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Rae valla ametlik väljaanne

Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi ja Soome sõjamuuseumi
AJALOOKONVERENTS 90 aastat Eesti ja Soome iseseisvumisest

A

jalookonverents
toimus Rae Kultuurikeskuses 8. märtsil kell 12.00.
Juba hommikul käis vilgas
ettevalmistus kõrgete külaliste vastuvõtuks. Meie rahvusvahelist konverentsi austas
Eesti Vabariigi endine president Arnold Rüütel, kes sai
meie muuseumist raamatu
Johannes Tõrsi „Rünnak“ ja
Vabadusvõitluse Muuseumi
vimpli.
Kell 12.45 saabusid külalised
Soomest. Külaliste buss oli rahvast täis, nende seas viibisid kõrged kindralid ja sõjaveteranid.
Saabus Soome suursaadik
Jaakko Kalela, kes on meie
muuseumi kõigist üritustest osa
võtnud. Osavõtjate seas viibis
ka Inglise saatkonna suursaadik hr. Peter Carter ja saatkonna
atasee ning Rootsi saatkonna
atašee.
10 minutit enne konverentsi
algust saabus kohale Eesti Vabariigi kaitseminister Jaak Aaviksoo. Kell 12.00 algas konverents.
Saali toodi sisse Eesti, Soome,
Inglise, Taani, Rootsi, Läti, Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi
ja Rae valla lipud. Noorkotkad
asetasid lipud lipualustele. Uhkelt ja võimsalt kõlas Eesti Vabariigi hümn. Konverentsi avasõna oli Eesti Vabadusvõitlejate
Muuseumi juhatajal Johannes
Tõrsil. Seejärel anti konverentsi juhtimine üle Soomepoiste
auesimehele ja meie muuseumi
aseesimehele Raul Kuutmale.
Konverentsi avamisel oli sõna
ka Eesti kaitseministril Jaak
Aaviksool. Samuti võttis sõna
ka Soome suursaadik Jaakko

foto Peeter Hütt

Kalela, kes on mõne aastaga
eesti keele ära õppinud. Soome
jäägriliikumisest ja vabadussõjast 1918. a teeb ettekande
brigaadikindral Asko Kilpinen.
Vahepeal toimub erukolonel
Matti Lukkari autasustamine.
Kaiseminister Jaak Aaviksoo
poolt antakse Matti Lukkarile
üle Eesti Vabariigi ohvitseride
koolitamise eest Eesti Ohvitseride Nimeline Aumõõk.
Matti Lukkari on kirjutanud
raamatu „Viron itsenäistyminen“ („Eesti iseseisvumise
sünd“).
Seejärel tehti 15 minutiline
kohvipaus. Peale selle algas
taas ajalookonverents, kus sai
esimesena sõna sõjaajaloo professor Mati Õun. Tema ettekanne annab ülevaate Soome vaba-

tahtlikest Eesti Vabadussõjas.
Siis sai sõna erukolonel Matti
Lukkari. Tema sõnavõtt käsitles
Eesti ja Soome koostööst 1918.
a-st käesoleva ajani.
Viimane sõnavõtt konverentsil oli Soome Kadetikooli juhatajal Jari Kalliol. Tema kõneles
eestlaste koolitusest Soome Kadettide koolis.
Konverents lõpetati autasustamistega. Esimese Eesti
Vabadusvõitluse
Muuseumi
teenetemedali sai Soome sõjamuuseumi juhataja Markko
Palokangas. Oleme Soome sõjamuuseumiga teinud juba aastaid
koostööd. Markko on andnud
palju abi meie muuseumile. Ta
on suure südamega soomlane ja
mina pean teda oma nooremaks
vennaks.

Kõiges meie tegemistes on
alati abistava käe ulatanud Rae
vallavanem ja Rae vallavalitsus.
Teisena sai teenetemedali Rae
vallavanem Raivo Uukkivi.
Medali saaja oli ka muuseumi aseesimees Raul Kuutma ja
Soome sõjaveteran Jukka Simola, kelle isa oli „Põhja Poegade“
rügemendis Eesti Vabadussõjas.
Konverentsi lõpuks laulis
Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoor ja Tallinna Tehnikaülikooli Meeskoor.
Peale konverentsi algas ärasõit Lagedi muuseumi. Vabaduse
park ja sillad olid lipuehteis. Põles mälestustuli sõjas langenutele. Kolmele mälestussambale oli
asetatud lilled ja küünlad.
(Järg lk. 2)
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(Algus lk. 1)
Välja oli asetatud kaks sõjaväetelki, kus
majaperenaine Tiiu Madissoon jagab abilistega sõdurisuppi. Sõdurisupp oli keedetud
ehtsas sõjaväe supikatlas.
Samal ajal käis pargis püsside paugutamise saatel „Narva kaitselahing 1919“ näidislahing, mille esitas sõjaajalooselts „Frontline“.
Peale „lahingut“ toimus pildistamine üritusest osavõtnutega, suursaadikutega, ata-
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seedega Eesti Sõjaajalooseltsi rajaja dr. prof.
Rein Helme mälestussamba juures.
Kell 17.00 lõikasid näituse lindi läbi kaitseminister Jaak Aaviksoo, Soome suursaadik Jaakko Kalela ja Rae vallavanem Raivo
Uukkivi. Näitus esitas Eesti Vabadussõjas
olnud Soome vabatahtlikke, Soome Vabadussõda ja Kodusõda, jäägerliikumist, Inglise Sõjalaevastiku osalemist Vabadussõjas
ning vabatahtlikud soomlased, rootslased ja
taanlased Eesti Vabadussõjas.

Rae vallas toimunud ajalookonverents on
toonud ligemale kahe vennasrahva ajaloo.
Täname Rae Kultuurikeskust, Rae vallavanemat, Rae vallavalitsust ja kõiki teisi,
kes olid ajalookonverentsil toeks ja abiks !
Tervitus Rae valla rahvale!
Ilusat tulevat kevadet soovib Eesti
Vabadusvõitluse muuseumi juhataja
Johannes Tõrs.

Õiguskord Rae vallas
2006-2007 aastate 12 kuu võrdlus
Rae vald

12 kuud 12 kuud Vahe
2007
2006
(+/-)
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kuriteod
Avastatud % 53,7
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6,1
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Rein Mill

235
Kuritegudes kahtlustatavad

V

alla kuritegude aastastatistika näitab, et vallas toime pandud kuritegude registreerimine ja ka avastamine
olid aastate arvestuses kõrgeimad 2007.
aastal.
Rae konstaablijaoskonna juht, vanemkomissar Rein Mill: „Märksõnaks meie kuritegevuse struktuuris on varavastased kuriteod, mis moodustavad 71% kuritegevusest.
Teiseks valla kuritegevuse pilti kujundavaks
kuriteoliigiks on liikluskuriteod 12 %“.
Rae valla eripäraks on väga kiire linnastumine ja tihe ehitustegevus, mis on kahjuks
ka “meepotiks” varastele. Politseile on suurimaks” tööandjaks” valveta või halvasti korraldatud valvega ehitusobjektid. Aasta alguses
olid probleemiks elamutest eemale paigutatud
elektriarvestite vargused. Linnastumisega on
kaasnenud ka korterivarguste kasv.
Liiklusalaste kuritegude põhikoormust
kannab Tallinn-Tartu maantee, kuid alkoholilembeseid sohvreid jätkub ka külateedele.
Isikuvastaseid kuritegusid on toime pandud suhteliselt vähe ja nende tagajärjed on
olnud ka kergemad. Põhilisemaks probleemiks on peretülid ja nende käigus tekitatud
kehavigastused.

ei tehta vahet kõnni- ega sõiduteel, ka kiivrit
peetakse peale liialt koormavaks. Raskeid
õnnetusi seni juhtunud ei ole, kuid tahaks
küsida lapsevanematelt, kas lapsed ei ole liiga kallis vara, et nende peal saatust narrida.
„Positiivne on, et alaealiste osakaal kuritegudes on vähenenud ja nii suure valla kohta, nagu seda on Rae, ei ole alaealiste kuritegude arv väga suur, vaid 9,“ märgib Mill.
Selgituseks: kuriteod on õiguserikkumised, mille toimepanemise eest näeb seadus
ette vabaduskaotusliku karistuse, väärteod
aga kergemad seaduserikkumised, mille karistuseks on rahatrahv või arest, nooremate
kui 14-aastaste laste parendamiseks on alaealiste komisjoni poolt määratud mõjutusvahendid.

437

Kahtlustattavate vanus

2006 avastatud kuriitegude % 47,6

üle 55
k
13
2% kuni
40-55
1% 14-17 18-24
5%
8%
21%

154

323

Kuritegude avastamisega oleme olnud
juba aastaid suhteliselt heal tasemel. Avastamise teeb raskeks “gastroleerivate “ kurikaelte suur arv.
Kohalikud tegijad ja nende käekiri on politseile üsna tuttav ning seeläbi ka tabamine
tõenäolisem.
Suurt muret teeb alaealiste poolt toime
pandud väärtegude kasv. Järsult on suurenenud alaealiste poolt alkoholi tarbimine ja
suitsetamine. Joobes peaga kiputakse lärmama, lõhkuma liiklusmärke, bussiootepaviljone, tänavalaternaid jne.
Suviseks probleemiks on rollerisõitjate
üleküllus, valdavalt on nad 12-16 aastased
lapsed, kel ei ole õiget aimu liikluseeskirjadest ega liikluskorraldusest. Rolleritega sõidetakse praktiliselt kõikjal, kus maa kannab,

30-39
40%
25-29
23%

Kahtlustatavate ha
aridus
Alg
1
11%
Põhi
377%

Kõrg
3%

Kessk
49%
%

• Rae vallas toimepandud kuritegudes
tehti 2007. aastal kindlaks 302 kahtlustatavat* ;
• 295 kahtlustatavat ehk 97,6% kahtlustatavatest olid mehed;
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• Kahtlustatavate seas oli 17 alaealist
(5,6%);
• EV kodakondsusega isikute osakaal
oli 87,4%, narkoainet tarvitanute ja narkosüüteo toimepannute osakaal – 22,8%,
alkoholijoobes isikute osakaal – 16,2%;
• 47,6% kahtlustatavatest oli alg- ja põhiharidust;
• 48,3% kahtlustatavatest olid töötud.
* Kahtlustatav on isik, kellele on esitatud
süüdistus, kuid süüdimõistvat kohtuotsust
välja kuulutatud ei ole
Kuritegude registreerimine Ida-Harjumaa valdades ja linnades 2006-2007. aastatel (võrdlusandmed)

peenramaal või ei ole auto lahtise ukse või
aknaga maja ees, jalgratas lukustamata koridoris jne.
Kasutage auto velgede kaitsmiseks ”vargapolte”.
ÄRGE AHVATLEGE VARGUSELE! Parim ahvatlus on kõikvõimalikud asjad nähtavalt kohal autos, näiteks sülearvuti, mobiil.
Kui tahate just tingimata kalleid asju autos
hoida, siis peitke nad vähemalt võõra pilgu
eest.
ÄRGE JÄTKE OMA VARA VALVETA!
Uuselamute rajoonides peaks püüdma luua
valvatavaid parklaid või vähemalt piirata

Lisaks piirkonnakonstaablitele ja noorsoopolitseile, teenindab ööpäevaringselt valda
autopatrull ning kriminaalpolitsei,” nendib
vanemkomissar Mill.
Lõpetuseks soovitab Rein Mill kiiret
sekkumist nõudvate probleemide korral helistada politsei lühinumbrile 110, kust saab
ööpäevaringselt abi. Muudel juhtudel võib
helistada telefonile nr 612 4610, kust teid
konstaabliga ühendatakse või tulla vastuvõtule Jürisse Aruküla tee 9.
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Valdade lõikes on selgelt näha pealinna
mõju ümbruskonna turvalisusele. Mida lähemale linnale, seda kõrgemaks muutub kuritegevus. Seda on tunda ka valla sees, Peetri- ja Järveküla on meil justkui “eesliin”,
Jüri veidi rahulikum jne... Keskusest eemal
on probleeme vähem, kuid ka seal on kohti,
kuhu ulatuvad võõrad käed. Üheks näiteks
on Patika suvilad, kust ei ole võtta olnud
küll eriti kalleid asju, kuid kaubaks lähevad
ka plekist vannid, ämbrid, labidad.
Mida soovitada valla elanikule?
Kevad on ukse ees ja lapsevanemad võiksid enne mõelda, kui saadavad oma võsukesed jalgratta või rolleriga liikluskeerisesse,
kas nad seal ka toime tulevad. Tuletage
meelde, kui kaua pidite ise autokoolis õppima, et liikluses järjele saada.
Kurikaeltest hoidumiseks on reegleid palju, juba kaugetest aegadest on näpumeestel
ütlus, MIS RIPAKIL, SEE ÄRA! Nii tulekski vaadata, kas teil ei vedele labidas kusagil

Kose
vald

parkla territoorium aiaga.
Meil on häid näiteid naabrivalve toimimise kohta, mille kaudu eeskätt uusasukad
saavad üksteist tundma ja mis annab kindlustunnet, et kodust lahkudes ei ole vara päris valveta.
Tean, et Rae vallas on kaks piirkonna
konstaablit, kas kahest konstaablist vallale piisab või on tegemist levinud tööjõu probleemiga ning muidu võiks/peaks
konstaableid rohkem olema?
”Tööjõu probleem muidugi on, sest konstaablijaoskonnas on täitmata mitmeid ametikohti. Rae vallal on aga vedanud. Meil
on ametis kaks väga kogenud ja oma tööd
hästi tundvat konstaablit, Kadi Kuuseoja ja Margo Väina, lisaks töötab meil kaks
noorsookonstaablit, Tiiu Karner ja Jelena
Polkopa. Mõlemad piirkonnakonstaablid
on juba aastaid vallas töötanud ja on valla
probleemidega väga hästi kursis. Ida-Harjus
rohkem kahe konstaabliga valdasid ei olegi.

