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6. septembril avati pidulikult Vaida
Põhikooli uus staadion.

Avakõne pidas Vaida Põhikooli direktor
Indrek Uuemaa, kes väljendas silmnähtavat
uhkust uute sportimisvõimaluste üle. "Vaida
koolis on palju sportlikke lapsi, nüüd ometi
on neil ka kaasaegsed tingimused treenimiseks," rõõmustas Uuemaa.
Lustliku õnnitlemise käigus toodi välja
köis, mille ühte otsa paigutusid Rae Vallavalitsuse haridusameti töötajad ja teisele
poole Vaida kooli direktor Uuemaa. Ilmselges jõuülekaalus olnud haridustöötajad võitsid köieveo.
Värskelt valminud staadionit testisid ka
noored kergejõustiklased spordiklubist
Audentes ja rahvaspordiklubist Rae. Vaida
uuel staadionil püstitati ka kõrgushüppe
rekord – 2 m.
Vaida kooli lapsed tervitasid uut staadionit
ühisjooksuga, kus vanemad lapsed jooksid
kaks ja algklasside lapsed ühe staadioniringi.
Õnnitlejaid oli kaugemalt ja lähemalt, paljud lähikoolide esindajad avaldasid lootust, et
Vaida Põhikool ka sõpruskoolidel uuel
Vaida Põhikooli direktor Indrek Uuemaa ja Rae vallavanem Raivo Uukkivi linti lõikamas
staadionil sportida lubab.
Rae vallavanem Raivo Uukkivi avaldas lootust, et ATV-ga
sõitjad uuele staadionikattele rallitama ei tule nagu seda
staadioni ehitamise ajal olla juhtunud.
Staadioni ehitas Tallinna Teede AS ning staadioni maksumuseks kujunes 2 807 045 krooni, millele lisandus käibemaks.

Vaida Põhikooli direktor Indrek Uuemaa köit vedamas

Vaida Põhikooli lapsed esinemas
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Rae valda rajatakse teemapark Väike-Eesti
1

9.09.2007. a toimus Harjumaa Omavalitsusliidu volikogu. Ühe punktina, mille üle otsustada, oli kavas teemapargi „Väike-Eesti" asukoha kinnitamine.
Esimest korda oli teema aktuaalne 2005. a ja
sellest johtuvalt on selle pargi rajamine Rae
valda sisaldunud ka meie arengukavas. Seejärel teema aktuaalsus kadus ja uuesti aktiveerus projektiga seonduv käesoleva aasta
esimeses pooles. Seekord aga mitte kui kindlalt Rae valda tulev projekt vaid kuulutati
välja asukohavaliku konkurss. Osalesid
Viimsi, Kiili, Keila ja Rae vallad. Ette anti
hindamiskriteeriumid ja nende kohaselt
võitis Rae vald ülekaalukalt. Samas ei
rahuldanud see konkurss mõnda osalejat ja
kutsuti kokku asjatundjate komisjon, kes
tutvus asukohtadega juba looduses. Komisjon tõstis esile Rae ja Keila valdades pakutud
asukohad, kuid ei suutnud langetada otsust
võitja osas. Nii jäigi üle võimalus lahendada
küsimus HOL-i volikogus. Hääletamisel sai
ülekaaluka võidu Rae vallas pakutud asukoht
ning hääletamise tulemusena võeti vastu
otsus nr 12, millega toetati Harjumaa
Omavalitsusliidu poolt teemapargi Väike
Eesti rajamist Rae valda Kurna külla.

Teemapargi rajamiseks kasutatakse tõukefondide vahendeid, park jääb kohaliku omavalitsuse omandiks ja majandamiseks. Sellise
teemapargi olemasolu toob kindlasti valla
mainele positiivses mõttes kasu ja aitab kaasa
turismi arengule Rae vallas. Pöidlad pihku, et
kõik järgnevadki etapid kulgeksid meile
soodsalt!
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Mis asi on teemapark Väike-Eesti?
(väljavõte Harju Ettevõtluse – ja Arenduskeskuse kodulehelt)
„Väike-Eesti teemapark on Eesti maakondade ja regioonide kultuuri-, loodus-, ajalooning turismivõimalusi tutvustav teemapark.
Seal on võimalik aktiivselt ja mitmekülgselt
aega veeta aastaringselt. Sihtgrupiks on siseja välisturistid, õpilased ning konverentside
korraldajad.
Eesti turismivaldkonna probleemiks on
turistide liigne orienteeritus vaid tõmbekeskustele. Teemapargi eesmärgiks on luua
külastajatele võimalus Eestit paremini tundma õppida one-stop-shop (kõik-ühestkohast) põhimõttest lähtudes ning tekitada

huvi erinevate Eesti regioonide vastu.
Teemapark asub 40-l hektaril ning on
jaotatud Eesti maakondadeks. Tähtis on rõhutada Eesti regioonide väljakujunenud brändidele. Näiteks Pärnu kui suvepealinn, Põltsamaa kui veinipealinn, Tartu kui ülikoolilinn
ning Saku kui õllekultuurikeskus. Teemapargis asub neli suuremat hoonet: Põhja-, Lõuna, Lääne- ja Kesk-Eesti hoone. Esimesed kaks
on mõeldud galeriide, eksponaatide, töötubade ja müügipunktide tegevuseks. Lääne-Eesti
hoones asub toitlustamisala, kus pakutakse
Eesti erinevate regioonidele iseloomulikku
sööki. Lisaks on seal toiduvalmistamise
töötuba. Kesk-Eesti hoone on mõeldud administratiivtööks ning seal asuvad konverentsija seltsitegevuse ruumid. Jalgradade kõrval
asuvad nii tekstide, fotode kui ka erinevate
esemetega seotud stendid ja maakondade
territooriumide lõpust ning algusest teatavad
sildid vastavate regioonide/maakondade
piiri. Lisaks asuvad teemapargi territooriumil
väikesed Peipsi ja Võrtsjärve imiteerivad
veekogud, kus võib suvel kala püüda, paadiga
sõita ja talvel uisutada."

Täielik info aadressil
http://www.hedc.ee/lae_fail.php?fail=c0d
21e7e12ea2d5135b8

Tallinna ja lähivaldade/-linnade esindajad kohtusid majandusja kommunikatsiooniministriga
18. septembril toimus ümarlaud majandusja kommunikatsiooniministeeriumis. Ilmselt
oli ministri eesmärgiks saada teada põletavamatest teemadest, mis tema valdkonda puudutavad. Üheks teemaks oli ka sellel ümarlaual Tallinna sissesõitudes ummikud ja võimalused nende vähendamiseks. Kuivõrd
Tallinna ringtee projekt on eelprojekti
staadiumis, siis huvitas ministrit, millised
takistused võivad ringtee ehitust pidurdada ja
samuti huvitas teda, kas kohalikud omavalitsused üldse peavad ringtee laiendamist
vajalikuks. See viimane küsimus tekitas
elevust saalis ja loomulikult mitte keegi ei

väljendanud arvamust, et tee on hea tänagi.
Küll aga öeldi ministrile otsesõnu välja, et
vallad ei ole nõus maanteeameti poolt võetud
seisukohaga, et kogujateed peaks tagama
omavalitsus. Nõuti selgelt terviklahendusi.
Räägiti ka teistest küsimustest. Kõiki
huvitavateks teemadeks oli loomulikult ühistransport ja vajalikud seadusemuudatused,
mis tuleks teha, et tänase teenusepakkuja
saaks asendada näiteks kõikidele Harjumaa
omavalitsustele kuuluva munitsipaalbussiettevõttega.
Rae valla kontekstis selgitasime ministrile,
et nn Tallinna väikse ringi rajamisega saaks

lahendada või vähemalt leevendada ummikuid Tartu mnt ja Järvevana ristmikul. Samuti
esitasime küsimuse, millises seisus on otsustamine raudtee Tallinnast väljatoomise küsimuses. Saime vastuse, et ilmselt siiski realiseerub variant, kus kaubavedudeks ettenähtud raudteeharu, mis läbiks diagonaalselt Rae
valla põhjaosa, ei tule. 100%-lt saaksime seda
aga tõdeda ilmselt siis, kui Rae valla üldplaneeringu kehtestamise järgselt teeme maavanemale ettepaneku maakonnaplaneeringust see osa raudteest kustutada ja maavanem meie ettepanekut ka arvestab.

Vanad kodumasinad
viiakse tasuta ära

Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage oktoobrikuu
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.
3) Kogumisauto tuleb EES-jäätmetele järele
Teie juurde ning viib need spetsiaalsesse
käitluskohta.
Tasuta vastu võetavad seadmed peavad ole-

ma 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.). EESjäätmed ei pea töökorras olema! Samas ei tohi
seadmed olla osadeks lammutatud jms.

Rae Vallavalitsus korraldab oktoobri kuus
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.

Rae vald ja EES-Ringlus MTÜ
(www.eesringlus.ee) koostöös garanteerivad
Teie poolt üleantud EES-jäätmete
keskkonnasõbraliku käitlemise ja
materjalide taaskasutamise!
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27. septembril pidas AS Sarkop oma 15. sünnipäeva ning
avas uue mööblitehase
Miks oli uue mööblitehase avamine vajalik?
AS Sarkop juhatuse esimees Priit Kerma: "Põhjuseid on
mitu. Väliseks põhjuseks oli eelmise tootmispinna rendilepingu lõppemine. Asusime senini Tallinnas suhteliselt
kesklinna lähedal, kuid rendipinna omanikul olid teised
edasised kinnisvaraarendusplaanid. Sisemiseks põhjuseks
oli eelkõige Sarkopi kasvamisega seotud ruumikitsikuse
probleemi lahendamine ja uute kaasaegsete töö- ja
tootmistingimuste loomine. Näiteks on uues tehases
nõuetega vastavusse viidud kõik töökeskkonnaalased,
tervishoiualased ja tuletõrjealased nõuded. Lisaks oleme
loonud tehnoloogiliselt õige tootmiskeskkonna, kus kõik
seadmed on paigutatud loogilises, meie tootmistehnoloogiat järgivas järjekorras. Oluliselt avaramaks ja
valgusküllasemaks muutusid ka kontoritöötajate töötingimused. Uues majas saab täies ulatuses rakendada ka
tänapäevaseid IT ja muid lahendusi. Näiteks kogu maja on
kaetud wifi võrguga, kasutusel on ainult internetitelefonid,
maja on varustatud läbipääsusüsteemiga. Selliseid näiteid
võib tuua veel palju. Eesmärk oli luua töötajatele väga head
töötingimused ja luua eeldused efektiivsuse tõstmiseks
suurusjärgus kaks korda."
Kas Sarkop alustab uues mööblitehases uue toodangu
tootmisega?
"Uut toodangut esialgu plaanis ei ole. Töötame endiselt projektmööbli turul, st valmistame mööblit ja sisustust hotellidele,
restoranidele, büroodesse, muuseumidele, koolidele jne. tellija
sisekujundusprojektide alusel. Oma toodet meil siiani ei ole olnud.
Tulevikuplaanides on ka oma tootegruppide väljatöötamine, seda
koostöös Eesti disaineritega.”
Mis on 15. aasta jooksul Sarkopis muutunud?
"Kõige olulisem muutus on see, et Sarkop ei ole enam allhanketöö

tegija, me ei ole enam pelgalt ka mööblivalmistaja. Täna positsioneerime ennast eelkõige projektijuhtimisfirmana, kellel on ka väga
kaasaegne mööblitehas."
AS-i Sarkop olid õnnitlemas ettevõtte kliendid, koostööpartnerid,
hankijad, kollegid-konkurendid ning ka Rae vallavanem. Meelelahutusliku poole eest vastutasid Villu Veski ja Sofia Rubina koos
bändiga
Sarkop on loodud 1992. aastal Eesti-Soome ühisfirmana ning aastast
2005 on Sarkop Eesti ettevõte. AS Sarkop toodab põhiliselt
plaatmaterjalidest mööblit ning ekspordib oma toodangut peamiselt
Soome.

Lugupeetud tarbijad!

VEE JA HEITVEE HINNAD MUUTUVAD!
Rae Vallavalitsuse määrusega nr. 5, 11. jaanuarist 2005.a.
kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2008. a vee-ettevõtja AS
ELVESO Peetri, Rae, Lehmja ja Järveküla külade ning Assaku
aleviku teeninduspiirkonnas järgmised veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinnad:

Palume AS ELVESO teeninduspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijatel teatada veearvesti näidud telefonidel 6031480
ja 6031496 või e-posti aadressil arvestid@elveso.ee
Ühtlasi palume, et koolid, lasteaiad, ujulad, korteriühistud, firmad
ja ka eraisikud, kelle andmed on muutunud, täpsustaks uusi
kontaktandmeid (asutuse, ettevõtte või isiku nimi; kontaktisiku
nimi; telefoni ja mobiiltelefoni numbrid; e-posti aadress ja
postiaadress; arvestite näitude teataja kontakt-andmed. Samuti
kontaktisiku nimi, kelle poole pöörduda arvestitele ja
mõõdikutele ligi pääsemiseks.

