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Riigikogu valimised toimuvad 4. märtsil
Märtsikuu esimesel pühapäeval toimuvad
Riigikogu valimised. Rae vald on osa Eesti suurimast valimisringkonnast, mis hõlmab Harju- ja Raplamaad. Ringkonnale
on jaotatud 13 mandaati ning valiku võib
igaüks teha 111 kandidaadi hulgast. Sõltuvalt elukohast tuleb minna oma valimisjaoskonda, Rae valla territooriumil on
neid kokku viis.

17. veebruar
Selleks kuupäevaks peab kõigile valijaile

jõudma koju valijakaart. Juhul, kui seda pole
tulnud või esineb selle andmetes vigu, tuleb
avaldusega pöörduda Rae vallasekretäri poole. Tema kontaktid: Tiit Eenmaa, telefon 60
57 990 ja e-mail tiit.eenmaa@rae.ee

26.-28. veebruar
* Toimub Riigikogu valimiste eelhääletamine. Valimisjaoskondades algab hääletamine kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Toimub ka
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning

kinnipidamiskohas.
* Veebilehel www.valimised.ee on võimalik hääletada ka interneti teel. Elektrooniline algab 26. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 28. veebruaril kella 20.00-ni.

4. märts on valimispäev.
Hääletamine toimub valimisjaoskondades
kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes
on valimispäevaks saanud 18-aastaseks.

Rae vallas moodustatud valimisjaoskonnad
Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise ja eelhääletamise
koht: Järve tee 1, Assaku alevik, Jüri Gümnaasiumi Assaku koolimaja
Valimisjaoskonna piirid: Assaku
alevik, Peetri, Järveküla, Rae ja
Lehmja külad

Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise ja eelhääletamise
koht: Aruküla tee 9, Jüri alevik,
Rae Kultuurikeskus
Valimisjaoskonna piirid: Aaviku tee, Aaviku tee põik, Aia tn,
Aleviku tee, Aleviku põik, Allika, Kesa ja Künka tn, Mõisa tn,
Ristiku, Suve, Suve põik ja Tammiku tn, Tiigi tn, Veetorni, Väljaku ja Võsa tn, Aruküla tee kuni majani nr 23, samuti Kurna,

Aaviku ja Pildiküla
NB!

koht: Laste 3, Jüri, Jüri Raamatukogu
* Toimub eelhääletamine väljaspool Valimisjaoskonna piirid: Jüri
elukohajärgset valimisjaoskonda
aleviku Aruküla tee põik, Ehitu* Toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoha andmed on Rahvas- se, Ellemäe, Hundi, Karu, Kasetikuregistrisse kantud valla või lin- mäe, Laste, Loo, Metsa, Pargi,
Rebase ja Salu tn, Tammemäe,
na täpsusega
Aruküla tee alates majast nr 25,
samuti Karla, Limu, Pajupea, Seli
Valimisjaoskond nr 3
ja Vaskjala küla
Hääletamise ja eelhääletamise
koht: Kooli 18a, Lagedi alevik,
Valimisjaoskond nr 5
Lagedi Keskusehoone
Valimisjaoskonna piirid: Kada- Hääletamise ja eelhääletamise
ka, Kopli, Soodevahe, Tuuleväl- koht: Vana-Tartu mnt. 25, Vaida
ja, Veneküla ja Ülejõe küla ning alevik, Vaida Raamatukogu
Lagedi alevik
Valimisjaoskonna piirid: Vaida
alevik, Aruvalla, Kautjala,
Patika, Salu, Suuresta, Suursoo,
Valimisjaoskond nr 4
U r v a s t e , Ve s k i t a g u s e j a
Hääletamise ja eelhääletamise Vaidasoo külad
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RAE SÕNUMID

Austatud
vallarahvas
Veebruar on lühim kuu kalendris, kuid eestlaste ajaloos on saatuse tahtel just veebruaris toimunud kaks olulist sündmust, mida
tasub ja peab meenutama.
Teatavasti 24.02.1918 deklareeriti meie
esivanemate poolt iseseisvust ja peale seda
alanud Vabadussõja lõpp Tartu rahu sõlmimisega jäi jällegi veebruari ning dateeriti
02.02.1920. Ükskõik kumba sündmuse olemata jäämine tähendanuks seda, et täna me
ei pruugiks teada, mis on vaba Eesti ja mis
tunne on vabaduses elada.
Igal kalendriaastal küsivad inimesed endalt, kuidas on läinud ja teevad kokkuvõtteid möödunust. See juhtub reeglina aasta
lõpus, mil seatakse ka uusi eesmärke järgmiseks perioodiks. Need on reeglina lühiperioodide analüüsid ja plaanid. Kindlasti
peaks aga olema pikaajalised analüüsid, mis
oleksid sügavamad ja heidaksid tagasipilgu

veebruar 2007

UUDISED
muuhulgas ka meie esivanemate võitlustele ning püüaksid ette kujutada, millisena
need võitlejad nägid tuleviku kodumaad.
Võrreldes seda mõttepilti tänase reaalsusega ja enda osaga selles, saame ehk ka
vastuse küsimusele „Kas me oleme vääriliselt käitunud ja oma esiisade pingutusi ja
toodud ohvreid väärt? Kas meie tänane käitumine suudab tagada iseseisvas Eestis ka
rahvuse säilimise?”
Nende küsimuste ja analüüsi tegemise
võiks vähemalt eestlased siduda veebruariga – kalendrikuuga, mil ajaloos on toimunud eestlase jaoks nii pöördelised ja põhjapanevad sündmused.
Täna Rae vallas valla elu korraldamise
vastutuse võtnud liit on samuti analüüsinud
perioodi 2004-2007 ning leidnud, et lahendatud on ridamisi kitsaskohti - seega saadud
valla areng rööbastesse ning tagatud arenguprotsesside juhtimine parimas suunas. On
teada ka tegevused, mida edasi teha, et areng
ei peatuks, et teele ei tekiks soovimatuid ja
ootamatuid takistusi.
Oma analüüsis jõudsime arusaamisele,
et tehtud otsused on olnud õiged – taganud
meie elukeskkonna igakülgse kaitse ja see-

läbi on Rae vald loodetavasti ka meie järglastele mõnus paik elamiseks. Loomulikult
on sellelgi perioodil olnud oma tumedad küljed, mil oma seisukohtade eest on tulnud
võidelda – võidelda intrigantide, demagoogide ja erinevate arendajate poolehoiu võitnud kohalike poliitikutega. Aga eks eestlasel on võitlus veres ja oma seisukohtade eest
on võideldud läbi aegade. Nii ka meie ei ole
taandunud ega kavatse seda teha tulevikuski. On raske kaotada, kui oled õige asja eest
väljas, seega kavatseme ikka olla õige asja
eest väljas ka edaspidi.
Soovime kogu valla rahvale õnne meie
Riigi sünnipäeval. Samuti loodame, et see
Riik läbi meie kõigi ausate ponnistuste läheb vaid paremaks. Ainult nii saame olla
kindlad, et ka sadade aastate pärast on kaardil olemas riik nimega Eesti Vabariik ja mitte vaid mälestustes säilinud niisugune rahvus nagu eestlane.
Ilusat Iseseisvuspäeva!
Raivo Uukkivi
Veigo Gutmann
vallavanem
volikogu esimees

Analüüsides perioodil 2004-2007 tehtud töid, leiavad nii Reformierakonna esindaja, Rae Vallavolikogu esimees Veigo Gutmann (pildil vasakul) ja Keskerakonna esindaja, Rae vallavanem Raivo Uukkivi (pildil paremal), et lahendatud on ridamisi kitsaskohti ning tehtud julgeid ja valla arengule kaasaaitavaid tulevikuplaane.
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EESTI VABARIIGI 89. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
23. VEEBRUARIL

PIDULIK ÕHTU
RAE KULTUURIKESKUSES
18.30 Kogunemine
19.00 Kontsert-aktus
Esinevad Jüri Gümnaasiumi vilistlaskoor ja Rae kammerkoor, klaveril
Hans Hindpere
20.00 Tantsuks ansambel Rivaal
20.30 Ansambel Piccolo - suupillilugusid ja nalju esitavad Feliks Kark,
Peeter Joosep, Andrus Kokk
21.00 Ansambel Rivaal
21.40 „Rünnak“ näidislahing Eesti
Vabadussõjast lavastaja Johannes
Tõrs, näitlejad: J. Tõrs, S-A. Sagris,

Rahvusvaheline firma
Jüri külje all vajab

RAAMATUPIDAJAT.
Eeldame erialaseid
oskusi ja inglise keelt
suhtlustasandil.
CV palun saata Raili.
Uuspuu@historyheraldry.ee
Infotelefon 6217890
tööpäevadel 9.00-17.00

Taaramäe lasteaed
pakub tööd
LASTEAIAÕPETAJA
ABILE.
Täpsem info telefonidel
60 48 932, 60 34 194 ja
56 91 81 48

L. Sall, K. Kasak, J. Hiio, jpt. täisvarustuses (mundrid, relvad)
22.10 - 00.10 Ansambel Rivaal
Sissepääs kontserdile tasuta
alates kell 19.30 sissepääs kutsega või piletiga
Pilet 50 krooni
24. VEEBRUARIL
10.15 Küünalde asetamine kalmudele Jüri kalmistul
11.00 Kaitseliitlaste rivistus ja lillede
asetamine mälestussamba jalamile
Jüri kirikuaias
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Jüri spordihoone avamine
Reede 12. Jaanuar 2007
Hommik
Spordihoone administratsioonis käib tihe
sagimine. Kõikides ruumides nokitsevad töömehed: veavad juhtmeid, puurivad, seadistavad arvuteid jne. Võimlas teevad peaproovi
Jüri gümnaasiumi õpilased akrobaatikakavaga, ujulas lihvivad oma tantsunumbreid Rae
huvialakooli tantsutüdrukud. Avamiseni on
jäänud 2 tundi. Kas jõuab kõik tööd lõpetatud
õigeks ajaks? Jõudsime!

Avamine
Jüri spordihoone avati piduliku avaaktusega. Aktusel said sõna Rae vallavanem Raivo Uukkivi ja Rae valla spordikeskuse juhataja Jens Vendel. Oma kõnes rääkis härra vallavanem pikalt aega võtnud ehitusprotsessist.
Kõrvu jäi aga pidama ilus ja lootusrikas lause: „ Olgu see ilus maja alati sporti täis“.
Spordikeskuse juhataja vaatas spordikeskuse ehitamisele ja avamisele hoopis teise pilgu läbi. Tema sõnade järgi on olnud
kogu see projekt nagu matemaatiline teoreem, millel on eeldus, väide ja tõestus. Eelduseks on see, et Rae vald leidis vahendid
ehitamaks selline suurepärane spordihoone.
Väide - avamise päeval on spordihoone valmis kõiki külalisi vastu võtma. Tõestus –
tõestushetk saabub siis, kui esimene piletiga külaline tuleb majja ja saab siin väljareklaamitud teenuse.
Pärast avakõnesid toimus tseremoonia, kus

auhinnati 2006. aasta Rae valla parimaid sportlasi. Teiste seas oli kohale tulnud ka ralliäss
Urmo Aava. Kokku tunnustati 22 noort sportlast, 9 täiskasvanut, üht võistkonda, kahte treenerit ning kahte spordi eestvedajat.
Aktuse lõpetuseks esinesid külalistele Jüri Gümnaasiumi õpilased suurepärase akrobaatikakavaga. Harjutusi sooritati võimlemismattidel, rööbaspuudel ning võimlemiskangil,
kuid tipphetkedeks kujunesid hoopis hüpped
üle kitse ja hobuse. Kiires tempos kulgenud
hüppeseeria jooksul oli võimalik näha väga
kõrgeid ja hulljulgeid õhulende.
Pärast aktust oli külalistel võimalus tutvuda majaga, iseseivalt ringi liikudes sai näha
budosaali, jõusaali, massaažiruumi ja pallimängudesaali.

Titaanide heitlus
Oodatult kujunes päeva kõrghetkeks ujumisvõistlus prominentide vahel. Ujumisdressid
pidid seda puhku selga ajama Skanska juhatuse liige Olaf Herman, Vaida põhikooli direktor
ja Rae vallavolikogu liige Indrek Uuemaa, Rae
vallavanem Raivo Uukkivi ja volikogu esimees
Veigo Gutmann. Võistlejad sammusid basseini äärde kogunenud publiku ette tuntud marsimuusika saatel. Loositi rajad ja võistlejatelt võeti kiire võistluseelne intervjuu.
Ja võistlus võiski alata. Ujuti vabalt 50m
distantsil. Esimesed 25m oli võitlus tasavägine, kuid pärast pööret läks härra Uukkivi oma
teed ja vormistas lihtsana näiva võidu. Jüri
spordihoone ametlik rekord 50m distantsil on
seega vallavanema käes tulemusega 30,62.

VIPide ujumisvõistlusel osalesid vallavolikogu esimees Veigo Gutmann, basseinist võitjana väljunud vallavanem Raivo Uukkivi, volikogu liige ja Vaida Põhikooli direktor Indrek Uuemaa ja ehitaja esindajana Skanska EMV ASi juhatuse liige Olaf Herman.

Veigo Gutmann, Raivo Uukkivi ja Rae Spordikeskus kutsuvad

TULE JÜRI SPORDIHOONESSE SPORTIMA
Kõigi vahel, kes ostavad ajavahemikul 23. veebruarist 3. märtsini ujula või
jõusaali 10x kaardi, saavad ostult lisaallahindlust järgmiselt:
Kuni 2-aastase lapse ema – 20%
Üle 55-aastased – 10%
Kõik ülejäänud – 5%
Soodustuse saamise tingimuseks on salasõnade teadmine:
Kas Raivo Uukkivi ja „Harjumaale vormelirada ja suusatunnel!”
Või Veigo Gutmann ja „Aruküla tee korda!”
Nende vahel, kes on salasõnade ja soodustushinnaga ostnud 10x
kaardi, loositakse 1. mail välja kolm tasuta kuukaarti. Loosimisel
osalevad vaid need kaardid, mida on tõepoolest ka 10x kasutatud.
TULE SPORTIMA!
Veigo Gutmann
Rae Vallavolikogu esimees
Kandidaat nr. 380
Riigikogu valimistel

Raivo Uukkivi
Rae vallavanem
Kandidaat nr. 246
Riigikogu valimistel

Tasutud poliitiline reklaam

veebruar 2007
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Teisele kohale platseerus härra Uuemaa ajaga
37,10, kolmanda koha saavutas härra Herman
39,06 ning neljanda kohaga pidi leppima stardis magama jäänud härra Gutmann 43,34.
Pärast võistlust ja enne auhinnatseremooniat
esinesid publikule Rae huvialakooli tantsutüdrukud. Kokku esineti kolme tantsuga. Tantsuline etteaste kulmineerus tantsutüdrukute vettehüppamisega. Tublilt esinenud võistlejaid premeeriti ujumismütsi ja ujumisprillidega. Auhinnatseremoonia lõpetuseks pidi ennast veest leidma peakohtuniku ja starterina esinenud spordikeskuse juhataja Jens Vendel, kuna võistlejad
olid nõuks võtnud juhataja ka basseini heita.
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Jüri spordihoone
pakub tööd

KORISTAJATELE
ja HOOLDUSTEHNIKULE.

Info telefonil 5213893.
Bankett
Kui spordivõistlus nähtud, oodati külalisi
aeroobikasaali, kuhu oli kaetud suupistete laud.
Taustaks mängis muusikat Rauno Pehka. Jagati ka kingitusi. Esimese piletiga külalise tulekuni oli jäänud veel 2 tundi.

17.45
Spordikeskuse administratsioonis. Esimesed uudishimulikud on kümmekond minutit
oodanud kella kukkumist. Lõpuks saab kell
18 ja spordikeskuse administraator hakkab välja müüma esimesi pileteid. Esimene pilet ostetakse ujulasse, kuid juba teine või kolmas
spordihuviline tahab minna jõusaali. Spordikeskus on avatud!

ÜLE 10 AASTA
KINNISVARAALAST
KOGEMUST
USALDA KOGEMUST !

AITAN MÜÜA
TEIE KINNISVARA

Henri Ausmaa
Spordikeskuse müügijuht

ASKO ANT
gsm: 555 11 225
asko.ant@kinnisvarakeskus.ee
www.kinnisvarakeskus.ee
NB! MAKSAME TEIE EEST NOTARITASU, kui sõlmite ainuesinduslepingu hiljemalt 28.02.2007 !
Helista ja küsi täpsemalt !

