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Rae valla ametlik väljaanne

Head Rae valla elanikud!
23. novembril möödub Rae valla
kui omavalitsusliku institutsiooni
sünnist 142 aastat. Omavalitsuse
sündi Rae vallas arvestatakse ajast,
mil kutsuti kokku esimene vallavolikogu. See päev oli 23. november
1866. a.
Oma eksistentsi jooksul on Rae vald
elanud üle paremaid ja halvemaid aegu.
Enamasti on need sõltunud olukorrast riigis ja maailmas, harvem on põhjused olnud kohalikud. Nõukogude okupatsiooni
perioodil omavalitsusi ei olnud ja ka Rae
nime ei kasutatud kohaliku külanõukogu
nimena. Rae valla õigused ja nimi taastati
1991. aasta 11. juulil.
Vaatamata asjaolule, et valla sünni ajal
1866. a ei olnud arvuteid, mobiiltelefone, autosid ja muid täna nii tavalisi asju,
et vähe oli kirjaoskajaid, et puudusid erakonnad, olid valla ülesanded oma põhiolemuselt analoogilised tänastega: korraldati
ühiskondlikku tegevust ühiselu reeglite
kohaselt. Seega võib konstateerida, et kuigi ka ühistegevuse reegleid on täpsustatud,
on siiski muutused põhiliselt tehnoloogilised ja mitte põhimõttelised. Huvitav on
jälgida erinevatel perioodidel kirjutatud
vallavalitsuse ja volikogu protokolle ning
veenduda, et lahendamist vajavad ülesanded on tänastega sarnased – ikka on tegemist haridusasutuste rajamise vajadusega,
ikka on teemaks õpetajate töö tasustamise
küsimused, räägitakse teedest, vallapiiride
muutmisest ja muust sellisest, mis on aktuaalne ka täna.
Taasnimetamise järgselgi ajal on juba
võimalik eristada erinevaid etappe nii riigi
kui ka valla arengus. Võib öelda, et üheksakümnendad olid hoovõtt ja reeglite kehtestamine, käesoleva sajandi esimesi aastaid saab nimetada kiire arengu aastatena,

mis tipnesid arenguspurdiga aastatel 2004,
2005 ja 2006. Aastal 2007 pidurdus suur
planeerimis- ja ehitustegevus, mis tegelikkuses ongi arengut iseloomustav. 2008.
aastal on näha selles valdkonnas selget
tagasiminekut. Kiire kinnisvaraturu areng
on viinud valla uuele tasandile nõudluse
osas erinevate sotsiaalsete teenuste kontekstis: vaja on lasteaia- ja koolikohti,
vabaajaveetmise võimalusi, liiklusohutusse panustamist jms „pehme” valdkonna
struktuure, mis seotud kiire elanike arvu
kasvuga.
Milline oli Rae valla 142. eluaasta?
Aastate 2004-2006 ehitusbuumi tagajärjel on Rae vald tänavu olnud kõige suurema
elanike juurdekasvuga maaomavalitsus.
Esimese kümne kuuga lisandus elanikeregistri andmetel meile 854 uut kodanikku.
Võrdluseks Viimsi valla suurenemine on
olnud 716 ja Harkus 602 kodanikku.
Ka vallas registreeritud sündide arv on
käesoleval aastal olnud Rae vallas suurim,
küündides esimese kümne kuuga numbrini
186. Võrdluseks Viimsi 169 ja Harku 159.
Tänu suurele juurdekasvule on meie
investeeringute tähelepanu juba teist aastat pööratud põhiliselt lasteaiakohtade
rajamisele. Kui 2007. a alustati uute lasteaiakohtade programmi elluviimist, siis
2008. a sügiseks saabus kulminatsioon,
mis tipnes uue 120-kohalise Õie lasteaia
avamisega Jüris ning olemasolevale Taaramäe lasteaiale 80-kohalise juurdeehituse
valmimisega. Novembri lõpus avatakse ka
Assakul moodullasteaed 50-60 kohaga.
Lisaks on 2008. a sügisel avatud Rae valla
esimene eralasteaed Järvekülas Uuesalu
elamurajoonis.
Eelnimetatuga haridusasutuste programm ei ole lõppenud, sest rajamisel on

Peetri põhikool-lasteaed. Vastav leping
on ehitajaga allkirjastatud ja seega peaks
1. septembril 2009. a avama uksed Peetri
kool.
Lisaks Peetrile vajab renoveerimist Lagedi põhikool ning ka see tegevus on 2009.
aastal kavas. Lagedi saab endale 2009.
aastal ka spordihoone, mille rajamine on
momendil takerdunud detailplaneeringu
menetlusse.
Eeltoodust on selgelt näha, et prioriteet
valla investeeringutes on n-ö kreenis noorte poole. Siin pole ka midagi imelikku, sest
suurim juurdekasv valla elanikkonnas on
vanusevahemikus 20 -40 eluaastat. Samas
ei tohiks ka unustada eakaid, kellest paljud
on meie valla kodanikud olnud aastaid.
Kahjuks on eakatele suunatud investeeringud olnud mikroskoopilised võrreldes
noortele suunatutega. 2008. aastal oleme
siiski saanud valmis meie hooldekodu II
etapi ehituse ning vähemalt hooldekodu
teenust kasutavatele eakatele on loodud
normaalsed ja tänapäevased tingimused.
Kindlasti vajab tulevikus rajamist päevakeskus eakatele ning kultuurimaja Vaida
keskusesse, kuid on selge, et kõik sõltub
vahendite olemasolust ja seega on täna
väga raske rääkida tähtaegadest.
Tulles tulevikust tagasi tänasesse, saab
valla 142. aastapäeval tõdeda, et aasta
2008 on läinud plaanide kohaselt, suurem
osa püstitatud eesmärke on täidetud ja aastaga võib rahule jääda.
Soovin kõikidele valla kodanikele, nii
tänastele kui ka tulevastele, edu ettevõtmistes täna ja tulevikus ja õnne koduvalla sünnipäeval!
Raivo Uukkivi
vallavanem
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Rae valla ettepanek
ühinemiseks Kiiliga
jooksis liiva
T

eatavasti tegi Rae vallavolikogu 12. augusti istungil ühinemisettepaneku Kiili vallale.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) kohaselt on ettepaneku saanud omavalitsuse volikogul kohustus vastata hiljemalt kahe
kuu jooksul tehtud ettepanekule.
9. oktoobri istungil Kiili volikogu ettepanekut ka arutas. Asjaolu, et
arutelu lükati maksimaalsele kaugusele, oli selgeks märgiks vastuse
osas ja nii ka läks. Kiili vallavolikogu võttis arutelu järel vastu otsuse
nr. 61, mille sisuks oli eitav vastus.
ETHS kohaselt tuleb eitavat otsust ka motiveerida ning seda on Kiili
volikogu teinud. Kahjuks on motivatsiooni osa päris julm seaduse tõlgendamine. Nimelt leitakse, et Rae vallavolikogu oleks pidanud enne
ettepaneku tegemist läbi viima hulga uuringuid. Paraku peame asuma
seisukohale, et Kiili vallavaolikogu pole suutnud seadust lugeda kaugemale seitsmendast paragrahvist. Kui ta seda oleks teinud, siis oleks
selgunud, et kõik nimetatud uuringud viiakse läbi siis, kui mõlemad
volikogud on asunud ühinemist toetavale positsioonile. Uuringute kulud kantakse proportsionaalselt.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ei ole oluline, mida Kiili volikogu oma
otsuse motiveerimiseks kokku kirjutas, vaid see, et Kiili valla tänane
volikogu ei soovi ühineda Rae vallaga. See on nende otsus ja Rae vald
võtab seda just nii.

Infopäevad
Austatud kolleegid!
Käesolevaga teatame, et Põhja-Harju
Koostöökogu, mille piirkonnaks on Jõelähtme, Rae ja Viimsi vallad, infopäevad
toimuvad:
26. novembril Rae Kultuurikeskuses ja
2. detsembril Viimsi tervisekeskuses Harmoonikum.

Ürituse algus on kell 17.00 ja kestus ca 2,5 tundi,
kusjuures kokkusaamise II pool on diskussioon teemal “Uue maakodutunde loomine meie piirkonnas”.
Palume infopäevale registreeruda kõigil Põhja- Harju
Koostöökogu liikmetel ja aktiivsetel külaaelu arendamisele kaasalööjatel!
Oma osavõtusoovist, milles näidata ära koht, palume
informeerida juhatust aadressil:
Saha tee 13, Loo, Jõelähtme vald 74 201 Harjumaa
või e-posti aadressil: arno@leaderph.eu .

Rae Vallavalitsus

Arno Kannike
juhatuse esimees

Harjumaa küladele jagatakse investeeringutoetusi
T
aas on kätte jõudmas aeg, mil saab
esitada taotlusi „Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse“ programmist (Maaelu Arengukava
meede 3.2) toetuse saamiseks. Selle toetuse kaasabil soovitakse maapiirkondade elukvaliteeti parandada ning elukeskkonda atraktiivsemaks muuta kohaliku
aktiivsuse suurendamise ja mittetulundussektori arendamise kaudu. Taotlusvoor avaneb tõenäoliselt juba detsembris ning projekte oodatakse umbes 3
nädala jooksul. Seega on just praegu
viimane aeg oma küla arenguplaanid üle
vaadata ning raha taotlemiseks vajalikke
ettevalmistusi teha.
Toetusmeetme määrus ei ole veel kinnitatud, seetõttu saame hetkel toetuda eelmiste
aastate tingimustele ja kogemustele ning
lähtuvalt sellest ka tulevikku prognoosida.
Ilmselt pole võrreldes eelmise aastaga palju
muudatusi oodata.
Toetuse taotlejaks saab olla kas MTÜ või
sihtasutus, kes on tegutsenud üle poole aasta, või maapiirkonnas tegutsev kuni keskmise suurusega ettevõtja, kes tegutsenud
vähemalt aasta. Objekt, millele toetust soovitakse, peab asuma maapiirkonnas või vallasisese või väikelinna territooriumil, milles
elanike arv jääb alla 4000.

Eelmise aasta toetusprogrammi määruses
kajastub, et toetatakse küla elukeskkonda
arendavaid tegevusi, mis on seotud sotsiaalse infrastruktuuriga. Toetatakse nii ehitamist
kui ka hoonete sisustamist. Objektid peavad
olema avalikult kasutatavad ja soodustama
külaelanike ühistegevuse kasvu, külakultuuri arendamist, kultuuripärandi või looduslike
väärtuste säilitamist. Nendeks objektideks
võivad olla näiteks seltsimajad, spordisaalid, internetiühendusega avatud infopunktid,
pargid, haljasalad, mänguväljakud, külaplatsid, matkarajad, paadisillad ja ujumiskohad. Ka külade viidastamine on rahastatav
tegevus. Sellesse programmi oodatakse hea
meelega projekte multifunktsionaalsete teeninduskeskuste väljaarendamise ideedega.
Oluline on, et piirkondlikus arengukavas
- küla(de), omavalitsuse arengukavas on teie
poolt kavandatava objekti arendustegevus
sees – see näitab tegevuse olulisust kogukonna enda jaoks. Kõige parem on küla enda
arengukava olemasolu, kus on probleem,
mille lahendamiseks plaanite programmist
rahastust küsida, ka selge prioriteedina kajastatud. Teine oluline tingimus puudutab
ehitusprojekti. Kindlasti on parem kui on
juba olemas ehitusprojekt ja ehitusluba. Kui
seda ei ole, aitab ka tehniline spetsifikatsioon (eskiis-, eelprojekt või tööde tehniline

kirjeldus), mis on aluseks hinnapakkumiste
küsimisel ja projekti eelarve koostamisel.
Harjumaal on seekordses taotlusvoorus
jagada tõenäoliselt üle 30 miljoni krooni
toetusraha. Eelmises voorus sai esitada taotluse kuni ligi 940 tuhandele kroonile aastas.
Lisaks pidid MTÜd ja sihtasutused omafinantseeringuna juurde panema 10-30%,
sõltuvalt tegevuskoha lähedusest Tallinnale.
Ettevõtjatelt oodati oma panust 45% ulatuses. Meie maakonnas rahastati 2007. aasta
voorus projekte, tõsi, vaid 11 miljoni krooni eest, sest taotlusi esitati nõnda vähe, rahastati projekte aga 11 miljoni krooni eest.
Maakonnale 2007/2008. aasta peale kokku
eraldatud ligi 50 miljonist kroonist on seega
üle 2/3 veel kasutamata!
Kutsume kõiki külaseltse ning maapiirkondade ettevõtjaid üles sellele toetusvõimalusele ekstra tähelepanu pöörama, sest
see on suurepärane võimalus oma külas midagi kogukonnale olulist rajada! Kui teil on
idee, siis anname hea meelega teile nõu, kuidas selle toetusprogrammiga edasi minema
peaks. Võtke meiega ühendust: Demis Voss,
tel 6566 522. Projektinõustamine on kõigi
jaoks tasuta. Kohtumiseni!
Mari-Liis Dolenko, MTÜde konsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

november 2008

UUDISED

RAE SÕNUMID • 

Harju maakonna bussiliinide tsoonidest ja
tsoonipileti hindadest
1. novembrist käivitunud Harjumaa
avalike bussiliinide piletitsoonide kehtestamine on toonud kaasa ühistranspordi piletihinna tõusu. ”Meedias väljaöeldud 17% piletihinna tõus on kaalutud
keskmine piletihinna tõus, mille puhul
on arvestatud seni ostetud üksik- ja kuupiletite algus- ning lõpp-punkte, samuti
nende punktide vaheliste piletite keskmist kallinemist,” selgitab MTÜ Harjumaa ühistranspordikeskuse tegevdirektor Ago Kokser.
Piletitsoonide kehtestamise laiemaks eesmärgiks on ühtse piletisüsteemi käivitamine koos
Tallinna linnaga.
Kehtestatud tsoonipiletid ei kehti praegu Tallinna linna ühistranspordis.
”Tsoonihindade kehtestamisel oli paratamatu, et mõnede sõitjate jaoks on piletihinnatõus
olnud suurem kui teiste jaoks. Üksikpiletihinna
suhteliselt suurt tõusu on mõeldud kompenseerima kuupileti hinna tagasihoidlikum tõus: kui
varem oli kuupileti hinnaks 25-kordne üksikpileti hind, siis nüüd on selleks 20-kordne üksikpileti hind,” räägib Ago Kokser.

