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Rae valla ametlik väljaanne

Austatud
kaaskodanikud!
K

äesoleva aasta 24. veebruaril möödub 90 aastat päevast, mil Iseseisvusmanifesti ettelugemisega deklareeriti
Eesti Vabariigi sünd.
Teame, et seda otsust tuli sisuliselt kohe
asuda kaitsma relv käes. Algas Vabadussõda ja alles kaks aastat hiljem, 2. veebruaril
1920.a Tartu Rahu sõlmimise läbi, vormistati Eesti kui vabariigi staatus lõplikult.
Teame ka, et
meie esivanematel väga pikalt vabadust maitsta ei
lastud ning pidime
jällegi pikki aastakümneid veetma
võõra võimu all
kuni kuusteist ja
pool aastat tagasi
jällegi vabaks saime.
Seega
saame
öelda küll, et Eesti Vabariik saab
90 aastat vanaks,
kuid tõeliselt vaba
on meie riik olnud
vähem kui poole
sellest ajast.
Et ajalugu ei
korduks, siis ilmselgelt ei aita sellest, et oleme suurte organisatsioonide (EL, NATO)
liikmed. Ei saa ennast sellest faktist lasta uinutada, peab olema tark, et tunda ära olukorrad, kus meilt soovitakse võtta vabadus, kas
jõu, pettuse või kavalusega. Et niisuguseid
olukordi läbi näha, peaksime olema leplikumad üksteise suhtes. Sõbralikkus, koostöö ja
üksteisega arvestamine on need relvad, mis
aitavad meil säilitada oma riiki ja tagada
tema 190. ja miks ka mitte 990 aastane sün-

nipäev. Tänases Eestis on kahjuks kõigist
neist kolmest puudu. Ja kahjuks seadusejõuga neid tundeid ja suhtumisi peale suruda ei
saa. Kõik peab saama alguse kodust ja kodukohast.
Soovides meile kõigile ilusat Eesti Vabariigi 90-ndat sünnipäeva, panen siiski ka südamele – mõelge sellele, mis on meile tegelikult kõige tähtsam, isegi nii tähtis, et kogu
meie Põhiseadus
on kirjutatud just
selle
eesmärgi
täitmiseks. Kindlasti kirgastuvad
paljudele, et need
on ju põhiõigused ja –vabadused, aga ei, see
pole nii. Meie
põhiseaduse eesmärgiks on rahvuse ja kultuuri
säilimise tagamine! Ehk vastutus
selle eest.
Soovides muutuda osaks Euroopast ei tohi
me unustada oma
koduõue,
sest
vastasel korral aitame ise aktiivselt kaasa
meie rahva ja kultuuri kadumisele. Ärgem
oma tänase käitumisega muutkem asjatuks
90 aasta taguseid otsuseid, kaotusi ja võite.
Ilusat kodumaa sünnipäeva!
Raivo Uukkivi
vallavanem

Veebruari hommik
Veebruari hommik,
väljas alles koidik,
aga Toompea kaljul
rahvast juba palju.
Rahvast kogub üha,
tuleb noor ja vana
Eesti rahvuspüha
pühitsema täna.
Sini, must ja valge
lehvib täna jälle
kõrgel iidsel tornil
pidulikus vormis.
Kõned sütitavad,
laulud innustavad –
mõeldes minevikku,
loota tulevikku.
Alfred Põldmäe
24. veebruar 1989
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AS ELVESO tuletab oma
teeninduspiirkondade
klientidele meelde:
Palun teatage oma veearvesti, elektriarvesti
ja soojusarvesti (energia kogus MWh, töötundide kontrollnäit, võrguvee kogus m³, maksimaalne võimsus kW või MW, kellel on täitevee
arvesti, siis ka selle näit m³) näidud õigeaegselt, s.t. tarbimisperioodile järgneva kuu kolme
esimese tööpäeva jooksul.
Näite võtame vastu telefonil: 603 1480,
faksil: 603 1481,
e-posti aadressil: arvestid@elveso.ee
Teie kontaktandmete muutumisel teavitage
sellest ka AS-i ELVESO.
Kinnistu müümisel lõpetage palun leping
AS-iga ELVESO teatades samas arvestite lõppnäidud.
Täname kliente, kes esitavad oma näidud õigeaegselt ja korrektselt.
Lugupidamisega,
AS ELVESO klienditeenindus.

EESTI VABARIIGI 0. AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
22. VEEBRUARIL

RAE KULTUURIKESKUSES
18.30
19.00

Kogunemine
Pokaal vahuveini

Kontsert-aktus
Esineb Tallinna Ülikooli Meeskoor
Dirigeerivad Jüri Rent ja Indrek Vijard

Naabri Valve
& Tagi“

20.00

Tantsuks ansambel

20.40

Noorte rahvatantsurühm „Sukad
Muhedat juttu Muhumaa mehelt

21.00- 23.40 Ansambel Naabri Valve
Õhtut juhib Peep Raun
Kes soovivad bussitransporti üritusele, palun helistada tel. 6056759

24. VEEBRUARIL
11.00

Küünalde asetamine kalmudele Jüri kalmistul

11.40

Kaitseliitlaste rivistus ja lillede asetamine
mälestussamba jalamile Jüri kirikuaias

12.00

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva jumalateenistus
Osa võtavad Rae valla koorid

Oodatakse kandidaate 2007. aasta Harjumaa parimate
väljaselgitamiseks!

H

arju Maavalitsus, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Kodukant
Harjumaa kutsuvad üles esitama kandidaate, et tunnustada 2007. aasta maakonna silmapaistvamaid inimesi ning
organisatsioone. Välja antakse tiitlid:
Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikeühendus,
Aasta Sädeinimene, Aasta Toetaja ning
Aasta Tegu.
Aasta Ettevõtja 2007 – kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes on 2007. aastal
kõige enam kaasa aidanud oma piirkonna
arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks
töökohtade loomine, osalemine kohalikes
investeeringuprojektides, keskkonnasõbralikkus ning hea maine valla/linna elanike ja
teiste ettevõtjate hulgas.
Aasta Kodanikeühendus 2007 – sellise
tunnustuse saab seltsing või MTÜ, kes on
eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku elu
edendamisega, aidates piirkonnas lahendada probleemkohti. Tunnustatakse ühendust,

kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ning on hea mainega kohalike
elanike seas ja eeskujuks teistele ühendustele maakonnas.
Aasta Toetaja 2007 – selle nimetusega
tunnustatakse inimest, ettevõtet või ühendust, kes on läbi 2007. aasta silma paistnud
erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele kohalikele
abivajajatele). Toetustena peetakse silmas
nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi (asjade
või ka ulatusliku vabatahtliku töö näol).
Aasta Sädeinimene 2007 – selle tiitliga
tunnustatakse inimest, kes oma tegevusega
on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust,
autoriteetsust, koostööoskust ja aktiivsust
oma kodukohas vähemalt 3 aasta jooksul.
Kasuks tuleb ka avatus ja tuntus maakondlikul ning üleriigilisel tasandil.
Aasta Tegu 2007 – see tiitel omistatakse
ettevõtmisele, mis on eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab
pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike

või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti.
Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis
võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik
mõtteviis kui ka midagi muud, mis on heaks
eeskujuks ka teistele maakondadele.
Kandidaate neis kategooriates võivad esitada kõik Harjumaa inimesed, külaseltsid,
MTÜd, ettevõtjad ja omavalitsused. Kandidaatide nimed ja põhjendused palume saata
kas vabas vormis või ankeetidel (vaata www.
hedc.ee) hiljemalt 29. veebruariks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse aadressil
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn või e-postil
hedc@hedc.ee Lisainfo: tel 6566 641.
Võitjad kuulutatakse välja 27. märtsil
Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning Kodukant Harjumaa ühisel
tunnustusüritusel.
Mari-Liis Dolenko
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
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ABB AS avas Jüris turbokompressorite
hooldusüksuse
ABB AS avas 7. veebruaril Jüris turbokompressorite hooldusüksuse. Uus hooldusüksus hakkab pakkuma peamiselt laevade
operaatorfirmadele
turbokompressorite
hooldusteenust. Paindlik töökorraldus võimaldab tellimusi täita nii kliendi juures kui
Jüris asuvas töökojas.
„Uus hooldusteenus sisaldab eeskätt laevade, aga ka tööstusettevõtetes kasutatavate
turbokompressorite puhastust, defekteerimist, balansseerimist, labade ja teiste varuosade vahetust ning klientide tehnilist nõustamist ja varuosade müüki. Meie koolitatud
ja sertifitseeritud spetsialistid on alati valmis
sõitma hooldustöödele ka väljapoole Eestit,
eeskätt Lätti ja Soome,” märkis üksuse juht
Rait Tulik.
Ettevalmistused ABB turbokompressorite
hooldusüksuse loomiseks algasid aasta tagasi, sest turunõudlus kompressorite täishooldusteenuse järele näitas kasvavat trendi. Uue
üksuse loomisele eelnes põhjalik ettevalmistus. Ehitustööd algasid 2007. aasta septembri
keskel ja lõpetati detsembris. „Oleme teenuse pakkumiseks sajaprotsendiliselt valmis.
Täna oleme Baltikumis ainus sertifitseeritud
ja litsentseeritud ettevõte, kellel on õigus
hooldada ABB turbokompressoreid algusest
lõpuni. Meie teenus on kvaliteetne nii vormilt kui sisult,” rõhutas Tulik.
Henriksson lisas, et uue üksuse avamine
on loomulik osa ABB kasvustrateegiast.
„Viimase viie aastaga on ABB märkimisväärselt laienenud. Oleme avanud kolm
tehast, kasvanud on ka teised tegevusvaldkonnad. Täna avasime täiesti uue tegevusvaldkonna,” ütles Henriksson.
ABB on turbokompressoreid valmistanud
alates 1924. aastast. Kuna ABB kompressorid osutusid äärmiselt töökindlaks ja efektiivseks, on tänaseni töös isegi 1960-70-ndatel aastatel valmistatud toodangut.
ABB (www.abb.com) on ülemaailmne

ABB turbokompressorite hooldusüksuse juht Rait Tulik ja ABB turbosüsteemide üksuse
juht Saksamaalt, Axel Kettmann

tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille klientideks on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tooted
aitavad klientidel vähendada tootmisega
seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern
annab tööd 110 000-le inimesele enam kui
sajas riigis.
Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast
ning on keskendunud energeetikatoodete ja
-süsteemide, automaatika- ning protsessiautomaatikatoodete valmistamisele. ABB ma-

hukaimad tegevusvaldkonnad Eestis on tuulegeneraatorite ja elektrikilpide tootmine,
ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektide elluviimine ning täishooldusteenuse
pakkumine tööstusklientidele. ABB AS-il
on Eestis lisaks peakontorile Tallinnas madalpingesüsteemide tehas Keilas, elektrimasinate ja sagedusmuundurite tehased Jüris,
komplektalajaamade tehas Maardus ning
korrashoiukeskused mitmel pool Eestis.

Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu tegemistest
2006. aasta sügisel loodi Jüri Gümnaasiumi kokkutulekul MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu. Sellesse kuulub
38 endist Jüri Gümnaasiumi (Keskkooli)
õpilast. Selle ühenduse eesmärk on kaasa aidata kooli arengule ja tegemistele.
Oluliseks peame noorte keskkonnateadlikkuse kasvu ja tervislikke eluviise.
Eelnevast lähtudes on teoksil kaks suurt
projekti: keskkonnafoorum ja mänguväljaku
rajamine. 11. detsembril 2007. aastal toimus Jüri Gümnaasiumis keskkonnafoorumi
I loengupäev, kus 7.-9. klassi õpilased said

näha-kuulda tunnustatuid akadeemikuid.
Lektor akadeemik J. Martin pidas loengu
bioloogilisest mitmekesisusest. Kliima ja
Antarktika muutustest rääkis PhD E. Kaup.
Energeetikast ja energiakriisist andis ülevaate akadeemik A. Raukas. Oli põnev ja silmaringi avardav loengusari, millele peagi on
järge oodata. Keskkonnaprojekti raames on
veel läbi viidud fotokoolitus ja fotokonkurss
loodusfotodest juba välja kuulutatud.
Mänguväljaku rajamiseks esitasime kaasrahastuse taotluse PRIA büroole, nüüd ootame,
kuidas läheb. Kui me seekord rahastamist ei

saa, siis lükkub projekt järgmisesse aastasse.
Kuna tervis on vara, mida tuleb hoida,
siis kui seda on, kutsub vilistlaskogu endaga
võistlema praegusi õpilasi ja koolitöötajaid.
Tähtis ja huvitav võiduujumine saab teoks
Eesti Vabariigi 90. aastapäeval 24. veebruaril kell 14.00. Osalema on oodatud kõik huvilised ja väga meeldiv oleks kui vilistlane
registreeriks end e-posti aadressil: siiri@
jyri.edu.ee, märgusõnaks „ujumine“.
Vilistlaskogu nimel
Siiri Laid
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In memorian

LINDA VIRKEPUU

(05.02.1916 – 16.01.2008)
Toonela teele on asunud üks põlisemaid Rae valla elanikke Linda Virkepuu,
keda vallakodanikud tunnevad kui kalmistuvahti alates 1960 aastast kuni pensionile minekuni 1980-ndate aastate lõpus.
Linda Virkepuu sündis 5. veebruaril 1916. aastal Vaskjala külas Partsi talus
Marie Kraavi ja Hans Kraavi viielapselises peres vanimana. Tema vanaisa Hans
Kraav ja tema isa Hans Kraav olid põlised Jüri kiriku kirikuteenrid ja osalesid Rae
valla tegemistes volikoguliikmetena.
Linda Virkepuu lõpetas Rae 6-klassilise algkooli (koolijuhataja Johannes Ratassepp) 1931. aastal ja läks õppima Tallinna Kodumajanduskooli, mille lõpetas
kahe aasta pärast. Aastatel 1941-1943 õppis ta Tallinna Konservatooriumi oreliklassis kirikumuusika erialal.
Aastatel 1941 – 1950 oli Linda Virkepuu Jüri kiriku organist. Sommerlingi lasteaia muusikalise kasvatajana töötas ta aastatel 1958 – 1972.
Aastal 1960 sai temast pärast oma isa Hans Kraavi surma kolmandat põlve
Jüri kalmistuvaht.
Linda Virkepuu oli abielus Vaskjala külast Karjavere talust pärit tuntud Jüri
kihelkonna koori -ja puhkpilliorkestrijuhi Jaan Virkepuu poja Hans Virkepuuga.
Sugulussidemed kahe haritud ja kultuurilembelise perekonna vahel viisid edasi Jüri Muusika Seltsi sajanditevanust traditsiooni olla kuuldav laulupidudel, valla
aastapäevadel, kirikupühadel jne.
Sügavat austust tundis ta Eestimaa ja oma kodukoha vastu.
Linda Virkepuu oli üks paljudest, kes okupatsiooniaastatel jõuluõhtul ja Eesti
Vabariigi aastapäeval süütas mälestusküünlad kirikuaias Vabadussõjas ja I Maailmasõjas langenute mälestussamba purustatud jalamil, oli üks nendest, kelle
kaasabil alustati mälestussamba taastamist 1989. aastal.
Ajaloolist teavet Jüri kihelkonna kohta on ta andnud ajaloolastele, etnograafidele, kodu – uurijatele, üliõpilastele ja Jüri Gümnaasiumi õpilastele.
Meie hulgast lahkus inimene, kes oma pika elu jooksul suutis oma lähedasi ja
sõpru uskuma panna, et eetiliselt ja väärikalt elatud elu annab hingerahu rännakuks Toonela teele.
Linda Virkepuu maeti Jüri kirikuaeda 20. jaanuaril 2008.

Vaskjala küla noored; eesreas vasakult esimene on
Linda Virkepuu

Rae Vallavalitsus

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

Järveküla elanike üldkoosolek kutsutakse
kokku neljapäeval, 28. veebruaril 2008. a
kell 19.00 Assaku koolimaja ruumes.
Päevakord:
1. Küla arengukava koostamine
2. Kohapeal algatatud küsimused
Kõigi osavõtt vajalik!
Urmas Taal
külavanem

Rimi Eesti Food AS teeb kingituse!
Rimi Eesti Food AS kingib Rae valla kui oma asukoha
valla väikelastelele mänguväljaku Tip-Tap. Tegemist on
elementidest koosneva mänguväljakuga, kuhu kuuluvad
vedrukiiged, liumägi, istekomplekt ning kahepoolne eri
kõrgusega iste.
Kingitud mänguväljakut hakatakse kasutama Rae valla
Assakul asuvas moodullasteaias.
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VALLAMAJA

Õie lasteaia ehitusele pandi pidulikult nurgakivi

Ehitusfirma Koger &Partnerid esindaja Andres Koger, Rae vallavanem Raivo Uukkivi, EELK Jüri koguduseõpetaja Tanel Ots ning arhitekt Ra Luhse

1. veebruaril toimus Rae vallas asuva Õie lasteaia pidulik
nurgakivi tseremoonia.
Jüri alevikku kerkivasse Õie lasteaeda planeeritakse kuus lasteaiarühma, mis saavad päevakoduks 120 lapsele. Ehitatava lasteaia
ruumika, värviderohke ja lapsesõbralikku lahendust pakkuva projekti
autor on arhitekt Ra Luhse (arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal). Nurgakivi asetamisel osalesid Koger ja Partnerid nõukogu esimees Andres
Koger. Sõnavõtjate seas oli Harju Maavalitsuse esindajana ka haridusosakonna juhataja asetäitja Enn Kasemaa, kes soovis Rae vallale
õnne ning vallavanemale tahtejõudu samas vaimus jätkata ning veel
alustamata lasteaiaprojektidega edukalt lõpuni minna. Rae vallavanem Raivo Uukkivi avaldas oma sõnavõtus lootust, et peagi on igal
valla lapsel lasteaiakoht. Ehitusele andis oma õnnistuse EELK Jüri
koguduseõpetaja Tanel Ots. Läkitusena tulevikku asetati nurgakivisse
paigutatud silindrisse muuhulgas 1. veebruari kuupäeva kandev ajaleht Postimees, ajaleht Rae Sõnumid ning kehtivad rahatähed.

Jüri alevikus, 1, 2 ha suurusele krundile ehitatava Õie lasteaia ehitushanke võitis firma Koger ja
Partnerid ning ehituse maksumus on ca 67 miljonit
krooni.
Rae vald on ehituse kulude hüvitamiseks palunud
rahalist abi, kuid kinnitust abi saamiseks ei ole ning
esialgsed ehituskulud on tasutud valla omavahenditest.
Rae valla kiire elanikuarvu tõusuga on kaasnenud
aina suurem vajadus lasteaiakohtade järele. Tänase
päeva seisuga on Rae vallas lasteaedades koha saamise järjekorras 688 last.
Paralleelselt Õie lasteaia ehitusega toimub Taaramäe lasteaia juurdeehitus. Olemasolevale 120 kohalisele lasteaiale ehitatakse juurde 80 kohta. See
juurdeehitus on peagi valmis ning on oodata „sarikapidu“.
Kolmanda – ajutise moodullasteaia paigaldamise
konkurss on käimas. See annaks Rae valla lastele
juurde kuni 60 lisa lasteaiakohta.
Neljas lasteasutus on mõeldud Peetri külla, kus
on väga suur vajadus lasteaedade järele. Sinna loodame ehitada 120 kohalise lasteaia – põhikooli ning
2009. a sügisel saavad lapsed seal lasteaia- või kooliteed alustada.

Algas küla- ja alevikevanemate koolitus
Möödunud aasta detsembrist algas Jüri Gümnaasiumi ruumes Rae,
Kiili ja Viimsi valdade külaliikumise liidrite koolitus, külade ja alevike arengukavade koostamiseks.
Koolitused toimuvad kord kuus,
iga kuu teisel laupäeval. Programm
koosneb teoreetilistest loengutest
ja praktilistest kodutöödest. Koolitus lõpeb käesoleva aasta mais.
Eesmärk on, et koolituse lõppedes
valmiksid kõigil osalejatel oma külade ja alevike arengukavad või siis
kaasajastatakse juba olemasolevaid
arengukavasid. Meie vallast osalevad koolitusel: Assaku, Lagedi ja
Vaida alevikevanemad ning Aaviku,
Järveküla, Karla, Patika, Pildiküla,

Peetri, Rae, Seli, Soodevahe, Ülejõe, Vaidasoo ja Veskitaguse külade
vanemad või eestseisuste liikmed.
Teoreetilisi teadmisi jagab ja viib
läbi praktikume omaala tõeline asjatundja Geomedia OÜ konsultant
Rivo Noorkõiv, koolitust korraldab
ja nõustab Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Seltsi juhatuse esimees Ado Sepa. Projekti toetab
rahaliselt Kohaliku Omaalgatus
Programm ning Rae, Kiili ja Viimsi
vallavalitsused.
Osalejad ja korraldajad tänavad
Jüri Gümnaasiumi direktorit Maria
Tiro mugavate ruumide kasutamise
eest ja kõiki toetajaid.
Ado Sepa

Koolitusest osavõtjad, esiplaanil lektor Rivo Noorkõiv
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“Feng Shui rakendamine
keskkonna
harmoniseerimisel”
Mees tuleb õhul koju, naine küsib: ”Kus olid?” Mees: “Trennis!”. See on selge ehk yang põhjus, aga mis on teine, varjatud
ehk yin põhjus? Seda ei oska me alati ka endale vastata.
Meie eksistents ja areng põhineb vastuolulisusel. Kui pole külma, ei tea me mis on kuum. Kui pole ööd, ei tea me mis on päev
jne. See kehtib ka kodu kohta – on olemas reaalne, katsutav maja
ja on olemas tunnetatav hubasus ja äratundmine, et just see on
minu kodu.