ASSAKU ALEVIK

Vesi
Kanal.*

Koduklient
k.m.-ta
k.m.-ga

Äriklient
k.m.-ta
k.m.-ga

10,49
9,89

18,78
24,14

12,38
11,67

22,16
28,48

PEETRI, RAE, LEHMJA, JÄRVEKÜLA KÜLAD

Vesi
Kanal.

Koduklient
k.m.-ta
k.m.-ga

Äriklient
k.m.-ta
k.m.-ga

10,49
11,61

18,78
25,85

12,38
13,70

* juhituna lokaalsesse reoveepuhastisse

22,16
30,50

Kinnistud, kus on vahetunud omanik või omanikud, palume ühendust võtta AS-iga ELVESO lepingute ümber vormistamiseks,
telefonil 603 14 96 Mairi Kärner või e-posti aadressil:
mairi@elveso.ee
AS ELVESO

15. septembril kadus ilus hall
emane kass, ( 8 aastane) Loo
alevikus. Palun abi minu
lemmiklooma otsimisel.
Kinnitamata andmetel nähti teda
viimati Lagedil. Kui keegi midagi
temast teab, palun helistada
telefonil 56255450 Mai Kattai.
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Jüri reoveepuhasti renoveerimine on lõppenud

2

8. septembril toimus põhjalikult renoveeritud Jüri
reoveepuhasti avamine.

Uuendatud reoveepuhastisse investeeriti ligi 8, 5 miljonit krooni,
millest 4, 5 miljoni krooniga toetas Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

oktoober 2007

Tartu aiameistrid tulid Lagedile

A

lion Est PL OÜ avas augustikuus Mexlem aiameistrite
Tallinna osakonna Lagedil.

Millest tekkis mõte Põhja-Eestisse osakond rajada?
Alion Est PL OÜ juhataja Lembit Krindal: "Mexlem Aiameistrid on
turul olnud aastast 1999. Nüüdseks on meie ettevõte arenenud ning
meie firmale tehtavad tellimused tulevad peamiselt Tallinnast või selle
lähiümbrusest. Seetõttu pidasime vajalikuks osakonna loomist, et
tellimuste täitmisel võimalikult vähe aega kaotada."
Mis firmaga on tegemist?
" Oleme aiamaterjali ja väravaautomaatika maaletoojad, müüjad ja
paigaldajad.
Meie meeskond projekteerib ja ehitab kiiresti parima kvaliteediga
piirdeaia ka kõige nõudlikumale kliendile igas Eestimaa paigas.

Vallavanem Raivo Uukkivi AS-i ELVESO juhatajat Toomas Heinaru õnnitlemas

Rae valla elanikke elektri, vee ja soojaga varustav ettevõte, AS
ELVESO juhatuse esimehe Toomas Heinaru sõnul muutub veeettevõtja tegevus nüüd oluliselt keskkonnasäästlikumaks.
„Võttes arvesse, millist kahju amortiseerunud või puuduv reoveepuhasti keskkonnale teeb, pidasime vajalikuks need investeeringud teha," sõnas Heinaru. „Mitte kõik ettevõtted ei saa selliste
kulutuste vajalikkusest
kahjuks aru," lisas ta.
Heinaru kinnitusel ei
ole Jüri vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijatel vaja lähitulevikus teenuste hinnatõusu karta.
Avatud Jüri reoveepuhastiga lõppes
reoveesüsteemi kor- Renoveeritud reoveepuhasti
rastamise esimene etapp. Teise etapina korrastatakse pärast Euroopa
Liidu poolset rahastamist reovee kogumise torustike süsteem.
Kolmanda etapina suunatakse suuremad reostajad 2008. aasta
esimesel poolel Tallinna reoveepuhastisse. Nii Kalevi kommivabrikust kui RIMI´st Rae valla reoveesüsteemi sisenev reovesi on
nõuetekohaselt eelpuhastamata ja häirib täna perioodiliselt ka AS
ELVESO uue puhasti tööd.

Tegeleme iga projektiga individuaalselt, töötades välja kliendi
nõudmistele kõige sobilikuma ning optimaalsema lahenduse. Meie
tootevalikusse kuuluvad aiad (keevisvõrk, punutud võrk, paneel,
mobiil, varb, metall, puit, betoon, spordirajatiste, okastraat, aiapost
jm.), väravad (liugvärav, tiibvärav, jalgvärav), väravaautomaatika
(tiibvärava, liugvärava, garaaziukse), tõkkepuud, turnikeed,
pöörduksed, parkla tõkised jm. Meie pakutavad metallaiad on
vastupidavad ja turvalised ning püsivad aastakümmneid. Alati pakume
ka nõustamisteenust kogu teostava töö protsessi käigus ja ka hiljem."
Pakute ka väravaautomaatikat, kelle toodanguga on tegemist?
"Pakutav väravaautomaatika pärineb 30. aastase kogemusega firmast
Beninca. Toodang on meie kliimas väga vastupidav ning töökindel.
Beninca automaatikat on võimalik töötama panna väga erineval moel
(kaardiga, kaugjuhtimispuldiga, mobiiltelefoniga jm.). Beninca
toodab automaatseid kui ka käsitsi avatavaid - suletavaid
parkimiskoha hoidjaid."
Alion Est PL OÜ asub Lagedil aadressil Killustiku 8.

Vallavanem õnnitles vastsündinuid
30. septembril kogunesid vastsündinud vallaelanikud koos
vanematega Rae Kultuurikeskusesse vallavanema vastuvõtule. Iga värske vallakodanik
sai omanimelise sünnidaatumiga hõbelusika ning sooja
sõna ja käepigistuse vallavanemalt.
Õnnitletute hulgas oli ka kaks
paari kaksikuid.

Nende laste hõbelusikad, kes ei
saanud vastuvõtul osaleda, ootavad
oma omanikke valla registripidaja
juures.
Täpsem info e-postiaadressil
mare.juurikas@rae.ee
või telefonil 60 56 756.
Kõikidele vastuvõtul osalenutele
saadame grupipildi posti teel koju.
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Vallavolikogu võttis menetlusse valla arengukava ajakohastamise

A

rengukava on strateegiline dokument, millega antakse suund valla
arengutele pikemas perspektiivis aga
samas sisaldab ta ka detailsemat tegevuskava lühemaks perioodiks. Valla eelarve
koostamisel lähtutakse arengukavas
seatud prioriteetidest.
Arengukava tuleb vastavalt õigusaktidele
kord aastas ülevaadata, teha kokkuvõte selle
kava täitmisest, vajadusel kohendada ning
rõhutada eesseisvate aastate prioriteete.
Seaduseandja näeb ette, et volikogu menetlusse saadetakse ajakohastatud arengukava
enne 1.oktoobrit.
Rae valla arengukava võeti vastu 2005. a
septembris, eelmisel (2006) aastal ei olnud
midagi muuta, sest kõik teemad kattusid
vajadustega. 2006. a riigikontroll kontrollis
strateegiliste dokumentide teemat üle vabariigi. Ka Rae vald sattus valimisse ja oli üks
vähestest, kellega enam-vähem rahule jäädi.
Vallavalitsus on vaadanud üle kehtiva arengukava, teinud kokkuvõtte tehtust ajavahemikul 2005-2007, rõhutanud prioriteete,
esitanud prioriteetidele vastava tegevuskava
koos võimalike vahendite nõudlusega,
koostanud valla investeerimisvõimet iseloomustava analüüsi, analüüsinud rahvastiku
juurdekasvu trende kandipõhiselt, analüüsinud ettevõtlust valla territooriumil ja
esitanud materjalid volikogule heakskiitmiseks.
Mida siis enim rõhutatud on? Nagu eelnevalt ütlesin – tegemist ei ole uue arengukava
24. septembril toimus Rae Kultuurikeskuses Jüri-Aruküla maantee km 0,1-5,1
(Jüri-Pajupea lõik) rekonstrueerimise
projekti avalik tutvustamine.
Kohale tulid kõik asjast huvitatud isikud, kes
said Maanteeameti esindajaile küsimusi
esitada. Tähelepanu pälvis Seli küla esindajate küsimus, millal on lootust Seli küla läbiv
tee muuta sõidetavaks. Maanteeameti esindaja keeldus aga küsimusele vastust andmast,
põhjendades, et hetkel arutatakse vaid Jüri –
Aruküla maanteelõiku.
Küsimusi tõusetus ka Rae valla üldplaneeringu kohta.
Vallavalitsuse kommentaar ringtee ja
Aruküla tee projektide avalikul arutelul
"On meie õnn, et ühele ajale on sattunud
Tallinna ringtee ja Aruküla tee projekteerimine ning ka Jüri üldplaneeringu koostamine. See annab meile võimaluse konstruktiivselt kaasa rääkida nendes küsimustes just
lahenduste osas, kuidas tulevikus Jüri alevikku sisse sõita ja kuidas võimalikult vältida
Aruküla tee Jüri alevikku läbival osal rasketranspordi ja transiidi liikumist. Probleem
tõusetus ringtee projekteerimisega. Nimelt ei
saa rajada kahetasemelist ristmikku sellesse
kohta, kus täna toimub Jürisse sissesõit. Saab
rajada vaid riste, millega saab ületada ringtee,

tegemisega vaid olemasoleva muutmisega
vastavalt tänastele probleemipüstitustele.
• Seega on arengukavast püütud ellimineerida need punktid, mis jäänud ajalukku
kas otseselt nende täitmise tõttu või mida täna
enam täita ei ole mõistlik.
• Juurde on toodud täna aktuaalsed küsimused, mis eelnevas kavas olid pealiskaudsemalt puudutatud või ei olnud neist räägitud
üldse. Näiteks üldse ei olnud 2005. a tekstis
räägitud Taaramäe lasteaia juurdeehitusest,
sest toona arvestati vaid ühe lasteaia Jürisse
juurdeehituse vajadusega. Teema tõusetus
eelmisel aastal, 2007. a eelarve ettevalmistamisel. Seega on Taaramäe lasteaia laiendus
ajakohastatud variandis lisatud. Samuti on
tugevamalt toonitatud Ringi kinnistu arendamist Rae Vabaajakeskuseks ja teemapark
"Väike Eesti" rajamist Rae valda. Arvestades
erinevatest fondidest raha taotlemise võimalusi oleme rõhutanud ka Kurna pargi korrastamist ja mõisakompleksi taastamist.
Kuna vahepealsel perioodil on muutunud
välised tingimused erinevatel tehnilise
infrastruktuuriga seonduvates küsimustes
(nt. kütuste hinnapoliitika või ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni rajamine on paberilt reaalsuseks saanud), on ka kommunaalmajandusega
seonduvat muudetud. Siinjuures peab tänama
AS-i ELVESO spetsialiste, kelle abiga see töö
tehti. Maha on võetud ka küsimus AS
ELVESO võõrandamisest ja seega jääb firma
100%-lt Rae valla omandisse.
• On täpsustatud niivõrd kui võimalik
statistilisi andmeid, millest otsuste tegemisel
lähtutakse – rahvastiku juurdekasv, arendus-

kuid millelt ringteele mahasõite pole ja millele ringteelt sõita ei saa. Lühidalt on tegemist
vaid sillaga. Ristmik on aga lahendus, mis
võimaldab igatpidi ristuvatel teedel liigelda –
ringteelt Jürisse või Põrguväljale keerata ja
vastupidi. Kahjuks on teede projekteerimisnormid, mis ei luba sellise kategooriaga teel
projekteerida ega ehitada kahte eritasemelist
ristmikku üksteisele lähemale kui 1 km.
Ringtee projekteerijad pakkusid seepeale
välja, et põhiristmik hakkaks olema tänase nn
kirikuristmiku kohal ehk Karla ristmiku.
Selline lahendus ei ole tehtud Jüri aleviku
olukorrale mõeldes vaid panustades põhiliselt transiidile Aruküla suunas. Samuti oleks
säilinud vajadus rajada ringteega paralleelne
tee, mis viiks sellelt ristmikult tagasi Jüri
tehnoparki või lubada kogu tehnoparki suunduval tehnikal ikkagi läbida Aruküla teed.

