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Rae valla ametlik väljaanne

Rae vald 141 aastat vana
23.11.2007. a täitus Rae valla kui omavalitsusüksuse sünnist 141 aastat.
Kuigi Rae valla aladel on ajaloolased
ja arheoloogid tuvastanud asustuse jälgi
juba muinasajast1, on omavalitsemine
ehk oma asjade kogukondlik korraldamine vaid 141 aastat vana. Seega ajatelge
arvestades poisikese iga ja tegelikult võrreldes ka inimese elueaga on ju tegemist
suhteliselt lühikese ajaga. Vaatamata asjaolule, et valla sünni ajal 1886. a polnud ei arvuteid, mobiiltelefone, autosid
ja muid täna nii tavalisi asju, et vähe oli
kirjaoskajaid ning puudusid erakonnad,
olid valla ülesanded oma põhiolemuselt
analoogsed tänastega – korraldati ühiskondlikku tegevust ühiselu reeglite kohaselt. Seega võib konstateerida, et kuigi ühistegevuse reegleid on täpsustatud,
on siiski muutused põhiliselt tehnoloogilised ja mitte põhimõttelised.
Tavaliselt on sünnipäevadel tavaks heita
pilk möödunud perioodile/aastale ja hinnata
seda perioodi siis kas õnnestunuks või mitte.
Ühe omavalitsuse puhul ei saa kunagi öelda, et möödunud aasta on 100% õnnelik või
vastupidi. Lihtsalt väga erinevaid tegureid
tuleb hinnata. Tihti on ka nii, et ühte fakti
võib hinnata erinevalt - vaadates ühest vaatenurgast on tegemist üdini positiivsega,
vaadates teises kontekstis tulevad aga esile
kaasnevad probleemid. Nii on olnud 2007.
aastal ka Rae vallas.
On olnud hea aasta, milles ei puudunud üksikud kurvad sündmused ega ka mitte pingelised päevaprobleemid. Kurbadest sündmustest peab kindlasti nimetama näiteks valla
aukodaniku Julius Põlmäe lahkumist, kindlasti ehmatas meid kõiki suurpõleng Aaviku
külas, mis näitas kui jõuetud oleme looduse
vastu. Samuti on negatiivsele poolele vaja
liigitada jätkuv vaidlus reostusküsimustes
AS Kaleviga. See loetelu ei pretendeeri lõplikusele, kindlasti oli veel sarnase alatooniga
juhtumeid. Samas üldine foon on Rae vallas
ikka aastat läbivalt positiivne. Sai ju aasta

alguses valmis taasnimetamisjärgse suurima
projekti viimane etapp – gümnaasiumihoone
viimane osa ehk spordikeskus. Rajati 2 skateparki, valmis 1 km pikkune multšikattega
terviserada gümnaasiumi juurde, staadion
Vaida põhikoolile.
Rõõmu teeb kindlasti ka asjaolu, et Rae vald
kasvab jätkuvalt – iive on positiivne, aastas
sünnib üha rohkem lapsi, käesoleval aastal on
see number juba2 157. Rae valla elanikkond
nooreneb ja on täitunud 10 000 elanikupiir.
Igal omavalitsusjuhil on hea meel teades, et rahvaarv ei kuiva kokku. Samas on
ka igal omavalitsusjuhil mure, kuidas kõiki
uusi tulijaid võtta vastu nii, et oldaks rahul
ja ka vanad olijad ei kannataks. Kahjuks on
peaaegu alati soovide ja võimaluste vahel
käärid ja nii ka meil. Kõige enam paistab
see välja eelkooliealiste laste teenindamises.
Käesoleval aastal on selleski valdkonnas
tehtud hästi suur samm edasi – algatatud
neli lasteaia projekti, neist kaks on reaalselt
töös, üks hankefaasis ja kõige problemaati-

lisem, Peetri külas, on saanud aastate pikkusest seisakuolukorrast liikuma. Seega võib
tinglikult nimetada 2007. ja ka 2008. aastat laseteaedade aastateks, mis loodetavasti
oma kulminatsiooni saavutavad 2008. a septembriks ja juba aasta pärast saame rõõmsalt
teatada, et valminud on kolm uut lasetaeda
ja neljas on tegemisel ja valmib loodetavalt
2009. a septembriks.
Seega vaatamata kurbadele sündmustele,
mis on paratamatud või probleemidele mis
vajavad lahendamist, on siiski Rae valla
141. aasta, mis peaaegu kattub 2007. aastaga, olnud positiivne.
Soovin Rae vallale stabiilsuse jätku ja
kõikidele tema 10 000 kodanikule ilusat elu
meie oma vallas. Samuti soovin rahulikke
jõule ja rõõmsat aastavahetust!
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7000-7500 aastat e.Kr
28.11 seisuga
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Regionaalministri ja maavanema Harjumaa visiit
14. novembril väisasid Harjumaa omavalitsusi regionaalminister Vallo Reimaa
ja Harju maavanem Värner Lootsmann.
Külastati Viimsi valda, Loksa linna, Kõue
valda ja lõpetati Rae valla külastamisega.
Meie vallas sai minister ja tema kaaskond
esmalt virtuaaltuuri Rae vallast, misjärel
diskuteeriti pealinna naabervaldade probleemide ja nende erisuste üle. Minister väljendas seisukohta, et omavalitsustel on üha
raskem oma ülesandeid täita põhjusel, et
seadusandluses on paljud teemad reguleerimata või nõrgalt reguleeritud. Samuti küsis
minister vallajuhtide arvamust, mida peaks
riik tegema, et omavalitsused saaksid olla
oma töös efektiivsemad. Arutelu käigus leiti, et demokraatlikke põhimõtteid piiramata
on lahendused suhteliselt ahtad. Kui midagi üldse teha saaks, siis ehk anda kohaliku

omavalitsuse üldplaneeringule veel suurem
jõud kui seda on täna. Räägiti ka lasteaiakohtadest või õigemini nende puudumisest.
Ministrile selgitati, et jällegi on suuremate
linnade lähivaldade probleemid sootuks teist
laadi kui seda on kaugemate maaomavalitsuste omad. Iseenesest mõistetavalt on positiivne asjaolu, et vald nooreneb ja iive on
tõusujärgus, kuid ei saa ka unustada, et kasvav iive on tihedalt seotud valglinnastumise
protsessidega ja sealt tuleneva mehaanilise
iibega. Seetõttu puuduvad omavalitsusel vahendid ja võimalused operatiivseks sotsiaalse infrastruktuuri loomiseks. Puuduvad ka
riiklikud õigusaktid, millele tuginedes oleks
omavalitsusel õigus arendajatelt nõuda ühtedel alustel sotsiaalset liitumistasu. Loodetavasti sai minister probleemi olemusest ja
tõsidusest aru.

35 aastat vett ja vilet
K

õikides ettevõtetes, mis haldavad torusid ja nendes voolavat vett, saavad töömehed igapäevasest tegevuses sageli tunda otsesõnu vett ja vilet. Kuid nende töö tulemusena
muutuvad inimeste toad soojaks. Rae valla kommunaalfirmal
ELVESO (ELekter, VEsi, SOojus) möödub tänavu tegevuse alustamisest 35 aastat. See on piisavalt pikk aeg, et heita üheskoos
tagasipilk tehtule.
Jüri kaugkütte rajamist alustati 1972. aastal, kui ehitati esimene
keskkatlamaja EMV elamu- ja tööstusrajooni vahele. Erineval ajal
on katlamaja juurde koondatud elektri ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga tegelemine. 1986. aastal ühendati katlamajaga Jüri sovhoosipoolsed tarbijad. Sellest ajast saadik on nii kaugküttevõrku kui
katlamaja jätkuvalt laiendatud. Keskkatlamajas on toimunud seitse
ümberehitust või uute katelde paigaldust. Üks olulisemaid ümberehitusi toimus 1990. aastate keskel, kui Jüri katlamaja viidi üle tahkekütuse põletamisele. Tol ajal valitud võimsus vastas hetkekoormustele
ja soojuskoormus näitas sel perioodil jätkuvat vähenemise tendentsi.

Pärast Rae vallast virtuaalse ülevaate saamist külastati Vabadusvõitluse muuseumi
Lagedil, kus üliatraktiivne muuseumiomanik härra Johannes Tõrs tutvustas temale
ainuomasel moel Eesti vabadusvõitluse
ajalugu. Viimane visiidi osa oli planeeritud
tutvustamaks Jüri gümnaasiumit ning Rae
spordikeskust. Lõpetati visiit õhtusöögiga
Jüri gümnaasiumi auhinnatud ja kõrgelt hinnatud sööklas.
Vaatamata asjaolule, et visiit lõppes ettenähtud ajast kaks tundi hiljem, loodavad
võõrustajad, et nii minister kui maavanem
ja nende kaaskonnad said positiivse kuvandi
Rae vallast, aga samas teadvustasid ka linnalähedase omavalitsuse probleeme.
Raivo Uukkivi,
vallavanem

Jüri kaugküttepiirkonnas investeerisime nii katlamajadesse kui
kaugküttevõrku. Aprillis valmis Mõisa tänaval maagaasil töötav
konteinerkatlamaja, mis on ühendatud ühtsesse Jüri kaugküttevõrku.
Samuti tehti Jüri katlamaja keevkihtkoldega baaskatlale kapitaalremont. Ning vahetati välja Kasemäe tänava kaugküttetorustiku seni
veel renoveerimata osa.
Jüri gümnaasiumi juures renoveeriti maapealne kaugkütte peatorustik 130 m ulatuses maa-aluseks eelisoleeritud torustikuks. Ehitati
välja Veetorni ja Mõisa kvartalite soojatorustik, mis võimaldab piirkonnas kaugkütet arendada.
Kokku on ELVESO 2007. aastal investeerinud soojamajandusse
5,5 miljonit krooni.
Toomas Heinaru
AS ELVESO juhatuse esimees

Peame ajaga sammu
Uus ehitusbuum algas Jüris 3-4 aastat tagasi. 2006. aasta suvel
oli selge, et tuleb asuda soojustootmise võimsuse tõstmisele. Pärast
mitmete variantide kaalumist on tänaseks ehitatud Mõisa kvartalisse
Fortum Termesti poolt gaasikatlamaja, kust ELVESO ostab soojust.
Uus katlamaja ja uus soojatrass ühendati kokku senise kaugküttevõrguga.
Kokku investeeris ELVESO 2006. aastal Jüri ja Vaida katlamajadesse ning soojusvõrkudesse üle 7,6 miljoni krooni.

Tänavused investeeringud toovad kokkuhoiu
2007. aastal jätkasime Vaidas investeeringutega katlamajade seadmestiku üleviimiseks automaatselt reguleeritavaks ja distantsilt jälgitavaks–reguleeritavaks. Selleks juurutasime Interneti- ja GSM-põhise visualiseeritud juhtimis- ja kaugvalveprogrammi. Investeerisime
ka võimalustesse lülitada kaugküttevõrku uusi soojustarbijaid.
Tänu tehtud investeeringutele mõjutab puidu ligi kahekordne kallinemine käesoleval kütteperioodil meie tarbijate soojusenergia hinda
märksa vähem.

AS ELVESO saadab soojad ja südamlikud tervitused
kõigile oma klientidele, koostööpartneritele ning
endistele ja praegustele töötajatele.
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Mis saab Harjumaa ühistranspordist?
22. novembril toimus Rae kultuurikeskuse saalis Harjumaa omavalitsuste
ühistranspordialane infopäev.
Päevakorras oli kolm põhilist teemat:
1. ühistranspordi olukorrast maakonnas;
2. piletimüügisüsteemi väljatöötamisest;
3. ühistranspordi seaduse muudatustest.
Tegelikkuses kujunes põhiteemaks nimetatutest esimene. Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhataja hr Ago Kokser andis ülevaate, mis kokkuvõtlikult on järgmine:
• 2006. aasta lõpus ja 2007. aasta alguses
kuulutati välja neli riigihanget avaliku bussiliiniveo korraldamiseks Harju maakonna
lääne-, edela-, lõuna- ja idasuunal.
• Esitatud pakkumistes olid liinikilomeetri maksumused:
läänesuunal
AS ATKO Liinid
09.97
AS Harjumaa Liinid
11.08
AS Mulgi Reisid		
14.00
lõunasuunal
AS ATKO Liinid		
09.88
AS Harjumaa Liinid
10.98
AS Mulgi Reisid		
11.88
AS SEBE		
19.80
edelasuunal
AS ATKO Liinid		
10.98
AS Harjumaa Liinid
11.59
OÜ Mauman Resisid
13.98
• Idasuuna pakkumine kuulutati nurjunuks.
• Kuivõrd hinnaerinevused olid väga suured, siis võeti Tallinna Tehnikaülikoolilt eksperthinnang, mille kohaselt lükati AS ATKO
pakkumised kui ebareaalsed, tagasi ja kuu-

lutati kolmel suunal võitjaks AS Harjumaa
Liinid.
• 10.10.2007. a keeldus AS Harjumaa Liinid edela-, lõuna- ja läänesuunal lepingute
sõlmimisest.
• Seejärel tehti ettepanek teiseks platseerunutele, kes esialgu olid küll nõus lepingu
sõlmimisega, kuid arvestades olukorda kogu
vabariigis:
* AS Mulgi Reisid teatas, et
loobub lõunasuuna lepingu sõlmimisest
(31.10.07).
* OÜ Mauman Reisid teatas, et
loobub edelasuuna lepingu sõlmimisest
(05.11.07).
• Ainsana on ettevalmistamisel läänesuuna lepingu sõlmimine ASga Mulgi Reisid.
• Lisaks eeltoodule teatas AS Harjumaa
Liinid liinitöö lõpetamisest kehtiva lepingu
alusel alates 22. jaanuarist 2008. a.
Kuigi momendil toimuvad läbirääkimistega pakkumismenetlused, mille läbi püütakse
vedajaid leida, võib siiski kõige mustema
stsenaariumi kohaselt alates 22. jaanuarist
2008. a kohata Harjumaal vaid kommertsliinide busse ja seega ühistranspordi süsteem
kui niisugune on täielikult surnud.
Kui aga momendil toimuvad läbirääkimised õnnestuvad, siis on reaalne liinikilomeetri maksumus, mida vedajale tuleb
maksta mitte väiksem kui 18 krooni kilomeeter. Arvestades tänaseid mahtusid teeb
see ühistranspordikeskuse eelarvesse augu
suurusjärgus 20 miljonit krooni. See on
raha, mille peab leidma riik vastavalt seadusele, sest maakonnaliinide korraldamine on
riigi kohustus.