-150

Konstaablite
vastuvõtu ajad:
• vanemkomissar Rein Mill
kolmapäev 16.00-17.00;
rein mill@pohja.pol.ee
• komissar Margo Väina
teisipäev 16.00-17.00;
margo.vaina@pohja.pol.ee
• juhtivkonstaabel Kadi Kuuseoja
kolmapäev 18.00-19.00;
kadi.kuuseoja@pohja.pol.ee
• noorsoopolitseinikud:
juhtivkonstaabel Tiiu Karner
esmaspäev 15.00-17.00;
tiiu.karner@pohja.pol.ee
• konstaabel Jelena Polkopa
neljapäev 15.00-16.30;
jelena.polkopa@pohja.pol.ee
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Rae vallas loodi kaks uut
naabrivalve sektorit
K

äesoleva aasta jaanuarikuu lõpus
loodi Kuldala uuselamu piirkonda
kaks naabrivalve sektorit. Mõte ja vajadus naabrivalve järele tekkis aga juba
eelmise aasta viimasel veerandil, sest
üha aktiivsemalt varastati külaelanike
sõiduautode alt rattaid.
Kuldala 2 sektori vanem Mango Oras:
“Vargad muutusid juba nii julgeks, et ülepäeviti jäi mõni auto oma ratastest ilma, tuli
kiiresti reageerida ja midagi ette võtta.”
Korraldati elanike üldkoosolek, kus es-

makordselt tutvustati naabrivalve ideed ja
eesmärki ning otsustati luua naabrivalve
piirkonnad.
”Kõik sektorisse kuulujad on ka ühtlasi
tegevvalvajad, kuna naabrivalve põhimõte ongi see, et tunne oma naabrit,” muigab
Mango Oras.
Naabrivalve sektoriga on liitunud üle poole elanikest. Füüsilist valvet öösiti (kas autodega või jalgsi) teostavad vabatahtlikud.
Küsimusele, kas naabrivalve öise patrullimise käigus on ka mõni kurikael kinni

püütud, vastab Oras, et öise patrulli käigus
on nähtud kahtlusaluseid autode vahel tegutsemas ja on kutsud kohale politsei, kuid
kurikaelad on kahjuks plehku pääsenud.
”Hea uudis on aga see, et ühed kurikaelad,
kes analoogilisese “äriga” tegelesid, tabati
hiljuti Lasnamäelt, ” räägib Oras.
MTÜ Eesti Naabrivalve on 05. mail 2000
kodanikualgatuse korras asutatud ühing,
mille eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust
kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas
elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.

AS ELVESO elektrienergia ja võrguteenuse hinnad
alates 1. juuni 2008. a
Elektrienergia hinnad on kooskõlastatud Energiaturu
Inspektsiooni otsusega nr. 229-011/05E 30. detsembril
2005. a.

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3*63A
             
P a kett
   ühik
P1
Põhitariif
s/kWh
P2
Ajatarifiga päev
s/kWh
P2
Ajatariifiga öö
s/kWh
P3
Ampritasuga ajatariif päev
s/kWh
P3
Ampritasuga ajatariif öö
s/kWh
P3
Ampritasu
kr/A kuus
P4
Küttepakett päev
s/kWh
P4
Küttepakett öö
s/kWh
P4
Ampritasu
kr/A kuus
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3*63A
P a kett
P5
Põhitariif
s/kWh
P5
Ampritasu
kr/A kuus
P6
Ajatariifiga päev
s/kWh
P6
Ajatariifiga öö
s/kWh
P6
Ampritasu
kr/A kuus
Reaktiivenergia       

s/kvarh    

Võrguteenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr. 002/08E 25. veebruaril 2008. a.

Elektrienergia

EL1
EL2
EL2
EL3
EL3
EL3
EL4
EL4
EL4

Võrguteenus

km-ta
42,32
50,81
29,41
51,84
30,46

kmga
49,94
59,96
34,7
61,17
35,94

23,92
8,12
8,43

28,23
9,58
9,95

Elektrienergia
EL5
32,31
EL5
8,45
EL6
37,26
EL6
25,23
EL6
8,45

38,13
9,97
43,97
29,77
9,97

      

      

         

kmga
68,35
80,92
47,02
52,34
29,94
5,04
52,34
29,94
5,04

VT1
VT2
VT2
VT3
VT3
VT3
VT4
VT4
VT4

km-ta
57,92
68,58
39,85
44,36
25,37
4,27
44,36
25,37
4,27

VT5
VT5
VT6
VT6
VT6

Võrguteenus
40,92 48,29
3,31
3,91
48,45 57,17
28,54 33,68
3,31
3,91
7,91

9,33
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eebruarikuu lõpus leidsid Rae
valla elanikud oma postkastist
omapärase kirjatüki, milles kutsutakse üles vallaelanikke julge kodanikuna toetama võitlust Võimu vastu. Igati
tore üleskutse muidu, kuid siinjuures
jäi arusaamatuks, keda siis Võimu all
silmas peetakse ja mille pärast Rahvast
Võimust eristatakse. Aga see selleks.
Kirjutama ajendas mind siiski nn kirjutise koostanud initsiatiivgrupi lugupidamatus oma valla elanike vastu ja nende
omavoli allkirjastada oma üllitis isikute
nimedega, kes sellega seotud ei ole ja
vähe sellest, omavad kirjutisele vastupidist seisukohta.
Ajalehe Rae Sõnumid toimetajana tean
väita, et ükski ”end üksiku ja seetõttu liiga
kaitsetuna tundnud” isik ning samuti üllitise
koostanud initsiatiivgrupp ei ole minu poole
pöördunud, et neid vaevavatest probleemidest kirjutada. Samas pean tunnistama, et
sellisel tasandil kirjutisi nagu on enamjaolt
võimalik meil kõigil avalikus kodaniku algatuse foorumis lugeda, ei luba avaldada
minu eetika.
Soovin kõigile lugupidamist teiste inimeste, sealhulgas omavalla elanike vastu
ning jätta igale isikule siiski oma arvamusvabadus.
Siinjuures avaldame mõned vastuväitekirjadest ja nördimusavaldustest:
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”29. veebruaril tekkisid postkastidesse
lehed nn ühispöördumisega, millele olid
lisatud allakirjutanute, sealhulgas ka meie
nimed.
Seoses sellega teatame, et:
• Meie ei ole antud kirja teemaga mitte
mingil moel seotud;
• Mid ei ole keegi eelnevalt informeerinud
selle üleskutse sisust ega selle olemasolust
üldse;
• Keegi meist ei ole antud kirjale allkirja
andnud;
• Meie ei kuulu ”initsiatiivgruppi” ega
tunne teisi nimekirjas olevaid inimesi;
• Kõikidele probleemidele, mis on seotud
kodukohaga, oleme koostöös valla ametnikega alati leidnud lahenduse.
Taoliste kirjade autoritele, teostajatele ja
levitajatele tuletame meelde, et selline tegevus meie suhtes on mitte alatu, vaid ka kriminaalkorras karistatav.
Tuule küla elanikud:
Ain Pert, Aarne Hermaküla, Anne Hermaküla, Janek Hermaküla, Marek Hermaküla,
Merlyn Virkebau, Katrin Klaas, Harri Kink,
Marianne Kink.”

Suur tänu Rae vallavalitsusele ja kultuurikeskusele
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamiseks piduliku õhtu korraldamise eest
22. veebruaril 2008.
Õhtu oli kenasti läbi viidud,
kus nii päevakohast isamaalikku pidulikkust kui ka meeleolukat lusti.
Pokaal vahuveiniga ja
vallavanema isiklik tervitus
külaliste saabudes oli eriti
meeldiv.
Kahju ja kurb, et vallarahvas Iseseisvuspäeva ühisesse tähistamisse ükskõikselt
ja passiivselt suhtus - saalis
oli palju vabu kohti.
Sooviksin kiita ka lehte
Rae sõnumid. Hea on ja järjest paremaks läheb, arvan.
Vaid palve, et võiks ilmuda
varem, kuu algul.
Jõudu ja edu!

Lisaks eelnevale avaldusele laekus veel
teinegi avaldus hr. Ivo Ivaskilt, see avaldus
oli selline:

Gunnar Viherpuu,
Rae valla uustulnuk

S

amuti avaldab kodanik Nils
Lindeberg-Lindvet rahulolematust tema postkasti pandud
üleskutse üle. „Paari päeva eest
sain imeliku üleskutse, mis oli suunatud Teie (Raivo Uukkivi toim.),
Rae vallavalitsuse ja Rae Sõnumite
vastu.

“Et Teie esinete kõige rohkem
Rae sõnumites on loogiline,
kuna leht on vallavalitsuse häälekandja ja Teie olete valitud
Rae valla esindajaks,“ kirjutab
Lindeberg-Lindvet oma nördimusavalduses.
„Minu meelest on vallavalitsus Teiega (Raivo Uukkivi toim.)
eesotsas väga tubli olnud. Suur
tänu suurepärase töö eest,“ kirjutab Nils Lindeberg-Lindvet.
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Tähelepanu!
Teatame, et on mitmeid juriidilisi ja füüsilisi
isikuid, kes on Rae vallavalitsusele võlgu. Võlad on tekkinud erinevate teenuste eest, näiteks
reklaamimaksu maksmata jätmisest oma kuulutuste avaldamise eest Rae Sõnumites või välireklaami paigaldamise eest. Samuti on mitmeid
võlglasi, kelle võlad seotud näiteks töövihikute
eest tasumata jätmisega. On ka neid, kelle võlad tekkinud, lasteaiamaksu või üüri tasumata
jätmisest.
Palume viivitamatult oma võlgnevus kustutada. Samas teatame, et alates aprillikuust hakkab Rae Vallavalitsus ajalehes Rae Sõnumid
avaldama võlglaste nimekirju isikutest, kes on
oma rahalised kohustused valla ees täitmata
jätnud.

M

ärtsikuu esimesel teisipäeval toimus Rae konstaablipunktis ümarlaud, kus arutati, kuidas ära
hoida viimasel ajal sagenevaid poevarguseid Jüri kaubanduskeskuses. Kurb on fakt, et kauba eest maksmata
jätvateks poekülastajateks on enamasti kooliõpilased,
kes üritavad koolikotis või jopevarrukas poest välja
viia muuhulgas ka alkohoolseid jooke. Viimati tabatud
„näppajad“ olid lausa esimese klassi õpilased.
Tundub, et asi on lausa trendiks muutunud: õpilaste
seas on levimas „mäng“, kes kõrgemas vahelejäämise
riskis miskit poest välja saavad tuua, ilma, et teda tabataks.
Ümarlaual arutati, kuidas tõhustada turvameetmeid
ning mida ette võtta, et varguseid vähendada.
Siinjuures üleskutse lapsevanematele, rääkige oma
järeltulijaga ja selgitage, mis on kõlblik tegu ning mis
mitte. Koolis töötav noorsootöötaja ja pedagoogid ei
saa Teie eest lapsekasvatustööd ära teha ja ainult koolist ei piisa lapse seaduskuulekaks kodanikuks kasvatamiseks.

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

27.03.2008.a. kell 18.00
Rae kultuurikeskuses

Toimub infopäev
kõigile huvitatutele.
Päevakorras kaks punkti:
1. ülevaade valla tegemistest
2. ELVESO küsimused
Et oleks tulemuslikum koosviibimine
ja teaks keda selgitusi andma kutsuda, siis küsimusi oodatakse aadressil
info@rae.ee
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Majandustegevuse register ootab
ettevõtjaid kuni 15. aprillini
registreeringu õigsust kinnitama
Kõik ettevõtjad, kes tegutsevad Rae valla territooriumil ning kellel on vormistatud registreering majandustegevuse registris (MTR) peavad igal aastal enne 15.
aprilli täitma registreeringu õigsuse kinnitamise taotluse vormi ja esitama selle vallavalitsusele. Ettevõtjal
on võimalus esitada taotlus X-tee ettevõtjaportaali (äriregistris registreeritud ettevõtja) või kodanikuportaali
(füüsiline isik) kaudu.
Vallavalitsusele saab esitada taotlused kaubanduse
valdkonnas (jae- ja hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine, majutusteenus).
Juhul kui ettevõtja jätab registreeringu õigsuse 15.
aprilliks kinnitamata, peatab register 1. maist 2008 ning
kustutab 1. novembrist 2008 automaatselt registreeringud ning see ettevõte ei tohi edasi tegutseda.
Registreeringuandmed, taotluste vormid ning tegutsemisjuhendid on avaldatud majandustegevuse registri veebilehel: http://mtr mkm.ee. Küsimuste tekkimise
korral palun pöörduda vallavalitsuse registripidaja poole telefonil 605 6756.

Ohtlike jäätmete
kogumisring Rae vallas
Igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete
kogumisreid toimub 26. aprillil 2008, mille käigus peatub
OÜ Ekoservis Teenused väikebuss väljakujunenud peatumispaikades:
10.00 - 10.30
11.00 - 11.30
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30
14.00 - 14.30
15.00 - 15.30

MÕIGUS, Kaabli tn garaažide ees;
ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
LAGEDIL, Betooni tänava lõpus
asuvate garaažide juures;
PAJUPEAL, Pakari töökoja
sissekäigu ees;
PATIKAL, endise klubi ees;
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.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist
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Assaku aleviku elanike üldkoosolek kutsutakse kokku pühapäeval, 30. märtsil 2008. a algusega kell 15.00, Assaku koolimajas.
Päevakord:
1. Alevikuvanema aruanne. Kalle Suurekivi
2. Assaku aleviku arengud lähiajal. Rae valla ja Maanteeameti
esindajad
3. Assaku aleviku arengukava arutelu. Kaie Selart
4. Kohapeal algatatud küsimused.
alevikuvanem Kalle Suurekivi
Info: 5664 2725

Pajupea küla elanike üldkoosolek kutsutakse kokku
pühapäeval, 23. märtsil 2008. a algusega kell 12.00, vanas
Rae koolimajas.
Päevakord:
1. Külavanema aruanne. Janek Rauk
2. Külavanema ja küla eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
külavanem Janek Rauk
Info: 510 4215

Soodevahe küla elanike üldkoosolek kutsutakse kokku laupäeval, 29. märtsil 2008. a algusega kell 12.00, firma
Rosenter ruumes.
Päevakord:
1. Külaliikumise olukorrast Rae vallas. Ado Sepa
2. Külavanema ja küla eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Jaanus Tõnisson
Info: 507 9928

Tuulevälja küla elanike üldkoosolek kutsutakse kokku pühapäeval, 23. märtsil 2008. a algusega kell 14.00, vanas Rae koolimajas.
Päevakord:
1. Külaliikumise olukorrast Rae vallas. Ado Sepa
2. Külavanema ja küla eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Info: 5645 0014

Veneküla elanike üldkoosolek kutsutakse kokku pühapäeval, 23. märtsil 2008. a algusega kell 16.00, Kingsepa
maja ruumes.
Päevakord:
1. Külaliikumise olukorrast Rae vallas. Ado Sepa
2. Külavanema ja küla eestseisuse valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Ramses Alliksoo
Info: 502 4664
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Tähelepanu Rae
valla elanikud,
kellel pole veel
perearsti!
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”.