Millest lähtudes kehtestati piletitsoonid?
Ago Kokser: ” Esimeseks tsooniks on Tallinn,
kus praeguses etapis saab sõita vaid maakonna
bussiliinidel. Esimese ja teise tsooni vaheliseks piiriks on Tallinna territoriaalne piir. Teine
tsoon algab Tallinna piirist ja hõlmab pealinna
lähivaldu. Kõik Tallinna lähivallad jagunevad
teise ja kolmanda tsooni vahel. Teine tsoon on
suurem kohtades, kus Tallinna piir on Tallinna
kesklinnale väga lähedal. Teise ja kolmanda
tsooni vaheline tsoonipiir on määratud eelkõige kauguse järgi Balti jaamast, mida loetakse
ühistranspordi kontekstis keskpunktiks. Piir on
alguspunktist ühel kaugusel kõigis suundades,
erandiks on vaid üksikud kohad, kus arvestada
tuli piiriga paralleelselt kulgevat teed.“

ka igalt tsoonidevaheliselt piirilt uue pileti, mis
teeb kokku 3 x 12 krooni ehk 36 krooni.

Igas tsoonis on piletihind 12 krooni. Ühest
tsoonist teise sõites maksab pilet 22 krooni ehk
tsoonipilet 12 krooni + teise tsoonipilet allahinnatuna 10 koordi. Kui aga üksikpilet osta tsoonidevahelisel piiril bussijuhilt, tuleb pileti eest
tasuda 12 krooni.
Näiteks kui inimene soovib sõita esimesest
tsoonist kolmandasse, võib ta kohe lunastada
kolme tsooni pileti 32 krooniga, kuid võib osta

Piletitoote nimetus

Uue süsteemi puhul kuupiletit ostes ei ole inimese sõidusuund enam piletile märgitud. Reisija saab näiteks 1. ja 2. tsooni kuukaarti omades
sõita kogu 1. ja 2. tsoonis kõigil avalikel maakonnaliinidel, olenemata sõidusuunast. Näiteks
1. kuni 4. tsooni kuukaarti omades võib sellega
sõita kõigil Harjumaa territooriumil sõitvatel
avalikel maakonna bussiliinidel.
Kuukaarti on võimalik osta kõigist Harjumaa
postkontoritest.

Harju maakonna tsoonipiletihinnad
alates 1.11.2008

Ühe tsooni baashind
Tsoonipiiri ületus
Maksimaalne hind Harjumaal
Tsoonisisene kuukaart
Kahe tsooni kuukaart
Kolme tsooni kuukaart
Nelja tsooni kuukaart

Hind kroonides
12.10.44.240.440.640.40.-

Harjumaal kavandatavad avalike bussiliinide piletitsoonid
I tsooni piir

III tsooni piir

II tsooni piir

IV tsooni piir

Perspektiivne tsooni laiendus
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ABB AS avas Jüri tehase kolmanda etapi
ABB AS avas 8. oktoobril Jüri tööstuselektroonika tehase kolmanda etapi, et rahuldada
paindlikumalt kasvavat nõudlust tehase toodangu järele. Kolmanda etapi avamisega laieneb
tehase tootmispind 2550 ruutmeetri võrra ehk
pea kahekordseks, lisandub ka 600 ruutmeetrit
kontori- ja sotsiaalpinda. Töötajaid plaanitakse
juurde palgata umbes poolsada.
Jüri tehas avati 2005. aastal. 2006. aastal toimus toodangumahtude oluline kasv ning tootmine fokusseerus sagedusmuunduritele. 2007.
aastal võeti tootmisse uued tooted ning laiendati
tehast. 2008. aastal on tootmise kasv jätkunud,
seepärast otsustati tehase tootmispinda laiendada veelgi. Kokku on ABB tehasesse alates
selle rajamisest 2005. aastal investeerinud 150
miljonit krooni. „Jüri tööstuselektroonika tehase laiendamise tingis jõuline tellimuste kasv ja
positiivsed tulevikuprognoosid,” märkis ABB
Balti riikide juht Bo Henriksson.
ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille klientideks on infrastruktuuri- ja
tööstusettevõtted. ABB tooted aitavad klientidel
vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 115 000-le
inimesele sajas riigis.
Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast ning
on keskendunud energeetikatoodete ja -süsteemide, automaatika- ning protsessiautomaatikatoodete valmistamisele.

Vallavanem Raivo Uukkivi kinkis ABB AS-ile Rae valla lipu.

Ravikindlustuskaitse tööandja poolt kindlustatud isikuna

E

esti Haigekassa kindlustuskaitse
tekkimiseks ei piisa üksnes maksukohustuste täitmisest, nagu sageli
ekslikult arvatakse. Kindlustuskaitse
tekkimiseks tuleb haigekassa piirkondlikule osakonnale esitada vajalikud dokumendid. Kindlustuskaitse tekkimiseks,
lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis on kehtestatud
sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määrusega nr.101 “Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja
peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete
koosseis”.

Töölepingu ja avaliku teenistuse alusel
töösuhtes olevad töötajad

Peame vajalikuks ka selgitada, et kõik töötajad, kellega tööandja on sõlminud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töö- või ametilepingu
või üle 3 kuu tähtajaga või tähtajatu võlaõigusliku lepingu, tuleb haigekassas arvele võtta seitsme kalendripäeva jooksul pärast töötaja tööle
või teenistusse asumist või lepingu sõlmimist.
Nimetatud kohustus ja kindlustuskaitse algamise ja lõppemise tähtajad on sätestatud ravikindlustuse seaduses § 6, § 8, § 9 ja § 13.
Kui tööandja esitab ravikindlustuse and-

mekogusse kande tegemiseks vajalikud dokumendid haigekassasse isiku kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel
alusel ilma katkemiseta.
Kui vajalikud dokumendid jõuavad kindlustamata inimese kohta haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates isiku tööle asumise
päevast, tekib isikul kindlustuskaitse tööle või
teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.
Kui tööandja esitab vajalikud dokumendid
hiljem, tekib kindlustuskaitse ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemisest, kuid mitte varem kui tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Ravikindlustuse andmekogu kanne tehakse
viie kalendripäeva jooksul pärast kande tegemise aluseks olevate nõuetekohaselt vormistatud
dokumentide jõudmist haigekassasse.
Juhul, kui tööandja on hilinenud töötaja arvelevõtmisega, st töötaja on haigekassas arvele
võetud hiljem kui seitsme päeva jooksul, algab
töötaja ravikindlustus ajutise töövõimetuse
hüvitise saamiseks sellest kuupäevast, millal
tööandja esitas vajalikud dokumendid isiku arvelevõtmiseks. Siin peab silmas pidama seda, et
haigekassal ei ole võimalik tekitada ega taastada ravikindlustuskaitset tagasiulatuvalt.
Kui juhtub, et tööandja ei ole töötajat haige-

kassas arvele võtnud ja töötaja jääb haigeks ning
ajutise töövõimetuse perioodil puudub töötajal
ravikindlustus töövõimetushüvitise saamiseks,
siis haigekassa keeldub hüvitise maksmisest.
Isik ei saa ajutise töövõimetuse hüvitist, kuna
tööandja ei ole teda haigekassas arvele võtnud.
Selle eest vastutab vastavalt ravikindlustusseaduse § 14 lg 1-le tööandja.
Ajutise töövõimetushüvitise määramiseks ja
maksmiseks ei piisa muudel alustel ravikindlustuse olemasolu (õpilane, töövõimetuspensionär,
vanaduspensionär, lapsehooldustasu saav isik
jne), ajutise töövõimetuse hüvitise saamiseks
peab töösuhet omaval isikul olema kindlustuskaitse tööandja poolt.

Töö- või teenistussuhte lõppemine

Töö- või teenistussuhte lõppemisega lõpeb
ka sotsiaalmaksu maksmise kohustus lahkunud
töötaja eest. Tööandja peab teatama töösuhte
lõppemisest haigekassale kümne kalendripäeva jooksul alates töölepingu lõppemisest.
Kindlustatud isikutel kehtib kindlustuskaitse
veel kaks kuud ehk nn garantiiaeg pärast
töö- või teenistussuhte lõppemist. Garantiiajal
alanud oleva töövõimetuslehe alusel ei ole isikul õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist.
Ravikindlustusseaduse § 50 lg 1 ütleb, et ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida Haigekassa maksab töövõime-
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tuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb
majandus – või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga
maksustatav tulu.
Kindlustuskaitse lõppemise kohta ei ole vaja
teadet esitada juhul, kui isik asus tööle tähtajalise lepingu alusel ja tööandja esitas vastavad
andmed (lepingu lõppemise kuupäeva) juba
isikut kindlustatuna arvele võttes, kindlustatute
nimekirjas. Kui tähtajaline tööleping pikeneb
või muutub tähtajatuks, tuleb sellest informeerida haigekassat.

Töö- või teenistussuhte peatumine

Kui tähtajatu töölepingu alusel sõlmitud
töösuhe tööandja juures peatub ja tööandja ei
maksa antud perioodi eest sotsiaalmaksu (nt
töötaja võtab palgata puhkust, astub ajateenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne), tuleb
tööandjal sellest haigekassale teatada kümne
kalendripäeva jooksul. Kindlustuskaitse peatub kahe kuu möödumisel töö- või teenistussuhte peatumisest, kui tööandja ei maksa peatumise
aja eest sotsiaalmaksu. Pärast peatumise lõppu
tuleb sellest informeerida haigekassat jällegi
seitsme kalendripäeva jooksul alates isiku tööle
või teenistusse asumisest. Pärast peatumise lõppemist jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata
(nt naine jääb lapsehoolduspuhkuse ajal uuesti
lapseootele. Selleks, et tal tekiks õigus rasedusja sünnitushüvitisele, tuleb lapsehoolduspuhkus
katkestada. Tööandjale tuleb esitada avaldus
tööle asumise kohta. Tööandja peab seejärel informeerima haigekassat töö- või teenistussuhte
peatumise lõppemisest seitsme kalendripäeva
jooksul).

Võlaõigusliku lepingu alusel töötavad
isikud

Kui inimesega, kes ei ole füüsilisest isikust
ettevõtja, on sõlmitud üle kolmekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõiguslik leping (nt
maaklerleping, töövõtuleping, agendileping jm)
ja selle lepingu alusel makstakse talle töö- või
teenistustasusid iga kuu vähemalt 2700 krooni,
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peab sotsiaalmaksu maksja tema kohta samuti
esitama haigekassale vajalikud dokumendid.
Vajalikud dokumendid tuleb haigekassale
esitada seitsme kalendripäeva jooksul pärast
lepingu jõustumist. Kindlustuskaitse algab
pärast kolmekuulise ooteaja möödumist. Ooteaega hakatakse arvestama dokumentide esitamisest haigekassale. Kui isikul on dokumentide
esitamise ajal kehtiv kindlustuskaitse, siis jätkub kindlustus ooteajata.

Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed

Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani
liikmed, kellele juriidiline isik on kohustatud
iga kuu maksma tasu vähemalt 2700 krooni ja
maksma sellelt tasult iga kuu sotsiaalmaksu,
tuleb haigekassas arvele võtta seitsme kalendripäeva jooksul pärast teenistuslepingu jõustumist. Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemisest arvestatava
kolmekuulise ooteaja möödumisel. Kui dokumendid esitatakse isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma
katkemiseta.

Kindlustuskaitse puudumine tööandja
süül

Kui tööandja on jätnud eelpool nimetatud
isikutele kindlustuskaitse tekitamata ja isikul
oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist,
peab kindlustuskaitset taotlevale isikule hüvitama ravikindlustushüvitiste saamata jäämisest
tekkinud kahju tööandja.
Kui tööandja ei ole teatanud eelpool nimetatud isikute kindlustuskaitse lõppemisest ja
endine töötaja, juhtorgani liige või tööd teinud/
teenust osutanud isik saab ravikindlustushüvitisi, on haigekassal õigus teha ettekirjutus koos
hoiatusega ning nõuda kohustuste rikkujalt sisse ravikindlustushüvitised, mida haigekassa on
isiku või isikute eest tasunud, kelle kindlustuskaitse jäi õigel ajal lõpetamata.
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Andmete esitamise viisid

Kindlustuskaitse tekkimiseks, lõpetamiseks
ja peatamiseks vajalikke dokumente võib haigekassa piirkondlikule osakonnale esitada:
• elektroonilise andmevahetussüsteemi kaudu, mis võimaldab töötajaid ravikindlustatuna
arvele ja arvelt maha võtta ning saada jooksvalt infot oma töötajate ravikindlustuse kohta.
Elektroonilise andmevahetusega liitumiseks
peab tööandja sõlmima elektroonilise andmevahetuse lepingu. Andmete elektroonilise
edastamise lepingu sõlmimise kohta lähemalt
vt http://www.haigekassa.ee/tooandjale/. Haigekassa ravikindlustuse haldamise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud
FIE-dele kättesaadav aadressil http://www.eesti.
ee/est/ rubriigis X-tee teenused ettevõtjatele;
• e-posti teel, saates digitaalselt allkirjastatud
dokumendid haigekassa piirkondlikku osakonda;
• posti teel, saates dokumendid haigekassa
piirkondlikku osakonda;
• isiklikult haigekassa piirkondlikku osakonda tuues.
Vajalikud dokumendiblanketid leiab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee. Olenemata sellest, millises haigekassa piirkonnas on
isikud kindlustatud, võib tööandja esitada dokumendid talle sobivasse haigekassa piirkondlikku osakonda. Kui kindlustatud isik soovib
vahetada kindlustuspiirkonda, tuleb tal kirjutada avaldus, mille võib haigekassale esitada
tööandja või kindlustatu ise.
Kõik kindlustatud isikud, kes on internetipanga kliendid või kellel on ID-kaart, saavad
internetipanga e-teenustest või kodanikuportaalist (http://www.eesti.ee/est) kontrollida
oma ravikindlustuse kehtivust, perearsti nime
ja töövõimetushüvitiste laekumist ning esitada
avalduse täiendava ravimihüvitise või Euroopa
ravikindlustuskaardi saamiseks.
Täiendavatele küsimustele vastab haigekassa
infotelefon numbriga 16 363.
Eda Annuk
EHK Harju osakonna vanemjurist

Tähelepanu, pensionärid!

NOORKUU KONTSERT
Rae Kultuurikeskuses 12. detsembril kell 19.00
Piletid hinnaga 150.- ja 125.- krooni
müügil Rae Kultuurikeskuses

On alanud selle aasta jõulutoetuse avalduste vastuvõtt.
Avaldusi ootame novembrikuus ning väljamaksmine toimub detsembrikuu alguses.
Kindlasti peavad avalduses
kirjas olema järgmised andmed: taotleja nimi, isikukood,
registrijärgne elukoht, telefon,
pank ja konto number, samuti
pensionitunnistuse number.
Vaida ja Lagedi piirkonna
pensionärid, teie jätke palun
avaldused raamatukokku.
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KÄSITÖÖLAAT
Laupäeval, 13. detsembril kell 11.00 – 15.00
Rae Kultuurikeskuses
TULE KOGU PEREGA, sest …

NÄITAMISEKS kaunis käsitöö
MÜÜMISEKS sokid ja sallid, vaibad ja korvid,
mesi ja tee ja mis kõik veel…
VAATAMISEKS igal täistunnil lõbusad ülesastumised
KAASATEGEMISEKS erinevad töötoad
MEESTE RÕÕMUKS vaikne nurgake ajakirjadega

Keerleb LOOSIRATAS, töötab KOHVIK ja
TUJU ON KÕIGIL MÕNUS
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Rae valla Spordikeskus
otsib oma töökasse kollektiivi

ÕHTUST KORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik

Kandidaadilt ootame:

kiiret kohanemisvõimet,
kohusetundlikkust ja täpsust,
iseseisvust ja head suhtlemisoskust,
rõõmsat meelt ja tervislikku ellusuhtumist.