Analoogilisi küsimusi esitati ka kohalike
omavalitsuste esindajate poolt nii ühistranspordikeskuse juhtidele kui ka ministeeriumi
esindajatele. Lahendusteid on põhiliselt kaks
– neist esimene, mille kohaselt riik tõstab
dotatsioone kahekordseks, on ebareaalne ja
teine, mille kohaselt liine vähendatakse, ei
rahulda tarbijaid ega omavalitsusi. Piletihinna tõstmine aga viib kindlasti paljud senised kasutajad ühistranspordist loobumisele,
autode arvu kasvamisele, ummikute suurenemisele, teede kiirema amortiseerumiseni
jne.
Kuidas olukord laheneb, seda näitab aeg.
On õhkõrn lootus, et riik siiski oma kohustusi endale teadvustab; ehk aitab siinkohal
vastutajate mõttetegevust turgutada detsembri algusesse planeeritud bussijuhtide
streik.
Üks on kindel – väga palju halvemaks
minna enam ei saa.
Infopäeval kõneldut refereeris
Raivo Uukkivi
4. detsembril avaldas Harju
maavalitsus pressiteate, milles
teatati, et 2008. aastal vajab Harjumaa avaliku bussiliiniveo tänase
mahu säilitamiseks dotatsiooni
riigilt 45 538 800 krooni, mida on
17,16 miljonit rohkem kui riik on
eelarves ette näinud. Maavanem
on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saatnud kirja
täiendavate finantsvahendite taotlemiseks.

Rae Kultuurikeskuses tähistati Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva

Harju maavanem Värner Lootsmann avakõnet pidamas.

28. novembril toimus Rae kultuurikeskuses Eesti
Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud üritustesarja avaüritus.
Ürituse avakõnes märkis Harju maavanem Värner
Lootsmann, et 28. november on päev, mil möödub 90
aastat Eesti Maanõukogu otsusest kuulutada end kõrgema võimu kandjaks Eesti territooriumil.
Oma isa ja maad meenutas Anne Eenpalu, kelle juhendamisel korraldasid Lindatütred piduliku lipuvalve.
Piduliku kontserdiga esinesid Harjumaa rahvapillikvartett “Heli-Neli“, Kuusalu-Kolga ja Kose kammerkoorid ning Kose folkansambel “Pillipiigad”.
Vaadata sai teleülekannet Estonia kontserdisaalist,
kuhu on palutud Riigikogu endised ja praegused liikmed ning osa saada Eest Vabariigi presidendi tervituskõnest.
Üritusele olid kutsutud Harju maakonna omavalitsuste juhid, teenetemärkide kavalerid ning omavalitsuste
poolt välja valitud teenekad kodanikud.
Kohapeal sai teha ka annetusi Vabadussõja Võidusamba ehitamiseks.
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Väikelaste piirkondlikud jõulupeod 2007. a
Osavõtt kutsega.
1. Põhja piirkond: Assaku koolimaja 16.12.2007. a algus kell 12.00
üldkorraldaja: Ado Sepa 56 450 014		
1.1. Järveküla
Urmas Taal
5645 3652
1.2. Lehmja küla
Arvo Lill
501 2915
1.3. Peetri küla
Ivar Liivamägi
513 1322
1.4. Rae küla
Jaan Hiio
5647 5087
1.5. Assaku alevik
Kalle Suurekivi
5664 2725
2. Jüri piirkond: Rae Spordikeskus 16.12.2007. a algus kell 17.00
üldkorraldaja: Kaja Kalmer 52 25 772
2.1. Aaviku küla
Sven Andrek
505 4697
2.2. Kurna küla
Jana Kensap
526 6130
2.3. Pildiküla
Ljudmilla Komarova 503 6088
2.4. Seli küla
Mati Prits
5650 3380
2.5. Limu küla
Priit Põldmäe
512 9380
2.6. Pajupea küla
Janek Rauk
510 4215
2.7. Vaskjala küla
Aldo Laid
509 3630
2.8. Jüri alevik
Heli Gescheimer
510 0640
3. Lagedi piirkond: Lagedi Põhikool 16.12.2007. a algus kell 12.00
üldkorraldaja: Kai Lasn 53 406 006
3.1. Kadaka + Tuulevälja külad Maret Mäeväli		
3.2. Karla küla
Haimur Puks
5193 3214
3.3. Kopli küla
Sulev Puumeister
509 9441
3.4. Soodevahe küla
Al-der Torjus
514 6442
3.5. Vene küla
Al-der Torjus
514 6442
3.6. Ülejõe küla
Al-der Torjus
514 6442
3.7. Lagedi alevik
Kai Lasn
5340 6006
4. Vaida piirkond: Vaida Põhikool 16.12.2007. a algus kell 12.00
üldkorraldaja: Andres Kaev 52 55 363
4.1. Aruvalla küla
Ivar Espenberg
518 8276
4.2. Patika+Kautjala külad Margus Vain
511 4273
4.3. Salu küla
Meeli Paluvits
5649 1224
4.4. Suursoo küla
Taivo Laherand
5622 6808
4.5. Urvaste küla
Sulev Aaslaid
528 0309
4.6. Vaidasoo
Kaia Pilvik
5635 8158
4.7. Veskitaguse küla
Peeter Lorents
521 9364
4.8. Vaida alevik +
Andres Kaev
525 5363
Suuresta küla
Ado Sepa

Lions klubi LC Harju I sõidutab soovijad bussiga
Püha jõuluõhtu jumalateenistusele Jüri kirikusse.
Bussi esiklaasil on LC Harju embleem.
Buss väljub esmaspäeval, 24. detsembril:
Urvaste		
16.20
Salu		
16.30
Ellaku		
16.35
Väljaotsa		
16.40
Vaida raamatukogu 16.45
Patika bussipeatus 17.00
Kautjala		
17.15
Vana-Aaviku
17.20
Jüri kirik 		
17.30
Jumalateenistus Jüri kirikus algab kell 18.00
Pärast ürituse lõppu viib buss inimesed koju tagasi

AS Harjumaa Liinid annab teada
võimalikust streigist nende ettevõttes
alates 13. detsembrist 2007. a.
Streigi ulatusest hetkel informatsioon puudub!
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BMW keskuse hind kerkis
90 miljoni kroonini
Rae valda rajatav uus BMW müügi- ja teeninduskeskuse hind kerkis prognoositust kõrgemaks. Eesti BMW esindaja United Motorsi
poolt Tallinna külje alla Tartu maantee äärde kerkiva keskuse hinnaks
kujunes 70 miljoni asemel 90 miljonit krooni.
Samuti on kasvanud kahekorrulise keskusehoone kasulik pind.
Firma poolt tänavu veebruaris avaldatud teate järgi pidi hoone kasulik pind ulatuma 3981 ruutmeetrini; tänase päeva seisuga on selleks
aga 4281 ruutmeetrit.
Keskusesse tuleb autode müügisalongi kõrval kere- ja värvitööde
kompleks, pesula, rehviremont, erinevad laoruumid, samuti kontoripinnad.
Uus BMW autokeskus avab plaanide kohaselt uksed 2008. aasta
suvel.
Hoone projekteeris AS ETP Grupi arhitekt Peep Urb, ehituse projektijuht on OÜ Papria.
AS United Motors esindab Eestis BMW ja MINI sõidukeid. United Motors müüs 2006. aastal kokku 697 sõidukit, ettevõtte käive oli
auditeerimata andmetel 451,8 miljonit ja kasum 15 miljonit krooni.

President Rüütel Peetri külas
16. novembril tähistas Eestimaa taassünnipäeva. Peale soovituse
riigilippude heiskamiseks mindi valitsusringkondades ja massimeedias tähtpäevast vaikides mööda. See oli päev, kus Moskvas ränkade
ähvarduste saatel naasnud ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
Arnold Rüütel (tänapäeva mõistes president), viis Ülemnõukogus
läbi hääletuse, mille tulemusena kuulutati välja eesti seaduste ülemuslikkus ja asuti taastama iseseisvaid jõu- ja teisi struktuure.
Täna võttis Ago Soasepa hubases maakodus, Peetrikülas president
Rüütli vastu Rae valla Rahvaliidu aktiiv, eesotsas esimees Jaan Hiioga.
Arnold Rüütel rääkis oma tänapäevasest pingelisest tööst ÜRO
eksperdina Ida-Euroopa maades ja Ukrainas. Ühiselt leiti, et Rahvaliidu üksikute liikmete vastu suunatud rünnakuid ei saa lasta laieneda
rünnakuteks kogu vabariigi suurima erakonna vastu. Meenutati ka,
kuidas Rahvaliidu aktiivse tulemusena nurjati kogu energiasüsteemi
müük ja selle hilisem sattumine (vahendajate ja vaheltkasusaajate
abiga) idanaabri valdusse. ”Kodust algab Eestimaa” on siiani kõige
populaarsem hüüdlause.
Selgituseks pealkirja kohta neile, kes veel ei tea, et nimetus ”president” säilib presidendiks valitul kuni surmani. Samuti nagu kord
välisriigis suursaadikuna töötanud diplomaat säilitab tiitli ka juhul,
kui ta edasised tööaastad peaks pidama rekkajuhi ametit.
Sven-Allan Sagris,
Rae valla aukodanik

Armas Rae valla elanik!
Soovin Sulle Jõulurahu ja kõike head Uuel Aastal!
Teatan, et jätkub patsientide registreerimine nimistusse.
Avalduse perearstile leiab www.haigekassa.ee
Avalduse võib saata postiga Aruküla tee 25, Rae vald.
Info ja vastuvõtule registreerimine tel. 5340 0195.
Katrin Akkel
Perearst
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Rae vald sai 10 000 elaniku

Rae valla
spordikeskus
16. detsembril BAILATINO trenni ei toimu. Vabandage!
AEROOBIKA JA SHAPING
19. detsembril toimuvad selle aasta viimased aeroobika ja
shapingu treeningud.
Kohtume taas 2. jaanuaril 2008. a.
KALLID KÜLASTAJAD!
Veel on jäänud loetud päevad jõulude ja aastavahetuseni.
Et saaksite neil päevil oma vaba aega paremini planeerida,
anname teile juba praegu teada detsembri lõpu lahtiolekuajad.
24.12 – suletud
25.12 – suletud
26.12 – 15.00 - 22.00
31.12 – 07.00 - 15.00
01.01 – suletud
Jüri spordihoone kollektiiv
27. detsember VESIAEROOBIKAT ei toimu
Kohtume taas 3. jaanuaril 2008. a.
Veel VESIAEROOBIKAST
Ootame registreeruma kõiki neid, kellel oleks võimalik vesiaeroobikas käia teisipäeviti kell 12.00. Palun saatke oma kontaktandmed e-mailile info@raespordikeskus.ee
JOOGA FIT ja PILATES nüüd teistel kellaaegadel
Seoses üha tiheneva liikluse ja seeläbi järjest suurenevate
ummikutega, tuleme klientidele vastu ning nihutame
treeningute algust 1 tunni võrra hilisemaks.
T 18.00 – PILATES
T 19.00 - JOOGA
PERSONAALTREENER JUST SULLE
Pakume võimalust kasutada personaaltreeneri abi jõusaalis.
Võimalus saada ka toitumisnõuandeid.
Treeneriks on suurte kogemustega mitmed erinevad koolitused
läbinud Marek Sooäär. Marek on kehakultuuri haridusega ja omab
EFTE litsentsi.
Hind ja aeg kokkuleppel treeneriga.
Tel. 524 4927; e-mail hemoglobiin@yahoo.com
Lisaks tunneme huvi jõusaali ringtreeningu soovijate vastu.
Kõikidel soovijatel palun ennast registreerida meilile
info@raespordikeskus.ee
Rae valla spordikeskus / Jüri spordihoone
www.raespordikeskus.ee

25. novembril 2007. a sündis Kristel ja Vallo Kriisa perre pisike Karel, kellest sai 10 000 Rae valla elanik.
Kareli sündi ootas väga ka vanem vend Villem, kes on peagi
saamas viieaastaseks.
Milliseks kujunes poja ilmaletulek?
Kareli ema Kristel: „Karel sündis 25. novembril kell 6.25 Keskhaiglas. Ehkki tegemist oli paraja vägilasega (4300 gr, 56 cm), kujunes ilmaletulek probleemideta, ootamatult kiiresti ja sellest jäi väga
positiivne mälestus. Huvitaval kombel juhtus valves olema sama ämmaemand, kes oli abiks ka Villemi sünni juures viis aastat tagasi.
Miks valisite pojale nimeks just Karel?
”Villemi nimega oli tunduvalt lihtsam, sest teadsin juba teismeeas,
et oma poja nimeks panen Villem. Kui suvel ultrahelis selgus, et sünnib jälle poiss, oli meil aega nime üle mõelda mitu kuud enne Kareli
sündi.
Ilusaid, lihtsaid ja samas huvitavaid nimesid on poistele nii vähe.
Kuna töötan koolis õpetajana, seostuvad paljud nimed ka konkreetsete õpilastega. Sügisel käisime sõpradel külas ja seal oli juttu kellestki
Karelist. See nimi jäi meid kummitama, sest on lihtne, huvitav ja
mitte väga levinud. Ka on see nimi veidi sarnane minu enda nimega, nagu Villemi nimes on sarnased tähed abikaasa nimega. Lõpuks
otsustasime, et kui laps on sündinud, vaatame, kas ikka on “Kareli
nägu”. Ja oligi,” naerab õnnelik ema.
Mida tore-naljakat on uue ilmakodaniku perretulekuga juhtunud?
”Karel ise on alles nii pisike, et ei tee peale magamise, söömise
ja naljakate nägude eriti midagi. Küll aga on põnev vaadata, kuidas
Villem vanema venna rolli sisse elab. Mõned päevad tagasi näiteks
vaatas ta oma toas üle kõik mänguautod ja arutles, milliseid neist ta
väiksele vennale lubab ja millistega mängib ise. Meile aga tundub,
et ta on nõus oma asju nii lahkelt jagama ainult seetõttu, et Karel
nagunii ei oska nendega veel niipea midagi teha.”
Palju õnne perekond Kriisale!