tegevusega seonduv, tuluprognoos jms.
• Kuivõrd Rae vald on kiires arengufaasis,
siis on saanud põhjalikuma kajastuse ka
turvalisust kajastav osa.
Paaris analüüsis kaasasime konsultandi.
• Oluline osa ülikiire kasvuga vallas on
rahvastiku juurdekasvu prognoosimine. Seda
osa on arengukavas uuendatud arvestades
planeeringute menetlusest saadud täpsustatud informatsiooni. Oluline on muudatus, et
rahvastikuandmeid hinnati nn kandipõhiselt.
Seda infot on vaja planeerimaks sotsiaalset
infrastruktuuri näiteks lasteaedu, kuid
kindlasti ka koole, spordi ja vabaajaveetmise
võimalusi
• Analüüsiti ettevõtlust Rae vallas. Siinkohal on muidugi vaja täpsustada, et andmed,
mida kasutada oli võimalik, on aastast 2005,
sest analüüsi hetkeks polnud 2006. aasta
kokkuvõtted veel saabunud. Pikemas perspektiivis on aga alused audentse analüüsi
tegemiseks tagatud
• Olulise osana tuleb rõhutada Lisas 2
esitatud investeerimisvõime analüüsi, mille
kokkuvõtteks soovitaks tutvuda koondtabeliga ja sealt saame näha, milline on Rae valla
investeerimisvõime järgneval 4-l aastal kui
arvestada vaid regulaarseid tulusid. See
analüüs kummutab järjekordselt müüdi linnalähedaste valdade rikkusest.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
Arengukava ajakohastamise eelnõuga, koos
kõikide volikogule esitatud materjalidega
saab tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee
Selline olukord säilitaks raskeveosed aleviku
sees, keskkonnareostus isegi suureneks, sest
objektile jõudmiseks sõidab veduk näiteks
Tartu mnt-lt Karla ristmikuni ja sealt tagasi
Jüri tehnoparki.
Kuivõrd paralleelselt toimus ka Aruküla tee
projekteerimine siis leiti ideaalilähedane võimalus, millega oleks maandatud pea kõik
riskid ja mis teeks mugavaks sisse- ja väljasõidu igale jürikale või tema külalisele ning
millise realiseerumine aitaks Aruküla teelt
aleviku sees ellimineerida raskeveosed samas
häirimata meie tehnopiirkondade olukorda.
Ütlesin, et ideaalilähedase. Miks mitte ideaalse? Põhjus on selles, et ükskõik, millist
otsust tehakse, kedagi see ikka ärritab ja kellegi huve ikka riivab. Tihti on emotsionaalne
laeng suurem kui tegelik riive. Reeglina on
nendeks, kelle huve riivatakse, piirnevate
maade omanikud. Samas tuleb kaaluda ja
otsustada, milline variant riivab kõige väiksemat osa ja millest sealjuures tõuseb kasu
maksimaalselt paljudele. Kuna kõnealune
sissesõidu variant Jürisse on pikalt ja mitmete
ekspertidega läbi mängitud ja arutatud siis siit
ka see seisukoht, et tegemist on ideaalilähedase variandiga ja on kasulik kõigile. Läbi
maa väärtuse tõusu ka nendele, kellele täna
tundub, et nende huve riivatakse"
Rae Vallavalitsus
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Kas ühistransporti hakkab korraldama munitsipaalettevõte?
21.septembril 2007.a avaldas Harju Maavalitsus pressiteate, mille kohaselt Harju
maavanem Värner Lootsmann kutsub kokku
nõupidamise, et arutada maakondliku bussiettevõtte moodustamist Tallinna Autobussikoondise baasil. Selle pressiteate peale on
paljudel tekkinud rida küsimusi. Kas lõpusirgel olevad riigihanked tühistatakse ja
Harjumaal hakkab teenust osutama Tallinna
Autobussikoondis (TAK)? Millal võib näha
Harjumaa teedel vuramas TAK'i uusi rohelist
värvi busse? Võin väita seda, et see ei saa
toimuma veel homme ega ülehomme. Püüan
selgitada millest ajendatuna on Harju maavanem teinud Tallinna Linnavalitsusele
eelpool nimetatud ettepaneku.
Alates aastast 2001 on püütud Harju
maakonnas riigihanke korras leida bussifirmat, kes pakuks harjumaalastele ühistransporditeenust. Tookordne hange sumbus
kohtuvaidlustesse. Eelmise aasta lõpul
kuulutas Harjumaa Ühistranspordikeskus
välja uue hanke. Loodan, et ligi aastane
hankeprotsess jõuab 2007.a. detsembriks
eduka lõpuni vähemalt Harju maakonna
kolmel suunal. Idasuunal küll hange
ebaõnnestus nii, et selle hankega alustame
otsast peale1.
Tekib tahtmatult küsimus, kas kogu protsess
harjumaalaste sõiduvajaduste rahuldamiseks
ühistranspordiga peab olema nii vaevarikas.
Lahendeid on mitmeid, näiteks muuta seadusandlust (ühistranspordiseadus, riigihangete seadus), mis on pikk protsess ning
ennustada, et see lõpeks elanike ja omavalitsusjuhte rahuldava tulemusega, on rohkem
kui küsitav. Üheks võimaluseks on leida
lahend kehtiva seadusandluse raames – riigihangete seadus lubab teenust osta riigihanget
välja kuulutamata ettevõttelt, mille omani-

keks on teenust kasutavad omavalitsused.
Riigihangete seadus ütleb järgmist:
§ 14. Erandid
(1) Käesolevas seaduses sätestatud korda ei
ole hankija kohustatud rakendama, kui: ...
13) hankija sõlmib lepingu äriühinguga,
mille kõik aktsiad või osad kuuluvad otseselt
sellele hankijale või talle koos teiste hankijatega, või sihtasutusega, mille ainuasutaja
on see hankija või mille kõik asutajad on see
hankija koos teiste hankijatega ja mille
tegevus on peamiselt seotud asjade müümisega, teenuste osutamisega või ehitustööde
tegemisega tema osanikuks või aktsionäriks
või asutajaks olevatele hankijatele, tingimusel et see äriühing või sihtasutus on
hankijale müüdavad asjad või asjade
valmistamiseks, teenuste osutamiseks või
ehitustööde tegemiseks vajalikud vahendid
hankinud samas korras, nagu oleks
käesolevast seadusest lähtuvalt pidanud
hankima see hankija ise.
Sellest tulenevalt võivad omavalitsused
asutada nn munitsipaalettevõtte, mille kaudu
ise veoteenust korraldada. Selle ülesande
täitmine ehk uue ettevõtte loomine on palju
vaeva nõudev protsess. Lisaks busside soetamisele tuleb ka nende hoolduseks luua
tehniline baas. Nullist alustades võtab protsess päris palju aega ja ressurssi. Samas on
Harjumaal, Tallinna linnas edukalt toimiv
ettevõte olemas. Tekib küsimus, et miks me ei
võiks teenust TAK'ilt tellida. Mõte on küll hea
aga seda ei võimalda praegune seadusandlus.
Tulenevalt seadustest saab TAK'ilt teenust
tellida tema omanik ehk Tallinna linn ja just
oma transpordivajaduste rahuldamiseks.
Selleks, et TAK saaks teenust osutada kogu
Harju maakonnas, peavad tema omanikeringi
kuuluma ka kõik Harjumaa omavalitsused.

See oleks asjade liikuma panemise esimene
etapp. Kõigepealt aga peab asjast huvitatud
olema ka Tallinna linn kui TAK'i praegune
ainuomanik. Pärast Tallinna linnalt põhimõttelise nõusoleku saamist võime asuda läbirääkimiste laua taha, et alustada võimaluste
otsimist parima võimaliku lahendi saamiseks.
Tahes tahtmata tekib küsimus, et kaua see
kõik võib aega võtta. Täpset ajakava on raske
ennustada, kuid hinnanguliselt neli kuni viis
aastat. Küsite, et miks nii kaua. Läbirääkimised Tallinna linna ja KOV juhtide vahel,
koos äriplaani koostamisega, võivad aega
võtta orienteeruvalt kuni pool aastat. Peale
äriplaani valmimist ning selle heakskiitmist
on vaja leida rahastamisvõimalused, mis võib
kesta orienteeruvalt aasta kuni poolteist ja
sellegi peavad heaks kiitma kõik Harjumaa
24 omavalitsust. Järgneb busside soetamine.
Neid on vaja praeguste hinnangute järgi
umbes 100, kuid võimalik, et isegi rohkem.
Protsess nõuab riigihanke läbiviimist, mille
kestus on kuni kaksteist kuud. Peale edukat
hanget, kulub uute busside tarnimiseks
orienteeruvalt kuni kaks aastat. Kokku
saamegi viis aastat. Selle variandi käivitamise järel võimegi näha rohelist värvi TAKi
busse Harjumaal vuramas alles aastal 2013.
Et see üks võimalikest lahenditest ellu viia,
peame otsuseid langetama juba täna.
Selle kõige taga oli HOL juhatuse palve
maavanemale - esitada ettepanek Tallinna
Linnavalitsusele seisukoha võtmiseks.
Eks lähitulevik näitab, kuhu suunas edasi
liikuma hakkame.
Ago Kokser
Harjumaa ÜTK
tegevdirektor
1

Rae valda ei puuduta

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust
05. oktoobrist kuni 19. oktoobrini 2007:
Kadaka küla Uus-Kristjani kinnistu maatükk II
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kruntideks jagamine ning moodustavatele kruntidele
ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine. Planeeritava ala suurus on 1,0 ha.
Kadaka küla Viikmanni kinnistu maatükk IV
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kruntideks jagamine ning moodustavatele kruntidele
ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine. Planeeritava ala suurus on 1,0 ha.
Rae küla Prügi kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri – ja tootmismaaks, määrata kruntidele ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsuteed. Planeeritava ala suurus on 4,5 ha.
Järveküla küla Inno-I kinnistu maatükid I ja II
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kruntideks jagamine ning moodustavatele kruntidele
ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine. Planeeritava ala suurus on 3,2 ha.
Jüri alevik Aaviku tee 28
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine kaheks väikeelamu krundiks ning kruntidele ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkudega
varustamine ja juurdepääsuteede rajamine. Planeeritava ala suurus on 0,3 ha.
Aaviku küla Tiigi tn 16
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine kaheks äri – ja tootmismaa krundiks, määrata kruntidele ehitusõigus ja
hoonestustingimused.
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 19. oktoobriks kella 14:00
või e-posti aadressil info@rae.ee
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Õiguskindlus või vaenulikkus
S

eptembrikuu Rae Sõnumites nr. 8 on
Rae vallavalitsus andnud ülevaate
21. augustil käesoleval aastal toimunud
volikogu istungist.
Ei hakka diskuteerima selle üle, miks annab
ülevaadet ja kommenteerib volikogu istungit
vallavalitsus, kuigi normaalne oleks, et seda
teeb volikogu esimees või sekretär.
Aga asja juurde.
Volikogu liikme kohustus – ei sõnavõtmist ega kommentaari!
Volikogu istungil otsustati vallavanemale
Uukkivile loa andmist Õie lasteaia ehituse ja
Taaramäe lasteaia juurdeehituse töövõtulepingute allkirjastamiseks.
Pealtnäha on tegemist kauaoodatud ja
võimu teostajatele (KE ja RE) hädavajaliku
otsusega, kuna lasteaedade teema on ülimalt
aktuaalne ning igasugune leevendus on
teretulnud. Volikogu seisukohalt on mitte
üksi normaalne vaid ka vajalik, et kõik
nõutavad eeltoimingud on tehtud ning otsuse

Vallavanema kommentaar
Eelmises Rae valla ajalehes „Rae Sõnumid" avaldatud volikogu ülevaates räägiti
tõe-poolest lasteaedade lepingutest ja
sellest, et volikogus anti nende lepingute
sõlmimiseks õigused vallavanemale, samuti
ka sellest, et volikogu liige Rosenfeld
hääletas selles teemas vastu. Ülevaates
esitati ka küsimus, et miks volikogu liige,
kellel õpetaja ettevalmistus, nii lastevaenulikult käitub. Õhku jäänud küsimusele sai
loomulikult vastata kõige täpsemalt vastuhääletaja ise. Rosenfeld avaldaski soovi
kommentaariks.
Paraku ei leia me kirjatükist vastust vastamata küsimusele vaid saame teada näiteks,
et kauaaegne volikogu liige - kes on olnud
mitmel korral ka selle esinduskogu juht ning
isegi 16 päeva proovinud tööd vallavanemana – on seisukohal, et tema kohustuseks
on „ei sõnavõtmist, ei kommentaarii".
Mingil vaid temale omasel viisil on
püüdnud Rosenfeld põhjendada ka oma
vastuhääletamist. Samu põhjendusi ja
küsimusi esitas ta ka volikogus ja juba seal
selgitati talle, et need pole antud otsuse
tegemisel hoopiski mitte olulised.
1. Väidetavalt ei saa sõlmida lepingut, kui
detailplaneering pole kehtestatud. Saab
ikka, kui selle lepingu koosseisus on ettenähtud projekteerimistegevus. Detailplaneeringu menetluse lõppfaas ja luba

tegemine lähtub eeltöö tulemustest.
Õie lasteaia puhul on olukord põhimõtteliselt teistsugune. Selguse huvides toon
probleemid alljärgnevalt:
1. Volikogule toodi asi otsustamiseks Õie
lasteaia detailplaneeringu avalikustamise
ajal. Kas on see olukord mõistetav kui arutatakse ehituse ja projekteerimise töövõtu
lepingut ning samas puudub kehtestatud
detailplaneering, mis määrab ehitise tingimused?
2. Detailplaneeringu avalikustamise ajal
tehtud märkused jäid vallavalitsuse poolt
arvestamata põhjendusega, et asi on juba
otsustatud ning midagi enam muuta ei saa?!
Paraku annab seadus inimestele võimaluse ja
õiguse just detailplaneeringu avalikustamisel
teha oma märkused ja ettepanekud, mille
menetlemiseks on kindel reglement ning
ettemääratusest küll rääkida ei saa.

näidata sõlmitavaid lepinguid (sõlmitavate lepingute maht on ligi 100 miljonit
krooni!), et oleks võimalik tutvuda lepingu
tingimustega. Vallavalitsuse vastus oli
lühike ja selge – lepingut ei saa ega näe!!
Kuidas on võimalik anda nõusolekut lepingule, millega ei antud võimalust tutvuda ja
mida pole lugenud? Ja kas seda saab
tituleerida lastevaenulikkuseks kui volikogu liige ei anna pimesi nõusolekut
tehingu tegemiseks, mille tingimustest pole
õrna aimugi?
On väga kahetsusväärne kui vallavalitsus,
kelle tööandjaks on volikogu, tegeleb teadlikult vale informatsiooni levitamisega ja seda
veel nn. ametlikus häälekandjas. Ma väga
loodan, et taolised asjad enam ei kordu.