Köög
d ga mööbel
deroob
E itellimus
vann
toagarde
mööbel
bü oomööb
Köögid,
oobid,
esiku ja
vannitoa
mööbel,
büroomööbel
Küsi infot:
56 610
792
56
290
229 56
Tel:
6 792
3 32
Küsi
infot:
610
Fa
s: 633
3 Tel:
75 633 3215
56 290
229;
nfo@uuk
en e
Faks:
633 3275
www
u k en ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja eramutele
t
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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Uus seadus muudab pärimise selgemaks
17.
jaanuaril võttis
riigikogu vastu uue pärimisseaduse,
mis jõustub
1. jaanuaril
2009. Selles
on võrreldes
vana pärimisseadusega
rida muudatusi.
Veel aasta
jagu kehtiva
seaduse järgi
peab
pärija
pärandi vastu
võtma: üks pärija algatab notari juures pärimismenetluse ja notar annab kõigile pärijatele pärandi vastuvõtmiseks või sellest
loobumiseks mõnekuulise tähtaja. Pärijad,
kes selle aja jooksul notarile avaldust ei kirjuta, kaotavad pärimisõiguse. Ebaõiglane on
see, et nad kaotavad õiguse isegi siis, kui
nad ei teagi pärandaja surmast või vajadusest notari juures avaldus kirjutada. Notar
küll kontrollib andmeid rahvastikuregistris,
kuid selle põhjal ei ole alati võimalik kõiki
pärijaid üles leida. Ka pärijal pole kaugeltki
alati huvi kaaspärijaid otsida, sest nii on tal
lootus, et tema pärand suureneb.
Pärijaks automaatselt
Uus seadus asendab pärandvara vastuvõtusüsteemi loobumissüsteemiga: kui pärija
ei esita kolme kuu jooksul hetkest, mil ta
sai teada oma pärimisõigusest, notarile pärandist loobumise avaldust, siis loetakse,
et ta on pärandi vastu võtnud. See ei tähenda siiski, et pärija peab edaspidi tingimata
kolm kuud ootama, sest endiselt on võimalik
pärand vastu võtta notari juures otsese tahteavaldusega.
Uuele seadusele on pahaks pandud, et see
suurendavat ebaõiglaselt kõiksugu nadude,
kälimeeste ja lelletütarde pärimisõigust. See
on valearvamus. Ka uue pärimisseaduse järgi toimub pärimine kolmes järjekorras nagu
seni (ning kui üheski järjekorras sugulasi ei
ole, on pärijaks omavalitsus või riik). Kehtima jääb põhimõte, et kui on olemas esimese järjekorra pärijad (pärandaja lapsed või
nende lapsed), siis kaugemad sugulased ei
päri. Ei muutu ka põhimõte, et seadusjärgse
pärimise reeglitest lähtutakse alles siis, kui
testamenti või pärimislepingut pole.
Uus seadus tähtsustab abikaasa rolli: tulevikus pärib abikaasa kogu pärandi, kui
pole esimese ja teise ringi pärijaid (lapsed,
vanemad ja õed-vennad ning nende lapsed).
Lisaks tekib abikaasal õigus nõuda isikliku
kasutusõiguse seadmist elamule, mis oli pärandaja ja abikaasa ühine kodu.

Ehkki ka uus seadus ei anna täit kindlust,
et kõik pärijad pärimismenetlusest teada saavad, on eeliseks see, et pärija saab ka hiljem
talle kuuluva pärandi välja nõuda. Seda saab
siiski ainult sama järjekorra pärija – nt kui
lapsed pärivad oma vanemate järel, siis saab
tagantjärgi pärandist osa nõuda vaid nende
endi (pool)õde või -vend (või tema järeltulija), mitte mõni kauge sugulane.
Võlgu ei pärita sunniviisil
Automaatse pärijaks saamise juures on
räägitud ohust pärida enda teadmata mõne
kauge sugulase võlad (sest päritakse pärandaja õiguste kõrval ka tema kohustused).
Tegelikult ei sunni uus seadus kedagi võlgu
pärima. Esiteks on pärijal kolm kuud aega
otsustada, kas ta üldse tahab võimalike võlgadega pärandit vastu võtta. Teiseks saab ta
ka pärast pärandi vastuvõtmist piirata oma
vastutust võlgade eest. Kui praegu peaks iga
mõistlik pärija nõudma pärandit vastu võttes kohe pärandi inventuuri, et ennast ootamatute võlgade eest kaitsta, siis uus seadus
lubab seda teha ka hiljem ning pärast seda
ei maksa pärija rohkem, kui ta on n-ö vara
aktivana pärinud.
Kuna vana seaduse järgi on pärijal õigus
muudkui oodata ja mõelda, kas ta tahab vara
vastu võtta või mitte, siis on ka selgusetu,
mis saab vahepeal varast ja kohustustest,
mis varaga seotud on – näiteks kes maksab
korterelamus ühe korteriomaniku surma järel tekkivad soojavõlad? Või kui pärijaid ei
ole veel üles leitud ning pärandvara võidakse lihtsalt laiali tassida jms.
Vastuseid neile küsimustele on aga tingimata vaja näiteks juhul, kui osa pärijaid on
välismaal ega saa oma huvide eest seista.
Edaspidi nimetab kohus sel juhul pärandi
hooldaja, kes peab tagama vara säilimise ja
tegelema inimestega, kel on pärandvara suhtes nõudeid.
Lisaks ei saa senise seaduse järgi nt võlausaldajad piisavalt kiiresti teada, kes on pärijad. Uue seadusega paranev võlausaldaja
seisund ei tähenda aga, et võlausaldajal on
edaspidi õigus saada rohkem raha kui seni.
Ei saa – ta saab lihtsalt kiiremini teada, kes
on pärijad. Tasub meeles pidada, et võlausaldajad ei ole ainult Rootsi pangad, vaid
näiteks ka korteriühistud, kellele on pikka
aega maksmata arved märksa tõsisem probleem kui pankadele.
Kokkuvõttes: ehkki uue pärimiskorraga
kaasnevad mõned keerdküsimused (eelkõige rahvastikuregistri puudulike andmete
tõttu), ei muutu n-ö tavalised pärimisasjad,
kus pärijaiks on esimese järjekorra pärijad
ja abikaasa, edaspidi keerulisemaks, küll
aga muutuvad mõned keerulisemad asjad
selgemaks.
Vaike Murumets
Justiitsministeeriumi nõunik
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Pinnavee kaitsest

Valla pinnavete võrgustiku moodustavad
vooluveekogud - jõed, ojad ja kraavid ning
seisuveekogud – järved, tiigid. Valda läbib
kaks jõge – Leivajõgi ja Pirita jõgi. Neist
suurema, Pirita jõe baasile on rajatud ka
Tallinna pinnaveehaardesüsteem. Veevaesel
ajal juhitakse siia ka Paunküla ja Soodla-Jägala-Pirita veehaardesüsteemist (jääb osaliselt ka Rae valda) võetav pinnavesi. Pirita
jõel kokku koonduv pinnavesi (koguvalgalaga ca 1700 km2) paisutatakse Vaskjalas ja
juhitakse Pirita-Ülemiste kanali kaudu Ülemiste järve.
Valla suurim oja on Kurna (valgala 51,8
km2), mis suubub samuti Ülemiste järve. Ka
suurem osa Rae külla, Peetri külla ja Järvekülla jäävaid kraave asub Ülemiste lähivalgalas - voolates nii Pirita-Ülemiste kanalisse, Kurna ojja kui ka otse Ülemiste järve.
Ülemiste järv ja sellega seotud pinnaveehaardesüsteem varustab üle 90% Tallinna
elanikest joogiveega. Veehaardesüsteemi
tähtsus on viimastel aastatel suurenenud
seoses Tallinna ümbritsevate omavalitsuste
(sealhulgas Rae valla) joogiveevarustussüs-

teemide arendamisega Tallinna Veepuhastusjaama baasil.
Arvestades, et vald paikneb ca 75% ulatuses Tallinna pinnaveehaardesüsteemi valgalal ja tagamaks joogiveeallikaks oleva
Ülemiste järve veekvaliteedile esitatavaid
nõudeid, on äärmiselt oluline valla pinnaveevõrgustikus hea vee kvaliteedi tagamine. Kõigi eelpoolnimetatud veekogude vee
omadused avaldavad otsest mõju Ülemiste
järve vee kvaliteedile. Teisisõnu - suure osa
Eesti elanike (sealhulgas ka osa Rae valla
elanike) varustamine kvaliteetse joogiveega
sõltub suuresti Rae valla elanike ning ettevõtete keskkonnasõbralikust toimetamistest
ja kehtestatud keskkonnanõuete korrektsest
järgimisest.
Pinnaveekvaliteeti mõjutavad peamiselt
hajureostus (põllumaade väetamine jms) ja
punktreostusallikad (asulate, farmide reovesi jms.) Samuti elamuarendus ja transport
ning nendega seonduvalt heitvee ja kanaliseeritud sademevee ärajuhtimine.
Üks ohtlikke tendentse keskkonna suhtes
on seoses rahvastiku kiire kasvuga vallas ka

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmise detailplaneeringu algatamisest:
• Assaku alevik Ööbiku tee 10 kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 22. jaanuari 2008 korraldusega nr
115
• Vaskjala küla Näkinurga kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 364
• Kautjala küla Kruusiaugu kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 365
• Järveküla küla Pihlaka kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 366
• Peetri küla Jaagumäe kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 367
• Pajupea küla Evardi kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 368
• Järveküla küla Andrese-2 ja Andrese 2-a kinnistud ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 369
• Vaskjala küla Vesiroosi tee ja Jüri-Aruküla maantee vaheline ala
ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 371

järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:
• Järveküla küla Inno-II kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. detsembri 2007 otsusega nr
339 Inno-II kinnistu 15,41 ha suurusele maa-alale on kavandatud 68
elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute (pereelamute) ehitamiseks, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt mänguväljakute rajamiseks,
1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt ühiskondliku hoone rajamiseks, 1
tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaama rajamiseks ja 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede rajamiseks
• Jüri alevik Aaviku tee 28 kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22. jaanuari 2008 korraldusega nr
114 Aaviku tee 28 kinnistu 0,3 ha suurusele maa-alale on kavandatud
2 ühepereelamu krunti.
• Kurna küla Ameerikanurga kinnistu ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 359
Ameerikanurga kinnistu 84,3 ha suurusele maa-alale on kavandatud
178 äri- ja tootmismaa krunti, üks maatulundusmaa krunt, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaamale ja 8 transpordimaa sihtotstarbe-
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jäätmekoguste tõus ja isetekkeliste prügiladestuskohtade tekkimine. Palju jäätmeid visatakse veekogude kallastele ja otse kraavidesse, sealhulgas ka pinnaveehaardesüteemi
kuuluvate veekanalite äärde ehk tegelikult
võõrastele kinnistutele. Viimased keskkonnaprobleemid saavad alguse just elanike
keskkonnateadlikkusest ja hoiakutest.
Kokkuvõtteks - igaüks meist on kohustatud vältima vee reostamist ja veekogude
risustamist, säästma elu- ja looduskeskkonda ning hoiduma sellele kahju tekitamisest.
Tagamaks Eesti ühe tähtsama joogiveeallika kvaliteeti on oluline kõikvõimalike
tegemiste korraldamisel või kavandamisel
järgida ettevaatuse ja reostuse vältimise põhimõtet. Veeseaduse, Looduskaitseseaduse,
Ehitusseaduse, Planeerimisseaduse ja Jäätmeseaduse üks põhilisi eesmärke on vältida
negatiivseid keskkonnamõjusid ning nende
vältimise eelduseks on eelkõige meie positiivne hoiak keskkonna säästmisvajadusse.
Jaan Niinberg

ga krunti juurdepääsuteede rajamiseks
• Järveküla küla Männi tee 3 kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 360
Männi tee 2482 m² suurune kinnistu jagatakse kaheks võrdse suurusega (1241m²) väikeelamumaa sihtotstarbega krundiks
• Järveküla küla Pajuniidu kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 362
Pajuniidu kinnistu 12806 m² suurusele maa-alale on kavandatud 5
ühekorruselist 3 ja 4 korteriga ridamaja ja 1 kahekorruseline 6 korteriga ridamaja, kokku 22 korteriga elamumaa sihtotstarbega krunt, 1
tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaamale ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede rajamiseks
• Vaidasoo ja Patika küla Peenra, Peenrapõllu ja Leppsalu kinnistud
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 363
Vaidasoo ja Patika küla Peenra, Peenrapõllu ja Leppsalu kinnistute
16,7 ha suurusele maa-alale on kavandatud 30 äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega krunti, 4 tootmismaa sihtotstarbega krunti, 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede rajamiseks
• Rae küla Järve tee 2 maatükk II, Puhangu - Raki maatükk II,
Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistud ja nende lähiala
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 361
Rae küla Järve tee 2 maatükk II, Puhangu – Raki maatükk II, Kroosi 4,
Rae tee 12 ja Tammiksalu 25,1 ha suurusele maa-alale on kavandatud 1
sotsiaalmaa krunt 120 kohalise lasteaia jaoks, 1 sotsiaalmaa krunt pargi
rajamiseks, 4 äri- ja tootmismaa krunti, 6 ärimaa krunti, 4 tootmismaa
sihtotstarbega alajaama krunti, 1 tootmismaa krunt katlamaja jaoks, 10
elamumaa krunti kahekorruselise 3 ja enama korteriga elamule, 3 elamumaa krunti kuni kolmekorruselise mitme korteriga elamule, 4 ühepereelamukrunti ja 8 avaliku kasutusega transpordimaa krunti.

