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Kevadisest heakorrastamisest Rae vallas
Ohtlike jäätmete reid  - 26. aprill 2008
Igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisreid toimub 26. aprillil 2008, mille käigus peatub OÜ Ekoservis Teenused väikebuss väljakujunenud peatumispaikades:
10.00 - 10.30 MÕIGUS, Kaabli tn garaažide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide
juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL, endise klubi ees;
15.00 - 15.30 URVASTES, endise sovhoosi töökoja hoovis.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste
peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on: kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja akudega seadmed.

• Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk, TV 1 tk jne.)
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust
kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast kogumisauto Teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb EES-jäätmetele järele Teie juurde ning viib
need spetsiaalsesse käitluskohta.
Tasuta vastu võetavad seadmed peavad olema olnud kodumajapidamises kasutusel (täpsemat nimekiri kättesaadav www rae.ee) ning ei tohi
sisaldada muid jäätmeid või olla muul moel saastunud.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta
vastuvõetav seade peab olema terve (terveks loetakse seadet, mis on ilma
suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms.). EES-jäätmed ei pea töökorras olema!
Samas ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud jms.
Rae vald ja EES-Ringlus MTÜ koostöös garanteerivad Teie poolt
üleantud EES-jäätmete keskkonnasõbraliku käitlemise ja materjalide
taaskasutamise!

Teeme ära 2008!        

Vanad rehvid

“Teeme Ära 2008” on
kodanike algatus, mille
raames on plaanis Eesti
ühe maikuu nädalavahetuse
jooksul puhtaks koristada,
kaasates selleks 40 000 vabatahtlikku üle terve Eesti.
Maikuu esimese nädalavahetuse jooksul on plaanis ära koristada
kõik Eestimaa avalikes kohtades, metsades ja randades vedelev prügi, tehes seda koostöös vabatahtlike eraisikute, kodanikeühenduste,
omavalitsuste, era- ja avaliku sektori organisatsioonidega. Senise
kaardistamise põhjal hindame koristatava prügi hulgaks ligi 7000
tonni.
Suur koristuspäev leiab aset 3. mail.
Kõikidele Teeme Ära 2008 osalejatele korraldatakse 4. mail kolmes erinevas Eesti linnas tänukontserdi - Puhta Eesti pidu.
Eesti avalikus ruumis vedeleb tänasel päeval ligi 7000 tonni illegaalset prügi, mille ära koristamiseks ühel päeval on vaja ligi 40 000
vabatahtliku abikäsi. Registreeruda saab aktsiooni kodulehel www.
teeme2008.ee/prygireg/.
Siinkohas üleskutse Rae valla kodanikele ja ettevõtetele, kel on
traktoreid, järelhaagiseid, väiksemaid koppasid ühinema Teeme ära
kampaaniaga. Paljud prügihunnikud on nõnda mastaapsed, et nende koristamiseks oleks tarvilik rasketehnikat. Abivalmis kodanikel
pöörduda Rae Vallavalituse keskkonnaspetsialisti poole (tel 605
6781; Birgit.Parmas@rae.ee).
Tule tee endale ja oma kodumaale kingitus ja korista koos meiega
Eestimaa tema 90. sünnipäevaks puhtaks!

Vanad kodumasinad
Rae Vallavalitsus korraldab maikuus koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga
kodumajapidamises tekkinud EES-jäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade külmkappide, televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil
spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.
EES-jäätmeid võetakse tasuta vastu suuremates Eesti linnades avatud
spetsiaalsetes vastuvõtupunktides. EES-jäätmete transport vastuvõtupunkti on aga kodaniku ülesanne. Pidades silmas nende kodanike huve,
kellel ei ole endal transpordivahendit, organiseerib Rae Vallavalitsus
transpordi elektroonikaromude üleandmiseks vastuvõtupunkti.
Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage aprillikuu jooksul Rae Vallavalitsusse
(tel 605 6781 või 605 6750, Birgit.Parmas@rae.ee) ja andke teada:
• Ees- ja perenimi
• Täpne aadress, kus EES-jäätmed asuvad
• Kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)

Alates 01. jaanuarist 2006 kehtib tootjavastutus ka vanarehvidele ja
seega on MTÜ-l Eesti Rehviliit kohustus neid tasuta vastu võtta. Harjumaal võetakse eraisikutelt korraga kuni 8 sõiduauto vanarehvi vastu
Jõelähtme vallas Rebala külas asuvas Tallinna prügilas tööpäevadel kell
06.00 - 22.00, nädalavahetustel ja riiklikutel pühadel kell 08.00 - 18.00
(pühade-eelsetel lühendatud tööpäevadel 06.00 - 18.00). Täiendavat infot saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt www rehviliit.ee

Vanapaber ja kartong
Uudse üritusena toimub sellel aastal vanapaberi ja kartongi kogumisring. Üritus leiab aset 10-11. mail. Täpsemad peatuskohad ja kellaajad
saab teada külavanematelt või Rae Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt.
Lisaks kevadistele heakorraüritustele on iga kinnistuomaniku kohustus hoolitseda oma kinnistu heakorra eest aastaringselt. Vastavalt Rae
valla heakorra eeskirjale on kinnistu omaniku kohustus hoida korras
kinnistu piires hoonete fassaadid ja piirded ning haljastuse. Samuti tuleb
korras hoida ka kinnistuga piirneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub
kinnistu või ehitise piirist selle laiuselt sõidutee ääreni. Õigeaegselt tuleb
kärpida puude ja põõsaste oksi, mis ulatavad väljapoole kinnistu piire ja
varjavad liiklust ning niita muru.
Korras tuleb hoida ka prügikonteinerite hoiukohad. Eriti käib see nõue
korteriühistute kohta, kelle konteinerite ületäitumise kohta on tulnud vallavalitsusse mitmeid kaebusi. Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale tuleb jäätmemahuteid tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite
ületäitumise ning ümbruskonna reostuse.
Meeldetuletuseks ka kõigile korteriühistutele, et 09. mai 2006 Rae
Vallavolikogu istungil muudeti Rae valla jäätmehoolduseeskirja punkti
84 ning sõnastati järgnevalt:
Korterelamute ja aiaga piiramata üksikelamute territooriumil tuleb
mahutid paigutada selleks otstarbeks rajatud jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele
lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega. Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või
katusealust ei tohi kasutada muuks otstarbeks. Kirjeldatud jäätmemahuti
piire ja/või katusealune tuleb ehitada vallavalitsuse poolt antud tingimustel ja vallavalitsuse poolt kooskõlastatud eskiisi alusel.
Hoonetele, mis on ehitatud enne 01. jaanuarit 2006, kehtib ülemineku
periood punktidest 83 ja 84 tulenevate kohustuste täitmiseks kuni 01.
juulini 2007. See tähtaeg on möödunud ning paljudel korteriühistutel
pole siiani jäätmemaja püstitatud.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist
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Pension tõuseb – aga edasi?
Viie viimase aasta jooksul peetud visa võitlus selle nimel, et muuta
pensionide indekseerimise korda ja muuta see rohkem sõltuvaks palkade kasvust, on jõudnud tulemuseni. Uus indeks tähendab kindlasti
kiiremat pensionitõusu. Teine oluline muudatus on see, et madalamat
palka saanud inimeste pensione tõstetakse nüüd mõnevõrra kiiremini. Riiklik pensionisüsteem on nüüdsest solidaarsem ja õiglasem kui
enne kehtinud kord.
Näiteks uue seaduse jõustumisel (ehk selle aasta aprillist) tõuseb
pension 21,6%, aga vana arvestuse kohaselt oleks pension tõusnud
natuke alla 16%. Siinkohal toon näite, et 44-aastase tööstaažiga pensionäril suureneb pension 791 krooni võrra.
Vaatamata sellele, et tööealiste inimeste arv meil koguaeg väheneb ja pensioniealisi tuleb juurde -- jääb keskmine pension võrreldes
keskmise palgaga samale tasemele.
Äärmiselt meeldiv on tõdeda, et uue indekseerimissüsteemi järgi tõusevad keskmised pensionid kiiresti. Kuid kiire pensionitõusu
taustal võib tekkida olukord, kus pensionidele kehtiv tulumaksuvaba
määr jääb keskmisele pensionile alla. Vältimaks seda, et pensionärid
peaksid hakkama tulumaksu tagasi maksma, on riigikogus koostamisel eelnõu, et täiendav tulumaksuvaba määr pensionidel kasvaks
arvestades pensioni kasvu aastate lõikes.
MAKSUVABA PENSION = ÜLDINE MAKSUVABA TULU +
PENSIONIDELE TÄIENDAV MAKUVABA TULU
aasta
2008 2009 2010 2011
Keskmine pension (prognoos) 4588 5315 6080 6715
Maksuvabastus pensionidele
Praegu kehtiv
5250
5500
Ettepanek muuta
5250
5800

5750
6350

6000
6900

Ilma seaduse muudatuseta peaksid 86 500 pensionäri hakkama
maksma järgmisest aastast tulumaksu riigile tagasi
Üldine tulumaksuvabastus riigis, mis aastal 2008 on kuus 2250
krooni, kehtib loomulikult ka pensionidele. Lisaks sellele kehtib

pensionide puhul ka täiendav tulumaksuvabastus 3000 krooni kuus.
Kokku teeb see summa käesoleval aastal 5250 krooni maksuvaba
tulu pensionidele.
2008. aastal on keskmine pension 4588 krooni. Järgmisel aastal on
prognoositav keskmine pension juba 5315 krooni, mis ületaks praegu
kehtiva maksuvaba pensioni piiri. Ehk siis kehtivate seaduste alusel
jääks maksuvabastus pensionide korral jalgu kiirele pensionitõusule.
Koostatud eelnõu alusel on valitsusliit otsustanud vähendada pensionäride maksukoormust, et mitte vastu töötada 1.aprillist jõustuva
pensionitõusu mõttele. Uue eelnõu kohaselt oleks 2009. aastast maksuvaba pension 5800 krooni kuus.
Ilma seaduse muudatuseta peaksid 23% pensionäridest ehk ligi 86
500 pensionäri hakkama maksma tulumaksu riigile tagasi. Riik sellest suurt ei võidaks, pensionärid aga kaotaksid kindlasti.
Sotsiaaldemokraatide ettepanek nägi ette, et pensionide täiendav
maksuvaba tulu hakkab tõusma eelnõu kohaselt 300 krooni võrra
iga aasta. Järgmisel aastal on see siis 3300 krooni, aastal 2010 3600
krooni ning 2011. aastaks 3900 krooni kuus. Tänaseks on eelnõule
allkirja andnud reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Ka IRL on
eelnõu suhtes positiivselt meelestatud ja loodetavasti annavad oma
allkirja paari nädala jooksul.
Numbri leidmine, mis arvestaks iga aastase pensionitõusuga, vajas
mitmeid arvutusi. Loogika, et maksuvaba pension oleks keskmisest
pensionist mõnevõrra suurem peab kehtima jääma ka tulevikus. Riiklikust pensionikindlustusest makstavad pensionid jääksid ka tulevikus maksuvabaks. Maksu alla läheksid aga ka siis eripensionid.
Kiirele pensionitõusule ei tohi maksuvaba määr jalgu jääda, sest
see tooks kaasa pensionäride suhtes tülikat ja riigile liigset sekeldamist.
Ka üldine maksuvaba tulu kõikidele tõuseb igal aastal 250 krooni
võrra.
Aastaks 2011 on maksuvaba tulu 3000 krooni kuus.
Eiki Nestor
Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees

Jüri oma pangakontor sai
aastaseks

J

uba aastajagu ei ole Rae valla elanikud pidanud pangaasjade ajamiseks
linna sõitma, vaid on saanud kõik vajalikud toimingud teha Jüri kaubanduskeskuses asuvas SEB pangakontoris.
Üha enam inimesi ja ettevõtteid kolib linnast välja. Kuigi tänapäeval saab enamuse
pangaasjadest ajada korda internetis, tuleb
aeg-ajalt siiski pangakontorit külastada. Eriti äriklientidel. Märkasime, et linnas väljas
elavatel või tegutsevatel klientidel kulus
pangakontorisse tulemiseks liiga palju aega
– tuli linna sõita, parkimiskohta otsida jne.
Sellest tekkiski mõte tulla klientidele sõna
otseses mõttes vastu ja avada kontor järjest
enam kasvavas Jüris.

Kõik pangateenused vaid 10 krooni eest
Heameelt teeb, et Jüri kontori avamine
on toonud SEB-le palju uusi kliente. Uutele
klientidele pakume Jüri kontoris paketti SEB
Start, kuhu on koondatud kõige vajalikumad
pangateenused. SEB Start paketti kuuluvad
deebetkaart, arvelduskonto, internetipank
U-Net, kiirteavitamine, mobiilipank, krediit-

kaart ja otsekorralduse
lepingud. Lisaks anname kingituseks kaasa
ID-kaardi lugeja ning
heade koostööpartnerite ekstra sulle mõeldud
pakkumised.
SEB Stardiga maksavad 18–25-aastased
igapäevaste pangaasjade eest ainult 5 krooni
ning 26–59-aastased 10 krooni kuus. 5- või
10-kroonine kuutasu kehtib kuni aasta ning
aktiivsetele klientidele jätkuvad soodustused ka hiljem.

Kontor populaarne äriklientide hulgas
Ka äriklientidele pakub SEB stardipaketti, mis on osutunud sedavõrd populaarseks,
et enamus alustavatest ettevõtetest valivad
oma pangaks SEB. Jüri kontor on populaarne Rae valda kolinud ettevõtete seas. Ettevõtjatel on kontoris ka oma nõustaja, Tatjana Travkina, kes aitab leida kõige paremaid
lahendusi investeeringute finantseerimiseks,
rahvusvahelisteks arveldusteks jms.
Tatjana Travkina sõnul on Rae valla et-

tevõtted hetkel enim huvitatud SEB uutest
välisarvelduspakettidest, mis võimaldavad
fikseeritud teenustasu eest teha kuus vajalikul hulgal rahvusvahelisi makseid. Ettevõtjad on sellise läbipaistva arveldussüsteemi
kiiresti omaks võtnud.
Ootame kõiki huvilisi Jüri pangakontori
kliendipäevadele emadepäevale eelneval
nädalal ehk 5.-9. maini 2008.
Margit Kullo
SEB Tallinna harukontorite juhataja
Jüri harukontor asub Jüri kaubanduskeskuses aadressil Aruküla tee 29 ja on avatud
E-R 10.00-18.00.
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Soojusta oma kodu
ja säästa
T

ihtipeale hakkavad majaomanikud alles sügisel eelolevale talvele
mõtlema ning oma elumaja soojapidavuse pärast muret tundma.
Nõukogudeaegsed majad ehitati enamasti
õhuvahedega seintes, sest sellist ehitustaktikat peeti vajalikuks just sooja õhuvoolu
liikumise tagajärjel seintes, ehitise soojapidavuse tekkeks. Tegelikult on aga maja
välisseintes olevad õhuvahed otsekui „lõõrid“, mis suure osa soojusest ruumidest välja
juhivad.
Majas soojenenud õhk tõuseb tühjas õhuvahes üles ning umbes 70% soojusest juhitakse hoonest välja, selle asemele tuleb külm
õhk, mis pääseb hoonesse erinevate avade
kaudu. Soe õhk, mis ei ole jõudnud pööningu kaudu eralduda, puutub vastu külmi
välistelliseid, annab oma soojuse neile edasi
ja vajub jahtudes allapoole, kuni saab jällegi siseseinast soojust. Selline seinte kaudu
toimuv konvektsioon on üle 20% sooja õhu
kao põhjus.
Paljud on seda juba mõistnud ning üritanud oma maja soojustada, kas villa või
vahtpolüstüreenist soojustusplaatidega maja
välisseintel ning selline soojustusviis nõuab
ilmtingimata majale ka uue fassaadi panekut, mis teeb kogu ettevõtmise üsna kulukaks ning soojustades seinad väljastpoolt,
õhu tsirkulatsioon tühjades õhuavades ainult
aeglustub, kuid soojus juhitakse sellegipoolest välja. Millega siis täita seina sees olev
„lõõr“, kui maja on juba valmis ehitatatud?
Kasutatav materjal peab täitma seintes
olevad õhuvahed 100% ulatuses ning peatama seintes kogu õhutsirkulatsiooni, sest
ainult liikumatu õhk on parim soojusisolaator. Soojustamiseks kasutatav materjal peab
olema stabiilne, vastupidav ega tohi olla
niiskustimav, sest niiskus ei tohi siseseinteni jõuda. Samuti ei tohi materjal suurendada
seinte mahtu, sest see ohustab majakonstruktsiooni. Materjal peab olema stabiilne ja
vastupidav.
Kui täita õhuvahed teralise ainega, tuleb
arvestada järgmiste asjaoludega:
1) ehkki õhk tsirkuleerib aeglasemalt,
eraldub siiski täitegraanulite vahelt suur
osa soojusest, kas suudetakse garanteerida
100% õõnsuste täituvus;
2) paljudel juhtudel võib teraline soojustus väikestest avadest välja pudeneda;
3) enamik teralisi aineid muutub pudedaks
ja nii tekivad uued tühjad õhuvahed;
4) seinte õhuvahesid on raske täita teralise
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Tähelepanu Rae
valla elanikud,
kellel pole veel
perearsti!