Tule 25.veebruaril Rae Kultuurikeskusesse,
sest kell 19.00 algab harjutussaalis loeng
teemal: „Feng Shui – elamise kunst”.
Osalemistasu: 250.- in.
NB! Koolitus toimub eelregistreerimisega kultuur.rae.ee kodulehel või www.jssk.ee lehel.
Juttu tuleb:
Koha yang poolest ehk geobioloogia
RUUMI HEA TERVIS ALGAB ASUKOHA VALIKUST
(veesooned, maa-alused lõhed, magnetväli, radioaktiivsus,
asend krundil)
Koha yin poolest ehk feng shui’st
KODU, FIRMA „HING” VAJAB TÄHELEPANU
(5-elemendi teooria: puu, tuli, maa, metall ja vesi)

Rae Vallavalitsus annab üürile avalikul kirjalikul
enampakkumisel Rae vallas Aruküla tee 9 asuva
Rae Kultuurikeskuse kohvikuruumid.
Kohvikuruumide üüri avaliku kirjaliku enampakkumise alghinnaks
4000 (neli tuhat) krooni/kuus. Ruumid antakse üürile 5 (viieks) aastaks.
Enampakkumise tagatisraha on 12 000 (kaksteist tuhat) krooni. Tagastamatu osavõtutasu on 1 000 (üks tuhat) krooni ja ei kuulu tagastamisele. Osavõtutasu on enampakkumise tingimustega tutvumise eelduseks
ning tuleb tasuda enne enampakkumise tingimustega tutvumist.
Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 28. veebruariks 2008
Rae Vallavalitsuse arveldusarvele 1120122757 Hansapangas, märkide
selgituseks ”Avaliku kohvikuteenuse pakkumine-enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha”.
Kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 29. veebruaril 2008 kell 10.00.
Kirjalik pakkumine koos nõutavate dokumentidega esitada või saata
kinnises ümbrikus posti teel Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee
9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida: „Avaliku
kohvikuteenuse pakkumine. Mitte avada enne 29.02.2008 kella 10.15“
Pakkumiste avamine toimub 29. veebruaril 2008 kell 10.15 Aruküla
tee 9, Rae Vallavalitsuse istungite saalis.
Lisainfo Rae Vallavalitsuse kodulehel www.rae.ee

Rae valla Spordikeskus pakub tööd
õhtusele koristajale.
Info tel. 521 3893

Yang ja yin tasakaalust sinu ümber ja sinu sees
ELUTEE 8 VALDKONDA
(bagua 8 tsooni teooria ehk eluvaldkonnad: teadmised, geneetika, karjäär, maine, suhted, ideed, rikkus ja abistajad-suunajad)
Praktiliste näidete varal arendavat teemat koos teiega geobioloogia ja feng shui diplomeeritud spetsialistid Siret ja/või Janno
Seeder.
Lisainformatsioon: www.jssk.ee
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Rae valla Spordikeskuse
tegevusest ja plaanidest
12. jaanuaril tähistas Jüri spordihoone 1. aastapäeva. Sünnipäeval olid kõik teenused Jüri
spordihoones tasuta. Toimusid aeroobika, vesiaeroobika, bailatiino ja ringtreeningu näidistreeningud. Toitumise loengu ja jõusaali treeningu
viis läbi tuntud kulturist Ott Kiivikas. Rae valla
Spordikeskus tänas koostööpartnereid, treenereid
ja spordihoone töötajaid. Samas autasustas Rae
vallavalitsus valla parimaid sportlasi.
2007. aastat võib pidada üheks tähtsaks ja oluliseks aastaks Rae valla spordielus.
Rae valla Spordikeskus hõlmab enda alla: Jüri
spordihoone, Vaida spordihoone, tulevikus ka
Lagedi spordihoone ja Peetri lasteaed-algkooli
spordihoone.
Rae valla Spordikeskuse põhilised tegevusalad
ja ülesanded:
• Rae vallas spordi edendamisega seotud tegevuse koordineerimine ja korraldamine.
• Spordirajatiste haldamine
• Treeningtegevuse koordineerimine
Peab tõdema, et tänase seisuga on Jüri spordihoone suutnud saavutada vägagi tähtsa rolli valla
elus. Kui vaadata Jüri spordihoone külastatavust,
siis võib väita, et Rae vald on suutnud rajada
väga olulise tähtsusega spordirajatise, mida aktiivselt kasutatakse. Kui õhtuti seda inimeste hulka vaadata, tekib küsimus, et kus enne sportimas
käidi? Tuleb ainult loota, et ka tulevikus leitakse
finantsilisi vahendeid ehitada spordirajatisi ja
terviseradu, sest elanike arvu kasvuga jääb meie
maja võimalustest väheks.
Jüri spordihoone on avatud:
E – R 7.00 – 22.00 , L – P 8.00 - 22.00
Tööpäevadel toimuvad Jüri Gümnaasiumi
õppetöö ning Rae valla teiste koolide ujumistunnid. Pärast õppetegevust alustavad tööd erinevad
noortele mõeldud treeninggrupid. Tänase seisuga
toimuvad Jüri spordihoones järgmised treeningud: poiste korvpalli (MTÜ Rae Koss ), judo
(MTÜ Aitado), ujumine ( I. Sei ujumiskool ), lestaujumine ( SK Fortuna), pallitrenn ( MTÜ RSK
Rae ), showtants ( Rae Huvialakool ), taipoks (
MTÜ Wightergym), jalgpall ( MTÜ FC Jyri ).
Oleme suutnud oma tööd korraldada nii, et ujula
ja jõusaal on pidevalt avatud ka tavakliendile.
Õhtustel aegadel pakume võimalust täiskasvanutel osaleda mitmetes erinevates treeningutes.
Spordikeskuses töötavad litsentseeritud treenerid järgmistel aladel: vesiaeroobika, shaping,
aeroobika, bailatiino, jooga, pilates ja jõusaal.
Kahjuks peame tõdema, et enamus treeninguid
on maksimaalselt täidetud ja soovijaid oleks tunduvalt rohkem. Piiranguid seab ruumide suurus,
riietuskappide arv, riietusruumide vähesus. Selge
on ka see, et kõik tahavad trenni tulla õhtustel
aegadel ja kindlatel päevadel. Inimesed, kes tihti
spordihoonet külastavad, võivad kindlasti väita,
et spordihoone autoparklas kohaleidmine õhtustel aegadel ei olegi nii lihtne. Oleme üritanud
spordihoone ruumide ajagraafikud sättida nii, et
ei tekiks ka ülerahvastatust ning kliendile sellega
kaasnevaid ebameeldivusi. Päevas külastab spordihoonet ca 350 – 400 in. + koolide õppetegevus.
Ujula on enim kasutatud pühapäeval, jõusaal aga

esmaspäevast neljapäevani. Erinevad muudatused spordihoone töökorralduses on just tingitud
sellest, et hajutada inimesi päevalõikes, sellest
tuleneb ka piletihindade diferentseerimine. Oleme sunnitud sisse viima ka jõusaali kasutamise
aja piirangu õppuritele, et täiskasvanud mahuksid
trenni õhtustel aegadel.
2007.aasta külastatavusest:
Jõusaali üksikkülastusi tehti 12 510 korda,
ujula üksikkülastusi tehti 30 281 korda.
Kunstmuru hooldamiseks on spordikeskus
soetanud John Deere hooldustraktori, maksumusega 547 000 krooni, millel on esisahk, niiduk ja
spetsiaalne kunstmuruhari. Lisaks on nüüd ujulas
mullivann, mille maksumus oli 553 420 krooni.
Jüri Gümnaasiumi hoonetekompleks, mille
üks osa on ka Jüri spordihoone, on uus ehitis,
kuid teadaolevalt tahab iga uus maja sisseelamist.
Suure külastatavuse ja tarbimise käigus ilmnevad
erinevad ehitus - ja projekteerimisvead. Igal ehitisel on 2-aastane garantii, siis kindlasti saavad
kõik vead kõrvaldatud. Probleem on pesemisveega, n.ö vesi hüpleb külm- soe, suuretõenäosusega tuleb süsteem ümber projekteerida. Hetkel
toimub vigade väljaselgitamine, kelle kuludega
tuleb tööd teostada. Üldine probleem on õhuvahetusega erinevates saalides. Enamik ruumid
on ehitatud teatud hulgale inimestele, mis paneb
piirid rühma suurusele. Lähiajal paigaldatakse
jõusaali õhujahutid, et saada õhutemperatuur
madalamaks. Plaanis on ka täiustada erinevaid
tehnilisi süsteeme, et kõik süsteemid töötaksid
laitmatult ning kliendile oleks pakutav teenus
meeliköitev.
Tuleviku suuremad projektid on kindlasti

Lagedi spordihoone ja Peetri lasteaed-algkooli
ehitus. Jüri spordihoone juurde on lähiaastatel
plaanis rajada kaks liivaväljakut võrkpalli harrastamiseks.
Plaanis on käivitada ka mõned uued treenigud:
rasedate võimlemine, tüdrukute iluvõimlemine
ja kergejõustik. Teeme koostööd ka erinevate
spordiseltsidega, kes viiksid läbi täiskasvanute
ujumise - ja sukeldumiskursusi. Aktiivsed sportlikud inimesed, Teie huvitavaid mõtteid oleme
alati nõus ära kuulama ja võimalusel ka koostööd
tegema!
On meeldiv tõdeda, et on 100 spordifanaatikut,
kes 3 – 4 korda nädalas regulaarselt spordihoonet
külastavad. Spordikeskus tahab tänada kõiki oma
kliente ja koostööpartnereid, kellega koostööd on
tehtud. Et meie tegemistega rohkem kursis olla ja
kiiremat infot kätte saaksite, külastage tihti meie
kodulehte www.raespordikeskus.ee
Jens Vendel
Rae valla Spordikeskuse juhataja

Rae valla Spordikeskus tähistas esimest sünnipäeva
12. jaanuaril täitus Rae
valla Spordikeskusel täpselt üks aasta tegutsemist.
Sünnipäeva puhul pakkus
spordikeskus kõigil huvilistel tasuta tutvuda pakutavate treeningutega.
Aukülalisena oli kohal Eesti esikulturist Ott
Kiivikas, kes pidas huvilistele loengu tervislikust
toitumisest ning juhendas
jõusaalis treenijaid.
Kaasa oli võimalik teha
aeroobika, bailatiino kui
ka vesiaeroobika treeningutel. Lastel oli võimalus
batuutidel hüpata ning
palli mängida.
Spordikeskus premeeris usinamaid külastajaid
ning tänas kõiki koostööpartnereid.
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15. jaanuaril toimunud volikogu istungil oli kehtestamisel üks
detailplaneering, mille arendaja ei soovinud allkirjastada lepingut,
millega kohalik omavalitsus soovis reguleerida infrastruktuuride
rajamise küsimusi arendataval alal. Arvestades valla ja arendaja vahelist kirjavahetust oli arendaja selgelt vastu osalema ka arenduse
realiseerimisega valla sotsiaalsele infrastruktuurile lisanduva koormuse leevendamiseks tehtavates projektides – Lagedi spordihoone
või lasteaia rajamise rahastamises.
Konstruktiivse koostöö asemel alustas arendaja, kellele volikogu
otsus selgelt ei meeldinud, analoogsete rahulolematute ja vaid oma
heaolule mõtlevate arendajate koondamist. Samuti rünnati 28.01
alalehes Äripäev Rae vallavalitsust. Selleks arendajaks on Agenor...
Kogu selles tegevuses on arendajat nõustanud ja abistanud paar Vallavolikogu liiget (Rosenfeld ja Lips), kelle ülesandeks peaks olema
kaitsta oma valijat, kuid kes on otsustanud vastupidiselt ja läinud
seeläbi kogukonna vastu. Õnneks, arvestamata paari eelpoolmainitud volikogu liiget, kellel arendajaga selgelt omad huvid, volikogu
oli siiski üksmeelne ja ei olnud nõus planeeringu kehtestamisega just
seetõttu, et ei pea õigeks arendajate riske maandada läbi valla rahakoti ja kogukonna arvel.
Volikogu järgne situatsioon ja teema vildakas kajastatus Äripäevas viis vallavalitsuse mõttele pühenduda lehes seekord kinnisvaraarendusele, uurida arendajate endi suhtumist, anda ülevaade arendajatest. Seejärel saab iga lugeja teha ise järeldusi – kas on õigus
nendel arendajatel, kes soovivad jätta oma arendustest tulenevad
koormused juba olemasoleva valla maksumaksja peale või on siiski
õigus vallavalitsusel ja volikogul kui nõutakse arendajalt komplekset
lähenemist ja ka sellesse nn pehmesse infrastruktuuri investeerimist.