Millest siis tekkis erutus volikogu istungil?
Nõusoleku andmisel ehituslepingute sõlmimise küsimuses palusin vallavalitsusel

lepingu sõlmimiseks, millega antakse
võimalus alustada tööprojektide koostamisega ei häiri üksteist. Arvestades vajadust
operatiivseks tegutsemiseks lasteaiakohtade
juurde tekitamisel, siis võib otsuse tegemist
enne detailplaneeringu kehtestamist põhjendada ka just sellesama operatiivsusega.
Muide tänaseks on detailplaneering ka
kehtestatud.
2. Eriti imelik on väide, et kui ei näidata
lepinguid, siis ei saa anda luba selle allkirjastamiseks??? Volikogu liige ilmselt ei
ole üldse aru saanud – ei volikogus ega ka
mitte eelmises lehes toodud – põhjendustest.
Nimelt oli volikogu kooskõlastus vajalik
mitte lepingute sisule nõusoleku andmiseks
vaid tegu oli loa andmisega sõlmida leping,
mis hõlmab kahte eelarve aastat. Tulevikku
ulatuvat vahendite kasutust saab lubada vaid
volikogu ja see oligi otsuse sisu. Lepingu
sisu ja selle täitmise eest vastutab juba
otseselt vallavalitsus ja mitte esinduskogu.
Otsene vale on aga väide, et Rosenfeldil ei
lubatud lepingutega tutvuda. Konkreetse
otsuse tegemise ajal lepinguid ju polnud
veel! Oli riigihanke tulemus ja teada palju
lasteaiad maksma lähevad ning oli teada ka
ajaperiood, mille jooksul leping realiseerub.
Ülejäänud lepingu ettevalmistus alles käis.
Lepinguga on igal volikogu liikmel
loomulikult õigus tutvuda, aga seda saab
teha alles siis kui need on allkirjastatud.

Meelis Rosenfeld
Vallavolikogu liige

Mis puudutab väidet, et volikogu tegemistest peab ülevaate andma volikogu esimees,
siis see pole tõsiseltvõetav. Tähtis on
informatsiooni jõudmine kodanikeni ja
mitte see, kes selle kirjutab. Tähtis on
avatus. Vaatasin ka neid Rae Sõnumeid,
mida anti välja erinevate volikogu esimeeste
ajal varasematel perioodidel. Leidsin, et
kuni 2003.a. polnud üldse kombeks anda
infot sellest, mida volinikud teevad. Seega
hoiti valijaid teadmatuses valitute tegevuse
suhtes ka ajal kui austatud Rosenfeld oli
volikogu esimeheks. Seega konstanteering,
mille volikogu liige tegi, on pehmelt öeldes
kummaline.
Kokkuvõtteks peab ütlema, et on kahju kui
inimene elab vaid oma maailmas ja hakkab
ise uskuma oma peas konstrueeritud teooriaid ning isegi ei kuula mis talle räägitakse.
Erutatud seisundis on tänases volikogus
reeglina vaid üks isik ja seda just põhjusel, et
elab oma disainitud maailmas ja ei mõista
miks teised sinna ei sobi või veel enam –
sinna sobida ei taha.
Kaastundlikkusest soovin - võta puhkust
Meelis!

Raivo Uukkivi
Vallavanem
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute
algatamisest:
Soodevahe küla Varivere tee 1 kinnistu
Algatatud Rae Vallavalitsuse 19. juuni 2007 korraldusega nr 948
w
Rae küla Vana-Viskari kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 19. juuni 2007 korraldusega nr 948
w
Peetri küla Järveääre ja Järveääre PK kinnistud
Algatatud Rae Vallavalitsuse 24. juuli 2007 korraldusega nr 1174
w
Kurna küla Põllumehe kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. augusti 2007 otsusega nr 301
w
Järveküla küla Taliniidu kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. augusti 2007 otsusega nr 302
w
Järveküla küla Juhani III kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. augusti 2007 otsusega nr 306
järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:
w
Peetri
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küla Allika kinnistu maatüki II, Vooremaa ja VanaLepiku IV kinnistute ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. juuli 2007 korraldusega nr
1146Allika kinnistu maatüki II, Vooremaa ja Vana-Lepiku IV kinnistute 7,99 ha suurusele maa-alale on kavandatud 11 äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega krunti äri- ja tootmishoonete ehitamiseks, 1 ärimaa
sihtotstarbega krunt automaattankla ehitamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt radari alajaamale, 3 tootmismaa sihtotstarbega krunti
alajaamade ehitamiseks ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt
avaliku kasutusega juurdepääsuteede rajamiseks.
w
Peetri küla Läike tee põik 5 ja 7, Sära tee 7 ja 8 ning Helgi tee 9
kinnistute ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 07. augusti 2007 korraldusega nr 1232
Peetri küla Läike tee põik 5 ja 7, Sära tee 7 ja 8 ning Helgi tee 9
kinnistute ja lähiala 2,1 ha suurusele maa-alale kavandatud 5 äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega krunti büroo- ja laohoonete ehitamiseks ja 2
transpordimaa sihtotstarbega krunti planeeringuala teenindavate
avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks.
w
Peetri küla Tähnase tee, Helgi tee ja Leevikese tee kinnistute
piirkond ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 04. septembri 2007 korraldusega nr
1381Peetri küla Tähnase tee, Helgi tee ja Leevikese tee kinnistute
piirkonna ja lähiala 2,95 ha suurusele maa-alale kavandatud 16 äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega krunti äri- ja tootmishoonete ehita-miseks,
2 tootmismaa sihtotstarbega krunti alajaama ja tuuletõrje veehoidlate
ehitamiseks ning 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti planeeringuala
teenindavate avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks

w
Jüri

alevik Õie elamukvartali I etapi (Õie Lasteaed) detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 25. septembri 2007 otsusega nr 315
Õie 1 kinnistu 1,2 ha suurusele maa-alale on kavandatud sotsiaalmaa
sihtotstarbega lasteaia krunt.
w
Peetri küla Allika kinnistu maatüki II, Vooremaa ja VanaLepiku IV kinnistute ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. juuli 2007 korraldusega nr 1146
Allika kinnistu maatüki II, Vooremaa ja Vana-Lepiku IV kinnistute
7,99 ha suurusele maa-alale on kavandatud 11 äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega krunti äri- ja tootmishoonete ehitamiseks, 1 ärimaa
sihtotstarbega krunt automaattankla ehitamiseks, 1 tootmismaa
sihtotstarbega krunt radari alajaamale, 3 tootmismaa sihtotstarbega
krunti alajaamade ehitamiseks ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt
avaliku kasutusega juurdepääsuteede rajamiseks.
w
Jüri alevik Terikualuse kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 07. augusti 2007 korraldusega nr 1232
Peetri küla Läike tee põik 5 ja 7, Sära tee 7 ja 8 ning Helgi tee 9
kinnistute ja lähiala 2,1 ha suurusele maa-alale kavandatud 5 äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega krunti büroo- ja laohoonete ehitamiseks ja 2
transpordimaa sihtotstarbega krunti planeeringuala teenindavate
avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks
w
Vaskjala küla Mauruse kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. augusti 2007 otsusega nr 304
Mauruse kinnistu 4,64 ha suurusele maa-alale on kavandatud 8
elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute (pereelamute)
ehitamiseks, 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti puurkaevu ning
kogumismahuti, tuletõrje veehoidla ja perspektiivse reoveepumpla
rajamiseks, 1 maa-tulundusmaa sihtotstarbega krunt ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsuteede rajamiseks.
w
Jüri alevik Terikualuse kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. augusti 2007 otsusega nr 305
Terikualuse kinnistu 10,8 ha suurusele maa-alale on kavandatud 16
äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunti äri- ja tootmishoonete ehitamiseks, 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti alajaamade ehitamiseks ja
4 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede rajamiseks.
w
Jüri alevik Ehituse 26 maaüksus (Taaramäe Lasteaed)
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 28. augusti 2007 korraldusega nr 1352
Detailplaneeringuga on ette nähtud kinnistu moodustamine, maakasutuse sihtotstarbe määramine ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine lasteaiale juurdeehituse ehitamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 1,26 ha.
ja järgmise detailplaneeringu mittekehtestamisest:
w
Kurna küla Tamme kinnistu
Rae Vallavolikogu 21. augusti 2007 otsus nr 295

Austatud lemmiklooma omanik!
Viimasel ajal on Rae vallas liialt palju tulnud hulkuvaid koeri ja kasse püüda ning
varjupaika toimetada, sest paljud neist külvavad hirmu vallaelanike seas.
Just sügisel hüljatakse palju kasse, on see
tingitud siis nn talvekorterisse tagasi kolimisest või on kevadisest armasast karvapallist kasvanud suur kass ja huvi lemmiku
vastu kaob.
Hulkuva koera ja/või kassi kinnipüüdmine
ja varjupaika toimetamine nõuab aga vallalt
rahalisi kulusid ja aega ning selle "töö" peale
ei ole eraldi inimest, kuid vallarahva heaolu

tagamiseks on vald siiani loomaomanike täitmata kohustustest tulenevad tagajärjed suutnud likvideerida.
Paljud loomaomanikud aga leiavad igati
normaalse oleva, et vald nende lemmiklooma
varjupaika toimetab ning seal lemmiku kõht
täis söödetakse ning seejärel tuleb sirge
seljaga omanik ning viib looma koju tagasi.
Ning selline skeem kordub taas kui lemmikul
kõht tühjaks läheb ja loomaomanikul aega
ega tahtmist temaga tegeleda ei ole.
Edaspidi hakkab Rae vald identifitseerima
oma lemmiku eest mitte hoolitsevaid isikuid

ning varjupaiga kulusid loomaomanikelt
sisse nõudma (kulud sisaldavad looma
püüdmist, transporti varjupaika, vaktsineerimist, pesemist, hoidmist 14 päeva ja ka
vajadusel tehtud operatsioone loomadele).
Kulu ühe looma pealt võib ulatuda kuni 2500
kroonini.
Niisiis armas loomaomanik, palun hoia oma
lemmik kodus ja hoolitse tema eest nagu kord
ja kohus!
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Lapsed sissetulekuks
R

iik võitleb kõikvõimalike vahenditega rahvuse säilimise eest. See
võitlus on üllas ja meie kõigi huvides.

Ühe vahendina tõstetakse pidevalt mitmesuguste toetuste suurust j
aka arvu. Meedia rõõmustab meid üksikute positiivsete näidetega
linnast – maakonnast, kus sündivus ületas surevuse. Nagu alati on igal
heal ka oma halb pool. Leidub tööpõlgureist noori, kes on läinud
lapsemuretsemise teele puht ärilistel kaalutlustel. Teatava intervalliga
muretsetud lapsed võimaldavad üksikemal ilma töökohustuseta
äraelamise. Probleem meie kõigi jaoks on aga selles, et lapsed
kasvavad aegapidi suureks ja peale vihmapidava katusealuse ja
elementaarse toidu vajavad nad ka kasvatust. Kui me muretseme aeda
noore õunapuuistiku siis toestame ta kahe kepi ja traadi abil suunates
nii sirgelt kõrgusse tõusma siis samas oleme Lapimaal näinud kaski,
millede tüvi meenutab korgitseri.