ja järgmiste detailplaneeringute algatamise kehtetuks
tunnistamisest
• Kurna küla Kaalumaja kinnistu
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavalitsuse 22. jaanuari 2008 korraldusega nr 116
• Vaskjala küla Marija kinnistu
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavolikogu 12. veebruari 2008 otsusega nr 370
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MÄÄRUS
Jüri, 12. veebruar 2008 nr 74
Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse nr 42
“Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja
Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi
kinnitamine” lisa 1, 1.3 ja lisa 2 muutmine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikest
1, § 22 lõike 1 punktist 366, jäätmeseaduse § 66 lõigetest 2 ja 4, § 67
lõigetest 1 ja 4, Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1 Teha Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse nr 42
“Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja Rae valla
korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine” lisas 1
“Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku kord” alljärgnevad muudatused:
(1) muuta lisas 1 punkti 2.1.3. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.3 olmejäätmed – paber ja kartong, segaolmejäätmed,
suurjäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, mis on
tekkinud kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses või mujal ja
mis on oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed”.
(2) muuta lisas 1 punkti 2.1.5. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.5. teenustasude piirmäärad – käesoleva Korra lisas 1.3.
kehtestatud piirhinnad paberi ja kartongi, segaolmejäätmete, suurjäätmete ja biolagundatavate köögi ja sööklajäätmete, millest ei saa
olmejäätmete vedamise ainuõigust omava olmejäätmete vedaja teenustasud olla kõrgemad. Iga käesoleva korra punktis 3.1. nimetatud
olmejäätmete liigi suhtes kehtestatakse eraldi teenustasu piirmäär”.
(3) täiendada lisa 1 punkti 3.1.4 alljärgnevas sõnastuses:
“3.1.4. 20 01 08 - biolagundatavad köögi ja sööklajäätmed”.
(4) muuta lisas 1 punkti 5.1.2. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“5.1.2. vanapaberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid – mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kui neid jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 50 kg nädalas”.
(5) täiendada lisa 1 punkti 5.1.4. alljärgnevas sõnastuses:
“5.1.4. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 10 korterit, vastavalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatule”.
(6) täiendada lisa 1 punkti 5.4.3. alljärgnevas sõnastuses:
“5.4.3. biolagunevate jäätmete kogumismahutid – vähemalt kord
nädalas”.
(7) muuta lisas 1 punkti 6.2. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“6.2. Teenustasude piirmäärade muutmise kord on sätestatud Rae
valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi punktides 6.1 - 6.5.
Käesoleva Korra lisa 1.3 alampunktides 1.1 - 1.4 sätestatud teenustasude piirmäärasid on võimalik muuta ainult koos ja üheaegselt”.
§ 2 Kinnitada “Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku
kord” uues redaktsioonis vastavalt lisale 1.
§ 3 Täiendada Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse
nr 42 “Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja Rae
valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine” lisas
1.3 punktiga 1.4 “Teenustasu piirmäärad koos käibemaksuga”
alljärgnevas sõnastuses:
1.4 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
Jäätmemahuti
Teenustasu piirmäär vastava suurusega jäätmesuurus
mahutis asuva biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ühekordse käitlemise eest
80 l
55 krooni
140 l
65 krooni
240 l
70 krooni
§ 4 Kinnitada “Teenustasu piirmäärad koos käibemaksuga” uues
redaktsioonis vastavalt lisale 1.3.
§ 5 Teha Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse nr 42
“Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja Rae valla
korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine” lisas 2
“Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend” alljärg-

nevad muudatused:
(1) muuta lisas 2 punkti 1.5. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“1.5. olmejäätmete valdaja poolt olmejäätmete vedajale makstavate teenustasude suuruse määramise ja suurendamise kord”.
(2) muuta lisas 2 punkti 2.2.8. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.2.8. teenustasud – olmejäätmete valdaja poolt vedajale paberi
ja kartongi, segaolmejäätmete, suurjäätmete ja biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete vedamise eest makstavad tasud. Teenustasud
on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja
edukaks tunnistatud pakkumises. Teenustasudes sisalduvad ka tasud
jäätmemahutite desinfitseerimise eest ning tasumisele kuuluv jäätmekäitluskoha tasu”.
(3) muuta lisas 2 punkti 3.4.4. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“3.4.4. ettevõtja teenustasude suurused paberi ja kartongi, suurjäätmete ja biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedamise eest ning
millise hinnaga on ta valmis korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdajatele müüma ja/või üürile andma jäätmemahuteid”.
(4) muuta lisas 2 punkti 6.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“6.1. Teenustasude piirmäärad kehtestab Rae Vallavolikogu paberi ja
kartongi, segaolmejäätmete, suurjäätmete ja biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete vedamise kohta. Rae vallas korraldatud jäätmeveole
ülemineku korra punktis 3.1. nimetatud iga olmejäätmete liigi kohta kehtestatakse eraldi teenustasu piirmäär. Teenustasude piirmäärad
kehtivad Rae valla kõikide veopiirkondade suhtes”.
(5) muuta lisas 2 punkti 7. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“7. Teenustasude suuruse määramise ja suurendamise kord”.
(6) täiendada lisa 2 punkti 7.1. alljärgnevas sõnastuses:
“7.1. Teenustasu on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises. Vedajal puudub
õigus ühepoolselt teenustasusid suurendada”.
(7) muuta lisas 2 punkti 8.4.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:
“8.4.1. alates päevast, millal Rae vald on sõlminud Riigihangete
seaduse § 28 lg 2 p 1 alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumise menetluse käigus välja selgitatud ettevõttega hankelepingu
olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas või”.
§ 6 Kinnitada “Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend” uues redaktsioonis vastavalt lisale 2.
§ 7 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 8 Käesolev määrus jõustub 16.02. 2008.
Veigo Gutman, vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri, 12. veebruar 2008 nr 75

Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 45 lõike 2,
“Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõigete 3 ja 5, “Huvialakooli
seaduse” § 12 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2008 määruse nr 29 “Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäära kehtestamine” alusel
§ 1 Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Rae valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused ja kuupalga alammäärad.
(2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust
kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud ametijärku.
§ 2 Direktorite ja juhatajate kuupalga alammäärad
(1) Kooli direktori kuupalga alammäär on:

märts 2008

Põhikoolis			
13 000 krooni
Gümnaasiumis		
18 500 krooni.
(2) Direktori asetäitja õppe –ja kasvatusalal kuupalga alammäär
on 11 700 krooni.
(3) Koolieelse lasteasutuse juhataja kuupalga alammäär on 12 600
krooni.
(4) Huvialakooli direktori kuupalga alammäär on 11 600 krooni.
§ 3 Pedagoogide kuupalga alammäärad
(1) Koolide klassiõpetaja ja aineõpetaja, ringijuhi, pikapäevarühma
kasvataja, koolieelikute rühma juhendaja, parandusõppe õpetaja, huvialajuhi, logopeedi, sporditöö juhi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi,
eripedagoogi ning koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja ja õpetaja
kuupalga alammäärad, võttes arvesse vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog
9 516 krooni
pedagoog
10 077 krooni
vanempedagoog
11 517 krooni
pedagoog-metoodik
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(2) Töötajale kinnitatud kuupalgamäär jagatakse vastava kuu tööajanormiga lähtudes pedagoogidele kinnitatud lühendatud üldtööajanormist, s.o. 35 tunnist nädalas ehk 7 tunnist päevas ja korrutatakse
vastava kuu töötabelijärgsete ületundide arvuga.
(3) Ületunnitasu lisamäär on 75%.
§ 8 Tarifitseerimisnimekiri
Kool koostab vallavalitsuse poolt kinnitatud vormi kohase koondtarifikatsiooni elektroonselt ja paberkandjal ning esitab 15. septembriks ja 15. jaanuariks, muudatuste korral vastavalt nende tekkele,
vallavalitsusele.
§ 9 Rakendussätted
(1) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
(2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007 määrus nr 47 “Rae valla hallatavate asutuste pedagoogide töötasustamise
aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine”.
(3) Käesolev määrus jõustub 16.02.2008 ning rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2008.

13 908 krooni

(2) Klassijuhataja ülesannete täitmisel suureneb õpetaja põhipalk
minimaalselt:
noorempedagoogil
952 krooni
pedagoog

1 008 krooni

vanempedagoog

1 152 krooni

pedagoog-metoodik

1 391 krooni

§ 4 Palga alammäärade rakendamine
(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud palga alammäärad kehtestatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
vastav kõrgharidus või keskeriharidus.
(2) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele palga alammäär on 5000 krooni kuus.
§ 5 Lisatasude määramine
(1) Määrata Rae valla üldhariduskoolide pedagoogidele igakuine
lisatasu maksimaalselt 500 krooni proportsionaalselt riikliku õppekava õppetundide koormusele.
(2) Määrata Rae valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele
igakuine lisatasu maksimaalselt 500 krooni proportsionaalselt ametikoha koormusele.
(3) Rae Vallavalitsusel on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
1) lisatasusid kokku kuus kuni 50% haridusasutuse juhile määratud kuupalgamäärast.
2) toetusi ja preemiaid
(4) Allasutuse juhtidel on õigus määrata haridusasutuse eelarve
piires:
1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest (asendamine, ühekordsed ülesanded) mitte rohkem kui 50 protsenti täiendavaid
tööülesandeid täitva isiku lepingulisest palgamäärast;
2) ühekordseid preemiaid;
3) koolide direktoritel on õigus määrata lisatasusid pedagoogidele
tulemusliku pedagoogilise töö eest kuni 4% ulatuses koolile riigieelarvest eraldatud töötasude kogusummast;
4) ületunnitöö eest
(5) Asendustasu makstakse vastavalt asendava pedagoogi palgaastmele.
§ 6 Tunnipalga arvutamine
Ühekordsete täiendavate tööülesannete täitmist tasustatakse tunnipalga alusel. Tunnipalga arvutamise aluseks on kuupalgamäära jagamine vastava kuu tööajanormiga lähtudes pedagoogidele kinnitatud
lühendatud üldtööajanormist, s.o. 35 tunnist nädalas ehk 7 tunnist
päevas.
§ 7 Ületunnitasu arvutamine
(1) Arvutatakse töötaja piirkoormust ületavate tundide eest.

Veigo Gutmann, volikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri, 26. veebruar 2008 nr 17

Uute lasteaiarühmade moodustamine
Lähtudes Rae Vallavalitsuse 24. juuli 2007 määrusest
nr 31 “Rae valla munitsipaallasteasutuse vastuvõtu ja
sealt väljaarvamise kord”, lapsevanemate avaldustest ja
kultuuri –ja haridusameti ettepanekust, Rae Vallavalitsus
annab määruse:
1.
Komplekteerida lasteaias Taaramäe alljärgnevad uued lasteaiarühmad:
1.1.
vanas hoones
1 rühm - lapsed sündinud ajavahemikus 02.10.2001- 01.10.2002.
1.2 uues hoones
1 rühm - lapsed sündinud ajavahemikus 02.10.2002 - 01.10.2003;
1 rühm - lapsed sündinud ajavahemikus 02.10.2004 - 01.10.2005;
2 rühma - lapsed sündinud ajavahemikus 02.10.2005 01.10.2006.
2. Komplekteerida lasteaias Tõruke uus lasteaiarühm lastele, kes
sündinud ajavahemikus 02.10.2004 - 01.10.2005.
3. Komplekteerida lasteaias Õie alljärgnevad lasteaiarühmad:
1 rühm - lapsed sündinud ajavahemikus 02.10.2004 - 01.10.2005;
2 rühma – lapsed sündinud ajavahemikus 02.10.2003 01.10.2004;
3 rühma – lapsed sündinud ajavahemikus 02.10.2005 01.10.2006.
4. Lasteaiarühmade moodustamisel arvestada lasteaeda Taaramäe,
lasteaeda Tõruke, ehitatavasse lasteaeda Õie ja planeeritavasse Peetri
lasteaeda laekunud lapsevanemate kohasoovi avaldusi ajalise esitamise alusel.
5. Määrus jõustub 01.03.2008.
6. Käesoleva määruse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
määrusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi, vallavanem
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Lagedi ja Jüri Noortekeskuste tegemised
V

eebruarikuu üritused Jüri ja Lagedi Noortekeskustes:
28. Jaanuar – 1. Veebruar toimus Jüri noortekeskuses huvitav nädal, mille teemaks olid Värvid. Iga päev said noored võimaluse lisada enda
tavapäeva riiete hulka kindlaid värve, mis andsid
tavapäevale huvitava vaatepildi.
28. Jaanuar – 4. Veebruar toimus FotoJaht
„Minu Päev“. Noored said võimaluse kätte võtta
fotokaamera, ning teha enda päevast huvitavad
ülesvõtted, mida siis hiljem Jüri Noortekeskuse
seinal kõikidel võimalik näha.
FotoJahi pildid lisatakse varsti ka üles Jüri
Noortekeskuse kodulehele www.lagedi-jyrinoorteklubi.ee.
Kolmapäeval, 6. Veebruaril toimus Rae
Kultuurikeskuses üritus “Staaride Päev”. Staaride Päeva ideeks on pakkuda noortele võimalust
saada kokku Eestimaal tegutsevate kuulsate inimestega, küsida huvitavaid küsimusi, arendada
noorte mõttemaailma ning pakkuda midagi ainulaadset, mis võiks noori huvitada.
Esimesel Staaride Päeva külaliseks oli tuntud
Hip-Hop artist Cool D a.ka. Oculo a.ka. Roppsuu-Röökur a.ka. Lõuna-Eesti Roppsuu a.ka.
Cool D Sündinud Tartus. Kunagi kuulanud ka
raskemat muusikat, aga üldiselt “seedib” väga
erinevaid muusikastiile. Hetkel on Cool D tegev
nii sooloartistina, kui ka ühe A-Rühma liikmena.
Viimase kollektiiviga on senini ilmunud album
“Laulmata Jäänud Laulud” (1999) ja “Leegion”
(2006) ning selja taga on hulk projekte erinevate
artistidega naaberriikidest.
Cool D enda sõnul oli tegemist väga huvitava ettevõtmisega, mis annab võimaluse noortega
kokku saada ning näha kuidas noortel on huvi
tutvuda tuntud esinejate eluga.
Noorte osalus antud üritusel oli tagasihoidlik,
kuid tegemist oli Rae vallas uue üritusega. Noortele meeldis kuulata esineja elust, millega Cool D
vabal ajal tegeleb, mis muusikat ise kuulab ning
palju muud huvitavat, mis seotud staari eluga.
Cool D tänab kõiki noori, kes olid kohal ning
lubas kindlasti tagasi tulla kui esineja.
Jüri Noortekeskuse noortejuht Aivo Tammela
tänab kõiki, kes olid kohal, ning selline üritus on
tulemas juba Märtsis.
Esmaspäeval, 18. veebruaril ja teisipäeval, 19. veebruaril said Jüri noortekeskuses
alguse kaks uut huviringi: “DJ kool“ ja „Ürituste
korraldus“. DJ kool on mõeldud noortele, kes
on eelkõige huvitatud muusikast ning soovivad
arendada enda eneseväljendusoskust. DJ Kool
annab võimaluse noorele saada kogemuse võrra rikkamaks, annab võimaluse tunda erinevaid
muusikastiile, mõelda iseseisvalt, arendada enda
maailmavaateid ning koos sõpradega mõista, et
muusika on ainulaadne võimalus end arendada.
DJ Kooli tegevuses on tutvustada tänapäeva