Tulenevalt turusituatsioonidest kinnisvaraarenduses on tunda muutusi arendajate suhtumises
Taasiseseisvumisest valglinnastumiseni
Me kõik teame, mis on valglinnastumine või vähemalt oleme seda
sõna kuulnud ja arvame teadvat, mida ta tähendab. Nagu termini esimesest osast aru saame on tegemist valgumisega ja teine pool selgitab, millest valgub. See protsess ei ole juhitav (kui see toimub plaanipäraselt, siis ei nimetata teda enam valglinnastumiseks) ja seega linn
valgub üle serva küll elamispindade osas, kuid kõik muu jääb kaasa
tulemata, sest arendajal puudub kohustus (haridus-ja kultuuriasutused) või reguleerib valdkonda turg (kaubandusettevõtted). Lisaks
napib nendes piirkondades töökohti ja seega leitakse töö naabruses
olevast piirkonnast ning see toob kaasa pendelrände ja ummikud.
Tallinna ümbruses on taasiseseisvumise perioodil valglinnastumise näited vähemalt kõikides Tallinnaga piirnevates omavalitsustes.
Seda protsessi võib vaadelda kahes osas – planeerimine ja reaalne ehitustegevus. Viimast reguleerib paljuski, kui mitte otsast lõpuni,
turg. Teatavasti oleme me riigina väga noor ja paljud meist omasid
enne taasiseseisvumist vaid kogemust ühest totalitaarsest süsteemist
ning puudusid kogemused, aga ka tahe teada saada seda, millega demokraatlikes maades tegeleti siis kui meie olime isolatsioonis. Äkiline
vabadus ja sellele järgnev tagastamisprotsess, aina paremaks muutuvad palga- ja elatustingimused viisid selleni, et ühtedel oli maad, mida
müüa, teistel oli tekkinud vahendid osta ja kolmandad tahtsid linnast
välja – loodusesse – elama. Algas surve linnalähedaste põldude planeerimiseks. Omavalitsustele, kes tegelikult koosnesid pärast taasiseseisvumist tehatahtvatest ühiskondlikult aktiivsetest inimestest, kes
paraku ei teadnud omavalitsemisest suurt midagi, puhusid arendajad
mesijuttu, et lase meid siia arendama ja toome sulle maksumaksjaid.
Kuivõrd omavalitsuste kohustused, vastupidiselt Põhiseadusele, ületavad võimalusi (finantsvahendeid) nende täitmiseks, siis loomulikult
polnud omavalitsejaid raske ära rääkida. Seega ühelt poolt ootus vahendite lisandumisele ja teiselt poolt võhiklus viisid meid ühel hetkel
olukorrani, kus avastasime, et planeeringud on tihedalt pisikesi krunte
või suuri korrusmaju täis planeeritud, puuduvad pargid, sotsiaalmaad,
teed on ahtakesed, ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mis haaraks suuremaid piirkondi puudub. Ja ka seadusandlus on puudulik sotsiaalse
infrastruktuuri väljaehitamise kohalt. Kui planeerimise protsessis polegi olukord veel nii hull, siis reaalses ehitusjärgus hakkame alles aru
saama, mida selline puudulik planeerimine kaasa toob.
 Eesti Vabariigi esimesel perioodil on valglinnastumise näide Nõmme näol olemas
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Erinevate arendajate hulgas on eelpoolkirjeldatud mõtteviis
säilunud siiani ja koos turu jahenemise ja hiigelkasumite vähenemisega on hakatud aktiivselt kaitsma seisukohti, et arendajate
raskused ja/või saamatus tuleb kinni maksta kohaliku omavalitsuse (KOV) eelarvest ehk valla maksumaksjate taskust.
Kui kinnisvaraturu tippajal 2005-2007 I poolaasta oli tendents ja
surve selline, et „laske meil arendada igal pool, kus aga saab ja meie
aitame teil rajada sotsiaalseid objekte või tehnilist infrastruktuuri”,
siis nüüd kui turg on rahunenud ja isegi seiskunud, on valdavalt mitteprofessionaalsete arendajate seisukohad ka muutunud. Mitte ainult
selles, et enam ei soovita arendada igal pool, kus võimalik vaid ka
arusaamades, et iga arendus toob KOV-ile kaasa arendusega seotud,
kuid samas füüsiliselt arenduseväliseid kulutusi, mille finantseerimine peaks olema arendaja kohustus. Mis seal salata – mõned arendajad
pole sellest kunagi aru saanudki.
Niisiis, paljud arendajad on olnud ja mitmed jõudnud väärseisukohtale, et arendaja toimetamine konkreetses omavalitsuses on just
sellele omavalitsusele hirmus kasulik ja vald/linn peaks seda kahel
käel toetama kuni sinnamaani välja, et võtma enda kanda kohustusi,
mis põhjustatud just selle arendaja tegevusest. Sama kindlalt väidavad nad, et KOKS paragrahvi 6 sätestatud KOV-i ülesannetes ja
pädevuses kasutatud sõna „korraldama” on sünonüüm sõnapaariga
„kohustatud tegema”.
Need arendajad ei saa aru/ei taha saada aru, et nende tegevus (nagu
iga äriline tegevus), mis on suunatud maksimaalse kasumi teenimisele, toob KOV-ile ja seeläbi KOV-i tulubaasi tagavale kogukonnale
kaasa kohustusi, mida ilma nende tegevuseta ei tuleks, kulutusi, mida
KOV ei suuda iseseisvalt ja olemasolevat tulubaasi arvestades täita.
Milliseid kulutusi siis arendused kaasa toovad?
1. Ehitustegevusega seotud planeerimatud kulutused
• olemasoleva infrastruktuuri enneaegne amortiseerumine väljaspool uut arendusala. Põhiliselt käivad siia alla teed, mida kasutatakse
arendusalale pääsemiseks,
• kuid ka oma tegevuse ühendamine olemasoleva infrastruktuuriga. Näiteks vee ja/või kanalisatsioonisüsteemid, mida on vaja ennetähtaegselt renoveerida
• Moraalne häiring on ka olemasolevate kodanike elukeskkonna
häirimine
2. arenduse valmimisjärgsed lisanduvad kulutused
• avalike teede hooldus- ja remondikulud
• tänavavalgustusega seotud kulud
• tuletõrjevee tagamisega seotud kulud
• sadevee pumpamisega seotud kulud
• koormus olemasolevale sotsiaalsele infrastruktuurile – lasteaedade ja koolide ennaktempos plaanivälise rajamise vajadus
• lisandunud sotsiaalobjektide halduskulud
Kohalik omavalitsus on KOK seaduse kohaselt kohustatud korraldama/reguleerima erinevaid tegevusi, samas KOKS paragrahv 39
ütleb, et eelarve koostatakse vastavalt arengukavale ja Linna ja valla
eelarve seaduse paragrahv 8 räägib sellest kui suures osas saab kaasata võõrraha (60% selleks aastaks planeeritud eelarvetuludest. Raes
ca 60-70 miljonit krooni).
Kohaliku omavalitsuse arengut reguleeritakse lisaks eelarvele veel
ka läbi arengu- ja tegevuskavade. Sealjuures tuleb arvestada ikka, et
soovunelmad, mis sinna kavadesse fikseeritakse, oleksid ka nende
elluviimiseks vahenditega kaetud.
Täna on Rae valla arengukavas mitmeid objekte, mis on sinna tekkinud tänu sellele, et arendaja tegevusest johtuvaid probleeme ei osatud
ette näha või oldi pimestatud sellest lisanduvate maksumaksjate illusioonist, mida osavate mustkunstnikena sosistasid vallajuhtide kõrva
kavalad arendajad?! Nendeks objektideks on eelkõige just sotsiaalse
infrastruktuuriga seonduvad – lasteaiad, koolid.
Parim näide Rae vallas on Peetriküla plahvatuslik areng, mis on
 Põhiliselt väikearendajate, mitte professinaalide
 Ikka need väikesed tegijad ja mitte professionaalsed
 Kasu nähakse eelkõige lisanduvates maksumaksjates. See on illusioon, sest 2007.a.
laekus keskmiselt ühelt maksumaksjalt Rae valla eelarvesse 17 000 krooni
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
 Sünonüümisõnastik annab sellel sõnale muuhulgas tähenduse „reguleerima”
 Täna kulub ühe kilomeetri avaliku tee hooldamiseks (sh tänavavalgustus) keskmiselt
22800 krooni aastas. Teid on meil ca 220 km
 Lasteaiakoha maksumus on täna ca 0,5 miljonit. Analüüs näitab, et ehituslubade ja
vastsündinute suhe on 1 vastsündinu 5 väljastatud ehitusloa kohta. Seega mehaanilise
migratsiooni teel lisandunud lastele tuleb rajada 1 lasteaiakoht 5 lisandunud leibkonna
kohta. Ehk iga arendusalale planeeritud ühe pere peavarju liitumiseks sotsiaalse infra
struktuuriga peaks arendaja maksma liitumistasu ca 100 000 krooni.
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toonud vallaeelarvele löökkoormuse läbi vajaduse investeerida kogukonna (valdavalt mitte Peetriküla uuselanike) rahakotist ca 200
miljonit lasteaia ja kooli rajamisse. Kui arvestada, et see kool ja
lasteaed on mõeldud teenindama põhiliselt Peetri, Järveküla, Rae
küla uusi elanikke, siis oleks pidanud see kulu olema arvestatud juba
krundi/korteri/maja müügihinna sisse. Tegelikult ei oleks sotsiaalne
liitumistasu mitte suurem kui liitumine näiteks vee-ja kanalisatsiooniga, ehk isegi väiksem. Väidan, et koduloojale ei oleks kodu kallimaks läinud, küll oleks vähenenud ulmelised kasumid, mida teenisid
arendajad. Sarnane olukord on ka Jüri ümbruses ja Lagedil.
Analoogilisi näiteid saab tuua ka arenduseväliste teede rekonstrueerimise kohta jne.
Ettevõtluse suunalised arendused
Kui siiani olid vaatluse all peamiselt elamuehitust arendavad arendajad ja probleemid, mis neist tingitud, siis on täiesti eraldi vaadeldavad äri-tootmissuunaliste planeeringute elluviijad. Ka siin on viimasel ajal arendajad, kes arvavad, et neid tuleb avasüli vastu võtta ja
neile kõik ette-taha ära teha. Nendeks ei ole professionaalsed arendajad, kes on omandanud mingi maa-ala ja kelle eesmärk on seda arendada tehnopargi põhimõttel – ehitada valmis kogu infrastruktuur ja
seejärel ettevalmistatud krunte müüa või rajada kruntidele ka hooned
ja siis rentida äripindasid. Professionaalidega on hea suhelda, nad pakuvad kompleksseid lahendusi ja soovivad ka osaleda avalikku huvi
kandvate objektide rajamisel.
Probleemid on tekkinud nn isearendajatega, kes on omandanud
krundi/kinnistu oma ettevõtte laiendamiseks või ka näiteks ümberkolimiseks parema logistika eesmärgil. Reeglina on nad oma tegevusvaldkonnas tuntud ja tunnustatud ettevõtjad/ärimehed, kuid paraku
kinnisvara arendamisest, seda reguleerivast seadusandlusest, teavad
suhteliselt vähe.
Kui professionaalidega suhtlemine on selge ja seeläbi ka suhteliselt kiire, siis eriti raske on suhelda nn isearendajatega, kes on omal
alal mainekad ja tippu jõudnud ettevõtjad, kellele ei ole võõras presidendi ega ka Toompea poliitikute seltskond. Kõik neist tunnevad
reeglina oma ala põhjalikult, paljud neist ei tea aga isegi seda, et riik
ja kohalik omavalitsus institutsionaalselt ei kattu. Nendel ärimeestel
on kujunenud arvamus, et kui nemad oma äritegevuse toovad kuskile
kohalikku omavalitsusse, siis on nad sellega teinud sellele kohalikule omavalitsusele suure teene ning nende jalgealust valda ja vallas
peaks katma punane vaip.
Kui neilt küsida, et milles siis teene seisneb, siis parimal juhul tuleb vastuseks, et loome töökohti.
Alljärgnevalt vaatleme seda tegelikku olukorda, mida üks ettevõtte
rajamine kaasa toob.
Analoogiliselt elamuehitusega toob ka äriplaneeringute elluviimine valla eelarvesse planeerimatud kulutused:
• olemasoleva infrastruktuuri enneaegne amortiseerumine väljaspool uut arendusala. Põhiliselt käivad siia alla teed, mida kasutatakse
arendusalale pääsemiseks,
• kuid ka oma tegevuse ühendamine olemasoleva infrastruktuuriga. Näiteks vee ja/või kanalisatsioonisüsteemid10, mida on vaja ennetähtaegselt renoveerida
• Moraalne häiring olemasolevatele kodanikele
Analoogia on ka planeeringu realiseerumise järgselt, kuid siin
tuleb juba mõningaid erinevusi. Sisuliselt samaks jäävad need võimalikud ennetähtaegselt tehavajavad kulutused, mis seotud tehnilise
infrastruktuuriga, samas ei ole äri ja tootmise suunalised arendused
erilist survet suurendavad omavalitsuse sotsiaalsele infrastruktuurile.
Juurde toovad nad väga häiriva tegurina rasketranspordi, mis nende
tegevuse tõttu on ka pidev. Häirib see reeglina neid piirkondi, kus
logistilised lahendused suunavad transpordi läbi nende teede, mis
läbivad juba olemasolevaid elamupiirkondi. Tekib pidev11 müra, vibratsioon, gaasid, kui ka oht tihedas liikluses kannatada saada.
 Vallavalitsuses läbiviidud analüüsid seoste osas, milles arvutati välja väljastatud ehituslubade ja registreeritud sündide vaheline vahekord ja teadaolev lasteaiakoha maksumus,
näitasid, et keskmiselt oleks vajalik 1 lasteaiakoht 5 leibkonna kohta ja see maksaks
arendajale iga korteri/üheperelamu kohta ca 100 000 krooni
10 Rae vallal on sellekohane kogemus Kalevi kommivabrikuga, mis oma tootmisprotsessist väljutas kuni 8 korda lubatut taset ületavat heitvett ja sellega pidurdas täielikult
Jüri piirkonna arengu, sest puhastusseadme võimalused ammendusid ja ühtegi uut tarnijat enne renoveerimist puhastisse ühendada polnud võimalik. Renoveerimine oli selgelt
plaaniväline tegevus.
11 Ühe halva näitena on logistikafirma Smarten, mille tegevus kestab hiliste öötundideni
ja mille juurde ja juurest sõiduks läbitakse Assaku alevik
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Milline on aga kasu kohalikule kogukonnale?
Kui elamuarenduste realiseerumisel võib eeldada, et sinna kodud
rajanud inimesed registreerivad end elanikeregistris valla elanikuks
ja seejärel hakkab registreerimisest arvates järgmisest kalendriaastast
osa12 üksikisiku tulumaksust laekuma valla eelarvesse, siis ettevõtluselt maksutulu ei laeku. Maksutulu ei laeku kohalikku eelarvesse
ka näiteks dividenditulult, seega eriliselt eduka ärimehe olek valla
elanikeregistris ei täida valla rahakotti kui ta oma töötasu võtab välja
dividendides.
Milline kasu sellest ettevõttest siis ikka olla saab? Kindlasti on õigus neil, kes ütlevad, et töökohti ju tuleb. Õigus, tuleb. Paraku on
enamus Tallinnast välja kolinud ettevõtteid vähemasti esialgu13 enda
töötajaskonna kaasa võtnud. Juhtub kasule vastupidine efekt – tööle
ja koju sõidetakse mööda meie valla teid, mille hooldust ja valgustust
meie valla kodanik läbi oma maksuraha finantseerib, kuid maksud
laekuvad teise ehk kodukoha omavalitsusse. Samuti ummistab pendelränne tipptundidel linna sisse-ja väljasõite ja seeläbi häirib ka vallakodaniku sellesuunalist liikumise soovi. Kokkuvõttes toovad need
päästrõngana pakutavad töökohad meile esialgu hoopis kulud, mis
survestavad valla eelarvet.
Selge on see, et mingi aja jooksul leiavad nende ettevõtete töötajad
endale elamise töökohale lähemale või vahetub töötajaskond välja
kohalike inimeste vastu. Seni aga doteeritakse ettevõtte poolt tekitatud kulutused jällegi kogukonna poolt.
Minu respekt ettevõtjatele14, kes on end oma alal tippu töötanud ja ka oma tegevusega Eesti riigile kasu toonud, kuid vaadeldes teemat kohaliku omavalitsuse juhi toolilt ei saa ma nõustuda,
et see edu oleks mingiks indulgentsiks, mis võimaldab Rae vallas
toimetada Rae valla maksumaksja kauka arvel.
Kas ettevõtluse toomisest valda ehk ka mingit muud kasu on?
Kahtlemata on lisaks tulevikus loodetavasti meie maksumaksjaga
mehitumisele otseseks maineliseks kasuks asjaolu, et tuntud kaubamärgid on valla territooriumile kodu leidnud või ka see, et valdavalt suurte teede serva rajatavad ettevõtted kujundavad valla väljanägemist positiivsemalt kui söötis põllud. Kahjuks seda kasu ei ole
võimalik vahetada valuutaks, mille eest rajada lasteaiakohti, ehitada
uusi teid, spordihooneid jms.
Kokkuvõtteks
Kõike eelnevat teades ning arvestades ka reaalseid kogemusi tänaste arendajate ja nende probleemidega, saame asuda seisukohale, et on ääretult ebaõiglane arendaja maksimaalse tulu tagamine
teostada läbi olemasoleva kogukonna rahakoti. Seega peaksid kõik
arendajad enne äriplaanide tegemist mõtlema eeltoodu peale ja mitte unistama sellest, et neid tuleks kohalikus omavalitsuses austada,
armastada ja avasüli vastu võtta vaid üksnes seetõttu, et nad on arendajad või edukad ärimehed. Kui soovitakse arendada ühes kohalikus
omavalitsuses, siis peab olema valmis ka selleks, et teha ennast selle
omavalitsuse kogukonnale vastuvõetavaks. Jah, seadusandlus ei näe
mitmeidki teemasid ette tasemel, mida näiteks suurte keskuste äärsed vallad sooviksid ja mis mujal maailmas on tavaline, kuid just
seepärast on olemas võimalus leppida omavalitsusega kokku nendes
tegevustes, mida seadus täpselt ei sätesta. Kahepoolne lepe ei ole
keelatud, ei ole ka väljapressimine ega hõlptulu nagu mõni arendaja
ja/või ka mõni kohalik poliitik armastab öelda vaid täiesti tavaline
praktika arenenud maailmas – kui tahad kuskil omavalitsuse territooriumil teenida, siis ole valmis ka selle paikkonna kogukonnale tagasi
andma.
Ka meie põhiseaduse paragrahv 37, mida arendajatel on kombeks
tsiteerida, ütleb muuhulgas lisaks arendajatele meeldivale osale15,
et „omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt”. Mis on veel
rohkem üldiste huvide vastane kui soov teenida teenimatult kasumit
kogukonna arvelt ja kogukonna rahakotist. Sellist käitumist saab
nimetada varguseks meie kõigi tagant.
Raivo Uukkivi
vallavanem
12 KOV-ile laekub üksikisiku brutosissetulekust 11,9%
13 Mõõta seda terminit näiteks aastates ei oska keegi
14 Pean silmas küll neid, kes midagi toodavad, mitte ei vahenda
15 „Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada”
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Kuidas arendajaid klassifitseerda
ehk „arendaja välimääraja”
A