Omalt poolt pakume:

võimalust asuda tööle kohe,
vahetustega tööd,
head seltskonda,
konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo tel. 622 4238, 622 4247, 521 3893

Feng shui loengud
Rae Kultuurikeskuses
24. november 2008
Minu elu- ja edustrateegiad

Kas ma olen rahul sellega, kus ma olen ja kes ma olen?
Kui jah, siis soovin õnne. Kui ei, siis astu julgelt teele.
Millest alustada muutuste teed? Kuidas tõmmata oma ellu
häid suhteid? Milles on minu varjatud võimekus? Mis on
minu rollid elus? Mis maksab rahulolu?
Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime üheskoos
vastust 24. novembril “Minu elu- ja edustrateegiad”.

8. detsember 2008
„Kuidas kaasata riietust oma eesmärkide
saavutamiseks”

5 elementi meie sees ja meie ümber. Feng shui ehk harmooniaõpetuse eesmärk on õppida tundma meid ümbritsevaid energiaid ja need enda jaoks tööle panna. Teades
iseennast ja oma eesmärke, on võimalik feng shui abil
tuua oma igapäevellu kas siis aktiviseerivat või hoopis vähendavat energiat. Ja seda värvi, vormi, materjali, mustri
jne abil.
Lektorid Janno ja Siret Seeder
Registreerimine ja info tel. 605 6759 või kultuur@rae.ee
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RAE VALLA
142. AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
21. novembril Rae Kultuurikeskuses
kell 19.00

KONTSERT-AKTUS
Esinevad Rae Huvialakooli
laulustuudio lapsed ja
käsikellade ansambel CAMPANELLI
13-liikmelist käsikellade ansamblit juhib
dirigent Inna Lai, kes
ise harrastab soolomängu kelladel. Esinemisi
on kogunenud juba üle
80. 2006. aastal valmis
Campanellil oma esimene CD. Repertuaaris
on muusikat erinevates
stiilides, alustades klassikalisest ja lõpetades
kaasaegse loominguga. Musitseerimiseks kasutatakse kahte liiki
kelli: chimede-nimelised kellad on pehme tämbriga ja meenutavad
heliharki ja inglise käsikellad, mis on valmistatud pronksist. Kõik
kellad on valmistatud käsitsi Malmarki tehases USA-s. Meie kollektsioonis on 115 kella. Campanellil on isegi oma luuletus, mis pärit
Contralt: Kuulan mina Campanelli, kõlistamas kampa kelli.

kell 21.00

tantsuks ansambel RAHAMASSIN
Bussid  Jürisse Rae Kultuurikeskusesse
Kell 18.30 Vaida keskusehoone juurest
Kell 18.15 Peetri külast Vanaveski restorani juurest
Kell 18.20 Assakult Künka tee juurest
Kell 18.30 Lagedilt 125 bussi lõpp-peatusest
Buss  tagasi  kell 23.45
Lisainformatsioon tel. 6056759
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Café Taj Mahal avas uksed
Jüri keskuses Rae Vallavalitsuse hoones avas uksed indiapärase nimetusega café Taj Mahal. Indiast pärit mehe ettevõtmisel loodud söögikoht
pakub toite hommikusöögist õhtusöögini, võimalik on osta toit kaasa või
tellida ja süüa kohapeal. Samas pakub kohvik suupisteid, ette tellida saab
peolaudu, stiilipidude, sünnipäevade või muude tähtpäevade organiseerimise teenust. ”Stiilipidude korral ei jää ka teenindav personal rollidest
välja,” lubab café Taj Mahal juhataja Elena Revyakina.
Õhtuti muutub päevasel ajal indiapärane söögikoht hubaseks ajaviitekohaks, kus huvilistel on võimalik harjutada kätt piljardit mängides või
õdusas interjööris kohvi ja kangemaid jooke nautides.
Indiapärasest nimest ei tasu lasta end heidutada, sest lisaks aasiapärasele
köögile pakub kohvik ka suurepäraseid toite euroopa menüüst.
Lisaks erinevatele variatsioonidele omletist ning paljudele riisi- ja nuudliroogadele pakub söögikoht praade sea- ja loomalihast ning mereandidest.
Kõhutäidet leiavad ka taimetoitlased.
Söögikohas on võimalik einestada juba hommikul kiiruga tööle rutanud
inimestel, sest Taj Mahal avab uksed kell 10.00.
Suppidest ahvatlevaima nimega zade seafood soup on tõeline pärl mereande armastavale inimesele, püreestatud spinat, lõhe ning krevetid annavad uskumatult eksklusiivse maitseelamuse. Sauté rose pepper chicken on
loodud gurmaanidele ning seda võib pidada kokakunsti tippsaavutuseks.
Punase veini ja roosa pipra hõrk kooslus ei paku elamust ainult maitsemeelele ning tundega maitsestatud kanaliha juurviljadega küpsetatult maitseb
suurepäraselt.
Maiasmokkadele soovitan puuviljade ja vahukoorega jäätise juurde
proovida mango lassi - õrna roosivee maitsega kuninglikku mango-jogurtijooki.
Café Taj Mahal on avatud esmaspäevast neljapäevani kella
10 - 22, reedeti 10 - 02, laupäeviti 12 - 02 ja pühapäeviti 12 - 20.
Külastage café Taj Mahal`i ja kinkige endile suurepärane
maitseelamus!

Lagedi laulukoor ootab
võimsama kõlajõu saavutamise
nimel täiendavalt uusi lauljaid,
eriti oodatud on meeslauljad.
Ära enam viivita, muidu on raske
laule järele õppida!
Proovid toimuvad
teisipäeviti algusega kell 18.00
Lagedi koolimajas.
Info tel. 5344 0595.
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Jüri Gümnaasiumil on parim
koolisöökla!

Jüri Gümnaasiumi võidukad kokad.

T

allinn FoodFest toidumessil 1.
novembril toimunud võistluse
“Parim koolisöökla 2008” finaalvoorus valiti seitsme finalisti seast parimaks Jüri Gümnaasiumi koolisöökla.
Finaalvooru pääsesid seitse kooli ning
finalistidele anti ülesandeks valmistada
innovaatiline koolilõuna prae või supi,
magustoidu ning salativalikuna.
Uurin üheksaliikmeliselt kokkadetiimilt, kas võit tuli raskelt. ”Ei saanud
nagu arugi, tegime road valmis, lisaks
mustikakastmega
kodujuustuvormile
valmistasime ka kalapada ja võit oli positiivne üllatus,” räägib Jüri Gümnaasiumi
juhataja Ljudmilla Toom. Gümnaasiumi
direktori asetäitja majanduse alal Marika
Rohtla nendib, et sel aastal nad võitu loota ei julgenud. ”Möödunud aastal jäi võit

tulemata, sel aastal nii väga ei lootnud,
andsime lihtsalt endist parima,” selgitab M. Rohtla. ”Pärast võitu tulid lapsed
meid ükshaaval õnnitlema ja kallistama,
see tõi lausa pisarad silma, nad tõesti
hindavad meie tehtut ja ka interneti kommentaarides kiidavad meid, see tunne on
kirjeldamatu,” heldivad kokatädid.
Tunnen huvi, kui tihti Jüri Gümnaasiumi lapsed võidurooga maitsta saavad.
“Kodujuustuvormi
mustikakastmega
ikka saavad ja ka kalapada, kuigi viimane
ei ole nii oodatud toit, sest millegipärast
ei armasta meie lapsed kala,” muigavad
kokad.
Jüri Gümnaasiumi võidukad kokad
sõidavad kevadel Elektroluxi poolt korraldatavale koolitusreisile Soome.
Koolide toitlustajatele korraldatud
võistluses osales üldse 19 kooli üle Eesti, mitmed neist võtsid võistlusest osa

ka eelmisel aastal. Osalemise jaoks tuli
vastata kooli tutvustavale küsimustikule,
saata kümme fotot koolisööklast ja kahe
nädala menüü (üks kasutusel olev tavamenüü ja teine innovaatiline). Finaalile
eelnesid kaks vooru: esimeses toimusid
võistluse maakondlikud eelvoorud, teises
etapis külastas professionaalsetest toiduasjatundjatest koosnev žürii edasijõudnud koolide sööklaid ning hindas toidu
maitset, väljastamise kiirust, toitumisalase info olemasolu, teeninduse üldmuljet,
õpilaste rahulolu jne. Samuti hindasid
žürii liikmed koolide poolt saadetud menüüde toitainelist väärtust.
Jüri Gümnaasiumi kokkade poolt valmistatud magustoit kodujuustuvorm
mustikakastmes viis keele alla ka žürii
esimehel Vello Kivibergil.
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teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

• Peetri küla Koidu kinnistu ja lähiala.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 23. septembri 2008
korraldusega nr 1174.
• Vaida aleviku Saarepargi-I kinnistu ja lähiala.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 23. septembri 2008
korraldusega nr 1171.
• Vaskjala küla ja Tuulevälja küla Leiva kinnistu
ja lähiala.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 23. septembri 2008
korraldusega nr 1172.
• Soodevahe küla Kapteni tee 4, Kapteni tee 6 ja
Kapteni tee 8 kinnistud ja lähiala.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 28.oktoobri 2008 korraldusega nr 1342.

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

• Peetri küla Männiku II kinnistud.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 02. septembri 2008
korraldusega nr 1091. Detailplaneeringuga nähakse
ette Männiku II kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine korter- ja galeriielamute
kruntideks, moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste seadmine ning juurdepääsuteede,
haljastuse ja tehnovõrkude rajamine.
• Peetri küla Kasemetsa kinnistu.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 14.oktoobri 2008
korraldusega nr 1257. Detailplaneeringuga nähakse
ette 7 elamumaa sihtotstarbega krunti ridaelamute ehitamiseks, 12 ärimaa sihtotstarbega krunti ja 5 avaliku
kasutusega teemaa sihtotstarbega krunti ning 1 tootmismaa krunt.

MÄÄRUS
Jüri, 14. oktoober 2008 nr 95

Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määruse nr 9 “Rae valla
avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisa 3 muutmine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punktidest 361 ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust Rae Vallavolikogu määrab:
1) muuta Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määruse nr 9 “Rae valla
avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise
eeskirja kinnitamine” lisa 3 “Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”
järgnevalt:
(1) muuta lisa 3 punkti 16.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“16.2. et koeral oleks avalikus kohas viibimisel peas suukorv. Ühistranspordis peavad kõik koerad olema suukorviga, sülekoerad ja kassid
peavad olema suletud puuris või korvis.”;
2) kinnitada Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri uues redaktsioonis;
3) avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis,
ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel;
4) käesolev määrus jõustub 18. oktoobril 2008.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Uue Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga on võimalik
tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmise detailplaneeringu
täiendavast avalikust väljapanekust
24. novembrist kuni 08. detsembrini 2008:

Lagedi alevikus Kooli 18 maaüksuse (Lagedi
Põhikool) detailplaneeringuga nähakse ette Kooli 18
maa-ala jagamine sotsiaalmaa kruntideks koolimaja,
keskusehoone ja spordihoone jaoks. Moodustatavatele
kruntidele määratakse ehitusõigus, lahendatakse vajalikud tehnovõrgud ja juurdepääsuvõimalused.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Lagedi raamatukogus (avatud E, T, K, R 10-17; N 10-18
L 10-14) ja Rae Vallavalitsuse ehitusameti ja maaameti hoones (avatud E, T, N 8-13 ja 14-17; K 8-13 ja
14-18; R 8-14) aadressil Jüri alevik, Aaviku tee 1.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta
esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 08.
detsembril 2008 või e-posti aadressil info@rae.ee. Eelmise avalikustamise ajal esitati ettepanekuid ja vastuväiteid ühe kodaniku poolt.
Täiendav avalik arutelu korraldatakse 18. detsembril 2008 kell 16.00 Rae Vallavalitsuses aadressil
Jüri alevik, Aruküla tee 9, II korruse istungite saalis.

MÄÄRUS
Jüri, 28. oktoober 2008 nr 48

Rae Hooldekodu elanike vastuvõtu, ülalpidamiskulude katmise ja väljaarvamise kord
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikest
2, Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 44 kinnitatud
Rae valla põhimääruse § 47 lõikest 4 ja Rae Vallavalitsuse 25. märtsi
2008 määrusega nr 21 kinnitatud Rae Hooldekodu Põhimäärusest Rae
Vallavalitsus määrab:
1) kinnitada juurdelisatud Rae Hooldekodu elanike vastuvõtu, ülalpidamiskulude katmise ja väljaarvamise kord;
2) avaldada käesolev määrus valla veebilehel ning ajalehes Rae Sõnumid;
3) käesolev määrus jõustub 01. november 2008.
Enn Mänd
abivallavanem vallavanema ülesannetes
Tiit Eenmaa
vallasekretär

MÄÄRUS
Jüri, 14. oktoober 2008 nr 96

Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud “Rae valla eelarvest toetuste maksmise korra” muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6
lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 23 lõike
1 alusel.
§ 1. Teha Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud Rae valla eelarvest toetuste maksmise korras järgmine muudatus:
muuta punkti 4.1.1. ning sõnastada see järgmiselt: „Ühekordset lapse sünnitoetust makstakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse
vanemad on rahvastikuregistri andmetel registreeritud enne lapse sündi
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Rae valla elanikeks ning elanud rahvastikuregistri andmetel lapse sünni
hetkeks Rae vallas vähemalt 3 kuud. Toetus makstakse sünnitunnistuse ja
vastava avalduse alusel (juhul kui sünd on registreeritud mujal)”;
2) avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel;
3) käesolev määrus jõustub 01. jaanuaril 2009.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri, 28. oktoober 2008 nr 49

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine
Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 09. mai 2006 määrusest nr 23 „Peetri külas asuva Kuldala elurajooni
kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna
kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ § 4 ning võttes aluseks osaühingu Kuldala Soojus poolt 07. oktoobril 2008 esitatud avalduse,
piirhinna- ja tarbimisarvutused, Rae Vallavalitsus määrab:
1) kooskõlastada alates 01. veebruarist 2009 osaühingule Kuldala Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Peetri küla Kuldala elurajooni
kaugkütte võrgupiirkonnas 1150 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu);
2) tunnistada alates 01. veebruarist 2009 kehtetuks Rae Vallavalitsuse
17. juuli 2008 määruse nr 37 punkt 1;
3) avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel;
4) määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Enn Mänd
abivallavanem vallavanema ülesannetes
Tiit Eenmaa
vallasekretär