Tänavavalgustuse hooldus
Kuni 31. 12. 2008. a hooldab Eesti Energia tütarettevõte AS Elektriteenused Rae valla tänavavalgustust. Koostöös Eesti Energia klienditeenindusega avati klientide paremaks teenindamiseks ja elanike
tänavavalgustuse rikketeadete operatiivseks vastuvõtmiseks alates
23.04 Rae valla tänavavalgustuse rikketelefon 715 1525. Telefon
töötab 24 h ööpäevas ning klienditeenindajad registreerivad kõik tänavavalgustuse rikketeated, mis edastatakse AS Elektriteenustele.
Samal telefonil saab informatsiooni ka Rae valla tänavavalgustuse
rikete likvideerimise kohta.
Helistades numbrile 715 1525 on klient automaatselt kõnejärjekorras ja suunatakse esimesele vabale klienditeenindajale. Ühenduse
saamise kiirus oleneb sellest, kui palju kõnesid korraga tuleb vastu
võtta.

Teede hooldus
Kuni 13. 11. 2008. a teostab teede suvist ja talvist hooldust

AS SMR Teed.
Valveteenistus (talveperioodil 24h) 522 4965 või raeteed@smr.ee
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MÄÄRUS

MÄÄRUS

Jüri, 13. november 2007 nr 64

Jüri, 13. november 2007 nr 65

Rae valla 2007. aasta viienda lisaeelarve kinnitamine
Lähtudes “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12 lõikest 1, § 15, 16,
20, 24 ja 25, Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 määrusest nr 51 ja Vabariigi Valitsuse 06.03.2007 määrusest nr 67, Rae valla põhimääruse §
54 ning Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab
1. Suurendada 2007. aasta eelarve tulusid 2 935 010 krooni alljärgnevalt:
Tululiigi kood

Tululiigi nimetus

Summa

3000

Füüsilise isiku tulumaks

2 935 010

1. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vahendid suunata 2007.
aasta eelarvekulude katteks alljärgnevalt:
A r Artikli nimetus
tikkel

Tegevusala
016000 Üldvalimiskomisjon
016000 Üldvalimiskomisjon
01700 Valitsussektori võla
teenindamine
04730 Turism
074001 Jüri tervisekeskus
082011 Jüri raamatukogu
091101 Lasteaed Tõruke

50
55

Personalikulud
19 900
Majandamiskulud 35 970
Finantskulud

55
55
55

Majandamiskulud 199 878
Majandamiskulud 450 000
Majandamiskulud 34 500

55

Majandamiskulud 68 818
Investeeringud

Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 määruse nr 4
“Reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1 ning “Kohalike maksude seaduse” § 2 lõike 1 ja § 10 alusel
§ 1. Muuta Rae Vallavolikogu 20 detsembri 2005 määruse nr 4
“Reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas” § 3 lõiget 1 ja sõnastada
see alljärgnevalt:
“Üldine maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 200
krooni ühes kalendrikuus.”
§ 2. Määrus jõustub 17. novembril 2007. a.
§ 3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
Veigo Gutmann,
vallavolikogu esimees

Summa

65

091101 Lasteaed Tõruke
15
09601 Muud hariduse abi55
teenused

detsember 2007

306 100

31 144

Majandamiskulud 1 788 700

Õnnitleme ELVESO
töökat kollektiivi
ja soovime edu edaspidiseks!
Rae vallavalitsus
Rae vallavolikogu

Vana aasta sammub vaikselt ajalukku,
keerab enda kannul ajaukse lukku.
Kõik jääb seljataha - kes see mullust muudaks!
Oi, kui kõik mis paha, maha jätta suudaks!
Tulgu ilus aasta küünlavalgusvihus,
piparkoogiraas ta pisikeses pihus.
Pärast jõulupuhkust meenutagem seda nii piprast kui ka suhkrust on tehtud aasta süda.

Rahulikke jõule, mürtsuvat aastavahetust
ja tervislikku uut aastat!
Soovib Jüri spordihoone kollektiiv

MÄÄRUS
Jüri, 13. november 2007 nr 66

Rae valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36, “Avaliku teenistuse seaduse”
paragrahvi 11 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20.
veebruari 1996 määrusega nr 50 “Kohaliku omavalitsuse ametnike
ametikohtade nimetuste kehtestamine” ja võttes aluseks Rae Vallavalitsuse ettepaneku
§ 1. Kehtestada Rae valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate
koosseis 2008. aastal vastavalt lisale 1.
§ 2. Tunnistada kehtetuks 21. augusti 2007. a vallavolikogu määrus nr 57 “Rae valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu
kinnitamine”.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallakantseleis.
Veigo Gutmann,
vallavolikogu esimees

T

eet Kukk asus alates novembrist tööle Rae vallavalitsuse maa-ameti juhataja ametikohale kuni
isapuhkusele läinud Erki Nooraku naasmiseni. Peamisteks tööülesanneteks on Rae valla maa-alaste küsimuste
koordineerimine ja korraldamine.
Teet lõpetas Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 2004. aasta sügissemestril. Bakalaureusetöö teema käsitles põhiõiguste kaitse küsimusi kinnisomandi sundvõõrandamisel. Praegu jätkab
ta õpinguid Tallinna Ülikoolis riigiteaduste magistriõppes.
Töötamine maa-ametis juristi ametikohal 1998. a veebruarist kuni 2004. a aprillini andis talle laialdased teadmised
maaõiguse valdkonnas. Tööalaselt puutus Teet tihedalt kokku
omandireformi küsimustega, võlaõigusega, intellektuaalse
omandi valdkonnast autoriõiguse kaitse küsimustega, riigihangete korraldamisega peamiselt infotehnoloogia ja geoinformaatika alal. Samuti on tal kogemused õigusloome valdkonnas, ta on osalenud maa hindamise seaduse muudatuste ja
rakendusaktide väljatöötamisel, mitmete Vabariigi Valitsuse
ja keskkonnaministri määruste koostamisel.
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Lisa 1 Rae Vallavolikogu 13. 11. 2007 määrusele nr 66

Rae valla ametiasutuse struktuur ja
teenistujate koosseis 2008. aastal
Struktuuriüksus

Teenistuja põhigrupp ja ametinimetus
omavalitsusjuhid

vanemametnikud

nooremametnikud

Arv
abiteenistujad

Vallavanem
Abivallavanem

1
2
3
1
1
1
1

Ajalehe toimetaja
Ehitusamet

Juhataja
Teehoiuspetsialist
Ehitusjärelevalve
spetsialist
Ehitusspetsialist
Vanemspetsialist

Keskkonnateenistus

2
3
8
1

Keskkonnaspetsialist
Keskkonnajärelevalve spetsialist

Kultuuri- ja
haridusamet

1
2
1

Juhataja
Vanemspetsialist

Maa-amet

Juhataja
Maakorraldaja
Vanemspetsialist
Arhitekt

Rahandusamet

Juhataja
Juhtivraamatupidaja
Vanemraamatupidaja
Ökonomist

Sotsiaalamet

Juhataja
Spetsialist
Hooldusõde

Vallakantselei

Vallasekretär
Jurist
Vallakantselei
sekretär
Vallakantselei
spetsialist
Infospetsialist
Registripidaja

IT-teenistus

3
4
1
1
3
2
7
1
1
4
1
7
1
2
2,5
5,5
1
2
1
1

IT vanemspetsialist
IT nooremspetsialist

1
1
7
1
0,5
1,5

Kokku								

46

RAE
VALLAVALITSUS
teatab järgmise detailplaneeringu algatamisest:
• Rae küla Sutti kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. novembri 2007 otsusega nr 330
järgmise detailplaneeringu mittealgatamisest:
• Vaskjala küla Rommi kinnistu
Rae Vallavolikogu 13. novembri
2007 otsus nr 331
ja järgmiste detailplaneeringute
kehtestamistest:
• Jüri alevik Aruküla tee põik 2
kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.
novembri 2007 korraldusega nr 1796
Jüri alevik Aruküla tee põik 2 2500
m² suurune kinnistu on jagatud kaheks
väikeelamu (pereelamu) krundiks.
• Aaviku küla Tiigi tn 16 kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.
novembri 2007 korraldusega nr 1795
Aaviku küla Tiigi tn 16 3475 m² suurune kinnistu on jagatud kaheks kinnistuks koos neile ehitusõigusega ja
hoonestustingimuste määramisega.
• Kopli küla Küünisaare kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13.
novembri 2007 otsusega nr 329 Küünisaare kinnistu 3,97 ha suurusele
maa-alale on kavandatud 15 elamumaa
sihtotstarbega krunti üksikelamute (pereelamute) ehitamiseks, 5 elamumaa
sihtotstarbega krunti ridaelamute ehitamiseks, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega
krunt mänguväljakute rajamiseks, 1
tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaama rajamiseks ja 2 transpordimaa
sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede
rajamiseks.

 • RAE SÕNUMID

VALLAMAJA

detsember 2007

Kellel on moraalne õigus lõigata kasu teiste inimeste
õnnetusest?

P

ealkirjas esitatud küsimuse vastus
on normaalsete inimeste puhul,
et kellelgi ei ole sellist õigust. Samas,
miks siis seda ikka ja jälle tehakse? Sellel teemal sundisid mind arutlema ühes
meie vallas ilmuvas lehes üllitatud artiklid. Eriti Ehituse tänaval asuva maja
nr 10 teemaline. Artikkel oli mahukas
ja mahlakas nii pildimaterjali kui ka sõnalise osa mõttes. Ajakirjaniku töö oli
briljantne. Vähemalt neile lugejatele,
kes tagamaid ei tea. Asjaga enam kursis
olevatele inimestele tõi pooltõdedega
manipuleeriv autor meelele ja keelele
just selle küsimuse, mis käesolevale loole pealkirjaks.
Milles siis küsimus?
Kas ma tahan kuidagi korteriühistu esimeest, kes väidetavalt asja taga, kaitsta ja
väita, et kõik on korras? Ei, kindlasti mitte.
On selge, et see korruse pealeehitus on ebaõnnestunud projekt ja toonud majaelanikele
põhjendamatult ja teenimatult palju valu
ning kannatusi. Loodan südamest, et need
kannatused lõpevad peagi, et vahepealne
üleujutus ei ole mõjutanud maja konstruktsioone, et ehitaja poolt kaetakse kõik korrastamise kulud ja taastub normaalne elurütm.
Juhin lugeja tähelepanu hoopis asjaolule
kui hoogsalt on artikli koostaja pealkirjastanud ühe osa oma jutustusest: „Kuidas ja
miks kadus inimestel usk vallavalitsusse?”
See osa on demagoogia meistriklass kahel
põhjusel:
1. antakse mõista, et kõik elanikud on selle usu kaotanud.
2. esitatud kronoloogia väidetavast teemast ja väidetavast suhtlusest vallavalitsusega oli poolik ja ilmselt sihilikult nii esitatud.
Millele toetudes nii väidan?
Usalduse kaotamine. Saamata aru, milles
seisneb vallavalitsuse süü antud loos kontakteerusin ühe juhatuse liikmega ja esitasin
mind vaevava küsimuse. Vastuseks sain, et
vähemalt pooltel, kui mitte rohkematel, elanikest ei ole vallavalitsusele antud loos üldse etteheiteid. Selgus, et niisugune üldistav
pealkiri oli sattunud loosse ühe-kahe korteriomanikuga suhtlemise tagajärjel.
Pooltõde suhtlemise kronoloogias. Selle
väite tõestamiseks esitan järgnevalt täieliku
kronoloogia, millele toetudes on vald oma
otsuseid teinud.
 Artiklil allkiri puudub, seega ei ole teada, kes on loo
autor
 Kronoloogia koostas: Ehitusameti juhataja E. Harmipaik 21. 11. 2007