PANE TÄHELE!

Vesiaeroobikafestival toimub
3. märtsil Jüris
Rae Vallavalitsus korraldab koostöös Eesti Vesiaeroobika Liiduga 03. märtsil Jüri uues ujulas vesiaeroobikafestivali, kus Eesti tuntud treenerite eestvedamisel on võimalus kaasa lüüa huvitavas ja mitmekülgses programmis.

Jüri Spordihoones
toimuvad nüüd ka

VESIAEROOBIKA
TREENINGUD.
Trennid toimuvad
teisipäeviti
kell 17.30 ja 19.00
neljapäeviti
kell 17.00 ja 18.45
Treener Maiu
Herzmann
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Raivo Uukkivi
kandidaat
nr.
246
www.raivouukkivi.ee
04.03.2007.a. toimuvad järjekordsed Riigikogu
valimised. Nende valimistega anname volitused
101-le inimesele juhtimaks Eesti elu järgneval
neljal aastal. Seega otsuse tegemisel peaks iga
valija olema analüüsiv. Vaid ilusale näolapile või
ametist johtuvale tihedale avalikkuse ees figureerimisele (näitlejad, lauljad jne) tuginedes on
reaalne võimalus sügavalt ämbrisse astuda. Samas on kindlasti väärilisi kandidaate kõikide elualade esindajate osas. Kindlasti tuleks oma otsuse tegemisel süveneda kandidaadi kogemusse, millise ta on saavutanud nii tänu õpingutele
kui ka tänu erinevate positsioonide täitmisele
ühiskonnas. Kuivõrd tegemist on Riigikogu valimistega, siis on selgelt vaja analüüsida ka erakonna tegevust ja tema poolt lubatu täitmist.
Osalen seekord ka ise selles karusellis ringkonnas nr 4, mis on Eesti suurim ringkond ja
hõlmab Harju- ja Raplamaa. Kandideerin loomulikult Eesti Keskerakonna nimekirjas ja olen
uhke, et üle 10000-se liikmeskonnaga erakonnas osutusin valituks 125 kandidaadi hulka.
Minu CV ja valimislubadustega saab tutvuda põhjalikumalt minu kodulehel www.
raivouukkivi.ee ja seega siinkohal eluloolistel
andmetel väga ei peatuks. Kui siis, et olen lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajanduse mehhaniseerimise erialal cum laude
ja momendil kirjutan magistritööd Tallinna Tehnika Ülikoolis haldusjuhtimise erialal. Töökogemusest olulisemad pidepunktid on, et olen juhtinud tipptasemel nii AS Tallinna Vesi kui ka Tallinna Prügila AS-i ja viimased pea 3 aastat Rae
valda. Seega on mul olemas Riigikogu tasemel
kaasa töötamiseks ja rääkimiseks küllaldane haridus ja ka töö-ning juhtimiskogemus.
Kuigi võiksin seadusloomes rääkida kaasa
nii põllumajanduse, keskkonna kui avaliku õiguse valdkonnas, siis läbi oma valimislubaduste olen pööranud tähelepanu ehk rohkem avaliku halduse küsimustele ja kitsaskohtadele.
Minu põhilised teesid on 2007.a. Riigikogu
valimistel:

1. Igale lapsele lasteaiakoht!
(kodu lähedal)
Probleem on eriti ilmne valdades ümber suuremate keskuste, aga ilmselt on kõige põletavam
Põhja-Eestis ja veelgi täpsemalt Tallinna lähivaldades.
Seaduseandja on näinud ette, et lasteaiakohtade kindlustamine on kohalike omavalitsuste asi.
Igal lapsel peab olema koht lasteaias alates tema
saamisest 1,5 aastaseks. Iseenesest mõistlik nõue,
kuid peaks arvestama ka sellega, et nõrga regio1 2006.a. andmetel oli sündide arv Viimsi vallas 171
last ja Rae ning Harku vallas 124 kummaski. Tavalise lasteaia suurus on 120 kohta, seega on nii Rael kui
Harkul vaja 1 – 1,5 aasta pärast ainuüksi sõimekohti terve ühe lasteaia jagu ja Viimsis veelgi rohkem.
Rae valla näite varal tean, et meil on momendil järjekorras kolme lasteaia jagu lapsi. Ühe 120-kohalise
lasteaia maksumuse suurusjärguks kujuneb ca 30 miljonit krooni, kolm lasteaeda nõuaks seega ca 90 miljonit. Rae valla eelarves suurima osa regulaarsest sis-

naalpoliitika tõttu on surve läbi mehhaanilise migratsiooni suur just suurtele (Eesti mõistes) keskustele ja neid ümbritsevatele omavalitsustele.1
Samas on selge, et äärealadel on sootuks teine olukord – lasteaiad on tühjad, sest emad (kes
sinna on jäänud) eelistavad tööpuuduse tõttu võimalikult palju lapsega kodus olla ja sündivus on
samuti väike.
Eeltoodust johtuvalt on arusaadav, et linnalähedased vallad ei suuda toime tulla omal jõul
ning siinkohal peaks Riik neid aitama. Minu eesmärk saades Riigikogusse on teha kõik, et probleemi teadvustada ja leida vahendeid kohalike
omavalitsuste abistamiseks.

2. Ühistransport korda!
Kuivõrd Harjumaa ja Raplamaa elanikud on
tihedalt seotud Tallinnaga, siis on probleem kindlasti tuttav mõlemas piirkonnas. Probleemil on
kaks külge – üks põhiliinide küsimus ja teine toitvate liinide küsimus, mida ühiselt saaks nimetada loogilise ja rahuldava liinivõrgu küsimuseks.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhatuse
liikmena olen teema köögipoolega tuttav lähemalt ja teen kõik, et selles küsimuses juba 2007.
a. jooksul hakkaks pilve tagant ka päikest nägema. Samas on selge, et tegemist on komplekse
küsimusega – ainult mugavate busside käima panemine ei lahenda veel midagi. Ühistranspordi
kasutamine tuleb teha arusaadavaks ja kiireks.
Arusaadavaks tegemine tähendab selgitustööd,
aga ka tehnilisi ettevalmistusi. Näiteks tuleb, lisaks hästi välja töötatud liinivõrgule, välja ehitada linna piirile parklad, et saaks rakendada pargi - sõida (park and ride) põhimõtet. 2
Seega ühistranspordi korrastamise all tuleb
mõista nii liinivõrgu korrastamist, normaalsete
busside hankimist, vajaliku infrastruktuuri ehitamist kui ka selgitustöö tegemist. Oluline on liinivõrgu korrastamisel, et tuleb välja töötada riigi
poolse doteerimise põhimõtted nii, et selle dotatsiooni ja piletitulu koosmõjus laheneks nii põhiliinide kui toitvate liinide küsimus ehk et lähenetaks süsteemselt, mitte ei vaadeldaks põhi ja toitvaid liine eraldi. Need on kindlasti küsimused,
millega on võimalik Riigikogu tasemel kaasa rääkida ja aidata riigil mõista probleemi teravust.

3. Harjumaale suusatunnel
ja vormelirada!
See loosung või lubadus on küll esialgu sõnastust lugedes ehk liig Harjumaa keskne, kuid
sisusse süvenedes võib taibata, et projekt iseenesetulekust moodustav üksikisiku tulumaks on planeeritud 2007.a. ca 90 miljonit krooni. Siit on selgelt näha, et vaid maksutuludest ei ole võimalik seadusega
pandud kohustusi täita. Niisuguseid trende ei osatud
ka ette näha, et aegsasti valmistuda.
2 Kui ikka näiteks Viimist Tallinna suunas on tipptunnil keskmine liikumiskiirus 7-17km/h, siis kvaliteetse
ühistranspordi olemasolu ei muuda midagi
3 Paar sõna sisust. Rae vabaajakeskuse projekti on

sest on maakonna ja isegi riigipiire ületav. Harjumaa on rõhutatud seetõttu, et Rae vallas on
vastav algatus juba tehtud. Algatatud on detailplaneering ning tahan seista hea selle eest, et see
ka lõpuni saaks viidud ning seda kõrgel tasemel.
Kindlasti ei suuda sellist üritust vedada vaid üks
vald, sama kindlasti saame hea tulemuse kui kõik
oma ala spetsialistid kaasa löövad, kui riik
huvitatud3 on.
Seega suusatunneli projekti saab vaadelda
valla ja maakonnapiire ületavana ja vormeliraja
projekti ka kui riigipiiri ületava mõjuga projekti, mis presenteerib Eestit väljapoole kindlasti
positiivselt.
Riigikogu tasemel on kindlasti võimalusi mõjutada asjade käiku ja selgitada riigile, et kiire majanduskasv pole ainus, mis iseloomustab inimeste heaolu riigis. Pigem on see võimalus riigil toetada vabaaja veetmisele suunatud projektide ellukutsumist. Hästi puhanud inimene on eelduseks
rikkale riigile ja rikas riik annab võimaluse heaks
palgaks nii avalikus kui ka erasektoris.
Arvestades, et kandideerin Eesti Keskerakonna liikmena selle erakonna nimekirjas ja minu lubadused on seotud erakonna valimisplatvormiga ning teades, et Eesti Keskerakond on
sõnapidajate erakond, pole ka kahtlust, et need
lubadused täidetud saavad!

Seega on minu loosung valimistele vastu minnes:
Valides mind valid lasteaiakoha oma lapsele, turvalise bussisõidu oma igas eas lähedasele ja mõnusa ning tervisliku olemise endale ja oma sõpradele. Samuti võid olla kindel, et saad endale esindaja, kes on otsekohene ja juriidiliselt alati korrektne.

Teie Raivo Uukkivi
Kandidaat nr 246
planeeritud rajada vormelirada, mis vastaks vormel
3 rahvusvahelistele nõuetele, samuti peaks see projekt sisaldama autokrossi rada ning omaette ala mudelautodele. Müra tõkestamiseks rajatava valli ühe
osana planeeritakse suusatunneli rajamist, mis seotakse väikese sisenõlvaga, kus võimalik ka täna atraktiivseid suusaalasid harrastada. Suusatunneli mõte tõusetus seetõttu, et eestlane on suusarahvas, kuid
Eestis pole kindlust ühes olulises tingimuses, mis
peab olema suusatamiseks täidetud – pole lund.
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Rae Vabaajakeskus: ringraja ja suusatunneli
plaanid hakkavad võtma selgemaid piirjooni
Läbi Eesti taasiseseisvumise perioodi ja veidi varemgi on räägitud motospordikeskuse
loomisest Rae valda. Kõige vanema säilunud
pöördumise esitamise aeg on 20.07.1990. aastal, kui Sommerlingi Külanõukogu on saanud kirja “Tallinnring” nimelise firma direktorilt sooviga rajada ringrada.
Järgmine analoogne soov tekkis 1990-ndate
keskel firma Vexim Ltd poolt. Seejärel kandus idee Rae vallast Viimsi valda – seal tegeleti ajavahemikul 2002-2004 asjaga aktiivsemalt kui kunagi varem. Paraku otsustas Viimsi vald planeeritud maale teise rakenduse leida ja alates 2004. aasta lõpust on
idee jälle Rae valla territooriumile tagasi
nihkunud.
Alates projekti tagasi jõudmisest on seoses
selle teemaga toimunud järgmised tegevused:
1. ENTEC-i poolt koostatud “Ringraja paigutuse eskiis ja ekspertarvamus ringraja mõjust” 2005. aastal
2. 2006. aasta veebruaris algatatud detailplaneering
3. OÜ REI Geotehnika poolt on läbi viidud ehitusgeoloogiline uuring. Uuring valmis
oktoobris 2006.
4. Ettevalmistatud ja valla poolt allkirjastatud leping detailplaneeringu koostamiseks
5. 2007. aasta jaanuaris asutati valla
poolt sihtasutus, mis hakkab kogu tegevust
valla nimel koordineerima ja ka järelevalvet teostama.

Projekti eesmärk
Rae vallale, Harjumaale ja kogu Eestile
olulise spordiobjekti rajamisega on Rae vald
seadnud eesmärgiks:
• luua Harjumaa territooriumil kaasaja nõuetele vastava laialdasi spordialasid (tehnikaspordi ja talispordi) siduv ning treeningtingimusi võimaldav vabaajakeskus, mille koosseisus rajatakse rahvusvaheliselt aktsepteeritud spordirajatised
• luua Rae valla ja Harjumaa harrastussportlastele ning Eesti tippsportlastele aastaringse
kasutamisega turvaline treeningu- ning võistlusvõimalus
• tagada võimalikult paljude spordialade kaasamisega treeningkeskuse efektiivne kasutamine
• tagada lisaks spordivõimalustele erinevate
kultuuriürituste läbiviimise võimalus
• võimaldada spordihuvilistel jälgida spordi- ja kultuuriüritusi organiseeritud viisil,
tagada sportlastele ja huvilistele laitmatu
logistika
Vabaajakeskuse rajamine toob valda töökohti, mõjub liikumapanevalt turismi arengule Rae
vallas ja Harjumaal ning omab positiivset mõju nii valla kui terve Eesti mainele.

Projekti käigus soovitakse rajada:
1. tehnikaspordi harrastamiseks:
• Ringrada - FIA turvanõuetele vastav
• Paarisrada 30% asfalt, 70% kruus, millel saab
harrastada nii rallikrossi kui kasutada ka supermoto raja osana
• Mudelautorada
• Kardirada
• Külmutusega plats talvesõidu treeninguteks
2. talispordialade harrastamiseks:
• Vahelduva reljeefiga suusatunnel pikkusega
700-1000m, kõrgusega 4-4,5m ja kahesuunalise suusakoridori laiusega ca 10m.
• Areen-sisestaadion, mis oleks suusanõlva
alumiseks osaks
• Areen-suusanõlv laiusega alumises osas ca
70-100m ja ülaosas ca 40-50m. Nõlva pikkus
150-200m. ja keskmine kalle ca 15%
• Areeni vahetus naabruses nn. lume(tootmise)
ladu (tootmis)mahutavusega ca 5000m3.
3. ümber kompleksi asuv terviserada
4. projektiga seotud rajatised – parklad,
kauplused, hotellid jms
18. jaanuaril toimus vallamajas projekti
vastu huvi üles näidanud poolte sissejuhatav

koosolek, milles osalesid nii tehnikaspordi kui
suusaspordi entusiastid, kuid ka võimalike rahastamisprojektide taotluste kirjutajad.

Võimalikust ajakavast
Tänaseks on väljastatud detailplaneeringu
lähtetingimused ja allkirjastatud leping detailplaneeringu teostamiseks. Kuivõrd tegemist
on sensitiivse ja samas ka Eesti tingimustes
kindlasti ainulaadse objektiga, tuleb juba detailplaneerimise etapis teostada keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Kindlasti tuleb
läbi viia täiendavad uuringud, mille vajadus
tekib protsessi jooksul. Seda sensitiivsust ja
ainulaadsust arvestades võib juba detailplaneerimise protsessi pikkuseks kujuneda kuni
2 aastat.
Kõige lühemaks selles protsessis kujuneb
tänastes tingimustes ja moodsaid tehnoloogiaid kasutades ilmselt reaalne ehitusprotsess.
Kui kõik läheb sujuvalt, siis võiks esimesi
võistlusi oodata lähima 5 aasta jooksul.