MÄÄRUS
Jüri, 14. oktoober 2008 nr 94

Rae valla 2008. aasta eelarve muutmine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1
punktist 1 ja § 38, „Valla- ja linnaeelarve seaduse“ § 12, Rae valla põhimääruse § 54 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab:
1) vähendada kulueelarvet 5 367 449 krooni
Tegevusala

Artikkel Artikli nimetus

102001 Rae Hooldekodu 15
04510 Maanteetransport 15
04730 Turism
4

Investeeringud
Investeeringud
Eraldised

Summa kroonides
737 449
4 350 000
2 800

2) suurendada kulueelarvet 5 367 449 krooni
Tegevusala

Summa kroonides
Majandamisku737 449
lud
Investeeringud
4 350 000
Eraldised
2 800

Artikkel Artikli nimetus

102001 Rae Hooldekodu 55
06400 Tänavavalgustus 15
104021 Ühekordsed toe- 4
tused

november 2008

3) käesolev määrus jõustub 18. oktoobril 2008.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri, 14. oktoober 2008 nr 97

Rae valla arengukava ajakohastamine

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punkti 7 ja Rae valla põhimääruse § 78 ning seoses vajadusega arengukava
ajakohastada, Rae Vallavolikogu määrab:
1) tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 09. oktoobri 2007 määruse
nr 62 „Rae valla arengukava ajakohastamine“ punkt 2;
2) kinnitada Rae valla arengukava - Rae valla arengustrateegia aastani
2015, Rae valla tegevuskava aastateks 2009–2012 (lisatud);
3) avaldada käesolev määrus Rae valla kodulehel ja ajalehes Rae Sõnumid;
4) määrus jõustub 18. oktoobril 2008.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Rae valla arengukavaga saab tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee

MÄÄRUS
Jüri, 28. oktoober 2008 nr 50

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine

Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2008 määrusest nr 78 „Lehmja külas asuva Rae Tehnopargi kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna
kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ § 4 ning võttes aluseks osaühingu Põrguvälja Soojus poolt 24. septembril 2008 esitatud taotluse ja piirhinna arvutamise metoodika, Rae Vallavalitsus määrab:
1) kooskõlastada alates 01. veebruarist 2009 osaühingule Põrguvälja
Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Rae Tehnopargi kaugkütte võrgupiirkonnas 1184 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu);
2) tunnistada alates 01. veebruarist 2009 kehtetuks Rae Vallavalitsuse
29. aprilli 2008 määruse nr 27 punkt 1;
3) avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel;
4) määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Enn Mänd
abivallavanem vallavanema ülesannetes
Tiit Eenmaa
vallasekretär

OTSUS
Jüri, 14. oktoober 2008 nr 460

Rae Vallavolikogu 21.08.2007 otsuse nr 296 „Vee-ettevõtja
määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1,
„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7, „Haldusmenetluse seaduse“ § 4 ning arvestades asjaolu, et Künnapuu tee 24 Vesi OÜ on teatanud 01.08.2008, et seoses rahaliste vahendite puudumisega Künnapuu ja
Kaasiku elamurajoonide veega varustamise jätkamiseks peatab kõnealune
ettevõte oma majandustegevuse alates 25.08.2008 ja alustab sellega seoses
antud kuupäevast ettevõtte likvideerimist ning käesoleval hetkel ettevõte
enam reaalselt teenust ei osuta, Rae Vallavolikogu otsustab:
1) tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 21.08.2008 otsus nr 296
„Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine“;
2) avaldada käesolev otsus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel;
3) käesolev otsus jõustub OÜ-le Künnapuu tee 24 Vesi teatavaks tegemisest;
4) käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Lagedi koolis
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Ekskursioon Käsmu

9. oktoobril korraldasid Lagedi kooli tugiõpilased oma noorematele koolikaaslastele mängude õhtu. 3. klassi lapsed kirjutasid oma muljetest selle ürituse kohta.
Elo: „Mulle meeldis mängude õhtul selja peale joonistamine, samuti
mälumäng. Arvasin, et õhtu tuleb igav, aga oli hoopis väga vahva.”
Cristofer: „Mulle meeldis limbo ja see mäng, kus pidi näpuga selja peale joonistama. Selliseid õhtuid võiks veel olla.”
Risto: „Minu arust oli päris lahe. Ühismängud olid väga vahvad. Eriti
meeldis mulle see üksteise alt läbiminemine.”
Kait: „Mulle meeldisid limbo, viktoriin ja mälumäng.”
Rene: „Selliseid mänge võiks rohkem olla.”
Kristiina:
„Mulle
meeldis mängude õhtul.
Meeldisid limbo ja mälumäng. Sellise ürituse
võiks veel teha.”
Evelin: „Mulle meeldisid kõik mängud. Arvan, et sellise õhtu võiks
veel korraldada.”
Lemme:
„Mullegi
meeldisid kõik mängud,
eriti limbo. Tahaks veel
niisugust õhtut!”

29. septembril käisid Lagedi Põhikooli 4. – 8. klassi õpilased
Käsmus. Sinna sõitsime bussiga. Bussis rääkis meile giid Virve
möödasõidetavatest kohtadest põnevaid asju. Kuulsime lugusid nii Kalevipojast kui ka kirikutornidest.
Kui lõpuks Käsmu
jõudsime, ootas meid
juba Aleksei Turovski.
Temaga koos sõitsime
metsa. Metsas rääkis ta
meile kõigest, mida ise
nägi: nii täpikestest vahtralehtedel, mis on tegelikult hallitusseen, kui
ka sellest, mille poolest
erinevad hiire ja orava
näritud käbid. Nägime
palju tõuke ja ämblikke.
Kuulsime lugusid maailma kõige mürgisematest ämblikest. Need hirmutasid tõsiselt.
Veel rääkis Aleksei Turovski Eesti pinnamoest ja erinevatest kivimitest,
mida Käsmus leidub. Lõpuks viskasime Soovimäe otsa oma leitud kivid
ja kõik soovisid midagi. Soovi pidi jõudma mõttes öelda kivi lendamise
ajal.
Lõpuks läksime Käsmu meremuuseumisse, kus saime süüa ja kus muuseumi direktor Aarne rääkis meile meremeestest ja laevadest.
See ekskursioon oli väga lõbus ja huvitav. Õppisime seal üsna palju.
Riste Kaaret
Lagedi Põhikool 6. klassi õpilane

Õpetajate päevast Lagedi koolis
6. oktoober – päev, mida olin oodanud aastaid ning kui see hetk siis lõpuks kätte jõudis,
tundus, et nagu ei olegi midagi erilist. Aga samas, kui nüüd järele mõtlen, siis tunnen, et oli
ikka lahe küll, minu meelest üle aastate üks lahedamaid õpetajate päevi!
Sai nalja, ent mõõdukalt! Kui eelmistel aastatel on õpetajateks olnud 9. klassi õpilased
tundidest ära jooksnud ja ma ei tea, mis imevigureid veel teinud, siis sel aastal oli kõik palju
vaoshoitum, ent lahedam! Pärisõpetajad said
tõesti vabad olla, ning kuigi 9. klass on vahel
küll kõige hullem klass kogu koolis, siis usun,
et me tõestasime üht: ka meie suudame olla arukad ning korraldada midagi ISE, koos klassiga,
üksmeelselt ning jääda sealjuures lahedateks
ning säilitada oma pisikest kiiksu, mis nõuab
teistest erinemist.
Üks asi, mida ma õpetajate päeval tegutsedes õppisin, oli see, et ma ei hakka kunagi algklasside õpetajaks. Oh jumal! See päev oli nii
vaimselt kui ka füüsiliselt minu jaoks üks paras
õudus, sest väikseid taltsutada ning neile kõike
üksikasjadeni selgeks teha on ikka parajalt jube
küll. Olin päeva lõpuks nii väsinud, et mõtlesin
ainult, kuidas saaks võimalikult ruttu koju puhkama minna.
Samas oli I klassi õpetajaks olemine ka vahva
- väikesed lapsed, nad võivad ju küll lärmata ja
soovida, et neile kõik ette-taha ära tehtaks, aga
samas on nad nii toredad. Küll oli lahe vaadata
nende omapäraseid joonistusi või kuulda seda,
kuidas nad alles veerivad lugema, ning siis si-

Tähelepanu,
Rae valla elanikud,
kellel pole veel
perearsti!

simas teada, et kunagi loevad nad ju paremini
ja joonistavad paremini ja ehk mõtlevad kord
sellestki, kuidas möödus nende õpetajate päev
siis, kui nad olid I klassis.
Mängud, mida korraldasime päeva lõpus
koos õpetajatega, olid ka lahedad: asetasime
rõhu vaimsetele ülesannetele ning tegime ainult
ühe füüsilist tegevust nõudva mängu. Tundus,
et need tegevused meeldisid õpetajatele täitsa
hästi.
Kõige lõpuks tulime välja oma tordiga. Oli
ikka tore küll vaadata õpetajate näoilmeid! Sellist asja polnud ammu ükski klass teinud ning
me suutsime jälle hakkama saada millegi lahedaga ja mis peamine - omapärasega!
Mariin Virolainen
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane

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”
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Täiskasvanud õppija nädal Rae vallas
Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) toimub
Eestis üheteistkümnendat korda. Tänavuaastaseks teemaks oli “Erinevad üheskoos – kultuuridevaheline dialoog” ning ajavahemikul
11. - 17. oktoober viidi Rae vallas TÕN-i käigus läbi mitmeid harivaid loenguid.
Aiandusspetsialistist lektor Mati Laane
andis 11. oktoobril huvilistele väga põneva
loengu Euroopa aedadest. Loeng hõlmas infot
erinevatest aiakultuuridest, -kujundusest erinevates stiilidest ja tänapäevastest aiakujunduse trendidest.
12. oktoobril toimus Rae Kultuurikeskuses “Purgipidu”. Toidukultuuri käsitlev üritus
hõlmas endas hoidiste näitust ja degusteerimist ning tuntud tervisliku toitumise spetsialisti Aive Luigela loengut “Tervislikult aiaviljad purki”. Kohapeal oli võimalus osta A.
Luigela raamatut “Targalt toitudes terveks”
ja “Ravimtaimla”. Rae valla spordikeskuse
müügijuht Kairi Kadastiku juhendamisel õppisid kohaletulnud huvitavat tehnikat hoidisepurkide kaunistamisel.
Aive Luigela andis loengu tervislikust toitumisest ka bussikoolitusel, mille käigus külastati Vana-Veski kohvikut ja restorani Üksik

Rüütel.
Interneti püsiühendusega õpibussis jagasid karjäärinõustamise
spetsialistid infot õppimisvõimaluste kohta.
Rae Kultuurikeskuses 13. oktoobril toimunud lektorite Janno
ja Siret Seederi loeng “Feng shui
olemus ja seosed Eesti taustsüsteemiga. Feng shui rakendamise võimalused” osutus vallarahva seas
populaarseks, mistõttu korraldatakse ka jätkukursuseid (info www.
kultuur.rae.ee). Kohapeal müüdi
ka S. Seederi raamatut “Eesti oma
feng shui”.
Huvi tekitas ka tantsukultuuri
õpituba Line-tants, treeneriks Krista Rattus.
Rae Spordikeskuses andis ülevaate vaimu ja meele kooskõlast
treener Anne Tipner-Torn, kes tutvustas Pilatese treeningu saladusi.
Esteetika õpituba pakkus kultuurikeskuses 14. oktoobril võimaluse sukelduda ilumaailma: loeng
“Ilusa naise saladus” hõlmas
juuste hooldamist ja kosmeetikat (Wella esindaja, lektor Gerli
Kübar), käte ja jalgade hooldust
(Depile esindaja, lektor Maris
Rebane). Tekkinud küsimustele
vastas Jüri Kaubanduskeskuses
Tervisliku toitumise spetsialist Aive Luigela.
asuva ilusalongi OÜ Muskuslill
omanik Monika Kello. Samuti
natantsu õppimise võimalust. Treeneriks tantkingiti huvilistele hulgaliselt hooldusvasuklubi Royal juhataja Eve Aunver.
hendite testreid ja ilusalongi Muskuslill
Rae Spordikeskuses juhendas treener Teet
kinkekaardid.
Daaniel täiskasvanuid, kes veel ei oska ujuda
Jüri Gümnaasiumis tutvustasid eelklassi
või soovivad oma senist ujumistehnikat arenavamist Maria Tiro ja Anne Kloren. Loeng
dada.
oli suunatud peamiselt eelklassi lastevaneJüri Gümnaasiumis õpetati 16. oktoobril
matele.
kunstihuvilistele erinevaid siidimaalitehniRaamatukogude elektronkatalooge tutkaid. Siidimaali shibori-tehnikat, mida kutvustas Jüri raamatukogu juhataja Ülle
sutakse tihtilugu ka jaapani batikaks, valmib
Siska. Loeng andis infot sellest, millised
ca kolme tunni vältel sallile ja/või rätikule.
elektronkataloogid on raamatukogudes kaIluloengu lektor, Wella esindaja Gerli Kübar.
Koolitajaks Andres Maastik. Koolitaja Marje
sutusel, kuidas saada
Tahk õpetas tegema guta-tehnikas siidimaali.
teada, kas soovitud
Guta-tehnikas piiritletakse pinnad gutajoonraamat on Jüri raamatega ja edasi maalitakse. Koolitusel õpiti ka
tukogus olemas, kui ei
soolatehnikat, mida oli võimalik guta-tehniole, siis kuidas ja kust
kaga omavahel kombineerida.
selle saab. Loengu
Koolitaja Ester Salumets-New õpetas 17.
käigus sai proovida ka
oktoobril tiffani-tehnikas aknakaunistuste valise otsitavaid raamamistamist. Tiffani-tehnika on värvilise klaasi
tuid leida.
tinaga ühendamine.
15. oktoobril toimus
Jüri Gümnaasiumis
Täiskasvanud õppija nädal on rahvusvaõpetajate kogemusheline ettevõtmine, mis on elujõu saanud ligi
te vahetamise tund.
poolesajas riigis üle maailma. TraditsiooniliKoolitaja Ingrid Pukk
selt toimub see Eestis igal aastal oktoobrikuu
õpetas, kuidas muuta
teisel nädalal. TÕN-i eesmärk on tuua õppiainetund
huvitavamisvõimalused ning informatsioon inimestele
maks teatrimängude
lähemale ning selgitada, et enese pidev ametibaasil.
või huvialane täiendamine aitab elus edasi.
Ta n t s u k u l t u u r i
õpituba pakkus tantsusõpradele seltskonAiandusteadlane Mati Laane tutvustas erinevaid aiakultuure.
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Käesolevat õppeaastat alustati Jüri Gümnaasiumis uute tuultega
Kahel viimasel õppeaastal on Jüri Gümnaasiumis toimunud klassidevahelised spordivõistlused ja õppeaasta lõpuks on selgunud kooli
sportlikem klass. Selle tiitli pälvinud klass on
saanud tulemuste eest auhinna, milleks on olnud
võimalus terve klassiga mängida bowling’ut ja
paintball’i. Kooli sportlikem klass selgus mitmete võistluste kaudu, punkte jagati saavutatud
kohtade, klassijuhataja kohaloleku, plakatite ja
ergutusvahendite kasutamise eest. Võidu saavutas kõige rohkem punkte kogunud klass. Kõige
sportlikumaks klassiks on nimetatud juba kahel
järjestikusel aastal õpetaja Anneli Kontsoni
klass (praegune 11. reaalklass).
Sel õppeaastal on aga veidi teised lood, nimelt panid kultuur ja sport leivad ühte kappi ja
nüüdsest võisteldakse lisaks spordile ka kultuuriüritustel. Õppeaasta lõpuks saame teada, kes
on meist kõige sportlikumad ja kultuursemad.
Spordivõistlustest on sel aastal juba toimunud
teatejooksu- ning jalgpallivõistlused. Kultuuriüritustest toimus aga 23. oktoobril “3 minuti
tants”.
“3 minuti tants” toimus Jüri Gümnaasiumis
juba seitsmendat korda. Ka see üritus omandas sel aastal uue ilme. Eelnevalt on olnud igal
klassil vaba voli tantsu ettevalmistamisel, ei ole
olnud mingisuguseid ettekirjutusi peale tantsu
pikkuse, mis ei tohi ületada 3 minutit. Sel aastal
aga otsustasime ürituse põnevamaks muuta. Nimelt loosisime igale klassile kindla stiili, mida
ta peab oma tantsus kasutama. Üritusest võttis
osa 13 klassi, stiilideks olid kankaan, kantri,
moderntants, grease, rituaal, jumpstyle, rahvatants, iluvõimlemine, reiv, step, hiphop, aeroobika ja pulgatants. Kõik klassid olid palju vaeva
näinud ja oma stiili sisse elanud. Kasutati erinevaid abivahendeid ja kostüüme, lausa kolmel
klassil olid seljas rahvariided. Kasutati valgust
ja varje, laval võis näha isegi heinaga täidetud
käru. Ka õhtujuhid, kelleks olid 12. klassi õpilased Alice Kiviväli ja Mikk Raudsepp, olid väga
lustakad, ei häbenetud lauluviit üles võtta ega
tantsusamme demonstreerida, õhtujuht Mikk
tuli isegi kõhutantsuga suurepäraselt toime.
Etteastete hindamine toimus kahes vanuseastmes: 4.-7. klass ja 8.-12. klass. Otsuse langetas
žürii, mis koosnes viiest liikmest: Jane Kensap
(tantsutreener), Oliver Papp (Jüri Gümnaasiumi
tantsuõpetaja), Hellar Lill (Jüri Gümnaasiumi
riigikaitse õpetaja), Urmas Põldre ( Jüri Gümnaasiumi spordijuht) ja Robert Ossipov (Jüri
Gümnaasiumi ajalooõpetaja). Tantsu minimaal-