ainega ilma fassaadi ilmet rikkumata.
Tunduvalt tõhusam moodus on seinte õhuvahede täitmine Termovahuga. See ei riku
fassaadi ilmet, vaht täidab korralikult kõik
vahed ning õhu tsirkulatsioon peatub täielikult. Millega peab aga tavaline majaomanik
arvestama, et valida endale paljude tehnoloogiate, materjalide, kvaliteediomaduste ja
hinnavaliku seast sobivaim soojustusmoodus? Kui see valik ei õnnestu, on seda viga
hiljem väga keeruline parandada.
Kui õhuvahede täitmiseks kasutatakse
Termovahu tehnoloogiat, tuleks tõsiselt kaaluda kõiki järgmisi tegureid:
1. Termovahu omadused (ei ima niiskust,
laseb auru läbi, ei suurenda seinamahtu,
soojustakistus on piisav).
2. Termovahu pikaealisus ja seinavahede täitmise kvaliteedi garantii. Ettevõtted,
kes toodavad heast materjalist kvaliteetset
termovahtu ja seda seinte õhuvahedesse
paigaldavad, annavad oma klientidele ilma
kõhklemata pikaajalise garantii. Selle garantii alusel võtavad nad endale vastutuse
termovahu pikaealisuse ja seinapragude täitmise kvaliteedi eest. Mõned ettevõtted loobuvad aga igasugusest vastutusest.
3. Maja soojustamise hind.
Madalam hind ei tähenda alati seda, et
maksate maja soojustamise eest vähem.
Kindlasti ei ole võimalik esialgu täpselt välja arvestada, kui suur on seinte õhuvahede
maht, kuid eksimus ei tohiks ületada 20%.
Ebareaalselt madal hind tähendab sageli
ka seda, et kasutatakse kõige odavamaid (ja
seega ka viletsamaid) materjale ja tehtud töö
kvaliteedi eest ei võeta täielikku vastutust.
Tuleks tõsiselt mõelda, kas tasub selle töö
tegemine tellida kõige madalamat hinda
pakkuvalt ettevõttelt, kellel puuduvad tõsiselt võetavad dokumendid, mis tõestaksid
tema reklaamlauseid materjali omaduste ja
pikaajalisuse kohta või valida pikaajalist
garantiid pakkuva ettevõtte teenus, mis võib
esilagu tunduda kulukam, kuid pikemas
perspektiivis siiski säästvam, sest ei teki vajadust korduvalt töid ümber teha, fassaadile
raha kulutada ning soojapidavas majas väheneb küttekulu märgatavalt.
Maja tuleks hakata soojustama juba kevadel, tehes seda läbimõeldult ja eelistades
vaid parimat sobivat materjali.
Steve Eerma
Soojustusspetsialist

Võimalik on ennast
registreerida
perearst Katrin Akkeli
nimistusse
Info telefonil 603 4315
Avalduse võib saata ka posti teel: Perearst Katrin Akkel,
Aruküla tee 25, Jüri 51013
Avalduse blanketi leiab internetist www.haigekassa.ee
loendist “Blanketid” valides
“Avaldus perearstile”

Tähelepanu!
Käesolevaga avaldame Rae
vallale pikka aega võlgu olevate ettevõtete nimekirja:
• BB & SS Arendus OÜ
• Earth Invest OÜ
• Jüri Kulinaaria OÜ
• Kinnisvara Agentuur OÜ
• Kodu Grupp AS
• Loyd Tootmine OÜ
• Manorex Extreme OÜ
• Poki Ehitus OÜ
• Raamatupidamisteenus OÜ
• Westline Trade OÜ
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KONKURSS
“KAUNIS KODU 2008”
Traditsiooniliselt kuulutab Rae Vallavalitsus
28. aprillil heakorrataseme tõstmiseks ning
kodukaunistamise väärtustamiseks välja
heakorrakonkursi “Kaunis Kodu 2008”.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik,
teatades sellest kirjalikult, e-posti teel: Birgit.Parmas@rae.
ee või suuliselt (tel. 605 6781) Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile
esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on
20. juuni 2008. a.

Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• Pereelamud (tiheasustuses);
• Maakodud ( pereelamu hajaasustuses);
• Mitmekorterilised elamud;
• Ettevõtted, asutused.
Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus maastiku;
• haljastus (lilled, hekid, puud jne);
• dekoratiivelemendid
(sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
• üldmulje.
Konkursi tulemused teeb kindlaks Vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kes teostab osalevate objektide
ülevaatuse 2008. a juunikuu viimasel nädalal ning seejärel
esitab võitjad Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja
ja mälestusesemega.

Ootame rohket osavõttu!!!

AS ELVESO tuletab oma
teeninduspiirkondade
klientidele meelde:
Palun teatage oma
• veearvesti,
• elektriarvesti ja
• soojusarvesti
(energia kogus MWh, töötundide kontrollnäit, võrguvee kogus m³, maksimaalne võimsus kW või MW,
kellel on täitevee arvesti, siis ka selle näit m³)

näidud õigeaegselt,
s.t. tarbimisperioodile järgneva kuu kolme esimese tööpäeva jooksul.
Näite võtame vastu
telefonil: 603 1480,
faksil: 603 1481,
e-posti aadressil: arvestid@elveso.ee
Teie kontaktandmete muutumisel teavitage sellest ka AS-i ELVESO.
Kinnistu müümisel lõpetage palun leping AS-iga
ELVESO teatades samas arvestite lõppnäidud.
Täname kliente, kes esitavad oma näidud õigeaegselt ja korrektselt.
Lugupidamisega,
AS ELVESO klienditeenindus

vutite ja lisade müük
vutite hooldus ja kojukutsed
rootehnika müük ja hooldus
did, lindid, toonerid
onerikassettide täitmine
ntoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6012120 / 5255363

Jüri
Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R: 9-20 L-P: 11-16
Tel: 62 16 112 & 52 55 363

Eritellimus mööbel
Köögid, garderoobid, esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee
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Inchcape Motors Estonia uus esindussalong sai nurgakivi

E

sindussalongile, kus jätkatakse autode Jaguar, Land Rover ja Mazda
müügi- ja hooldusteenuse pakkumisega,
pandi nurgakivi 19. märtsil 2008.
Uus salong tuleb Tallinna kõrvale Rae
vallas asuvasse Peetri külla, aadressile Läike tee 38.
Inchcape Motors Eesti juhi Ahti Rebase
sõnul tekkis vajadus uue esindussalongi järele Eesti kasvaval autoturul ja järgides ettevõtte tuleviku strateegiat, milles kõrgeimal
kohal on klienditeeninduse kvaliteet.
Tulevaste autokeskuste keskuseks kujuneva
Tallinna-Tartu maantee äärde, Inchcape’i esindusse kolivad Tallinnas Akadeemia teel ja Kadaka teel olev Jaguar, Land Rover ning Mazda müügisalongid ja hooldus. Samuti viiakse
uude kohta üle ka kasutatud autode müük.

Inchcape uue esinduse välisvaade.

Inchcape Motors Eesti juht Ahti Rebane, Inchcape
Mazda esinduse juhataja Urmas Brück ja järelteeninduse müügijuht Meelis Õitspuu asetasid muuhulgas nurgakivisse paigutatud silindrisse ajalehe
Rae Sõnumid veebruarikuu number.
Foto: Peeter Hütt/Tippfoto

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Lehmja küla Loomäe tee 2, Loomäe tee
4/Gaasi tee 13 ja Loomäe tee 4a
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. märtsi
2008 otsusega nr 380
• Salu küla Koidu II kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. märtsi
2008 otsusega nr 378
• Soodevahe küla Betooni tn 19 kinnistu ja
lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. märtsi
2008 otsusega nr 379
• Assaku alevik Villemi ja Piibelehe kinnistud ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 11. märtsi 2008
korraldusega nr 283

järgmiste detailplaneeringute mittealgatamisest:
• Tuulevälja küla Vaskjala küla/Raudsepa
II kinnistu
Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2008 otsus
nr 381

Esinduse kinnistu pindala on 12
165 m², mis lahendab paljude autokeskuste kitsaskohaks saanud parkimisküsimuse - kinnistule on planeeritud 230 parkimiskohta. Keskuse
brutopind on 6991 m², millest uute
autode müügisaaliks 1152 m² ning
teisel korrusel asuva kasutatud autode esitluspinnaks 1179 m².
Uute autode müügiprotsesside
täiustamiseks on eraldatud kolm
uute autode üleandmisruumi ja loomulikult tänapäevased ooteruumid
klientidele.

• Tuulevälja küla Leiva ja Väike Leiva
kinnistud
Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2008 otsus
nr 382

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
• Peetri küla Sääse kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26. veebruari 2008 korraldusega nr 241. Sääse kinnistu 4710 m² suurusele maa-alale kavandatud 2 elamumaa sihtotstarbega krunti
pereelamute (üksikelamute) ehitamiseks.
• Assaku alevik Jäätma kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18. märtsi
2008 korraldusega nr 322. Jäätma kinnistu
5790 m² suurusele maa-alale on kavandatud 2 elamumaa sihtotstarbega krunti pereelamute (üksikelamute) ehitamiseks.

järgmise detailplaneeringu mittekehtestamisest:
• Kopli küla Lõhe kinnistu
Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2008 otsus
nr 372

Kogu investeeringu maht on 130 miljonit
krooni.
Keskuse projekteeris AS Nord Projekt ja
ehitab SRV Ehituse AS.
Uus esindussalong alustab tööd 2008. aasta detsembris.
Inchcape Motors on üks maailma suurimaid sõidukite jaemüügiga tegelev sõltumatu kontsern, tegutsedes 30 riigis ja esindades
18 tootemarki. Eestis alustas Inchcape tegevust 2004. aastal, omades nelja esindust
ning müües Jaguari, Land Roveri ja Mazda
mudeleid. Ettevõte Eestis annab tööd 150
inimesele.

RAE VALLAVALITSUS

teatab järgmiste detailplaneeringute
avalikust väljapanekust
07. aprillist kuni 21. aprillini 2008:
Lagedi alevik Jüri tee 7 kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine 2 pereelamukrundiks ning
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
ja hoonestustingimuste seadmine.
Järveküla küla Vana-Veski tee 33 kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine
ärimaaks ning moodustatavale krundile
pagaritöökoja ja kohviku rajamine.
Detailplaneeringutega saab tutvuda
igal tööpäeval Rae Vallavalitsuse ehitusameti - ja maa-ameti hoones aadressil
Jüri alevik Aaviku tee 1.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 21. aprilliks kella
17.00 või e-posti aadressil info@rae.ee
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Rae valla majanduslikust seisukorrast
Aastaaruande valmimiseni kulub küll veel hulga aega, kuid esialgseid kokkuvõtteid (mis olulises osas on kindlasti õiged) lõppenud
aastast ja üldisest finantsmajanduslikust seisukorrast saab juba teha.
Kõigepealt peab möönma, et nii head hetkeseisu ei ole varem kunagi olnud. Sellist olukorda võimaldab 2007. a kevadel teostunud
maatüki müük, mille tulemusena laekus valla arvele 206 miljonit
krooni. Müük õnnestus teostada äärmiselt õigel perioodil ja muidugi
teeleveeretatavaid takistusi ületades. Kindlasti ei oleks vald praegu
võimeline juba ehitama uut ja laiendama olemasolevat lasteaeda,
kavandama Assakule moodullasteaia ehitust ja Peetri küla põhikoollasteaia ehitust, kui ei oleks olnud seda müügiprotsessi.
Ka valla süsteemsed tuluallikad, põhiosas füüsiliste isikute tulumaksu osa, laekusid 2007 .a ja ka senimaani hästi. 2007. a oli kavandatud seda laekumist 90,1 mln krooni, tegelikult laekus 97,0 mln
krooni. Käesoleva aasta kolme kuuga on laekunud füüsilise isiku tulumaksu 27,3% aasta eelarvest (112,5 mln krooni). Seega läheb Rae
vallal praegu tunduvalt paremini kui vabariigil tervikuna.
Selline suur tulude kasv on tingitud üldisest tulude tõusust ning
muidugi ka valla rahvaarvu suurenemisest. See omakorda aga tingib
ka olulist kulude kasvu. Suurenevad kulutused teede korrashoiule,
veevarustusele, tervishoiule, vaba aja sisustamisele ja haridusele.
Praegu on käigus protsess vallale kuuluva aktsiaseltsi ELVESO
majandusliku olukorra tugevdamiseks suurendades tema 5,5 mln
kroonist aktsiakapitali 13,0 mln kroonini. See loob AS-le ELVESO
võimalused mõningate oluliste protsesside käivitamiseks. Peetri küla
elanikkonda teenindama tulnud perearstile tuleb luua töötingimused,
mis oleksid lähemal elukohtadele. Suur osa valla elanikkonnast on
leidnud tee juba aasta aega töötava spordikeskuseni.
Selline „rahauputus” ei ole kahjuks muidugi igavene. Juba Peetri
küla põhikool-lasteaia ehitamine sunnib tegema 2009.a eelarvet kavandades raskeid valikuid, sest kõigi soovitava tarbeks raha kindlasti ei jätku. Seepärast ongi oluline saada aru, et ainult uute elanike
voog iseenesest ei tekita tulusid, elanikke on vaja teenindada, selleks
peavad panustama nii elanikud ise, registreerides endid valla kodanikeks, kui ka kindlasti nende „maaletoojad”. Lihtne näide:
• ühe uue lasteaiakoha loomine maksab ligikaudu 0,5 mln krooni
• üks perekond, kes teenib kahe inimesega kokku 30 tuhat krooni
kuus, toob vallale aastas maksutulu umbes 43 000 krooni (ja sedagi
alles alates teisest aastast)
• Lihtne aritmeetika ütleb, et selle pere lapse lasteaiakoha maksumus laekub vallale 12 aastaga, rääkimata muudest teenustest
Esitaks ka mõned valla finantsmajanduslikku olukorda iseloomustavad näitarvud. Paraku saab meie 2007. a näitajaid võrrelda ainult
teiste 2006. a omadega, sest Rahandusministeeriumil ei ole veel
koondstatistikat.
Võlakoormus – võetud laenude ja kohustuste suhe puhastatud tuludesse (va saadud sihttoetused):
vallal 5,1%
Harjumaa keskmine 37,0%
vabariigi keskmine 33,6%.
Maksevõime kordaja - iseloomustab lühiajalist maksevõimet ja
arvutatakse varudeta käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhtena,
näitaja üle 0,9 loetakse heaks:
vallal 17,3
Harjumaa keskmine 1,5
vabariigi keskmine 1,4
Kohustused elaniku kohta – näitab, palju on eelseisvaid lühi- ja
pikaajalisi kohustusi elaniku kohta:
vallal 1618 krooni
Harjumaa keskmine 5810 krooni
vabariigi keskmine 5153 krooni
Muidugi nihkuvad need näitajad nö Harju keskmisele lähemale,

kui on käivitunud kõik eelloetletud investeeringuprogrammid.
Veel mõned näited kulutuste kohta. Rahandusministeerium on
2006. a kohta koostanud järgmise hinnangulise tabeli:
Omavalitsuste grupid
Toimetulev vald - tulu elaniku kohta alla 4723 krooni
Keskmise tulukusega vald - tulu elaniku kohta 4723 – 6223 krooni
Tulukas vald - tulu elaniku kohta üle 6223 krooni
Toimetulev linn (alev) - tulu elaniku kohta alla 4723 krooni
Keskmise tulukusega linn (alev) - tulu elaniku kohta 4723 – 6223
krooni
Tulukas linn - tulu elaniku kohta üle 6223 krooni
Tallinn
Kuna 2008. a küündib Rae valla elaniku keskmine tulu kindlasti
vähemalt üle 11 000 krooni, kvalifitseerume igal juhul, vaatamata
ajalisele nihkele, tulukate suurte valdade sekka.
Järgmised Rahandusministeeriumi 2006. a andmetel (2007. a veel
puudub) koostatud graafikud iseloomustavad omavalitsuste üldvalitsemiskulusid elaniku kohta sõltuvalt valla tulukusest ja suurusest.
Üldvalitsemise kuludena on käsitletud haldusaparaadi kulu (volikogu, valitsus, keskne raamatupidamine) ning erinevates valdkondades
(ametites) näidatud halduskulu. Üldvalitsemise all on ära toodud ka
reservfond ja valitsussektori võla teenindamise (intressi) kulud.