Jüri aleviku Ehituse tn 10 korterelamu
pealeehituse dokumenteeritud kronoloogia:
1. 20. 03. 2003 – asutati korteriühistu ja
üksmeelselt otsustati IV korruse pealeehitus
(kõigi 18 omaniku nõusolek)
2. 17. 07. 2003 - Korteriühistu tellis ja sai
vallalt projekteerimistingimused pealeehituse projekteerimiseks;
3. 15. 10. 2003 – korteriühistu esitas vallale ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti;
4. Valla nõudmisel tellis korteriühistu
hoone kandevõime tehnilise ekspertiisi Ehituskonstrueerimise ja Katsetuse OÜlt. Ekspertarvamus – positiivne, konstruktsioon
kannatab lisakorrust.
5. 21. 10. 2003 vallavalitsuse korraldus
nr 1186 ehitusloa väljastamiseks. Ehitusluba nr 574E.
6. 14. 07. 2004 – valla ehitusjärelvalve
vanemspetsialist E. Harmipaik kinnitas ühistule notaritehinguks ehitise korteriomandite
eksplikatsioonid ja plaanid.
7. 28. 10. 2004 - notarilepingu sõlmimine
juurdeehitatavate korteriomandite müümiseks ja asjaõigusleping omanike vahel ehitusaegseteks garantiideks jms. (kõik allkirjastasid).
8. 06. 12. 2005 – 09. 10. 2006 erinevad
kinnisvarahuvilised saatsid valda e-kirju
huvitudes veel täiendava, so viienda korruse
pealeehitusest. Kokku 3 kirja.
9. 09. 03. 2007 – osade elanike kiri valda taotlusega varasem ehitusluba kehtetuks
tunnistada.
10. 03. 04. 2007 vallavalitsus korraldusega nr 530 tunnistas varasema ehitusloa
kehtivuse kaotanuks (kahe aasta jooksul ei
alustatud ehitamist).
11. 13. 06. 2007 – valla ettekirjutus Marek Aunverile ehitustegevuse koheseks pea-

tamiseks (alus: majaelanike suuline kaebus
– Ehituse tn. 10 krundil on alustatud ettevalmistustöid ehitamiseks ilma ehitusloata).
12. 19. 06. 2007 – korteriühistu esimees
M. Aunver esitab vallale taotluse varasema
ehitusprojekti uueks läbivaatamiseks ja uue
ehitusloa väljastamiseks. Tasub uue menetluse riigilõivu.
13. Ehitusamet alustab uut ehitusloa menetlust: a) õiguslike küsimuste vaidlus ühistu
esimehe M. Aunveriga (5 kirja ajavahemikus 13.-25. juuni 2007 ja korduvad vastuvõtud ehitusametis) b) notarilepingu üle kontrollimine kinnitas, et ükski korteriomanik ei
olnud lepingust taganenud. - 28. 06. 2007
– korteriühistu üldkoosolek, osa rahulolematuid (L. Fimberg) astub juhatusest tagasi.
Ühistu koosoleku protokollist selgub, et 3.
päevakorrapunktis arutati IV korruse ehitust. Otsustati: kes ei ole täna ehitamisega
nõus, peab esitama notarile avalduse.
14. Ühistu esimeheks jääb edasi Marek
Aunver.
15. 05.- 07. juuli 2007 korteriühistu esimees M. Aunveri kirjalikud lisaselgitused
ühistu vastutuse osas, lisadokumendid ning
ka rahulolematuse väljendus selles, et vald
on ehitusloa menetlemisel esitanud põhjendamatuid nõudmisi ja venitab.
16. 17. 07. 2007 vallavalitsus kaalutleb
uue ehitusloa väljastamist ja korraldusega
nr 1113 väljastab uue ehitusloa IV korruse
ehitamiseks. Keeldumiseks puudus õiguslik
alus: ehitusprojekt menetleti uuesti läbi, oli
tasutud uus riigilõiv, notariaalne leping oli
ja on jõus.
17. 18. 07. 2007 – valla kiri selgitustega
korteriühistu liikmetele selles, miks vallavalitsus oli sunnitud ehitusloa väljastama.
18. Ehitamist alustab ehitusfirma OÜ
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Rommering ja annab 07. 08. 2007 ka kahjustatud korteriomanikele kirjalikud garantiikirjad.
19. 04. 10. 2007 – vald nõuab ettekirjutusega vihmavee läbijooksude tõkestamist
ja ehitusfirma ehitab 10. oktoobriks 2007. a
ajutise varikatuse.
20. 12. 10. 2007 – torm viis ehituselt ajutise kilekatuse ja tõmbas kaasa osa müüritist.
Kohal käib olukorraga tutvumas vallavanem
ja ehitusjärelvalve spetsialist A. Nurk. Tuleb
konstateerida, et tegemist on ehitustöödega
sügisesel väga ebasoodsal ajal ja tormi hävitustööd saab lugeda loodusõnnetuseks.
21. 15. 10. 2007 – saadab Ehitusameti juhataja ühistu esimehele e-kirja palvega tulla koos ehitajaga Ehitusametisse arutamaks
kujunenud avariilist olukorda.
22. 18. 10. 2007 – M. Aunver ja ehitaja
OÜ Rommering juhataja Ehitusametis selgitusi jagamas. Väideti, et kõrvalist abi ei
vajata, nädalaga suudavad nad valada ka-

VALLAMAJA
tuslaed veekindlaks.
23. Tänaseks on sadevee läbijooksud väidetavalt peatatud ja jätkub ehitustegevus
katuse ehitamise ja avade sulgemisega.
Võrreldes kahes lehes antud kronoloogiaid saab asuda seisukohale, et nn sõltumatus ajalehes on infot teadlikult kujundatud
nii, et näidata vallavalitsuse tegevust kogu
loos mitte ainult halvas valguses, vaid püüdes keerata süü tekkinud olukorra tekkimise eest mingitel vaid autorile teadaolevatel
põhjustel valla omaks. Samuti on moonutatult esitatud ka elanike seisukohta seda neilt
endilt küsimata – üksikarvamusest on sujuvalt saanud üldine arvamus.
Üleüldse ei saa aru pangakaardi väljavõtte avaldamisest, kuid see ei ole kindlasti
ka minu asi kommenteerida3, kuigi korruse
pealeehitamise kontekstis on see täiesti tarbetu. Skandaali lõkkele puhumisel aga läheb
asja ette.
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Niisugused autorid on ju meie ajakirjanduses igapäevased, skandaal müüb. Samas
on selline lähenemine omane põhiliselt kollasele ajakirjandusele, mida ju eriti tõsiselt ei
võeta. Kas ärapanemine ja enesele kaastundlikku ja hooliva maine kujundamine peab
toimuma niigi õnnetusse sattunud inimeste
arvelt, nende valu veelgi süvendades? See
on juba valdkond, mida nimetatakse heaks
ajakirjanduslikuks tavaks ja ajakirjaniku eetikaks. Hindavad neid kriteeriume loomulikult lugejad, keda on igasuguseid – on ju ka
SL Õhtuleht loetav leht.
Raivo Uukkivi,
Rae vallavanem
3 Pakkusime võimalust ka arendajale/korteriühistu
esimehele esitada emotsioonivaba selgitus. Paraku ta
seda toimetusele lehe trükkimineku ajaks ei edastanud ja
seega ilmselt ei ole tal antud teemas oma osaluse kirjeldamise osas midagi lisada.

Jäätmete sortimine muutub kohustuslikuks
A

lates 01. 01. 2008. a jõustub vastavalt jäätmeseaduse paragrahvile
132 keeld võtta prügilasse ladestamiseks
vastu sortimata olmejäätmeid.
Sellel teemal on viimasel ajal ajakirjanduses palju juttu olnud ja nagu ajakirjandus
ikka, on nende artiklitega külvatud rohkem
segadust kui teemat selgitada püütud.
Rae valla kodanikud on siinkohal kas
väga teadlikud või ei ole nad üleüldse nõudega kaasnevat endale teavitanud. Sellise
järelduse saab teha, sest Rae vallavalitsust ei
ole üleujutatud küsimuste laviiniga, nii nagu
näiteks Tallinna linnavalitsus seda olevat.
Isiklikult olen seisukohal, et Rae valla
inimesed on suuremas osas pigem teadlikud. Kindlasti on aga ka niisuguseid kodanikke, kes näiteks oma kiire elutempo tõttu
ei ole teemat veel teadvustama asunud või
kes arvavad, et neid see teema ei puuduta
ja, et keegi teine peab nende eest jäätmeid
sorteerima. Nendele suunaksingi järgneva
sõnumi.

Sorteerimata prügi prügilasse ei
võeta
Jäätmeseaduse § 31 ütleb: „Kohaliku
omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult
suures ulatuses”. Keskkonnaministri 16. 01.
2007. a välja antud määruse „Olmejäätmete
sortimise kord ning sorditud jäätmete lligitamise alused” paragrahvi 5 kohaselt loetakse
olmejäätmed töödelduks nendes kohaliku
omavalitsuse üksustes, kus on korralda-

tud paberi ja kartongi, paas teadsite, et:
kendite, ohtlike ja biolagunevatejäätmete tekkekohas
• ühte paberit saab 8 korda ümber töödelda;
sortimine ja liigiti kogumi• ühe eestlase kohta tekib 9 tonni jäätmeid aastas
ne ning neile ei rakendu prü(sh põlevkivi põletamise jäägid);
gilasse ladestamise keeld.
• EL-is tekib ühe inimese kohta keskelt läbi 300Süvenemata
lugemisel
600 kg olmejäätmeid aastas, mida paremal järjel
võib jääda mulje, et kohaliollakse, seda rohkem jäätmeid tekib. Eestis on see
ku omavalitsuse poolne kornumber keskmiselt 400 kg;
raldamine tähendab seda, et
• plastpudelitest saadavat toormaterjali kasutakohalik omavalitsus hakkab
takse fliisi tegemiseks;
midagi ise sortima. Päris nii
• kuuest plastpudelist saab T-särgijagu materjali;
see siiski ei ole. Korralda• 1 kg alumiiniumpurkide ringlussevõtt kulutab
mise all on seaduseandja
10 korda vähem energiat kui kulub nende tootmimõelnud1 seda, et:
seks algusest peale;
 kohalikus omavalitsu• ühe metallpurgi ümbertöötlemisega säästad sases peab olema kehtestatud
mapalju energiat kui kulub 4 h teleri töötamisel;
eeskiri, mis sätestab, kuidas
• kogudes 70 kg vanapaberit päästad ühe puu.
tema territooriumil jäätmehooldus toimib.
 Tagatud on võimalus
Kuidas seda peab tegema konkreetses omaära anda pakendeid, vanapavalitsuses, selle sätestabki oma õigusaktiga
berit, ohtlikke jäätmeid.
omavalitsus. Ladestushinnas on ühe kompoKõikjal arenenud riikides toimib põhimõnendina saastetasu, millest seaduse kohaselt
te – saastaja maksab, mis jäätmevaldkon75%3 laekub omavalitsusele, kust jäätmed
da üle tuues kõlaks: jäätmetekitaja kannab
pärit. Selle raha eest peaksid omavalitsused
2
jäätmehooldusega seotud kulud . Teisisõnu
oma territooriumil jäätmehooldust ka reaaligaüks meist, kes me midagi tarbime, jätaselt korraldama.
me tarbimisest maha mingid jäägid, mille
ohutu käitlemise peame ka ise korvama.

K

1��������������������������������������������������������������������������������������������������
Loe ka 15.11.2007.a. ajalehest Postimees Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuhi M.Rüütelmanni artiklit
2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kui prügilas siiski sorteerimata jäätmed vastu võetakse, siis rakendub sanktsioneerimine läbi 10-kordse saastetasu.
Täna on saastetasu 122 eek tonnilt. Lihtne arvutus näitab, et tonni sorteerimata prügi ladestamisel tõuseb ainuüksi saastetasu 1220 kroonini, millele lisandub ülejäänud ehk tavapärane ladestustasu, mis on täna 400 krooni tonnilt. Järgmisel
aastal tõuseb saastetasu 133 kroonini tonnilt.
3������������������������������������������������������������������������������������
Rae vallale laekus 2006.a. 226 457 krooni ehk 2474,93 prügilasse jõudnud tonni eest
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Sorteerimisest Rae valla
Jäätmehoolduseeskirjas
Rae valla jäätmehoolduseeskiri on kehtestatud 2004. a novembris ja juba siis on
seal ettenähtud liigiti kogumine, seega seadusekuulekatele kodanikele ei muutu 01. 01.
2008. a midagi. Nimetatud eeskirja viiendas
ja kuuendas peatükis on reguleeritud jäätmete kogumisega seonduv ja seitsmendas
peatükis sätestatakse jäätmeveoga seonduv,
sh korraldatud veost rääkivas punktis (51)
on selgitatud, mida korraldatud vedu peab
hõlmama.
Lisaks õigusaktile on Rae vallas:
 Korraldatud jäätmevedu.
 Paigaldatud konteinerid. (vt ka illustratsioon 1).
 Kevadine ja sügisene kodumasinate
kogumise ring üle valla.
 Vanade kummide kogumise ring igal
aastal.
 Kevadine jäätmete vedu küladest ja
teede äärtest.
Seega on Rae valla poolt korraldatud
jäätmete sortimine nii õigusakti tasemel
kui ka läbi reaalse tegevuse ning lõppladestajal ehk prügilal ei ole alust väita, et
Rae vallast suunatakse prügilasse sortimata jäätmeid.

Vedajal on omad kohustused

Illustratsioon 1.
Rae valda paigutatud liigiti kogumise konteinerid.

Tähelepanu sooviksin juhtida veel asjaolule, et vastavalt Rae valla eeskirjale on
alates viie korteriga elamust kohustuslik
kortermajadel omada paberikonteinerit ja
alates kümne korteriga majast ka kompostitavate biolagunevate jäätmete konteinerit.
Eeskirja kohaselt on Rae vallas korraldatud
vedu teostaval ettevõttel AS-il Cleanaway
kohustus neid liigiti kogutud jäätmeid vedada ja sealjuures paberi ja papi puhul on see
vedu tasuta.
Lõpetuseks kordan vana tõde (vt ka illustratsiooni 2) – kõige odavam on jäätmehooldus siis kui jäätmete liigiti kogumine toimub
võimalikult tekkekoha lähedal. Mida kaugemal tekkekohast püütakse jäätmeid sortida,
seda kallimaks see tegevus läheb ja seda
vähem võimalusi on sorteeritud jäätmeid
taaskasutada.
Raivo Uukkivi,
vallavanem

�����������������������������������������������������
Vt lisatud skeemi. Konteinerite aadressid on toodud
valla kodulehel http://zoomserv.mls.ee/raevv/failid/Pakendiringluse_konteinerid2.doc