nalüüsides Rae valla näitel erinevate arendajate tegevust
planeerimismenetluse esimestest etappidest kuni planeeringu realiseerumiseni saab arendajaid liigitada järgmiselt:
1. „arendajad saatuse tahtel” või „isearendajad” – esiisade maade
arendamine, loodavad saada kasumit rohkem kui teevad ise algusest
lõpuni.
Siia alla saab klassifitseerida ka omal alal edu saavutanud ettevõtjad, kes on otsustanud oma äri laiendada või ümberkolida ja on seisukohal, et teen seda ise, siis on kõik kontrolli all.
Kahjuks on nende hulgas palju teadmatust ja seega tehakse valearvestusi, müüakse krundid ja hiljem ei suudeta detailplaneeringut
realiseerida või ettevõtjate puhul tähtsustatakse enda saavutusi nii
üle, et ollakse seisukohal, et neile peab keegi tegema kingitusi, et nad
üldse arendama hakkaksid.
2. „arendajad aferistid” või „pättarendajad” –
a. teevad detaili ja müüvad krundid ning kaovad pildilt
b. teevad detaili, müüvad krundid, jätavad mõned olulised
infra objektid endale ja hakkavad läbi nende krundiomanikke represseerima
3. arendajad professionaalid
a. keskenduvad elamispinna valmisehitamisele, müüvad selle
ja kõik
b. keskenduvad elukeskkonna müügile – pakuvad kompleksseid lahendusi
Rae vallas on olemas kõikide liikide esindajaid. Peab ka nentima,
et eelpool nimetatutest puhtaid variante on vähe. Puhaste variantidena võivad esineda Rae valla näidete varal „arendajad saatuse tahtel”
ja profid, kes keskenduvad keskkonna müügile.
Parimad partnerid kohalikule omavalitsusele
On ütlematagi selge, et vallale parimaks partneriks on professionaalsed arendajad, kelle eesmärk ei ole ainult suur raha vaid ka nende hea nimi. Nemad püüavad pakkuda terviklahendusi ja sealjuures
ei kõhkle osalemast avalikku huvi kandvates projektides kas reaalse
tegevusega või rahalise osalemise läbi. Nad oskavad planeerida ja
tunnevad ka kapitalistliku majanduse reegleid – tõusud vahelduvad
langustega ja teavad ka, et heal ajal tuleb panna kõrvale, et halba aega
üle elada. Kahjuks on selliseid professionaale siiski vähe või arendajate lõikes on nad vähemuses. Rae vallas on heade näidetena vaadeldavad järgmised arenduspiirkonnad ja nende arendajad: Ülemiste,
Kuldala ja Rootsiküla elurajoonid Peetrikülas. Äripiirkondadest
võiks nimetada Jüri, Mõigu ja Rae Tehnoparke. Päeva lõpuks hea
arendusena komplekssuse mõttes saame kvalifitseerida ka Rae valla
esimese kinnisvara arenduspiirkonna Kodala, mis asub Järvekülas ja
Väljaku elurajooni Jüris.
Kellega on kohalikul omavalitsusel kõige rohkem probleeme?
Suuri probleeme tekitavad nii isearendajad ehk arendajad saatuse tahtel kui ka arendajad aferistid. Vaadates eeltoodud loetelu, siis
peab ütlema, et „arendajad aferistid” on tihti ka tegelikkuses professionaalsed ja tunnevad seadusi ning omavad kogemusi, mille najal
petavad protsessi algusest peale nii kohalikku omavalitsust kui ka
oma klienti. Kuidas see siis käib? Lihtsalt. Mängitakse välja sellele,
et kliendid, kes ostavad krundi on pimestatud turu keskmisest veidi
soodsamast hinnast ja kiire tehingu sõlmimise tuhinas ei tutvu olemasoleva arenduse aluseks oleva detailplaneeringuga. Nii juhtubki,
et notariaalses ostu-müügilepingus fikseeritu erineb arendaja kohustustest, mis on detailplaneeringus ja selle kehtestamise eelses leppes. Väga heaks näiteks petistest arendaja tegevusest on Jüri külje all
asuv Andrekse arendusala, kus notariaalsed lepped krundi ostjatega
on üksteisega võrreldamatud, kuid sealjuures kõikides, mida näinud
olen, on näiteks sees, et arendaja müüb krundi ja kohustub rajama