Raivo Uukkivi
Vallavanem
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Rae valla
ajalookonverents
22.veebruaril kell 12.30

Rae Kultuurikeskuses
Teemad:
· Rae vald 140 või siiski
190 aastat vana?
(Peeter Böckler)
· Jüri Muusikaselts 140
(Anne Rentel)
· Sordiaretaja Jaan Raeda
(Varje Malsroos)
· Vaida kultuuritegelane
Alfred Roosmann
(Siim Kirjanen)
· Vaskjala lahing (Vello Salo)
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Peeter Böckleri raamatu „Eesti kardisport
läbi aegade“ esitlus Vaida Raamatukogus
Neljapäeval, 18. jaanuari keskpäeval üllatas
Vaida Raamatukogu lugejaid raamatukogu
saalist kostev vägev meestelaul. Uudishimulike küsimustele vastati, et toimub Mixi kirjastuses väljaantud Peeter Böckleri raamatu „Eesti kardisport läbi aegade“ esitlus.
Kardientusiast Peeter Böckler on pannud kaante vahele Eesti kardispordi ajaloo aastatel 1962
– 2006. Ta oli aastatel 1988-89 Autospordiföderatsiooni presiidiumis kardikomitee esimees
ja 1990-1993 Kardispordiliidu president. Lisaks on Peeter Böckler tegutsenud paljudel
kardivõistlustel peakohtunikuna. Oma isikliku eeskujuga on ta innustanud noori tegelema
kardispordiga.
Raamatu lõppsõnas ütleb autor: „ Rõõmu

teeb, et üha rohkem noori avastab enda jaoks
tehnikaspordi, mis annab neile huvitavat ja
närvikõditavat tegevust, seejuures ka tööoskused ja vastutustunde.“ Kiidusõnu ilmunud
raamatule ja Peeter Böckleri ettevõtmisele ütlesid raamatu esitlusel Tarmo Klaar, Johannes
Tõrs, Sven-Allan Sagris, Indrek Uuemaa, Maria Tiro ja Ülle Siska. Esitluse ilmestamiseks
esines meesansambel koosseisus Lembit Sall,
Johannes Tõrs, Jaan Hiio ja Sven-Allan Sagris, kaunis meestelaul kõlas Kuuno Kasaku juhatusel. Kohapeal oli ka väike väljapanek Peeter Böckleri koostatud raamatutest ja kirjutatud artiklitest.
Reet Raudkepp
Vaida Raamatukogu juhataja

Kõik huvilised on oodatud.

RAE VALLA ARENGUKONVERENTS
Neljapäeval,
22. veebruaril
kell 15.00 – 17.00
Rae Kultuurikeskuses Jüris,
Aruküla tee 9

Sõnavõtud:
• Harju Maavalitsuse esindaja
• Harjumaa Omavalitsuste
Liidu esindaja
• Rae vallavanem Raivo Uukkivi
• Rae abivallavanem Enn Mänd
• Rae Vallavolikogu esimees
Veigo Gutmann
• Rae abivallavanem Meelis
Kasemaa
• Kinnisvaraarendajate esindaja
• Ettevõtjate esindaja
Oodatud kõik huvilised.
Sissepääs vaba.

Marsruuttaksodel
on uued sõiduajad
Internetiaadressil www.
vilandert.ee on täpselt kirjas,
mis aegadel väljuvad liini nr.
214 (Tallinn-Jüri-Tallinn), liini nr.
215 (Tallinn-Peetri-Tallinn) ja liini nr. 259 (Vaskjala-Jüri-TallinnJüri-Vaskjala) marsruuttaksod.

Lionsid aitasid Rae valla peret
Eelmise aasta detsembris pöördus vallavalitsuse poole LC Harju I president hr. Aadu
Püvi ja avaldas soovi aidata mõnda peret,
kus on väikesed lapsed ja kus on veidi raskusi toimetulemisega. Sotsiaalametil oli välja pakkuda Pajupea külas lagunevas majas koos vanaemaga elavad Oleg (9-aastane) ja Igor (6-aastane) Matskiv´id.
Klubi esindajad Aadu Püvi, Peeter Böckler ja
Sulev Hermaste olid väljapakutud kodu kü-

Pakendijäätmete sorteerimine säästab loodust
Pakendijäätmete sorteerimine eraldi muudest
jäätmetest on kasulik nii keskkonnale kui ka
leibkonna rahakotile. MTÜ Eesti Pakendiringlusel on Rae vallas 25 avalikku segapakendi
konteinerit ning lisaks on ka mitmed korteriühistud ise muretsenud segapakendikonteinerid, mille tühjendamist me korraldame.
Segapakendi konteiner tähendab konteinerit, kuhu võib panna kõiki plastist, klaasist
ja metallist pakendijäätmeid. Oluline on loomulikult see, et segapakendikonteinerisse pandav materjal oleks puhas. Ainult siis saame se-

Rae valla laste lauluvõistlus „RAE VALLA
LAULULAPS 2007”
Toimub 4. aprillil 2007 Rae Kultuurikeskuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri.
Osaleda võivad kõik Rae vallas registreeritud lapsed olenemata sellest, kus nad
õpivad või millises lasteaias käivad.
Vanuserühmad: 3-4 aastased, 5-6 aasta-

lastamise järel niivõrd jahmunud, et esialgne
plaan poistele normaalne narivoodi kinkida
muutus ning tänaseks on klubi liikmete poolt
korrastatud maja elektrisüsteem, ehitatud uus
välikäimla ja plaanis on kõpitseda aknaid ja
katustki. Poistel tundub olevat ka riietega raskusi, seetõttu kogutakse ka neid.
Vallavalitsus tänab Lionseid ja loodab ka
edaspidi heategevusele.
Raivo Uukkivi

da taaskasutusse suunata. Kuna meie jäätmeveo masinad käivad juba praegu Rae vallas
pakendeid vedamas, siis on meie huvides loomulikult suurendada tühjenduste arvu.
Seaduse järgi on segapakendite konteinerite paigaldamine meie kohustus. Kahjuks võtab uute konteinerite tellimine ja paigaldamine pikalt aega. Kui aga korteriühistul on huvi
segapakendi konteineri paigaldamiseks, siis
pakume lahendust, nagu on juba mitmel pool
tehtud, et korteriühistu muretseb ise konteineri ja meie maksame tühjenduse eest.
Andres Siplane
MTÜ Eesti Pakendiringlus, teenindusjuht
andres.siplane@pakendiringlus.ee

6339244
sed, 7-9 aastased, 10-12 aastased, 13-15 aastased, 16- 8 aastased. Arvesse läheb laulja
vanus seisuga 21.04.2007.a.
Parimad pääsevad võistlema „Harjumaa
laululaps 2007” võistlusele
REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 26. MÄRTSINI 2007. Informatsioon
ja registreerimine Rae Kultuurikeskuses
Aruküla tee 9, Jüri 75301. Tel. 6056759,
5225772, e-mail: kaja@rae.ee
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Jüris sai valmis korralik ehituskauplus
Laupäeval, 13. jaanuaril võis terav
kõrv kuulda Jüris haamripauke ja
klaasikõlistamist, kui otse alevikku sisseviiva tee ääres avati pidulikult kahekorruseline maja. Kiri majal – Jüri ehituskaup – räägib iseenda eest, lisaks valmisid maja teisel korrusel äripinnad, kus hakkab juba veebruarismärtsis tööle kaasaegne ilusalong.
Siiamaani võis ehitus- ja aiatarbeid osta
Jüris Tiigi ärist - väike pood kauples edukalt, kuid vajas ammu laiendamist. Nii
ütles uue kauplusmaja avamisel selle
omanik Ülo Timuska. Nüüd on kauplus
müügipinna poolest varasemast ligi kolm Juba avamispäeval leidsid uudistajad endale vajaliku
Kalle Suurekivi uurib firma Makita tooteid.
korda suurem, selle kõrval asuvad laogi tegijatele, lisaks on veel mõned äripinnad.
ruumid. Korraliku kivimaja kahel korKaupluse omaniku Ülo Timuska sõnul osrusel on kokku 1200 ruutmeetrit kasulikku pinda, sellest osa andis omanik rendile ilusalon- tavad inimesed ehituskaupu ja remondi tege-

miseks vajaminevaid tooteid aastaringselt, kevadel müüakse rohkem aiakaupu. „Võrreldes Tallinna hindadega julgen küll öelda, et meie hinnatase on
soodsam. Lisaks veel see, et iga torujupi või värvipurgi pärast pole vaja
enam pealinna sõita,” lisas Timuska,
kes näitas rahulolevalt nii värvisegamismasinat kui mitmeid soodushindadega tooteid.
Vähetähtis pole seegi, et kauplus
on avatud ka nädalavahetusel ehk just
siis, kui inimestel on aega ja tahtmist
tegeleda koduste ehitustöödega. „Julgen kõigile endistele ja uutele klienkauba, tidele lubada, et tootevalik on tänu
uue kaupluse avamisele laiemaks läinud. Ootame kõiki uudistama ja ostma,” kutsus vastne poeomanik kõiki oma äri
külastama.

Kohtumised Lagedi ja Vaida elanikega
Eelmisel aastal paigaldati valla territooriumile kolm bussipaviljoni selleks, et tagada koolibussi ootavatele lastele vihmaja tuulevari. Kaks neist paigutati Peetri
ja Järveküla piirkonda, üks Lagedile. Peatuste paigaldamisel arvestati bussijuhtide soovitustega. Vallavalitsusel oli teadmine, et tegemist lapsesõbraliku aktsiooniga ja seda ootamatum oli ühtäkki kuulda Lagedilt nurinat.
Nurin tõusetus korteriühistust, mille territooriumi vahetusse lähedusse paviljon paigaldati.
Põhjuseks toodi see, et „kohalikud pätid said
kogunemiskoha, nüüd reostatakse kõik ära ja
majaelanikel on rahu rikutud”. Vallavalitsus oli
hämmingus ja valmis juba paviljoni teisaldama, kuid samas saabusid Lagedilt toetavad seisukohad. Et sellesse segasesse olukorda selgust
luua organiseeriti pooldajate ja vastaste kohtumine, see toimus 4.jaanuaril ning seal jõuti kokkuleppele, et jälgitakse olukorda ning otsus paviljoni jätmiseks või teisaldamiseks langetatakse veebruari jooksul. Samuti tõdeti, et kogune-

vad selles piirkonnas ikka Lagedi enda noored
ning seega selgitustöö tegemine nende hulgas
on ka lagedilaste endi teha.
11. jaanuaril toimus kohtumine Vaida raamatukogus. Kohtumisel osalesid korteriühistute, vallavalitsuse, AS ELVESO ja Vaheko
esindajad. Kohtumise põhiteemaks oli soojahind Vaidas. 1,5 aastat tagasi analoogsel kohtumisel teavitas AS ELVESO, et Vaida vajab
alternatiivset katlamaja, et maandada kallist
kütteõlist johtuvaid riske ning saada ka soodsamat hinda. Toona küsiti, et kas alternatiivne
katlamaja madaldab oluliselt ka soojahinda.
Täpset vastust ei saadud, kuid öeldi, et hinna
suurusjärk peaks jääma Jüriga samale tasemele ehk kuskile 600 krooni MWh eest.
Täna on olukord niisugune, et alternatiivne katlamaja töötab, MWh hind langes, kuid
mitte nii oluliselt kui oodati. Arvestades, et ka
riigi poolt 2006. aastal makstud kompensatsioon kaob, siis kokkuvõttes surve elaniku rahakotile suureneb. See oli ka kohtumise põhiteema. AS ELVESO juhid selgitasid, et peale
2005. aastal toimunud kütteõli hinna hüppelist

tõusu on järk-järgult suurenenud kõikide kütuste hinnad, see omakorda tingib ka tahkest küttest saadava sooja hinna kasvu. Räägiti ka sellest, et AS ELVESO äriplaanid ja arengukava
on tegemisel, see valmib I poolaasta jooksul
ning seal juba tuuakse välja hinnavalemid ja
igaüks saab ülevaate, kuidas sooja (ka teiste teenuste) hind tekib ja millest muutus sõltub.
Lisaks hinnateemadele räägiti ka vee kvaliteedist ja soojakadudest, samuti teede ja tänavavalgustuse probleemidest. Ehkki paljudele küsimustele ei ole täna võimalik vastata tegevuskavaga ja seal fikseeritud tähtaegadega,
võib siiski öelda, et sellised kohtumised on vajalikud ning nii saab inimestele anda infot vallas ja tema ettevõtetes toimuvast.
Vaida korteriühistute esindajad olid selgelt seda meelt, et ka korteriühistute kohtumine vallavalitsusega on vajalik ning analoogselt 2005. ja 2006. aastaga on plaanis vastav
kohtumine korraldada veebruarikuu jooksul.
Raivo Uukkivi

Võlgnikud
Vallaasutusele VAHEKO
ootab üüriarvete
maksmist järgmistelt
inimestelt:

1. Uno Attonen
2. Heidi Kokkuta
3. Heidi Koppel
4. Terje Kukk
5. Imbi Männamaa
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Kas lumi tuli äkki?
Kes puhastab mu tee lumest?
26.-28. jaanuarini sadas suurel hulgal lund. Vähemalt käesoleva talve kontesktis. Ei sadanud
aga mitte lihtsalt lund, vaid oli ka tugev tuul,
mis tekitas pinnatuisku. Nagu tuisuga ikka – lagedatel kohtadel on suhteliselt mõttetu teedelt
lund tõrjuda, sest loodus võtab oma ja toob lume tagasi kiiremini kui traktor selle tõrjuda
jõuab. Ja nii tekib tunne, et lund ei lükata. Selline tunne tekkis ka eelpoolnimetatud kuupäevadel paljudel vallakodanikel. Seetõttu räägiksin mõne sõnaga lumelükkamisest ja sellega
seonduvatest muudatustest 2007.aastal.

Valla territooriumil on nii riigi-, vallakui erateed
Valda läbivad riigile kuuluvad teed. Neid
on meie valla territooriumil ca 130 kilomeetrit. Riigiteede hulka kuuluvad näiteks:
• Aruküla tee ja Aaviku tee Jüris
• Lagedi ja Jüri vaheline tee
• ringteelt läbi Lagedi Aruküla poole suunduv tee, mida meie tunneme Kooli tee nime all
• Lagedilt Loole suunduv tee, mida tunneme Linnu tee nime all
• kogu Vana-Tartu maantee, mis saab alguse Tallinnast ja läbib Peetri küla, Järveküla, Assakut, Rae küla, Lehmja küla, Aaviku
küla, Patika küla, Vaidat ja Vaidasoo küla
• Rae küla tee, mis saab alguse Tartu mnt-lt
Smarteni juures ja väljub Ringteele kiriku ristis
• Ellaku tee valla lõunakülades
• jupp Veski teed Assakul, Jaama tee Lagedil jne. Loomulikult ka Suur-Sõjamäe tee,
Ringtee, Tallinn-Tartu maantee.
Nende teede hooldusega tegeleb Põhja Regionaalse Maanteeameti lepingupartner OÜ
ÜLE. Kahjuks on nii, et riigiteedel on omad
kategooriad ning suurte sadude ja tuiskude
järgselt ei ole kõik need teed mitte ühesuguse
prioriteetsusega ning sellest johtuvalt viibib
suurema osa nende teede lahtilükkamine.
Teiseks liigiks on kohalikud teed. Kohalikud teed jagunevad omandi alusel kahte rühma

Vallale kuuluvatel teedel
teeb lumetõrjet SMR-Teed
AS. Neilt on võimalik tellida
lumekoristust ka teenusena. Hinnad vastavalt kokkuleppele kas tunni- või korrahinna alusel.
Valveteenus ja info
24 h ööpäevas tel. 522
4965 ning üldmeili aadress raeteed@smr.ee.
Nendele kontaktidele
palutakse saata igasugune info ja ettepanekud, millised on seotud
vallateede hooldusega
Rae vallas.
– vallateed (ca 224 km) ja erateed (110 km),
seejuures võib olla maareformi käigus kujunenud olukord, kus eraomandis olev tee teenindab mitut kinnistut ja seda teed saab nimetada
avalikuks teeks. Avalike teede hooldusega tegeleb vallavalitsus. Sealhulgas hooldatakse ka
neid erateid, millised teenindavad mitut majapidamist ja mille omanikuga on vastavad kokkulepped saavutatud (84 km). Selle eratee hooldamine, mis teenindab vaid ühte majapidamist,
on selle majapidamise enda kohustus.
Vallas on veel ridamisi piirkondasid, kus
on avaliku kasutamisega teed. Nende hulka
kuuluvad uuselamurajoonide teed, millel pole kasutusluba või mis pole antud üle vallale. Seal peavad teede hooldusega tegelema
arendajad. Või valla territooriumil asuvad kunagised suvilapiirkonnad, millel on ajalooliselt väljakujunenud oma territoorium ja see-

ga ka kõik siseteed kuuluvad aiandusühistule. Mitmed uusasumid ja ka vanad suvilapiirkonnad on oma siseteede ette seadnud tõkkepuid ja kaitsevad kiivalt oma territooriume.
See pole kindlasti ka mitte vale. Samas muutuvad tihti just probleemsete sadude ja tuiskude järgselt need teed vägagi „avalikeks” ja
need, kes suveperioodil ei taha kuuldagi, et
nende tee avalik oleks, on esimesed, kes käivad vallavalitsuses protestimas ja lumesahka
nõudmas.
Seega esitan siinkohal üleskutse maaomanikele, kelle maaomandisse on tagastamise või
erastamise käigus sissemõõdetud avaliku tee
tunnustega tee - andke need teed üle kohalikule omavalitsusele.