seks pikkuseks oli määratud 2 minutit ja maksimaalseks 3 minutit. Žürii hindas liikumispinna
kasutamist, kostüüme, valitud stiili kasutamist,
artistlikkust, stiilitunnetust ja sünkrooni ning
tantsu mitmekesisust. Samuti selgitati välja ka
mõlemas vanuseastmes parimad nais- ja meestantsijad. Parimad tantsijad said auhinnaks ühe
tantsutunni. Nooremas vanuseastmes valiti parimateks tantsijateks Lyseth Luts (6.c) ja KarlEerik Uibomäe (4.c), vanemas vanuseastmes
aga Mikk Kajasalu (9.c) ja Kadri Otsmaa (12.a).
Esikoha saavutanud klass sai auhinnaks võimaluse minna bowling’usse, teine koht vabapääsme Jüri Spordikeskuse ujulasse ning kolmas
koht suure puuviljakorvi.
4.-7. klasside seast valiti esikohale 6.c klass,
kelle stiiliks oli iluvõimlemine. Kavas kasutati
mitmeid abivahendeid: linte ja hularõngaid, mis
lisasid tantsule põnevaid elemente, ka kostüümid olid omapärased. Teise koha sai aga 4.a
klass, pulgatantsustiiliga. Laval oli nii poisse
kui ka tüdrukuid, kostüümideks olid valitud
rahvariided, abivahenditena kasutati suuremaid
ja väiksemaid pulki, mille abil jäljendati isegi
mõõgavõitlust. Kolmandale kohale tuli 6.b
klass, kelle stiiliks oli hiphop, nemad ei kasu-

tanud tantsimiseks mitte ainult lava, vaid ka
lavaesist pinda.
8.-12. klasside seast valiti esikoha vääriliseks
11. reaalklass, kelle stiiliks oli jumpstyle. Tantsu
alguses võis näha laval naervaid ja kädistavaid
tüdrukuid, kes jooksid poiste saabudes minema,
kuid tantsu vältel naasid. Tantsijatel olid seljas
rahvariided, kuid mitte traditsiooniliselt. Tantsu
lõpus võis nautida ka ühe noormehe soolotantsu.
Teise koha võitis 11. humanitaarklass, kelle stiiliks oli kantri, kostüümid olid väga stiilipuhtad:
kaabud, saapad, ruudulised pluusid, teksased.
Laval võis näha ka noormehi, heinaga täidetud
käru, hangu ning püstoleid. Kolmanda koha sai
aga 8.b klass, stiiliks kankaan. Laval olid kankaanile omaseid jalaheiteid tegemas ning hoogsalt ja rõõmsalt jalga keerutamas ainult poisid,
seljas seelikud või kleidid, peas parukad.
Samal ajal, kui žürii otsust langetas, said
pealtvaatajad nautida kahe koolibändi - Naked
Hoodi ja J- Crashi esinemist ning Sten-Kristjan
Saariku ja Anett Männiste vokaalset etteastet.
Katrin Leppik
Jüri Gümnaasiumi ÕOV president

8.-12. klasside arvestuses teise koha võitnud 11. humanitaarklass.

Rae Kultuurikeskuses 28. novembril kell 19.00
Komöödiateater etendusega

Meri ja Orav
Piletid müügil Rae Kultuurikeskuses
hinnaga 150.- ja  125.- krooni

Nagu pealkirigi ütleb, mängivad nad legendaarseid kujusid, kes sedapuhku kirjutuslauda pööningult alla veavad. See füüsiline töö
käib aga korüfeedele ilmselt üle jõu ja nii
nad sisustavadki aega vaimuka vestlusega,
mida võimaldab Kivirähu sädelev dialoog.
Autor: Andrus Kivirähk
Osades: Egon Nuter ja Andrus Vaarik
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Lagedi Põhikool tähistas rahvusvahelist muusikapäeva
koos Mihkel Mattiiseni ja Indrek Sarrapiga
1. oktoober on rahvusvaheline muusikapäev. Lagedi Põhikooli olid sel puhul külla kutsutud Mihkel Mattiisen ja
Indrek Sarrap. 9. klassi õpilastel järgnes
kontserdile eesti keele tund, milles nad
said ülesande kirja panna muljeid ja
mõtteid äsja toimunud üritusest. Kimp
nende arvamusi ongi lugeja ees:
Kärt Kütt: “Kontsert meeldis mulle väga.
Eriti paelus mind see, kuidas nad tutvustasid
erinevaid muusikainstrumente. Põnev oli ka

siis, kui nad mängisid klaverit ja kontrabassi.
Mihkel Mattiisen ja Indrek Sarrap jätsid varasemast hoopis parema mulje. Nad olid väga
lõbusad ja tegid palju kaasaegseid nalju. Vahva
oli seegi, kui nad ise meie ees muusikat tegid.
Tekkis tahtmine ka muusikat luua.”
Elis Käsper: “Kontsert oli huvitav ja pakkus pinget. Põnev oli kuulata erinevate pillide
ajaloost. Oleksin tahtnud kuulata, kuidas nad
parmupilli mängivad, aga neil ei olnud seda pilli kaasas. Kõige huvitavam oli kontserdi lõpp:
see inspireeris mindki midagi sellist tegema,
nagu Mattiisen ja Sarrap tegid.”
Eva Kroon: “Kontsert oli hästi läbi mõeldud. Ei tekkinud ühtegi mittevajalikku pausi.
Pille tutvustati väga huvitavalt. Mängiti palju
lugusid, mis mu tähelepanu köitsid. Tavaliselt
on kontserdid väga igavad ja üksluised ega huvita mind üldse. Sain palju naerda ja mulle jäid
isegi osad asjad nendest pillidest meelde, tänu
põnevale tutvustusele. Kõige rohkem meeldis
kontserdi lõpp. Oli üllatav jälgida, kuidas arvutiga muusikat tehakse.”
Mariam Tkatš: “Mulle meeldib muusika

ja sellepärast läksingi kontserdile. Ootasin pisut
teistsugust kontserti. Ei meeldinud, et pille näidati liiga kiiresti. Oleksin tahtnud neid rohkem
silmitseda ja uurida. Oli vähe vanu pille. Aga
mulle meeldis väga klaveripala, mida mängiti neljal käel. Väga ilus lugu oli. Veel meeldis
mulle tšello ning selle hääl. Olin pettunud, kui
nad näitasid viiulit, kuid ei mänginud seda. Ma
armastan viiulit. Hea arvamus kontserdist püsis
peaaegu lõpuni, aga selle asemel, et teha lõpus
arvutimuusikat, oleks võinud olla kena ja rahulik lugu tšellol ja klaveril.”
Mariin Virolainen: “See kontsert oli iseenesest täitsa huvitav ja lahe. Oli tõesti põnev
kuulata muusikainstrumentide ajalugu, sest
Mihkel Mattiisen ja Indrek Sarrap rääkisid seda
väga paeluvalt. Kihvt oli ka vaadata, kuidas nad
lava peal sõna otseses mõttes tsirkust tegid – nii
pillidega kui pillideta. Väga muhedad kujud!
Naerda sai palju ning see oli tore, sest alguses
ma arvasin, et tuleb mingi igav kontsert. Nautisin kontserti täiega ja kui see läbi sai, oli tunne,
et kõik oleks võinud natuke kauem kesta.”

Lagedi koolis oli TORE öö
L

agedi Põhikooli tugiõpilased Kristen Aigro, Kätlin Maal, Mariin Virolainen, Elis Käsper, Liis Kass, Linell
Raud, Kelly Luik, Robin Loigo ja nende
juhendajad Liisi Vesselov ning Mariina
Paesalu veetsid koolimajas tegevusrohke öö. Kooli tuldi laupäeva, 4. oktoobri
õhtul kell kaheksa ning lahkuti pühapäeva, 5. oktoobri hommikul kell viis. Mida
see öö endast täpsemalt kujutas, sellest
kõnelevad asjaosalised.
Mariin: “Kuigi selline üritus nagu TORE öö
toimus Lagedi koolis esimest korda, kukkus see
minu meelest üllatavalt hästi välja. See oli tõesti lahe. Vaatasime filme “Camp Rock” ja “Aumehed”, mis mulle väga meeldisid. Mängisime
erinevaid mänge nagu “Alias” ja “Twister” ja
muidugi sõime head-paremat. Oli mõnus veeta
öö koos laheda seltskonnaga ning naerda südamest. Mulle väga meeldis ja tahan kindlasti
järgmine kord ka sellisest asjast osa võtta, kui

võimalus on.”
Kätlin: “Mulle see öö meeldis ja võiksime
niisuguse öö veelgi korraldada, näiteks kord
veerandis. Mängud olid lahedad ja söögid olid
tipp-topp. Saime ilusasti algklasside mängude
õhtu ette valmistatud ja selle jaoks ka kena kuulutuse valmis. Lahe oli koolimaja mööda öösel
sokkides niisama ringi käia. Hommikul kell viis
koju jõuda oli ka põnev. Järgmine kord võiks
teha nii, et oleks koolimajas kella üheksani.”
Robin: “Äge öö oli. ”Camp Rock” oli äge ja
söögid olid head.”
Liis: “TORE öö oli kihvt. Filmid meeldisid
ja mängud olid huvitavad.”
Elis: “TORE öö oli huvitav ning mitmekülgne: oli mängu, tõsiseid teemasid, söömist ja filmide vaatamist.”
Kristen: “TORE ööl meeldisid mulle väga
need filmid, mida me vaatasime. Mõlemad kuuluvad minu lemmikfilmide hulka. Ka mängud
olid toredad. Eriti meeldis mulle „Aliast” män-

gida. Väga hea on ka see, et me suutsime midagi
kasulikku teha ja nooremate õpilaste jaoks mängude õhtu ette valmistada.”
Kelly: “Mulle meeldis film „Aumehed”, see
oli hästi lahe. “Camp Rock” oli ka päris hea.
Meeldisid mängud ja ka toit.”
Linell: “TORE öö oleks võinud kauem kesta.
Filmid olid ägedad, eriti “Aumehed”. “Twister”
ja “Alias” olid ka lahedad ja seltskond oli tore.
Selliseid öid võiks korraldada iga veerand.”