Illustratsioon 2. Erinevad võimalused jäätmete teekonnal taaskasutamisse ja/või ladestamisele jõudmisel. Mida hiljem toimub sortimine, seda keerulisem, kulukam ja samas ka
vähem efektiivsem see tegevus on. Näiteks paberijäätmete kokkupuutel biolagunevate
jäätmetega sobib seda paberit vaid taaskasutamise mõttes põletada.
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Väike ülevaade Lagedi Põhikooli
koolivälisest tegevusest
L

agedi põhikooli üheks suurimaks
trumbiks on siin tegutsevad arvukad huviringid. Koolis toimib 13 erinevat ringi, milleks on: näitering, spordiring, ansambel, tütarlaste- ja poistekoor,
solistid, solfedžo, klaveri-, kunsti-, linetantsu-, nahakunsti-, kangakudumise- ja
malering. Neist viimased neli on Eesti
koolides vähe levinud, aga Lagedi põhikoolis väga populaarsed ja arvuka osavõtuga ringid.
Line-tantsu tüdrukud käisid eelmisel aastal püstitamas uut Guinessi rekordit pikarivi
tantsus. Kahjuks löödi rekord sel aastal Kanada poolt üle, kuid järgmisel aastal üritatakse uuesti ning kindlasti on seal kohal ka
Lagedi line-tantsijad täiendatud vägedega.
Lagedi näiteringi tegemised on tunnustatud nii koolis kui ka väljaspool seda. Näiteks
võideti eelmise kooliaasta lõpus Rae valla
teatripäeval Grand Prix etendusega „Armastus kolme apelsini vastu” ja Pantalone
osatäitja Kätlin Maal saavutas võidu parima
näitleja kategoorias. Kes seda etendust veel
meie esituses näinud ei ole, siis rõõmustage nüüd, sest Lagedi näitering plaanib selle
etendusega erinevatesse koolidesse tuurile
minna. Kõik pakkumised on oodatud!
Lagedi põhikooli teine suurim trump on
kindlasti selle kooli ohtrad väljasõidud ning
ettevõtmised. Praegune suurim eesmärk on

käia läbi kõik Eestimaa suurimad teatrid,
mis jäävad Tallinnast väljaspoole. Praeguseks on läbi käidud juba Rakvere teater, kus
vaadati tükki „Kuidas elad?...Ann?“ ja Viljandi Ugala, kus vaadati etendust „Koturnijad, ehk kui nalja ei saa, siis meie ei mängi“.
Plaanis on minna veel ka Tartu teatrisse Vanemuine ning Pärnu teatrisse Endla. Seekord

Etendus „Armastus kolme apelsini vastu”
Kristen Aigro, Triin Savi, Kätlin Maal, Kadri Maal, Kärt Kütt, Elis Käsper ja Mariin
Virolainen

kutsume teatrisse kaasa ka lapsevanemaid.
Kuid need on vaid osake meie väljasõitudest. Kooliga on käidud ka Rootsis ning Lätis
Jūrmala veepargis. Samuti käidi väiksemate
klassidega Viru rabas ja alles nädalapäevad
tagasi õppekäigul Eesti Meteoroloogia Instituudis ja Tallinna Veepuhastusjaamas.
Tähele tasub panna ka seda, et Lagedi

koolis on väga aktiivne õpilasomavalitsus,
lühidalt ÕOV. Lagedi kooli ÕOV nimi on
„E.L.A.N“, mis tähendab Ettevõtlikud Lagedi Aktiivsed Noored. Ettevõtlikud on nad
tõesti. Alles kuu aega tagasi võeti osa Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavast
noorteprojektide konkursist nimega „TEIP Tervise Edendamise Idee Projekt“. Võitjate
nimesid veel avalikustatud ei ole, aga isegi
kui Lagedi ei leia sealt oma projektile toetust, ei vannu ÕOV õpilased alla, vaid kavatsevad selle projekti koolis siiski läbi viia.
Ja kui üks üritus on läbi ning teine pooleteise
kuu pärast tulekul, ei istu nad niisama käed
rüpes, vaid koostavad juba järgmist projekti.
Selleks on HIV ja AIDSi ennetamine koolis.
Samuti annab ÕOV välja Lagedi koolilehte
„Jõgi Jutustab“, kus antakse ülevaade Lagedi kooli elust ning igas lehes on aukohal
intervjuu mõne õpetajaga. Selle veerandi
leht, mis ilmub 17. detsembril, jõuab kooli
toetusel tasuta iga õpilase koju.
Lagedi koolis on omal kohal ka iga-aastased koolilaagrid, kus võisteldakse spordis ja
valmistatakse ette erinevaid etüüde. Seekord
on plaanis kogu kooliperega kolm toredat
päeva Kurgjärvel veeta.
Liisi Vesselov,
Lagedi põhikooli huvijuht
Mariin Virolainen,
õpilasomavalitsuse E.L.A.N president

Rae valla koolidevaheline
rahvastepalli võistlus
26. novembril toimus Jüri spordihoones Rae valla koolidevaheline rahvastepallivõistlus.
Esindatud olid kõik kolm kooli – Jüri gümnaasium, Lagedi põhikool ja Vaida põhikool. Võistlus toimus kahes vanusegrupis, nii
poistele kui ka tüdrukutele.
1.-3. kl tüdrukute vanusegrupi võitjaks tuli Vaida põhikool
1.-3. kl poiste vanusegrupi võitjaks tuli Jüri gümnaasium
4.-5. kl tüdrukute vanusegrupi võitjaks tuli Jüri gümnaasium
4.-5. kl poisid vanusegrupis võitjaks tuli Vaida põhikool
Võitjavõistkonnad said auhinnaks karikad ning kõik võistkonnaliikmed said lisaks diplomile veel ka šokolaadimedali, joogi ja tasuta
ujulapääsme.
Kõiki teisi võistlustest osalejaid premeeriti samuti šokolaadimedaliga.
Lisaks toimusid 27. novembril Kehras maakondlikud rahvastepallivõistlused, kus Jüri gümnaasiumi 1.-3. kl poiste võistkond tõi koju
III koha.

Võiskonda kuulusid ja pildil on: Marko Mändla, Henri Roos, Rait
Onkel, Timo Lainevool, Carl Marcus Varblane, Tauri Vosman, Siim
Saar, Sander Arumägi, Kaarel Siimon ja Karl Erik Uibomäe.
Soovime kõikidele võitjatele palju õnne!
Jüri spordihoone
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Põhjala Gaidide Malev pidas asutamispidu
N

ovembrikuu 17. päeva päikesepaistelisel õhtupoolikul
pidas Põhjala Gaidide Malev Rae
kultuurikeskuses pidulikku asutamispidu. Oodatud olid nii praegused
kui endised gaidid, gaidi- ja skaudisõbrad, lapsevanemad ning koostööpartnerid. Saabujaid tervitasid
rõõmsameelsed ning ärevil gaidid,
kes juhatasid külalised väiksesse ajaloonurka. Väljapanek tutvustas Jüri
ja Tallinna Meretähtede lipkondade
ajalugu, näha oli erinevaid fotojäädvustusi ning muid gaidlusega seotud
materjale. Nagu ühel korralikul gaidiüritusel tavaks, ei puudunud peolt
telgid, mis pakkusid hellakestele ja
väikestele külalistele mõnusat omaette olemise kohta.
Meeleolukas kava sisaldas natuke tõsist
juttu, pisut nalja ja veidi üllatusi. Esmalt
oli videoekraani vahendusel otselülitus
tänavale, kus asjaosalistelt uuriti, miks
loodi Põhjala Gaidide Malev ning mida
see õieti endast kujutab. Ühisjoonena läbis vastuseid tõik, et tahetakse tegeleda PGM koos külaliste ja sõpradega.
gaidlusega ja teha seda oma kodukohas
koos kohalike noortega. Järgnevalt tutvustati lühidalt Jüri ja Meretähtede lipkondi, mille põhjal Põhjala Gaidide Malev moodustati. Seejärel oli võimalik jälgida videopilti sellest, kuidas malev alguse sai ning
kaks lipkonda sõna otseses mõttes leivad ühte kappi panid.
Et ka külalised ennast natuke liigutada saaksid ja üksteist paremini
tundma õpiksid, korraldati Bingo mäng. Mäng tekitas tõelist elevust:
otsiti vastuseid erinevatele küsimustele nagu “Kas oled lõkke peal
süüa valmistanud?”. Bingoruutude täitmise ajal oli saal täis suminat
ning kiiresti liikuvaid inimesi. Oma etteaste tegid seejärel kõige pisemad – hellakesed – kes esinesid südamliku ja armsa luulekavaga.
Nagu igale sünnipäevale, nii oli ka Põhjala Gaidide Maleva asutamispeole saabunud õnnesoove. Tervitusi ja õnnitlusi saadi nii gaididelt, skautidelt, koostööpartneritelt kui ka sõpradelt. Väga armsa ja
innustava kõne pidas Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots. Lauluga astus üles
Ott Lepland.
Kui asutamispeo pidulikum osa lõppes, olid kõik sõbrad ja külaliBingo mäng tekitas elevust nii suurtele kui väikestele.
sed palutud suupistetelauda keha kinnitama. Peolised said omavahel
juttu puhuda ning nautida sõbralikku seltskonda. Sünnipäevapeol oli
laual ka suur sünnipäevatort.
Jüri lipkonna juht Kathriin arvas peost: “Eelkõige valmistas mulle
heameelt meie ettevalmistustöö sujumine. Tore oli vaadata, kuidas
juba varakult ettevalmistusi tehti. Tundus, nagu kõigil oleks mingisugune ootusärevus sees. Ka suupistelaud olid gaidide enda poolt valmistatud, sellega nähti kõvasti vaeva. Külalisteraamat ja väljapanekud olid väga lahedad. Laste mängunurgast kostis elavaid lapsehääli
ja ühel hetkel avastasin, et just sealt need meie uued gaidipoisid ja
-tüdrukud kasvavadki. Ka kingitused, mis me saime, olid tähenduslikud. Parimaks kingiks olid kõik need ilusad sõnad, mida meile edu
soovides lausuti. Arvan, et meie pidu oli oluline ka selles osas, et
paljud gaidid, kes on erinevatel põhjustel gaidlusest eemale jäänud,
tulid taas kokku ning neid oli rõõm näha.”
Suured tänud Rae vallale ning Tallinna Noorsoo- ja Spordiametile,
tänu kellele üritus teoks sai.
Mari Seljamaa,
Põhjala Gaidide Malev
Hellakeste etteaste PGM peol.
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Isadepäeva täissaal Lagedi koolimajas
9. novembril oli Lagedi kooli saal rahvast puupüsti täis. Kodukandi- ja ratsaspordiklubi „Lagedi Kanged Kargajad”
ning Lagedi põhikool olid ette valmistanud isadepäeva puhkeõhtu, mille juhatas sisse Kuuno Kasak. Päevakohased
tervitussõnad lausus kooli direktor Ester
Kaidro, kes muuhulgas soovis, et kooli
saalis oleks ka muudel üritustel sama
palju rahvast ja avaldas lootust, et paari
aasta pärast valmivas spordihoones mahuvad kõik peolised istuma.
Kontserdinumbreid teadustasid õhtu juhid Kärt Kütt ja Ragnar Kruberg. Kontserdi
oli lavastanud kooli huvijuht Liisi Vesselov,
kelle juhendamisel olid õpilased ka kooli
saali ja lava tagasihoidlikult, kuid stiilselt,
kaunistanud. Loeti luuletusi ja lauldi, mängiti flööti ja klaverit, esitati tantsunumbreid.
Hea meel on märkida, et põhiesinejad olid
algklasside õpilased, mis annab lootust, et
isetegevuslaste järelkasv on olemas. Tunda

oli, et kooli uus muusikaõpetaja Silja Tammeleht on lühikese ajaga teinud ära suure
töö. Võrreldes möödunud aastaga oli kontsert mitmekesisem. Lõpuks esitasid vanemate klasside õpilased meeleoluka paroodia
„Eesti Superisa valimised”, mille stsenaariumi olid kirjutanud õpilased ise.
Tantsu vaheaegadel esinesid Kuuno Ka-

saku juhendatavad täiskasvanud isetegevuslased. Laulsid Nadja Jermolenko, Margit Kauge ning Ülle Allmäe. Täiskasvanute
esinemise lõpetas meesansambel “Kuldne
Õhtupäike” koosseisus Sven Sagris, Johannes Tõrs, Jaan Hiio ja Ernst Oherdi. Kuuno
Kasaku akordionimängu saatel mängiti seltskondlikke mänge ja tantsiti perekonnavalssi.
Tormilise aplausi teenis Johannes Tõrs, kes
ilma saateta esitas Napoli laulukese. Tantsuks mängis Ida-Virumaa ansambel “Detail”,
kes võitis peoliste südamed ja kel tuli esitada
neli lisapala. Puhvetis pakkus Jõe poepere
nii keelekastet kui ka kehakinnitust.
Kahjuks ei puudunud üldises mõnusas
meelolus ka tilk tõrva – kaklus koolimaja
õues. Politsei ning kiirabi sekkumisega olukord siiski lahenes ja õhtu lõppedes võidi
rahulikult koduteele asuda.

Lagedi põhikooli poistekoor isadele laulmas.