Sõimerühmad, võimalik, et isegi ööpäevased, kaasaegsed lasteaiad,
tugeva kaadriga varustatud algkoolid panevad aluse sellele, et
kampaanial "tõstke iivet" oleks kasu ka meie tuleviku ühiskonnale.
"Kas mäletate, et vanemahüvitis tänasel kujul kehtestati mitte
valurahaks sünnitamise eest vaid tagamaks võimaluse
pühenduda täielikult oma lapse kasvatamisele. Kindlasti ei
olnud vanemahüvitise mõte lisatasu saamine ja koheselt peale
sünnitamist tööle asumine. M.Maripuu 25.09.2007 Päevalehes. Harjumaa omavalitsuste juhid nõustuvad sotsiaalministriga ja veel enam – teevad ettepaneku pikendada
vanemahüvitise perioodi ning võtta võimalus hüvitist saaval
vanemal töötada ning kohustus kohalikult omavalitsuselt
nendele lastele lasteaia tagamiseks hüvituse saamise
perioodil.”
Vallavalitsus

Ilma suunamiseta kasvamine toob kaasa
vead, mis ei ole hiljem parandatavad.
Üks kõige levinum väärarvamus on: saab vanemaks, läheb
targemaks. Iseenesest ei juhtu aga midagi. Hilisemad vead püütakse
ajada kooli kaela. Kool ei ole võimeline koolieelses eas tehtud vigu
parandama. Võib mõne "kõveruse veidi sirgemaks koolutada", kuid
sirgeks seda kohta enam ei saa. Mis siis on ainsaks mõjuvaks
kasvatusteguriks isekasvamisel? Ainult ümbritseva elu eeskujud. Kui
ema ja ka isa (kui ta olemas on) käivad pidevalt ringi tossav sigaret
hambus, ei suuda ükski pedagoog koolipõlves lapsele selgeks teha, et
see on halb. Sest nii või teisiti on vanem lapsele kõige lähem inimene.
Nüüd oleme jõudnud tulemuseni, kus kampaania "Suitsuvaba klass"
haarab juba 4. klassi õpilased. Ja seda ajal, kus kõik põhjamaad,
Ameerika Ühendriigid, Inglismaa ja teised arenenud maad on võtnud
suitsetamise suhtes kompromissitult eitava hoiaku.
Kui laps kasvab tühjade viina - ja õllepudelite hunnikus, saab sellest
ka poja elunorm. Kui isa, võõrasisa või ema sõber peksab purjus peaga
puruks kõik ettejuhtuva, saab sellest ka poja elunorm. Noortele
eeskujuks olev liikluseeskirjadele vilistamine viib igapäevaselt hauda
2-3 alla 20. aastast noorukit. Aitame alaealisel pojakesel 500-600
kroonise autoromu osta, ostame talle mopeedi teadmata, kas ta punasel
ja rohelisel värvilgi vahet teeb, kõik see viib paratamatu katastroofini.

"Kas teadsite, et 2007.a. jaanuarist-septembrini on tabatud
Rae vallas turvafirma Falck poolt alaealisi, kes on
liiluseeskirju rikkuvalt (lubadeta, kiivrita, mimekesi sõit, sõit
vales kohas jne) sõitnud ATV, motorolleri või mootorrattaga,
42 juhul. Lisades siia juhud, kui turvalisuse huvides pole
rikkuvaid juhte jälitatud ja tabatud.”
Vallavalitsus

On väga raske seista siis nooruki värske haua äärel, kuid veel raskem
on kui nooruk peab elama teadmisega, et ta on tapnud 2-3 täiesti süütut
noort inimest või rahulikult koduteel olevat vanurit. MÕELGEM!
Tänapäeval on vähenenud abortide arv. Hirm AIDSi ees on sundinud
tarvitama kaitsevahendeid. Ometi jäävad pea pooled naised rasedaks
juhuse tõttu. Olgu siis abieluvoodis või külakõrtsis. On läinud "moodi
" registreerimata abielud. Õnneks on "suurmood" vahetada
elukaaslane noorema vastu oma haripunkti ületanud. Isegi katide ja
viie naisega seitsme lapse saamise promomine meedias ei avalda enam
olulist mõju.
Ainsaks võimalikuks teeks olukorra parandamiseks on võtta lapsed
võimalikult varases eas professionaalsete kasvatajate hoole alla.

On mõttetu teha suuremate gümnaasiumide juurde ema-lapse klasse
(sünnitavad koolipingis) või korraldada kampaania "4-ndad klassid
suitsuvabaks" kui see, kes tahab saada lapse ei mõtle, et laps kasvab
kord suureks.
Võiärgem ahistagem homosid. Kui kõik oleksid ülistatud homod ei
oleks lapsi ega nendega seonduvaid probleeme. Elame ju vaid korra ja
pärast meid tulgu või veeuputus!

Sven- Allan Sagris
Kibestunud pedagoog

10 RAE SÕNUMID

Täiskasvanud õppija
nädala üritused
12.- 19. oktoobril 2007 tähistab täiskasvanud
õppija nädal (TÕN) oma 10. sünnipäeva.
Nädala raames toimuvad erinevad elukestvat
õpet propageerivad ja tutvustavad üritused
üle Eestimaa. Ka Jüri Gümnaasium koostöös
Rae vallaga võtab aktiivselt osa täiskasvanud
õppija nädala korraldamisest ning pakub
omalt poolt mitmeid huvitavaid üritusi.
Jüri Gümnaasiumis toimuvad üritused:
4. oktoober 2007 kell 13.00 – 15.00 – Õpibuss. Teema „Välismaal õppimise võimalused ja ohud”. Nõustajad viivad läbi lühiloengu/ülevaate, tutvustavad olemasolevaid
infomaterjale ja vastavad küsimustele.
Nõustajad: Terje Nurmsalu Tallinna ja Harjumaa Tööturu Ameti karjäärinõustaja ja
koolitaja ning Evi Mõttus Eesti Statistikaameti karjäärinõustaja ja koolitaja.
Vajalik eelregistreerimine aadressil:
piret.tamme@jyri.edu.ee.
Soovitavalt esitada küsimused kirjalikult.
Siidimaali kursus:
15. oktoober 2007 kell 18.00 – 21.00 I grupp
17. oktoober 2007 kell 18.00 – 21.00 II grupp
Siidimaali kursus ruumis 325.
Koolitaja: Marje Tahk.
Osalejatel palume eelnevalt registreerida
aadressil: piret.tamme@jyri.edu.ee
Klaasimaali kursus:
15. oktoober 2007 kell 17.30 – 19.00 I grupp
17. oktoober 2007 kell 17.30 – 19.00 II grupp
Klaasimaali kursus nõupidamiste ruumis.
Koolitaja: Tiina Kukka.
Osalejatel palume eelnevalt registreerida
aadressil: piret.tamme@jyri.edu.ee
16. oktoober 2007 klassijuhataja tundide ajal
kell 14.55 – 15.40 ettekanne „Haridus tänapäeval” gümnaasiumi õpilastele (Piret
Tamme).
16. oktoober 2007 vesiaeroobika treening
kell 16.00 – 17.00 Jüri Spordikompleksi
ujulas. Treener: Maiu Herzmann
16. oktoober 2007 eelkooli klasside avaüritus kell 18.00 auditooriumis.
17. oktoober 2007 Saku mõisas Harjumaa
nominentide vastuvõtt. Jüri Gümnaasiumi
kutsutud osalejad on Nele Valksaare ja Anne
Kloren.
18. oktoober 2007 Jüri Gümnaasiumis
koolitus „Vabastav hingamine”. Koolitaja
Marika Tomberg.
15.00 – 16.30 – Koolitus
16.30 – 16.45 – PAUS
16.45 – 18.15 – Koolitus
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Teadlikust hingamisest
Teadlik hingamine on lihtne vahend, et vabastada end stressist, sügaval sisemuses kogetud
pingetest ja traumadest, mis saadud väga tundlikus eas, juba oma sünnihetkest alates.
Teadlik hingamine on suurema teadlikkuse ja enesekindluse ning eneseväärtuse loomisel üks
erakordne abivahend.
Teadlik hingamine on võimas vahend avanemaks avaramale teadvusetasandile, sügavamatele
teadmistele oma mõtteharjumustest ja väärtussüsteemidest.
Me hingame 20 000 kuni 25 000 korda päevas. Kui parandada selle kvaliteeti, mida teeme nii
sageli, näiteks kasvõi 5%, siis sellega seoses tõuseb ka meie elu ja suhete kvaliteet. Hea tervis
tähendab kindlasti ka terveid suhteid. Saades teadlikumaks oma hingamisest, saame ühtlasi
teadlikumaks oma mõtetest ja valikutest ning sellega loome aluse nii vaimse kui füüsilise
tervise tugevdamiseks.
Oma lähisuhetes me paljastame haavu, mis kõige sagedamini on meie seesmise lapse haavad.
Me loome erinevaid käitumismustreid, et vältida valulikke tundeid, tehes endid tundetuks ja
siis tõmbume kaitses eemale. Kui me aga soovime kasvada koos teise inimesega ning arendada
armastavaid suhteid, siis on meil tarvis teada saada, millised need mustrid on ning selgelt
väljendada oma soove ja vajadusi.
Ühendavat ehk teadlikku ehk vabastavat hingamist võib kirjeldada kui spirituaalset
puhastumist, teraapiat või efektiivset eneseabi meetodit, mis teeb inimesi teadlikumaks oma
elus toimuvast ja seda kõigil tasanditel.
See on hingamistehnika, mis suurendab energiat ja heaolutunnet ning parandab tervist nii, et
me suudame oma eluga kergelt ja lihtsamalt toime tulla ning omada avaramat ja vabamat
eluhoiakut.
Meie endi mõtted, väärtused, hinnangud ja uskumused loovad meie igapäevaelu reaalsust. Kui
muuta enamik meie igapäeva mõtetest elujõudu toetavateks, siis anname tõuke olulisteks
elumuutusteks ja just sellises suunas, mida ammu oleme endale soovinud ja igatsenud.
18. oktoober 2007 kell 16.00 Jüri Spordikompleksi jõusaali kasutamise võimalus koos
treeneri nõuannetega. Treener: Alvar Nurk
30. oktoober 2007 kell 14.00 Jüri Gümnaasiumi vastuvõtt Harjumaa koordinaatoritele.
Täpsem info ja registreerimine aadressil piret.tamme@jyri.edu.ee

Rae vald tänas õpetajaid!
petajate päeval tänas Rae Valla-

Õ valitsus tulemusliku töö eest valla

hariduselu edendamisel ning vallavanem Raivo Uukkivi andis tänukirja
järgmistele valla allasutuste töötajatele:
Sirle Piisangule, pikaajalise pedagoogilise
töö eest Rae Huvialakoolis;
Ülle Uuemaale, pikaajalise pedagoogilise
töö eest Jüri Gümnaasiumis;
Terje Pappile, pikaajalise pedagoogilise
töö eest Jüri Gümnaasiumis;
Sirje Tuulile, pikaajalise pedagoogilise töö
eest Jüri Gümnaasiumis;
Mirje Hagurile, pikaajalise pedagoogilise
töö eest Jüri Gümnaasiumis;
Anneli Kontsonile, pikaajalise
pedagoogilise töö eest Jüri Gümnaasiumis;
Irja Laidveele, pikaajalise pedagoogilise
töö eest Jüri Gümnaasiumis;
Sirje Pihole, tubli töö eest ajalooõpetajana
Lagedi Põhikoolis;
Helbe Sinimerile, tubli töö eest
pikapäevarühma kasvatajana Laged
Põhikoolis;
Helve Vorsmannile, pikaajalise
pedagoogilise töö eest Vaida Põhikoolis;

Monika Lukkonenile, pikaajalise
pedagoogilise töö eest Vaida Põhikoolis;
Kristiina Suvile, pikaajalise
pedagoogilise töö eest Vaida Põhikoolis;
Eda Murdile, sisuka pedagoogilise töö
eest lasteaias Taaramäe;
Heli Kensapile, laste eduka kooliks
ettevalmistamise eest lasteaias Taaramäe;
Anneli Noormetsale, eduka pedagoogilise
töö eest lasteaias Taaramäe;
Eha Pomerantsile, kauaaegse ja
kohusetundliku töö eest lasteaias Tõruke ja
seoses tema 60. sünnipäevaga;
Marje Lemberile, tulemusliku töö eest
lasteaias Tõruke;
Evi Tootsile, tulemusliku töö eest lasteaias
Pillerpall ja seoses tema 50. sünnipäevaga;
Ülle Rannastele, tubli ja sisuka töö eest
Lagedi Raamatukogus;
Ülle Alliksaarele, tulemusliku töö eest
lasteaias Pillerpall ja seoses tema 50.
sünnipäevaga;
Reet Raudkepile, tulemusliku töö eest ja
seoses 35 tööaasta täitumisega Vaida
Raamatukogu juhatajana.
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Jüri Gümnaasiumi
direktriss
Maria Tiro
pälvis Harjumaa
Aasta Õpetaja 2007
tiitli!