sinnani killustikukattelise tee. Valla ja arendaja vahelises leppes ja
ka kehtestatud planeeringus on aga arendaja kohustus rajada tee tolmuvaba mustkatte alla ja spetsifitseeritud see veel ka asfaltkatteks.
Arendajaks oli selles piirkonnas Torm Projekt, kes tegelikkuses
kadus pildilt ja andis kohustused üle PG Haldusele. See omakorda
teeb näo, et ei tea midagi arendaja kohustustest ja räägib nurisevatele klientidele, et tee ehitamine on kohaliku omavalitsuse kohustus.
Sealjuures on mõlema äriühingu omanikering sama. Põhilised isikud,
kes figureerivad nende äriühingute taga on Meelis Rae ja Argo Tint.
Ma ei lasku siinkohal üksikasjadesse, kuidas see maa üldse saadi ja
kes olid kontaktid valla poolt.
Andrekse arendusalal toimuv on klassikaline näide, kuidas arendaja soovib oma tulu suurendada nn „vanade” maksumaksjate arvelt.
Sealjuures niisuguste maksumaksjate arvel, kellel arendatava piirkonnaga ei ole mingit sidet. Andrekse piirkonnas on lisaks teedele
lõpetamata kanalisatsioon, veevärk, tänavavalgustus ja ka sadeveelahendused – seega kogu infrastruktuur, mille väljaehitamine peaks
olema arendaja kohustus enne elamute ehituse algust. Vallavalitsus
on alustanud juriidilise protsessiga, mille eesmärk on arendajat sundida oma kohustusi täitma
Teised arendajad – aferistid- on arendajad, kellel puudub professionaalsus, teadmised tegevusest, mida teevad ja silme ees on vaid suur
tulu. Siia tuleb kvalifitseerida arendajad, kes on sellesse tegevusse
sattunud juhuslikult, kes ei oma ülevaadet ega soovigi süveneda õigusaktidesse, millised antud tegevust reguleerivad. Tulemuseks on
jällegi nii oma klientide petmine kui ka kohaliku omavalitsuse lollitamise püüd. Rae vallas on selliseid arendajaid olnud samuti küllaga.
Eredamad näited on Suurekivi arendusala Peetrikülas, kus on detailplaneeringus ettenähtud teede asemel rajatud tunduvalt kitsamad ja
kus ka drenaažilahendused on jäetud välja ehitamata. Arendajatena
figureerinud äriühing Suurekivi Kinnisvara, mille taga on Urmas
Tangsoo, krundi ostnud inimesetele end kätte ei anna, rääkimata
probleemide lahendamisest, seega on jällegi ainsaks võimaluseks
asju lahendada läbi kohtu.
Kolmas ere näide pahatahtlikest arendajatest on meil Künnapuu
arendusala, mille arendajaks on Kivinuka Kinnisvara OÜ Raivo
Paju ja Anti Roosinupp juhtimisel. Arendajad läksid isegi nii kaugele, et enne 2007. aasta jõule soovisid elanikele vee andmise lõpetada ja üks neist praalis sellega isegi ülevabariigilises ajakirjanduses.
See on ehe näide rumalusest ja seaduste mittetundmisest. Rae vallavalitsus tuli elanikele appi ja asi viidi kohtusse, loomulikult ei lubanud kohus arendajal vee andmist lõpetada. Selle vaidluse vaidlemise
käigus selgus, et analoogiliselt Andreksega on sellelgi arendusalal
kõik detailplaneeringujärgsed lahendused välja ehitamata. Erinevus
on selles, et arendajad ei ole kuskile kadunud vaid hoiavad elanikke
lõa otsas ja ka elanikud ei ole oma muredes valla poole pöördumisel
sama aktiivsed kui Andrekse omad. Analoogiline juhtum on ka Loopere arendusala, mida arendab volikogu liige Virgo-Jürgen Lips.
Ka Lagedil on meil kinnisvara arendajana kogenematute aferistarendajate näited olemas. Üheks sellistest on – Rahula arendusala ja
arendaja Tõnu Saar. See arendaja jõudis oma tegevuses isegi selleni,
et tõmbas detailplaneeringu kohase veeühenduse asemel endale omavolilise veetoru Jõelähtme vallast ja sealjuures üle eramaa ilma maaomanikuga kokkuleppimata. Iseloomustab arendaja mõttemaailma
hästi ka vallale esitatud küsimus, et kes kannab minu kahjud seoses
sellega, et lennukoridor üle minu arenduse läheb! Üheks ülbemaks
Lagedi aferistarendajaks on Kingu arendusala arendaja Peeter Raantse, kes rahulikult vaatab pealt, kuidas tema arendusalal inimesed
elavad oma uutes kodudes ilma elementaarsema eluks vajalikuta
– normaalse veeta. Meest ei heiduta ei raevunud kodanikud ega huvi
tundev maksuamet.

 Samas alati on võimalik veel paremini
 Äripiirkondade arendajatega on suhteliselt kergem ja suurtes tööstuspiirkondades on
vaidlusi vähem nii arenduse käigus arendajaga kui ka hiljem sinna asuvate ettevõtjatega
 Reeglina müüvad krundi