Rein Karm,
Lagedi kodukandiliikumise klubi

Tõrukeste isadepäevatrall

I

sadepäeva tähistamine toimus 8. novembril Rae spordihoones, kuhu olid palutud Tõrukese lasteaia kõikide kasvandike
isad ja vanaisad.
Sportlikku pidu alustati nagu viisakal koosviibimisel ikka kombeks
- ”teremänguga”, mille käigus issid ja lapsed üksteist mitmel erineval
moel teretasid. Rõkkavate naerupahvakute saatel püüti lõbusa “hiirelõksu” mänguga vaheldumisi “lõksu” nii lapsi kui isasid.
Piduliste näod tõsinesid veidi, kui tuli astuda võistlustulle. Kolme
erineva võistkonna isad ja lapsed andsid pallikandmises endast parima. Võistlushasardist ajendatuina asusid
isad omavahel rammu katsuma topispalli
kaugusviskes. Osavamad said ka auhindadega premeeritud.
Uskumatult kaasahaaravaks osutus
ringtants nimega ”Suksi-saksa”, laste
ovatsioonid tantsu algul veensid mind,
et tegemist on nende generatsiooni populaarseima ringtantsuga. Hetk hiljem
tantsisid ka isad ennastunustavalt ja tuleb tunnistada, et see rütm paneks tuimemalgi jala kaasa tatsuma.
Punapõsksete ja hingetuks trallinud laste jahutamiseks istuti seejärel issidega külg-külje kõrvale maha ning peeti maha rahulikum, kuid
mitte vähem elevust
tekitav võistlus sülega
palli edasiandmises.
Nalja sai siingi kõvasti.
Lõpetuseks premeeriti kõiki osalenuid
õhupalliga ja väsinud,
kuid rahulolevad pidulised lahkusid spordisaalist.
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Rae valla 141. aastapäeva tähistamine sõnas ja pildis

Vaida P
õ

hikooli

or
hendko

Jüri ü

näiterin

gi Kilpla

24. novembril tähistati kontsert-aktusega
Rae valla 141. aastapäeva.
Rae vallavanema Raivo Uukkivi sõnul on
vaatamata probleemidele nagu AS Kalev keskkonnareostus ja ehmatavatele sündmustele nagu
Aaviku küla põleng, olnud möödunud aasta vallale ikkagi hea aasta. ”Igale omavalitsusjuhile on
rõõmusõnumiks vallaelanike arvu 10 000 piiri
ületamine,” sõnas Uukkivi.
Vallavanem andis üle teeneteplaadi AS ELVESO
energeetikatalituse juhatajale Arvo
Neimari ning auhinnad konkursi ”Kaunis Kodu”
võitjaile.

ilased

Arvo Neimar on olnud Rae valla volikogu ja
vallavalitsuse ning Jüri gümnaasiumi hooldekogu
liige ning osalenud LIONS klubi tegemistes.
Kõne pidas ka EELK Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots, kes sõnas: ”Noorte päralt on tulevik ning
Rae vald oma vanuses on justkui neljateistkümneaastane ning see on rohkete probleemide ning rõõmude aeg.”
Muusikalise osa eest kandsid
hoolt Jüri gümnaasiumi ja Rae
huvialakooli trummitüdrukud ja
-poisid, tantsurühm Jüri Marid,
lauluansambel Lustilised, Lagedi line-tantsijad, akordionistide
ansambel, lauluansambel Kuldne
õhtupäike, noorterühm Sukad &
Tagi ja Jüri gümnaasiumi noorterühm, Jüri segakoor, Jüri perekoor,
Jüri gümnaasiumi vilistlaskoor
ning Rae kammerkoor. Muusikalise kava vahepalad esitas Vaida
põhikooli näiteringi Kilplased
õpilased.
Rae kultuurikeskuse fuajees oli
välja pandud Rae valla fotograafi
Laululaps Markus Mõttus
Jaan Keinaste tööde näitus.

Vallavanem Raivo Uukkivi
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Kurna mõisa ait sai uue näo

Üksik Rüütel

Meelierutavale etendusele järgnes oma värvirohkusega üllatav kaunis ilutulestik.
Loomulikult ei puudunud peolaualt ka
maitsev Üksiku Rüütli logovärvides tort,
mida serveeriti Rüütlisaalis.
Aktsiaseltsile Calluna kuuluvas hoones
on vahvate nimedega erinevad söögikohad.
Röövlikoopas ja luksuslikus kaminaga
Rüütlisaalis on võimalus nautida hõrgutavaid eestipäraseid rahvustoite. Kõrgklassilise interjööriga Kalapalees saab aga nautida maitsvaid kalaroogasid. Kui hing ihkab
naudingut kvaliteetkohvi järele, siis pakub
mitmekülgset joogivalikut Kohviorg.

17. novembril avati Kurna
mõisa aidas pidulikult söömise ja lõõgastumise koht Üksik
Rüütel.

Verdtarretav mõõgavõitlus

Kurna mõisa aidast restaureeritud vana-eesti stiilis hoone avamisel pakuti külalistele osa saada
nii ajastu muusikast ja tantsudest
kui ka söökidest ja jookidest.
Ka personal oli riietunud stiilipuhtalt. Meeleoluks musitseeris
Viljandi linna vanamuusika-ansambel. Pärast hõrgutavate söökide ja jookide maitsmist paluti külalistel koguneda avauksele, kus
peeti maha võimas mõõgavõitlus.

Hotellis “AidaSäng” on võimalik pidulisel end välja puhata. AidaSängis on üheksateist kahe, kolme
või nelja voodiga sängiruumi. Igas
neist on dušš, tualett, telefon ja Internetiühendus.

Ajastustiilis kaunid tantsud

Kurna mõisa lugu 1384-2007
”Kurna mõisa (saksa k Cournal) on esmamainitud 1384. aastal. Tollal kuulus
mõis Treydenitele. 1670. aastal omandas
mõisa Otto Wilhelm von Fersen. Põhjasõjajärgselt oli mõis järgemööda von
Wrangellide, von Schlippenbachide, von
Derfeldenite ja von Lantinghausenite
omanduses. 1828. aastal omandas mõisa Helene von Knorring, kelle perekonna kätte jäi mõis sama sajandi lõpuni.
19. sajandi teisel poolel ehitati mõisakompleks ka esinduslikuna välja. Tollal
püstitati sinna historitsistlik puidust
peahoone. Peahoone taga asetses suur
park. Kõrvalhooned paiknesid enamikus
peahoonest lääne ja põhja pool. Peahoone vastas, teisel pool suurt auringi
asetsesid otsakuti ait ning tall-tõllakuur”
(http://www.mois.ee/harju/kurna.shtml)

Pärast II maailmasõda sai mõisakompleksist kõikide omand. Siin olid erinevate nimedega ühismajandite tootmis- ja eluruumid.
Viimane neist oli A. Sommerlingi nimeline
sovhoos, mida tunti tema loo lõpus ka Jüri
sovhoosina. Mõisa tootmishoonetes oli loo-

mafarm, tapamaja ja külmetuskamber. Juurde oli ehitatud kuivati. Mõisa peahoones ja
viinaköögis olid eluruumid sovhoosi töölistele. Peahoones oli ka Kurna pood.
Nagu ikka – kui kõik on peremehed, siis
peremeest tegelikult ei ole. Nii juhtus ka
Kurna mõisaga – seest lagundasid seda üürnikud ja väljast ilmastik. Sovhoosist omanikul oma vara hooldamiseks puudus tahe ja
võimalused. Kuulus park jäi hooletusse.
Kui veel tegutseva sovhoosi tingimustes
hooned vähemasti suuremas osas säilisid
siis pärast pankrotistumist lagunesid hooned
topeltkiirusel. Lõpuks, 2002. aastal põles
ainulaadse puuarhitektuuri esindaja – peahoone – maha. Mõned kõrvalhooned ehitati
ümber uute omanike poolt.
Nõukogude aja lõpus siiski püüti korraks
mõisa taastamisega alustada. Loodi ühisettevõte ja laoti ka osaliselt üles aida müürid,
tõsteti peale paneelid, kuid siis lõppesid
rahad ja katus jäi peale panemata. See oli
80ndate lõpus ja 90ndate alguses. Katuse puudumine viis selleni, et 2004 aastaks
müürid varisesid ja olukord objektil oli
muutunud eluohtlikuks. Omanikule tehti et-

tekirjutus ohtliku olukorra osas.
Ühtäkki saabus vallamajja üks mees, kes
teatas, et tema esindab selle vana laguneva
aida uusi omanikke ja eesmärgiks on see ait
üles ehitada ja tuua sinna erinevaid toitlustusasutusi ning majutuskoht. Kuigi mehel
oli sära silmis, soovitasime esmalt likvideerida ohtlik olukord ja siis alles räägiksime
millegi uue ehitamisest. Esialgu tundus, et
uutel omanikel on ulmelised plaanid, mille
elluviimisel kired kiiresti rahunevad. Paraku
eksisid kahtlejad. 2007. a sügiseks oli maja
valmis ja sealjuures kvaliteediga, mida leidub harva.
Mehed, kes selle suurepärase tööga hakkama said, on omandanud poole osalusest
ka mõisa peahoonele. Ka sellega on suured
plaanid – puithoone tahetakse taastada. Täna
oleks seda patt mitte uskuda. Ka vallale kuuluva mõisapargi korrastamise osas on kokkulepped sõlmitud.
Jääb vaid hoida pöialt, et Kurna küla saab
tänu taastatud Kurna mõisale kunagi vägagi
tuntuks ja läbi selle ka Rae vald. Oleks vaid
rohkem selliseid tegijaid!
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Lagedi klubi viies sünnipäev

K

odukandi- ja ratsaspordiklubi „Lagedi Kanged Kargajad” registreeriti Tallinna Linnakohtu registriosakonnas
14. oktoobril 2002. Registreerimisele eelnes ettevalmistustöö,
mida tegid Raivo Kruuk ja Ain Unt. Nendest said ka klubi juhatuse liikmed ja see vastutus on nende õlul tänaseni. Väliürituste läbiviimiseks lubas Ain Unt kasutada talle kuuluvat maad.
Maa kasutamine vormistati pikaajalise koostöölepinguna maa
omaniku ja valla vahel ning maatüki ristisime kiige- ja ratsaspordiplatsiks. Maatükile tellisime detailplaneeringu ja maastikukujunduse projekti. Siseürituste läbiviimiseks saime Lagedi
kooli direktoriga kokkuleppe, mis kehtib tänaseni.
Meie korraldatavad üritused võib jagada kahte gruppi. Kõigepealt
need, kus kohalikud elanikud saavad ise kaasa lüüa: puhkeõhtud, jaanipäev. Teises grupis oleme pakkunud pealtvaatamiseks, kaasaelamiseks ja nakatumiseks spordiüritusi: ratsavõistluseid ja rammumehe
võistlust.
Klubi esimeseks tööks võtsime ette külakiige ehitamise. Lõpuks
leidsime ka kiigemeistri. Esimene üritus oli Lagedi jaanipäev, kus
muuhulgas avasime uue kiige. 2003. aastal lisandusid jaanipäevale
naistepäeva puhkeõhtu ja sügisene ratsavõistlus Derby. Vallavalitsuse esindajad tegid 2003. aasta sügisel klubile ettepaneku hakata
korraldama rammumehe võistlust, mida seni oli korraldatud kümme
aastat Jüris Siiri ja Aldo Laidi eestvedamisel. Võtsime pakkumise
vastu. Järgmisel aastal tuleb Lagedil juba viies rammumehe võistlus.
Alates 2005. aastast oleme koos Lagedi kooliga tähistanud pidulikult
isadepäeva, millega meie korraldatavate ürituste arv kasvas aastas
viieni. 2007. aastal korraldasime uue üritusena lastekaitsepäevale pühendatud ratsavõistluse.
2006. aastal möödus 765 aastat Lagedi esmamainimisest. Sündmuse märkimiseks korraldasime ajalookonverentsi, toimus Lagedi ja
Jüri noorte jalgpallurite sõpruskohtumine ning malesimultaani andis
vanameister Andres Vooremaa. Väljas oli õpilaste ja täiskasvanute
tööde ning ajalooteemaline näitus. Kooliõpilased andsid kontserdi.
Oleme kaasa aidanud teistegi Lagedil korraldatud ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, tänavu koertenäitus Lagedi kooli staadionil ja Rae tehnikaspordiklubiga kahasse korraldatud motokross
Kadaka külas. Klubi aktivistide abiga leidsime Lagedi alevikule alevikuvanema kandidaadi, kes valiti ametisse 2006. aasta kevadel.
Lisaks juhatuse liikmete Raivo Kruugile ja Ain Undile on klubi
tegevuses algusest kuni tänaseni aktiivselt
kaasa löönud Aadi Potter, Enn Kikas, Aleksander Torjus, Kuuno Kasak, Rein Karm.
Hiljem liitusid Enno Lindma ja Ants Lippur.
Hea meel on märkida, et klubi aktiivis löövad
nüüd kaasa ka kaks õrnema soo esindajat:
Kai Lasn ja Ülle Allmäe.
Paljud üritused korraldame koostöös naaberküladega. Ühisürituste läbiviimisel on aktiivselt kaasa löönud Kopli küla vanem Sulev
Puumeister. Mainimata ei saa jätta vanahärra
Sven Sagrist. Kui oleme temalt midagi palunud, siis on ta alati kohal ja täidab palutud
rolli talle omase noorusliku entusiasmiga.
Klubis on igal tegijal kindel roll. Ain
Unt on ratsavõistluste peakorraldaja, Raivo
Kruuk on rammumehe võistluse eestvedaja.
Enn Kikasel on spordivõistlustel käes stopper. Aadi Potter on mees, kes puhkeõhtutel
vajaliku elava tantsumuusika eest hea seisab,
rammumehe võistlusel on ta peakohtunik.
Kuuno Kasak hoolitseb ürituste meelelahutusliku programmi eest. Rein Karmi peamine
ülesanne on läbi viia klubi töökoosolekuid ja