Palju õnne!

Rae Vallavalitsus
Rae Vallavolikogu

HARIDUS

RAE SÕNUMID

11

12 RAE SÕNUMID

oktoober 2007

ÜRITUSED

KOERANÄITUS – PEREPÄEV LAGEDIL
1 . septembril 2007.a toimus Lagedi Põhikooli territooriumil Rahvuslik koeranäitus.
Korraldajateks olid Põhja-Eesti Koerakasvatajate Klubi ja Rae valla Kopli küla
eestseisus. Korraldamisele ja ürituse sujumisele aitasid tublisti kaasa Rae Vallaasutus
Vaheko, Lagedi klubi "Kanged Kargajad",
Lagedi aleviku vanem, Kennel "Päliste" ja
Kennel "Yospel".
Näitusele oli registreeritud 513 koera
ca 140-st erinevast tõust.
Hommikul vara paigaldasid korraldajad Lagedile suubuvatele
teedele suunaviidad ja kuivatasid
läbimärgu riideid. Õnneks tuli
näituse avamise ajaks päike välja
ja röömustas meid kõiki terve
päeva. Peale avamist hakkasid
kohtunikud ringides koerte välimikku ning omaniku ja koera
koostööd hindama ning tõugude
parimaid välja selgitama. Kõrvalplatsidel said huvilised tutvuda Põhja Põlitseiprefektuuri
uusima tehnikaga ja seda ka käega
katsuda. Politseinikud jagasid
näpunäiteid ohutuks liiklemiseks ja
kinkisid koolijutsidele helkureid ning
huvitavaid raamatuid.
Lõuna paiku saabusid Ain Undi
juhendamisel kohale hobused ning lastel ja
ka täiskasvanutel oli lõbu laialt.
Kellel kõht tühjaks läks sai meeldiva
kõhutäie lihameistritelt ja kokatädidelt.
Huvilised ja koerasõbrad võisid tutvuda
koerakasvatuses vajamineva atribuutikaga ja
hea hinnaga omale vajaliku kaasa osta.
Kuna ilm oli ilus siis külastas Lagedi
koeranäitust ligi 3700 pealtvaatajat, mis oli
oodatust suurem ja valmistas korraldajatele

suurt rõõmu.
Kui kohtunikud olid oma töö teinud ja
kõikidest tõugudest parimad välja valinud
algasid lõppvõistlused. Enne aga katsusid

omavahel
jõudu noored koerafännid võistluses "Laps ja
koer".
Lõppvõistlusel saavutas kõikide tõugude
jõukatsumises võidu ja oli päeva kauneim

Lasteaed
TÕRUKE
(Jüri, Tammiku tee 20)
võtab tööle

LASTEAIAÕPETAJA ABI
ja
LASTEAIAÕPETAJAID
Täpsem info telefonil 60 48 338
või aadressil www.toruke.ee

koer Inglise Springer Spanjel Alfalex
Fellow-Traveller
(http://www.freewebs.com/crownmaple)
Võistlused võideldud ja auhinnad käes
asusid võistlejad oma asju pakkima ja tasapisi
kodupoole liikuma. Korraldajad koristasid
koos abilistega Lagedi koolistaadioni
puhtaks ning hilisõhtul, olles väsinud aga
meeldivalt rõõmsad, lahkusid, mõtetes
2008. aasta Lagedi koeranäitus.
Kohtunikud tutvusid põgusalt Lagedi
alevikuga ja Kopli külaga ning
lõdvestusid
mõnusalt meie vallavanema Kivi
talus.
Siinkohal soovin tänada:
OÜ Vidoman, OÜ AB Transi
ja Avon Eesti AS-i, kes panid
võistlejatele välja toredad auhinnad ja kingitused.
Lagedi alevikuvanemat Kaid
ja kõiki Lagedi kodukandiliikumise aktiviste, kes rassisid
kaks päeva hilistundideni komplekteerides ja maha võttes näituse
atribuutikat.
Rae Vallavalitsust ürituse toetamise ja kohtunikele tehtud
kingituste eest.
Vallaasutust Vaheko spordiväljakule
ilusa ilme loomise eest.
Põhja Politseiprefektuuri töötajaid
asjaliku ja õpetliku tegutsemise eest lastega.
Kõiki osavõtjaid, külalisi ja pealtvaatajaid,
kelleta üritust ei oleks toimunud.
Loodan, et 2008.a augustis - septembris
kohtume jällegi Lagedil koerte ja toredate
inimeste seltsis.
Sulev Puumeister
Rae valla Kopli küla vanem

Rae valla Spordikeskus
otsib oma töökasse kollektiivi

ADMINISTRAATORIT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik
Kandidaadilt ootame:
Omalt poolt pakume:
¨
kiiret kohanemisvõimet
¨
võimalust asuda tööle kohe
¨
iseseisvust ja head
¨
head seltskonda
suhtlemisoskust
¨
huvitavat ja vastutusrikast tööd
¨
kohusetundlikkust ja täpsust ¨
konkurentsivõimelist töötasu
¨
rõõmsat meelt ja tervislikku
ellusuhtumist
¨
esinduslikku välimust
Sooviavaldus ja CV palume saata
e-posti aadressile kairi@raespordikeskus.ee
Lisainfo telefonil 6224247 või 6224238

oktoober 2007

ÜRITUSED

RAE SÕNUMID

13

Vesiaeroobika on tõhus ja meeldiv treening
J

üri Spordihoones on võimalik kõigil huvilistel tutvust teha keha vormiva vesiaeroobikaga.
Miks peaks inimene valima just vesiaeroobika treeningu? Kellele vees võimlemine eelkõige mõeldud on?
Jüri Spordihoone vesiaeroobika treener
Maiu Herzmann:
„Vesiaeroobika sobib kõikidele inimestele
sõltumata vanusest, soost ja kehaehitusest.
Veeprotseduurid soodustavad ainevahetust
ja rasvade põlemist, lisaks rahustab vesi närve ja tõstab tuju. Võimlemine vees arendab
lihaste jõudu ja vastupidavust, parandab tasakaalu ja liigutuste koordinatsiooni ning suurendab liigeste liikuvust. Vesiaeroobika laeb
ka emotsionaalselt ja aitab unehäiretest üle
saada.
Inimene kaalub kaelani vees olles kõigest
kümme protsenti oma kehakaalust, mistõttu vees on
väga kerge liikuda. Koormus lülisambale on väiksem, sest liigestel ei lasu
kehakaalu raskus. Erinevaid harjutusi tehes saavad
koormuse kõik lihased, sest
vees tuleb keha ka tasakaalus hoida ning lihastöö
toimib kõikides suundades.
Vees võimlemine parandab
ka südame ja veresoonkonna tööd ning sobib suurepäraselt taastusraviks
ning ka traumajärgseks
taastumiseks.
Igaüks saab vees treenides ise koormust reguleerida ning ka vigastuste oht
on palju väiksem kui tavaaeroobikas, ehkki treening
on tõhus – üks minut vees
võrdub ligikaudu viieminutilise sama intensiivse treeninguga kuival maal. Ka päris suure treeningukoormuse korral muudab vesi liigutused
kergeks ja pehmendab lööke..
Võimlema on oodatud kõik terved ja liikuda
soovivad inimesed, ka selja- ja liigesehaiguste põdejad ning kerge liikumispuudega
inimesed, samuti ülekaalulised ja eakad.
Tõsise tervisehäire korral peab muidugi enne
trenni tulekut arstiga nõu pidama ning ka
viirusnakkused tuleks enne basseini minekut
korralikult välja ravida."
Vesiaeroobikat peetakse pigem naiste
pärusmaaks, kas ka mehed võiksid veetreeningul osaleda?
„Vale on eelarvamus, et vesiaeroobika on
vaid naiste pärusmaa. Meestele sobib ta sama
hästi, kui õrnemale soole. Kuigi tuleb tunnistada, et harva tulevad trenni mehed.

Mehed arvatavasti pelgavad, et peavad
üksinda naiste seas vehkima ja äkki jäävad
jänni ja ei jõua enam harjutusi kaasa teha ja
siis kõik vaatavad," muigab treener Maiu
ning jätkab siis tõsinedes: „Tegelikult ei ole
kellelgi aega kedagi jälgida või kellelegi
tähelepanu pöörata, kõigil on iseendaga hakkama saamisega piisavalt palju tegemist.
Ning hea on ka see, et kui jaks otsa saab ei
paista see vees olles välja, sest treening
toimub enamuses õlgade sügavuseni vees ja
oled varjatud nö. võõraste pilkude eest. Kaasa
saab teha vastavalt oma võimetele, võrdlus
käib ainult iseendaga," räägib treener.
„Mul on tundides mehi käinud küll ja kõigilt
olen saanud vaid positiivset tagasisidet,
imestatakse vaid, et vesiaeroobika nii raske
on, ilmselt loodetakse kergemini läbi saada."

Kas ujumisoskuseta inimesel on mõtet
tulla proovima?

„Ujumisoskus ei ole vajalik, vastupidi praktika on näidanud, et tänu vesiaeroobikale
on nii mõnigi klient üle saanud eluaegsest
veekartusest ning isegi ujuma õppinud. Karta
ei ole midagi. Hakkama saavad kõik. Peaasi,
et tahtmist on ja vaim on valmis."
Mida treeningutel osalemiseks tegema
peab?
„Jüri Spordikompleksi ujulas toimuvad
hetkel trennid kaks korda nädalas, õhtuti.
Tunnid on üsna välja müüdud, sest vesiaeroobika tundub vallarahva seas popp olema.
Ühes tunnis on koos nii noored kui ka eakad.
Vastavalt vajadusele vallarahva seas oleme
spordikompleksi juhatajaga valmis tegema
juurde mõne tunni, võimalik, et päevasel ajal.
Plaanis on teha eraldi tund ka last ootavatele
emmedele, sest ka beebiootel emadele teeb
vees võimlemine head. Sama tund sobiks

hästi ka eakamatele inimestele."

Kuidas hindate Jüri Spordikeskuse ujulat
vesiaeroobika treeningute andmiseks?

Jüri ujula kohta on ainult häid sõnu öelda.
See on Eestis üks paremaid kui mitte kõige
parem bassein treeningute läbiviimiseks nii
akustika, ruumi, hubasuse ja puhtuse seisukohast.
Peagi on vallas aset leidmas vesiaeroobika
festival, rääkige sellest üritusest lähemalt.
„Eesti Vesiaeroobika Liidu ja Rae valla
koostöös korraldame Jüri ujulas 28. oktoobril
algusega kell 12.00 vesiaeroobika festivali.
Ikka selleks, et kõik huvilised basseini ära
mahuksid ja tuleksid tutvuma selle toreda
tervisespordialaga. Vesiaeroobika hõlmab
enda all mitmeid erinevaid treeningstiile ning
festivali programm on vastavalt sellele ka
koostatud, et tutvustada
osalejatele neist võimalikult paljusid. Aqua Aerobics, Aqua Intervall, Aqua
Box, süvaveeaeroobika,
ringtreening, tund vahenditega - kõik need erinevad
stiilid on võimalik festivalil ise kaasa teha ning
järgi proovida. Igav juba
ei tohiks hakata! Tunde
juhendavad Tallinna parimad treenerid ArcticSport
klubist ning KalevSpa
veekeskusest. Festival kujutab endast nelja tunni
pikkust trenni maratoni.
Kaasa võib teha kõik
tunnid järjest või vastavalt
oma soovile osaleda erinevates tundides. Vahepeal
saab end saunades soojendada, puhata, lõdvestuda
madalas basseinis, tutvuda
sponsorite toodanguga.
Samuti saab iga festivalil osaleja juba
saabudes väikese(d) üllatused ürituse
sponsoritelt, mis aitavad toreda päeva vees
vastu pidada. Festivali lõppedes toimub
osalejate vahel loosimine, kus on võimalik
võita erinevaid ja väga toredaid auhindu
sponsoritelt. Peaauhinnad paneb välja
kaubamärgi MERZ maaletooja ning hea õnne
korral on võimalus võita endale MerzSpecial
Draþeed."
Kutsume kõiki julgelt osalema ning ennast
proovile panema! Positiivne emotsioon ning
hea enesetunne on garanteeritud ning
lisaboonusena saate vägeva energialaengu
kogu järgnevaks töönädalaks.

Lisainfot leiate aadressidel:
www.eva.ee ja maiu@eva.ee
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Falckist saab G4S!
A

lates oktoobrist võtavad Falci kontserni ettevõtted kasutusele
G4S ärinime ning algab sujuv kaubamärgivahetus.

