. Helene Sinep
2. Astrid Rannik
3. Toivo Tulgiste

Pakume tööd postitöötlejale Jüri postkonto-

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja:
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda:
Kruuli Trükikoda
Toimetaja:
sonumid@rae.ee

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 5200 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Paigaldame
TV- ja SATantenne
Hinnad soodsad.
Garantii.

KUULUTUSED
Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.
Laulud on eesti, vene, soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.

www.karaoke.fie.ee
Tel. 55 69 38 58

Tel 56 48 72 20

Pakun

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID

raamatupidamise
teenust.

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

Tel. 52 988 94
Tel 52 211 51

Jüri kaubanduskeskuses
avatav

Ilusalong
pakub tööd administraatorile, juuksurile,
kosmeetikule, maniküür-pediküürijale.
INFO TEL. 51 37 898,
e-mail
monikakello@hotmail.com
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Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).
Tellimine telefonil
51 27 340

Teen
lükandustega
garderoobe.
Hinnad soodsad.
Garantii.
Tel. 50 290 75

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS

Ostan maad.

REHVIVAHETUS
ja
REHVIDE MÜÜK
Jüris, Veetorni 9

Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.

(Tammiku pesula kõrval)

Avatud
E - R 8.30 – 18.00
L
eelneval kokkuleppel
Telefon: 6048 775
info@kokpit.ee

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

Vajadusel olen nõus
juurde maksma.
Tel: 52 32 024 ja
6 016 560

Teostame maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.
Tel. 6 016 562; 51 00 673.
E-post kasko@hot.ee