„Lagedi Kanged kargajad“

kirja panna seal kõneldu-otsustatu ning kajastada üritusi vallalehes.
Klubi finantsasjad on korda seadnud Sirje Russ, sellel aastal teeb
seda tööd Marje Poltimäe. Väärib märkimist Lagedi kooli endine
direktor Jüri Järvik, kes oli küll naabervalla mees, aga lõi meie klubi
tegevuses varem aktiivselt kaasa.
Klubi tegevusele on kaasa aidanud mitmed organisatsioonid-asutused. Kõige suuremat tuge oleme saanud Rae vallavalitsuselt. Tihe
on olnud koostöö ka Lagedi kooliga. Puhkeõhtutel kasutame kooli
ruume ja kooli õpilased-istegevuslased sisustavad meie üritusi esinemisega. Meeldiv on olnud koostöö kooli endise huvijuhi Meelis
Sekiga ja praeguse huvijuhi Liisi Vesseloviga, aga ka kooli juhtkonnaga. Sponsoritena on meid toetanud DEVI Eesti AS, Saku Õlletehase AS, AS Tallinna Piimatööstus, AS Kalev, AS Tallegg.
Oma tegevusega ja oma oskuste ning võimaluste piires oleme
püüdnud pakkuda Lagedi piirkonna elanike ja nende külaliste igapäevaellu väikest vaheldust. Aitäh kõigile, kes meie tegevusele on
kaasa aidanud. Aitäh teile, kes te olete meie korraldatud üritustele
tulnud ja sellega meie tegevust tunnustanud.
Rein Karm,
Lagedi kodukandiliikumise klubi
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Rae valla esitantsupaar Oliver ja Amandine
T

antsuklubi Royali kõige staažikam
ja edukam tantsija Oliver Papp
alustas treeninguid käesoleva aasta
septembrikuust uue partneri Amandine
Maucer’iga.
Kohtun Oliveri ja Amandine’iga päev
enne võistlustantsu maailmakarika osavõistlust “Tallinn International Open Cup 2007”
Jüri spordihoones, kus nad parasjagu trenni
teevad.
Oliver ja Amandine on koos tantsinud
vaid kaks kuud, kuid tantsupõrandal nad
justkui sulanduvad üheks graatsiaks. Enne
Amandine´iga tantsimist esindas Oliver
soomlannast tantsupartneriga võistlustel
Soome riiki. Amandine on võistlustantsija-

test vanemate tütar ning pärit Prantsusmaalt.
Oliver ja Amandine võistlevad ladina-ameerika tantsudes täiskasvanute klassis.
Kui noorelt te tantsimisega alustasite?
Oliver: “Mina alustasin nelja-aastaselt ja
Eve (Eve Aunver toim.) oli minu esimene
õpetaja. Eve on jätkuvalt minu õpetaja, kuid
nüüd olen ma tema assistent.”
Amandine: “Mina alustasin viieteistkümneaastaselt ning minu esimesteks õpetajateks olid minu vanemad.
Amandine, miks otsustasid tulla just
Eestisse tantsima?
“Ma olin ilma tantsupartnerita ning minu
treener Anton Barzai teadis, et Oliver otsib
uut partnerit. Nii see juhtuski,” naeratab
Amandine.
Oliver, milline on sinu jaoks olulisim
tantsuline saavutus?
“Kõige meeldejäävam on 2005. aastal
Austrias toimunud MM, kus saavutasin 31.
koha. Parima tulemuse saavutasin teisele
kohale platseerudes Noorte Põhjamaade
Cup’il 2006. aastal.
Mida ootate homselt osavõistluselt?
Kas pabistate ka?
Amandine: “Kuna oleme nii vähe aega
koos tantsinud, ei tea, mida oodata. Jah, närv
on sees.”
Oliver: “Homme on tähtis päev, anname
endast parima, eks paistab.”
Oliver väidab, et tema ei pabista veel,
kuid eks õhtul tuleb närv ikka sisse.
Tantsuklubi Royal õpetaja Eve Aunver: “Homme on selles mõttes väga tähtis
päev, et näeme ära taseme ja selle, kelle
pealt mõõtu võtta.”
Tunnen huvi ka noorte lemmiktantsustiili

Aastalõpupidu toimub
27. detsembril kell 20.00
Rae kultuurikeskuses
Meelt lahutavad
Antti Kammiste ja Ivo Linna
Silma rõõmustab Elvis’e Show!

vastu, selgub, et Amandine’i lemmikuks on
vaieldamatult rumba ning Oliver eelistab
tantsida tša-tša’d.
Eve Aunver: “Nad sobivad omavahel ja
oluline on, et ambitsioonid on neil samad.
Mõlemad on väga kõvad töötegijad. Tantsutrenn on nagu täispikk tööpäev ja mõlemad
võtavad seda “tööpäeva” väga tõsiselt.”
Oliveri ja Amandine’i saab tantsimas näha
27. detsembril Rae kultuurikeskuses toimuval aastalõpupeol.

Jõulupühad ja aastavahetus Jüri koguduses
Pühapäeviti kell 12
armulauaga jumalateenistus Jüri kirikus.
Püha Jõuluõhtu jumalateenistused 24. detsembril Jüri kirikus:
• kell 16 teeb muusikat Jüri gümnaasiumi mudilaskoor ja Jüri Perekoor
• kell 18 teeb muusikat Jüri segakoor ja Kiili koor
1. jõulupüha jumalateenistus armulauaga 25. detsembril Jüri kirikus:
• kell 12 teeb muusikat Vokaalkvintett ja Jüri pühapäevakooli lapsed.
2. jõulupühal, 26. detsembril :
• kell 15 koguduse jõuluõhtu Nabala palvemajas
Kõigil on võimalus üles astuda sõna, salmi või lauluga
Vana-aastaõhtul, 31. detsembril kell 18 jumalateenistus armulauaga
Jüri kirikus.

Piletid eelmüügist 125 krooni, kohapeal 150 krooni

Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril:
• kell 12 jumalateenistus armulauaga Jüri kirikus.
• kell 17 jõulupuu Tõdva palvemajas.
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Tervem harjumaalane
29. novembril toimus Jüri gümnaasiumis Harjumaa V tervisekonverents
„Tervem harjumaalane“, kus läbivaks
teemaks oli liikumine.
Konverentsi avamise käigus autasustati
koolisööklate konkursist osavõtjaid ning auhinnati suitsupriid klassi.
Jüri gümnaasiumi direktor Mari Tiro rääkis avakõnes, kuidas gümnaasium on hoolitsenud oma õpilaste tervise eest. Lisaks
kohustuslikule kehalisele kasvatusele ja paljudele treenimisvõimalustele Jüri spordikeskuse ujulas, palli- või jõusaalis, tegelevad
enamik lastest Jüris tantsimisega, kas siis
peo- või rahvatantsuga. Justkui selle tõestuseks esinesid laval erinevates vanuseklassides mitmed rahvatantsijad.
Jüri gümnaasium on hoolitsenud ka laste
tervislike toitumisharjumuste eest. Koolisöökla, mis valiti ka koolisööklate konkursil
finalistide hulka, pakub sooja sööki, lisanditeks tervislikud köögiviljasalatid. Pikapäe-

varühmas käijatele lausa kaks korda päevas
ning toit on tasuta ka gümnasistidele, sest
vald on võtnud kohustuse oma ja ka teistest
valdadest pärit Jüri gümnaasiumis õppivate
noorte toidu eest tasuda.
Konverentsil räägiti elukestva liikumisharrastuse olulisusest ja vajalikkusest.
Küsiti, kas riik saab inimesed liikuma panna? Räägiti meedia osast ja kampaaniatest
liikumisharrastuse kujundajatena. Samuti
omavalitsuste võimalustest sportimiseks vajaliku ja optimaalse infrastruktuuri kujundamisel ning liikumisest läbi liikumiste.
Lektoriteks olid kultuuriministeeriumi
spordiosakonna juhataja Tõnu Seil, professor Rein Jalak, Tartu Ülikooli professor
Lennart Raudsepp, omavalitsusjuhid ja Tervist Edendavate liikumiste juhid.
Konverents viidi läbi Südame- ja veresoonkonnahaiguste (SVH) riikliku strateegia Harju maakonna 2007. aasta tegevuskava raames.

Terves kehas terve vaim

I

ga teisipäeva keskpäevaks koguneb hulk naerusuiseid prouasid Rae kultuurikeskusesse
võimlema.
Trenniriietes,
energiat
ja
sportlikku tahet täis on nad
valmis alustama järjekordset
treeningut juhendaja Virve
Sepa käe all. Enne treeningut
mõõdab Virve vajadusel vererõhku, et kontrollida südametööd. Kel vererõhk kõrge, neil
Virve treenida ei lubagi.
Treening algab nagu ikka soojendusega. Seejärel paneb Virve prouad marssima. Puusaringe tehes leiab juhendaja, et
nii mõnestki võib saada nabatantsija, nii
hoogsalt teevad naised harjutusi kaasa.
Virve kiidab neid lakkamatult.
Harjutused on kõigile jõukohased ja
ega keegi teisest kehvem olla tahagi. Ikka
pingutavad naised, et võimlemine mak-

”Igal teisipäeval käin siin. Mulle
väga meeldib, kuidas Virve treenib
ja erinevaid mänge teeb. Harjutustest meeldivad mulle kõige rohkem
jalgu treenivad harjutused, sest mul
endal on jalad haiged ja seega on
see mulle väga kasulik. Ja inimesed
on toredad, kes siin käivad. Võiks
rahvast rohkemgi käia, aga inimesed
ei tea veel, et selline võimalus on
olemas,” räägib treeningul osalenud
Natalja
Juhendaja Virve Sepp: ”Olen
koolides andnud võimlemistunde

simaalselt kasulik oleks. Mõni harjutus
muudab aga prouad lõbusaks. ”Vilma läheb üle kaela,” hõikab keegi naerdes, kui
üle selja kiikumisharjutust sooritatakse.
Pärast lihaskoormust tehakse korralikult lõdvestus- ja venitusharjutusi ning
lõpetuseks paar võistlusmängu.
Pärast treeningut kiirustavad kõik daamid sauna, seegi on koostegemise puhas
rõõm.
ja viisteist aastat tegelenud nii peokui rahvatantsuga. Sealt pärinevad
ka oskused, kuidas treeningut teha.
Enne eakate treenimist käisin konsulteerimas ka massaažiarstiga, et
mitte osalejatele liiga teha. Nad
on hästi tublid naised, pingutavad
siin korralikult. On ju selge, et kodus üksi nad pingutama ei hakka.
Tugevat rõhku panen lõdvestusharjutustele, et inimene saaks oma liigesed tööle ja oluline on, et lihased
ei jääks pärast treeningut pingesse.
Kõik treeningutel osaleda soovijad
on teretulnud!”

Jüri gümnaasiumi direktriss Maria Tiro
kõnelemas.

Tee endale kingitus!
Meie ”kehva suusailma” kliima on ei ole kellelegi uudiseks nagu ka selle meeleolu langetav mõju.
Seetõttu otsustan ühel üsna pimedal õhtupoolikul
endale väikest turgutust lubada ning sean sammud
ilu- ja tervisesalongi MiVida, et nautida uhke nimega aparaati - tervisekapslit. Kapsel pakub kümmet
erinevat programmi ning igaüks neist sisaldab auruja infrapunasauna, valgus-, tsooni- ja värviteraapiat
ja erineva surve ning temperatuuriga dušše.
Mind võtab vastu lahke personal ja pärast protseduuri tutvustust poen sooja mulliderohkesse vetikavanni. Pärast pisukest mulistamist palutakse
mind kenasti esialgu ebalust tekitavale vibreerivale
plaadile, mis mõni hetk hiljem juba end tõestab
kui väikeste lihaspunktide üldlõõgastav preparaat.
Mind kaetakse kooriva vetikamaskiga ja seda üsna
julgete liigutustega. Tunnen, kuidas poorid minu
nahal hakkavad ”vabalt hingama”. Maskile järgneb
loputus ja seejärel kapsel suletakse.
Massöör sätib aparaadil paika minu poolt valitud
programmi ning vajutab nuppu Algab lõõgastav
õndsus – soe vesi, aurusaun, pulsseeriv vesi ja tugev masseeriv veesurve minu jalataldadel. Samal
ajal kui kõik minust allpool kaela naudib sauna ja
veeprotseduure, saavad minu näolihased enneolematu massaaži osaliseks.
Kogu protseduur kestab kokku poolteist tundi ja
sel ajal lõõgastun ma täielikult.
Pärast kapsliprotseduure pakub massöör mineraalirikast, üsna maitsetut jooki. Eriti süvenemata
joon selle ära. Saunalinadesse mähkunult laman
mõnusal korvtoolil ja silm vajub vägisi kinni. Parim on pärast tervisekapsli protseduure minna koju
linade vahele ja puhata. Lisaks ei tee paha ka üks
soe tee. Mina aga, olles lubanud õhtul sõbrannaga
kohtuda, et kontserdile minna, pean tunnistama, et
kahetsen seda lubadust väga. Lubadus on aga lubadus ja ma täidan selle, rääkides sõbrannale enneolematust lõõgastusest kapslis ja lubades enesele
peagi uuesti tervisekapsli protseduurile minna.
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Mi Vida

Ilu- ja tervisesalong

Kallid kliendid !

Vastavatud tervisepood
Jüris ootab külastajaid
Juba 25. oktoobril uksed avanud tervisepood on eriline selle
poolest, et pakutavad tooted võiksid asuda nii apteegi kui ka supermarketi riiulitel. Tervisepoe juhataja Marika Helendi sõnul
ongi pood suunatud klientidele, kes intiimsemaid tooteid ei tihka
supermarketist osta või kellel lihtsalt mõnd profülaktilist vahendit vaja, kuid apteegis retseptiravimi ostjate järjekord liialt pikaks
veninud.
”Meie kaupluses on müügil tervist säilitavaid ja terviseprobleeme ennetavaid tooteid, looduslikku ja liigselt keemiliselt
töötlemata ilu- ja hügieenitooteid, toidulisandeid, erinevaid külmetustooteid, vitamiine, kodus kasutatavaid meditsiiniseadmeid
nagu kraadiklaasid, vererõhuaparaadid ja muud. Ravimeid meie
poes ei müüda, küll aga pakume me näiteks tooteid vabanemaks
kõrvetistest, kõhulahtisusest, köhast, nohust,” selgitab Helendi.
Poest võib leida erinevaid tooteid ka rasedatele ja imetavatele
emadele. Samuti lõõgastavaid vanniõlisid, vees lahustuvaid vannililli, viirukeid ja saunakaupu.
”Meie töötajad on tervisetoodete maaletoojate poolt iga üksiku toote osas koolitatud, seega võib klient julgelt abi küsida
endale vajaliku toote leidmiseks. Samuti korraldame temaatilisi
kliendipäevi, kus on võimalik toodetega tutvuda,” räägib Marika
Helendi.
Kaupluses on võimalik ka lihtsalt pehmel tugitoolil istuda,
kuulata rahustavat muusikat, maitsta ravimteed ja lõõgastuda viirukilõhnas.
Juhuse tahtel avati esimene tervisepood Jüris, kuid omanikul
on kindel plaan tegevust laiendada.

Novembrikuu ajalehes on sattunud artiklisse “Antidepressantide* müüdist” (lk 8) sisse viga. Lõigus, mis algab sõnadega ”Meie
koed ja organid täidavad emotsionaalse aju korraldusi..” on O2 see
aine, ilma milleta ei saa rasvadest energiat lõpuni ”välja väänata”,
mitte eksklikult lehte sattunud CO2.
VABAN DAM E !