Üldvalitsemiskulud 2006
Üldvalitsemiskulud elaniku kohta omavalitsusgruppides
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On näha, et tulukas ja suures vallas jäävad 2006. a üldvalitsemiskulud ühe elaniku kohta 1 800 – 1 900 krooni vahemikku.
Rae valla üldvalitsemiskulud 2006. a ühe elaniku kohta olid 1 777
krooni, vabariigi analoog 1 800 – 1 900. Numbrid on kiretud ja kasutades Rahandusministeeriumiga ühtset metoodikat nähtub, et ka
selles osas peaks olukord olema kontrolli all.
Tiit Keerma
Rahandusameti juhataja
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Kiirestiarenevatest piirkondadest ja EL-i nõuetest
M

ärtsi viimasel nädalal saadi Rae
vallas teada, mis „tegelikult toimub”. Kolm kirjameest võtsid asja omamoodi kokku ja välja tuli suhteliselt värvitu koopia 2005. aasta kohalike valimiste
eelsest analoogilisest „infolehest”.
Kahvatum sai see koopia põhjusel, et
mitmetest 2005. a kajastatud „olulistest”
tegudest on sõelale jäänud, arvestamata ohtralt tihedamat sõimu allakirjutanu
suhtes, vaid veeteema Rae vallas ja selle väga vaba tõlgendamine seoses ISPA
projektiga.
Veetemaatika on olnud „kuum” alates 2004. aastast. Mäletatavasti 2005. a
kevadel läks asi nii kuumaks, et grupp
seltsimehi, kes on tänavuse märtsikuise
laimulehe autoriteringis, suutsid kirjutada kokku kaebuse, mis viis lausa läbiotsimiseni Rae vallas. Suure käraga ja
valeinfol põhinev asi soikus ja lõpetati,
sest vallavalitsuse ja vee-ettevõtja poolt
olid protseduurid läbi viidud vägagi korrektselt.
Kui meie valla „tegelikkust” peegeldav
kirjanduslik saavutus ilmus, siis lugesime ja
anlüüsisime seda ning jõudsime järjekordselt järeldusele, et tegemist on paljasõnalise
laimuga, millele ehk ei peakski reageerima.
Teine järeldus, millele tulime, oli see, et tavakodanik, kellel puudub info kõnealusest
valdkonnast, ei pruugi teada, et informaatorid valetavad ja seega otsustasime just sellel
eesmärgil anda veel kord ülevaate vee- ja
kanalisatsioonimajandusest, eriti Rae valla
põhjaosas.
2000-ndate aastate alguses suurenes surve
detailplaneerimise valdkonnas ning toonased vallajuhid mõlgutasid mõtteid ka teemal, kuidas Tallinna joogiveehaardel asetseva valla vee-ja kanalisatsioonisüsteeme
kõige optimaalsemalt kujundada, et oleks
minimeeritud erinevad reostusohud. Juba
90-ndate lõpus arutleti teemal, liita linnalähedased alad Tallinna kanalisatsiooniga. Siis
oli tegu ulmevaldkonnaga, kuid 2001. aastal
otsustati, et kõige õigem on siiski kasutada
ära kõrvalomavalitsuses olevaid vabu ressursse ja juhtida Rae valla heitveed Tallinna
puhastusseadmetesse.
Teatavasti on tegevus kulukas, eelvoolusüsteemid on vaja kindlasti rajada järjepidevalt ja sealjuures arvestades olukorda, mis
piirkonnas päeva lõpuks tekib. Seega kui

 ISPA – ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend, mille eesmärgiks on kandidaatriikide transpordi ja
keskkonna infrastruktuuri vastavusse viimine EL-i infrastruktuuri standarditega
 Väljaarvatud a) V -J Lips, kes siis oli koalitsiooniga
ühes paadis ja seega läbi oma erakonna ka aktsepteeris
tegevust, mida täna kritiseerib; b) A Tamm, keda kasutatakse selgelt ära
 Muudel tegelikkust peegeldavatel teemadel on ülevaade www raekodanik ee
 Kui kõik piirkonna arendused on realiseerunud

tekkis võimalus EL-st vahendite taotlemiseks, liitus Rae vald nn Ida-Harju projektiga:
• Esimese taotluse Ida- ja Lääne Harju
veemajanduse seisukorra parendamiseks
tegi Euroopa Liidule EV Keskkonnaministeerium 2001. aasta alguses, eeldatava kogumaksumusega 13 mln EUR, millest Euroopa
Liidu poolt finantseeritakse max 75 % (9,75
mln EUR).
• 18. detsembril 2001 selgus, et EL Komisjon rahuldas esitatud konsultandi rahastamise taotluse 0,96 mln (ca 10 korda vähem
taotletust) EUR ulatuses, mis moodustab 75
% kogusummast. 25 % ehk 0,24 mln EUR
tuleb lõplikel kasusaajatel rahastada endi vahenditest.
• Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi
vahel sõlmiti 2001 aastal Finantsmemorandum nr 2001/EE/16/P/PA/005 Ida-Harju ja
Keila-Vasalemma veekaitse projekti rahastamiseks, kehtivusega kuni detsember 2003.
• Kui esimese taotluse eesmärk oli saada
EL -lt finantseering Ida- ja Lääne Harju veemajanduse seisukorra parendamiseks, siis tegelikult saadi vahendid vaid hankedokumentatsiooni koostamiseks taotluse esitamiseks.
• Taotluse alusdokumentideks olid Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja OÜ Vetepere poolt koostatud Harju alamvesikonna
Ida-Harju regiooni asulate kanalisatsiooni
uuring ning põhiskeemi välja töötamine ja
Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja AS
Eesti Veevärk poolt koostatud Ida-Harjumaa
veekaitse programmi ISPA tehnilise abi projekti lähteülesande koostamine ja täpsutamine.
• Esialgsesse lähteülesandesse olid lülitatud Jüri, Lagedi, Assaku, Mõigu, Peetri,
Järveküla, Rae veevarustus ja kanalisatsioon. Täpsemalt oli sihiks magistraaltrasside
rajamine.
• Kaasfinantseerimise leping allkirjastati
kümne kohaliku omavalitsuse esindaja ja
Rahandusministri poolt 28. mail 2002. Lepingu üldmaht oli 3,587 mln EEK, millest
Rae valla osa oli 9,3 % ehk 351 047 EEK.
• Peale seda ei tegelenud projekti elluviimisega mitte keegi, kuigi see oli Keskkonnaministeeriumi kohustus.
• Peale Rae ja Jõelähtme valdade ja
Maardu linna pöördumist keskkonnaministri poole 2003. aasta jaanuaris, toimus
4. märtsil 2003 Keskkonnaministeeriumis
nõupidamine projekti elluviimise küsimuses
ja otsustati, et projekti elluviimiseks on vaja
projektijuhti. Peale seda korraldas ministeerium projektijuhi konkursi, mille võitjaks
tuli OÜ Projektkeskus.  
• Rae Vallavalitsus sõlmis projekti juhtimise lepingu 11. juulil 2003.
• Kuna finantsmemorandumi lõpptähtaeg
oli lähedal ja hankedokumentatsiooni koos-

tamise leping sõlmimata ning Finantsmemorandumi oli vaja sisse viia muudatusi ja
lisandus käibemaks, esitas PJ EL taotluse
selle pikendamiseks kahe aasta võrra.
• Pikendamise otsus saabus 2003. aasta
detsembris.

2003. a lõpus Rae valla volikogu nägi, et
valla põhjaosas läheb kanalisatsiooniteema
„käest ära”, sest pidevalt esitati kehtestamiseks detailplaneeringuid, milles pandud arendajale tingimuslik kohustus „liituda ühiskanalisatsiooniga siis kui see piirkonda tekib”.
Enne seda aga lubati lahendada tiheasustuse
põhimõttel planeeritud alad varustada „ajutiste” lokaalsete reoveemahutitega.
2004. a alguses tegi vallavalitsuse komisjon otsuse, et parima pakkumise vee-ettevõtja konkursile esitas vallale kuuluv ettevõte
AS ELVESO. See otsus esitati volikogule
kinnitamiseks ja kinnitatud see ka sai.
Vee-ettevõtja ja vald koostasid seadusest
tuleneva vee-ja kanalisatsiooni arengukava
ja vee-ettevõtja asus ühisveevärki arendama.
Arengukavas arvestati Eestile EL-i liitumislepinguga pandud nõudeid ja samuti ka
tähtaegu nõuete täitmiseks. Seega oli teada,
et üleminekulepingu kohaselt peavad 2009.
a lõpuks olema Eestis kanaliseeritud alad,
millel on reostuskoormus 2000 ie (inimekvivalenti) . On loomulik, et nii suurt mahtu ei
suuda ükski väike vee-ettevõte ise ja nii kiire
tähtaja jooksul realiseerida, samuti oli selge,
et ISPA projekt oli järjekordselt venima jäänud. Seega otsustati pöörduda ISPA projekti
otsustajate poole ja muuta objektide loetelu
ning asendati eelvoolude (magistraaltrasside) rajamine valla põhjapiirkonnas Jüri ja
Vaida siseste trasside renoveerimisega. Luba
anti ja seega saime alustada põhjapiirkonnas
ühiskanalistasiooni rajamisega ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni seaduse kohaselt – liitumistasude arvelt. Täna saame väita, et otsus oli ainuõige ja tänu sellele ei ole Rae
vallal probleeme asulareovee puhastamise
direktiivi täitmisega. Loomulikult ei suuda
üks vee-ettevõtja niisugust tööd ka üksi teha
ja seepärast viis vee-ettevõtja läbi konkursi
partneri leidmiseks, kes suudaks kogu arendustööd hallata ja kellele tehti ka kohustus
tegevusse etteinvesteerimiseks (vt ka lisatud
illustratsiooni) ehk kulutusi tuli teha varem
kui liitumistasudeni jõuti. Etteinvesteerimist
on vaja põhjusel, et põhjapiirkonna arenemine on tüüpilise valglinnastumise tunnustega
ja seega ei ole areng loogiline ehk üks detailplaneering teise kõrvale ja ajaliselt üksteise
järel. Tegelikkuses on tegemist ülehüppelise
asustusstruktuuriga, kus arendusalad asuvad
 1 ie – biolagundatav orgaaniline reostus, mille biokeemiline hapnikutarve viie ööpäeva jooksul (BHT5) on 60
grammi hapnikku ööpäevas (asulareovee puhastamise
direktiiv)
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üksteisest eemal. Paraku ühsikanalisatsiooni
ja –veevärgi arendamisel ei saa arenduseta
vahepealset ala jätta trassideta, samas sinna
trasside rajamise eest maksja saabub kunagi
hiljem, seega ongi vaja etteinvesteerimist.
Täna on see lepingujärgne etteinvesteerimise kohustus näiteks valla põhjapiirkonnas 17
miljonit krooni. Sellest summast tasus arendaja lisaks eelpoolkirjeldatule ka liitumistasud AS-ile Tallinna Vesi ning rajas selle
osa süsteemist, mida oli vaja teha liitumispunktist Tallinna piirilt kuni esimeste liitujateni. Seega vabastas strateegilise partneri
kaasamine vee-ettevõtja laenu võtmisest või
mingil muul moel kohustuste võtmisest, mis
oleks paratamatult kajastanud ka ettevõtte
poolt pakutavate teenuste hinnas. Partneri
leidis vee-ettevõtja vastava pakkumismenetluse läbiviimise kaudu kahte arenevasse
piirkonda. Põhjapiirkonnas sai selleks OÜ
Water Ser Ehitusjuhtimine ja Lagedi piirkonnas AS Vensen
Vaatame, mis ISPA arengutest edasi on
saanud:
• Kaasfinantseerimise lepingut muudeti
2004. a alguses ja allkirjastati kümne KOV
esindaja ja Rahandusministri poolt 12. mail
2004.
• Muudatuses kasvas Rae valla osa
11,37 %-ni ning kaasrahastamise summa
734 545 EEK, mis on praeguseks tasutud.
• Euroopa komisjoni koduleheküljel välja kuulutatud rahvusvahelise konkursi hankedokumentatsiooni koostamiseks võitis
konsortsium Halcrow Group Ltd- AS Eesti
Veevärk Konsultatsioon.
• Lepingu konsortsiumiga sõlmis KIK
15. septembril 2004, maksumusega 699 537
EUR ja kestvusega 14 kuud.
• Otsus reaalseks tööde teostamiseks pidi
tulema eeldatavalt 2006. aasta lõpus ja töödega oleks saanud alustada 2007. aastal.
• Seda otsust pole EL-ist tulnud tänaseni, tuli hoopis seisukoht, et projekt tuleb
tükeldada alla 25 miljonilisteks tükkideks,
et vältida pikka menetlust EL-is ja saaks rahastamisotsused teha Eestis. Tänasel päeval
toimubki projekti tükeldamine, Rae vald on
esimene, kes selle tegevusega alustas
• Seega Rae valla projekti üldmaksumuseks on planeeritud 93,39 mln EEK, EL
saadav abimäär on 85 % ehk 79,38 mln EEK,
meie enda kanda jääb 15 % 14,01 mln EEK
sh vald 11,3 % ehk 10,53 mln EEK ja veeettevõtja ELVESO 3,7 % ehk 3,48 mln EEK.
See summa ei ole kunagi olnud suurem
• Nagu eespool viitasin, muudeti lepingus objektide loetelu ja mitte summat!
Uue plaani kohaselt kavatsetakse saadava
raha eest:
a. Jüri alevikus läbi viia kahe puurkaevu renoveerimine, ühe uue puurkaevu, ühe
uue veetöötlusjaama ja 300 m³ joogiveemahuti ehitus, 2285 jm veevõrgu ehitus, 1600 m
isevoolse- ja 2600 m surve kanalisatsiooni

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise probleemid kiiresti leviva valglinnastumise tingimustes Rae valla põhjapiirkonnas (Tallinna ja ringtee vahelisel alal).