Senine Falck asendub ettevõtete ärinimedes lühendiga G4S, ning uued
ärinimed on: AS G4S Eesti, AS G4S Lõuna-Eesti, AS G4S LääneEesti, AS G4S Ida-Eesti, AS G4S Sularahakeskus ja AS G4S Koolitus.
Senise ärinime Falck kasutamist jätkab kontserni tehnikamüüja AS
Alarmtec.
Gee-neli-ess
Uut nimekuju tuleb lugeda: gee-neli-ess (ingliskeelse häälduse dþiifor-ess kasutamine eestikeelses kõnepruugis on taunitav).
Ärinime muutus tähistab
ühtlasi ka uue kaubamärgi
kasutuselevõtu algust. "Ettevalmistused kaubamärgivahetuseks kestsid kuid, sest
välja tuli töötada ei rohkem
ega vähem kui meie ettevõtte
nägu järgnevateks aastateks,"
ütles turundusdirektor Silver
Lume. "Selle töö tulemusel
valmis stiiliraamat, mis hõlmab kõike kaubamärgiga
seonduvat, alates autode
kujundusest ja vormirõivastest ning lõpetades kirjablankettide ja visiitkaartidega."
Esimesed uue kujundusega
patrullautod sõitsid Tallinnas
ringi juba septembri alguses.
Oktoobri alguseks vurab Eesti
teedel juba 45 G4S-kujunduses autot. Samuti on oktoobri
alguseks üle riigi välja
vahetud suuremad reklaamtulbad, -sildid ja -viidad.
Uued vormirõivad saab Uue kujundusega patrullauto
oktoobri esimesel kahel nädalal selga 250 töötajat. Vormirõivaste
vahetamine jätkub aasta jooksul iga kahe nädala järel saabuvate
partiide kaupa.
Tippkunstniku töö
Uue moodsa lõikega vormi töötas välja Eesti tippmoekunstnik Tiina
Tiitus. "Uus vorm on valmistatud senisest tunduvalt kvaliteetsemast
materjalist, lõike loomisel ja materjali valikul püüdsime selle poole, et
vorm oleks kandjale võimalikult mugav ja näeks välja teeninduslik,"
ütles Falckigi vormi loonud moekunstnik.
Kõik vormirõivad saavad vahetatud tuleva aasta jooksul, sama ajaga
saab uue välimuse ka kogu meie autopark.
Uue kuue saab ka meie koduleht siseveeb (senine falcknet) ja kolib
aadressile http://net.g4s.ee.
G4S kontserni rahvusvaheliste korporatiivsete standardite kohaselt
osutatakse põhikaubamärgi all vaid valve-, turva- ja sularahaveo ning töötluse teenuseid. Seepärast jätkame järgmise aasta jooksul ka
regioonides avalike teenuste viimist Ühisteenuste kaubamärgi alla.
Meie viis aastat tegutsenud kiirabi hakkab kandma kaubamärki Karell,
ning jätkab Urmas Piiri kindlakäelisel juhtimisel.
Suurim maailmas
Enam kui sajas riigis tegutsev turvakontsern G4S (Group 4 Securicor)
tekkis 2004. aastal Group 4 Falcki ühinemisel Securicoriga. G4S on
kasvanud töötajate arvult maailma suurimaks turvalahenduste pakkujaks, andes tööd enam kui poolele miljonile inimesele – sama palju
inimesi elab Tallinnas ja Tartus kokku.
Kontserni 2006. aasta kogukäive oli üle 100 miljardi Eesti krooni.
2007. aasta esimese poolaasta tulemused on tõusuteel – käive on

mulluse sama perioodiga suurenenud 7,5 ja kasum 15,9 protsenti.
G4Si tegevjuhi Nick Bucklesi sõnul on kontsernile edu taganud uutele
ja arenevatele turgudele investeerimine. "28 protsenti meie kasumist
tuleb uutelt turgudelt," ütles Buckles telekanalile Bloomberg esimese
poolaasta majandustulemusi kommenteerides. Buckles lisas, et edu
tagab ka koostöö valitsusega. Nii on USAs ja Suurbritannias G4Si
suurimateks lepingupartneriteks just valitsused. Nii näiteks valvab
G4S pooli USA tuumaenergeetikarajatisi. G4Si aktsia on noteeritud
Londoni ja Kopenhaageni Väärtpaberibörsil
Samas jääb aga ka Falcki kaubamärk Eesti turule alles – nii nagu
mujalgi Põhja-Euroopas, hakkab seda kasutama autoabi- ja
puksiirifirma, kes seni kandis nime Rosqvist. Meie kontserniga see
ettevõtte seotud ei ole.

G4S maailmas
G4S on turvalahenduste pakkumisel globaalne liider, kelle teenused
jaotuvad (osakaal käibest):
Cash Services
21%

79%
Security Services
Rahatöötlus ja –vedu 21%
Turvateenus (sh mehitatud valve, tehniline valve ja vangide valve)
79%
G4S tegutseb enam kui sajas riigis, millest tulev käive jaguneb:
New Markets
20%

24%
North America

56%
Europe

Euroopa 56%
Põhja-Ameerika 24%
Uues turud 20%
Allikas: G4S
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Ülevaade G4S patrullekipaazide tegevusest

K

uritegevuse ennetamiseks vallavalitsuse tellimusel regulaarselt patrullivad G4S Eesti ekipaazid edastavad
tuvastatud õigusrikkumiste kohta operatiivselt teavet politseile.
r
Ajavahemikul (27.08 – 01.10.2007. a)
G4Si patrullide poolt registreeritud olulisemad juhtumid:
r
Erakorralised sündmused
r
11.septembril helistati juhtimiskeskusest,
et Vana-Tartu maanteel ühe maja juures vajatakse ekipaaþi abi. Ekipaaþi kohalejõudes
seisis maja ees meesterahvas, kes kaebas, et
Vana-Tartu maantee ühiselamu juures võtsid
kohalikud mehed temalt isiklikud dokumendid ning süüdistasid alusetult õhupüssist
ühiselamu akende pihta laskmises. Vägivallatsemise käigus ähvardati teda noaga, mille
tulemusel sai meesterahvas lõikehaavu sõrmedele. Patrullekipaaþ soovitas mehel pöörduda arsti poole vigastuste fikseerimiseks
ning kirjutada avaldus politseile. Noakangelasi ekipaaþil leida ei õnnestunud. Patrull
informeeris koheselt ka politseid.
r
16. septembril

paluti juhtimiskeskusest
patrullil minna Vaskjala külla, Kurepesa teel
asuva maja juurde, kus omaniku väitel pidi
olema keegi kahtlane mees. Patrull saabus
kohale, kus selgus, et Kurepesa teel asuva
maja hoovi oli sisenenud keegi mees, kes ei
olnud purjus, kuid käitumine oli ebaadekvaatne. Kodanik juhatati aiast välja ja mehest
informeeriti nii politseid kui kiirabi. Viimasest öeldi, et ilma lähisugulasteta nad meest
psühhiaatriahaiglasse viia ei saa ja soovitasid
omakorda helistada politseile. Politsei vastas
uuele infole ning saatis kohale patrullpolitseinikud, kes viisid mehe Maardu politseiosakonda.
r
26. septembril helistati juhtimiskeskusesse aadressilt Põrguvälja tee 2 ja teatati ebasoovitavast isikust objektil. Kohapeal viibis
firma esindaja, kelle sõnul viibib objektil isik,
kes ajab ebaadekvaatset juttu ega soovi
lahkuda. Kuna isik keeldus jätkuvalt objektilt
lahkumast, kutsuti kohale politsei, kellele isik
üle anti.
r
27. septembril märkas ekipaaþ Vana-Tartu

mnt. ühe maja taga põlevate ohutuledega
sõidukit, mis oli prügikonteineri kummuli
sõitnud. Autos magas meesterahvas, kes
pärast äratamist ei osanud öelda, kuidas ta
sinna otsa sõitis. Olukorrast informeeriti
politseid, kes saatis välja patrulli.

Avalik kord
r
27. augustil teatati ekipaaþile, et Aruküla
teel asuva apteegi aknaid loobitakse kividega.
Koheselt kohale jõudnud ekipaaþ leidis
apteegi taga toru peal istumas 5 noormeest,
kelle jutust selgus, et nende sõber, kes oli juba
lahkunud, loopis vastu seina õunu. Apteegile
kahju tekitatud ei olnud. Noormehed kutsuti
korrale ja neil paluti lahkuda.
r
2. septembril helistati ekipaaþile ja paluti
abi, kuna Kasemäe tänava ühest korterist
kostus kõva lärm. Kohale jõudes selgus, et
korterist kostub vali muusika. Trepikoja
välisukse kella peale ilmus uksele meesterahvas, kelle sõnade kohaselt olid tal sõbrad
külas. Ekipaaþ selgitas mehele öörahu
tähendust. Mees sai eksimusest aru ja lubas
vaikselt olla.
r
12. septembril helistati ekipaaþile ja
teatati, et Vaidas, Tuuliku tee juures kraavis
on keegi meeskodanik ratastooliga kraavis ja
ilmselt purjus. Patrull saabus kohale, kuid
kedagi kraavis näha ei olnud, samuti ei andnud tulemust ümbruskonnas ringi sõitmine.
r
15. septembril sõitis meesterahvas oma
sõiduautoga ühe talu teritooriumile ning
rammis teist sõiduautot. Peale seda üritas
meesterahvas ära minna. Rammitud auto
omanik pidas meesterahva kinni ja kutsus
appi ekipaaþi, kes edastas info politseile.

r
16. septembril leiti Salu tänava garaaþide
juurest tumesinist värvi sõiduauto Ford, mille
salongi esipaneel oli lõhutud. Kahtlasest
autost teavitatud politseid, kes selgitas välja,
et nimetatud auto ei ole ärandatud ja lubas
patrullil lahkuda.
r
17. septembril oli Vaida kaupluse ette
kogunenud suurem hulk noori, kes seal lihtsalt omavahel jutustasid. Mingit korrarikkumist ei täheldatud.
r
24. septembril patrullides avastas ekipaaþ
ehitusplatsil järelvalveta lõkke, mille ekipaaþ
käepäraste vahenditega kustutas.
r
24. septembril helistas ekipaaþile keegi
meeskodanik Vaidast ja teatas, et Vana-Taru
mnt. ühe elamu küljest kukkusid tellingud
tema autole ja tekitasid purustusi. Helistajal
paluti abi saamiseks pöörduda politsei poole.
r
24. septembril toimus Lagedi viadukti
juures avarii. Suunaga Maardu poole oli
kraavi sõitnud tumesinine Volkswagen, mille
esi- ja tagaosa olid avariis deformeerunud.
Auto juures oli silmnähtavalt joobes umbes
20-25 aastane meeskodanik. Ekipaaþ informeeris toimunust politseid, kes saabus peagi
sündmuskohale.
r
29. septembril märkasas ekipaaþ Jüris
keset teed vedelemas puruks sõidetud punast
värvi motorollerit, millel olid võtmed ees,
info edastati politseile.

r
Muud sündmused
r
28. augustil. kella 10.15-12.00 ajal reguleeris ekipaaþi liige Lagedi raudtee ülesõidukohal liiklust kuna ülesõidu foorid ei töötanud.

helistas ekipaaþile kodanik
ja teatas, et avastas Rebase tänava lõpus
purustatud akendega auto Kohale sõites leidis
ekipaaþ eest purustatud akendega, mõlkis ja
registreerimisnumbriteta auto. Ekipaaþ informeeris leiust politseid ja edastas auto kirjelduse ning vin-koodi. Politsei lubas patrulli
kohale saata. Kella 22.16 oli politsei autoomaniku kindlaks teinud ja lubas ekipaaþil
lahkuda.

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

r
2. septembril

r
14. septembril helistas Peetri küla elanik
ja palus abi, kuna Vägeva teel ühe maja juures
luusis ringi üks kahtlane mees. Patrull saabus
kohale ja nägi, et maja trepil istub üks napsune mees. Mees elas samal tänaval ja oli
lihtsalt aadressid segi ajanud. Patrull juhatas
meesterahva õigele teele ja lahkus.

OÜ Visari Metallitööd
pakub tööd

KEEVITAJALE
JA

ABITÖÖLISELE
Vajadusel väljaõpe.
Info: 6706917; 5014504,
visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee
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Põhja prefektuur alustas regulaarseid
politseioperatsioone "Turvaline liiklus”
T

eisipäeva hommikusel tipptunnil
viis Põhja prefektuur läbi üleharjumaalise politseioperatsiooni "Turvaline liiklus", mille käigus teostati liiklusjärelevalvet koolide lähistel ning kontrolliti eelkõige turvavarustuse kasutamist. Sarnaseid operatsioone erinevates
kohtades hakkab prefektuur korraldama
regulaarselt nii hommikustel kui õhtustel
tipptundidel.
Teisipäeva hommikul kella 7 ja 10 vahel
viidi ligi saja Põhja prefektuuri politseiniku
osalusel kogu Harjumaal koolide lähistel läbi
liiklusalane politseioperatsioon. Põhitähelepanu pööras politsei turvavarustuse õigele
kasutamisele, kuid jälgiti ka muid liiklusturvalisust ohustavaid rikkumisi.
"Põhja prefektuur otsib pidevalt võimalusi

liiklusturvalisuse suurendamiseks meie
teedel ja tänavatel. Ühe meetmena hakkame
kaks korda nädalas läbi viima analoogseid
liiklusalaseid politseioperatsioone," rääkis
Põhja prefektuuri teenistusosakonna vanemkomissar Einar Lillo. Tema sõnul on selliste
tavatööd täiendavate operatsioonide eesmärk
veelgi enam teadvustada inimestele nende
enda rolli liiklusturvalisuse tagamisel.