Lumetõrjest aastatel 2007-2008
Vallavalitsus viis 2006.aasta lõpul läbi hanke, millega saadi partner, kelle kohuseks on tegeleda teede hooldusega. Hoolduse alla käib nii
tali- kui ka suvehooldus. Talihooldusena käsitletakse lume- ja libedusetõrjet valla teedel, s.h.
kõnniteedel. Talihoolde hulka kuulub ka alevikes kevadine teede harjamine, millega koristatakse libedusetõrjeks kasutatud materjal. Lepingu lisana on fikseeritud teede nimekiri ja
prioriteetsus, mille alusel teenusepakkuja reageerib lumetõrje korral. Esimeste lumesadude
järgselt on seda nimekirja juba korrigeeritud ja
võetud välja need vallateed, mille ääres ei ole
majapidamisi ja nende asemele on lisatud juurdepääsuteid nendele majapidamistele, kus elavad üksikud eakad või paljulapselised või erivajadustega inimesed. Neid nimekirjasid vaadatakse üle koos külavanematega. Juurdepääsuteid, mis viivad majapidamisteni, kus elavad
täisjõus pered, vald ei hoolda. Nendele soovitame sõlmida lepingud sama firmaga, kes on
teedehooldusel valla partneriks.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Vajatakse

PUHASTUSTEENINDAJAID.
Töö asub Harjumaal Rae vallas (Tartu mnt. ääres). Töö
meestele ja naistele sise- ja
väliskoristuses.
Brutopalk alates 5500 krooni
Helistada tel 53 345 513 Heino
CityHaldus OÜ
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Rae küla elanike üldSeoses Jüri kaupluse
renoveerimisega ja töömahu suurenemisega
pakub Harju Tarbijate
Ühistu tööd

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

Tule ja liitu keskkonnasõbraliku kõrgtehnoloogia tootmisega !
ABB otsib oma Jüris paiknevatesse tootmisüksustesse

koosolek toimub pühapäeval, 18. veebruaril algusega kell 11.00 Assaku
koolimaja saalis.
Päevakord:
1. Küla eestseisuse aruanne
2006. aasta tööst.
2. Külavanema ja küla eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõigi külaelanike
osavõtt vajalik.
Külavanema kt: Maie Hiio

Järveküla elanike üldkoosolek toimub pühapäeval, 18. veebruaril
2007a. algusega kell
15.00 Assaku koolimaja
saalis.
Päevakord:
1. Külavanema aruanne
2006. aasta tööst.
2. Külavanema ja küla eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõigi külaelanike
osavõtt vajalik.
Külavanem Urmas Taal

MATERJALI KONTROLÖRI
kelle tööülesanded on saabunud materjali kvaliteedi kontrolli teostamine ja
laotööd, sealhulgas materjalide ladustamine.
Kui omad kesk- või keskeriharidust, oskad kasutada mõõtevahendeid ning lugeda jooniseid, tunned arvutit ning saad hakkama eesti ja vene keelega, siis
ehk oled Sina meie meeskonnast puudu olev liige?

LAOTÖÖTAJAID
kelle tööülesanded on kauba vastuvõtmine, kontrollimine ja ladustamine,
materjalide komplekteerimine, saabunud materjalide saatedokumentide käsitlemine, lao korrashoiu- ja ladustamiseeskirjade järgimine, inventuurides
osalemine.
Kui omad keskharidust, sul on hea eesti keele oskus ning vene keele oskus
suhtlustasandil, tunned arvutit, oled täpne ja korrektne ning hea suhtlemisoskusega, siis võiks see tööpakkumine ehk Sulle huvi pakkuda? Plussiks on
tõstukijuhi lubade omamine.
Pakume huvitavat ja mitmekesist tööd rahvusvahelises firmas, kaasaegset
töökeskkonda ja toredaid töökaaslasi, mitmeid soodustusi ja enesetäiendamise võimalusi.
Töökoht asub Harjumaal, Jüris.
Lisainformatsioon telefonil 6801 528 Kristel Aule, personalispetsialist.
Sooviavaldus ja CV koos palgasooviga palume saata hiljemalt 11.02.2007
aadressile ABB AS Elektrimasinate tehas, Aruküla tee 59, Jüri küla, Rae vald,
75301 Harjumaa või faksile 680 1710 või e-postile: cv@ee.abb.com Märgusõna “materjali kontrolör”
ABB AS kuulub juhtivasse tehnoloogagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuuri-ja tööstusettevõtteid energeetika ja
automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes ligikaudu
100 riigis töötab 107 000 inimest. ABB alustas Eestis tegevust 1992a, tänaseks töötab ettevõtte erinevates üksustes
üle Eesti 730 inimest.

Lagedi aleviku elanike üldkoosolek toimub
pühapäeval, 18. veebruaril 2007 algusega kell
13.00 Lagedi koolimaja
saalis.
Päevakord:
1. Alevikuvanema aruanne
2006. aasta tööst.
2. Aleviku eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõigi aleviku elanike
osavõtt vajalik.
Alevikuvanem Kai Lasn
Vana Veski restoran
(Peetri tee 2, Peetri küla)

võtab tööle

KORISTAJA.
Tööaeg 9.00 - 12.00.
Kontaktisik Natalja,
tel. 52 22116
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Müüa kiiresti hea planeeringuga, valgusküllane

PAARISMAJA OSA
Jüris, Karla külas.
Üldpind 120 m², krunt 850
m². I k: esik, avatud köögiga
elutuba, kamin, WC ja päikesepoolne terrass. II k. 3 valgusküllast magamistuba,
kaks rõdu, vannituba ja saun.
Kõikjal kasutatud kvaliteetseid siseviimistluselemente
ja tammeparketti.
Kogu maja san.tehnika hispaania disaineri kollektsioonist, 2 parkimiskohta
maja ees.
Hind 3,1 miljonit - võtmed
kohe kätte. Tel 5132605 Karl

Firma vajab

AUTOJUHTI
paakautole.
Võimalus kohe
tööle asuda.
Kontakt:
Tel. 51 27 340
Würth AS on oma ala juhtiv tööriistade, auto- ja kinnitustarvikute hulgimüüja. Ettevõte kuulub
rahvusvahelisse kontserni ja on esindatud rohkem kui 80-nes riigis.

Seoses kiire arenguga otsime

TEHNILISI MÜÜGIESINDAJAID
Tallinna ja Ida-Harjumaa piirkonda
Kandidaatidelt eeldame positiivset ellusuhtumist , autojuhilubade olemasolu, vähemalt
keskharidust, tehnikahuvi, head vene keele oskust, võimet töötada meeskonnas, vanust soovitavalt 21 –40 eluaastat. Kasuks tuleb eelnev müügitöö kogemus ja elukoha
lähedus töökohale. Otsime töötajaid nii esindustesse kui ka liikuvale müügitööle.
Pakume: huvitavat, vastutusrikast ja tulemustele orienteeritud tööd noores arenevas kollektiivis, konkurentsivõimelist palka (katseajal põhipalk, peale katseaega tulemuspalk,
palgal ülempiiri ei ole), pidevat koolitust ja ametisõidukit,(liikuva müügiesindaja ametikoha puhul).
Lisaks vajame ka laotöötajaid meie Assakul asuvasse lattu. Lisainfo kodulehel.
CV palume saata hiljemalt 15.02.2007 aadressil: personal@wuerth.ee, faks 651 1201
või Vana-Tartu mnt.85, 75301 Rae vald, Harjumaa
Lisada märksõnaks see PIIRKOND kuhu kandideerite. http://www.wuerth.ee/
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Tallinna Vangla kutsub kuni 55-aastaseid mehi ja naisi
oma meeskonda pakkudes tööd

SISEVALVE VALVURINA.
Kandidaadile esitatavad nõudmised: Eesti kodakondsuse omamine, vähemalt keskharidus, riigikeele oskus vähemalt kesktasemel.
Palk alates 7930 krooni kuus.Vanglaametnikele laienevad
avaliku teenistuse seadusega kehtestatud soodustused
ja sotsiaalsed tagatised
Tallinna Vangla asub aadressil 10138 Tallinn, Magasini tn 35. Personaliteenistuse kontakttelefonid on 612 75 20, 612 75 21, ja 612 75 22.
Vastuvõtt tööpäevadel kell 9-16. Lisainfo meilidel andres.niine@just.ee
või olga.kostjanaja@just.ee.

TASUTA
NÕUSTAMINE!
•Maad •Majad
•Korterid
•Suvilad •Talud
AITAME TEID KINNISVARA MÜÜMISEL,
OSTMISEL JA ÜÜRIMISEL.
HELISTA KOHE!

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

Kadri Eenlo
Kodux Kinnisvara OÜ
Tel. 5086555
e-post: kadri@koduxkv.ee
Vilmsi 32-7, 10126 Tallinn
www.koduxkv.ee

SOOVITE MÜÜA
OMA MAJA
VÕI KRUNTI

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

3

AASTAT
GARANTIID

Pikaajalised Rae valla
piirkonnaga seotud kogemused
aitavad mul leida just Teile kõige
paremini sobiva lahenduse.

Alates

99 9 0 0 kr

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

ABC Motors: Tallinn, Paldiski mnt 105, Tel 674 7700
www.dacia.ee

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

www.uusmaa.ee
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VEIGO
GUTMANN
Kandidaat

380
Rae Vallavolikogu esimees
Tel. 56 44 600
E-mail veigo.gutmann@rae.ee
www.reform.ee/veigogutmann

KODUTEE KORDA!
JÕUKAS HOIAB LOODUST!
* Jätkame tulumaksu alandamist – reeded maksuvabaks!
* Kiire internet kõigi koju ja töökohta hiljemalt 2009. aastal!
* Maksame vanemahüvitist 1,5 aastat!
* Igale lapsele aastas 2000 krooni huviringiraha!
* Kaasame lasteaedade ja perearstikeskuste rajamisele riigi raha!
* Riiklik toetus koolibusside liinidele!
* Toetan keskkonnasäästlikku ettevõtlust!
* Paneme ühistranspordi korralikult toimima!
* Harjumaale (Rae valda) suusatunnel!

TULE VALIMA!

Ühiselt püstitatud eesmärgile jõuab parima
meeskonnaga, nii usuvad Reformierakonna
Rae osakonna liikmed.

veebruar 2007
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Madis Sarik
Rae Vallavolikogu liige, sõber
Tunnen Veigot juba 25 aastat, lähemateks sõpradeks saime siis, kui korraldasime
üheskoos Jüri ühepäeva kümnevõistlust. Olen
näinud tema positiivset arengut ja üritan teda selles igati aidata. Veigot iseloomustab
hästi seik, et kui talle midagi väga korda läheb, võib ta koosoleku ka öösel kell kaks
kokku kutsuda.

Toomas Heinaru
Sõber ja mõttekaaslane

Veigo Gutmann on toetanud Eesti MV I liigas osalevat Korvpalliklubi Rae Koss ja kossumehed
toetavad Veigot. Ees: Mikk Sarik, Jens Vendel, Siim Pukk, Rivo Aunpu, Jürgen Pukk, Tõnis Vahesaar Taga: Madis Sarik, Henri Ausmaa, Riivo Turro, Oliver Tuus, Raido Kuusk, Reemo Veski,
Tauri Raja, Kristjan Laurits, Urmas Iher, Ken Aunpu.

Veigo Gutmann teeb kõike täiega. Neid
inimesi pole palju, kes püüavad teha igat ettevõetud asja maksimaalse pühendumuse
ning parima võimaliku tulemusega. Ja kes
seejuures ei hooli suurt oma isiklikust ajast
ning vahel isegi oma tervisest. Kui Veigolt
küsida, kuidas ta kõiki oma töid, õpinguid,
perega toimetamisi ning arvukate sõpradega
suhtlemist päevast-päeva ühendada jõuab,
rehmab ta käega ja ütleb lihtsalt: “Ühte asja
tehes puhkad teistest. Ja et hästi puhata, tuleb kõike teha täiega!”.

Merike Hütt

Pere pesamuna, 1,5 aastane Cristopher on juba harjunud sellega, et temaga müramise kõrval tuleb isal kodus sageli vastata ka erinevatele töökõnedele.

Veigo naine
Naise jaoks, kes ei taha endale diivanikassi-meest, kes oleks kogu aeg koos perega, on ta väga hea mees. Mulle sobib Veigo
ideaalselt – ta hoolib oma perest ja meie toetus on tema jaoks väga oluline. Tema karjääritegemisse suhtun ma rahulikult: inimene
tehku seda, mis on talle südamelähedane.
Veigo ei taha lihtsalt kulgeda läbi elu, vaid
jätta endast jälje. Ta tahab muuta mitte ainult
enda, vaid meie kõigi elu paremaks ja ma
toetan teda selles.

Endel Albin
Rae Vallavolikogu liige, ettevõtja
Olen kindel, et Riigikogus olles pühendab Veigo end täie jõu ja energiaga rahva teenimisele. Ta teab, millist tuge vajavad riigilt
ettevõtjad ja samas tunneb neid valupunkte,
mida tuleb lahendada valla- või linnatasemel. Eesmärkide saavutamise nimel on ta
võimeline kivist vett välja pigistama. Tema
kõige tugevamad küljed on suur töövõime,
entusiasm ja oskus probleeme kompleksselt
lahendada.

Margus Puustusmaa

Nii poliitikas, äris kui ka näiteks keskkonnaprobleemide korral eelistab Veigo alati ise probleemide lahendamisele käed külge lüüa. Hetk võitlusest karuputkega,
mis on Rae valla looduses üks murekohti.

Äripartner firmast Privaatarhitektuur
Kohtusime esimest korda 2001. aastal, kui
Veigo firma tegeles Kreenholmi nõuka-aegsete vabrikute rekonstrueerimisega. Meie teineteist arvestav ja vastastikku mõistev koostöö näitas, et ta on sõnapidaja ja kokkulepetest kinnipidav äripartner. Kui kuulsin, et
Veigo valiti juhtima Rae valla volikogu, oli
see talle suur tunnustus – endise spordimehena tuleb ta ka seal pingelise ja vastutusrikka
väljakutsega edukalt toime.
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MÄÄRUS
Jüri

03. jaanuar 2007 nr 02

VALLAMAJA
nõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja
soojusettevõtja arenduskohustus“ § 4 ning võttes aluseks OÜ Kuldala Soojus poolt 19. detsembril 2006 esitatud avalduse ja seletuskirja, Rae Vallavalitsus

2. Tunnistada 10. aprillist 2007 kehtetuks Rae
Vallavalitsuse 08. augusti 2006 määruse nr
31 punkt 1.

määrab:

4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Rae Vallavalitsuses.

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine

Lähtudes “Kaugkütteseaduse” § 8 lõikest 4, §
9 lõigetest 3, 10, Rae Vallavolikogu 09. mai
2006 määrusest nr 23 „Peetri külas asuva Kuldala elurajooni kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedi-

MÄÄRUS
Jüri

03.jaanuar 2007

Rae valla eelarvest toetuste maksmise
piirmäärad

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae Vallavolikogu 13.augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud Rae
vallaeelarvest toetuste maksmise korrast ning
Rae valla 2007.aasta eelarvest, Rae Vallavalitsuse
määrab:
1. Kinnitada 2007.aastal valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad alljärgnevalt:
1.1. sünnitoetus – 5000 krooni, millele lisandub beebipakk 500 krooni väärtuses;
1.2. suurperede emadepäeva toetus – 1000
krooni;
1.3. suurperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.4. eestkosteperede jõulutoetus – 500
krooni;

veebruar 2007

1. Kooskõlastada alates 10. aprillist 2007 OÜ
Kuldala Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Kuldala elurajooni kaugkütte võrgupiirkonnas 755 krooni/MWh (ei sisalda käbemaksu).