noortele erinevaid muusikastiile, ning kõige parem on seda teha, kui külas on ka oma ala tuntumad esinejad ning DJ-d.
DJ Kooli kõrval on noorel võimalus saada
teadmised ürituse korraldamisest. Selle hulka
kuulub ürituse kavandi välja töötamine (Mis on
idee, kuidas seda teha jne), ürituse nimi, kellele
on see suunatud, mis on eesmärk, ürituse sisuline
pool, eelarve, esinejad, kuidas olla edukas läbirääkija, meeskonna valimine jne.
Need ringid on mõeldud poistele ja tüdrukutele alates 12 eluaastast.
14. veebruaril toimus Lagedi noortekeskuses Sõbrapäeva tähistamine. Üheskoos küpsetati
maitev šokolaadikook ning veedeti lõbusalt aega
sõprade seltsis.
21. veebruaril käisid Lagedi noored Coca
– Cola Plazas põnevusfilmi vaatamas.
Lisaks eelpool nimetatud üritustele toimuvad
igal kuul Jüri noortekeskuses Muusikaõhtud, kus
noored saavad kuulata enda lemmikmuusikat.
Veebruarikuu alguses oli muusikaõhtu külaliseks
DJ Tammela, kelle house muusika mix- i said
noortekeskuse noored
kuulata.
Samuti
toimuvad
noortekeskustes erinevad filmiõhtud, kus on
kohal hulgaliselt noori,
kes on võimalusel kaasa
toonud ka enda filmid.
Projekt
„Noorsootöö läbi noorte
silmade“
MTÜ
Lagedi-Jüri
Noorteühing koostöös
mitmete teiste Harjumaa
noortekeskustega annab
Rae valla noortele võimaluse osaleda projektis
„Noorsootöö läbi noorte
silmade“, mille eesmärgiks on anda Harjumaa
aktiivsetele
noortele
võimalus kaasa rääkida noori puudutavates
küsimustes.
Projekti
käigus toimuvad erinevate Harjumaa paikade
noorte kokkusaamised,
mille käigus arutletakse erinevatel teemadel
ning mille kokkuvõtted
tulevad ettekandmisele
aprillikuus Sauel toimuval konverentsil „Noor-

sootöö läbi noorte silmade“.
Antud projekti esimene kohtumine toimuski
Rae Kultuurikeskuses 16.veebruaril, kuhu oli kohale tulnud ligikaudu 20 noort Rae, Nissi, Saku,
Kernu, Saue ja Keila valdadest. Esimese kohtumise teemaks oli noorte osalus, mille käigus
noored andsid ülevaate sellest, milliseid võimalusi noortele erinevates valdades pakutakse ning
millised on noorte endi ootused ja lootused.
Märtsikuu üritused
Märtsikuus pakuvad noortekeskused noortele
võimalust osaleda huviringides, korraldada filmiõhtuid, käia kinos ja bowlingus ning osaleda
muudes põnevates ettevõtmistes. Toimub teine
Staaride päev ja koolivaheaja üritused. Sel korral pakutakse koolivaheajal noortele võimalust
külastada energiakeskust, seigelda seikluspargis,
käia kinos ning võtta osa noortekeskustes toimuvatest üritustest.
Täpsema kava märtsikuu ürituste kohta ning ka
muud põnevat leiab Lagedi ja Jüri noortekeskuste
koduleheküljelt : www.lagedi-jyrinoorteklubi.ee

Proovisuk
keldumine
R V
Rae
Valla
ll Spo
S ordikeskuses!
dik k
!
9. aprill k
kell 18.00
Maksumusega 100 krooni + ujula pilet
Hind sisaldab – varu
ustust ja instruktorit
Oodatud on kõik, alates 10 eluaastast.

Nb! Vajalik eelne
ev registreerimine
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Jüris avati laste mängutuba!
A

lates veebruarist saavad Jüri aleviku
ja ümbruskonna perede väikesed
silmarõõmud mängida ning sünnipäevasid pidada uues Kennu Mängutoas.
Kennu Mängutuba on rajatud lastele vanuses 0-9 eluaastat. See on hubane ja turvaline koht, kuhu vanemad saavad oma
asjatoimetuste ajaks lapse mängima viia,
laste sünnipäevasid pidada või algklasside
õpilased peale tundide lõppu lõbusalt aega
veeta. Põnevat tegevust leiavad vanemad ka
lasteaias mittekäivatele lastele, et arendada
nende loovust, osavust ja motoorikat.
Kennu Mängutoas saavad lapsed teha kõike, milleks kodus võib ruumi või vahendeid
nappida – kiikuda, turnida, joosta, liugu lasta, mürada ja hüpata.
Lapsehoiust sünnipäevani
Kennu Mängutuba pakub lapsehoiuteenust
kuni kolmeks tunniks, kus järelvaatajaks on
mängutoa töötaja. Kuni 2-aastased lapsed on
mängima oodatud koos vanematega.
Laste sünnipäevade pidamiseks on mängutuba samuti suurepärane koht, sest ruumi
trallimiseks on piisavalt, kodune sisustus
ei saa mänguhoos kannatada ning lapsevanema jaoks ei lõppe sünnipäev koristamise
ja küürimisega. Ruume saab rentida igal
nädalapäeval ning korraga toimub vaid üks
sünnipäev.
Mängutuba on mängimiseks avatud tööpäevadel kella 10.00 – 17.00-ni, sünnipäevade pidamiseks tööpäeviti kella 18.00
– 21.00-ni ning nädalavahetustel 10.00
– 21.00-ni.

Mängutoas on tegevust
kõigile
Suur mängutuba on jaotatud
kolmeks eraldi ruumiks. Üks
tubadest on mõeldud väikelastele 0-4 eluaastat, et harrastada
rahulikumat ja arendavat mängutegevust. Teine tuba on mõeldud lastele 5-9 eluaastat ning
seal saab ette võtta aktiivsemaid
tegevusi nagu jooksmine, turnimine ja hüppamine. Kolmas tuba
on mõeldud sünnipäevade pidamiseks, olemas on ka puhkenurk
vanematele, et rüübata kohvi,
vaadata televiisorit või lugeda
ajakirju.
Mängutoas ei ole eraldi toitlustusteenust, kuid vajadusel
pakutakse
sünnipäevasööke
koostöös catering ettevõtetega.
Samuti on võimalik tellida sünnipäeva ilmestamiseks kostümeeritud peojuht.
Hinnad on mängutoas
soodsad:
Mängimine E-R kella 10.00
- 17.00-ni, kuni 3 tundi – 60
krooni
Sünnipäev E-N kella 18.00 –
21.00-ni, 3 tundi – 1 000 krooni
Sünnipäev reedel kella 18.00
– 21.00-ni, 3 tundi – 1 200 krooni
Sünnipäev L-P kella 10.00 – 21.00-ni, 3
tundi – 1 200 krooni
Lisainfo mängutoa kohta:
www.kennumangutuba.ee

Mängutoa asutaja ja juhataja Keity
Mustik ootab kõiki suuri ja väikeseid
tutvuma ja mängima!
Signe Kõiv
Kennu Mängutoa avamisel osalenu

Lagedi Põhikooli 6. klass külastas Nõmme Tuletõrje komandot ja Nõmme muuseumi
21. veebruaril viis klassijuhataja Urve Soolepp meid Nõmme Tuletõrje komandosse. Seal
oli üsna väike hoone, nägime vaid paari autot.
Meile seletati, et tuletõrjujaid nimetatakse
praegusel ajal rohkem päästjaiks, sest nad tegelevad palju muuga peale tule kustutamise:
kui keegi kukub vette, jääb jääle lõksu või ei
saa kõrge puu otsast alla, siis on just tuletõrjujad need, kes appi tulevad. Ka autoõnnetustel
käivad nad kohal.
Meile tutvustati tuletõrjeautosid. Need olid
väga kõrged ning nende juurde kuulus palju
redeleid, kõige pikem neist 54-meetrine. Näidati tuletõrjeautot ka seest. Selles oli kümneid
erinevaid voolikuid, rehad, millega raba- või
metsapõlenguid kustutatakse. Veel olid tangid,
millega autokatuseid lahti lõigatakse, erinevad
saed. Autos oli seitse kohta. Istmete taga olid
sinised õhuballoonid. Näidati, kuidas need töötavad, samuti näidati tuletõrjujate rõivastust.
Meie ekskursiooni ajal toimus ka väljakutse
Õismäe teele, kus ühes hoovis oli naftareostus,
mis põles lahtise leegiga. Tuletõrjujatel läks
aega paar minutit, et tulla garaaži, panna tuletõrjekostüüm selga ja istuda autosse. Meile
seletati, et äsja toimunud minema sõit polnud
musternäidis, sest tegu ei olnud eriti ohtliku

olukorraga. Pakilise väljakutse puhul oleks
auto pidanud välja sõitma minutiga.
Saime tuletõrjuja kostüümi selga proovida,
samuti ette panna kuumuskindla maski, mis
on ühendatud õhuballooniga. Uuemad õhuballoonid kaaluvad umbes 8 kilo, vanemad veel
rohkem. Tuletõrjujate töövahendid on üsna
rasked, seepärast ei taheta naisi tuletõrjesse
tööle võtta.
Tutvusime ka tuletõrjujate olmeruumidega.
Seal olid köök, suur tuba, magamistoad, duširuum. Köögis ja magamistubades oli palju

kappe, suures toas teler, diivan ja diivanilaud.
Tuletõrjemeeskonnad töötavad viies vahetuses. Igas vahetuses on 12 meest ja üks vahetus kestab 12 tund - hommikul kella 8-st
õhtul kella 8-ni.
Meil oli võimalus alla lasta torust, mis võimaldab meestel kiiresti, umbes kahe sekundiga jõuda ülemiselt korruselt garaaži masinate
juurde.
Vaatasime üht tuletõrjefilmi, kust selgus, et
isegi väga väike tuli võib kõigest 5 minutiga
muutuda suureks tulekahjuks.
Meile pakuti komme, mille ümbrisel oli
päästeteenistuse number 112 ja kiivriga kutsu.
Pärast tuletõrjekomando külastust käisime
Nõmme muuseumis. See oli üsna väike – vaid
kaks ruumi. Seal olid loomade ja lindude topised, vanaaegsed sokid, meigiasjad, nukud. Nukud olid kohalikud inimesed ise muuseumisse
toonud ja kirjutanud juurde väikese jutukese,
kuidas nad nuku said, mida tundsid, mis sellest
nukust arvati. Lõpuks kirjutasime oma nimed
külalisraamatusse ja saime kaasa postkaardid.
Päev oli tore!
Liis Kass ja Kelly Toim
Lagedi Põhikooli 6. klass
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Kuivõrd on Jüri Gümnaasiumi
lapsevanem rahul kooliga?
Ajavahemikus 23. oktoober kuni 16. november 2007 viis Jüri Gümnaasiumi juhtkond lastevanemate seas läbi rahulolu küsitluse. Koostati neli erinevat ankeeti tulenevalt
vanuseastmest.
Ankeedid saadeti lastevanematele otsepostitusena. Valim hõlmas kõiki Jüri Gümnaasiumi lapsevanemaid.
Kokku saadeti 830 ankeeti ja tagasi saadi
419 ankeeti.
Küsimustikega taheti teada saada, kuivõrd
on kooliga rahul kooli üks oluline sihtgrupp
- lapsevanemad.
Esimese klassi õpilaste vanematelt uuriti
lapse kooli mineku ja kohanemisega seonduvat. Selgus, et lapsevanemad olid rahul nii
lapse kohanemise kui ka koolikorralduse ja
huvitegevusega. Mõned ettepanekud tehti
pikapäevarühma töö parendamiseks.

2. – 3. klassi laste vanematelt küsiti arvamust kooli- ja õppekorralduse kohta.
Kõige enam oldi nõus väitega, et lapsele
meeldib käia Jüri Gümnaasiumis ja kõige
vähem oldi nõus, et kodused ülesanded on
lapsele jõukohased. Lastevanemate poolt
tehtud ettepanekud seondusid kõige enam
lapse vabaaja veetmise võimaluste ning õpiülesannete mahu ja raskusega.
Ka 4. – 9. klassi lapsevanemad olid kõige
enam nõus väitega, et lapsele meeldib käia
Jüri Gümnaasiumis ja kõige vähem oldi nõus
väidetega, et koolis on õpilaste vahel head
suhted ning et laps suhtub õppimisse tõsiselt
ning püüab anda endast parima. Ettepanekud,
mis tehti puudutasid õpilaste omavahelisi ja
õpilaste ning õpetajate vahelisi suhteid.
Küsimustik saadeti ka gümnaasiumi õpilaste vanematele. Kuigi tagasisaamise prot-

Lagedi Põhikooli 9. klassi
õppeekskursioon Eduard
Vilde muuseumi
8. veebruaril viibis Lagedi Põhikooli 9. klass Kadriorus Eduard
Vilde muuseumis. Nooruke giid kõneles õpilastele Vilde elust ja loomingust. Huviga vaadati korterit, mille kirjanik sai 60. sünnipäeva
puhul Eesti riigilt kingituseks ja milles ta elas aastail 1927 – 1933.
Noortel oli võimalus näha ka humoorikat lühifilmi Eduard Vildest.
Lõpuks külastati samas majas olevat näitust “Eesti aeg läbi isikliku
ja intiimse”.
Õpilased jäid ekskursiooniga rahule. Vilde Muuseumis käimine on
Lagedi koolis kauaaegne traditsioon: 1999. aastast saadik on seda
igal talvel 9. klassi poolt külastatud.
Mariina Paesalu
Lagedi Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

sent oli tagasihoidlik, võib siiski väita, et
kõige enam olid lapsevanemad teadlikud
sellest, et nende lapsed soovivad jätkata
õpinguid pärast gümnaasiumi lõpetamist.
Sellest tulenevalt oldi mures vähese karjääri- ja kutsenõustamise võimaluste üle koolis.
Ka soovisid gümnaasiumi õpilaste vanemad,
et koolis rakendataks rohkem projektitöö
meetodit.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Jüri Gümnaasiumis õppiva lapse vanem on rahul õpetamise taseme, õpetajate ning kooli juhtkonnaga.
Kooli juhtkond omalt poolt tänab lapsevanemaid, kes aitasid kaasa kooli ja kodu vahelise koostöö edendamisele ja õpikeskkonna
lapsesõbralikumaks muutmisele.
Ülevaade küsimustikust on Jüri Gümnaasiumi kodulehele: http://www.jyri.edu.ee/
static/files/003/rahulolu_2007.pdf