Koolivaheaja kolmapäev karaokega
Kui me ühel mõnusalt vihma tibutaval sügisese koolivaheaja kolmapäeval Jüri Noortekeskusesse
KARAOKELAULMISELE
jõudsime, oli üksjagu rahvast juba kohal ning
muusika mängis täie hooga. Hääl sooja teega
lahti tehtud, asusime laule valima. See osutus
raskeks, sest valida sai tõesti sadade laulude
hulgast. Saanud noortekeskuse juhataja Aivo,
noorsootöötaja Anne-Ly, Marina ning vahvate
karaoke-meremeeste laulmisest julgust juurde,
esitasid Marleen ja Jaanika Inese “15 magamata ööd”. Lõpuks said hoo sisse ka Mariette,

Merilin, Maribel, Anette ja Marii. Kõlas palju vahvaid lastelaule. Eriti armsalt kõlas laul
emast.
Vahepeal tantsisime limbot, kõige paremaks
limbotantsijaks osutus Anette. Oma muusikalisi teadmisi sai näidata muusikapalade äraarvamise mängus. Osales kaks võistkonda – Hea
Nimi ja Kalakesed. Kalakesed tundsid kõiki 10
laulu, nende vastased ei tundnud ära “Laiskvorsti laulu”.
Publik valis õhtu parimateks karaokelauljateks Marleeni ja Jaanika Vaidast. Eriti hästi tuli

neil välja Tanel Padari laul “Kuu on päike”.
Kahjuks just siis, kui õige laulutunne oli
käes, pidi üritus lõppema. Kuid tore on see, et
leppisime Jüri Noortekeskusega kokku kohtuda järgmisel karaokelaulmisel või mõnel muul
põneval üritusel Vaida koolis.
Asusime rõõmsalt koduteele, kinnitades
külge kingiks saadud helkurid.
Täname Jüri Noortekeskust ja Jüri noori
vahva õhtu eest.
Kristiina Suvi
Vaida kooli huvijuht
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Edukad malelahingud

18. oktoobril, samal ajal, kui Lagedi
krossirajal mürisesid mootorid, osalesid üheksa Lagedi noormeest Harjumaa
2008. a noorte meistrivõistlustel kiirmales. Võistluspaigaks oli Paul Kerese
nim Malemaja. Võistlejaid oli kokku 38.
Võistlused toimusid 15-minutilise mõtlemisajaga mõlemale võistlejale. Võistlus viidi läbi Šveitsi süsteemis seitsmevoorulisena. Võistlejad olid jaotatud
järgmistesse vanusegruppidesse:
kuni 10-aastased poisid ja tüdrukud – sünd
1998 ja hiljem,
kuni 14-aastased poisid ja tüdrukud - sünd
1994 – 1997,
kuni 18-aastased noormehed ja neiud
– sünd 1990 – 1993.
Toimus kaks turniiri – eraldi poistele ja
tüdrukutele. Selgitati noorte absoluutne paremusjärjestus, mille alusel toodi välja paremad
oma vanuseklassides.
Kui esitame siin absoluutedetabeli 14 esiEsireas vasakult: Kristjan Ainumäe, Tarmo Kasak, Kristen Sekk, Egert Sekk, Roman
mest kohta, leiate siit tabelist kaheksa Rae
Kasak; teine rida vasakult: Martin Kasak, Bahtijar Kulijev ja juhendaja Viive Tutt.
valla võistlejat:
koht
nimi		
sünni- omavalitsuskool
		
aasta üksus
Kristen Sekk oli noorteturniiri absoluutne
1
Sekk, Kristen
1996 Rae vald
Lagedi Põhikool
võitja 6,5 punktiga 7-st ning teda premeeriti
2
Gjulumjan, Liparit
1994 Maardu linn Maardu Põhikool
kuldmedaliga.
3
Kasak, Martin
1992 Rae vald
Jüri Gümnaasium
Tarmo Kasak võitis pronksmedali nelja
4
Noormets, Alex Hendrik 1999 Viimsi vald
Viims Keskkool
punktiga. Suurepäraselt esinesid ka Lagedi
5
Ainumäe, Kristjan
1994 Rae vald
Gustav Adolfi Gümnaasium
PK endised õpilased: Martin Kasak kuldme6
Kulijev, Bahtijar
1990 Rae vald
Tallinna Tehnikagümnaasium
dal 5,5 punktiga, Bahtijar Kulijev hõbeme7
Melis, Ullo
1992 Kernu vald
dal viie punktiga, Kristjan Ainumäe pronks8
Sominskaja, Ilana
1998 Maardu linn Maardu Gümnaasium
medal viie punktiga.
9
Maide, Rasmus
1998 Viimsi vald
Viimsi Keskkool
Tütarlaste turniiril meie vallast osalejaid
10
Tenno, Risto
1994 Saue vald
Järveotsa Gümnaasium
ei olnud.
11
Mihhaljuk, Maksim
1996 Viimsi vald
Viimsi Kool
12
Porila, Andree
1996 Rae vald
Jüri Gümnaasium
Peeter Böckler
13
Kasak, Tarmo
2000 Rae vald
Lagedi Põhikool
14
Kasak, Roman
1996 Rae vald
Lagedi Põhikool

Meil on, millest rääkida
Niimoodi jäi kõlama 16. oktoobril Rae Kultuurikeskuses toimunud Harjumaa noortefoorumi „Ütle ka“ sõnum, mida noored püüdsid sõnastada
kohvikuks kohandatud kultuurikeskuse saalis. Üle Harjumaa oli kokku
tulnud üle saja noore, kes tundsid muret oma kodukohas toimuva üle.
Noored vastasid vaid kolmele küsimusele: Kas maailm vajab muutmist?
Millised on suurimad probleemid/väljakutsed maailmas/Eestis? Kas muutus sõltub minust?
Igal kaheksaliikmelisel laudkonnal tuli leida küsimustele vastused, mis
paberile panduna said selgema ettekujutuse probleemidest kui sellistest:
kuidas igaüks oma kodukohas saaks ja tahaks kaasa aidata elu edendamisele. Iga küsimuse järel vahetati laudkondi, nii et noored pidid leidma uued
sõbrad, kellega edaspidi koos tööd teha. Et noortel kõht tühjaks ei läheks,
oli võimalus sama ajal saada kohvi, teed, vett saiakesi, küpsiseid, puuvilju
ja mahla, nagu tõelises kohvikus.
Võib arvata, et noored on passiivsed ja laisad või koguni hooletud ega
näita üles huvi mitte millegi vastu, kuid nähtu kohta saab hoopis midagi
muud väita: noored tahavad kaasa rääkida oma kodukoha arengus, tahavad, et neid ära kuulataks, ja tahavad näha tulemusi. Ei saa teha nii, et
tuleme nüüd kõik kokku, teeme koosoleku ja igaüks ütleb midagi, see ei
toimi noorte puhul. Pigem on vaja leida atraktiivseid ja innovaatilisi lahendusi, kuidas noortele anda võimalus kaasa rääkida, osaleda kogukonna
arenguprotsessis. Kehtib põhimõte – õpime tegutsedes. Nad näevad, et

nende arvamus loeb, neid on kuulda võetud ja lõppkokkuvõttes on midagi
muutunud muutuvas maailmas.
Loomulikult ei puudunud kohvikus meelelahutuslik osa, mille eest hoolitsesid Jüri Gümnaasiumi tantsutüdrukud ja Helena Märtinson, oli hea
silmale ja kõrvale.
Suur tänu kõigile, kes aitasid kohviku meeleolu üleval hoida.
Anne-Ly Suvi
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Motokross „Lagedi 2008“
I

lusal, päikesepaistelisel laupäeval,
18. oktoobril korraldas Rae Tehnikaspordi Klubi Kadaka külas järjekordse
motokrossi. Osales 67 mootorisportlast,
kellest 61 olid noored ja 6 sportlast veteranid (mootorispordis on veteran üle
40 aasta vanune võistleja). Võisteldi rahvusvaheliste määruste järgi ning peakohtunik oli Heino Aavasalu Türilt.
Võistlused toimusid järgmistes masinaklassides:
50 cm³ (võistlejad 5. sünnipäevast kuni 9.
aastani).
Selles masinaklassis kasutatakse kaherattalisi krossisõiduks kohandatud mootorrattaid, millel on ette nähtud järgmised parameetrid:
- esiratta läbimõõt maksimaalselt 12”
- tagaratta läbimõõt maksimaalselt 10”
- silindri kubatuur kuni 50 cm³
- automaatsiduriga ilma käikudeta mootorid.
Võistlesid 11 noormeest ning esikoha võitis Kristo Tarasov Roosna-Allikult. Teine oli
Andreas Hiiemägi ja kolmas Henry Vesilind.
Rae vallast võistlejaid ei olnud, kuid 7. koha
sai Kairo Katkosilt Karla Auto motoklubist.
Karla auto töökoda asub Peetri külas Tuleviku tee 4.
MINI MX (PIT-BIKE) (võistlejad alates
10. sünnipäevast).
Selles masinaklassis kasutatakse kaherattalisi krossisõiduks kohandatud mootorrattaid, millel on ette nähtud järgmised parameetrid:
- esiratta läbimõõt maksimaalselt 14“
- tagaratta läbimõõt maksimaalselt 12“

- neljataktilise mootoriga kuni 125
cm³.
Võistlesid kokku 41 sportlast, kusjuures 4 võistlejat olid tütarlapsed ja
6 võistlejat olid veteranid.
Esikoha sai Erik Pirn, Marko Lepiku ja Raimond Reiteli ees. Rae
valla võistlejatest said vastavalt 12.
ja 13. koha Kristo Kaste ja Hants
Lissmann
Tütarlastest sai esikoha Kristel
Raba, teine oli Kristin Karro ning
kolmas Tiinu Ehamäe. Rae valla
võistleja Kristin Kaste jäi neljandaks.
Veteranidest võitis esikoha Mati
Tagapere, Ago Palangi ja Kalvi
Kaste ees. Kalvi Kaste on Rae TSK
võistleja.
Quadracer (ATV) – neljarattaline motokrossi mootorratas.
Laste Quadracer (võistleja vanus
6. sünnipäev – 9. aastakäik)
Kubatuur 2 takti 50 cm³ – 100 cm³
ja 4 takti 50 cm³ – 150 cm³.
Võistlustules on Kristin Kaste”. Foto autor:
Maksimaalne laius 1035 mm.
Peeter Böckler
Peab olema vähemalt tagapidur.
Võistlejaid oli kokku 11. Võitis
Võistlejaid oli kokku 5. Esikoha võitis
Martin Adamson Kevin Jürima ja KarloLagedi poiss Raigo Klemm, teine oli KrisRemy Kallendi ees. Rae valla võistlejad ei
tof-Tiit Eelmäe ja kolmas Kaspar Haiba.
saanud oma sõiduriistasid korda.
Raja pikkus oli 800 meetrit ning võistlusJuunior Quadracer (võistleja vanus on
10. sünnipäev kuni 14. aastakäik).
Kubatuur 2 takti 100 cm³ – 200 cm³ ja 4
takti 150 cm³ – 250 cm³.
Maksimaalne laius 1035 mm.

teks kohandasid raja TSK Rae juhatuse liikmed Hillar Lissmann ja Aivar Klemm.
Kohtumiseni võistlusel „Lagedi 2009“!

Peeter Böckler

Vaida Põhikool tähistas
145. aastapäeva
L

aupäeval, 25. oktoobril kogunes Vaida koolimajja hulk
endiseid ja praeguseid õpetajaid
tähistama kooli 145. aastapäeva.
Koolidirektor Indrek Uuemaa pidas
pärast õpilaste muusikalist ja sõnalist
etteastet pika kõne kooli ajaloost ning
avaldas tänu kooli endistele direktoritele ja pikaajalistele õpetajatele.
Rae Vallavalitsus kinkis koolile
hiiglasliku kaardi, millel nooltega
märgitud Vaida kooli ning vallamaja
asukoht ning vallavanem Raivo Uuk-

kivi pani temale omase huumoriga koolidirektorile südamele tihedamini leida tee vallavamajja.
Juubeli puhul õnnitles kooli teiste hulgas
ka Harju Maavalitsuse esindaja.
Vaida kool sai alguse 1863. aastal, kui viis
poissi ja kaheksa tüdrukut kogunesid õppetöö alustamiseks Kolga-nimelisse tallu. Esimese oma maja sai Vaida kool 1868. aastal.
Aegade jooksul on koolil olnud üle kümne
erineva nime, Vaida on olnud neis kõigis
läbi aegade.
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Jüri Perekoor ja Jüri Segakoor tähistasid juubeleid
O

ktoobrikuu viimasel päeval kogunesid Rae valla
laulusõbrad kultuurikeskusesse, õnnitlema Jüri Segakoori 40. ja Jüri Perekoori 15. juubeli puhul.
Sünnipäevalisi oli tulnud õnnitlema Jüri Vilistlaskoor, Rae
Kammerkoor, tantsurühmad Sukad&Tagi ja Jüri-Marid ning
muidugi Rae Vallavalitsus.
Sega- ja perekoor andsid meeltliigutava kontserdi. Kahe laulu
esitamisel ühinesid nendega ka õnnitlejad-koorid, millest kujunes ühendkooride võimas lauluesitus. Peolt ei jäänud kõrvale ka
tantsuansamblid.
Sünnipäevatorte maitstes laulsid juubilarid ning nende külalised ühiselt vanu ja häid, kõikidele eestlastele tuntud laule.
Sünnipäevaõhtut juhtis maestro Anti Kammiste, kes saatis ka
ühislauljaid elektriklaveril.
Jüri Segakoori asutajaks 1968. aastal oli Henn Kärp, praegu
juhatab koori Kristi Toomra ja kooris on 26 lauljat. Segakoor on
osalenud maakondlikel laulupäevadel, üldlaulupidudel, Tuljaku
võistulaulmisel ning Laulusilla üritusel.
Jüri Perekoor loodi 1993. aastal. Aktiivseid lauljaid on kooris 11 perekonnajagu, koori juhendab tema sünnist alates Rutt
Ridbeck.
Palju õnne!

EAKATE
TERVISEVÕIMLEMISE UUS
HOOAEG ON
ALANUD!
Ootan kõiki, kes soovivad panustada tunnikese
oma tervise heaks, igal
teisipäeval kell 12.00
Rae Kultuurikeskusesse.
Peale võimlemist kosutav saun.
Kaasa võtta mugav riietus ja hea tuju!
Täiendav info:
605 6759 või 5647 4797,
virvesepp51@hot.ee
Virve Sepp
treener

FC Jyri CUP
J

algpalliklubi FC Jyri, Rae Spordikeskuse ning Rae vallavalitsuse ühise
koostööna toimus 19. oktoobril spordikeskuse staadioni kunstmurul juba kaheksas iga-aastane FC Jyri CUP.
FC Jyri pani koos jalgpalliklubiga Tallinna Kalev 1997. aastal sündinud ja noorematest poistest ja tüdrukutest kokku ühisvõistkonnad.
Esimese koha saavutasid 1997. aastal sündinud poiste I võistkond. Väga hästi esinesid
ka 1998. aastal sündinud poisid, kes endast
aasta vanemate seas saavutasid neljanda
koha, jättes seljataha näiteks 1997. aastal
sündinud poistest moodustatud Keila JK ja
PSK Alexela meeskonnad.
1999. aastal sündinute ühisvõistkond saa-

vutas tubli kolmanda koha, olles sunnitud
alistuma vaid FC Kotkase võistkondadele,
küll aga alistasid nad 1998. aastal sündinutest moodustatud JK Kalevi II võistkonna.
Suurepärase debüüdi tegid 2000. aastal
sündinud, kes kaotasid 1999. aastal sündinute klassis teise koha võitnud FC Kotkale
vaid 0:1.
Kahetesitkümnele ”jalkamansale” oli kaasa elama tulnud suur hulk ergutajaid. Kõiki
võistlusel osalenuid premeeriti medaliga ja
platsil olnutele pakuti turgutuseks limonaadi
ja šokolaadi.
Kontakt: Jalgpalliklubi FC Jyri
Toomas Klaas, toomas@fcjyri.ee
tel. 513 3269

FC Jyri noored jalgpallurid Erik Toomet (peaga palli püüdmas) ja
Ivar Veskus (seljaga).
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Jüri Gümnaasiumi õpetajad võitsid korvpallis
O

ktoobrikuise koolivaheaja alguses
kogunesid Rakveresse kümned
õpetajate tiimid, et omavahel korvpallis
mõõtu võtta. Võisteldi kolmes liigas, kus
esimeses ja teises liigas olid varasematel aastatel osalenud võistkonnad, kuid
kolmandas liigas olid enamuses uustulnukad. Esmakordselt osales sel aastal ka
Jüri Gümnaasiumi esindus.
Esmaspäeval mängiti oma alagrupis, kus
võideti Inglise Kolledži, Rakvere Gümnaasiumi ja Raudna kooli võistkondi. Kõige
suuremalt võideti Viljandimaa Raudna kooli
tulemusega 44:38 ja Rakvere Gümnaasiumi tulemusega 43:37. Tasavägiseim oli aga
võistlus Inglise Kolledžiga, kus jürikad jäid
peale vaid kahe punktiga.
Teisipäeval toimunud finaalmängus kohtuti Lihula kooliga Läänemaalt. Finaal oli
põnev, kuid suuremas osas kontrollis seda
Jüri võistkond, kes hoidis kogu mängu jooksul 10-11-punktist vahet. Lihula võideti 43:
32 tulemusega ning uhke karikas kuuluski
Jüri Gümnaasiumile.
Jüri Gümnaasiumi võidukas tiimis olid
kehalise kasvatuse õpetajad Siim Palu, Jens
Vendel ja Laura Kärson, algklasside õpetaja
Anli Vahesalu ja tantsuõpetaja Oliver Papp,
sporditöö juht Urmas Põldre ning külalisliikmena Tabasalu Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Milvart Vaaks.
Tänu kolmanda liiga võidule läheb Jüri
Gümnaasiumi õpetajate võistkond järgmisel
aastal teise liigasse esiliiga kohta püüdma.