1.5. pensionäride jõulutoetus – 500 krooni;
1.6. puudega lapsejõulutoetus – 1000 krooni
ja eelkooliealistele lastele ( vanuses 0-6 eluaastat) vallapoolne kommikott väärtuses kuni
60 krooni;
1.7. I klassi õpilase ranitsatoetus – 1000
krooni;
1.8. vähekindlustatud perede lastele koolitoetus – kuni 1000 krooni aastas lapse kohta;
1.9. toetus ravimite ja prillide ostmiseks – kuni 300 krooni ja invavahendite ning ostetud
rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks tasumiseks kuni 50 % esitatud arvest;
1.10. toetus vanuritele ( alates 80 eluaastast)
ja vähekindlustatud peredele küttepuude eest
osaliseks tasumiseks – 300 krooni;
1.11. toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud
laste ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud
arve alusel
1.12. toetus puuetega inimeste ja vanurite ülalpidamiskulude eest osaliseks tasumiseks hoolekandeasutuses vähekindlustatud peredele –
kuni 1000 krooni;
1.13. vanuri tähtpäevatoetus ( alates 90.eluaastast) – 300 krooni;
1.14. lastekodust saabunud lapse
elluastumistoetus – 5000 krooni;

3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae
Sõnumid ja valla veebilehel.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär

1.15. kinnipidamiskohast vabanenud isikule
ühekordne toidutoetus – 300 krooni;
1.16. ühekordne matuse- või õnnetusjuhtumitoetus – kuni 1000 krooni;
1.17. vältimatu sotsiaalabi ( ühekordne toidukott) – kuni 300 krooni;
2. Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu korral maksta täiendavat
toetust punktides 1.8. ja 1.11. nimetatud juhtudel.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 10.
jaanuari 2006 määrus nr 1 „ Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad“
4. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes „Rae Sõnumid ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
6. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.
jaanuarist 2007.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär

Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste
detailplaneeringute algatamisest:
• Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006
otsusega nr 197
• Kurna küla Kurna 12 (Kangrumäe tee 5)
kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006
otsusega nr 198
• Järveküla küla Liivapõllu kinnistu maatüki
III detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006
otsusega nr 199
• Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006
otsusega nr 200

• Rae küla Järve tee 2 maatükk II, PuhanguRaki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006
otsusega nr 201
• Lagedi alevik Kopli tee 3 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 9. jaanuari 2007
korraldusega nr 58
• Limu küla Järve kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 216
• Järveküla küla Vana – Veski 33 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 217
• Karla küla Kasemetsa kinnistu maatüki II

ja lähiala (katastriüksus Kõpsu-Hansu 2) detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 218
• Kadaka küla Mäe Hansu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 219
• Vaskjala küla Vesiroosi 10B kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 220
• Järveküla küla Karu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 222
• Suuresta küla Vanatammi I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari

veebruar 2007

2007 otsusega nr 215

Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
• Lehmja küla Põrguvälja
tee 8 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri
2006 otsusega nr 203. Detailplaneeringuga on
kavandatud 1 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega
krunt äri- ja tootmisettevõtte ehitamiseks ja 1
transpordimaa sihtotstarbega krunt
Planeeritava kinnistu suurus on 7426 m².
• Suuresta küla Vanatammi kinnistu maatükk
I detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006 otsusega nr 204. Detailplaneeringuga
on kavandatud 25 elamumaa sihtotstarbega
väikeelamukrunti, millest 5-le on lubatud ehitada ka kaksikmajad, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega üldmaakrunt laste mänguväljakute rajamiseks, 1 maatulundusmaa sihtotstarbega
olemasoleva taluhoonestusega krunt, 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti puurkaevu ja tuletõrjeveemahuti ehitamiseks ning 8 transpordimaa krunti avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on
17,41 ha.
• Rae küla Uuemardi-Mardi-Kroosi 3 –Tammiksalu kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri
2006 otsusega nr 205. Detailplaneeringuga on

KORRALDUS
Jüri

RAE SÕNUMID

VALLAMAJA

09. jaanuar 2007 nr 61

Rae Vallavalitsuse 08. veebruari 2005.a.
korralduse nr 134 “Rae valla munitsipaalkoolide spordirajatiste, aulate ja munitsipaalraamatukogude saalide kasutamistasu
kehtestamine” muutmine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 30 lõikest 3 ja Rae valla põhimääruse § 65 lõikest 8, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Muuta Rae Vallavalitsuse 08. veebruari
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kavandatud 16 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega
krunti, 4 tootmismaa sihtotstarbega krunti alajaamade ja kanalisatsioonipumplate ehitamiseks,
14 elamumaa sihtotstarbega krunti korterelamute, ridaelamute, ühepereelamute ehitamiseks, 5
elamumaa sihtotstarbega krunti ridaelamute ja
väikeelamute ehitamiseks, 2 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti pargi ja spordiväljakute rajamiseks ja lasteaia ehitamiseks ning 6 transpordimaakrunti. Maa.ala suurus on 34,77 ha, millest
on planeeritud 24,9 ha.
• Kopli küla Mäe kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006
otsusega nr 206. Detailplaneeringuga on kavandatud 10 elamumaa sihtotstarbega krunti, neist 8 üksikelamu ja 2 kaksikelamu ehitamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt ja 1 transpordimaakrunt.
Planeeritava ala suurus on 18 892 m².
• Järveküla küla Põllu kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri
2006 otsusega nr 207. Detailplaneeringuga on
kavandatud 3 elamumaa sihtotstarbega krunti,
neist 42 üksikelamute, 1 kaksikelamu ehitamiseks, 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt ja
2 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Planeeritava ala suurus on 8 122 m²
• Järveküla küla Karukella kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006
otsusega nr 208. Detailplaneeringuga on kavandatud 23 elamumaa sihtotstarbega krunti, neist 4
üksikelamute, 14 kaksikelamute ja 5 ridaelamute

ehitamiseks, 4 üldmaa sihtotstarbega krunti ja 4
transpordimaa sihtotstarbega krunti. Planeeritava
ala suurus on 70 700 m²
• Rae küla Lepasalu kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 213. Detailplaneeringuga on kavandatud 10 elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute ehitamiseks ja 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede rajamiseks ja
tehnovõrkude paigaldamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 2,25 ha.
• Rae küla Kiivita 1 kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007
otsusega nr 212. Detailplaneeringuga on kavandatud 38 elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks ja 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks, 1 sotsiaalmaa krunt ning 1 elamu-ja maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Planeeritava kinnistu suurus on 20,03 ha.

2005.a. korralduse nr 134 lisa 1 “Rae valla
munitsipaalkoolide spordisaalide, jõusaalide
ning Jüri Gümnaasiumi staadioni kasutamistasud” punktidega 1-3 kinnitatud Jüri Gümnaasiumi ja Vaida Põhikooli ruumide ja rajatiste kasutamistasusid ning kinnitada Jüri
Spordihoone ja Vaida Põhikooli ruumide ja
rajatiste kasutamistasud vastavalt käesoleva
korralduse lisale 1.
2. Tühistada Rae Vallavalitsuse 19. detsembri 2006 korraldus nr 1866 ““Rae Vallavalitsuse 08. veebruari 2005.a. korralduse nr 134
“Rae valla munitsipaalkoolide spordirajatiste,
aulate ja munitsipaalraamatukogude saalide
kasutamistasu kehtestamine” muutmine”.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae
Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

Rae Vallavalitsus teatab veel:
• Veneküla küla ja Ülejõe küla tsoneerimiskava
koostamise algatamisest. Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2006 otsusega nr 202.
• Järveküla küla Suitsu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest. Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007 otsusega nr 223.

Raivo Uukkivi
Vallavanem
Tiit Eenmaa
Vallasekretär
Lisa nr 1
Rae Vallavalitsuse
09.01.2007
korraldusele nr 61

Rae valla Spordikeskuse hinnakiri:

Spordirajatis
Jüri Spordihoone

Sihtgrupp/aeg

Ujula *

Lapsed/noored kuni 22 a ja Rae valla koolide õpilased
E –R 7.00-8.00
E-R 8.00-16.00
E-R 16.00-22.00; L, P terve päev
Täiskasvanud
E –R 7.00-8.00
E-R 8.00-16.00
E-R 16.00-22.00; L, P terve päev
Pensionärid/puuetega inimesed
E –R 7.00-8.00
E-R 8.00-16.00
E-R 16.00-22.00; L, P terve päev

Ühe korra
pilet

Rae valla
10 korra pilet / Rae valla kodaniku 10
kodaniku
kuukaart
korra pilet/kuu
30 korra pilet

25.30.40.-

225.270.360.-

40.50.65.-

360.450.600.-

25.30.40.-

225.270.360.-

315.405.495.-

880.1095.1420.-
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Rae valla lapsed/noored kuni 22 a ja Rae valla koolide aineõppetund (1 rada 60 min)
1-6 aastane laps
Vesiaeroobika*
Ujula perepilet (2 täiskasvanut ja 2 last kuni 16 eluaastat)
Ujula 1 rada gruppidele ( 60 min kuni 8 inimest)
Ujula kasutamine üritusteks 1 tund
Jõusaal + ujumine* Lapsed/noored kuni 22 a ja Rae valla koolide õpilased
täiskasvanud
Pensionärid/ puuetega inimesed
Aeroobika + ujumine* Lapsed/noored kuni 22a ja Rae valla koolide õpilased
Täiskasvanud
Pensionärid/ puuetega inimesed
Jõusaal*
Lapsed/noored kuni 22 a ja Rae valla koolide õpilased*
Täiskasvanud
Pensionärid/puuetega inimesed
Aeroobikasaal
Aeroobikatreening*

Pallimängusaal

Budosaal
Lauatennisesaal
Sulgpalliväljak
Massaažiruum
Riietumis- ja pesemisruum
Jalgpalliväljak

Jalgpalliväljak ½
Kergejõustikuareen

Tenniseväljak
Liivaväljak
Lisaaeg
Lisateenused

Kliendikaart*
Vaida spordihoone
Pallimängusaal

Pallimängusaal
Jõusaal *

veebruar 2007

Rae valla koolide aineõppetund ning laste ja noorte
kuni 22 a treeningrühmad, pensionärid/invaliidid ( 60
min )
Täiskasvanud ning spordiklubid ( 60 min )
Lapsed/noored kuni 22 a ja Rae valla koolide õpilased
Täiskasvanud
Pensionärid/puuetega inimesed
Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad
( 60 min )
E-R kuni -20.00
L –P
E-P ½ väljakut
Täiskasvanud ( 60 min )
E-N kuni -20.30
E-N 20.30-22.00
R 17.30-22.00
L-P
Rae valla koolide aineõppetund (45 min)
Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad
Pensionärid (60 min)
Täiskasvanud (60min)
( 60 min)
( 60 min)
( 60 min)

200.15.70.-

135.630.-

540.-

1525.-

150.500.1800.50.90.50.50.90.50.30.50.30.-

450.810.450.450.810.450.200.- /250.450.-/ 500.200.-/ 250.-

720.-

1970.-

730.-

1970.-

405.-/ 450.-

1095.-

360.540.360.-

495.-

1310.-

100.300.40.60.40.200.150.130.350.250.250.200.200.120.200.40.50.40.15.-

Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad
(90min)
Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad
( 120 min )
Täiskasvanud ( 90 min )
Täiskasvanud ( 120 min )
Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad
(90 min)
Täiskasvanud ( 90 min )
Täiskasvanud ja üritused ( 60 min )
Rae valla koolide aineõppetund/üritused ja Rae valla
spordiklubid ( 90 min )
Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad
(90 min)
Täiskasvanud ( 90 min )
Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad
(90 min)
Täiskasvanud
Teenuse aega ületav iga minut
Saunalina
Ujumisriided
Tennisereket
Lauatennisereket
Kepikõnnikepid
Soodustused 10 % teenuselt
Rae valla laste ja noorte kuni 22 a treeningrühmad Pensionärid ( 60 min )
E-N kuni -20.00
R-P
Täiskasvanud
E-N kuni -22.00
R kuni -22.00
L-P
Rae valla koolide aineõppetund/üritused ( 45 min )

300.400.700.1200.170.500.1500.400.75.150.25.50.3.15.25.25.10.15.250.-

130.100.250.200.100.200.10.-

• Ujula kasutusaeg on 90 min ; jõusaal 90 min; jõusaal
+ ujumine 120 min; aeroobika + ujumine 120 min.
• Pallimängudesaali ja välisväljakute kasutamine toimub aegade ette broneermisega E-R 09:00 – 17:00 Tel:
6224 238
• Ujula radade üürimine toimub ette broneerimisega.
Ühele rajale max 8 inimest.
• Laste ja noorte treeninggrupp - treeningutel osalejatest
peavad vähemalt 90 % olema vanuses kuni 22 eluaastat
• Aeroobika, shapingu ja vesiaeroobika tunnid toimuvad
vastavalt tunniplaanile
• 10 korra pilet kehtib 60 päeva.
• 30 korra pilet kehtib 180 päeva.
* Jõusaal - pallimängudesaali üürinud spordiklubi treeningajal on jõusaali kasutamine antud spordiklubile tasuta
* Ujulasse lubatakse lapsi ilma täiskasvanuteta alates
8.eluaastast lapsevanema enda vastutusel.
* Jõusaali piletit müüakse alates 16. eluaastast. Alla 16
a võib jõusaalis treenida koos täiskasvanud saatjaga ja
vanema vastutusel.
* Ujula, jõusaali- ja aeroobikasaali pilet sisaldab ka saunade kasutamise võimalust.
* Rae valla Spordikeskuse Kliendikaart annab 10 % soodustust ujulas, jõusaalis, aeroobikas, vesiaeroobikas, tennise ja lauatennises. Kliendikaart on kehtiv 2 aastat
* Rae valla kodanik - elanik, kelle elukohana Eestis rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald
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Vesi teeb imet: vesiaeroobika sobib kõigile
Saaliaeroobikatrennis paistab iga vale liigutus teistelegi silma, vees aga võib igaüks
ennast julgelt liigutada nii, nagu oskab. Vesiaeroobika on tõhus ja meeldiv treening
kõigile huvilistele. See sobib kõikidele inimestele vanusest, soost ja kehaehitusest
sõltumata.
Vees võimlemine on lõbus ja emotsionaalne
treening. Tunni ülesehituselt sarnaneb see saaliaeroobikaga, kuid harjutused on täiesti erinevad ning neid tehakse õlgadeni vees. Vees
kasutatakse ka mitmesuguseid abivahendeid penoplastist “nuudleid”, ujumislaudu, spetsiaalseid hantleid, palle.
Vesivõimlemisega võib alustada siis, kui
treeningutesse on jäänud pikk paus, samuti siis,
kui plaanis on kaalus alla võtta. Trenni eesmärk
on kehalise ja vaimse töövõime säilitamine ja
suurendamine, enesetunde ja meeleolu parandamine ning stressist vabanemine.

Vesi rahustab närve ja tõstab tuju
Veeprotseduurid soodustavad ainevahetust ja rasvade põlemist. Vees võimlemine
arendab lihaste jõudu ja vastupidavust, parandab tasakaalu ja liigutuste koordinatsiooni ning
suurendab liigeste liikuvust.
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 treenides saab igaüks ise koormust
reguleerida. 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. Vees võimlemine parandab südame ja veresoonkonna tööd ning sobib suurepäraselt taastusraviks.
Vesivõimlemine sobib enam-vähem kõigile: trenni on oodatud kõik terved ja liikuda soovivad inimesed, aga ka selja- ja liigesehaiguste põdejad ning kerge liikumispuudega inimesed, samuti ülekaalulised ja eakad. Vesivõimlemine sobib ka traumajärgseks taastumiseks.
Ka beebiootel emadele teeb vees võimlemine
head. Eriti kasulik on vesiaeroobika närvilistele inimestele, sest vesi rahustab närve ning võtab pingeid maha. Vesiaeroobika laeb ka emotsionaalselt ja aitab unehäiretest üle saada.
Tõsise tervisehäire korral peab muidugi
enne trenni tulekut arstiga nõu pidama ning ka
viirusnakkused tuleks enne basseini minekut
korralikult välja ravida.