torustiku ehitus, 11800 jm kanalisatsiooni
torustiku renoveerimine ja nelja reoveepumpla ehitus;
b. Lagedi alevikus: 2730 jm veevõrgu ehitus, 320 jm veevõrgu renoveerimine, 1140 jm
isevoolse- ja 4175 jm surve kanalisatsiooni
torustiku ehitus,1450 jm kanalisatsiooni torustiku renoveerimine, kolme reoveepumpla
ehitus;
c. Vaida alevik: kahe puurkaevu renoveerimine, ühe uue veetöötlusjaama ehitus,
2150 jm veevõrgu renoveerimine, 200 jm
joogiveemahuti ehitus, 1500 jm isevoolse
kanalisatsiooni torustiku renoveerimine, ühe
reoveepumpla ehitus ja ühe reoveepuhasti
renoveerimine;
d. Kõigi loetletud tööde teostamiseks põhiprojektide koostamine.
Lisaks kanalisatsiooni- ja ISPA teemadele puudutati oponentide poolt ka
veekvaliteeti. Väga vale on väide, et korralikult puhastatud pinnavesi on solk võrreldes põhjaveega. Paraku on see levinud
emotsioon ja tuleneb tihti eelarvamustest,
mis on inimestel tekkinud. Samas on erinevad demagoogid selliseid väiteid ka varem
kasutanud.
Tegelikkus on siiski teine:
• Tallinna Veepuhastusjaamas (me ju ei
räägi Narvast!) kasutatav veepuhastustehnoloogia (osoneerimine) on kallis, kuid väga
efektiivne.
• Pinnavee kvaliteet peale veepuhastusjaama on Tallinnas selgelt tervislikum kui seda
on puhastamata põhjavee oma.
• Sellest olulisem on aga tõsiasi, et pinnavesi on suures osas taastuv ressurss, põhjavesi mitte.
• Pinnavee kasutamine võimaldab säilitada

veekvaliteeti paremini nii füüsikaliste (surve
ja kogus tuletõrjevee puhul) kui ka keemiliste ja mikrobioloogiliste omaduste (vesi ei
seisa mahutites, et tagada tuletõrjevee koguseid ja seega ei lähe ka pahaks) osas.
• Lisaks on 2004. a tehtud uuringud, milles on selgunud, et ka meie vallas on põhjaveekaevusid, millede vesi on radioaktiivsem
kui EL-i ja Eesti normid seda lubavad.
See ongi kogu tõde veest ja kanalisatsioonist ning ISPA vahendite kasutamise
võimalustest. Tänaseks pole enam sugugi
selge, kas kõik tükeldatud projektid abiraha saavad ja kas kõik objektid, mis esialgu Ida-Harju projektis figureerisid ka
tehtud saavad, sest mitte keegi ei suurenda abiraha suurust, küll aga on turg korrigeerinud tööde maksumused tugevalt
kõrgemaks kui see oli sajandi algul.
Nagu eeltoodust näeme on kritiseerijad
ja ”tegelikkuse” kuulutajad sügavalt eksinud ja on ka selge, et nad sellest teemast
mingit ülevaadet ei oma. Samuti ei ole neil
Euroopa Liidu õigusaktide ega ka vee-ja
kanalisatsiooni eksperdile vajalikke teadmisi ning ka eeldusi nende omandamiseks.
Tegemist oli seega vaid pahatahtlikke ja
laimavate kirjutistega, millel ei olnud tegelikkusega mingit pistmist. Just seda soovisin kõigile veenvalt tõestada. Loodan, et
sain sellega ka hakkama.
Raivo Uukkivi
vallavanem
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Artikkel
15
50
50
50

Tegevusala
nimetus
Investeeringud
Personalikulud
Personalikulud
Personalikulud

Summa
kroonides
2 322 000
48 405
12 477
3 119

50

Personalikulud

6 238

50
50
50
15
50
50
50
50
50
50
55
55

Personalikulud
Personalikulud
Personalikulud
Investeeringud
Personalikulud
Personalikulud
Personalikulud
Personalikulud
Personalikulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Majandamiskulud

5 439
107 460
264 093
1 750 000
137 651
15 516
15 732
58 142
38 415
192 315
110 527
15 000

5. Vähendada kulueelarvet 2 028 022 krooni
ArTegevusala
Tegevusala
tikkel nimetus
091102 Lasteaed Taaramäe 15
Investeeringud
092122 Lagedi Põhikool
55
Majandamiskulud
092123 Vaida Põhikool
55
Majandamiskulud
09220 Jüri Gümnaasium
55
Majandamiskulud

Summa
kroonides
1 750 000
52 498
48 327
177 197

Tegevusala

Rae valla 2008. aasta eelarve muutmine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 38, „Valla- ja linnaeelarve seaduse“ § 12, Rae valla põhimääruse §
54 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Vähendada kulueelarvet 3 053 225 krooni järgnevalt:
Tegevusala
Artik- Artikli nimetus Summa
kel
kroonides
01800 Üldiseloomuga üle- 4528
Liikmemaks
36 000
kanded valitsussektoris
081093 Alevite ja külade 55
Majandamiskulud 801 725
üritused
092122 Lagedi Põhikool 4134
Õppetoetused
222 600
092123 Vaida Põhikool
4134
Õppetoetused
262 500
09220 Jüri Gümnaasium 4134
Õppetoetused
1 730 400
2. Suurendada kulueelarvet 3 053 225 krooni järgnevalt:
Tegevusala
Artik- Artikli nimetus
Summa
kel
kroonides
081093 Alevite ja külade 4500 Sihtotstarbelised 801 725
üritused
eraldised jooksvateks kuludeks
092122 Lagedi Põhikool 55
majandamiskulud 222 600
092123 Vaida Põhikool 55
majandamiskulud 262 500
09220 Jüri Gümnaasium 55
majandamiskulud 1 730 400
09601 Haridusüritused
4500 Sihtotstarbelised 36 000
eraldised jooksvateks kuludeks
3. Käesolev määrus jõustub 15. märtsil 2008.a.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

04510 Maanteetransport
08105 Rae Huvialakool
082011 Jüri Raamatukogu
082012 Vaida Raamatukogu
082013 Lagedi Raamatukogu
08202 Rae Kultuurikeskus
091101 Lasteaed Tõruke
091102 Lasteaed Taaramäe
091102 Lasteaed Taaramäe
091103 Lasteaed Pillerpall
091104 Lasteaed Õie
091105 Lasteaed Assaku
092122 Lagedi Põhikool
092123 Vaida Põhikool
09220 Jüri Gümnaasium
09 601 Haridusüritused
10702 Muu sotsiaalsete
riskirühmade kaitse

6. Käesolev määrus jõustub 15. märtsil 2008.a.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Jüri, 11. märts 2008 nr 77

Rae valla 2008. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine
Lähtudes “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12 lõikest 1, § 15, § 16, § 20,
§ 24 ja § 25, Vabariigi Valitsuse 07.02.2008 määrusest nr 44 ja Vabariigi
Valitsuse 21.02.2008 korraldusest nr 93, Rae valla põhimääruse § 54 ning
Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Suurendada tulueelarvet 4 072 000 krooni
TululiiTululiigi nimetus
gi kood
3502
Riigilt ja riigiasutustelt (teede raha)
323
Üüri- ja renditulud, õiguste müük, muude
teenuste müük

Summa
kroonides
2 322 000
1 750 000

2. Vähendada tulueelarvet 21 717 krooni
Tululiigi
Tululiigi nimetus
kood
3520
Riigilt ja riigiasutustelt (tasandusfond)

Summa
kroonides
2117

3. Suurendad finantsvarasid 975 777 krooni
Tululiigi
Tululiigi nimetus
kood
1009.1
Hoiuste suurendamine

Summa
kroonides
9756

4. Suurendada kulueelarvet 5 102 529 krooni

Jüri, 11. märts 2008 nr 78

Lehmja külas asuva Rae Tehnopargi kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded,
soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6
lõike 1, “Kaugkütteseaduse” § 5 lõigete 2 ja 6 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel
§ 1. Lehmja küla Rae Tehnopargi kaugküttepiirkonna piirid
(1) Lehmja küla Rae Tehnopargi kaugküttepiirkond hõlmab valdavalt
tootmis- ja laohoonetega kaetud alasid, kus ehitised on osaliselt juba ühendatud kaugküttevõrkudega (edaspidi võrk), samuti uusi arendatavaid ettevõtluspiirkondi.
(2) Kaugküttepiirkonna piirid on Rae Tehnopargis kirjeldatud lisas 1.
Kaugküttepiirkonna piirid kulgevad reeglina sirgjooneliselt piki tänavate,
teede, kraavide, elektriõhuliinide telgjoone ja kinnistute piire.
§ 2. Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord
(1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja
arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud erandjuhtudel.
(2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei
ole kohustatud võrguga liituma. Käesolevas lõikes sätestatu ei kehti isikute
suhtes, kes asuvad tiheasustusega uusehitisteks planeeritaval maa-alal.
(3) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstruee-
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ritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi
kui kaugküte on:
1) ajutised ehitised;
2) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta
on väiksem kui 2 kW;
3) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40
kW;
4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või
mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne).
(4) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega
sätestatud korras.
(5) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.
(6) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.
(7) Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt
kaugkütteseaduses sätestatule.
(8) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda
alljärgnevatel juhtudel:
1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega võrgu kaudu ei ole võimalik
jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et ehitise maksimaalne soojuskoormus jääb alla 40 kW;
4) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia,
hüdroenergia, tuuleenergia jne).
(9) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.
(10) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30
tööpäeva jooksul.
(11) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu
jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks;
(12) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega
seotud põhjendatud kulud.
§ 3. Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded
(1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse müügilepingule.
(2) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab
soojusallikast väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma
välisõhutemperatuurist, tuule kiirusest ning soojusvõrgu inertsist.
(3) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe vähemalt 1,0 baari.
(4) Soojusettevõtja peab tagama järgmiste võrguvee kvaliteedile kehtestatud normide täitmise:
Karedus,
Hõljuvained,
Cl,
Fe,
O2, mg/kg pH
mmol/dm3 mg/kg
mg/kg mg/kg
< 0,018
<1
< 0,03
9 – 10 < 50
< 0,5
§ 4. Soojuse piirhinna kooskõlastamine
(1) Soojusettevõtja, kes lähtuvalt kaugkütteseadusest ei pea soojuse hinda kooskõlastama Energiaturu Inspektsiooniga, kooskõlastab piirhinna Rae
Vallavalitsusega.
(2) Vallavalitsus teeb otsuse piirhinna kooskõlastamise kohta 30 päeva
jooksul alates nõuetekohase ja põhjendatud hinna-taotluse esitamisest soojusettevõtja poolt.
(3) Soojusettevõtja võib taotleda vallavalitsuselt hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna
kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja
soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel. Otsuse piirhinna kooskõlastamise taotluse kohta hinnavalemi alusel teeb Rae Vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul, alates nõuetekohase taotluse saamisest.
(4) Võrguettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonna soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.
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§ 5. Soojusettevõtja arenduskohustus
(1) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate
tarbijate ja liitujate kvaliteedi-nõuetele vastava soojusega varustamine.
(2) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku
põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei
seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.
§ 6. Lõppsätted
(1) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis,
ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
(2) Käesolev määrus jõustub 15.03.2008.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Jüri, 11. märts 2008 nr 79

Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse nr 41
“Rae valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” muutmine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 365, jäätmeseaduse § 66 lõigetest 2 , § 71 lõigetest 1 ja 2, “Pakendiseaduse” § 15 lõikest 1, Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1 Teha Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse nr 41 “Rae
valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” alljärgnevad muudatused:
(1) Muuta I peatüki IV osas punkti 16 ja sõnastada alljärgnevas sõnastuses:
“16. Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja
ohtlikkuse vähendamiseks. Ta peab jäätmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama või andma need üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele
vastavalt käesoleva eeskirjaga määratud korrale. Liigiti kogumise tähtajad
on määratud vastavalt Jäätmeseadusele ja keskkonnaministri 16. jaanuari
2007. a määrusele nr 4 “Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete
liigitamise alused”.
16.1. Segaolmejäätmetes peab aastaks 2010 olema biolagunevate jäätmete
massiprotsent mitte rohkem kui 45.
16.2. Segaolmejäätmetes peab aastaks 2013 olema biolagunevate jäätmete
massiprotsent mitte rohkem kui 30.
16.3. Segaolmejäätmetes peab aastaks 2020 olema biolagunevate jäätmete
massiprotsent mitte rohkem kui 20.”
(2) Muuta I peatüki V osas punkti 33.2. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“33.2.Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel vanapaberit ja pappi, immutamata puitu ning teisi biolagunevaid jäätmeid, kui töötajaid on 25 ja rohkem. Paberiks käesoleva eeskirjapunkti tähenduses ei loeta dokumente, mis
tuleb hävitada vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja arhiiviseadusele”.
(3) täiendada I peatüki VI osa punktiga 39.1. alljärgnevas sõnastuses:
“39.1. Tarbija paremaks teenindamiseks korraldab taaskasutusorganisatsioon pakendite ja pakendijäätmete, väljaarvatud tagatisrahaga pakendid,
vastuvõtupunktid järgneva tihedusega.
39.1.1. Alevikes (Jüri, Vaida, Lagedi, Assaku, Mõigu) üks punkt keskmisel kandekaugusel 300 m;
39.1.2. Külades (Peetri, Rae, Järveküla, Kopli, Vaskjala, Aaviku) üks
punkt keskmisel kandekaugusel 400 m;
39.1.3. Hajaasustusega külades (Seli, Salu, Aruvalla, Vaidasoo, Veskitaguse, Suursoo, Kadaka, Kurna, Tuulevälja, Patika, Pildiküla, Limu) piirkonnas üks vastuvõtupunkt küla peale.”
(4) täiendada I peatüki VI osa punktiga 39.2. alljärgnevas sõnastuses:
“39.2.Vastuvõtupunktides peab olema eraldi mahuti segapakendile või
segapakendile ja klaaspakendile.”
(5) täiendada I peatüki VI osa punktiga 39.3. alljärgnevas sõnastuses:
“39.3. Vastuvõtupunktide asukohad ja paigaldamistingimused kooskõlastab taaskasutusorganisatsioon vallavalitsuse keskkonnateenistusega hiljemalt 01.09.2008. Pakendikonteinerite täpsem asukohtade nimekiri on üleval
Rae valla kodulehel.”
(6) täiendada I peatüki VI osa punktiga 39.4. alljärgnevas sõnastuses:
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“39.4. Vastuvõtupunktile määratakse üldjuhul teenindusmaa. Teenindusmaal heakorra tagamise eest vastutab pakendiettevõtja või tema volitatud
isik”.
(7) muuta I peatüki VII osas punkti 45. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“45. Liigitikogutud taaskasutatavate jäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu ja kahurite
tekke ning ümbruskonna reostuse. Liigitikogutud taaskasutatavate jäätmete mahuteid võib tühjendada vastavalt vajadusele, v.a. kompostitavad
biolagunevad jäätmed, mille tühjendussagedus on määratud punktis 44”.
(8) muuta I peatüki VII osas punkti 58. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“58. Vallavalitsuse korraldatud avalikul konkursil veoettevõtja leidmiseks
mingis veopiirkonnas edukaks tunnistatud ettevõtjal on määratud veopiirkonnas jäätmeveo eri- või ainuõigus kuni viis aastat. Piirkond, kust jäätmed
kokku kogutakse ning jäätmekäitluskohad ja isikud, kuhu ja kellele jäätmed
üle antakse, sealhulgas sortimisettevõtted ja prügila, määratakse korraldatud
jäätmeveoloaga. Korraldatud jäätmeveoloa väljastab veoettevõtte leidmiseks
korraldatud konkursi tulemuste alusel Harjumaa Keskkonnateenistus”.
(9) muuta I peatüki X osas punkti 75.2. alljärgnevas sõnastuses:
“75.2. roheline, kollane - taaskasutatavad jäätmed”.
(10) muuta II peatüki I osas punkti 4. alljärgnevas sõnastuses:
“4. Kui ehitamise käigus tekib käesoleva lisa mõistes jäätmeid, tuleb nende käitlemine kooskõlastada Vallavalitsuse keskkonnateenistuse keskkonnaspetsialistiga. Ehitusprojektides peab olema näidatud:
4.1. jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;
4.2. pinnasetööde mahtude bilanss;
4.3. selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
4.4. jäätmete edasine suunamine”.
(11) muuta II peatüki I osas punkti 6. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“6. Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Vallavalitsuse keskkonnateenistuse
keskkonnaspetsialistiga, ja lammutusluba. Lammutustööde lõpetamiseks
tuleb vormistada Vallavalitsuses jäätmeõiend”.
(12) muuta II peatüki III osas punkti 19. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“19. Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sorteerimiseks jäätmed sorteerimiseks üle anda vastavale jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustööna.”
§ 2 Kinnitada “Rae valla jäätmehoolduseeskiri” uues redaktsioonis vastavalt lisale 1.
§ 3 Käesolev määrus jõustub 17.03.2008.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Jüri, 11. märts 2008 nr 80

Rae Vallavolikogu 24.oktoobri 2000 määruse nr 31 „Rae
Sõnumite väljaandmise põhimõtted“ muutmine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 7 lõike 1 ja
Rae Vallavalitsuse ettepaneku, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Kiita heaks Rae Vallavalitsuse ettepanekud valla lehe Rae Sõnumid
väljaandmisel.
2. Kinnitada Rae valla ajalehe Rae Sõnumid väljaandmise põhimõtted
(lisatud).
3. Käesolev määrus jõustub 15.03.2008.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Jüri, 11. märts 2008 nr 81

Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine
Lähtudes „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahvist 19, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada valla koolide teeninduspiirkonnad põhikooli õpilaste osas
alljärgnevalt:
Jüri Gümnaasium – Jüri alevik, Aaviku küla, Kurna küla, Vaskjala küla,
Karla küla, Pajupea küla, Limu küla, Seli küla, Assaku alevik, Järveküla
küla, Peetri küla, Rae küla, Lehmja küla, Pildiküla küla.
Lagedi Põhikool – Lagedi alevik, Kopli küla, Kadaka küla, Soodevahe
küla, Tuulevälja küla, Veneküla küla, Ülejõe küla.
Vaida Põhikool – Vaida alevik, Vaidasoo küla, Aruvalla küla, Kautjala küla, Patika küla, Suuresta küla, Salu küla, Suursoo küla, Urvaste küla,
Veskitaguse küla.
2. Kinnitada Jüri Gümnaasiumi teeninduspiirkonnaks gümnaasiumi õpilaste osas kogu valla territoorium.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 06. juuli 1999 otsus nr 231
„Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine”.
4. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Jüris treeniv noor tuli Tallinna meistriks
M

ärtsikuu esimesel päeval toimusid Tallinnas, Nõmme ujulas
Tallinna Lahtised Meistrivõistlused lestaujumises.Võistledi viies vanusekategoorias neljal distantsil. Kokku osales
üle 140 sportlase kuuest spordiklubist,
sealhulgas ka SK Fortuna liikmed.
Jüris treenivatest lastest esinesid võistlustel poisid: Kert Eerik Lääts, Johannes
Tiitus, Karl Trepp, Robert Tammoja, Siim
Saar,Martin Siller, Enri Sildveer ja tüdrukutest: Kristin Raik, Elin Kornav, Pilleriin
Saar, Elis Lapsonit ja Elisabeth Tammiste.
Kõige paremat tulemast näitas Martin
Siller, kes võitis 50 meetri lestaujumise vanusekategoorias 1994. aastal sündinud ja
nooremad, edestades teiseks tulnud, samuti
Fortuna sportlast, peaaegu pooleteise sekundiga, mis on suur vahe nii lühikese distantsi
kohta.
200 meetrisel distantsil monolestaga saavutas Martin Siller kolmanda koha. Samas
vanusegrupis saavutas Enri Sildveer 50

meetris 14. koha.
Tüdrukutest esines vanusegruppis 1994 ja
nooremad Elisabeth Tammiste, kes saavutas
25 meetri sukeldumises isikliku rekordiga
kuuenda koha.
Vanusegrupis 1996. aastal sündinud ja
nooremad, saavutas neidudest Elin Kornav
25 meetri sukeldumises üheteistkümnenda
ja 50 meetrisel distantsil kaheksanda koha.
Poistest saavutasid Karl Trepp ja Johannes
Tiitus 50 meetrisel distantsil vastavalt 14. ja
19. koha.
Väga häid tulemusi näitas kategoorias
1998. aastal sündinud ja nooremad, võistelnud Siim Saar, kellel jäi natuke puudu sellest, et tõusta poodiumile. Nimelt saavutas
Siim tugevas konkurentsis võisteldes tubli
viienda koha sukeldumises ja kaheksanda
koha 50 meetrisel distantsil. Samas vanuses
oli Robert Tammoja, 25 meetrisel distantsil
üheteistkümnes ja 50 meetrisel distantsil
kolmeteistkümnes, kuid tuleks märkida , et
tal tuli võistelda endast aastajagu vanemate

poistega. Kert Eerik Lääts saavutas 19. koha
pikemal distantsil.
Tüdrukutest esines kõige paremini samas vanuses Elis Lapsonit, kes saavutas
mõlemal distantsil seitsmenda koha, Pilleriin Saar oli üheteistkümnes sukeldumises
ja seitsmeteistkümnes poole pikemal distantsil, Kristin Raik saavutas sukeldumises
neljateistkümnenda ja 50 meetrisel distantsil
kolmeteistkümnenda koha.
Kokku sai SK Fortuna kaheksa neljateistkümnest võimalikust esikohast.
Nüüd valmistuvad edukamad sportlased
5. aprillil toimuvateks Eesti Noorte Meistrivõistlusteks, kus loodetakse headele tulemustele.
17. mail aga avaneb kõikidel suurepärane võimalus näha samu sportlasi võistlemas
Rae ujulas, sest seal toimuvad SK Fortuna
kevadised võistlused.
Vladimir Kunitsõn
SK Fortuna
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Rae valla parimad laululapsed
on selgunud!

Vanuserühmades 3.-4. aastased ja 5.-6. aastased osalenud lapsed.

laulis õpetaja Ruth Siilaku juhendamisel laulu ”Olen laululaps” ja Kaur Kajar Kalmer
lasteaiast Tõruke, kes esines lauluga ”Karu
sõidab külla nukule”, muusikaõpetaja Taimi
Soomaa juhendamisel.
5. – 6. aastaste vanusegrupis valiti parimateks Mariann Kalinina, lasteaiast Tõruke,
lauluõpetaja Taimi Soomaa juhendamisel lauluga ”Inventuur”, kes saavutas I koha ning
juhendaja Ruth Ridbecki juhatamisel, lauluga ”Hanepojad” esinenud Bianca Maria Andra Tallinna Linnupesa lasteaiast, kes saavutas
II koha.
Maakondlikule lauluvõistlusele ”Harjumaa
Laululaps 2008”, lähevad Rae
valda esindama:
Vanusegrupis 7. – 9. aastased saavutas tüdrukutest
esikoha Hanna Puusta, lasteaiast Tõruke, lauluga ”Kodulaul” (lauluõpetaja Taimi
Sooma). Teise koha saavutas
Meriliis Saar Jüri Gümnaasiumist, lauluõpetaja Kuuno
Kasaki juhendamisel, lauluga
”Pikk isa” ning kolmandale
kohale platseerus lasteaiast
Tõruke Stiina Vard, lauluga
”Õunake” (juhendaja Taimi
Sooma).
Brey Velberk
Sama vanuserühma poistest saavutas esimese koha

Parimad laululapsed selgitati välja 12. märtsil toimunud Rae valla laululapse võistlusel.
Võistlejaid oli kokku 56 ja neid jagus kuute
vanuserühma. Karmi, kuid õiglasesse žüriisse
kuulusid Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Anne Kruuse, Kostivere lasteaia muusikakasvataja Anneli Norma ning Tallinna Ülikooli
meeskoori president Kalle Sepp.
Vanusegrupis 3.- 4. aastased, hindas žürii
tüdrukutest parimaks Emma Meribel Kornavi Taaramäe lasteaiast, kes laulis lauluõpetaja
Külli Leplandi käe all laulu “Sulle ma laulan”.
Sama vanusegrupi poistest jäid I ja II kohta
jagama Gregor Pank, Kivila lasteaiast, kes

Tarmo Kasak Lagedi Põhikoolist, lauluga
”Suured koerad” lauluõpetaja Silja Tammeleht
juhendamisel. Teise koha saavutas Gert Oolman Lagedi Põhikoolist, lauluga ”Ei taha, ei
või” (juhendaja Silja Tammeleht). Kolmandat
kohta jäid jagama Markus Mõttus Taaramäe
lasteaiast, esitades lauluõpetaja Külli Leplandi juhendamisel loo ”Vannilaul” ja Marcel
Malsroos-Väli lasteaiast Tõruke, lauluga
”Minu paps” (juhendaja Taimi Sooma).
10. – 12. aastaste vanuserühma tüdrukute
esikoha võttis Elin Kornav Rae Laulustuudiost,
esitades õpetaja Külli Oviri juhendamisel laulu ”Muinasjutumaale”. Teinegi koht läks Rae
Laulustuudio tüdrukule, Kristin Sõber´ile,
laulu ”Lumememm ja muinasjutt” esitamise
eest (juhendaja Külli Ovir). Tüdrukutest kolmandaks tuli Annaliisa Heinsalu Jüri Gümnaasiumist, esitades õpetaja Rutt Ridbecki
juhendamise laulu ”Lohe”.
Sama vanuserühma poiste esikohta žürii
välja ei andnud. Teise koha saavutas Roman
Kasak Lagedi Põhikoolist, lauluga ”Kantrimees” (juhendaja Silja Tammeleht) ja kolmanda koha saavutas Robin Sõlg Jüri Gümnaasiumist, lauluga ”Taksikaksikud” (juhendaja Rutt
Ridbeck).
Vanusegrupis 13. – 15. aastased võitis
tüdrukutest esikoha Birgit Andrek Rae Laulustuudiost, lauluga ”Kevad ringi siin käib”
(juhendaja Külli Ovir). Teise koha saavutas
Kelli Piksar Lasnamäe Üldgümnaasiumist,
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kes esitas õpetaja Tiina Mee juhendamisel laulu ”Tulek” ja kolmanda
koha saavutas Aalo Blanko Rae Laulustuudiost, lauluga ”Lootus” (juhendaja Külli Ovir).
Sama vanusegrupi poistest osutus žürii vaieldamatuks lemmikuks
Brey Velberk Jüri Gümnaasiumist, esitades laulu ”Eesti muld ja Eesti
süda” (juhendaja Rutt Ridbeck). Teist kohta žürii välja ei andnud ning
kolmanda koha saavutas Maarjus Voog Lagedi Põhikoolist, lauluga
”Laul kodust” (juhendaja Silja Tammeleht).
16.- 18. aastaste vanusegrupi tüdrukute esikoht anti Jüri Gümnaasiumist Helena Märtinson`ile, kes õpetaja Hairi Laurandi juhatamisel esitas laulu ”Feeling good”. Teise koha saavutas samuti Jüri Gümnaasiumi
õpilane, Berith Asav, kes esitas loo ”Päikeseloojang” (juhendaja Hairi
Laurand) ning kolmanda koha saavutas Gerli Rosenfeld Rae Laulustuudiost, lauluga ”Lapsepõlvemaa” (juhendaja Külli Ovir).
Sama vanuserühma poistest pälvis tugeva esikoha Sten-Kristjan Saarik Jüri Gümnaasiumist, esitades loo ”There is” õpetaja Hairi Laurandi
juhendamisel.
Žürii avaldas kiitust õpetajatele Taimi Soomaale ja Külli Ovirile.
Maakondlikule lauluvõistlusele ”Harjumaa Laululaps 2008” lähevad
Rae valda esindama:
Kristin Sõber
Emma Meribel Kornav
Birgit Andrek
Mariann Kalinina
Brey Velberk
Bianca Maria Andra
Helena Märtinson
Hanna Puusta
Sten-Kristjan Saarik
Tarmo Kasak
Elin Kornav

Sten-Kristjan Saarik

”Harjumaa Laululaps 2008” eelvoorud toimuvad 19. ja 20 aprillil Kiili
Rahvamajas.

Lagedi Põhikooli tublid
laululapsed
6. märtsi õhtul toimus Lagedi Põhikooli laululaste võistluskontsert, mis oli
seesuguse üritusena esmakordne. Kontserdil esinemiseks valmistusid 19 solisti,
lisaks veel mõningad lapsed taustalauljatena. Kuulama olid palutud esinejate
vanemad ja kooli töötajad.
Kontserdile eelnes peaaegu kaks kuud
kestnud individuaalne töö esinejatega. Oli
neid, kes soovisid kohe nimetatud üritusest
osa võtta, kuid oli ka selliseid, kes jõudsid
esinemisjulguseni alles siis, kui olid oma
häält tükk aega treeninud ja laulu hästi selgeks õppinud.
Õhtu möödus kenasti. Lapsed esitasid
oma laulud enesekindlalt ja nii hästi, nagu
nad vähegi suutsid. Suureks tänuks ja stiimuliks oli igale laulule järgnev soe ja toetav
aplaus kuulajailt.
Nimetagem siinkohal ära kõik esinejad:
1. klass - Rebecca Ulp, Kerstin Maipuu,
Gert Oolmann, Tarmo Kasak
2. klass - Elo Petron, Helena Ojabstein,
Lemme Tonsiver
3. klass - Kelly Luik, Linell Raud, Kariina
Grauberg
4. klass - Margit Vahaste, Jaana Tiido,
Roman Kasak, taustalauljana Mane Lutt
5. klass - Loora-Eliisabet Lomp, Riste
Kaaret (ei esinenud 6. märtsil haiguse tõttu, esitas oma laulu järgmisel päeval), Ranno Aigro, Mihkel-Johannes Kütt, Maarjus

Lagedi Põhikooli
5. ja 6. klass käisid
bowling’ut mängimas
27. veebruaril olid Lagedi Põhikooli 5. ja
6. klassi lapsed kuulsaaalis bowling`ut mängimas. Meile anti 3 rada. Igal rajal oli viis
õpilast. Kasutasime koolipaketti, mille sees
olid ka söök ja jook. Mänguaega oli ette
nähtud kaks tundi. Meil kõigil oli kuulsaalis
väga tore olla.
Loora-Eliisabet Lomp,
Lagedi Põhikooli 5. klassi õpilane

Voog (esitas laulu järgmisel päeval)
6. klass - Kelly Toim
Kõige silmapaistvamalt esinesid Gert
Oolmann, Tarmo Kasak, Elo Petron, Roman
Kasak, Riste Kaaret, Maarjus Voog ja Kelly Toim, keda paluti esindada meie kooli ka
Rae valla lauluvõistlusel 12. märtsil.
Kelly Toim ei saanud haiguse tõttu esineda, kuid Rae Kultuurikeskuses toimunud
võistluselt naasid auhinnatud esinejatena Maarjus Voog (III koht 13.-15.a. poiste osas), Roman Kasak (II koht 10.-12. a.
poiste osas), Gert Oolmann ( II koht 7.-9.a.
poiste osas) ja Tarmo Kasak ( I koht 7.-9. a.
poiste osas). Tarmo Kasak läheb Rae valla
lauljaid esindama ka lauluvõistlusel „Harjumaa laululaps 2008”.
Silja Tammeleht,
Lagedi Põhikooli muusikaõpetaja

10. mail 2008
Rae valla ekskursioon
Väljasõit kell 11.00
Rae Kultuurikeskuse eest.
Info ja registreerimine 7. maiks
tel. 6056759 või kultuur@rae.e
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Emakeeleüritused Lagedi Põhikoolis
L

agedi põhikoolis on tavaks saanud iga
aasta märtsikuus korraldada emakeelenädal. Seekordset võiks nimetada pigem
emakeelekuuks, sest see algas veebruari keskel ja lõppes 14. märtsil, emakeelepäeval.
Kõigepealt toimus 2. – 6. klassile viktoriin
„Eno Raud 80”. See polnud mälule toetuv
üritus, vaid õpilased said küsimustiku, millele
otsisid vastused teatmeteostest, Internetist ning
Eno Raua raamatuist. Väga tublid vastajad olid
Helena Ojabstein, Elo Petron, Riste Kaaret ja
Loora–Eliisabet Lomp.
26. veebruaril pärast lõunasööki asus kogu
õpilaspere teisest kuni üheksanda klassini
lugusid kirjutama. Oli ette antud väike valik
pealkirju, aga need polnud kohustuslikud, võis
kirjutada täiesti vabalt, omaenda sisemisest soovist ajendatuna.
Lagedi Põhikoolis kirjutamisvõistlustel õpilasi
pingeritta ei panda, tunnustatakse kõiki loomingulise “sädemega” tööde autoreid. Seekordsel lugude loomise konkursil märgiti ära 21 kirjutajat.
Need olid Elo Petron, Nadežda-Evelin Soitu,
Lemme Tonsiver, Risto Tõldsepp, Kariina
Grauberg, Robin Loigo, Kelly Luik, Elisa
Aru, Jaana Tiido, Riste Kaaret, Rasmus Pajula, Grethe Aikevitšius, Reelika Haaboja, Kelly Toim, Reiko Kolatsk, Kristen Aigro, Kärt
Kütt, Kätlin Maal, Mariam Tkatš, Mariin Virolainen, Ragnar Kruberg.
5. – 9.klassile korraldati etlemisvõistlus.
Esitamiseks valiti seekord Juhan Liivi luule. Ka
etlemisvõistlusel ei pandud õpilasi pingeritta,
vaid anti auhind kõigile, kelle esituses oli tunda
„sädet”, elamuslikkust. Headeks luuletuste esitajaiks tunnistati Riste Kaaret, Raigo Klemm,
Laura Kristenprun, Aleksei Tkatš, Kristen
Aigro, Elis Käsper, Janar Läns, Madis Pertel, Kuldar Sirelbu, Sandra Talpas, Mariin
Virolainen, Martin Kasak, Ragnar Kruberg,
Jelizaveta Mušnikova, Kuldar Teinmann.
5. – 9. klassile toimus veel kolmeosaline
emakeeleviktoriin, mis tegelikult kujutas endast õpioskuste olümpiaadi. Esimeseks osaks
sai iseseisvalt valmistuda. Õpilastele anti emakeelepäeva, Kr. J. Petersoni elu ja tegevust ning
eesti keele päritolu hõlmavad küsimused, mis oli