Jüri Gümnaasiumi õpetajate tiim oli Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Haridusameti
poolt korraldatud traditsioonilisel koolidevahelisel korvpallivõistlusel ainus Rae valda
esindanud kool.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi sporditöö juht

Jüri Gümnaasiumi õpetajate võidukas korvpallitiim.

Jüri Gümnaasiumi esimesed klassid võistlesid teatejooksudes

K

aks nädalat enne sügisest koolivaheaega toimusid Jüri Gümnaasiumis traditsioonilised teatevõistlused esimestele klassidele. Toimekal teisipäeval
oli kogunenud sportlikele ühendikele
palju kaasaelajaid, kelle ergutused täitsid terve võimla ning isetehtud plakatid
palistasid pealtvaatajate rida.
Esimene võistlus oli üle tõkete hüppamine ja üle pingi jooks, mis lõi kohe osalejatel
silmad särama. Enne laste võistlustulle astumist näitasid kehalise kasvatuse õpetajad
ette raja läbimise nipid, millest oli võistlejatel hea snitti võtta. Poisid kiitsid pärast
võistluspäeva, et neile väga meeldis üle pingi jooksmine ja üle tõkete hüppamine.
Teiseks alaks oli topispalli veeretamine.
Olenemata ligi kilosest pallist, tulid kõik
väikesed võistlejad sellega hästi toime.
Kolmandaks võisteldi tennisepallide viimises ämbrisse ja üleskorjamises. Ootamatust tõi võistluste käiku see, et nii mõnigi
tennisepall ei tahtnud ämbrisse pidama jääda
ja sealt välja vupsates sundis selle aja peale
juba kaugele jooksnud võistlejat ülesande
juurde tagasi pöörduma.
Neljandaks alaks oli osavuse treenimiseks
mõeldud värviliste markerite mahapanemi-

ne ja üleskorjamine.
Viiendaks oli traditsiooniline teatejooks,
kus edu tagas lisaks kiiretele jalgadele ka
teatepulga korralik käest kätte andmine. Erinevalt viimastest olümpiamängudest tulid
Jüri Gümnaasiumi pesamunad sellega edukalt toime.
Viie ala kokkuvõttes oli ülekaalukalt võidukas 1.a, kellele järgnesid 1.c ja 1.e. “1.a
peabki võitma, kuna oleme a klass,” kommenteeris omade edu Hanna 1.a klassist.
Teatevõistlust kiitis ka 1.a klassijuhataja Rita Laur: “Võistlus oli konkreetne, läbi
mõeldud, hästi ette valmistatud ning sujus
ladusalt.”
Jüri Gümnaasiumi sporditoimkond on
veendunud, et noortes tervisliku ja sportliku eluviisi kujundamine algab juba varasest
east mänguliste võistluste ja positiivse hasardi kaudu. Nii õpivad lapsed juba varakult
end proovile panema ning tulevikus võistlevad meeleldi nii oma kooli kui ka Rae valla
eest.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi sporditöö juht

Jüri Gümnaasiumi 1. a klassi võiduka teatevõistkonna liige Markus Nahkur võistlushoos.
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PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
3. oktoobril toimus Tallinna ringteel Jüri lähistel avarii.
3. oktoobril põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja.
13. oktoobril toimus Tallinna ringteel Lagedi lähistel avarii.
14. oktoobril põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja.
24. oktoobril põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja.
24. oktoobril purunes Peetri külas Läike teel gaasitoru.
24. oktoobril likvideeriti Tallinna ringteel õlireostus.
27. oktoobril toimus Tallinna ringteel Kurna lähistel avarii.
28. oktoobril toimus Tallinna ringteel Lagedi lähistel avarii.

POLITSEITEATED
1. oktoobril varastati Rae vallas Vaida alevikus Vana-Tartu maanteel olevast kauplusest sigarette ja alkoholi. Kahju on selgitamisel.
3. oktoobril varastati Rae vallas Assaku alevikus ettevõtte territooriumilt ehitusmaterjale. Kahju on 40 000 krooni.
7. oktoobril varastati Rae vallas Assaku alevikus Tiigi põigul eramajast kütust ja riideid. Kahju on 3 660 krooni.
11. oktoobril kella 11.30 ajal saabus teade, et Jüri alevikus Rae
vallas on varastatud suvilast mootorsaag. Tekitatud varaline
kahju 5 000 krooni.
13. oktoobril kella 17.52 ajal laekus politsei teade, et 44-aastane
Sergei varastas Rae vallas Rapla maantee ääres asuvalt RMK
laoplatsilt puid. Kahtlustatav toimetati politseiosakonda.
15. oktoobril kell 15.30 laekus politseile teade, et Peetri külas
Rae vallas on sisse murtud korterisse, kust on varastatud teler,
sülearvuti ja väärisesemeid. Varaline kahju 28 000 krooni.
15. oktoobril kell 00.22 laekus politseile teade, et Peetri külas
Rae vallas on varastatud arvuti ja sularaha. Varaline kahju 23
050 krooni.
16. oktoobril kella 00.01 ajal varastati Jüri alevikus Rae vallas
roller, varaline kahju 18 500 krooni.
17. oktoobril kell 16.00 löödi Rae vallas Aruvalla külas 1975.
aastal sündinud meesterahvast.
25. oktoobril varastati Rae vallas Järvekülas Susi teel talu abihoonest erinevaid santehnilisi ja elektrilisi seadmeid. Kahju on
47 000 krooni.
26. oktoobril varastati Rae vallas Peetri külas sõiduautost makk,
navigatsiooniseade ning dokumendid. Kahju on selgitamisel.
27. oktoobril kella 07.15 ajal laekus politseile teade, et Reti teel
Peetri külas Rae vallas on majja sisse murtud, tõenäoliselt vargil
käidud. Kahju ja asjaolud selgitamisel.
27. oktoobril kella 18.15 ajal laekus politseile teade, et Tamme
teel Aaviku külas Rae vallas on varastatud teler. Varaline kahju
50 094 krooni.
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Ära riski oma eluga!
Mängisin oma toas. Äkki hakkas teises toas suitsuandur kõvasti huilgama. Tegin ukse lahti. Tuba oli suitsu täis. Ehmusin
väga. Hakkasin karjuma ja kutsusin köögist emme. Toa seinakontakt põles raginal.
Emme lülitas elektrikapist voolu välja ning kutsus naabri
appi. Kontaktis põlesid vanad elektrijuhtmed. Ümber kontakti põles tapeet. Plastmass oli sulanud. Kartsin, et diivan ja
kardinad lähevad ka põlema. Õnneks jõuti tuli enne ära kustutada.
See lõik ei ole võetud juturaamatust, nii võib juhtuda igaühega. Õnnetuse eest pole kaitstud keegi, ka kõige ettevaatlikumad meist. Iga-aastase kütteperioodi algul aga peaks tuleohutuse peale eriti tõsiselt mõtlema.
1. juulist 2009 muutub suitsuandur igas Eesti kodus kohustuslikuks. „Kuid miks selle ümber nii suur kära,“ võib nii
mõnigi meist küsida. Et seda selgitada, tuleks kõigepealt ära
seletada, mis juhtub hoone sisetulekahju puhul.
Tulekahju eluhoones saab alguse üldjuhul väikestest tulekolletest (küünal, katkine elektripistik vms) ning areneb umbes 5 minutiga täispõlengu faasi. Näiteks küünlaleegi ulatusse sattunud kardinad võivad üleni leekides olla juba kahe
minutiga. Sisetulekahjul tekib hapnikuvaeses keskkonnas põlemise tõttu tavalisest rohkem mürkgaase – tuntuim neist on
vingugaas (CO).
Kõrge temperatuuri ja mürgiste gaaside tingimustes võib
inimene hukkuda juba 5 minuti jooksul. Põlevasse ruumi jäänutel on pääsemislootust ainult tulekahju algstaadiumis. Suurimasse ohtu satuvad inimesed, kes õnnetuse hetkel magavad,
kuna meie organism ei anna meile märku õhus levivast vingust. Hoiatav – põletust ja valu tekitav kuumus – jõuab aga
kohale alati pärast suitsu.
Suitsuandur on abimees, mis valju ja iseloomuliku heliga juba
tulekahju algstaadiumis
(u 40 sekundi jooksul)
ohust märku annab. Sel
juhul jõuab inimene veel
ohutult evakueeruda või
paremal juhul ohuallika
ise käepäraste vahenditega kustutada. Kurb tõsiasi
on, et eriti maapiirkonnas
ei pruugi päästjad piisavalt kiiresti kohale jõuda.
Just seetõttu tuleb oma
elu ja vara pärast eelkõige ise muret tunda ning miks mitte ka
naabri majal silma peal hoida.
Päästeteenistus kutsub kõiki üles mõtlema oma turvalisuse
peale. Lihtsaim ja odavaim investeering elu ja vara päästmiseks on suitsuandur, mis muutub Eesti kodudes kohustuslikuks alates 1. juulist 2009.
Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus
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Miks on helkur vajalik?
Mida kohustab seadus?
Liikluseeskiri § 22. Kahesuunalisel asulavälisel teel, kus puudub kõnnitee, peab jalakäija
liikuma ainult vasakpoolsel teepeenral, viimase
puudumise või käimiseks sobimatuse korral aga
sõiduteel selle vasaku ääre lähedal, kusjuures
halva nähtavuse korral või pimedal ajal valgustamata teel tohib sõiduteel liikuda ainult ühes
reas.
Liikluseeskiri § 25. Halva nähtavuse korral
või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustamata teel
liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või
süüdatud laternat.
Kui kaugelt autojuht pimedas liikuvat jalakäijat näeb?
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat
lähitulede valgusvihus alles 30-40 m kauguselt.
Pimedas sõites häirivad juhti veel vastusõitvate
autode tuled, kriimustused ja mustus esiklaasil
või vihm ja udu. Halb ilm võib peaaegu poole
võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat märkab. Halvemal juhul
on see vaid 15-20 meetrit, mis ei ole piisav, et
juht suudaks pidurdades jalakäijale otsasõitu
vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond
kuival teekattel ligikaudu 70 meetrit. Märjal või
lumisel teekattel on peatumisteekond märgatavalt pikem.
Seega: Suure kiirusega sõites on lähituledest valgustatud teelõik palju lühem peatumiseks vajalikust.
Kui kaugelt näeb autojuht helkurit?
Korralik helkur on auto lähitulede valguses
nähtav juba 130-150 meetri kauguselt. Autojuhile jääb seega piisavalt aega, et reageerida ja
mööduda helkurit kasutavast jalakäijast ohutult.
Seega: Helkur on vajalik, et autojuht pimedas liikuvat jalakäijat juba varakult märkaks ning jõuaks reageerida.

Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid. Püsivalt kinnitatav helkur on tavaliselt kangale õmmeldud või liimitud juba vabrikus. Samas on igaühel võimalik oma riietele
kauplusest ostetud helkurpaela ise õmmelda või
kuumkinnitusega helkurmaterjal triikraua abil
kleepida. Rippuv helkur kinnitatakse riietele
haaknõela ja paela abil; veniv helkurpael lihtsalt
tõmmatakse varruka või püksisääre peale.
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks
nähtav võimalikult mitmest suunast. Kuna maanteel peab kõndima vasakpoolsel teepeenral, siis

tuleb rippuv helkur paela ja haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele, näiteks tasku serva külge nii, et helkur jääb
rippuma umbes põlve kõrgusele (umbes samal
kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled). Päeval,
kui helkuri kasutamine ei ole vajalik, saab sel
moel kinnitatud helkuri panna taskusse. Oluline
on jälgida, et helkur jope või mantli ääre alt välja paistaks. Veniva helkurpaela võib samal põhimõttel parempoolse varruka peale tõmmata.
Mitme helkuri olemasolul on kõige turvalisem
kasutada kahte helkurit korraga, ühte paremal ja
teist vasakul küljel.
Õmmeldavast või kleebitavast helkurmaterjalist kujundeid või ribasid tuleks kinnitada
rõivaste sobivatesse kohtadesse arvestusega, et
helkurid oleksid nähtavad nii eest, tagant kui ka
küljelt.
Pimedas liikudes suurendab jalakäija märgatavust ka hele riietus.
Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur
peegeldab temas olevatele peegelpindadele langenud valguskiire tagasi valgusallika suunas.
Kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, tuleks helkur uue vastu vahetada, kuna tema valgust peegeldav toime on märgatavalt väiksem
kui tervel ja puhtal helkuril.
Seega: Helkur tuleb riietele kinnitada
nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest
suunast. Maanteel tuleb kõndida alati vasakpoolsel teepeenral, st autode sõidusuunale
vastupidises suunas.
Mida räägib liiklusõnnetuste statistika?
Jalakäija ja jalgratturi risk sattuda liiklusõnnetusse on pimedal ajal mitmekordne võrreldes hea nähtavusega päeva ajal. Aastate lõikes
võib täheldada, et liiklusõnnetuste tagajärjel üle
poolte jalakäijatest ja iga viienda jalgratturi vigastumine või surmajuhtum leiab aset pimedal
või hämaral teel. Viimaste aastate statistika andmeil kasutasid helkurit vaid üksikud õnnetusse
sattunud inimesed .
On iseloomulik, et suurem osa pimedal ajal
jalakäijatega toimunud õnnetustest on aset
leidnud asulavälisel teel, samuti täiskasvanud
inimestega. Ligikaudu kolmveerand asulavälistel teedel hukkunud jalakäijatest on aktiivses tööeas, 25-65-aastased inimesed. Sõidukite
suure sõidukiiruse tõttu lõpevad asulavälisel
teel toimunud otsasõidud kas jalakäija surmaga või üliraskete vigastustega. Sageli on õnnetused seotud kas vales teeservas kõndimisega
(sõidukite liikumise suunas samal teepoolel,
kus jalakäija ei näe tagant lähenevat sõidukit),
sõiduteel hääletamisega või ootamatu sõidutee
ületamisega.
Käesoleva aasta üheksa kuuga on pimedal
ajal asulavälisel teel toimunud liiklusõnnetustes
hukkunud juba 14 inimest.
Kas helkurit kasutatakse?
Tänu helkuri kasutamisele suunatud teavitustööle on jalakäijahelkuri kandmine aasta-aastalt
suurenenud nii laste kui ka täiskasvanutest liiklejate seas. Helkurite kandmist ja kampaania tu-