"Operatsioonide käigus selgitame võimalikult paljudele inimestele ohte, mis kaasnevad turvavöö mittekasutamise ja erinevate
liiklusrikkumistega. Samuti näitame, kuidas
turvavarustust õigesti kasutada. Kui aga
korduva kontrolli käigus selgub, et sõna jõud
juhti ei mõjuta, on karistus sedavõrd karmim," selgitas vanemkomissar.
Esimese operatsiooni käigus kontrolliti
kolme tunni jooksul kokku 662 liiklejat, neist

581 olid autojuhid. Kokku selgitati välja 68
liiklusalast väärtegu.

"Esimese operatsiooni kokkuvõttena võib
öelda, et turvavarustuse kasutamine on valdkond, mis vajab meie teedel liiklejatele teadvustamist," ütles Lillo. "Kolmetunnise
operatsiooni käigus nägime nii puudulikku
kui ka väära turvavarustuse kasutamist. Mis
kõige halvem, liiga tihti oli autojuhist emaisal turvavöö küll kinni, kuid koolijüts
tagaistmel reisis täiesti kaitsetult," rääkis
vanemkomissar. Tema sõnul peaks turvavöö
kasutamine nii esi- kui ka tagaistmel saama
sama harjumuspäraseks kui hambapesu,
mille vajalikkuses inimesele endale kahtlevad vaid üksikud.
Tuuli Härson
Pressiesindaja
Avalike suhete büroo
Põhja Politseiprefektuur

Politsei manitseb metsa minejaid ettevaatlikkusele

P

olitsei soovitab kõigil sügisesse
metsa suundujatel oma plaanid
eelnevalt läbi mõelda ning kutsub kõiki
üles ettevaatlikkusele.
Põhja prefektuuri juhtimiskeskuse vanemkomissar Valdo Põderi sõnul on metsaeksinud seenelised politsei igasügisene
mure. "Enamasti on probleeme vanemas eas
inimestega, kuid metsa on eksinud ka
nooremaid seenekorjajaid," rääkis vanemkomissar.
Vanemkomissari kinnitusel aitab probleeme vältida see, kui metsa mineja juba ette
arvestab eksimusvõimalusega. "Soe ja
vihmakindel riietus, laetud ja töötav mobiiltelefon, koduste informeerimine metsamineku kohast, mineku- ja tulekuajast ning
tähelepanelikkus on esmased abinõud,"
rääkis Põder. "Samuti tasub seenelistel kaasa
võtta ka veidi söögipoolist näiteks sokolaad
või pähklid koos joogivaruga”
Põderi sõnul on suurim oht, mis eksinut ja
ööseks metsajäänut ähvardab, alajahtumine.
Alati tuleb arvestada oma tervisliku seisundi
ja füüsiliste võimetega. Kui väsinud eksleja
märgades riietes külmale maapinnale magama jääb, võib juhtuda, et tema tervislik
seisund ei võimalda hommikul enam liikuda.
Just seetõttu peaks metsa minemisel riietuma
soojalt ning ka tikud kaasa võtma," hoiatas
vanemkomissar.
Möödunud sügisel teatati Põhja prefektuuri
juhtimiskeskusesse 17 metsa eksinust. Neljal
juhul läks inimese leidmiseks tarvis suuremat politseioperatsiooni. Eelmisel aastal
õnnestus politseil kõik metsa eksinud elusalt
päästa.

Päästeteenistuse teated
Soovitused metsa minejale:
u
06. september

*Minge metsa mitmekesi
*Riietu ilmastikule vastavalt, arvesta vihmavõimalusega
*Riietu erksavärvilistesse riietesse. Seeneline pole jahimees, keda märgata ei tohi
*Võta kaasa laetud akuga töökorras mobiiltelefon ja tikud
*Teavita lähedast või tuttavat oma plaanidest
ja orienteeruvast ajast, millal tagasi oled
*Kui oled maastikul või metsas eksinud, ära
satu paanikasse
*Võimalusel helista 110 või 112
*Ära raiska telefoniakut tuttavatega lobisemiseks
*Kirjelda võimalusel oma asukohta silmatorkavate maamärkide järgi - näiteks järv,
soine ala, tihnik vms, et otsijatel oleks
millegi järgi orienteeruda.
*Kui helistamine pole võimalik, järgi liikudes metsasihte, kraave, jõgesid ja otsi
lagedaid avaraid alasid, kustkohast sind on
parem märgata.
*Kui kuuled pimedas helikopteri müra mine
lagendikule
*Liikudes jäta endast maha märke
*Kui oled metsast välja jõudnud, anna sellest
ka teada, sest sind võidakse juba taga otsida.

Tuuli Härson
pressiesindaja
Avalike suhete büroo
Põhja Politseiprefektuur

Pildi külas põllul põles
heinapall.
u
12. september Jüris, Aruküla tee põik
kustutati lõke.
u
15. september Põleng Patikal.
u
15. september Avarii ringteel, Kurnas.
u
17. september Suur-Sõjamäe tänaval
põles aiamaja.
u
22. september Avarii Jüri viaduktil.
Neutraliseeriti õlireostus.
u
28. september Kurna mõisa pargis
põles auto.
Rae TPS
P. Böckler

Politseiteated
u
03.-04.09.2007 varastati Rae vallas
Peetri külas Vahtra teel ehitusobjektilt
tööriistu. Kahju on 44 000 krooni.
u
06.09.2007 varastati Rae vallas Karla
külas suvilast videokaamera, fotokaamera ning sülearvuti koos hiirega. Kahju on
27 440 krooni.
u
18.09.2007 kella 08:10 ajal leiti Rae
vallas Jüri alevikus Aaviku tee majast 48aastase Andrese vägivallatunnustega
surnukeha. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.
u
18.09.2007 öösel varastati Rae vallas
Järveküla külas Ida teel eramu terrassilt
aiamööbel. Kahju on 2 700 krooni.
u
25.09.2007 lõi meesterahvas Rae vallas
Jüri alevikus 19-aastast Jevgeniat.
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REKLAAM

TEEME
EHITUSTÖID
r
maja ehitus-võtmed

kätte

r
plaatimine
r
sisetööd
r
puutööd
r
elektritööd
r
jne.

raemeistrid@gmail.com
tel.56 45 85 13

AUTOREMONT ja REHVIMONTA AŽ
Rae vald, Vana - Aaviku 10
Tel. 6 725 551 ja 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee
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Otsime oma meeskonda

OÜ MILDESTAR
Teostame fekaali
vedu

Tel. 56 256 258
56 40 312
REHVITÖÖD
Mõisa tee 5, Jüri, Rae vald.
Täpsem info ja broneerimine
tel 52 20 835

VEOATOJUHTI EESTISOOME SUUNALE,
Omalt poolt pakume:
* vaheldusrikast tööd
(nädalavahetused vabad)
* konkurentsivõimelist palka
* head sõidukit ning sõbralikku kollektiivi
Nõudmised kandidaadile:
* vähemalt keskharidus
* juhilubade olemasolu (C, E kat.)
Palume soovijal võtta
ühendust AS RW-TRANS
telefonil 52 646 26, Meelis

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ

KÜTTEPUUD LAHTISELT
KÜTTEPUUD KONTEINERITES
KAMINAPUUD KOTTIDES

Kohale toomine Rae vallas
TASUTA
Kõik pikkused ja puuliigid

Tel: 5333 4347
501 9454
www.tulepuu.ee
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OKTOOBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
HELENE VÕSU
SELMA REINSAAR
ENDEL LEPIK
ALMINE MÖÖL
HELMI PILT
AGATHE-LUDMILLA POOL
ASTA OORN
ELVI NAGEL
MALLE USTAV
RAUL ISOP
ENNA TIKKER
ILJA MARIPU
KARL NEIDRE
PEETER TANING
VIRVE KOHV
LINDA BLUMFELDT
ERHARD TOOTS
ASTA KUBPART
ELVI UUK
MARIA EESTLEOL
EINO NÄRJA
ÜLO-HELMUR SCHUMANN
UKO ESNAR
REET SALU
IIVI LEPIK
ANTS EHKMANN

96
87
86
85
84
83
83
83
83
83
81
81
81
81
80
80
80
75
70
70
70
70
70
65
65
65

KUULUTUSED
Anda ära kuiva höövlilaastu/saepuru väikestes kogustes 3m3 - 5m3 kord.
Info tel. 51 07 572, 50 50 162.
Teostan pottsepatöid, kaminad, ahjud, pliidid , korstnad ja nende remont.
Tel. 5663 3062, crabbar@gmail.com
MÜÜA KIIRESTI PEAAEGU UUED KLAASIGA KAMINAHJU-, PLIIDI- JA
PRAEAHJU UKSED, 3 SIIBRIT, 6 TUHALUUKI, SOOJAMÜÜRILISANDID, 2 AUGUGA ÜMARATE NURKADEGA PLIIDIRAUD, 2 RESTI. (st. kogu komplekt, et
kohe ehitada kaminahi ja puuküttepliit).
HIND 10 000.00 (omahind üle 15
tuhande). LAGEDI, tel 5660 4264, Lemsalu

Septembrikuus registreeritud
sünnid:
1. Hendrik Vainlo
2. Hanna Vainlo
3. Mathias Paimets
4. Sonja Lember
5. Kemran Maharramov
6. Sten-Armin Mahlapuu
7. Jasper Kiis
Septembrikuus
registreeritud surmad:
1. Uno Mitt
2. Eino Kiskonen
3. Ants Lissmann
Septembrikuu numbris vabandasime juulikuus registreeritud sündide välja jäämise eest.
Peame veelkord vabandama, välja jäänud
olid juulikuu surmad, mitte sünnid.

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja:
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda:
Kruuli Trükikoja AS
Toimetaja:
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

TUHAT VABANDUST!

KUI SA OLED LANGENUD

? HOOLETUSE,
? HALVA KOHTLEMISE,
? FÜÜSILISE,
? VAIMSE VÕI
? SEKSUAALSE VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJALE:
NB! Alates 1. septembrist k.a. 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

Kujundaja: Evelyn Kerge, evelyn@kruul.ee, Kruuli Trükikoja AS
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 5100 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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KUULUTUSED

*
*
*
*

HOONETE PROJEKTID
DETAILPLANEERINGUD
LAMMUTUSPROJEKTID
KORTERELAMUTE
RENOVEERIMINE
*OMANIKUJÄRELVALVE

Jüri kaubanduskeskuses
asuv pubi

KAHVEL

WWW.VISIOONPROJEKT.EE
5017159 ; 6459858
INFO@VISIOONPROJEKT.EE

otsib
KOKKA JA ABIKOKKA.
Töö vahetustega.

OÜ KOKPIT AUTOTEENINDUS
Jüri, Veetorni 9 (Tammiku pesula kõrval)

Pakume meeldivat ja
kaasaeget töökeskkonda ning
konkurentsivõimelist palka.

REHVITÖÖD JA REHVIDE MÜÜK
Veermiku remont ja varuosad
SILLASTEND
Amortisaatorid, piduriklotsid
Õlivahetus ja müük

Kontakt:
jyripubi@hot.ee
tel 50 39 956
www.pubikahvel.ee

Avatud E - R 9.00 – 18.00
Telefon: 6048 775
www.kokpit.eeinfo@kokpit.ee

Eesti juhtiv rehviettevõte
AS REHVIMEISTER
võtab seoses tootmismahtude
kasvuga tööle

TÖÖKAID TÖÖTAJAID
TEHASESSE
Väljaõpe toimub kohapeal
s
Töö esmaspäevast reedeni

ja kella 8.00 – 17.00.
s
Aastaringselt stabiilne ja kindel

töö.

AIAPIIRETE
RAJAMINE JA
EHITAMINE

s
Palk mehele ja tööle väärikas

(vähemalt 16000/bruto),
s
lisateenimise võimalus.

Palk õigel ajal ja ametlikult
panka arvele!
Rehvimeister AS
Lagedi, Killustiku 2
tel. 50 19 195.

Kandideerimiseks helista telefonil 6771 550 või 50 67 866
või saada CV aadressil personal@so.ee

Tel. 505 9105
509 1070