Lagedi Põhikooli 4. klass lugusid kirjutamas

võimalik nädala jooksul selgeks teha. Võistluse
teises osas oli vaja kohapeal teatme- ja ilukirjanduslike teoste abil kirjandusalaseid ülesandeid
täita. Kolmandaks anti eesti keelt puudutavad
küsimused, millele vastamine toimus õpilastele
mõeldud reegliraamatu ja ÕS-i abil. Ülesandeid
lahendati kahekesi. Auhinnad anti ainult väga
headele vastajatele, sest polnud tegemist loominguliste võistlustega, vaid hinnata oli võimalik õigete vastuste eest kogutud punktide alusel. Väga
hästi vastasid Riste Kaaret ja Loora-Eliisabet
Lomp, Rasmus Pajula ja Kristen Sekk, Annabeth Aru ja Liis Kass, Reiko Kolatsk, Kristen
Aigro ja Mariin Virolainen, Jelizaveta Mušnikova ja Margit Terentjeva.
Tugiõpilased käisid igas algklassis huvitavaid
raamatuid ette lugemas. See üritus polnud võistlus
ja tugiõpilastele auhindu ei jagatud. Küll pälvisid
nad tänukirja väikestele koolikaaslastele antud
ilusa tunni eest. Ette lugemas käisid tugiõpilastest Grethe Aikevitšius, Loora-Eliisabet Lomp,
Katleen Parik, Liis Kass, Kelly Toim, Kristen
Aigro, Elis Käsper, Kätlin Maal, Mariin Virolainen, Anneli Võsandi, Jelizaveta Mušnikova.
14. märtsil toimus emakeelepäevale pühendatud aktus. Saali oli toodud nii Eesti Vabariigi
kui Lagedi Põhikooli lipp. Lauldi hümni, nagu
pidulikel puhkudel kombeks on. Aktust juhtisid
8. klassi tüdrukud Mariin Virolainen ja Kristen
Aigro. Mariin esines ka pisikese ettekandega
emakeelepäevast ning Kristen luges katkendi Kr.
J. Petersoni luuletusest ”Kuu”, mis on kirjutatud

Kummalised hiired ja rotid
Elas kord üks rotiisand. Ta elas ühel põllul. Seal oli ka hiiri. Te ju kõik teate, et hiired ja rotid ei ole sõbrad. Aga ühel päeval,
kujutate ette, mida rotiisand tegi? Ta läks
hiirte juurde ja ütles, et nad hakkaksid tema
sõpradeks. Ma ise nägin seda pealt ja sellest ma nüüd jutustan. Niisiis, rotiisand läks
hiirte juurde ja ütles, et nad hakkaksid tema
sõpradeks.
Hiired mõtlesid, et äkki on tal mõni halb
plaan. Hiired palusid mõtlemisaega. Rott
läks ja ütles endamisi: ”Rumalad hiired!”
Õhtul otsustasid hiired rotiisanda asjades
natuke sorida, et näha, ega tal halbu plaane

ole. Nad läksid rotiisanda elupaika, kui rott
magas. Ega nad suurt midagi leidnud, ainult
mingisuguseid firmapabereid. Nad läksid
õue ja otsustasid rotiisandale ütelda „jah”.
Järgmisel hommikul tuli isand. Hiired olid
valmis temaga sõbrustama. Rotiisand ütles,
et nüüd võiks mängida. Kõik läksidki mängima ja niimoodi said rotiisandast ja hiirtest
suured sõbrad.
Ja kui nad surnud pole, elavad nad ikka
veel põllul ja mängivad päevad läbi.
Kelly Luik,
Lagedi Põhikooli 3. klassi õpilane

eesti keele ülistuseks. Selle järel tulid üheskoos
lavale kõigi klasside esindajad ning lugesid ette
oma klassi poolt valitud viis ilusa kõlaga eestikeelset sõna, mis sobivad käesolevas looski kirja
panna: armas, ilus, hea, tubli, ema (1. kl); armas,
ilus, hea, kallis, tore (2. kl); sillerdab, sädeleb,
vuliseb, päikesekiir, piibeleht (3. kl); lihavõttepühad, naeratus, vikerkaar, kodumaa, emakeel ( 4.
kl); armas, mesimumm, sild, Eestimaa, Päike (5.
kl); jõgi, muusika, lõbus, eestlane, Eesti (6. kl);
kaunis, kuldne, kodumaa, Eestimaa, isamaa (7.
kl); kena, muusika, jõgi, armastus, lill (8. kl); kevad, aas, rõõmus, suvine, loodus (9. kl).
Kaunite sõnade ettekandmisele järgnes luule ja
muusika põimik: Kuldar Teinmann, Elis Käsper,
Riste Kaaret, Grethe Aikevitšius, Martin Kasak,
Sandra Talpas ja Mariin Virolainen lugesid Juhan

Lagedi Põhikooli 8. klassi õpilased Mariin
Virolainen ja Kristen Aigro emakeelepäeva aktust juhtima

Liivi luulet, Lemme Tonsiver, Kelly Luik ja Elo
Petron mängisid klaverit, Riste Kaaret flööti.
Pärast pidulikku eeskava anti emakeelealaste
võistluste võitjaile auhinnad. Neid jätkus poolele
kooliperele.
Emakeeleürituste ettevalmistamise ja läbiviimisega ei tegelnud ainult vastava aine õpetajad,
kaasa aitasid paljud teised pedagoogid – kokku
tegeles nende ettevõtmistega 12 õpetajat.
Mariina Paesalu,
Lagedi Põhikooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja

6. septembril 2008.
aastal toimub Rae
koolimajas Rae kooli
kokkutulek.
Oodatud kõik endised
õpetajad ja õpilased!
Täpsem info ajalehe Rae
Sõnumid maikuu numbris.
Info 55579734 Maire Laid
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Lugu pisikesest mustast koerast
Elas kord väike üksik koer. Ta oli veel päris
väike, aga sõnakuulelik. Kõik, kes temast mööda
läksid, tahtsid teda endale võtta. Aga nad ei saanud, sest mõnel oli väike maja, mõnel ei olnud
üldse aeda.
Päevad möödusid ja koerake ei teadnud, kust
saaks süüa ja kus saaks elada. Koerake otsis endale toitu sealt, kust oli võimalik. Üks hea tädi
nägi koera tee ääres istumas. Tal oli koerast väga
kahju. Ta tahtis koera enda juurde võtta, aga tema
mehele ei meeldinud loomad.
Tädi läks koera juurde ja tegi talle pai. Lõpuks
otsustas tädi, et kuna ta ei saa koerakest endale
võtta, siis ostab talle vähemalt süüa. Koer oli nii
õnnelik, et ei teadnud, kuidas tädikest tänada.
Kui tädi ütles, et ta peab minema, sai koer jälle
kurvaks.
Koer läks mööda teed edasi. Kell oli seitse õhtul. Koer tahtis süüa. Ta ootas, ehk tädi tuleb jälle
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tema juurde. Mõne aja pärast nägi koer kedagi
tulemas. Ta väga lootis, et see on tuttav tore tädi.
Oligi.
Tädi kõndis kiiresti üle tee, et koer oma sülle
võtta. Tädi ja koer olid mõlemad nii rõõmsad, kui
üksteist nägid. Seekord ei suutnud tädi koera kaasa võtmata jätta.
Tädi kõndis kodu poole, hoides koera ikka süles. Varsti olid nad tädi maja juures. Tädi koputas
uksele. Ukse tegi lahti tädi mees. Kui mees koera
nägi, meeldis see talle kohe. Mees küsis naise
käest, kust ta sai nii armsa koera.
Tädi ja tema mees jätsid koera endale. Koerale
pandi nimeks Vello, sest ta oli poiss. Nad kõik
elavad rõõmsalt veel praegugi.
Kariina Grauberg,
Lagedi Põhikooli 3. klassi õpilane

Kass Liisu
Tere, mina olen kass Liisu. Ma elan ühes toredas peres. Siin on ema, isa ja kolm last. Ema nimi
on Mairi, isa nimi Vallo, laste nimed on Säde,
Uku ja Lemme. Mulle meeldib see pere.
Meie peres on ka kaks koera. Nende nimed on
Pontu ja Mustu. Ma kardan neid mõlemat. Sellepärast ma õues ei käigi.
Elan peamiselt toas ja söön kassikonservi.
Imelik on see, et pereisale ei meeldi minu toidu
lõhn ja peale selle ei meeldi talle veel mu liivakasti lõhn.
Pereemale ei meeldi jällegi see, et ma teritan
küüsi diivani külge, ja sellepärast on ta mulle
mingi imeliku asja ostnud, kuhu ma peaksin vist
küüsi teritama.
Mulle endale aga meeldib hirmsasti nii konservi kui liivakasti lõhn ja küüsi on ka nii tore
diivani külge teritada.
Tegelikult on mu pere väga tore ja ma olen
oma eluga väga rahul.
Lemme Tonsiver,
Lagedi Põhikooli 2. klassi õpilane

Lagedi Põhikooli 5. klass külastas Loodusmuuseumi
Kolmapäeval, 27. veebruaril käisime klassiga Tallinnas Loodusmuuseumis. Seal oli meie
põhiteemaks muld. Alguses tutvusime vanade
mikroskoopidega. Pärast seda vaatasime jääkaru
Franz-Josephi topist ja tema lugu. Sellest vaesest
karust oli väga kahju. Nägime seal veel mitmeid
erinevaid Arktika loomi ja ka linde. Pärast Arktika tuba tutvusime kivististega.
Hiljem vaatasime pilte ja kuulasime, kuidas
Loodusmuuseumi õpetaja Tiiu Liimets rääkis
toiduahelast ja erinevatest mullaloomadest, samuti huumuskihist ja mulla vähesusest. Meile
anti töölehed, mis me üsna ruttu ära täitsime. Siis
läksime õppeklassi ja uurisime mulla koostist.
Mõned lapsed leidsid mullast ka mõne putuka ja
ussikese. Kõige rohkem leiti mullast idanema läi-

nud rohuliblesid, kive, putukate mune.
Pärast läksime vist kõige huvitavamasse tuppa,
mille nimi oli avastuste tuba. Seal saime nuusutada erinevaid lõhnasid, nagu näiteks piparmünt,
sidrun, kadakas, apelsin, roos, kaneel, vanill ja
küüslauk. Võisime ka pista käe ühte auku ja ära
arvata, mis augus on. Veel saime kuulata lindude hääli ja ära arvata, kes selliseid hääli teevad.
Muuseumis oli magnettahvel, millel oli inimese
keele pilt ja erinevad väiksemad magnetid erinevate toitudega. Need tuli õigele kohale asetada.
Ma arvan, et kõigile meeldis see käik väga,
sest see oli huvitav ja õpetlik.
Riste Kaaret,
Lagedi Põhikooli 5. klassi õpilane

Loodusmuuseumi õpetaja Tiiu Liimets
räägib Lagedi kooli 5. klassi õpilastele toiduahelast.

Tantsud tähtedega ja muu Lagedil

agedi kool koos kodukandiklubiga
L
korraldas koolimajas naistepäeva puhkeõhtu. Klubi tervituses meenutati, et nii

emadepäev kui ka naistepäev on mõlemad
olulised, kuid erinevad. Perekesksel emadepäeval on tähelepanu keskmes naine kui
ema, naistepäeval tunnustatakse naise sotsiaalset rolli. Selle päeva tähistamise alguseks loetakse 8. märtsi 1848, mil Preisi kuningas lubas anda naistele valimisõiguse. Eri
maades ja aegadel on naistepäeva tähistatud
erinevalt: kas riigipüha või tavaline tähtpäev,
ka kuupäevad on olnud erinevad. Lagedil on
kena komme tähistada koolimajas nii emade- kui naistepäeva.
Seekordse kontserdi esimese poole oli lavastanud kooli huvijuht Liisi Vesselov. Kuulajatelevaatajatele pakuti päevakohast sõnalis-muusikalist programmi, mida juhtisid Mariin Virolainen
ja Kuldar Teinman. Teema arendus hakkas peale
naistepäeva lilledest. Edasi tulid argimured nagu
poes käimine, lasteaed, koristamine... Lõppes
lugu sellega, et noortest vanematest olid saanud
eit ja taat. Sõnalise osa vahele oli kooli laulmisõpetaja Silja Tammeleht lastele selgeks õpetanud
laulud ja muusikalised palad. Esinesid solistid,
poistekoor, tütarlastekoor. Tuntud pala „KaeraJaan” esitasid Maarjus Voog klarnetil ja Rasmus
Pajula trummidel. Programmi juhid lugesid ise

Kuldne Õhtupäike naistele esinemas

ka kaks luuletust. Kontserdi esimese osa lõpuks
esitasid 1. – 4. klassi tüdrukud tantsu „ Poisid,
poisid, vaadake te ette!”
Kontserdi teise osa oli lavastanud Kuuno Kasak. Alustas soojendusbänd koosseisus Kuuno
Kasak akordionil, Sven-Allan Sagris tamburiinil
ja Sander Arnus kontrabassil. Seejärel tuli lavale
Johannes Tõrs, kes päevakohase tervituse järel
esitas laulu „Armastus naistele ja merele”. Lõpuks lisandusid lavalolijatele Jaan Hiio ja Lembit
Sall ning ansambel „Kuldne õhtupäike” tõi oma
tervituse.
Peoliste tugeva aplausi teenisid poistekoor ja

solistid Maarjus Voog ning Johannes Tõrs. Laulude vahel meenutas hr Sagris lühidalt, et naistepäevale järgneval päeval, s.o 9. märtsil möödub
64 aastat Tallinna pommitamisest, mil ka Lagedile heideti kaks pommi, mis õnneks küll märkimisväärset kahju ei teinud.
Kontserdi lõppedes tänati päevakohase lilleõiega klubi tegevusele kaasaaitajaid Signe Klemmi, Liisi Vesselovi, aleviku eestseisuse liiget Ülle
Allmäed ja alevikuvanemat Kai Lasni.
Tantsuks mängis ansambel „Aare” Mulgimaalt. Tantsu vahel vastati viktoriini küsimustele, lahendati mõistatusi ja peeti maha kolmevooruline võistlus „Tantsud tähtedega”. Tantsides
pidid paarid igas voorus ilma käte abita hoidma
apelsini erinevate kehaosade vahel. Parimatele
mõistatajatele, mängijatele ja tantsijatele olid
korraldajad varunud väikesed kingitused. Lavale
astus ka kohapeal kokkupandud meesansambel.
Laulu sõnade tekst oli bändi poolt. Veidi hiljem
esinesid mehed avaldusega ja palusid soolise
võrdõigusluse nimel laulda ka naistel. Naisansambelgi pandi siinsamas kiiresti kokku. Naiste
laul võeti soojalt vastu ja telliti lisapalagi. Polnud ka midagi imestada, sest lauljateks olid ju
olid varemgi koolimaja laval esinenud Anne-Ly
Allos, Ülle Allmäe, Tiina Potter jt.
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi
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Pall korvi!
Rae Koss/Hansaviimistlus