OÜ Consilio loeng- esitlus

„ISTUTUSALAD JA
LILLEPEENRAD“

31. märtsil kell 19.00 ja 7. aprillil kell 19.00
Rae Kultuurikeskuse harjutussaalis
Loeng 2 korda 2 tundi, loengutasu
kokku 200.- krooni.
Eelregistreerimine tel. 6056759;
5225772 või meiliaadressil kaja@
rae.ee
Consilio nägemus koduaia kujundamisest on anda eesti aiale lihtne,
säästlik ja elusõbralik vorm. Kõik
meist on kord vajanud julgustust ja
õpetust.
Aia korrashoiu kõrvalt peaks jääma pereliikmetel aega ka üksteise ja sõprade jaoks, samuti tegelemiseks muude silmaringi arendavate hobidega, nagu näiteks
reisimine, lugemine, sportimine. Kuid ilma oma aiata ei kujutaks elu ette – aed annab elamisjõu ja kodutunde.
Kursuse viib läbi Ülle Michelson, kes on lõpetanud Räpina
Kõrgema Aianduskooli 1997.aastal. Töötab oma firmas OÜ
CONSILIO (asutatud 1996) tegevjuhi ja aednikuna. Tegeleb
väikeaedade, sh kalmude kujundamise ja hooldamisega, samuti
aiandusalase koolitusega. On esinenud lektorina aiandusalastel
koolitustel, eksperdina Eesti Televisiooni Maahommiku aiandussaadetes ja lastesaates Tomi juures; töötanud aednikuna
Itaalias, kujundanud ja hooldab tegevaednikuna Pirita kloostri
aeda, mida tunnustas ka Eesti Vabariigi president. On Aiandusliidu liige.
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Ole kaasaegne!
Eesti Haridusjuhtide Aastakonverents
korraldati tänavu Pärnu Strand SPA & konverentsihotellis. 28. veebruarist - 1. märtsini toimunud konverentsile tuli kokku kogu
vabariigist 420 kooli- ja lasteaiajuhti, sealhulgas Harjumaalt 38. Rae valda esindas
Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro ning
Harjumaa koolijuhte-veterane Sven-Allan
Sagris.
Kahe päeva jooksul toimus tõeline esinejate-prominentide paraad: teiste hulgas Jüri
Ennet, Peep Vain, Aavo Kokk, Peeter Kreitzberg, Tõnis Lukas, Tarmo Loodus, need nimed ei vaja lähemat tutvustamist.
Mis jäi kõlama?
Tippkoolitaja Peep Vain jaotab inimese
elu viieks etapiks: täiseaeelik (0-22), varane
täisiga (17-45), keskiga (40-65), hiline täisiga (60-85) ja väga hiline täisiga (85 ja edasi
eluaastat). Kõik eluetapid räägiti üksipulgi
lahti. Jüri Ennet psühiaatrina pühendas oma
loengu juhi-alluvate-lapsed omavahelistele
suhetele, rõhutades üksteise mõistmise tähtsust. Ettekannete ühine suunitlus oli lähendada haridusasutust äriettevõttele. Sellest
lähtuvalt nüüd ka midagi meile nii võõrast:
ELUKUTSE EI OMA ENAM TÄHTSUST!
Sõna elukutse tuleb ju sõnadest elu kutsub.

Seni oleme teinud tõsist tööd selle nimel, et
aidata noort maast madalast leidma seda eluala, mis pakub talle rahuldust ja võimaldab
teha tööd, millega teised rahule jäävad. Nüüd
tõi Janek Mäggi esile, kuidas ta on teinud
edukat juhtivat tööd Äripäevas, Ühispangas, kindlustuses, Eurovisioonis jne. Eesti
Päevalehe toimetaja Aavo Kokk on olnud
Hoiupanga juht, töötanud Eesti Ekspressis
jne. Toodi esile, et elualade vahetus rikastab
inimest ning annab talle täiendavaid kogemusi. Koolijuhi kohale asumist piirab seni
veel osaliselt ministeeriumi poolt seatud tingimused. Saalis leidus peale minu veel siiski
konservatiive, kes leidsid, et kool vajab ka
traditsioonide säilitamist. Pidevas uuenemise-uuendamise protsessis ei ole kohta traditsioonidele. Pikemaajaline armastatud elualal
tegutsemine toob kaasa rahulolu tehtud tööst
ja ühiskondliku tunnustuse. Iga viie-kuue
aasta jooksul töökoha ja elukutse vahetamine
toob kaasa aga pideva stressi kartusest, et ei
tunne küllaldaselt oma eluala ega saa tööga
rahuldavalt hakkama. Konverentsil toodi esile vana tõdemus, et lapsel peab olema koolis
hea olla. Hoopis jäi aga päevakorrast välja,
kuidas peaks olema õpetajal koolis hea olla.
Kuigi osalesid noored, energilised lasteaeda-

Valla ajalookonverents
Vabadussõja teemaline konverents peeti 21. veebruaril. Koduloouurija Varje Malsroos meenutas Vabadussõjas osalenud Rae valla
elanikku Jaan Utnot, rääkides tema elust ja saatusest.
Külalisena esines ajaloolane Küllo Arjakas loenguga Eesti iseseisvumise mõtte arengust, kes värvikalt jutustas nii Napoleoni kaasaegsetest kui oma luules tihti iseseisvumisest kirjutanud Juhan Liivist.
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi direktor Johannes Tõrs rääkis
Eesti ja Soome noorte sõjalisest väljaõppest ning lõpetuseks oli võimalik vaadata režissöör Martti Helde filmi „Mineviku portree“.

de juhid, ei puudutanud nende eriala otseselt
ükski ettekanne. Haridusminister ”unustas”
oma korralduste igapäevaseid elluviijaid tervitada ja edaspidiseks jõudu soovida.
Jüri Ennet ennustas, et üle kümne liitri
puhast alkoholi (meil möödunud aastal 12, 4
liitrit isiku kohta) tarbivat rahvast ootab hääbumine. Räägiti palju trafaretsetel teemadel,
et tuleb luua paremad tingimused huvialaseks tegevuseks, kuid mindi vaikides mööda
sellest, et nii sport kui ka huvialakoolid on
meil muudetud äritegevuseks.
Kokkuvõtteks võiks märkida, et hariduse
andmine on ja saab olema üsna konservatiivne tegevus, sellel alal ei saa jälgida moesuundi.
Kui riigijuhid ei väsi rääkimast hariduse
tähtsusest siis koolijuhtide vabariikliku konverentsi ei tervitanud kahjuks ükski riigijuht
ega leidnud kajastamiseks aega ükski telekanal.
Tänu väärivad EKSÜ juht Toomas Kruusimäe ja Andres Laanemets, kes kogu konverentsi soliidselt ja rangelt ajakavas hoidsid.
Sven-Allan Sagris
(Hiline täisiga)

Etendus

“Väike merineitsi”
VAT Teater

29. märtsil kell 12.00
Rae Kultuurikeskuses
Piletid müügil Rae Kultuurikeskuses
hinnaga 70 krooni ja
30 krooni (lapsed ja õpilased)
Muinasjutt armastusest.
Hans Christian Anderseni “Väikese merineitsi” ainetel
Dramatiseerija ja lavastaja: Aare Toikka
Kunstnik: Inga Vares
Muusikaline kujundaja: Rivo Laasi
Osades: Garmen Tabor, Janek Joost ja Rivo Laasi
Ajaloolane Küllo Arjakas
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18. aprillil kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Teoteater etendusega

John Patrick

“KÕIK ARMASTAVAD
ROOSIT”

6. aprillil kell 12.00 Rae Kultuurikeskuses

UKRAINA TSIRKUS
KOERAD, KASSID
		
MUSTKUNSTNIK
KLOUN
		
MONORATAS
VIHMAVARJU SHOW
MÄNG TALDRIKUTEGA JPM.
Pilet:
30.- krooni
lapsed, õpilased

Tõlkija: Vello Janson
Lavastaja: Piret Viisimaa
Kunstnik: Aime Unt
Helilooja: Ivar Malmet
Kostüümid: Jana Wolke
Osades:
Roosi Kronkie - Galina Tikerpuu
		
või Mirjam Megerild
Solomon Bozo - Kalev Õunapuu
Bradford Winter - Erik Rüütel
Gloria Gulock - Helena Sikk või Meeli Seermaa
Joe Jankie - Margus Maripuu või Martin Mäggi
Arst - Märt - Jaanus Jelsukov
Härra Tanner - Juss
Tegemist on huvitavaid rollilahendusi ja ootamatuid
sündmusi pakkuva “ musta komöödia” sugemetega näitemänguga, mille keskseks kujuks on “kiiksuga” vanaproua, kelle piiritu ligimesearmastus ja headus kasvatavad umber kolm pisisuli, kes kasuahne mõrvaplaaniga
end tema külje alla pressivad. Lavastus pakub huvitavaid väljakutseid nii näitlejaile kui kogu lavastusmeeskonnale, sest esmapilgul lihtsakoelise kelmikomöödia
varjus on palju suuremad inimlikud probleemid ja tunded kui lihtsalt kasuahnus ja saamahimu.
Armastus versus raha….
Kes on Roosi Kronkie? Kas tõesti lihtsalt kiiksuga
vanamutt, kes oma otsatus headuses tahtmatult lurjuste plaanid nurja ajab ja olukorra sunnil lõpuks võitjaks
jääb? Või on tegemist targa ja läbinägeliku naisega, kes
sihipäraselt tegutsedes kurja heaks pöörab? On Roosil
mingid selgeltnägemisvõimed või pole ta hoopistükkis
pärit materiaalsest maailmast?

Piletid 100.- ja 70.-

50.- krooni
täiskasvanud
100.- krooni
perepilet
(3 inimest)
24. märtsil kell 19.00-21.15
Rae Kultuurikeskuse harjutussaalis

FENG SHUI LOENG TEEMAL

MINU ELU- JA
EDUSTRATEEGIAD
Ba Gua ehk 8-tsooni teooria.
Erinevad eluvaldkonnad: Karjäär/Õiged valikud; Teadmised/
Töö endaga; Perekond/Sugupuu;
Raha/Rikkus/Rahulolu; Kuulsus/Maine/Hea nimi; Suhted/Abielu; Lapsed/Loovus;
Õpetajad/Abistajad/Reisid; Keskus/Thai Chi.
Ruumide jagamine bagua tsoonideks. Tsoonide aktiveerimine
Loengu viib läbi Janno Seeder
Osavõtumaks: 250.-/osaleja
Registreerimine: Rae Kultuurikeskuses tel. 605 6759 või täitke registreerimiseks registreerimisvorm http://www.eformular.
com/janno/feng-shui-loeng html
Täiendav info http://www.jssk.ee
Järgmine FENG SHUI loeng Rae Kultuurikeskuses 21. aprillil
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Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Rae vallas
R

ae Kultuurikeskuses tähistati 22.
veebruaril Eesti Vabariigi 90-ndat
sünnipäeva. Vallavanem Raivo Uukkivi
tervitas külalisi pokaali vahuveiniga fuajees, kus võis vaadata ajalooteemalist
näitust, mille ülespanekule aitas kaasa
Vabadusvõitlejate muuseumi eestvedaja
Johannes Tõrs.
Õhtujuht Peep Rauni tervitussõnadele
järgnes ühine hümni laulmine ning seejärel võttis sõna vallavanem, kes oma kõnes
arutles Eesti Vabariigi sünni ja eestluse üle
üleüldiselt. Vallavanem pani külalistele südamele, et me minevikku ei unustaks, sest
vastasel juhul elame tulevikuta.
Seejärel tervitas külalisi EELK Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.
Kaunikõlalise kontserdi pakkus Tallinna Ülikooli meeskoor, Jüri Renti ja Indrek
Vijardi dirigeerimisel. Peale korduvalt lavale tagasi kutsutud koori viimast lisalaulu
jätkus õhtu ansambel Naabri Valve esitatud
muusikaga. Ansambli puhkepausid täitsid
noorterühm ”Sukad & Tagi” ja muhedat juttu puhuma tulnud Muhumaa mees.

24. veebruaril toimus Jüri kirikus kontsertjumalateenistus. Kooridest esinesid Rae Laulustuudio, Jüri Perekoor, Jüri Gümnaasiumi
vilistlaskoor, Rae kammeransambel ning külalisena Kiili koor. Tervitussõnad andsid edasi Rae
vallavanem Raivo Uukkivi ning Kiili vallavanem
Vambo Kaal.
Kiili ja Rae vallavanemad asetasid pärjad Vabadussõjas langenutele Jüri kirikuaias asuva mälestusmärgi juurde.
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Eesti Vabariik 90, Lagedi kool 223
L

agedi Põhikooli pere tähistab iga
aasta veebruarikuus korraga kahte
tähtpäeva: Eesti Vabariigi ja oma kooli sünnipäeva. Sel puhul korraldatakse
ajalooviktoriin ja ülekooliline pidulik
aktus.
Käesoleval aastal toimus ajalooviktoriin 18.
veebruaril. Selleks oli õpilastel võimalik varakult
ettevalmistusi teha. Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja Sirje Piho andis eeltööks suure hulga küsimusi, mis hõlmasid Eesti ajalugu alates 1860.
aastaist kuni lähipäevadeni. Leidmaks küsimustele vastused, tuli noortel uurida raamatuid, ajalehti
ja Internetis leiduvaid materjale ning saadud info
ka meelde jätta, sest märkmeid võistlusel kasutada ei lubatud. Võistelda said kõik 5. – 9.klassi
õpilased.
5. – 6. klassi vanuserühmast oli kõige tublim
Kelly Toim, 7. – 9. klassi õpilastest saavutasid
parimad tulemused Kärt Kütt ja Kätlin Maal.
Piduliku aktuse päev oli 22. veebruar. Aktust
juhtisid 8. klassi tüdrukud Kristen Aigro ja Triin
Savi. Alguses laulis kogu koolipere hümni ja 1.
klassi lapsed lugesid huvitavaid fakte Eestimaast.
Järgnes poistekoori esituses ”Jää vabaks, Eesti
meri!”
Edasi sai sõna Harju maasekretär Leevi Laever, kes kõneles Eesti Vabariigi sünniga seotud
sündmustest ja Eesti Vabariigi põhiseadusest.
Tema asjaliku kõne järel mängis 5. klassi Katleen
Parik klaverit ja laulis tütarlastekoor.
Pärast seda, kui rahvariietes 1. – 4. klassi

tüdrukud olid publikut rõõmustanud
tantsuga “Kodu”, rääkis õppealajuhataja
Riina Noor kooli ajaloost. Ta tuletas oma
kõnes meelde olulist fakti: Lagedi kooli
sünnipäeva tähistatakse sellepärast veebruarikuus, et 26. veebruaril 1939. aastal
toimus avaaktus äsja valminud uues
Lagedi koolimajas, mis oli tol ajal Harjumaa moodsaim – keskkütte ja elektrivalgustusega. Lagedi kool on aga sellest
praegu 69-aastaseks saanud majast ning
Eesti Vabariigistki palju vanem. Lapsed
arvutasid Riina Noore palvel, et kool oli
Lagedil olemas 133 aastat enne seda, kui
kuulutati välja Eesti Vabariik.
Direktor Ester Kaidro kõneles Lagedi Põhikooli tulevikust. Tema teatas, et loodetavasti
alustatakse käesoleval aastal Lagedi spordihoone
ehitamist, paari aasta pärast aga renoveeritakse
koolimaja.
Minevikust ja tulevikust rääkimisele järgnes
taas õpilaste esinemine: 3. klassi õpilased Kelly
Luik ja Linell Raud lugesid luuletust, 5. klassi Maarjus Voog laulis, siis lugesid luuletust 4.
klassi lapsed, 2. klassi Lemme Tonsiver mängis
klaverit.
Viimasena kõlas “Poiste marss”. Selle esitajaiks olid 5. klassi poisid Rasmus Pajula trummidel ja Maarjus Voog klarnetil.
Piduliku sündmuse lõpuks laulis koolipere
üheskoos “Lagedi kooli laulu”. Sellele on sõnad
kirjutanud kunagine Lagedi kooli eesti keele õpe-

taja Jaanus Betlem ja viisi loonud endine muusikaõpetaja Aare Värte.
Käesoleva kirjutise autor vestles pärast aktust
külalisesineja Harju maasekretäri Leevi Laeveriga. Järgnevalt härra Laeveri muljed äsjasest
üritusest ja Lagedi koolist: “Aktus oli sümpaatne, kodune, mõnus. Võis tajuda väikesele koolile
omast ühtsustunnet. Paistis, et esinejad tegid kõike hingega. ja neid kuulati kaaslaste poolt tähelepanelikult ning viisakalt. Olen ise maal haridusteed alustanud ja suhtun poolehoiuga sellistesse
koolidesse, nagu on Lagedil. Ilus kooliümbrus
on siin väärtus omaette. Muidugi vajab hoone
renoveerimist, aga direktori sõnavõtust selgus, et
remonti ei tule enam kaua oodata.”
Mariina Paesalu
Lagedi Põhikooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Eesti Vabariigi aastapäev Rae vallas: “OLEN OSA SPORDIST”