lemusi on mõõdetud ASi Emor poolt läbiviidud
küsitlusuuringutega ning paralleelselt on jälgitud muutusi liiklusõnnetuste statistikas.
• Eesti Tervisekasvatuse Keskuse poolt läbiviidud täiskasvanud elanikkonna terviseuurimuse andmetel kandis 1995/1996. a seisuga
helkurit vaid 6% Eesti täiskasvanud elanikkonnast (võrdluseks Soomes 37%).
• 2003. aastal Emori poolt läbiviidud küsitlus
uuringu andmetel kandis helkurit reeglina või
sageli juba 45% täiskasvanutest ja 85% lastest,
mis on täiesti võrreldav Põhjamaades saavutatud vastavate näitajatega.
• Järgnevatel aastatel on helkuri kandmine
(tavaliselt või sageli) kasvanud veelgi, ulatudes
2007. aasta detsembris Emori poolt läbiviidud
küsitluse andmetel 63%-ni täiskasvanutel ja
91%-ni lastel.
Millistele nõuetele peab helkur vastama?
Et helkur teda kandvat inimest kaitseks, peab
see olema autojuhile selgelt nähtav küllaltki
pika vahemaa tagant. Sellepärast on jalakäijahelkurile kehtestatud kvaliteedinõuded nii valguspeegelduse, pinna suuruse kui ka mitmete
muude parameetrite osas. Paraku on Eesti turul
igal aastal liikvel ja avastatud helkureid, mis
kehtestatud nõuetele ei vasta, mis omakorda
tähendab seda, et sellised helkurid ei paku neid
kandvatele isikutele piisavat kaitset. Libahelkurite avastamise teeb keeruliseks asjaolu, et
mittekvaliteetset helkurit on korralikust helkurist palja silmaga väga raske, kui mitte võimatu
eristada. Helkuri kontrollimiseks võib igaühele
soovitada katse läbiviimist pimedas autotulede
valguses, teades, et korralik helkur on auto lähitulede valgusvihus selgelt nähtav juba 130 - 150
meetri kauguselt. Helkurite laboratoorset kontrolli on Eestis võimalik läbi viia Tartu Ülikooli
Füüsikainstituudis.
Helkurile esitatavate nõuete osas peab silmas
pidama järgmist:
• jalakäijahelkur on EL Direktiivi 89/686/
EMÜ kohaselt isikukaitsevahend;
• helkur, mida kasutab jalakäija, peab vastama standardi EVS-EN 13356 “Nähtavust parandavad vahendid mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded” nõuetele;
• helkuril või selle pakendil peab olema CEmärgistus koos viitega helkuri standardile EN
13356:2001 vastavuse kohta ja muu nõuetekohane informatsioon (helkurite valmistaja ja
maaletooja andmed), ning pakendil peab olema
või pakendisse peab olema lisatud helkuri riigikeelne kasutusjuhend;
• pakutavate helkurite kohta peab olema esitatud sertifikaat, mis tõendab helkurite vastavust
standardis EN 13356:2001 esitatud nõuetele;
• helkuri kvaliteedile, pakendamisele ja tähistamisele esitatud nõuetest peavad kinni pidama kõik jalakäijahelkurite tootjad, müüjad ja
mistahes muul moel nende levitajad;
• helkurite kvaliteedi üle teostab järelevalvet
koostöös Maanteeametiga Eesti Tarbijakaitseamet.
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Kutsume Harjumaa ja Tallinna kodanikeühendusi,
ettevõtjaid ja muidu huvilisi osalema 2-päevasel koolitusel

Kuidas alustada lapsehoiuga?
Koolitus on suunatud alustavatele lapsehoiuteenuse pakkujatele toetamaks kvaliteetse teenuse kujunemist ja osutamist
Koolituse käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:
- erinevad lapsehoiu vormid ja lapsehoiuteenus
- milline juriidiline vorm valida teenuse pakkumiseks
- seadusandlusest tulenevad nõuded ja tingimused teenuse pakkumiseks
- teenuse rahastamine ja võimalused teenuse arendamiseks
- lapsehoiuteenuse aktuaalsed probleemid
- erinevad praktilised näited praegustelt teenuse osutajatelt
Koolituse viivad läbi Kaire Kukk, Eda Sikk ja teised koolitajad
Eesti Lapsehoidjate Kutseliidust. Lisaks jagavad on praktilisi kogemusi lastehoid Naljatilk, lasteaed-pereklubi Väike Päike ning
Hiirekese Mängutoa loojad ja esindajad.
Toimumisaeg: 27-28. november 2008 (kell 10.00-16.30)
Toimumiskoht: Mustpeade Maja (Pikk tn. 26, Tallinn)
Osavõtutasu: 340 krooni.
Arve väljastame peale registreerimist.
Registreeruda saab kuni 20. novembrini Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuses telefonil 656 6641 või e-mailil juta@hedc.ee.
Lisainfo ja küsimuste korral palume ühendust võtta eelpool
nimetatud kontaktidel.
Koolituse rahastaja:

HASARTMÄNGUMAKSU
NÕUKOGU
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Oma ilu ja tervise eest
hoolitsemine on osa
täielikust heaolust!

Mi
Vida
Ilu- ja tervisesalong
Kallid kliendid!

Tervisekapsli protseduur

koos keha- ja näohooldustega nüüd

Soolakambri perepileti võitis Raili Aasma.
Palju õnne!
Oleme avatud
Mõisa tee 10
(Jüri Ehituskaup, II korrus),
Jüri, Harjumaa
Tel. 5665 1057, 608 0866

Müüa kottidesse (40 l)
pakitud

kaminapuid

(kask, lepp, saar, okaspuu)

ja kottides (25 kg)
ümmargust

puitbriketti
Tellimine tel. 524 4969

NB! Oleme kolinud Jüri
Kaubanduskeskusesse
sisse.

• Suur valik erinevaid
tervisetooteid
• Massaaž
Tel. 607 6464
www.tervisepood.ee

E-R 10.00 – 19.00
L 10.00 – 15.00
E-P Suletud
www.mivida.ee

Jüri Õmblusvabrik pakub tööd

õmblejale ja
abi-töölisele

(niitide lõikus valmistootel,
sobib ka pensionärile).
Tükitöö palk, töö ühes vahetuses, puhkus suvel ja pärast jõule.
Asume Jüris,Metsa 2A
(ELVESO katlamaja taga).
Tel. 502 0262, 504 1345
Vaata lisa www.clothingfactory.ee

Jüris tegutsev
lastehoid Naljatilk pakub

osa-ajaga tööd

rõõmsameelsele,
aktiivsele ja lastesõbralikule inimesele.

Töö sobib lapsepuhkusel
olevale emale või ka
pensionärile.
Täpsem info telefonil
5621 8648 ja e-mailil
lastehoid@naljatilk.ee

MARX RMP OÜ
Hoian Teie
raamatupidamise korras.
Jooksev raamatupidamine
ja aruanded.
Hind kokkuleppel.
Tallinn, Mõigu, tel. 505 1982

Paigaldustööd
Sanitaartehnilised tööd
Elektritööd
Ventilatsioonitööd
Pisiremonttööd
Tel. 501 7059
www.pisitood.ee info@pisitood.ee

november 2008
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TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

A

VÕL

ABI

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

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)

OÜ KOKPIT AUTOTEENINDUS

A

VÕL

ABI

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

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)
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Novembris kommikampaania ja lõpupidu 10.11-30.11

PANEME POE KINNI JA MÜÜME LAO TÜHJAKS
Alates detsembrist avame
uue veebipoe tuttaval lehel

www.jbt.ee

%
5
-1

-25

%

-30%

-20%

Alates detsembrist sulgeme Aruküla tee 29
Jüri Kaubanduskeskuses asuva kaupluse!
Jüri alevikus jääb toimima Mõisa tn 10
Jüri Ehituskaupade 2. korrusel asuv
teeninduspunkt!
Vabandage ebameeldivuste pärast!
Äriklienditeeninduse osas muudatusi ei toimu!

10-30. november anname iga uue või täidetud
toonerikassetiga kaasa karbi maitsvaid
Kalevi šokolaadikompvekke.

Kassette saab täita pea kõikidele printeritele,
faksidele ja koopiamasinatele.
Küsi personaalset pakkumist tel: 6216112

Tutvuge meie pakutava tootevalikuga klõpsates
sellele pildile või külastage meie kodulehte
internetis aadessil: www.jbt.ee

TELLIMUSED TUUAKSE TEIENI TASUTA!

Premeeri ennast juba täna ja tee tellimus
telefonil: 6012120 või e-mailiga: pood@jbt.ee

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

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Jüri Kaubanduskeskuses
Aruküla tee 29, 75301 Jüri

Avatud: E-R: 9-18
Tel: 62 16 112 & 52 55 363
E-post: pood@jbt.ee
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• SISEVIIMISTLUS JA REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne.);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.);
• VÄIKEEHITUS
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.

Pakume tööd

majahoidjatele
Jüris.
Tel. 516 7360, 633 1800

Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.

Absint OÜ pakub
alljärgnevaid teenuseid:

OÜ VISARI METALLITÖÖD

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

• Puhastusteenus (igapäevane koristus,
ehitusjärgne puhastus, akende pesu, põrandate süvapesu jne.)
• Aednikuteenus
• Kojameheteenus
• Muru niitmine ja trimmerdamine
• Haljastustööd
Kontakt: Absint OÜ, tel: 5692 4704
E-mail: kristiine@absint.ee
Koduleht: www.absint.ee
KÜSI PAKKUMIST!

Kale
vi te
e
Põrguvälja tee

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

Taevavärava tee

Põrguvälja tee

Tartu mnt.

ONNINEN

KALEV

PIPELIFE

Peterburi mnt.

Jüri

november 2008

ALPTER
GRUPP

TEHNOÜLEVAATUS
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Eritellimus mööbel
Köögid, garderoobid, esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel

REKLAAM

LAS TOOVAD TAKSOGA KOHALE...

Müüa
sõelutud
mulda,
Küsi infot:
56 610
792 täi56 290 229;
633 3215
tepinnast,
liivaTel:
ja killustikku.
Faks: 633 3275
Transpordivõimalus.
info@uukren.ee
Tel: 509 6546
www.uukren.ee

Üldehitus- ja remonttööd
korteritele ja eramutele
elektri- ja santehnilised tööd

Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

november 2008

Kui teil katlas ahjuküte otsa saab,
helistage Alexela kütusetaksole

KÜTUSETAKSO

Tellimine: tel. 650 8508

www.alexela.ee

Avatud on uus ametlik

SAAB‘i remondi- ja hooldustööde esindus.

SAAB sõiduautode omanikud on nüüdsest teretulnud Ascarisse. Teid ootavad kaasaegseim
diagnostikakeskus ja koolitatud asjatundjad. Kasutades SAAB‘i ametlikke hooldusprogramme
ja originaalvaruosasid, anname tehtud töödele SAAB‘i ametliku maaletooja garantii.
Avamise puhul kehtivad aasta lõpuni soodushinnad.
SAAB autodele pakub Ascar järgmiseid teenuseid ja tooteid:
• Regulaarne hooldus
• Remonditööd
• Kere- ja värvitööd
• Originaalvaruosad ja –tarvikud

Ascar Tallinn AS
Tähesaju tee 14
Tel: 6 200 902
www.ascar.ee
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Rae Vallavalitsuses oktoobriikuus
registreeritud sünnid:

Müüa auto Volkswagen Caravelle 1993.
a väljalase.
Täpsem info telefonil 5593 1271.
Müüa garaaž Lagedil.
Täpsem info telefonil 5593 1271.
Müüa garaažiboks Jüris Rebase tänaval.
Info tel. 511 2335.
Müüa 4-toaline renoveeritud korter Jüris Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud,
köögis täispuitmööbel koos tehnikaga.
Duširuum ja WC eraldi, lisaks veel saun.
Korteri juurde kuulub ka keldriboks. Maja
ees suur autoparkla. Majas tegus korteriühistu. Katus remonditud, fassaad osaliselt
soojustatud ja renoveeritud, püstikud vahetatud. Trepikodadel uued lukustatavad
turvauksed, fonolukk.
Info tel. 511 2335.
Raamatupidamisteenus meilt, OÜ Abakus Raamatupidamine.
Uuri lisaks: WWW.abakusrmp.ee,
info@abakusrmp.ee, tel 508 3321.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.
Koostan elamute ja abihoonete arh.ehituslikke projekte.
tiina@cmv.ee tel. 523 8412.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid.
Hinnad kokkuleppel.
5663 3062 crabbar@gmail.com

Kallis Merilin Sillard!
Tunneme Sulle
südamest kaasa
armsa Saaremaa vanaema

ADEELE
surma puhul.
Töökaaslased Õie Lasteaiast

Rae Vallavalitsuses
oktoobrikuus
registreeritud surmad:

Jelizaveta Kerge
Vladimir Belov
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Trükikoda:
Toimetaja:

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

Kujundaja: Katrin Põdra, 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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ERAMU JÜRI ALEVIKUS VÕSA tn 5

Müüa 1780 m² suurusel kinnistul asuv 2-korruseline 176 m² üldpinnaga elamu. Esimesel korrusel avatud köögi ja kaminaga elutuba, teisel korrusel 4 tuba
ja garderoob. Soklikorrusel avar mullivanniga saun
ja majandusruumid. Kinnistu haljastatud ja hekkidega piiratud. Maja ees parkimisala.
Tule vaata või küsi lisainfot telefonil 502 6312.

- arvutite ja lisade müük
- arvutite hooldus ja kojukutsed
- bürootehnika müük ja hooldus
- tindid, lindid, toonerid
- toonerikassettide täitmine
- kontoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6012120 / 5255363

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

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R 9-19
Tel: 62 16 112 , E-post: pood@jbt.ee