 Rae valla näitel on siin selliseid, kes õigelajal tagastamise protsessi lülitusid ja õigusjärgsetelt maad üle lõid jne
 Arendaja küll väidab, et kokkulepped kitsamate teede osas tehti koos krundiostjatega,
kuid detailplaneeringus on siiski kohustus planeeringukohaste teede rajamiseks
 Figureeris selles protsessis küll ajakirjanduses ja kirjavahetuses R. Paju
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Samuti nagu aferistidest arendajatega, on probleeme ka isearendajatega, kelleks on esivanemate maad tagasi saanud kodanikud, kes
soovivad ise arendada, sest arvavad nii rohkem raha koju jätvat, aga
ka eelpoolnimetatud muudel aladel edukad ärimeestest arendajad,
kes arendustegevusest suurt ettekujutust ei oma.
Kokkuhoiu osas on neil isegi õigus, aga vaid tingimusel kui nad
õigel ajal endale selgeks teeksid, mis asi see arendus ja arendamine on, mida tähendab detailplaneering ja kellel on selle elluviimise
kohustus või siis sellegi, et arendusalal ei ole võimalik lahendada
kanalisatsiooni ja veevärgi lahendusi sarnaselt ühele 60-ndate aastate individuaalmajale – kanalisatsioon lampkasti ja vesi salvkaevust.
Kui need põhitõed endale selgeks tehtaks, siis ilmselt oleks võimalik tõesti teenida maksimaalselt; kui ei tehta, siis juhtub nii, et ühel
hetkel leitakse end silmitsi kurva tõsiasjaga – kõiki kulutusi ei ole
osatud ette näha, krundid on müüdud ja tuleb hakata peale maksma.
Kasumi asemel tekib kahjum. Kahjuks ei usuta reaalsust isegi siis
kui esimesed sümptomid möödapanekust ilmnevad, selle asemel leitaks mõni odav advokaat, kelle enda suurimaks sooviks on teenida
ja seetõttu ei selgita ta oma kliendile olukorra tõsidust vaid õhutab
asjatuid lootusi. Sama teevad kohalikud poliitikud, kes on parasjagu
opositsioonis ja kelle eesmärk on järgmisteks valimisteks endale valijaid kindlustada. Kahjum suureneb veelgi. Ka niisuguseid näiteid
on meil Lagedil näiteks Linnu tee 7 arendusala arendajate näol. Neid
on mujalgi: Kurnal, Järvekülas jne.
Linnu tee 7 ala on seetõttu huvitav, et ta on ka sattunud koostöösse
naabruses asuva aferistarendaja Peeter Raantsega, kes arendab Kingu arendusala. Kogu selle kupatuse tagajärjel on valminud rida maju,
millel puudub analoogiliselt Kingu arendusalaga detailplaneeringu
kohane veevärk, kanalisatsioon, millel on kasutusloata teed ja loomulikult puuduvad ka kasutusload majadele. Ja kui midagi juhtub,
siis julgen kahelda, kas kindlustus ikka aitab.
Kas ka Vallal on omajagu süüd, et niisugused olukorrad on
tekkida saanud?
Ma ei oskagi sellele küsimusele ühesõnalist vastust anda ja ilmselt
ei ole võimalik kah. Kindlasti on siin jällegi põhjust viidata sellele,
kust me tuleme ja kui kiiresti ning kui puudulike/täiuslike seaduste
keskkonnas midagi tehti. Kindlasti on olnud selle teekonna „arene Edukad ärimehed kindlasti kasutavad ka edukaid advokaate.
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nud maailmale kiire järgivõtmise” käigus möödapanekuid, mille ehk
kõige suuremaks põhjuseks oli/on kogenematus. Nii nagu areng on
olnud kiire, nii on ka erinevad kasutusele võetud meetmed ehk antud
olukorras õiged ja tundunud vajalikud, kuid need meetmed on läbi
analüüsimata ja seetõttu pikemas perspektiivis ehk ka mitte kõige
õigemad/vajalikumad. On kindlasti olnud ka olukordi, kus pumba
juures olijad on segadust ja sogast vett nautinud ja meelega meetmeid
selle vältimiseks mitte kasutusele võtnud. Aga põhiline on siiski
teadmatus niisuguse kiire arenguga kaasnevas. Pole ju ka varasemas
maailmapraktikas palju riike, kes 50 aastasest isolatsioonist tulnud,
valinud demokraatliku arengutee ja kiirelt sellel arenenud maadele
püüdnud järgi saada. Eestit peetaksegi selles vallas teenäitajaks.
Küsimust ei saa ehk ka püstitada vaid nii, et kas kohalik omavalitsus on/ei ole süüdi, siia peab kaasama ka riigi, sest seadusandlikud
piirid antakse ju sealt. Väidan, et meie Riigikogu koosseisud ei ole
küllalt kogenud kohaliku omavalitsuse tegemistes ja seega on neil
ka raske adekvaatset õigusakti vastu võtta. Kahjuks ei ole ka tänane
koosseis paremas seisukorras.
Vaatamata kõigele on kohalikul omavalitsusel planeerimisprotsessis võimalusi. Üheks parimaks, millega tagatakse planeeringu
nõuetekohane elluviimine ja planeeringust tulenevate erinevate, olemasolevale kogukonnale suunatavate koormuste reguleerimine, on
notariaalne lepe valla ja arendaja vahel, milles seatakse ka tagatised
ja nende realiseerimise tingimused. Selle leppe sõlmimine/mitte sõlmimine on esimeseks indikaatoriks sellest, mis tüüpi arendajaga meil
tegemist on.
Teades kõiki neid näiteid ei tohiks ühelgi mõtleval inimesel tekkida
kahtlust, kas vald käitub õigesti kui nõuab arendajatelt notariaalselt
lepingut, milles lepitakse kokku kohustustes ja seatakse ka tagatised.
Samuti peaksid volikokku rahvast esindama volitatud isikud mõtlema enne kui asuvad kaitsma arendajaid.
Raivo Uukkivi
vallavanem
 Tänaseni on Rae Vallavolikogus isikuid, kes olnud segastel aegadel pumba juures ja
tänaseni Riigile ega Vallale maksu ei maksa. See võib viia mõlgutusteni, et kas täna
töötatakse „mustalt” või nauditakse rantjee elu „pumbatud vee pritsmetest, mis endale
langesid”
 Olgu see siis planeerimise või finantseerimise teemaline

Kinnisvara arendajate ja ehitajate seisukohad tänases
turusituatsioonis
Oleme eespool rääkinud arendajatest, kes on silmapaistnud
saamatutena või aferistidena, samuti nendest, kes on kindlal seisukohal, et kohaliku kogukonna arvelt tuleb nende riske
maandada ja ebaõnnestumisi kinni maksta. Tundus, et sellised
seisukohad ongi valdavad ja seetõttu palusime tuntud arendajatel vastata mõningatele küsimustele. Kui vastused saabusid, siis
selgus, et vanasõna „saast tõuseb ikka pinnale” kehtib ka arendajate hulgas. Küsitlus saadeti järgmistele arendajatele ning ehitajatele: AS Merko, AS Koger&Partnerid, AS Südamaja, OÜ
Manutent, OÜ Messiehitus, Skanska EMV AS, IBE Estonia,
Besqab Projekt & Kinnisvara OÜ ja A&A Kinnisvara. Kokkuvõtted vastustest on toodud alljärgnevalt
Esimese küsimusena esitasime selle põhilise, mis viimasel ajal
kõige rohkem diskussioone on tekitanud: „Teie seisukoht küsimuses,
kas kinnisvaraarendaja, soovides konkreetses piirkonnas arendada
ja teades, et arenduse tagajärjel suureneb surve kohalikule infrastruktuurile (nii tehniline kui sotsiaalne), peaks osalema ka nende survestuvate infrastruktuuride ajakohastamisel/nõudmistega vastavusse
viimisel? Või on väljaspool arenduspiirkonda toimuv vaid KOV-i küsimus, sest seadus otsest kohustust arendajale ei sätesta?”
Vastused olid oma mõttelt suhteliselt sarnased. Kõige paremini võtab kokku selle seisukoha OÜ Manutent : „Meie seisukoht on, et tehniline pool tuleb arenduspiirkonnas 100% lahendada(kusjuures
arvesse võtta veel naabrite tulevased arendused). Suure arenduse
sees tuleb lahendada ka sotsiaalne pool, st puhkealad, rattateed,
mänguväljakud jne kuni lasteasutusteni välja. Kui oma piirkon	

Ülemiste elurajooni arendaja

nas on lasteaedade- koolide osa lahendamata, tuleb moraalse
kohustusena osaleda KOV-i projektides osamaksega, sest uued
inimesed on ju KOV-i piirkonda toodud arendaja poolt ja nende maksude laekumine KOV-i on suure inertsiga asi. Lisaks on
nende probleemide lahendamine koos KOV-ga hea müügiargument.
Järgmisena esitasime küsimuse: „Kumb variant kinnisvaraarendaja vaatevinklist on mõistlikum, kas arendada valmis infrastruktuur
ja müüa krundid või arendada välja infrastruktuur, ehitada ka majad
ning müüa lõpptoodet?”
Vastused olid jälle suhteliselt sarnased: „Stabiilses olukorras on
kindlasti mõistlikum müüa lõpptoodet ehk välja arendatud elukeskkonda. Kaks vastajat aga arvasid, et tänases konkreetses turusituatsioonis on mõistlikum müüa krundid“. Siinkohal on ka erinevus elamuarenduse ja äriarenduse vahel. Tehnopargi idee ongi müüa krunte
peale infrastruktuuri välja ehitamist.
Kolmas küsimus kõlas: „Kumb variant kinnisvaraarendaja vaatevinklist on tulutoovam, kas arendada valmis infrastruktuur ja müüa
krundid või arendada välja infrastruktuur, ehitada ka majad ning
müüa lõpptoodet”
Siin oli vastused 100%-lt ühesugused - elamuarenduses on tulutoovam lõpptoote müük, mis on kindlasti vastuvõetavam ka kohalikule
omavalitsusele. Ainult kruntide müügiga tegelejate iseloomustuseks
sobib hästi tsiteerida vastust Skanska EMV arvamusest: „Variant „a”
ei nõua nii suurt kogemust ega finantsvõimekust. Sobib rohkem nn
„taksojuhtidele“.
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Ka järgmine küsimus oli samasugune, selle erinevusega, et küsiti
kumb variant kinnisvaraarendaja vaatevinklist on riskivabam.
Siingi olid vastused 100%-lt ühesed: „Riskivabam kinnisvaraarendajale on müüa infrastruktuuriga varustatud krundid“.
Esitasime ka muid huvitavana tunduvaid küsimusi nagu näiteks:
„Kas kinnisvaraarendaja eesmärk on pigem saada maksimaalset
tulu või pakkuda oma klientidele mugavat elukeskkonda”. Vastuseks
tuli etteaimatavalt, et „klientidele tuleb pakkuda mugavat elukeskkonda ja seeläbi teenida maksimaalset tulu“.
Või siis küsimuse: „Kas tänane klient soovib pigem odavamat
kaupa (krunti, maja, korterit) või saada mugavamat elukeskkonda?”.
Vastusena toon ära ühe vastaja poolt öeldu, mis iseloomustab sellele küsimuse vastusena vormunut: „Tänane klient soovib parimat
kaupa olematu hinnaga. Klient soovib täna kaubelda ja mitte
vähe. Olukorra on kujundanud paljuski meedia ja toetab tekkinud ülepakkumine”
Vastuseid saime ka küsimusele „Teie hinnang kinnisvaraturule
2008 – kas langus jätkub, turg stabiliseerub või algab uus tõus?”
Vastus enamuselt oli, et „langus veel mõni aeg jätkub ja 2008 II poolaasta toob stabiilsuse“. Üks vastanutest oli põhjalikum ja lisas eeltoodule: „Sõltuvalt sektorist:
• Elukondlik kinnisvara –
o vanavara ja „säästu” kinnisvara languse jätk.
o Pikaajalise tarbimisväärtusega kinnisvara stabiliseerumine.
• Ärikinnisvara – stabiliseerumine.„
Lõpuks soovisime teada, et: ”Milline on viimaste aastate klientide
põhiline vanuserühm?” Etteantud vanuserühmast ülekaalukalt esimeseks pakuti vahemik 30-40, millele järgnesid suhteliselt võrdselt
40-50 ja 20-30. Täpselt sama tulemuse saime ka registreeritud kodanike vanuseastmete analüüsimisel.
Kokkuvõtteks saame teha järelduse, et loo alguses tsiteeritud
vanarahva tarkus peab paika, seda ka kinnisvaraarendajate hulgas.
Samas on rõõm tõdeda, et tõsiselt võetavad arendajad omavad suht
sarnaseid seisukohti vallavalitsusega ja seega need halvad näited, mis
Rae vallas ja ilmselt mujalgi valdades olemas on, ei ole valdavad.
Küsitlusega saadud tulemus annab kinnitust, et oleme olnud õigel
teel ja tõestab, et sellele õigele teele ka õigel ajal asumine oleks aidanud ära hoida plahvatuslikku elamuehitust või siis oleks sellega
kaasnenud ka elukeskkonna kompleksne arendamine, mille kulud
oleksid olnud seal kus nende õige koht – krundi/korteri/maja müügihinna sees.