Süvaveetrennis jalad põhja ei puuduta
Lisaks tavalisele vesiaeroobikale saab harrastada ka mitmesuguseid vesiaeroobika eriliike, näiteks süvaveeaeroobikat ja süvaveejooksu.
Süvavee tunnis kasutatakse abivahendina
spetsiaalset vööd, mis pannakse ümber keha ja
mis aitab vee peal püsida. Tänu vestile saab sooritada liigutusi ilma põhja puutumata, suurema
amplituudiga ning jõulisemalt. Süvavee tund on
suurepärane vaheldus treenimiseks nii lihtsalt
harrastajatele kui ka edasijõudnutele. Ka beebiootel emad on trenni oodatud - raseduse lõppstaadiumis kasutatakse vesti asemel “nuudlit”.
Süvaveejooks on üks vesiaeroobika alaliike
ning see ei kujuta endast mitte niisama jooksmist, vaid pidevat vees liikumist, kasutades peale tavalise jooksu kõikvõimalikke erinevaid edasiliikumise viise. Ka selle trenni saab muuta põnevaks, füüsiliselt raskeks ja emotsionaalseks.
Süvaveeaeroobika sobib ka ülekaalulistele, rasedatele ja ujumisoskuseta inimestele, seda saab kohandada nii tugevaks treeninguks kui
ka leebeks taastusraviks. Süvaveetrenn treenib
kogu keha, arendab tasakaalu ja tagab hea rühi
ning õige kehahoiaku. Traumaohtu pole, tunnid aga on tänu mitmesugustele abivahenditele mitmekülgsed ja elamusterikkad.
Maiu Herzmann
Jüri Spordihoone vesiaeroobika treener

Koolivaheaja üritused Rae vallas
2.-5. jaanuarini toimusid Rae vallas mitmesugused üritused, millega sisustati noorte
vaba aega.
2. jaanuaril külastati kommivabrikut „Kalev”. Noortekeskuses toimus plakatite joonistamise võistlus, mille käigus noored pakkusid
välja ideid, milline võiks olla noortekeskuse
logo. Samal päeval oli veel võimalus tutvuda
judoga ning päeva viimase üritusena mindi
Jeti jäähalli uisutama.
3.jaanuar algas Coca-Cola Plaza külastusega, kus vaadati filmi 007:Casino Royale.
Peale kinoskäiku mängiti noortekeskuses
erinevaid lauamänge. Sel päeval oli noortel
ka võimalus tantsida Rae kultuurikeskuses

Eve Aunveri juhendamisel. Õhtupoolikul
viidi noortekeskuses läbi AIDS-i teemaline
töötuba, mis koosnes siis sellest, et noored
said kontrollida oma teadmisi AIDS-i teemal, rääkida sellest ning küsida küsimusi ja
arutleda.
4. jaanuaril oli noortel võimalus tutvuda
gaididega ning nendega koos meisterdada ja
lahendada erinevaid nuputamisülesandeid.
Noortel oli sel päeval võimalus ka külastada
Lagedi Vabadusvõitluse Muuseumit ning õhtu oli sisustatud sellega, et käidi ujumas Loo
spordihoones.
5. jaanuaril toimus „Töövarju päev”,
mille käigus said noored külastada Rae val-

Jüri noormees tantsis end Eesti parimate sekka
Jüri Gümnaasiumi 8a klassi õpilane Robert Veskus saavutas oma partneri Jelena
Vassiljevaga Eesti Meistrivõistlustel Ladina-Ameerika tantsudes JUN II vanuseklassis hõbemedali. Võistlused toimusid 7. jaanuaril TTÜ spordihoones, televiisori vahendusel sai neile kaasa elada Kanal 2s.
Medalikonkurentsis oldi juba kaks aastat tagasi. 2005.aastal saadi pronksmedalid
nii Ladina-Ameerika tantsude kui ka 10-tant-

su Eesti Meistrivõistlustelt.
Robert on võistlustantsuga tegelenud 7
aastat – ta alustas treeninguid 1999.aastal
tantsuklubis Step, alates 2004.aastast treenib tantsupaar Revalia Tantsukooli treenerite käe all. Saavutatud hõbemedaliga kindlustasid Robert ja Jelena endale koha Eesti
koondises, mille koosseisus osaletakse 2007.
aasta Maailmameistrivõistlustel LadinaAmeerika tantsudes.

la erinevaid asutusi, et tutvuda seal tehtava
tööga. Noortekeskuses toimus sel päeval
„Ilupäev”, mille käigus tüdrukutel oli võimalus näidata oma oskusi soengute tegemisel. Toimus ka infotund lapsevanematele, et
huvitatud saaksid tutvuda keskuse ruumide
ja tegevusega. Ja päev lõppes vaheaega lõpetava peoga, mille korraldamise olid enda
peale võtnud noored ise.
Tegevusi oli palju ja kõik said valida endale meelepärase. Kindlasti tasub jälgida reklaami, sest järgmisel koolivaheajal on plaanis
juba uued ja huvitavad üritused.
Rae Noortejuhid
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Sõbranädalal saab Sally Stuudios
tasuta kunsti maitsta
Tallinnas tegutsev Sally Stuudio laste ja noorte kunstikool on algatanud kena traditsiooni – veebruarikuine sõbrapäev on laiendatud sõbranädalaks. Tähendab see aga seda,
et 12. kuni 17. veebruarini võivad kõik noored kunstihuvilised valida stuudio tunniplaanist ühe huvipakkuva kunstitunni ja tulla
tasuta kätt proovima. Ja mitte ainult kätt ja
kunstimaitset, vaid ka nutti – sest nüüdiskunst paneb ka tegija pea tööle!
Sally Stuudio on tuntust kogunud avatud ja
eksperimendijulge lähenemisega kunstiõpetusele. Käesolevast õppeaastast on laienenud
performance’i, fotograafia, digitaalkunsti ja
teistegi kaasaegses kunstis möödapääsmatute
tehnikate õpetamine. Lisaks veel emotsionaalne ja natuke ohtlik tulekunst. Peatähtis on seoste loomine erinevate eluvaldkondadega – et
kunst ei oleks nagu katseklaasitaim või pühapilt seinal, vaid virgutaks oma peaga mõtlema, ennast väljendama ja kokkuvõttes elus paremini toime tulema.
Pealinna lähiümbruse elanikke peaksid eriti rõõmustama laupäevased stuudiod ja ettevõtmised. Siis on põhjust ja aega kogu perega linna tulla ning sellal, kui lapsed kunstimaailma
süvenevad, saavad isa-ema veidi vabadust ja
linnaelu nautida. Või hoopiski ise täiskasvanute maali- või fotokursusel kaasa lüüa.
Ning laupäeva on Sally Stuudios justnimelt
Harjumaa lastele (vanuses 7 kuni 10) ja teistele kaugemalt tulijaile mõeldes kavandatud
mõnusa pealelõunase kunstistuudio, kus loovus- ja fantaasiaülesanded vahelduvad natuuristuudiumiga ehk tegelikkuse kujutamisega
maali ja joonistuse vahendusel. Tutvutakse
kompositsiooni põhireeglitega, mängitakse
värvide ja vormidega, katsetatakse erinevaid
kunstitehnikaid ja uusi materjale.
Ja veel - kord kuus laupäevalõunati toimub lastele (ka emad-isad on teretulnud!) ühine jalutuskäik «Sally sabas «. Asjatundliku
koerakostüümis juhendaja eestvedamisel külastatakse toredaid näitusi Tallinna muuseumides ja galeriides, õpitakse kunsti vaatama
ja paremini mõistma, samuti otsitakse inspiratsiooni teoste loomiseks. Miks Sally ja miks
koer? Sest stuudio on oma nime saanud lasteja kunstisõbraliku dogi Sally (1991-2002) jä-
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Järjekordne
Loovustuba tegutseb
26.veebruaril
Jüri Gümnaasiumis
ruumis nr 217
kell 10.30 ja 11.15.

Valige endale ja lapsele
sobiv aeg ja tulge!
Loovustuba sobib kõige
paremini lastele alates
6-elukuust kuni 3-eluaastani.
26. veebruaril on
teemaks naistepäev.
Võtke kaasa:

Fototunnis saab ülevaate sellest, kuidas teha
fotosid ja mismoodi nendega kunstiliselt manipuleerida.

rele. Nüüdseks on kunagisest vahvast seltsilisest saanud stuudio vapimärk.
Põnevat jätkub mõistagi igasse nädalapäeva - kokku pakutakse lastele-noortele 16 erinevat kursust. Oodatud on kõik vanuserühmad
- lapsed alates 4. eluaastast samahästi kui gümnasistid. Õpilasi peaks eriti rõõmustama asjaolu, et stuudios ei korraldata sisseastumiskatseid ega panda hindeid – parimaks mõõdupuuks on noore kunstniku enda rõõm tehtud
tööst! Et õpetus oleks tasakaalus, ühendab
Sally Stuudio meeskond endas nii kogenud
lastekunstipedagoogide kui aktiivsete tegevkunstnike teadmised ja kogemused.
MTÜ Sally Stuudio tegutseb Tallinna südalinnas, rohkem infot leiab kunstiportaalist
www.kunstikeskus.ee, mis on samuti üks stuudio projekte – eesmärgiks ikka inimeste kunstiteadlikkuse tõstmine. Ja Sally Stuudio ise
toimib kui uks Tallinna kunstiellu, mis on avatud iga heatujulise tulija ees. Eks viita ka stuudio loosung “Ajame kunsti taga!” sellele, et
tõsine töö ja rõõmus meel peavad olema kenasti tasakaalus.
Vano Allsalu

Hei, Rae valla väikelapsed, kes Te olite kutsutud
2006. aasta jõulupeole ja ei saanud tulla.
Teid ootavad Rae Kultuurikeskuses mõnusad kingipakid.
Kingipakke saab kuni 16. veebruarini kätte tööpäeviti
kell 10.00 – 18.00.
Jõuluvana Lapimaalt

Vahetusriided nii endale
kui lapsele.
Vajadusel
vahetusjalanõud.
Kilekott oma töö
kojuviimiseks.
Osalemistasu:

1 laps: 90 krooni
2 last ühest perest:
140 krooni
3 last ühest perest:
150 krooni
Registreerige

tel 56636622, Ingrid
Pukk või ingrid.
pukk@gmail.com
Info:

www.loovustuba.ee

Rae Kultuurikeskuses
2. märtsil kell
18.00
MOSKVA TSIRKUS
- KARU, KOERAD,
KASSID JA KLOUN
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Eestlased viie õnnelikuma rahva hulka maailmas
Taavi Veskimägi
Ma tahan, et eestlased jõuaksid viie kõige
õnnelikuma rahva hulka maailmas. Õnn on täiesti objektiivne ja mõõdetav nähtus. Teadlased on
õnne uurinud aastakümneid ja kaasaegses maailmas hakatakse üha enam inimeste õnnelikuks
olemist väärtustama. Aeg on pöörata tähelepanu
ka Eesti inimeste õnnelikuks olemisele.
Mitte ainult majanduslik jõukus ei ole inimeste õnnetundeks tähtis. Püüdlemine viie Euroopa jõukama riigi hulka on hea, aga mitte
piisav oludes, kus Eesti paigutub rahvusvahelise õnne-indeksi järgi 95 riigi hulgas õnnetule 74 positsioonile. Eesti lapsed on Euroopas
peaaegu kõige õnnetumad.
Raha peab olema, aga õnn ei peitu ainult rahas. Rotterdami Erasmuse Ülikooli professor
Ruut Veenhoveni võrdlevad uuringud tõestavad
veenvalt, et raha ja õnne vahel puudub seos. Õnn
on eelkõige võimaluses lähedastega koos olla ja
eneseteostust pakkuvat tööd teha. Et tahaksime
igal hommikul tööle minna ja õhtul koju tulla
Igaüks on oma õnne sepp
Riik ei saa teha inimesi õnnelikuks. Rahvas on tervikuna nii õnnelik kui tema iga liige eraldi. Küll saab luua riik eeldused, kus kõigil on võimalik teha ise selliseid valikuid, mis
võimaldavad olla õnnelik. Langetada ise enda ja oma laste elu puudutavad valikud, arendada oma ettevõtteid, koolitada lapsi ja edendada kodukandi elu.
Täisväärtuslik elu täna ja tulevikus
Riik peab looma võimalused inimestele turvalise kodu rajamiseks ja eneseteostuseks ühiskonnas. See tähendab turvatunde tagamist vara ja säästude säilimise suhtes, kindlustunnet
laste hea hariduse ja käekäigu ning enda töökoha suhtes. Ja seda nii täna kui tulevikus.
Meie tänased otsused peavad olema tehtud selliselt, et need ei hakkaks piirama meie
laste võimalusi tulevikus. Peame kindlustama
oma lastele õnnelikku elu. Ainult eesti rahva,
keele, kultuuri ja riigi edasi kestmine tagab
selle. Ennast täielikult teostada saab ainult
emakeeles ja oma rahva keskel.
Avarad võimalused eneseteostuseks
Eesti rahvas tõuseb õnnelikemate rahvaste
hulka maailmas ainult siis kui me saame teha
loovat ja rahuldust pakkuvat tööd. Kui meil on
piisavalt palju haritud, loovaid ning ettevõtlikke inimesi, kes suudavad olla innovatsioonil
põhineva majanduse mootoriks. Tänane majandusmudel on hea aga mitte piisav selle saavutamiseks. Jätkuvalt tuleb hoida küll maksud
madalad ja riigieelarve tasakaalus, kuid eneseteostust saab pakkuda inimeste teadmisi ja oskusi senisest enam vääristav majandusmudel.
Et inimesed saaksid elada õnnelikumat elu on
vaja kõigis eluvaldkondades Eestis veel palju teha.
Majandus- ja rahandusinimesena tahan seista eelkõige alljärgnevate sammude astumise eest riigis.
Tallinna sisse- ja ümbersõiduteed
kaasaegseks

Minu jaoks on oluline, et minu kodukant
Harju- ja Raplamaa areneks. Selle piirkonna
edasise arengu võti on infrastruktuuri arengus.
Paljud meist veedavad igapäev tunde Tallinnasse sisse- ja ümbersõitudel ummikutes selle asemele, et olla koos perega või tööd teha.
Seisan selle eest, et Tallinna sisse- ja ümbersõiduteed ning Viljandi manatee saaks rekonstrueeritud ja viidud uuele tasemele.
Tulevikku vaatav kool
Usun, et inimesed on õnnelikumad, kui
nad teavad, et lapsel on koolis hea ja ta saab
koolist teadmised ja oskused, millega on võimalik tulevikus toime tulla. Hea haridus on
võimalik omandada ainult toetudes kaasaegsetele õppevahenditele. Tahan, et riik annaks
lastele tasuta sülearvuti ja tagaks interneti püsiühenduse.
Toetan, et lapsevanematel oleks rohkem
sõnaõigust lapsele sobiva kooli ja õppekava
valikul. Selleks tuleb vähendada riigi poolt
koolidele pealesunnitud ainete mahtu ja jätta
koolidele ja õpetajatele vabamad käed arvestada iga lapse vajadusi. Et koolidesse tuleks
rohkem noori õpetajaid, maksame neile 200
tuhat krooni stardiraha.
Euro, Eesti rahaasjade garantii
Me saame tarbida ainult seda heaolu, mida me suudame oma tööga ise luua. Vähe
poliitikuid mõtleb lubadusi andes sellele, et
iga asi maksab raha ja ei ole eetiline jätta
järgmistele põlvkondadele võlakoormaga
riiki. Olen poliitikuna käitunud vastutustundlikult ja vältinud lubadusi ning lükanud
rahandusministrina ka tagasi ettepanekuid,
mis riigile üle jõu käivad. Ma toetan konservatiivset eelarvepoliitikat ja seda, et riigieelarve oleks tasakaalus ja riik ei võtaks
laenu tulevaste põlvede arvelt. Olen olnud
rahandusminister ja tean, kui keeruline seda põhimõtet teinekord kaitsta on. Usun, et

euro kasutuselevõtt on Eestile üheks kindlamaks garantiiks, et meie rahaasjad oleksid korras ka tulevikus.
Seame tootlikkuse esikohale
Tõusvate tööjõukulude situatsioonis ei ole
Eesti ettevõtetel võimalik enam jääda madala
lisaväärtusega allhanke juurde – tuleb tegeleda efektiivsema ja innovaatilisema tegevusega. Täna elavad Eesti väikeettevõtjad ja teadlased eri maailmades. Et need maailmad kokku saaksid, pakun välja innovatsiooniosaku
idee. See on maailmas tunnustust leidnud, kuidas riik saab aidata ettevõtjatel teadusasutusi
paremini oma arendustegevusse kaasata. Väikeettevõtjad saaksid enda kasutusse 100 miljonit krooni, mille eest nad võiksid osta oma
ettevõtte jaoks vajalikke teenuseid Eesti või
välismaa teadusasutustelt.
Säästmine mõtteviisiks
Usun, et piisavad säästud tagavad kindlustunde tuleviku ees. Selleks toetan, et iga inimene
saaks kuni 100 tuhat krooni aastas investeerida
tulumaksuvabalt kodu rajamisse, enda koolitamiseks, firma loomisesse või väärtpaberitesse.
Riik koju kätte
Inimesed ei peaks oma elu mööda saatma
riigiasutustes vaid oma perega koos. Kahjuks
on Eesti ettevõtjatel ja kodanikel riigiga suhtlemine ikka liiga keeruline. Liiga palju on mõttetut bürokraatiat ja jooksmist ametiasutuste
vahel. Riigi ja omavalitsuse teenused peavad
jõudma interneti teel iga kodaniku koju. Selleks tuleb kehtestada selged nõuded avalikele
teenustele. Kui riigi- või kohaliku omavalitsuse asustus ei suuda neid täita on kodanikul
õigus küsida kompensatsiooni. Igas suuremas
külas peab olema avalike teenuste punkt, kus
on võimalik kõiki põhilisi riigi- ja omavalitsuse asju ajada. Mitte inimene ei pea minema
ametniku, vaid ametnik peab tulema inimese
juurde.