Korvpallihooaeg on lõpusirgele jõudmas.
Suurematel pallihuvilistel on erinevate liigade
kohamängude aeg maiuspalana kätte jõudnud.
Põnevaid heitlusi on võimalik vaadata televisiooni vahendusel või hoopis oma silmaga kaema
minnes.
Hea tasemelise korvpallimängu nägemiseks ei
pea, aga Rae valla piiridest lahkuma. Korvpalliklubi Rae Koss on esindatud Eesti meeste liigades kahe võistkonnaga. Mitte asjata ei ole Rae
Koss valla esindusmeeskond. Kolm aastat tagasi
õnnestus Rae Koss/Hansaviimistluse meeskonnal
tõusta Eesti meeste II liigast üles I liigasse (see
on tugevuselt teine liiga Eestis). Kui esialgu seati
eesmärk liigasse püsima jääda, siis õige pea hinnati eesmärk ümber. 18 võistkonna konkurentsis
on eesmärk medalite eest võidelda.
Esimesel hooajal (2006) saavutati kohe kõrge
neljas koht. Teisel hooajal (2007) tuldi seitsmendaks. Käesoleval hooajal (2008) on koht esimese
kaheksa hulgas jälle kindlustatud. Veerandfinaalis minnakse vastamisi väga tugeva ja ühtlase KK
Hito (Kohtla-Järve) võistkonnaga. Selle artikli ilmumiseks on veerandfinaalid juba peetud. Hoiame omadele otsustavates mängudes pöialt.
Lisaks I liigale esindas Rae Koss/Hansaviimistlus ka Eesti valdade mängudel Rae valda.
Jaanuaris ja veebruaris toimunud turniiril saavutas Rae vald kolmanda koha, tasuks pronksmedalid. Rae Koss on valdade mängudel Rae valda
esindanud juba viis korda. Medal on saavutatud
kõigil viiel korral: kolm korda hõbe-, kaks korda
pronksmedal. Aprillist alates hakatakse mängima
ka Tallinna meistrivõistlustel. Tulge omadele
kaasa elama! Infot saab Rae Kossu kodulehelt
www.raekoss.ee või www.basketball.ee

Rae Koss FM (Farmmeeskond)
Rae Koss FM osaleb Eesti meeste III liigas.
Kui eelmistel hooaegadel püsiti III liiga keskmike hulgas, siis sellel aastal tehti oluline samm
edasi ja võideldi lõpuni medalite eest. Kui III liiga lõpuosa meeskonnad on tasemelt lahjad, siis
kindlasti ei saa seda öelda kolmanda liiga tugevamate kohta. Rae Koss FM pidi poolfinaalis alla
vanduma Eesti meeste meistriliiga klubi Valga
Velg farmmeeskonnale. 3. – 4. koha heitluses
jäädi kahe mängu kokkuvõttes vaid kolme punktiga alla Ambla meeskonnale. Otsustavas mängus
juhiti veel kaks minutit enne lõppu turvaliselt 10
punktiga, kuid pall on ümmargune ja viimastel
minutitel saatis edu Ambla meeskonda.
Rae Koss FM osaleb sel hooajal ka Harju liigas. Artikli kirjutamise hetkeks on Rae Koss FM
endale medali juba kindlustanud. Poolfinaalis
võistlesid omavahel kaks Rae valla meeskonda.
Rae Koss FM purustas RSK Rae ning kindlustas koha finaalis. Finaali vastaseks on Igipõline
rivaal Kiili.
Rae Koss FM treener Mati Keerd peab väga
oluliseks tänada Toomas Raagi Kinema OÜ-st.

Perepäeval osalenud.

alates 2006. aasta sügisest. Trenni teevad poisid
koguni neli korda nädalas. 2007. aasta sügisel
lisandus Rae Kossu korvpalliperesse veel üks
noorte treeninggrupp (1.-3. klassi poisid), keda
juhendab Jüri Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja Siim Palu.
Vanemad poisid võtavad sel hooajal esmakordselt osa ka Eesti meistrivõistlustest. Oma eakaaslaste tugevamatele võistkondadele jäädakse
küll esialgu alla, aga ilma võitlemata ei lahkuta
väljakult kunagi. Peamine allajäämise põhjus on
see, et eakaaslased on mitu aastat rohkem harjutanud. Oleme aga täiesti kindlad selles, et kui me
väga tahame ja usinalt treenime on meil võimalik
see vahe tasa teha. Loomulikult oleme ka võidurõõmu saanud nautida. Viimases Eesti MV mängus saavutasime 20 punktilise võidu Märjamaa
poiste üle. Võidetud on ka nimekat Kalevi korvpalliklubi. Kui arvestada seda, et poisid alustasid
treenimist täiesti nullist, siis edasiminek on olnud
märgatav. Eriti tubli arengu on teinud Raid Vellerind, Karl-Gustav Solman ja Sander Nahkur, kuid
tublid on kõik teised samuti.
Selleks, et treeningud ei muutuks liiga rutiinseks, kutsume aegajalt treeningutele erinevaid
korvpalliga seotud inimesi.
Ülestõusmispühade ajal korraldasime perepäe-

va. Saali ootasime kõiki korvpallipoisse ja nende
peresid. Osales ligi 40 inimest. Kutsutud olid
ka erikülalised: BC Kraft Mööbel Kohila (Eesti
meistriliiga klubi) resultatiivseim mängumees
Heiko Niidas ja päeva „naelaks“ kujunes Kohila
meeskonna treener Osell Wells. Treener Wells on
pärit Dominikaani Vabariigist. Vaatamata tema
noorele eale on ta jõudnud korvpallitreeneri leiba
maitsta juba väga paljudes riikides, ka korvpalli
sünnimaal USA-s.
Treener Wells pidas algatuseks kõne, kus rõhutas seda, kui oluline on perekonna toetus noore
sportlase arengule. Edasi jätkus perepäev näidistreeninguga, mida viis läbi Wells. Osalema pidid
lisaks poistele ka lapsevanemad. Treeningul pidi
Wells korrale kutsuma rohkem lapsevanemaid,
kes mõnda harjutust sooritades viilima kippusid.
Päeva püändiks kujunes isade ja poegade vaheline korvpallimäng. Tõsi küll, isadele tulid toeks
ka mõned emad. Korvpallilahing lõppes seekord
veel isade võiduga, kes kangesti võita tahtsid ja
pingutasid selle nimel 100%.
Üritus meeldis kõikidele osapooltele. Kiitsid ka Osell Wells ja Heiko Niidas, kes lubasid
võimaluse korral ka tulevikus sellistel üritustel
osaleda.

Noortetöö
Selleks, et saaksime ka tulevikus omadele kaasa elada alustas Rae Koss ka järeltulijate koolitamist. Poisid sünniaastaga 1995 - 96 treenivad

Treener Henri Ausmaa, külalised Osell Wells ja Heiko Niidas ning korvpallipoisid mesilasperena nende ümber.
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Tantsutüdrukud
Teist hooaega on Rae Kossu meeskonnal olnud ka oma tantsutüdrukud. Tihti uue kavaga
esinevad tüdrukud tekitavad elevust ka korvpallipubliku hulgas. Tüdrukud on igati tublid ja oma
ülesannete kõrgusel, neile ei olnud vaevaks ka
oma meeskonnaga Kohtla-Järvele kaasa sõita, et
omasid toetada. Palju kiidusõnu meie toredatele
ja kaunitele tantsijannadele!
Kindlasti soovime tänada ka Rae valda senise
koostöö eest ja loodame, et tulevikus on koostöö
veel mahukam.
KK Rae Koss soovib kõikidele Rae valla kodanikele ilusat ja sportlikku kevadet ning korvpalluritele - pall korvi!
Henri Ausmaa
KK Rae Koss

Rae valla lahtised meistrivõistlused ujumises

Tulised malelahingud
Tallinnas Paul Kerese
nimelises malemajas
Male on olnud
terve Vene aja talispordiala, kuigi tal
lumega mitte mingisugust seost ei ole.
Selle mõttetegevust
arendava spordialaga tegeletakse Rae
vallas
põhiliselt
ainult Lagedi Põhikoolis. Maletajate
innustajaks, eestvedajaks ja õpetajaks on Viive
Tutt.
7.-9. märtsini toimusid Malemajas kaks suurturniiri:
1. Eesti kuni 8-aastaste noormeeste meistrivõistlused.
Sellest võttis osa ainult üks Lagedi noormees,
Tarmo Kasak. 44 osavõtja hulgas saavutas ta 3.8. koha jagamise. See on noormehel väga tubli
saavutus.
2. Kaido Külaotsa lahtised meistrivõistlused.
Kuni 12-aastaste vanuseklassis oli osavõtjaid
31 ning Lagedi poisid Kristen Sekk ja Roman
Kasak said vastavalt 12. ja 20. koha.
Kuni 16-aastaste vanuseklassis oli osavõtjaid
14 ning Lagedi poisid Kristjan Ainumäe ja Martin Kasak said vastavalt 4. ja 10. koha.
Edu edaspidiseks!
Peeter Böckler

29. märtsil toimusid Jüri spordihoone ujulas II
Rae valla lahtised meistrivõistlused ujumises.
Võistlused olid avatud nii Rae vallas tegutsevatele ujumisklubidele, vallakodanikele, õppuritele kui ka teistele soovijatele, kes tahtsid end
proovile panna. Kokku võisteldi viies erinevas
võistlusklassis nii naiste kui meeste arvestuses.
Võisteldi kolmes erinevas ujumisstiilis.
Kell 10.00 alustati noorte vanuseklassidega.
Parimaid tulemusi
I vanuseklass tüdrukud ja poisid 1996 - 2008
50 m vabalt
I koht Kelin Pihlakas 39.60
II koht Brigita Gutmann 45.50
III koht Kristin Nurk
52.33
Kolmekordseks meistriks tuli Igor Sahhart-

850.-

1250.-

Ripspeed CMR-1000 CD/MP3 raadio

Panasonic KX-TG8200

Vapustava disainiga uus panasonic DECT telefon,
mis on värviline nii seest kui väljast. Võid valida
süsimusta, lumivalge ja tumepunase vahel.

950.-

1180.-

• lihtne paigaldada (universaalsed pistikud)
• Mp3 ja CD taasesitus
• 4 x 50W võimsus
• RDS-toega raadio

Jüri
Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Rae valla Spordikeskus otsib oma töökasse kollektiivi

ÕHTUST  KORISTAJAT

Töö Jüri Spordihoones Laste 3, Jüri alevik

Kandidaadilt ootame:
• kiiret kohanemisvõimet
• kohusetundlikkust ja täpsust
• iseseisvust ja head suhtlemisoskust
• rõõmsat meelt ja tervislikku
ellusuhtumist

suk (50 vabalt 39,53; 50 rinnuli 52,68; 50 selili
47,97).
II vanuseklass tüdrukud ja poisid 1991 – 1995
Parimad tulemused saavutas Triinu Kapp (100
vabalt 1.09.78; 50 rinnuli 44,69; 50 selili 37,59)
Poiste arvestuses saavutasid parimaid aegu
lestaujumistrenni poisid Karl Veskus ja Egert
Eha.
Täiskasvanute vanuseklassides saavutasid silmapaistvaid aegu naistest Kerli Kuusk (50m rinnuli 49.39; 50m selili 42.53; 50m vabalt 37,39)
ja meestest Raivo Uukkivi (100m vabalt 1.08.81;
100 selili 1.28.56)
Täname kõiki, kes osalesid ning loodame, et
järgmisel aastal on võistlejaid juba tunduvalt
rohkem.

Omalt poolt pakume:
• võimalust asuda tööle kohe
• vahetustega tööd
• head seltskonda
• konkurentsivõimelist töötasu
Lisainfo tel. 622 4238 või 622 4247

Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R: 9-20 L-P: 11-16
Tel: 62 16 112 & 52 55 363

AABI

VÕL

Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)
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Ülevaade G4S patrullekipaažide tegevusest

K

uritegevuse ennetamiseks vallavalitsuse tellimusel regulaarselt patrullivad G4S Eesti ekipaažid edastavad
tuvastatud õigusrikkumiste kohta operatiivselt teavet politseile.
Ajavahemikul 3.03 - 31.03.2008. a G4S
patrullide poolt registreeritud olulisemad
juhtumid:

Erakorralised sündmused
15. märtsil helistas ekipaažile politsei
juhtivkonstaabel ja palus sõita Tammiku 11
asuvate garaažide juurde, kus on toimunud
kaklus ja on ka vigastatuid. Patrulli saabudes selgus, et oli toimunud perekonnasisene
konflikt, mille kígus tekkis lööma ning kasutati nuga Lööma käigus sai kannatada kolm
isikut, kellest üks, 1965. aastal sündinud
naisterahvas, tõsisemalt ning vajas esmaabi.
Sündmuskohale saabusid kriminaalpolitsei ja operatiivgrupp, kes tegelevad sündmuse uurimisega.

Avalik kord
7. märtsil paluti ekipaažil sõita Vaidasse,
kus mingi jõuk Vana-Tartu maanteel asuva
maja hoovis midagi lõhkus. Patrulli kohale
saabudes olid lõhkujad lahkunud, kuid kohapeal oskas üks pealtnägija näidata, kuhu
suunas jõuk põgenes. Patrullil ei õnnestunud
kedagi leida.
8. märtsil helistati ekipaažile ning paluti
sõita Patika sillale, kus keset autoteed pidavat kõndima purjus naisterahvas. Silla
juurde jõudes avastas ekipaaži liige kraavist
kontaktivõimetu naisterahva. Ekipaaž kutsus kohale politsei ja kiirabi, kellele patrull
naisterahva üle andis.
9. märtsil helistati AS G4S Eesti Juhtimiskeskusest ja anti korraldus sõita Aruküla tee 9
asuva kohviku juurde, kus pidi kaklus toimuma. Patrull saabudes selgus, et kohvikus peeti
kellegi sünnipäeva. Ekipaaž kontakteerus
sünnipäevalapsega, kes kinnitas, et kõik on
korras ja olukord on kontrolli all. Ka ei olnud
kedagi kaklemas näha ning patrull lahkus.
9. märtsil paluti ekipaažil tulla “Tammiku” poe juurde, kus pidi kakerdab purjus
nooruk. Patrulli saabudes, jõudsid kohale ka
noormehe kained sõbrad, kes viisid purjutaja koju magama.
15. märtsil märkas patrull Lagedil sinist
värvi motorollerit, mille juht ja kaassõitja ei
kandud kiivrit. Patrull pidas rolleri kinni ja
selgitas vastavaid liikluseeskirjade punkte ja
ohutusnõudeid.
15. märtsil helistas AS G4S Eesti patrullile turvafirma Securitas Eesti AS patrull ja
palus abi Jüris asuva “Alexela” tanklas, kus
oli toimunud pisivargus.
Patrull saabudes selgus, et firma Securitas Eesti AS patrull oli kinni pidanud 1988.

aastal sündinud noormehe, kellelt leiti turvakontrolli käigus 1991. aastal sündinud
noore mehe Hansapanga kaart. Viimane oli
pannud toime tanklas pisivarguse, varastades 4-pakk “Originaal” õlut ja põgenenud.
Hiljem tuli õllevaras tagasi ja tunnistas oma
süüd. Varastatud kaup anti tanklale tagasi
ning pisivargad anti üle saabunud politseile.
15. märtsil helistas patrullile kodanik,
kes kaebas, et Kasemäe tänaval asuva maja
ühest korterist kostab vali muusika, mis
segab öörahu. Patrull saabus kohale ja tegi
valju muusika kuulajale märkuse. Viimane
keeras muusika vaiksemaks ja lubas öörahu
enam mitte segada.
29. märtsil helistas G4S Eesti juhtimiskeskusesse Vaida elanik ja teatas, et Vaidas
on sõiduauto, mille juht on joobes. Ekipaaž
leidis kirjeldatud auto Vaida poe eest, auto
seisis, auto juhiistmel istus joobes mees.
Mõne aja pärast väljus joobes mees autost
ja istus auto tagaistmele ning rooli läks teine
mees, kes oli kaine ning nad sõitsid minema.
Joobes isiku poolt auto juhtimist ei tuvastatud.
31. märtsil helistas kodanik ja palus abi
Aruküla teel asuva maja ühes korteris toimuva kärarikka peo lõpetamiseks, sest politsei polevat tunni aja jooksul veel kohale
jõudnud. Ekipaaž vestles peoseltskonnaga,
kes lubasid peo vaikselt ära lõpetada.