Tervisekapsli Dermalife Spa Oceana
protseduur -20% soodsam!
Tervisekapsel on kaasaegse ennetava meditsiini lahutamatu
osa, oluline hoidmaks inimesi tervetena. Suurepärane kogemus, nauditavad iseendaga olemise hetked mugavas, turvalises ja rahustavas keskkonnas, mis aitavad saavutada üldist
tasakaalu ja harmooniat.
Tervisekapsli hooldused soodustavad organismi taassündi, vastupidavust ning pidevat head enesetunnet. Hooldused sobivad
igas vanuses inimestele, füüsilisest vormist sõltumata. Peamine
on säilitada eluenergia, mis on edasi viivaks jõuks meie igapäevastes tegemistes.
Erinevad protseduurid (hüdroteraapiavann, vibromassaaž,
aroomiteraapia, kromoteraapia, aurusaun, infrapunasaun, hüdrofusioon, vichy dušš, shotidušš, troopiline vihm, keha- ja näohooldused) vabastavad seiskunud või takistunud energiavood, hõlbustavad tervenemist ja annavad uue elujõu. Protseduuri tulemuseks
on paranenud enesetunne, üldine lõdvestumine ja sisemine rahulolu. Vaimne ja kehaline heaolu taastub läbi järk-järguliste stressinähtude vähenemise.
Dermalife Spa-Oceana mahukas hüdroteraapiavann pakub
meeldiva võimaluse sukelduda mugavalt vetevoogudesse. Arvukad hüdroteraapiadüüsid masseerivad keha, aidates lihastel lõdvestuda ja pingetest vabaneda.
Luksusliku vanninaudingu muudab intensiivsemaks, nautides
pärast vanni kapsli mõnusid. Kapslis on võimalik valida 10 programmi vahel, mis pakuvad erinevaid protseduure:
1. Kaalu vähendamine.
2. Jääkainete väljaviimine.
3. Stressi vähendamine.
4. Naha noorendamine.
5. Valu leevendamine.
6. Tselluliidi vähendamine.
7. Energiatoonuse tõstmine.
8. Uni-mediteerimine.
9. Kehamähised.
10. Kneipp-hooldus.
Vastunäidustused: äge trauma, põletik, tursed, südameveresoonkonna puudulikkus, südamehaigus, vereringehäired, vere
hüübivushäired, kõrge vererõhk, kasvaja, ulatuslikud armid, lahtised haavad, mädavillid, tsüstid, tundlikkuse häired, rasedus.
Dermalife Spa Oceana koos Phytomeri kosmeetika toodetega annavad üllatavaid tulemusi, mis teid kahtlemata ahvatlevad: täiuslik nahk, uus energia, minema lennanud mured,
vabanemine stressist. Tõeline mere puhkusehetk, et taasleida
heaolu ja vitaalsust!
Kõigi tervisekapsli külastajate vahel detsembrist 2007 kuni
jaanuari 2008 lõpuni loositakse välja auhindu!
Asume: Mõisa tee 10 (Jüri Ehituskaup II korrus)
Tel. 5665 1057, 608 0866
www.mivida.ee
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Ülevaade G4S patrullekipaažide tegevusest

K

uritegevuse ennetamiseks vallavalitsuse tellimusel regulaarselt patrullivad G4S Eesti ekipaažid edastavad
tuvastatud õigusrikkumiste kohta operatiivselt teavet politseile.
Ajavahemikul 01.11 - 30.11.2007. a G4S
patrullide poolt registreeritud olulisemad
juhtumid:
Erakorralised sündmused
• 25. novembril peatas ekipaaž sõiduauto,
mille bensiinipaaki oli jäänud tankuri püstol. Juht lubas helistada Mäo tanklasse ja
püstoli sinna tagasi viia.
Politseile üle antud õigusrikkujad
• 03. novembril peatas ekipaaž Salu ja Suursoo teeristis kinni sõiduauto Toyota Corolla, mis oli ülerahvastatud. Autos oli kuus
inimest, kellest kaks alaealist neidu olid
alkoholijoobes. Roolis olnud noormehel
puudus juhiluba. Samuti puudusid auto
dokumendid. Kohale kutsuti politsei, kes
asjaga edasi tegeles.
Avalik kord
• 09. novembril toimus Lagedi põhikoolis
üritus, mille turvalisuse tagamiseks oli kohale kutsutud AS G4S Eesti patrullekipaaž.
Kell 23.20 pöördus patrulli poole meesterahvas, kelle sõnade kohaselt toimus koolimaja taga kaklus. Patrull sõitis sinna ja
leidis maas lebava mehe, kelle nägu oli verine. Ümberringi sebivad inimesed ei suutnud midagi adekvaatset selgitada, kuna
kõik olid lihtsalt purjus. Põhjuseks koolis
sees töötav baar, kus müüdi ohjeldamatult
alkoholi. Ekipaaž helistas politseile, kust
aga öeldi, et nad on juba toimunust teadlikud ning patrull on välja saadetud. Peksa
saanud mees ajas end püsti, istus oma sõbra autosse ja lahkus, ilma et oleks soovinud
või vajanud esmaabi. Kell 23.50 saabus
kohale ka politsei.
• 24. novembril helistas ekipaažile Tammiku teel asuva maja elanik ja palus patrulli abi, sest noortejõuk olevat terrassil ära
lõhkunud ühe laua. Patrull saabus kohale
kell 22.34 ja uurides asjaolude käiku, jõuti
naabriga kokkuleppele, et kahju hüvitatakse noorte poolt ning rohkem probleeme ei
ole. Patrull lahkus kell 22.40
• 02. detsembril loopisid alaealised Patika
sillalt lumepalle alla. Nähes lähenevat AS
G4S Eesti patrullekipaaži põgenesid noored metsa.
Muud sündmused
• 04. novembril leidis ekipaaž Tallinna-Tartu maanteel Vaida lähedal kraavist punast
värvi sõiduauto. Auto juures kedagi ei viibinud. Asjast teavitati politseid, kes lubas
kohale saata patrulli.
• 11. novembril helistas ekipaažile kodanik,
kes palus abi Kasemäe 4 juures murule
pargitud sõiduauto teisaldamist. Patrull
saabus kohale kell ja võttis ühendust polit-

seiga, kes oli juba probleemist teadlik.
• 12. novembril helistati ekipaažile ja paluti
sõita Lagedile, Betooni tänavale, kus keegi
pidi midagi põletama. Patrull saabus kohale ja leidis eest meesterahva, kes põletas
vasemüügi eesmärgil kaablit. Ekipaaž võttis ühendust politseiga, kes aga mehe tegevuses midagi keelatut ei näinud ja lubas
tal ära minna. Ekipaaž käskis mehel lõke
kustutada ja lõpetada oma tegevus, mida
viimane ka tegi.
• 14. novembril sattusid Tartu maanteel
liiklusavariisse Poola numbriga veoauto
ja sinist värvi sõiduauto. Inimesed viga ei
saanud ja politsei oli kohal.
• 20. novembril märkas ekipaaž, et Võsa tänava ühe maja juures on puudu aiavärav ja
aia-augus on kaks kurja koera, kusjuures
ühe koera kett ulatub Võsa tänaval jalutavate inimesteni. Asjaolust informeeriti Rae
vallavalitsust.
• 20. novembril märkas ekipaaž, et Ristiku
tänava ühes aias jookseb lahtiselt ringi
koer ja aial on puudu kurja koera eest hoiatav silt.
• 20. novembril märkas ekipaaž, et Pärna
tee põik asuvas ühes hoovis lahtiselt ringi jooksvat koera ja jällegi oli aialt puudu
kurja koera eest hoiatav silt.
• 20. novembril märkas ekipaaž, et Haava
tänava ühes hoovis on sama lugu: lahtiselt
ringi jooksev koer hoovis ja aialt puudub
kurja koera eest hoiatav silt.
• 23. novembril märkas ekipaaž, et Vaidas
Vana-Tartu mnt. 19 asuva poe vastas on
kolm ajutist liiklusmärki ühes hunnikus.
• 25. novembril märkas ekipaaž, et Hoidla
teele on pandud uus asfalt, aga puuduvad
teemärgistusjooned.
• 26. novembril märkas ekipaaž, et Patika ja
Aaviku tee vahelisel lõigul on ohtlik kurv
vasakule, kus on puudu ohutuspostid.

G 4S üld num b er 1911
Jüri ekip aaž 5332 6318
Vaid a ekip aaz 5332 6316

KUI SA OLED LANGENUD
• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE,
• VAIMSE VÕI
• SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJA POOLE.

detsember 2007

POLITSEITEATED
• 03.11.2007. a varastati Rae vallas Rae
külas Roosipõõsa teel ehitusjärgus eramust elektritarvikuid ja tööriistu. Kahju
on 25 000 krooni.
• 02.11.2007. a varastati Rae vallas Jüri
alevikus Mõisa tänaval ettevõtte ruumidest sülearvuti. Kahju on 4 500 krooni.
• 13.11.2007. a varastati Rae vallas Veskitaguse külas eramust kohvimasin ja
sülearvuti. Kahju on 34 000 krooni.
• 13.11.2007. a varastati Rae vallas Jüri
alevikus Seedri teel sõiduautolt neli ratast. Kahju on 67 000 krooni
• 15.-16.11.2007. a varastati Rae vallas
Assaku alevikus Arturi teel ehitusobjektilt tööriistu. Kahju on 2 000 krooni.
• 15.-16.11.2007. a varastati Rae vallas
Rae külas Õnne teel ehitusobjektilt tööriistu. Kahju on 10 000 krooni.
• 25.11.2007. a öösel varastati Rae vallas
Peetri külas Uusmaa tänaval sõiduautost
raadiomakk ja fotoaparaat. Kahju on 11
500 krooni.
• 26.11.2007. a varastati Rae vallas Peetri
külas Kuldala teel sõiduautolt lisatuled.
Läheduses seisnud sõiduautost varastati
automakk koos võimendiga, mootorsaag
ja kommipakk.
• 30.11.2007. a öösel varastati Rae vallas
Peetri külas Kuldala teel sõiduautolt neli
ratast. Kahju on 32 000 krooni
• 03.12.2007. a öösel varastati Rae vallas
Peetri külas Tartu maanteel ehitussoojakust tööriistu. Kahju on 46 100 krooni.

Päästeteenistuse teated
• 05. november – Vaidas, Vana-Tartu 		
mnt 39 põles prügikast;
Lagedil põlesid autokummid;
Kodalas põles elektrikilp.
• 16. november – Jüris, Aruküla tee 20 		
põleng.
• 20. november – avarii ringteel, Lagedi
ülesõidul.
• 24. november – Lagedi põhikooli
juures põles prügikast.
• 25. november – Jüris, Kaevu 14 põles 		
korsten.
• 26. november – avarii Rae külas
Rae teel.
• 28. november – Peetri külas oli maja
suitsu täis.
NB! Alates 1. septembrist ka on vajalik
vastuvõtule soovijail ette registreerida telefonil 600 6204 (Harju Ohvriabikeskus)
või saata kirjalik teade e-mailile: oksana.
sviridenko@ensib.ee.
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13-15 Jüri konstaablipunktis
(Aruküla tee 9, Jüri).
Kontakt: Oksana Sviridenko,
Sots. kindlustusameti
Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist
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Külastame „ Kuulsaali ” ja veedame seal mõnusalt aega kella 15.00 – 17.00
Buss väljub Rae Vallavalitsuse eest kell 14.30
Kohtade arv piiratud: 36 kiiremale.



Veedame aega Premia jäähallis kella 12.00 – 13.00
Buss väljub kell 11.00 Rae Vallavalitsuse eest
40.- koos uiskudega (1.-9.klass)
50.- koos uiskudega (10.-12.klass

Täpsem info hindade kohta
http://www.icearena.ee

Kohti 50 kiiremale!



Külastame Kose vallas Oru keskuses asuvat
Polli Loomaaeda
Buss väljub kell 14.00 Rae Vallavalitsuse eest
Kohti 50 kiiremale.



Pakub Jüri noortekeskus võimalust kõigil huvilistel osaleda Foorumteatri workshopil
algusega kell 16.00
Kohti 20 kiiremale.

Lisa info ja registreerimine: jana.kensap@rae.ee 5266130
Vajadusel väljub osalejatele buss Lagedilt ja Vaidast.

Kaabel ei ulatu? Ühendus aeglane?

Vali WiMAX-internet!
Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

0 kr, kuutasu aasta lõpuni 0 kr

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee
Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!
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Rimi Eesti Food AS otsib oma meeskonda

6_2"!-)330%43)!,)34)
Nõudmised kandidaadile
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Töö kirjeldus
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värbamisprotsessi käivitamist
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Küsi lisa telefonil
6 056 306 või 6 817 698
või täida tööankeet meie
koduleheküljel www.rimi.ee
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KUULUTUSED
Stardiabi. Abistame eurorahadega.
Äriplaanide koostamine. Tel. 555 63 500.
Minufirma OÜ. www.minufirma.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon 50 290 75
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Trükikoda:
Toimetaja:

Angela Virak 56 640 991
66 84 700

Ville Värk

51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

Novembrikuus
registreeritud surmad:
1. Jaan Vahemaa
2. Aili Kalju

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee
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Mälestame
kauaaegset töötajat

Leo Metsa
Skanska EMV AS Ventilatsioonitoodete
Valmistamise osakonna kollektiiv

Kujundaja: Katrin Põdra, katrin@vali.ee, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.
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ELME Trans OÜ Renditalitus
Tõstukid (Denka, Sky-Man, Haulotte),
Haagised (Respo), Ehitusseadmete rent.
Ekskavaator JCB 4CX. Roksonitööd (610 2262)
Mõistlikud hinnad.
Võimalus tellitud varustuse objektile saabumine.
Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
610 - 22 22
Fax:
E-mail: renditalitus@bsr.ee
www.elmetrans.ee

ELME Trans OÜ Renditalitus
Tõstukid (Denka, Sky-Man, Haulotte),
Haagised (Respo), Ehitusseadmete rent.
Ekskavaator JCB 4CX. Roksonitööd (610 2262)
Mõistlikud hinnad.
Võimalus tellitud varustuse objektile saabumine.
Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
610 - 22 22
Fax:
E-mail: renditalitus@bsr.ee
www.elmetrans.ee
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