22

RAE SÕNUMID

TURVALISUS

veebruar 2007

Ülevaade Falcki patrullide tegemistest
Erakorralised sündmused

Avalik kord

 1. jaanuaril tuli sissetungihäire Jüris, Tam-



miku teel asuvast Tõrukese lasteaiast. Häirele reageerinud ekipaaž teatas, et üks esimese
korruse pakettaken on katki. Kahtlast liikumist piirkonnas ei täheldatud. Kohale kutsuti
kontaktisik, politsei ning vahetuse vanem. Esmasel vaatlusel olid tundmatud isikud üritanud kaasa viia akna kõrval asunud muusikakeskust, kuid signalisatsiooni rakendumisel
sellest loobunud.
 4. jaanuaril helistati politseist ja paluti
minna Tartu mnt. ja Vana-Tartu mnt. ristmikule. Kohapeal põles sõiduauto MercedesBens. Kohapeal oli juba tuletõrje, auto omanikku kohal ei olnud. Info sündmusest edastati politseile.
 19. jaanuari õhtul helistati Lagedilt ja paluti abi, kuna kamp noorukeid rikub avalikku
korda. Ekipaaž sõitis Lagedile, kaupluse juures oli kamp noorukeid, kes tungisid turvatöötajatele kallale. Appi saadeti veel 2 ekipaaži,
sündmuskohale saabus ka politsei. Kakluse
käigus sai vigastada ekipaaži turvatöötaja, keda löödi jalgrattaga pähe. Ekipaažide turvatöötajad ja politsei jätkasid ründajate otsinguid
ja 3 alkoholijoobes noormeest peeti politsei
poolt kinni.
 21. jaanuaril helistas politsei ja palus minna Tallinn-Tartu maanteele, kus oli toimunud
avarii, milles osalesid Ford Escort ja Toyota
Corolla. Ühele inimesele anti esmaabi, kohapeale kutsuti politsei, kiirabi ja päästeamet.

7. jaanuari öösel helistas Vaidast VanaTartu mnt. 33 üks korteriomanik, kes teatas,
et naabritel toimub lärmakas pidu. Ekipaaž
läks kohale, suhtles korteri perenaisega, kes
lubas edasi vaiksemalt olla. Pidu aga jätkus
sama lärmakalt. Kohapeale kutsuti politseipatrull, kes palus kõigil korterist lahkuda. Korterist väljus umbes 15 noort inimest, kes olid
purjus.
 12. jaanuaril helistas Jürist Tammiku poe
juhataja, kelle sõnul oli poes meeskodanik, kes
segab kerjamisega poe tööd. Mehel puudusid
dokumendid ning ta ei kuulnud hästi, patrull
saatis mehe poest välja.
 12. jaanuaril helistati politseist, et Vaidas,
Vana-Tartu mnt 8 trepikojas magab purjus
meeskodanik. Kohapeal ei õnnestunud meest
üles äratada, sellest teatati politseile, kes võttis mehe kaasa.
 14. jaanuari öösel teatati politseist, et
Peetri külas toimub kõva paugutamine ja
sellega rikutakse öörahu. Kohapeal selgus,
et restorani Veski õues lasti ilutulestikku.
Kohal viibinud seltskonnal paluti paugutamine lõpetada.
 21. jaanuaril teatati politseist, et Jüris Tammiku tee 23 maja ühes korteris rikutakse öörahu. Kohapeal vesteldi inimestega, väljakutse teinud inimene soovis teha ka avalduse politseisse.

Muud sündmused


Politseile üleantud õigusrikkujad
 19. jaanuaril helistas politsei ja palus sõi-

ta Lagedile, Raadiojaama teele, kus ühe maja
trepikojas pidi olema purjus mees, kes segab
majaelanike päevarahu. Patrull leidis purjus
mehe juba õuest ja kuna ta polnud kontaktivõimeline, anti ta üle politseile.

Politseiteated


1. jaanuari öösel varastati Ülejõe külas
taluhoonest tööriistu ja dokumendid. Kahju
on 2675 krooni.
 3. jaanuaril varastati Assaku alevikus
Maria tee elamust kaks käekotti dokumentide, mobiiltelefoni ja isiklike asjadega.
 3. jaanuaril varastati Läike tee põiktänavas ettevõtte ruumidest kaks sülearvutit. Koos
lõhkumisega tekitati kahju 60 585 krooni.
 Ajavahemikul 5.-6. jaanuarini varastati
Peetri külas Läike teel ehitusobjektilt kaks
soojapuhurit. Kahju on 32 000 krooni.
 Ajavahemikul 6.-7. jaanuarini varastati Rae
külas talu territooriumilt traktorimootor, metalli ja muid esemeid. Kahju on 150 000 krooni.
 8. jaanuaril varastati Peetri külas Tuleviku teel ehitussoojakust tööriistu. Kahju on

minna appi Jüris Tammiku tee 29 ühte korterisse, kus vaimuhaige meesterahvas oli lõhkunud kodus mööblit ja nõusid. Mees viidi kiirabiga psühhiaatriahaiglasse.
 13. jaanuaril oli Pildikülas ühe maja ees
kraavis sõiduauto katuse peal. Info edastati politseile.
 13. jaanuaril helistas turvatöötaja ja palus
abi, kuna tema poolt valvataval territooriumil
Jüris sõideti sõiduautoga ringi ja solvati turvatöötajat. Kohapeal kedagi ei olnud.
 13. jaanuaril helistati Jüris Võsa teelt, kuna poisikesed sõitsid tee peal ATVdega. Kohapeal kedagi tabada ei õnnestunud.
 17. jaanuari õhtul helistati politseist, et
Jüris Aruküla tee 10 juures on sõiduauto, mille roolis on purjus inimene. Patrull leidis auto, kus magas kolm meeskodanikku, kes olid
ilmselt purjus. Koputamise peale nad ei ärganud ja ekipaaž andis vastava info edasi politseile.
 26. jaanuaril toimetati koju kaks last, kes
olid läbikülmunud ja hakkasid Jürist jala kodu poole minema.
 28. jaanuaril teavitas juhtimiskeskus, et
Jüris Aaviku tänava ühes majas on toimunud
sissemurdmine. Ekipaaž jõudis kohale ja neile tuli vastu maja omanik, kes väitis, et tal on
2 radiaatorit ära varastatud. Vestluse käigus
selgus, et ta oli pidutsenud enda tuttavaga ja
see tuttav oli öösel ka need radiaatorid ära viinud. Mees oli ka ise purjus.

5. jaanuaril oli toimunud Assakul avarii.
Kohapeal olid ka kiirabi ja politsei, keegi kannatada ei saanud.
 4. jaanuaril sai ekipaaž teate, et Jüri Gümnaasiumi taga heinamaal vedeleb sõiduauto,
mis oli sinna kinni jäänud ja maha jäetud. Info edastati politseile.
 6. jaanuaril helistati politseist ja paluti

32 806 krooni.
 8. jaanuaril varastati Peetri külas Raud-

kivi teel ehitussoojakust tööriistu. Kahju on
100 000 krooni.
 15. jaanuaril toimus kehaline väärkohtlemine Lehmja külas, kus kella 9 ajal hommikul lõi meesterahvas Põrguvälja teel 31aastast Madist.
 16. jaanuaril varastati Kurna külas Kurna teel korterist televiisor ja kaelaehe. Kahju on 11 490 krooni.
 22. jaanuaril varastati Jüri alevikus Väljaku tänaval maja keldriboksidest suverehve, jalgrataste kinnitusraamid, spordikott riietega ning mikrolaineahi. Kahju on 40 500
krooni.
 26. jaanuari öösel varastati Peetri külas ekskavaatori maakiil. Kahju on 600 000 krooni.
 29. jaanuaril varastati Tuulevälja külas Jõe-

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

kääru teel trafo. Kahju on 100 000 krooni.
 31. jaanuaril varastati Assaku alevikus
Järve teel eramust sülearvuti kott koos dokumentidega. Kahju on 1000 krooni.
POLITSEI PALUB ABI
14. jaanuaril kella 18.10 ajal juhtus liiklusõnnetus Harjumaal Rae vallas Tallinna Ringtee 6. kilomeetril, kus Jüri poolt Tallinna
suunas sõitnud sõiduautole Nissan Sunny
hüppas ette keset sõidusuunda kätega vehkinud jalakäija. Jalakäija viidi sündmuskohalt haiglasse. Samuti viidi haiglasse sõiduautos viibinud imik. Palume õnnetust pealt
näinud inimestel helistada Põhja prefektuuri Liiklusjärelevalve osakonna korrapidajale telefonil 612 5666.
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Muudatused ohvriabi seaduses
Käesolevast aasta 1. jaanuarist jõustunud
ohvriabi seaduse muudatustel ja täiendustel
on mitu eesmärki: viia ohvriabi seadus kooskõlla Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga,
mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist, vajaduse korral hüvitada ohvritele ja
nende perekonnaliikmetele psühholoogilisele abile tehtud kulutused ja tõsta vägivallakuriteo ohvritele makstava varalise kahju
hüvitise suurust.
Kuriteoohvritele hüvitise maksmisel lähtutakse printsiibist, et hüvitist maksab selle
liikmesriigi asutus, kelle territooriumil on kuritegu toime pandud.
Kui Eesti alaline elanik on langenud vägivallakuriteo ohvriks muu Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil, siis on tal õigus saada
hüvitist selle liikmesriigi õigusaktide alusel
ning talle maksab hüvitise välja kõnealuse riigi pädev asutus.
Ohver võib pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole, kes abistab teda taotluse vormistamisel ja edastab taotluse koos nõutavate lisadokumentidega 30 päeva jooksul selle liikmesriigi vastavale asutusele, kus kuritegu toime pandi.
Samas on ohvril õigus esitada taotlus otse nimetatud liimesriigi pädevale asutusele.
Kui mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi

elanik on langenud vägivallakuriteo ohvriks
Eestis, siis on tal õigus saada hüvitist Eesti elanikega võrdsetel alustel.
Vägivallakuriteo ohvrile ja ohvri surma
korral tema ülalpeetavale määrab hüvitise Sotsiaalkindlustusamet.

Riik hüvitab psühholoogilisele abile
tehtud kulutused
Psühholoogilise abi kulude hüvitis on olemuslikult erinev muudest ohvriabi seaduse
alusel makstavatest hüvitistest. Vägivallakuriteo (s.o otseselt isiku elu ja tervise vastu toimepandud kriminaalkorras karistatav tegu,
mille tagajärjeks on kannatanu surm, raske tervisekahjustus või vähemalt 6 kuud kestev tervisehäire) ohvritel oli ka varem ja on jätkuvalt
võimalik arvestada psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia kulud oma ravikuludesse, mis kuuluvad ohvritele hüvitatava varalise kahju hulka.
Olgu tegemist vägivallakuriteo või väärteoga - ohvriks langenud inimese lähedased ei
jää niikuinii juhtunust puutumata. Oma toimetulekuvõime taastamiseks vajavad sageli ka
nemad psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat või tugigrupi abi. Seetõttu ongi alates
käesolevast aastast mis tahes süüteo ohvri lapsel, vanemal, vanavanemal või mõnel teisel

Soov osta kodu rajamiseks maad!
Noor pere soovib osta 1 ha
suuruse maatüki Rae vallas
otse omanikult.
Abistame maa jagamistoimingutes ja oleme nõus
kandma jagamisega seotud
kulutusi.
Info: tel 56 988 391
margus@armgal.ee

ÕHKSOOJUSPUMP NÜÜD SOODSALT !
Hea valik Põhjamaades tunnustatud mudeleid:
Panasonic Deluxe Inverter E9DKE
18000 kr
Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA
22000 kr
Toshiba Daiseikai RAS-B10GK(A)V
24000 kr
Fujitsu Nocria Arctic AWYZ14LB
24000 kr
Hinnad koos paigalduse ja talvevarustusega.
EKOKLIIMA OÜ
Info tel 56 474321, e-post: info@ekokliima.ee

lähedasel perekonnaliikmel õigus psühholoogilise abi kulu hüvitisele.
Hüvitise saamise eelduseks on süüteo
kohta väärteo- või kriminaalmenetluse alustamine, s.t. et esmalt tuleb kindlasti pöörduda politsei poole. Psühholoogilise abi kulud
hüvitab Sotsiaalkindlustusamet ühe aasta
jooksul arvates süüteo toimepanemisest. Hüvitist makstakse kuni ühe kuupalga alammäära ulatuses (2007.a 3600 kr) ühe pereliikme
kohta, kuid mitte rohkem kui kolme kuupalga alammäära ulatuses kogu perekonna kohta (s.o 10 800 kr).

Kuriteoohvritele makstava hüvitise
uued määrad
Alates 1. jaanuarist hüvitatakse kuriteoga
tekitatud varalisest kahjust senise 70% asemel
80%. Hüvitise piirmäära tõsteti seniselt 50 000
kroonilt 150 000 kroonini. See tähendab, et
makstav hüvitis ühele ohvrile ja kõigile ülalpeetavatele kokku ei või olla suurem kui 150
000 krooni.
Vägivallakuriteo ohvri matusteks tehtud kulutused hüvitatakse senise 5500
krooni asemel 7000 krooni suuruses summas, millest arvatakse maha saadud riiklik matusetoetus (mis on 2007. aastal 2600
krooni).

Päästeteenistuse teated


23. detsembril põles Pildikülas
korstnas tahm ja Pajupeal abistati autoavariil
 24. detsembril põles Pajupeal kaalumajas praht
 25. detsembril toimus avarii Vaidas,
Tartu maanteel
 31. detsembril põles Lagedil Lohu
tänaval elumaja
 3. jaanuaril jäi Järvekülas inimene
raskuse alla
 4. jaanuaril põles Mõigus auto
 5. jaanuaril oli avarii Assaku viaduktil
 7. jaanuaril põles Venekülas auto
 17. jaanuaril põles aiamaja SuurSõjamäel
 21. jaanuaril toimus avarii Veneküla viaduktil
 22. jaanuaril toimusid avariid Rae
teel ja Mõigus
 27. jaanuaril oli avarii Tallinn-Tartu maantee 7ndal kilomeetril

Peeter Böckler
Rae TPS
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Mees, kes ei unustanud
surmani oma lapsepõlvekodu
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul tahaks meenutada Rae valla meest Hans Kitvelit, kes
võttis osa Vabadussõjast. Tema isa oli pärit
Järvamaalt ning tuli Raele vallasekretäriks
19. sajandi lõpul, töötades ja elades koos perega vanas Rae vallamajas 1918. aastani.
Hans Kitvel sündis 21. oktoobril 1901. aastal.
Tallinna Aleksandrikooli õpilasena läks noormees Vabadussõtta, kus sattus soomusrongidele ning osales Narva vabastamisel enamlaste käest. Sõjaväljalt saatis ta teateid ja fotosid
ka lapsepõlve mängukaaslasele Magda
Milk’ile.
Iseseisvas Eestis aitas Hans üles ehitada
lennuväge ning juhatas Lennukooli. Talle määrati palju riiklikke autasusid, nt 1929. aastal,
olles lennuväe rügemendi adjutant, sai ta kotkaristi mõõkadega. 1939. aastaks oli tal kolonelleitnandi auaste.
Hans Kitveli vennapoja Toivo Kitveli andmetel viibis teenekas sõjaväelendur 1931. aasta suvel Inglismaal, õppides sealses lennukoolis instruktoriks. Sama aasta oktoobris tegi ta
ka oma esimese avarii, eksides Tartust tagasi
lennates uttu ja riivates hädamaandumisel puulatva. Mees sai parasjagu põrutada, kuid jäi
siiski napilt terveks. Enne seda juhtumit oli ta
just avaldanud ajakirjas «Sõdur» oma esimese kirjatüki «Pimesilend».