24.02 tähistati Rae vallas Jüri Spordikeskuses Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu korraldatud ujumisvõistlusega Eesti Vabariigi aastapäeva. Ürituse moto oli „Olen osa spordist“. Omavahel võistlesid teateujumises Jüri Gümnaasiumi vilistlased vs.
Jüri Gümnaasium.
Distantsi pikkus oli 50m ja etappe kokku 27, sest täpselt niipalju on Jüri
kooli lõpetanud lende. Kooli võistkonda võisid kuuluda praegused kooli õpilased, töötajad ning hoolekogu liikmed. Vilistlaste võistkonda lootsime saada
igast lennust ühe esindaja. Naiste osakaal võistkonnas pidi olema vähemalt
5 inimest. Vanusepiiri kellelegi ei seatud. Ujumisoskususe kriteeriumiks oli
tähtis, et võistleja ei upuks!

Võistluse alguseks olid mõlemad võistkonnad rivistatud
kummalegi basseinipoolele tervitusteks. Teienetsiele hüüti
ergutusi ning vahetati meeneid. Jüri Gümnaasiumi võistkond
kinkis igale vilistlasele kooli võtmehoidja ja tugeva käepigistuse. Vilistlased andsid vastu spetsiaalselt selleks ürituseks
valmistatud vimplid ja vilistlaskogu logoga nokamütsid. Kui
kõik osavõtjad said teineteisele soovida parimat, oli aeg vette
hüpata ja ujuda! Igaüks tegi seda nii nagu oskas.
Vilistlastel tuli ergutada omasid peale 25m meetri ujumist
lausega “Ja nüüd ruttu tagasi!” Sest mine tea, kui kauaks keegi on otsustanud basseini oma ujumist nautima jääda. Kooli
õpilaste ujumisele elasid kaasa aktiivsed pealtvaatajad. Teatevõistlus kujunes väga tasavägiseks! Hoolimata kooli võistkonda kuulunud õpilaste noortest vanusest tuli vilistlastel tõsiseslt pingutada. Peab ütlema, et kooli õpilased ujuvad väga
hästi – tase on kõrge ja teeb meie koolile au!
Seekord ujusid kiiremini Jüri Gümnaasiumi vilistlased
ning said aastaks enese kätte rändkarika. Peale võidujumist
olid osavõtjad oodatud kooli sööklasse tervislike suupistetega vastuvõtule, mis maitsesid imehästi! Jüri kooli köök on
endiselt väga kõrgel tasmel, selles ei ole migit kahtlust! Vastuvõtul tutvustas vilistlaskogu juhatuse esimees Madis Sarik
vilistlaskogu tegemisi ja tulevikuplaane. Iga ujuja sai diplomi ning kiiremaid
premeeriti auhindadega.
Tore, et paljud vilistlased lubasid oma aja järgmisel aastal üle ujuda. Samuti on koolile väljakutse võita vilistlasi aastal 2009.
Vilistlaskogu tänab kõiki osavõtjaid, pealtvaatajaid ning ürituse õnnestumisele kaasa aidanud inimesi. Rae vallas tähistatakse Eesti Vabriigi aastapäeva sportlikult ka järgnevatel aastatel!
Jüri Gümnaaium VIL!
Kersti Peterson
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Rae valla
arengukonverents

T

raditsiooniline valla arengukonverents
peeti tänavu 21. veebruaril. Tervitussõnavõtuga esinema pidanud Värner Lootsman andis Harju Maavalitsuse esindaja,
Heino Alaniidu läbi edasi oma vabandused
ja tervitused. Seejärel lahati ettevõtluse kiirest arengust tulenevat, arutelu juhtis vallavanem Raivo Uukkivi. Abivallavanema Meelis Kasemaa eestvedamisel arutati ehitus- ja
planeerimistegevust vallas.
Valusal lasteaedade teemal pidas loengu ja
vastas soovijate küsimustele kultuuri- ja haridusameti juhataja Heli Gescheimer.
Arutati ka kinnisvaraarenduse probleemidest
vallas ning ühistranspordi olukorrast Harjumaal.
Kõnega esines Harjumaa Ühistranspordikeskuse
tegevdirektor Ago Kokser. Lõpetuseks pidas vallavanem Raivo Uukkivi loengu teemal ”Omavalitsuste koostöö läbi omavalitsusjuhtide silmade.”

Sõbrapäev Lagedi koolis
S

õbrapäev möödus Lagedi
koolis lõbusalt - mängides
ning kohvikus olles. Jaa, just nimelt kohvikus! Lagedi kooli 3. korruse saalis oli sisse seatud Sõbra
kohvik, kust sai sel päeval headparemat osta, mängida, muusikat
kuulata, sõpradele kaarte saata
ning lihtsalt niisama juttu rääkida.
Õpilasomavalitsus korraldas õpilaste
seas pisikese küsitluse.

Hannes Rulli: “Iga aasta on olnud
omaette huvitav. Neid ei saagi võrrelda.”
Ragnar Kruberg ja Lauri Aberut
9 kl: “Eelmistel aastatel oli rahvas lõbusam ja kirjade saatmist võeti kuidagi
tõsisemalt”
Sandra Talpas: “Eelmised sõbrapäevad olid igavad! See aasta oli ikka
varasematest parem.”

Mis sulle Sõbra kohvikus meeldis?
Kelly Luik 3 kl: “Mulle meeldis,
et sai osta asju ja mängida sai! Loomulikult oli hästi tore kaarte saada ja
saata.”
Rebecca Ulp 1 kl: “Kõik meeldis!”
Hannes Rulli 9 kl: “Müüjad meeldisid.”
Sandra Talpas 8 kl: “Inimesed olid
sõbralikud, ka need, kes olid leti taga.”
Mis sulle Sõbra kohvikus ei meeldinud?
Gerli Aikevitđius 4 kl: “Mulle ei
meeldinud, et asjad nii palju maksid.”
Linell Raud 3.kl: “Kõik oli tore, ei
olnud seda, mis ei meeldinud!”

Sõbralike teenindajate ja külastajatega Lagedi kooli
Sõbrakohvik

Mille poolest jäi sulle selle aasta sõbrapäev
meelde?
Mane Lutt 4 kl: “Selle poolest, et kõik lapsed olid rõõmsad.”
Linell Raud: “Selle aasta sõbrapäev jäi mulle meelde, kuna see oli väga tore ja lõbus!”
Hannes Rulli: “Juba meelest läinud!”

Mida võiks õpilasomavalitsus järgmise aasta sõbrapäeval teistmoodi
teha? Mis võiks samaks jääda?
Rebecca Ulp: “Mängud võiks jääda!”
Hannes Rulli: “Pulgakomme peaks
kohe hästi palju olema! Müüjad võiks
samaks jääda.”
Sandra Talpas: “Samaks võiksid
jääda inimesed, kes kohvikus kaupa
müüsid. Asju võiks rohkem müügil olla.
Kujundus võiks ka huvitavam olla.”
Kelly Luik: “Mänge võiks rohkem
olla.”
Linell Raud: “Viineripirukaid ja
jääteesid peaks rohkem olema, samuti
võiks ka rohkem mänge olla.”

Rebecca Ulp: ” Mängude poolest”
Kelly Luik: “Selle aasta sõbrapäev jäi mulle meelde, kuna sel aastal olid mängud, eelmisel aasta ei olnud!

Üldiselt võib öelda, et Lagedi kooli
lastele selle aasta sõbrapäev meeldis. Niipalju,
kui me oleme õpetajatelt tagasisidet saanud,
teame, et nemadki olid rahul.

Mida huvitavat meenub sulle varasematest sõbrapäevadest? Võrdle neid selle aasta
omaga.

Mariin Virolainen
Lagedi Põhikooli
õpilasomavalitsuse president
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Autoorienteerujad pange tähele!
R

ae vallas 2005. aastal taaselustatud traditsioon jätkub. Autoorienteerumise võistlus, kus kaheliikmelised
võistkonnad saavad omavahel mõõtu
võtta toimub selgi aastal.

Autoorienteerumise
võistlusjuhend
I. Üldsätted
1. Võistlusalajuhendi aluseks on Eesti Autospordiliidu poolt kinnitatud “Autoorienteerumise võistlusmäärus”
II. Võistluse korraldaja
2. Võistluse korraldab Rae Vallavalituse
poolt moodustatud orgkomitee ja kohtunikekogu.
3. Võistluse viib läbi Rae Tehnikaspordi
Klubi.
III. Võistluse aeg ja koht
4. Võistlus toimub 26. aprillil 2008. aastal
Rae ja tema lähivaldade territooriumil liikluseks avatud teedel. Esimese võistlusauto start
antakse orienteeruvalt kell 14.00.
5. Stardiprotokoll ja stardi asukoht teatatakse hiljemalt ÜKS tund peale võistluseks
registreerumise (mandaatkomisjoni) lõppu
ning avalikustatakse võistluse Ametlikul
Teadetetahvlil.
IV. Osalejad ja osavõtuks registreerumine
6. Võistluses osalevad kaheliikmelised
võistkonnad, kusjuures võistkonna moodustab juht ja kaardilugeja. Sõitjate viibimine
autos on keelatud.
7. Võistluses osavõtu eelregistreerumiseks
tuleb ajavahemikul 7 – 20. aprill võistkonnal
täita Rae valla kodulehel (www.rae.ee) olev
registreerimisavaldus.
8. Võistluseks registreerumine ja mandaatkomisjon toimub võistluse päeval – koht ja
aeg teatatakse Rae valla kodulehel ja võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.
Kokku lubatakse rajale kuni 50 ekipaaži,
kusjuures esmalt arvestatakse eelregistreerunud võistkonnad.
Registreerumisel esitatakse:
• juht esitab võistlusauto juhtimiseks vähemalt B-kategooria juhtimisõigusega juhitunnistuse;
• võistlusauto kohta – sõiduki registreerimistunnistuse ja kehtiva kohustusliku liikluskindlustuse poliisi;
• juhul kui juht ei ole sõiduki registreerimistunnistuse järgi võistlusauto omanik või
kasutaja, siis esitab juht ametlikult kinnitatud
volikirja auto kasutamiseks antud võistlusel;

V. Võistlusauto
9. Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama klassi väikeveoautol (registrimassiga mitte üle
3500 kg).
10. Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kohustuslik liikluskindlustus.
VI. Võistlusrada
11. Võistlus on joonorienteerumine, kusjuures võistlusraja ideaalpikkus on kuni 130
km ja võistlusrajal on kuni 10 ajakontrollpunkti (AKP), mis läbitakse etteantud järjekorras.
12. AKPd asuvad põhiliselt Rae ja selle
lähivaldade (Kiili, Kose ja Raasiku vallad)
üldiseks liikluseks avatud teedel.
13. Stardis antakse võistkonnale kaart kuhu
on peale kantud võistlusrada. Kogu rada tuleb läbida etteantud skeemi järgi.
14. AKPs antakse võistkonnale ülesanne,
mis tuleb täita peale AKPs kohtuniku märke
saamist rajakaardile. Ülesande täitmiseks on
raja läbimiseks vajalikule ideaalajale lisatud
3 minutit – nn. „vabaaeg”.
VII. Rajadokumendid
15. Stardis antakse võistkonnale kontrollkaart, kus on antud AKPde vahelised ideaalkaugused ja AKPde vaheliste lõikude läbimiseks vajalikud ideaalajad koos vabaajaga,
kusjuures:
• ideaalkaugus on AKPde vaheline optimaalne vahekaugus pluss 10% optimaalsest
vahekaugusest;
• ideaalaeg on ideaalkauguse läbimiseks
kuluv aeg. Ideaalaega arvestatakse minuti
täpsusega – alanud minut loetakse eelmiseks
minutiks (nt. kui kontrollpunkti jõudmise aeg
oli 13:12.35 või 13:12.59, siis kontrollpunkti
jõudmise ajaks loetakse 13:12).
16. Ideaalaeg arvestatakse selliselt, et ajakontrollpunktide vaheliste lõikude keskmine
sõidukiirus ei ületaks:
• asulates (liiklusmärkidega 571 ja 572 tähistatud ala) – 25 km/h;
• väljaspool asulaid – 45 km/h.
VIII. Võistlusraja läbimine
17. Võistlusraja läbimisel tuleb täita liikluseeskirja nõudeid. Iga fikseeritud liikluseeskirja nõuete rikkumine annab 60 punkti.
18. Starti kuni 10 minutit hilinenud võistkonna stardiajaks loetakse stardiprotokollis
märgitud aeg. Suurema hilinemise korral
võistkonda võistlusrajale ei lubata.
19. AKPs saadud ülesande lahendamisel
annab iga õige vastus (vastused vormistatakse kirjalikult kontrollkaardi lisa vastavas
lahtris) annab 1 punkti, kusjuures antud tulemust arvestatakse siis kui võistlejate paremusjärjestuse määramiseks on vajalik täiendav tingimus.