Muud sündmused
6. märtsil märkas ekipaaž, et Laste tänaval
ühe elamukrundile pinnasehunnikute veoga
on teele palju pori tekkinud.
15. märtsil helistas ekipaažile kodanik,
kes teatas, et Atleedi teel on koos mitu autot
ja hulgaliselt noori. Vahetult enne patrulli
saabumist helistas kodanik uuesti ja teatas,
et noored jõudsid juba lahkuda.
Mõne aja möödudes helistas kodanik taas
ja teatas, et jälle on Atleedi teele kogunenud
mitu sõudukit. Patrulli saabudes selgus, et
seitse noorukit olid oma autod parkinud tee
äärde ja lihtsalt vestlesid. Kuna mingit korrarikkumist ei olnud, patrull lahkus.
19. märtsil märkas ekipaaž Tartu maanteel
Vaida poolt tulles 5-6 km enne Jüri alevikku
teeääres kraavis sõiduautot, mis oli kukkunud katuse peale. Sõiduki kõrval seisid kaks
noormeest, kes olid viibinud avariisse sattunud autos. Noormehed olid terved, kained
ja esmaabi ei vajanud. Patrull edastas info
olukorrast politseile.
G 4S üld num b er 1911
Jüri ekip aaž 5332 6318
Vaid a ekip aaz 5332 6316
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POLITSEITEATED
• 1. märtsil kella 16.20 ajal mõõtis politseipatrull Harjumaal Rae vallas
Tallinn-Tartu maantee 13. kilomeetril
Tallinna suunas kihutanud Audi kiiruseks 202 km/h. Oma käitumist põhjendas sõiduki roolis olnud 20-aastane
Marko uue auto katsetamisega.
			
Põhja Politseiprefektuuri Korrakaitseosakonna komissar Riho Tänaku sõnul on enda ja masina võimete
proovimine tavaliikluses ohtlik kõigile
kaasliiklejaile. “Väikesest tehnilisest
rikkest, juhi eksimusest või mõne metslooma teele jooksmisest piisab, et selline katsetus lõppeks traagiliselt. Jäägu
taolised kiiruskatsed selleks suletud ja
eraldatud teelõikudele, kus inimeste
ohutus on tagatud,” ütles Tänak.
			
“Sellisel kiirusel ja talviste teeoludega on sõiduki peatumisteekond
üle poole kilomeetri. Küllaltki suure
tõenäosusega päästis politsei Marko
surmavast õnnetusest,” lisas komissar.
• 12. märtsil varastati Rae vallas Peetri külas ehitusjärgus olevast majast
elektrikaableid. Kahju on kokku 22
000 krooni.
• 11. - 12. märtsil varastati Rae vallas
Peetri külas ehitusjärgus olevast majast tööriistu. Kahju on selgitamisel.
• 13. märtsil varastati Rae vallas Jüri
alevikus Aruküla teel ettevõttele kuuluvat elektrikaablit ja metalli. Kahju
on 1097 krooni ja 60 senti.
• 24. märtsil kell 22.20 tungisid Rae
vallas Lagedil Betooni tänaval 1961.
aastal sündinud meesterahvale kallale
kaks noormeest, kes tekitasid kannatanule kehavigastusi. Hiljem pidasid
juhuslikud möödujad ühe noormehe
kinni ning andsid üle politseile. Noormeheks osutus 1989. aastal sündinud
Mikk, kes paigutati kainenema.

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
• 6. märtsil põles Aruküla - Lagedi teel
kuur.
• 10. märtsil põles aiamaja Suur-Sõjamäel.
• 24. märtsil põles Jüris, Aruküla teel
praht.
• 26. märtsil toimus ringteel avarii.
• 27. märtsil põles Jüris, Aruküla teel
praht.
• 28. märtsil põles elumaja Rae külas
Künnapuu teel.
• 29. märtsil põles Arukülas puidutööstus.
• 30. märtsil abistati Pildikülas Kaevu
tänaval asuvas majas keldrisse kinni
jäänud inimest.
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Kodud tuleohutuks kampaania jätkub ka käesoleval aastal
Eelmisel aastal käivitas päästeamet kampaania
„Kodud Tuleohutuks”, mille käigus külastati kodusid ja teavitati inimesi tuleohutusalastest probleemidest. Kampaania jätkub ka sellel aastal.
Kodukülastuste käigus õpetasid päästetöötajad elanikele esmaste tulekustutusvahendite kasutamist ja paigaldasid vajadusel suitsuanduri.
2007. aasta jooksul külastati üle nelja tuhande
Eestimaa kodu. Tallinnas ja Harjumaal külastati
üle 800 majapidamise, kuhu paigaldati koostöös
kohaliku omavalitsusega 390 suitsuandurit. Rae
vallas külastati rohkem, kui 100 kodu ning paigaldati vähekindlustatud peredele üle 60 tasuta
suitsuanduri.
Peamiste probleemidena tõid päästetöötajad
esile korrast ära küttekolded, vigased elektrijuhtmed ja elektrilised olmeseadmed. Paljudes
kodudes puudus ka suitsuandur ning probleeme
oli hooletu suitsetamisega siseruumides.
Projekti käivitamise ajendiks on suur tulekahjudes hukkunute arv, mille poolest on Eesti maailmas teisel kohal.
Möödunud aastal hukkus tulekahjudes 132
inimest ja neist 36 Tallinnas ja Harjumaal. Päästeameti statistika järgi hukkub 80% kõikidest

tuleõnnetustes hukkunutest just eluhoonetes
aset leidnud tuleõnnetuste tagajärjel. Peamisteks
tulekahjude tekkepõhjusteks on inimeste hooletus, kütte- ja elektriseadmete ebaõige paigaldus,
hooldus ja kasutamine.
Tänavu saavad kõik soovijad läbi päästeala
infotelefoni 1524 end registreerida kodukülastuseks. Visiidi käigus annab päästespetsialist hinnangu inimese kodu tuleohutusalasest seisukorrast ning jagab nõuandeid kodu tuleohutumaks
muutmisel. Muuhulgas selgitatakse, kuhu paigaldada suitsuandur ning millised esmased tulekustutusvahendid peavad kodus käepärast olema.
Lisaks on päästetöötajatel plaanis suveperioodil korraldada tuleohutusalased teabepäevi, kus
päästekeskuse spetsialistid õpetavad kasutama
tulekustuteid, tutvustavad tuletõrjetehnikat ja
annavad inimestele individuaalselt nõu kodu tuleohutumaks muutmisel. Rae vallas toimub see
üritus jällegi traditsiooniliselt valla külade päeval, mis toimub sel aastal Peetri külas.
Seoses kevadperioodiga juhib päästekeskus
elanike tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad kevadistel heakorratöödel aset leidvatel kulu- ja
prahipõletamistel. Igal kevadel saavad päästjad

2990.-

8800.-

9250.-

3890.-

Kaasa klaviatuur, optiline
hiir ja Harry Potteri
hiirematt!

VAATA HINDA!

Värvilaserprinter Canon i-Sensys LBP-5000
Printimise kiirus:
Trükiformaat:
Trükikvaliteet:
Liidesed:
Paberisahtlid:

8 lk/min (m v ja värviline)
A4/A5/B5/legal/letter
600x600dpi
USB
1x 250lk, käsisööt 1lk

Jüri
Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Mänguriarvuti AMD Athlon X2 5000+ protsessoriga
Protsessor:
Mälu:
Kõvaketas:
Optiline seade:
Graafikakaart:

AMD Athlon X2 5000+ 2 6GHz
4GB DDR2 800
500GB SATA II
DVD RW
nVidia GeForce 8600GT

Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R: 9-20 L-P: 11-16
Tel: 62 16 112 & 52 55 363

hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt väljunud põlengutele, mis on alguse saanud tuleohutusnõuete
mittetäimisest kulu ja prahi põletamisel. Sellel
kevadel on Tallinnas ja Harjumaal registreeritud
ligi 27 maastikutulekahju.
Tulenevalt keskkonnaministri määrusest on
kulupõletamine keelatud lumesulamisest kuni
sügisvihmade saabumiseni, ehk ajal mil looduses
on tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.
Tuleohtliku aja algusest teavitatakse elanikkonda
massiteabevahendite kaudu.

2008. aastal on kulu põletamine
keelatud alates 12. märtsist!!!

Kulupõletamise keeluajal teevad päästeasutused koostöös politsei ja keskkonnainspektsiooni
ametnikega keelust üleastujate tabamiseks kontrollreide. Rikkujaid võib oodata rahatrahv kuni
18 000 krooni ulatuses füüsilistele ja 50 000
krooni ulatuses juuriidilistele isikutele.
Lisaks metsale ja maastikule said Harjumaal
kulu- ja prahipõlengutest alguse saanud tulekahjudes kannatada või hävisid täielikult ka mitmed
elu- ja majapidamishooned.
Kevadine prahi põletamine võõral maal on
igal juhul keelatud. Maaomanik peab mõistma, et
prahti süüdates langeb kogu vastutus tuletegijale
ning ka kõiki tuleohutusnõudeid järgides võib
prahi põletamine ohtu seada meie endi ja kaaskodanike hooned, samuti metsad. Seega soovitame
jälgida ka naabreid, kas nemad kulu põletamise keelust kinni peavad.
Tuletame meelde ka lõkke tegemise esmased
ohutusnõuded:
• Lõkete tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad hooneteni ja metsani; lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast
30 meetri kaugusel.
• Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta
järelevalveta. Käeulatusse tuleb varuda esmased
kustutusvahendid (nt: ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.
• Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m/s) ja suunda.
Lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega
(muld, liiv, savi). Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.
• Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Enne rohket suitsu tekitava risu,
põhu jm põletamist peab veenduma, et tekkiv
suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.
Päästekeskus soovitab kõigil maavaldajatel
hoida oma maad kulust puhtana ilma kevadise
kulupõletamiseta. Selleks soovitame suve jooksul kasvanud rohu niitmise ja prahi koristamisega
alustada juba sügisel.

Nähes järelevalveta kulupõlengut, tuleb viivitamatult helistada
telefonil 112.

Anu Altmets
Põhja-Eesti Päästekeskus, Ennetustöö büroo
Peeter Böckler
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
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TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista
Helis a ja küsi
k s pakkumist,
pa k mis ,
GSM:
GSM 524
5 8614
6

Harju Tarbijate Ühistu
pakub tööd müüjatele
Jüri ja Vaida kauplustes
Pakume motiveerivat töötasu,
kaasaegset ja meeldivat
töökeskkonda.
Vajadusel väljaõpe.
Lisainfo kauplustest või
ühistu personaliosakonnast,
tel. 669 9801
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Haljastusprojektid
Aednikuteenus
konsultatsioon

Ülle Oja
Ülle Aiaabi OÜ
506 7942
Ylle.oja@mail.ee

Aedade, väravate
ja piirete
paigaldus
Kontakt: Toffer Projekt OÜ
Freddy Heidmets 526 7320
Toomas Prooso 507 6941
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OÜ Cleanmell võtab tööle

KÕIGE LAIEM
PUIDUVALIK EESTIS
SUUR VALIK
EHITUSMATERJALE
PUUMARKETI KAUPLUS NÜÜD KA JÜRI TEHNOPARGIS -

KORISTAJAID,
objekt asub Tallinna vahetus
läheduses Jüris,
töö vahetusetga 2/2, võimalik nii
päevane kui ka öine vahetus.
Transport objektile firma kulul.
Rohkem infot Inna Kõuts
tel. 517 7813 www.cleanmell.ee

Sinikivi tee 6, Lehmja küla, tel 664 6931

Puumarket Tallinnas: Männiku tee 123, Forelli 10a;
Tartus: Ringtee 37c; Pärnus: Lina 24; Rakveres: Rägavere tee 44
www.puumarket.ee

Soome ja Eesti Digitaal-TV (Zoom-TV) antennide paigaldus ja
müük, digiboxide häälestus, SAT-TV paigaldus, Digi-TV vastuvõtuks antennisüsteemi ümberseadistamine ühistutes, eramutes, suvilates, TV signaali mõõtmine. Garantii.
Tellimine ja info tel. 510 8742.
Kogemustega antennipaigaldajad. • Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.

Raamatupidamisteenus:
Kogemustega pearaamatupidaja
pakub raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele:
jooksev raamatupidamine,
aastaaruanne, maksudeklaratsioonid.
Tel. 56 986 706
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AUTOREMONDITÖÖKODA

SÕIDUAUTODE JA KAUBIKUTE
REMONT
HOOLDUS
DIAGNOSTIKA

REHVIMONTAAZ
VARUOSAD JA TARVIKUD
ALARMIDE PAIGALDUS

ELEKTRITÖÖD
AL-KEEVITUS

TEEME SINU AUTO KORDA!
Telefonid: +372 5044040, +372 6081547
E-post: info@arupo.ee

WWW.ARUPO.EE

Harjumaa, Jõelähtme vald, Kostivere, Urke 5

OÜ VISARI METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd

Tel/fax: 670 6917
GSM: 501 4504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja eramutele
elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee
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REKLAAM

-USTAKIVI JA eLEMISTE 2IMI H~PER
MARKETID OOTAVAD OMA MEESKONDA

PAGAREID

.zUDMISED KANDIDAADILE

 soovitavalt erialane haridus
 eelnev töökogemus antud
valdkonnas
 kohusetundlik
 iseseisva töö tegemise oskus
 vahetustega töö sobivus

/MALT POOLT PAKUME

 põhipalka+tulemustasu
 häid töötingimusi
 sõbralikku kollektiivi
 erialast täiendkoolitust ja
firmasisest arenguvõimalust

+~SI LISA TELEFONIL
  
+ANDIDEERIMISEKS
PALUME PyyRDUDA
H~PERMARKETI
INFOLETTI VzI TiITA
TyyANKEET
MEIE KODULEHEL
WWWRIMIEE
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Aprillikuu
sünnipäevalapsed
OLGA VASSUS		
JELIZAVETA KERGE		
SUSANNA POLTIMÄE
ALMA LIIT			
VALFRED SALUSAAR
MARGE KEINASTE		
KALJU HÕRRAK		
VIRVE VAIDLA		
ALEXEY STAŠENKO		
ALBERT HEINLOO		
SELMA VIRKOJA		
ELMA ŠIROBOKOVA		
ERNST KATTUS		
MARIA KAALMA		
DROSIDA KEPP		
MILDA KUZNETSOVA
IRENE ANNUS		
ALEKSANDRA LOHK		
MIHHAIL JEDINOV		
LILIA OHTLA			
TEREZA PROMAN		
HELMI TIMUSKA		
VIIVE VIIRA			
HELDUR TAMMEORU
VÄRDI LOKK			
MAI DOBRJANSKI		
ERENE ROSVALD		
ENN-PEETER SOASEPP
ILME RISTAL			
SILVI AARNISTE		
VAIKE VEISALU		
TIIU KRUBERG		
VILLY SAVIIR			

Rae Sõnumid
Vä jaandja:

Trükikoda:
Toimetaja:

97
94
90
89
87
86
86
83
83
83
82
82
82
81
81
81
81
81
81
75
75
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65
65
65

Angela Virak 56 640 991
66 84 700

51 32 422

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

Rae Vallavalitsuses märtsikuus
registreeritud sünnid:

1. Rico Simonov
2. Mihhael Goltsman
3. Meribel Parv
4. Derek Erm
5. Egon Kert Luik
6. Vanessa Venig
7. Hugo Neo Tobias Parts
8. Mark-Aleks Parik
9. Emilia Aun
10. Mikk Merzin
11. Oliver Linnas
12. Joosep Lille
13. Martin Siller
14. Harti Sepa
15. Oliver Tamm
16. Holger Lepik
17. Kristjan Uusmaa

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

Ville Värk

KUULUTUSED
Suurestas müüa suures koguses haljastusja täitemulda. Vajadusel organiseerime ka
materjali transpordi.
Lisainfo: muld@golfest.ee, tel. 522 0073.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Telefon 502 9075.
Vahetan 2-toalise korteri Jüris 1-toalise
vastu Jüris. Tel. 5669 2301.

Rae Vallavalitsuses märtsikuus
registreeritud surmad:
1. Harald Suidre
2. Aivar Kivistik
3. Galina Malenkova
4. Eterin Savi
5. Tiiu Übner
6. Viktor Kiskonen
7. Helju Uudam

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

KUULUTUSED
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