Hoolimata kõrgelennulisest karjäärist ei
unustanud Hans Kitvel oma lapsepõlvekodu ega
-tuttavaid. Ta külastas neid tihti nii auto kui lennukiga! Jaan Remmel (snd 1934) meenutab:
Meie, Milgi pere ja valla sekretäri Mihkel
Koldi lapsed olime järjekordselt tormanud õue
jälgima madalalt üle meie peade kihutavat kahekordsete kandepindadega lennukit. Ilmselt oli
see pealt lahtine, sest nägime selgesti alla vaatavat lendurit, kes meile sõbralikult lehvitas. Ja
siis eraldusid lennukist pikkade lipendavate sabadega «pommid», mis potsatasid laadaplatsi
pehmele rohukamarale. Loomulikult tuli meile
nüüd sada paari jalgu alla, et asja lähemalt uurida. Pommid osutusid küpsiste-kommide pakikesteks ja šokolaaditahvliteks. Rõõmu kui palju! Laste südametesse jäi aga vaikne lootus, et
ehk onu Kitvel tuleb mõnikord veel. Ja see lootus õigustas ennast mitmel korral.
Tõenäoliselt toimusid Hans Kitveli viimased “kojulennud” aastail 1938-1939. Uus nõukogude valitsus määras 1940. aastal ta Jägala
lennueskadrilli ülemaks – Eesti ohvitserile anti alampolkovniku auaste. Sisuliselt oli tema
karjäär aga lõppenud: Hans Kitvel arreteeriti
ühena esimestest Eesti lennuväeohvitseridest
juba 11. detsembril 1940 ning lasti maha Kirovi vanglas 2. oktoobril 1942.
Mari-Ann Remmel

Hans Kitvel vormiriietuses. Pilt on pärit Toivo
Kitveli erakogust.

Hans Kitvel lendamas oma endise kodu kohal. Foto autor: Mihkel Kold, pilt on pärit Toivo Kitveli erakogust.
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Pharmadule Emtunga AB on
maailma juhtiv kõrgtehnoloogiliste moodulehitiste tootja farmaatsia-, nafta-, gaasi- ja telekommunikatsiooniettevõtetele.
Rootsis töötavad meie 600
töötajat Stockholmis, Göteborgis ja Emtungas. Lisaks kasutame allhankijate tööjõudu. Pharmadule Emtunga omanik on alates 2004.a. veebruarist Inglise investeerimisfirma 3i.
Lisainformatsioon: www.pharmadule.com ja www.3i.com
Pharmadule Emtunga laiendas oma tehaste võrgustikku avades uue tehase Harjumaal.
Eesti on oluline tugi meie farmaatsiatööstuse suurtele projektidele kõrge kvaliteedi, efektiivsuse ja konkurentsivõimelise hinnaga moodultootmises. Edu loome läbi hea meeskonna, läbimõeldud tegevuse, koolituse ja kogemuste. Töötamine Pharmadule OÜ’s on
arendav väljakutse; võimalus töötada globaalsete klientidega üle maailma

Otsime oma ettevõttesse Jüris

MATERJALIDE LAOHOIDJAT
Tööülesanded
- lattu tulevate materjalide vastuvõtt/mahalaadimine ja visuaalne kontroll;
- saabunud toodete registreerimine arvutis;
- materjalide sildistamine, ladustamine ja hoidmine laos;
- materjalide väljastamine tootmisesse (vastavalt tootmistellimuslehtedele);
- tootmise toetamine tõstukitega;
- tööriistade laenutamine tootmisesse ja selle registreerimine;
- ehitusmoodulite liigutamine tootmises;
- ehitusmoodulite peale- ja mahalaadimine;
- spets. materjalide pakendamine ja edasi lähetamine kliendile;
- perioodiliste inventuuride läbiviimine ja tulemuste sisestamine arvutisse;
- saate- ja laodokumentatsiooni haldamine ning arhiveerimine;
- vajadusel materjalide kiirtellimuste kohaletoimetamine;
- lao korrashoiu tagamine.
Eeldame
- erialast töökogemust;
- vastutustunnet, lojaalsust ja kohusetunnet;
- valmidust meeskonnatööks;
- täpsust, korrektsust, ausust;
- etteplaneerimisoskust;
- tõstukijuhilubade olemasolu.
Pakume
- täistööaega
- kaasaegseid töötingimusi
- spordiklubi soodustust
- arenemisvõimalusi edukas rahvusvahelises ettevõttes koos asjaliku meeskonnaga
- tervisekontrolli
- tööd sisetingimustes
- korralike tööriideid
- komandeeringu võimalusi
Töökoht: Jüri
Tööle asumise aeg: kohe
CV koos palgasooviga palume saata hiljemalt 19.02 aadressil: Pharmadule
OÜ, Kesk tee 22, 75301 Aaviku või e-postiga: helen.neeve@pharmadule.
com, märgusõna „Töö“.
Lisainformatsiooni tel. 6835036 Gert Saare

Soome päritolu kontsern, 1913. aastal tegevust alustanud
Onninen tegutseb Skandinaavia ja Läänemere regiooni maades.
Eestis müüb Onninen AS kütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni, elektri-, ventilatsiooni- ja külmatehnika-ala seadmeid ja
materjale ning tööstustarvikuid. Meie klientideks on ehitus- ja
paigaldusfirmad, tööstusettevõtted, munitsipaal-ja riigiasutused ning
jaemüügiettevõtted.

Otsime Logistikakeskuse meeskonda
tublit ja hakkajat

•

LAO-OPERAATORIT

kelle tööülesanneteks on kaupade käsitlemine laos ja
välilaos ning tellimuste väljastamine klientidele.
Omalt poolt pakume kaasaegset ja arenevat
töökeskkonda, enesetäiendusvõimalusi,
sportimisvõimalusi.
Tööleasumise aeg: koheselt
Töökoht asub Taevavärava tee 2, Rae vald , Harjumaa
Tööaeg: täistööaeg
Pakutav palk: põhipalk+ tulemuspalk
Lisainfo: Lea Rostfeldt, tel 6105553 või mob.5139895
Sooviavaldus ja ametikäigukirjeldus palume saata
aadressil AS Onninen, Betooni 6, Tallinn 11415 või epostiga lea@onninen.ee.

Müüa uued paarismajad
Raasiku vallas, Järsi külas
(Aruküla keskusest 1km)

Ühe boksi üldpind 136,4 m2
Krundi suurus ühe boksi kohta
4050m2 – 4550m2
Hind: 2 570 000.- EEK
(sisaldab kõiki liitumisi)
Majad müüakse „valge karbina” st.
ilma lõppviimistluseta.
Info: 55 625 405

OÜ SHF otsib rentnikke 2007. aasta
maikuus Jüri Tehnopargis
Tiigi tn 28 valmivasse nägusasse
büroohoonesse.
Vabade pindade suurused:
• 97 m2
• 86 + 91 = 177 m2 (kahel korrusel)
• 102 m2
• 60,5 m2
• 180 m2

Iga büroopind on eraldi sissepääsuga kahekorruselises hoones. Kõikides on kööginurk,
WC ja panipaik, ülejäänud pinna saab lahendada vastavalt rentniku vajadustele. Sisseväljapuhkeventilatsioon, kliimaseade. Hoones
on saun puhkenurgaga.
Kontakt.: Eero Hammer 6 130 589, 50 512
92, shf@fcc.ee
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Kooli vilistlaskoor: laulda on super!
Jüri Gümnaasiumi vilistlaskoor loodi 2006.
aasta oktoobris. Esialgu oli plaanis teha
ühekordnae projekt vilistlaste kokkutuleku
ja kooli 25. aastapäevale pühendatud aktusel esinemiseks. Kuna koori etteaste õnnestus hästi, otsustasime kooslaulmist jätkata.
Hoolimata meie koori noorest east, oleme saanud mitmeid kutseid esinemisteks. 4. novembril laulsime ühendkooride koosseisus Rae valla muusikaseltsi 140. aastapäeva tähistamisel.
19. detsembril kandsime ette kolm jõululaulu Rae valla pensionäride jõulupeol. Detsembri lõpul olime üllatuskülalisteks Jüri
Gümnaasiumi õpetajate pidulikul jõululõunal.
Lähitulevikus on ees ootamas laulmine Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul
aktusel Rae kultuurikeskuses.
Koori repertuaari kuuluvad nii klassikalised koorilaulud, rahvalaulu töötlused kui ka
kaasaegne popmuusika. Laulmiseks valime
just neid lugusid, mis hingele meelepärane ja
publikul kena kuulda.
Ütleksin nii, et laulda on super! Kooril on
ka väga vedanud dirigendiga, kelleks on Hairi
Laurand. Lauljad on Jüri Gümnaasiumi esimestest lendudest kuni viimasteni. Meile meeldib koos olla ja tegutseda. Oleme alati avatud
uutele liikmetele ja esinemispakkumistele!

Jüri Gümnaasiumi vilistlaste kokkutulekul üllatas endistest õppijatest koosnev koor mitme
armsa lauluga. Nüüd oodatakse koori ka uusi lauljaid.

Jüri Gümnaasiumi vilistlaskoor kutsub
lauluhuvilisi mehi ja naisi kõikidesse
häälerühmadesse.
Oodatud on kõik lauljad, k.a. teiste koolide vilistlased!
Proovid toimuvad neljapäeviti
kell 18:30 - 19:30 Jüri Gümnaasiumis.
Vajadusel saab prooviaega muuta.
Kontakt:
koorivanem Kersti Peterson
tel: 5287084, kersti.peterson@kalevatravel.fi

Kersti Peterson
Jüri Gümnaasiumi vilistlaskoori koorivanem

Lagedi Kõvade Kargajate tegemistest
Kehvade suusailmade tõttu otsisid Lagedi
Kõvad Kargajad tubaseimaid tegevusi ja see
saigi teoks, kui juba selle aasta 12. jaanuari
õhtul toimus Sauel sportlik kohtumine Saue
Ettevõtjate Liitu esindanud AS Remolufti ja
Lagedi Kõvade Kargajate vahel. Võistlusaladeks olid lauatennis ja piljard.
Peab ütlema, et selles Saue firmas AS
Remoluft, kus võistlused toimusid, oli oma
töötajate puhkuse eest hästi hoolitsetud. Neil

oli võimalus vabal ja üldse puhkeajal nende
võistlusaladega igapäevaselt tegelda. Kohtumisel sai aga otsustavaks, kellel oli oli täpsem
silm ja käsi.
Võistlusest endast kokkuvõtvalt: lauatennise üksikmängudes jäädi viiki 3 : 3. Otsustavaks sai lisatud paarismäng, mille võitsid «Kargajad». Nii sai seisuks 3 : 4 Lagedi kasuks.
Piljardimängus oli Lagedi meeste silm selgem ja käsi kindlam ning tuli ka ülekaalukas
võit numbritega 8 :4, mis andis ka selge koh-

tumise üldvõidu.
Õhtu lõpetuseks oli võõrustajate poolt külalistele kuum leilisaun ja tunnustavad sõnad.
Loodeti kohtuda ka edaspidi. Üritus viidi läbi
sponsorite ja omavahendite abil. Karake aga
samas vaimus kõvasti edasi, Te Lagedi Kõvad
Kargajad.

Johan Himmelreich
Üks kõrvaltvaataja

JASSI ZAHHAROV
Neljapäeval, 15. veebruaril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses
(Jüri, Aruküla tee 9)

Pileti hind eelmüügist 125 krooni.
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma
müügikohtades, samuti Rae Kultuurikeskuses.

veebruar 2007

VARIA

VEEBRUARIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
HILDA ANNUS
HELMINE SÜLDRE
LEIDA-MARIE RADIK
LINDA VIRKEPUU
EMILIE HEINSOO
TATJANA RAUD
LEONHARD VAAKS
ISMEENE PENT
JANIS JAKOBSON
AINO PÄÄSUKE
SILVIA POST
HELMI SAADI
ERLINDA MURD
ILONA THALHEIM
KALLE SUURSILD
EEGI ÖÖBIK
ELVE RISTAL
MARIA ROSENBERG
ERNA TÄNAV
HELMUT RINGO
VALVE ARO
ALEKSANDRA ASTAŠOVA
SALME MÄEBERG
AINO EBRAS
MILVI FJODOROVA
ELLE-MAIE URMET
NELLI KOMAROVA
ENDEL PIHLAKAS
BORIS KOLESNIKOV
ALFRED ALLA
ARNE LIPS
ANU PAJUSAAR
HELLE HEIMONEN
MIRALDA MOSSOV
JAAN TEE
JAAK LOO
JAAN OTS
REIN HAINAS

RAE SÕNUMID

KUULUTUSED
103
93
92
91
90
89
86
85
86
84
84
82
82
81
81
81
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65

Ostame elamuarenduseks sobiva kinnistu
Rae vallas, alates 5ha.
Vaatame üle kõik pakkumised, sobiva pakkumise puhul kiire tehing.
Kontakt: 6009111, 5099388,
eve@kinnisvarakeskus.ee
Otsime kontakti särasilmsete ja ettevõtlike inimestega, kellega koos avada Jüris laste mängu- ja sünnipäevatuba. Oodatud nii
head ideed kui tegutsemistahe, üheskoos leiame
ruumid ja teeme lastele-peredele selle Päris Oma
Maailma. Lisainfo e-mailil pereklubi@hot.ee

Rae Vallavalitsus ja Rae
Vallavolikogu õnnitlevad
valla aukodanikku

JULIUS PÕLDMÄE´d,
kes tähistas jaanuarikuus oma 96ndat sünnipäeva. Soovime palju
tervist ja jätkuvat elujõudu!

Jaanuarikuus
registreeritud sünnid
1. Hanna Maris Kauge
2. Aleksandra Leks
3. Mattias Luyck
4. Elenor Loitmaa
5. Kristjan Karu
6. Roger Lepp
7. Gregor Siimon
8. Kristen Pitkve
9. Helena Hallimäe
10. Henri Kala
11. Kristofer Sõna
12. Kristjan Reinup
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Jaanuarikuus registreeritud surmad:
1. Vello Kauffelt
2. Vello Kuimets
3. Heinur-Vallut Sepper

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

4. Leopold Matizen
5. Artur Arak
6. Ilmar Tammearu

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
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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Jüris, Veetorni 9
( Tammiku pesula kõrval )

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS
Sildade remont ja reguleerimine sillastendis.
Rehvitööd ja rehvide müük.
Õlivahetus ja müük.

KUULUTUSED
Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L eelneval kokkuleppel
Telefon: 6 048 775,
www.kokpit.ee info@kokpit.ee

Korraldan

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

www.karaoke.fie.ee

Tellimine telefonil
51 27 340

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

Tel 56 48 72 20

Tel 52 211 51

Jüri kaubanduskeskuses
avatav

SMR-Teed AS
pakub

Ilusalong

lumetõrje teenust

pakub tööd administraatorile, juuksurile,
kosmeetikule, maniküür-pediküürijale.

Rae vallas,
võimalik ka lumekoristus.

INFO TEL. 51 37 898,
e-mail
monikakello@hotmail.com

Hinnad vastavalt kokkuleppele, kas tunni- või
korrahinna alusel.
Valveteenus 24h.
Valveteenus ja info tel.
533 14 379 www.smr.ee

AUTOREMONT ja REHVIMONTAAŽ
Rae vald, Vana - Aaviku 10
Tel. 6 725 551 ja 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee
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Paigaldame
TV- ja SATantenne
Hinnad soodsad.
Garantii.
Tel. 55 69 38 58

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

Põhja-Eesti
Küttepuu OÜ

Küttepuud
Kaminapuud
Müüme: Halli leppa,
Haaba Sangleppa,
Kaske, Kuuskekohaletoomisega
Halupikkus 30-60cm.
Koorma suurus
5-24m3
Täpne kogus ja parim
kvaliteet.
Tel: 5333 4347;
501 9454
E-mail: info@tulepuu.ee

www.tulepuu.ee