20. Võistlusraja läbimisel ideaalajast koos
vabaajaga ettesõitmine või hilinemine – iga
varem või hiljem AKPsse jõutud minut annab
10 punkti. Aega arvestatakse täisminutites,
so. sekundeid ei arvestata. Aeg märgitakse
kohtuniku poolt AKPs kohtunikule kaardi
ulatamise momendil.
21. AKPsse või võistlusrajal summaarsel
hilinemisel üle 30 minuti võistkonnale tulemust ei arvestata.
IX. Tulemuste arvestamine
22. Paremusjärjestust peetakse neljas grupis:
• üldparemusjärjestus, kus arvestatakse
kõikide võistkondade tulemused;
• paremusjärjestus, kus vähemalt üks
võistkonna liikmetest on Rae valla elanik (de
jure);
• noorvõistlejaga (kaassõitja vanus on alla
16 aasta) võistkondade paremusjärjestus;
• ainult naisvõistlejatest koosnevate võistkondade paremusjärjestus.
23. Paremusjärjestus määratakse võistlusraja läbimisele saadud punktide väiksema
summa järgi. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse punktis 19 nimetatud kontrollpunktides saadud ülesannete lahendamise
parem tulemus.
X. Tulemuste avaldamine
24. Kõik võistlustulemused avaldatakse
võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.
XI. Autasustamine
25. Võistlusel kõigis gruppides I – II – III
kohale tulnud võistkondi ja võistkondade
liikmeid autasustatakse Rae Vallavalituse ja
Rae Tehnikaspordi Klubi poolt väljapandud
diplomite ja meenetega.
XII. Protestid
26. Võistlustulemuse kohta protestiaeg on
20 minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist Ametlikul Teadetetahvlil.
27. Protest esitatakse peakohtunikule ja
see esitatakse koos protestimaksuga summas
500 krooni;
• protesti rahuldamisel protestimaks tagastatakse protesti esitanud võistkonnale;
• protesti mitterahuldamisel protestimaksu
ei tagastata.
XII. Vastutus
28. Võistluse korraldaja ei vastuta võistlusauto juhi sõiduvigade ja juhi liikluseeskirja nõuete rikkumise eest võistluste ajal.
29. Võistluse ajal võistlusautoga juhtunud
või võistlusauto juhi poolt põhjustatud liiklusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi puhul
ning juhtumiga tekkinud tagajärgede eest
kannab vastutust võistlusauto juht vastavalt
kehtivale korrale
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Ülevaade G4S patrullekipaažide tegevusest

K

uritegevuse ennetamiseks vallavalitsuse tellimusel regulaarselt
patrullivad G4S Eesti ekipaažid edastavad tuvastatud õigusrikkumiste kohta
operatiivselt teavet politseile.
Ajavahemikul 4.02 - 3.03.2008. a G4S
patrullide poolt registreeritud olulisemad
juhtumid:
Erakorralised sündmused
6. veebruaril leidis ekipaaž varem Jüris
Kase tänavalt kaduma läinud sõiduauto
VW Golf. Info edastati politseile.
16. veebruaril teatati ekipaažile, et Vaidast
välja suunaga Patika poole on tee ääres
liikumatult ratastooliga meesterahvas. Patrull märkas saabudes, et isik on alkoholijoobes. Patrull kutsus kohale kiirabi, kes
meesterahvast turgutasid ning isik toimetati tema elukohta kainenema.
Avalik kord
8. veebruaril teatati ekipaažile, et Jüri kiriku juures, pargis on noored, kes tarbivad
alkoholi ja lärmavad. Ekipaaži kohale
jõudes oli pargis ja selle ümbruses vaikus.
Lärmajad olid saabuvat ekipaaži silmates
minema jooksnud.
16. veebruaril teatati Vana-Tartu mnt-l asuva maja ühes korteris öörahu rikkumisest.
Ekipaaž sõitis kohale ja vestles öörahu rikkujatega ning valjult mänginud muusika
pandi kinni.
Muud sündmused
5. veebruaril olid Kasemäe tänaval sõiduautod pargitud haljasalale.
6. veebruaril märkas ekipaaž, et Patikal vanade suvilate rajoonis on siseteed kohati
nii libedad, et autoga ei ole võimalik sealt
läbi sõita.
9. veebruaril märkas patrull Jüris Metsa
tänaval jalutamas koeraga naisterahvast.
Koeral puudus suukorv. Patrull selgitas
naisterahvale loomapidamiseeskirju ning
viimane lubas koerale suukorvi muretseda.
9. veebruaril helistati patrullile Jüris asuvast “Edu” kauplusest ja teatati, et poes
jookseb ringi koer. Ekipaaži liikmed koos
kohaliku turvatöötajaga ajasid koera kauplusest välja.
14. veebruaril märkas patrull, et Jüris, Tammiku poe ees on kanalisatsioonikaevu ümber teekate ära vajunud.
16. veebruaril märkas patrull Vaidas, Tuuliku teel, et seal olema pidanud liiklusmärgist on alles vaid metallist post.

16. veebruaril ekipaaž, et Vaidas, pöörates
Vana-Tartu mnt-l asuva poe juurest paremale, ei ole nähtav kurvis asuv liiklusmärk
ja samuti ka tänava lõpus olev liiklusmärk,
mida varjutab suur puu.
20. veebruaril teatati patrullile, et Suursoo
külas tiirutab ringi kahtlane sõiduauto. Ekipaaži kohale jõudes oli kõik vaikne ning nimetatud sõiduautot enam näha ei olnud.
20. veebruaril märkas ekipaaž, et Lagedil
asuva Vabadusvõitluse muuseumi värav oli,
arvestades õhtust kellaaega, tavatult avatud.
21. veebruaril märkas patrull Patika viadukti juures tagurpidi keeratud liiklusmärki. Patrull keeras märgi taas otseks.
22. veebruaril märkas patrull Vaidas, “Sillaotsa” bussipeatuse juures nelja ümber
lükatud ajutist liiklusmärki. Patrull tõstis
märgid tagasi püsti nii nagu vaja.
23. veebruaril helistas ekipaažile Jüri elanik
ja teatas, et Kasemäe tänaval on noortekamp, kes ei lase magada. Ekipaaž jõudis
kohale ja märkas kõnealuseid noori Ehituse
tänaval. Noored olid kained ja teel koju.
25. veebruaril vestlesid   ekipaaži liikmed
Metsa tänaval jalutanud koeraomanikega,
kelle suured koerad olid ilma suukorvi ja
kaelarihmata. Samuti vestles patrull naisterahvaga, kes suundus ilma suukorvi ja
rihmata koeraga skate-parki jalutama, kus
mängivad väikesed lapsed. Jüris jookseb
ringi palju suuri koeri, kellel puudub suukorv ja rihm ning kelle omanikud ei ole
teada.
26. veebruaril märkas patrull Lagedil,
Tallinna ringtee ja Tööstuse tn ristmikul
kraavi sõitnud sõiduautot. Ekipaaž lülitas
auto mootori välja ning vabastas juhi turvavööst. Roolis olnud mees oli ebaadekvaatne ega osanud patrulli küsimustele
vastata. Patrull kutsus kohale politsei, kes
kahtlustas juhil narkojoovet ning toimetas
viimase ekspertiisi.
29. veebruaril helistas ekipaažile Jüri kodanik ja teatas, et Metsa ja Ehituse tänava nurgal seisab sõiduauto, milles juuakse
ning sõidukist loobitakse prahti välja. Ekipaaž sõitis kohale ja leidis eest kaks lõunatavat noormeest. Patrull saatis noormehed
minema.
G 4S üld num b er 1911
Jüri ekip aaž 5332 6318
Vaid a ekip aaz 5332 6316
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POLITSEITEATED
• 8. veebruaril varastati Rae vallas
Rae külas talu õuest erinevaid metallesemeid. Kahju on täpsustamisel.
• 13. veebruaril varastati Rae vallas
Järvekülas Väljaotsa teel majast
käekell ja mobiiltelefon. Kahju on
selgitamisel.
• 16. veebruaril varastati Rae vallas
Assakul Järve teel majast teler, fotoaparaat ja muid esemeid. Täpne
kahju on selgitamisel.
• 19. veebruaril kell 19.00 lõi Rae
vallas Soodevahe külas 1985. aastal sündinud Andrei 1970. aastal
sündinud Elenat
• 23. veebruaril varastati Rae vallas
Patika külas metsast küttepuid.
Kahju on 2000 krooni.
• 28. veebruari öösel varastati Rae
vallas Väo teel ettevõttest kütust ja
sõiduki kaugtuled. Kahju kokku
8500 krooni

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
• 11. veebruaril sõideti
külla appi kiirabile.

Pajupea

• 11. veebruaril kustutati järelvalveta lõke Vene külas.
• 15. veebruaril põles Kiili-Mõisakülas kulu.
• 18. veebruaril põles Karla külas
abihoone.
• 22. veebruaril toimus Kulli ülesõidul auto ja rongi kokkupõrge.
• 23. veebruaril toimus Jüri ringteel kaks autoavariid.
• 23. veebruaril kustutati järelvalveta lõke Luigel.
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Elion pakub Rae vallas kvaliteetset traadita Internetti

E

lion on paigaldanud Rae valda Assaku
alevikku ning Lehmja ja Aruvalla külla
mobiilioperaatorite mastide külge traadita
Interneti tugijaamad. Samuti jäävad osad
Rae valla piirkonnad Kiili ja Jõelähtme vallas asuvate jaamade levialasse. Tugijaamast
kuni 15 km raadiuses asuvates kodudes saab
nüüd kasutada kiiret ja stabiilset WiMAX
tehnoloogial põhinevat traadita Interneti püsiühendust.

Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn oleks näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja pinnavormid takistavad ka raadiolainete levi.
Enne teenusega liitumist viib Elion kliendi juures läbi
levimõõtmise ning kui levi tugevus vastab nõuetele,
paigaldatakse kliendi koju vastuvõtuseade.

Traadita interneti alla- ja üleslaadimiskiirused ning kuutasud on järgmised:

Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti
oluline eelis on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti teenuste puhul langeb
ühenduskiirus täiendavate klientide lisandumisel,
siis Elioni poolt pakutavat teenust see ei mõjuta ning
ühendus on alati sama kvaliteetne. Elioni traadita
Interneti kiireim allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/s
ning see võimaldab hõlpsasti kõiki peamisi toiminguid Internetis.

OÜ Cleanmell võtab tööle

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

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

256/128 kbit/s - 295 kr
512/128 kbit/s - 395 kr
1 Mbit/s /256 kbit/s 495 kr

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

Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13-15 Jüri konstaablipunktis
(Aruküla tee 9, Jüri).
NB! Alates 1. septembrist 2007a. on vajalik vastuvõtule soovijail ette registreerida
telefonil 600 6204 (Harju Ohvriabikeskus)
või saata kirjalik teade e-mailile: oksana.
sviridenko@ensib.ee.
Kontakt:
Oksana Sviridenko
Sots. kindlustusameti Harju
ohvriabikeskuse peaspetsialist
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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.

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista
He st ja küsi
üsi pakkumist,
p k u ist
GSM:: 524
4 8614
8 4
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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

850.-

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

Panasonic KX-TG8200

1250.-

Ripspeed CMR-1000 CD/MP3 raadio

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

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

2990.-

Mõisa tee 10
Jüri Ehituskaup II korrus

Müügil jalgrattad:
Merida, Kalkhoff,
Panther, Focus
Jalgrataste hooldus ja
remont.
tel. 607 2101, 528 3853

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

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:

Jaani Rattapood

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

Pakkuda
tööd
majahoidjatele
Jüris.
Tel. 633 1800
või 516 7360
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Traadid
pole olulised,
internet on õhus
Elion on ehitanud välja paljudes uutes
piirkondades WiMax tehnoloogial põhineva
traadita internetivõrgu, et tuua internet
neisse kodudesse, kuhu kaabel ei ulatu.
Alla-ja üleslaadimiskiirused
alates 256/128 kbit/s ja
kuutasu alates 295 kr/kuu.
Seadme üüritasu
150 kr/kuu.
Paigaldustasu 990 kr.

1

kuu

Uuri, kas Sinu kodus levib juba traadita internet.
Selleks helista Elioni klienditeeninduse telefonil 165
või saada sooviavaldus info@elion.ee.
Lisainfo www.elion.ee/traadita
Pakkumine kehtib uutele liitujatele kuni 31.03.2008.
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-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

Soodsaim Digi-TV Eestis

alates

89.kuu
Liituda on lihtne:
• helista 686 7888
• külasta lähimat elektroonikakauplust
• vaata www.viasat.ee
Kuutasu 89 kr otsekorraldusega kehtib ViasatStart paketi klientidele 3-aastase
lepingu sõlmimisel. Ühekordne liitumistasu 399 kr, tehnika liising 49 kr kuus.

Meelelahutus sinu käes
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VARIA

ALMA SEELART		
SALME BERGMAN		
HELMI-REGIINA ALOE
ERNA ARAKAS		
VALENTINA SÄLIK		
AINO NIINLAUP		
PEDAJA MILJA		
HELDI HÕRRAK		
LINDA KUNDLA		
PJOTR GORELIK		
ASTRID-VELISATEMELANIE HEINAMÄGI
ÕIE AULIK			
AILI RANNASTE		
MARTA PRITS			
MARIA KAASIK		
HELMI KASK			
TEA-MALL TENDER		
AGO-LEO TAMMIK		
AUGUST TSEZAKS		
UNO AAK			
ILMAR SALM			
HUDO TEDER			
OLGA TAMM			
AINO TAMLAK		
LIUDMILA MAKAROVA
HELGI KESA			
URVE LEENPALU		
LEA KENK			
HELLE KÄSPER		
ANTONINA MARTÕNENKOVA
TÕNU KÄRNER		
ANTS NÕMM			
REINO VIHOLAINEN
RIHO OLEI			

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

95
90
89
87
86
84
82
82
82
82
81
81
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
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Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Telefon 502 9075.
Saunade ehitus. Töö ilus. Hinnad soodsad!
Tel 5667 3502. www.saunategija.ee

Jüri Spordihoone vajab
õhtust koristajat
Info tel: 521 3893

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

Shindo massaaž. Hoiad enda keha ja vaimu virgena, kui kord nädalaski Shindo
massaaži saad. Tasu kokkuleppel.
Helista: 5662 2785 Heinar.
Pottsepatööd, ahjud, kaminad, pliidid, remont, konsultatsioon.
Tel. 5663 3062, crabbar@gmail.com
Puumarketi keskladu Jüris pakub tööd
koristajale.
Kontakttel. 664 6930, 528 2537
Vahetan 2-toalise korteri Jüris 1-toalise
vastu Jüris.
Tel. 5669 2301.

Rae Vallavalitsuses veebruarikuus
registreeritud surmad:
1. Laine Kuusk
2. Hilda Kraavik
3. Endel Õiemets
4. Juljus Post
5. Valve Jakula
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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