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmise detailplaneeringu algatamisest:
• Assaku alevik Ööbiku tee 10 kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 22. jaanuari 2008 korraldusega
nr 115
järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:
• Järveküla küla Inno-II kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. detsembri 2007 otsusega nr 339 Inno-II kinnistu 15,41 ha suurusele maa-alale on
kavandatud 68 elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute
(pereelamute) ehitamiseks, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt
mänguväljakute rajamiseks, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt
ühiskondliku hoone rajamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega
krunt alajaama rajamiseks ja 3 transpordimaa sihtotstarbega
krunti juurdepääsuteede rajamiseks
• Jüri alevik Aaviku tee 28 kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22. jaanuari 2008 korraldusega nr 114 Aaviku tee 28 kinnistu 0,3 ha suurusele maa-alale on
kavandatud 2 ühepereelamu krunti.
ja järgmise detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest
• Kurna küla Kaalumaja kinnistu
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavalitsuse 22. jaanuari 2008
korraldusega nr 116
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Mis saab meie kinnisvarast?
Esmapilgul tundub täna kõik lihtne
olevat - müü oma kinnisvara kiiresti
ja ost lükka edasi kevadesse või veelgi
kaugemasse tulevikku! Aga kui antud
teemasse põhjalikumalt süveneda, siis
võib avastada, et kinnisvaraturu hindade
kõikumine, oleneb väga paljudest põhjendatud teguritest.
Viimaste aastate kinnisvarahindade
tõusuks oli mitmeid põhjuseid. Esiteks
ei olnud meil uusarendusi ja -elamurajoone ning nõudlus uute elamispindade
järele oli seetõttu suur. Samuti tõusid
inimeste palgad ja kasvas elatustase.
See omakorda suurendas laenuvõtvate
A&A Kinnisvara tegevinimeste hulka, mida toetas muidugi ka
juht Aivar Villemson
pankade liberaalne laenupoliitika ja järjest soodsamad laenuintressid.
Need , eelpool nimetatud tegurid olid ühed olulisemad põhjused,
miks elamispindade järele oli nõudlus kõrge ja miks kinnisvarahinnad nii kiirelt kasvasid.
Aga täna on kinnisvaramaastikul juba mõningat aega teised suunad. Inimeste palgatõus ei ole enam nii kiire ja ka pangaintressid on
tunduvalt kõrgemad. Ka on pankade laenupoliitika olulisemalt rangemaks muutunud ning nõudmised laenutaolejatele suuremad. Kõik
see on tekitanud kinnisvaraturul olukorra, kus elamispindade pakkumine on jõudnud järgi nõudlusele, mis omakorda on põhjustanud
kinnisvarahindade languse.
Kui võrrelda paljude analüütikute statistikat ning vaadata 2006.
aastal tehtud kinnisvaratehingute arvu siis 2007. aastal vähenes tehingute arv kinnisvaraturul ca 40-50%.
Paljud arvavad veel tänagi , et kinnisvaraturg enam ei lange ja et
kohe, kohe hinnad jälle tõusevad. Ma pean siinjuures neid inimesi
tänama, sest tänu sellisele positiivsele mõtteviisile jäi meil kauaoodatud kinnisvarakrahh tulemata ja 2007/ 2008 aasta sügis- talvine
kinnisvaraturg elatub peamiselt nende sooritatud tehingutest.
Kuid sellegipoolest on tehingute maht vähenenud ja hinnad järjest
langenud. Tõenäoline pole ka hinna stabiliseerumine, kuna realiseerimata kinnisvara, mis vajab endiselt müümist, aina kasvab ja on ainult
aja küsimus, mil kinnisvaraarendajad hakkavad oma arendatavatele
projektidele pakkuma järjest uusi ja huvitavamaid soodustusi. Eeltoodu põhjal vastus neile, kes arvavad, et 2008-dal aastal kinnisvarahinnad võiksid uuesti kasvada. Kahjuks on sellel aastal Eestis raske
näha kinnisvarahinna tõusu, kuid samas ei lange hinnad ka nii kiiresti
kui, eelmisel aastal. Arvatav hindade langus on kuskil 10-15% praegustest kinnisvarahindadest.
Kuna elamispindasi vajavad inimesed endiselt, siis pole kinnisvaraturu aktiivsus kuhugi kadunud ja seda näitas ka jaanuarikuus tehtud
kinnisvara ostu-müügi tehingute arv. Kõige rohkem tunti huvi valmis
ehitatud eramute ja mööbliga sisustatud korterite vastu.
Tänane kinnisvaraturg näitab seda, et üha enam inimesi peab kinnisvara soetamisel kõige tähtsamaks kriteeriumiks kinnisvara asukohta. Pikemaajalist elukohta valides mõeldakse kohale, kus oleks
meeldiv elada ja kindlasti ka sobivusele elukorraldusest lähtudes (
kui kaugel asuvad töökoht, lasteaed, kool ja huviringid). Liiklusummikud, mis on meie tänavapildis juba igapäevane nähtus, on ka üheks
mõjuvamaks teguriks inimeste elukoha valikul. Näiteks paljud Tabasalus, Laagris ja Viimsis elavad inimesed, kes peavad igal hommikul
tööle minnes ja õhtul töölt tulles istuma kolossaalsetes ummikutes,
on hakanud oma elukohta vahetama, kolides kesklinna või teistesse
linna lähedastesse elamurajoonidesse, kus ummikud ei ole nii suureks probleemiks.
Tänaseks on Rae vald Tallinna linna ümbritsevatest valdadest ehk
kõige parema ja sujuvama ühendusega kesklinna sõites. Pärast suvist
Ülemiste ristmiku lisaridade ehitust on Tartu maanteelt Tallinna sissesõidul ummikud praktiliselt kadunud. 2009. aastal algav Ülemiste hiigelristmiku ehitus parandab olukord veelgi ja Tartu maanteest
peaks saama kõige kiirem ja mugavam tee kesklinna sissesõidul. Rae
vald on eelistatud seisus ka selle poolest, et asub kesklinnale nii lähedal, näiteks Rae valla piirist on kesklinna ca 4 km ja sõit südalinna
kestab umbes 10 minutit.
Kokkuvõtvalt võiks öelda, et kinnisvaraturg ei ole kuhugi kadunud, see on lihtsalt muutunud ja 2008. aasta kinnisvaraturu olulisemateks märksõnadeks oleks asukoht ja kvaliteet.
Aivar Villemson
A&A Kinnisvara

veebruar 2008

RAE SÕNUMID • 13

VALLAMAJA
MÄÄRUS

Jüri, 08. jaanuar 2008 nr 1

Koolilõuna maksumuse hüvitamise rakenduskord
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 3,
Rae valla 2008 aasta eelarvest, Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007
määrusest nr 46 ““Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr
72 ”Rae valla eelarvest toetuse maksmise kord” muutmine””, Rae
Vallavalitsus määrab:
1. Hüvitada ajavahemikul 01. jaanuar 2008 kuni 31. detsember
2008 koolilõuna maksumus
1.1 kõigile päevases õppevormis üldkeskharidust omandavatele
õpilastele, kelle elukohana Eestis rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald
1.2 ja kõigile Rae valla munitsipaalkoolides õppivatele õpilastele
sõltumata tema elukohast.
2. Väljaspool Rae valda õppiva õpilase koolilõuna hüvitamise aluseks on punktis 1.1 nimetatud õpilase vanema või eestkostja avaldus,
mis tuleb esitada taotletavale perioodile eelneva kuu 15.-ndaks kuupäevaks Rae Vallavalitsusele (lisa1, millega saab tutvuda veebilehel
www.rae.ee toim.).
3. Väljaspool Rae valda põhikooli kooliastmes õppivale õpilasele
hüvitada koolilõuna maksumuse vahesumma vastava kooli toitlustamist korraldava füüsilise või juriidilise isiku poolt Rae vallavalitsusele esitatavate arvete alusel. Arvele peab olema lisatud õpilaste
nimekiri, milles on ära näidatud õpilase nimi, kooli nimetus ja klass,
kus laps õpib.
4. Väljaspool Rae valda gümnaasiumi kooliastmes õppivale õpilasele hüvitada koolilõuna maksumus täies mahus vastava kooli toitlustamist korraldava füüsilise või juriidilise isiku poolt Rae vallavalitsusele esitatavate arvete alusel. Arvele peab olema lisatud õpilaste
nimekiri, milles on ära näidatud õpilase nimi, kooli nimetus ja klass,
kus laps õpib.
5. Koolilõunate hüvitamise, avalduste vastuvõtmine ja tasumiseks
esitatavate arvete kontrollimine panna kultuuri- ja haridusametile.
6. Käesolev määrus jõustub 01. jaanuarist 2008.
7. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 21. detsembri 2006
määrus nr 50 “Koolilõuna maksumuse hüvitamise rakenduskord”.
8. Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae
Sõnumid.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
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1.10. toetus vanuritele ( alates 80 eluaastast) ja vähekindlustatud
peredele küttepuude eest osaliseks tasumiseks – 300 krooni;
1.11. toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ülalpidamis- või
koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud
arve alusel
1.12. toetus puuetega inimeste ja vanurite ülalpidamiskulude eest
osaliseks tasumiseks hoolekandeasutuses vähekindlustatud peredele
– kuni 1000 krooni;
1.13. vanuri tähtpäevatoetus ( alates 90.eluaastast) – 300 krooni;
1.14. lastekodust saabunud lapse elluastumistoetus – 5000 krooni;
1.15. kinnipidamiskohast vabanenud isikule ühekordne toidutoetus – 300 krooni;
1.16. ühekordne matuse- või õnnetusjuhtumitoetus – kuni 1000
krooni;
1.17. vältimatu sotsiaalabi ( ühekordne toidukott) – kuni 300 krooni;
2. Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu
korral maksta täiendavat toetust punktides 1.8. ja 1.11. nimetatud
juhtudel.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 23. jaanuari 2007 määrus nr 7 „ Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad“
4. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes „Rae Sõnumid ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae
Vallavalitsuses.
6. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2008.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
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Jüri, 15. jaanuar 2008 nr 7

Rae valla munitsipaallasteaedade keskmise kohamaksu
kehtestamine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikest
2, Rae valla 2008. aasta eelarvest, Rae Vallavalitsuse 08. jaanuari
2008 määrusest nr 3 „Lapse kohamaksumuse kehtestamine Rae valla
lasteaedades 2008. eelarveaastaks” ning kultuuri-ja haridusameti ettepanekust, Rae Vallavalitsus annab määruse:
§ 1 Kehtestada alates 01. jaanuarist 2008 Rae valla munitsipaallasteaedade keskmiseks kohamaksu suuruseks 3300 krooni kuus.
§ 2 Kultuuri – ja haridusametil viia punktis 1 nimetatud nõuetega
vastavusse koolieelsete eralasteasutustega sõlmitud lepingud.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, Vallasekretär

Jüri, 08. jaanuar 2008 nr 6

Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest
1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae Vallavolikogu
13.augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud Rae vallaeelarvest toetuste maksmise korrast ning Rae valla 2008.aasta eelarvest, Rae Vallavalitsus määrab:
1. Kinnitada 2008.aastal valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad alljärgnevalt:
1.1. sünnitoetus – 5000 krooni, millele lisandub beebipakk 500
krooni väärtuses;
1.2. suurperede emadepäeva toetus – 1000 krooni;
1.3. suurperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.4. eestkosteperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.5. pensionäride jõulutoetus – 500 krooni;
1.6. puudega lapse jõulutoetus – 1000 krooni ja eelkooliealistele
lastele ( vanuses 0-6 eluaastat) vallapoolne kommikott väärtuses kuni
60 krooni;
1.7. I klassi õpilase ranitsatoetus – 1000 krooni;
1.8. vähekindlustatud perede lastele koolitoetus – 500 krooni aastas lapse kohta;
1.9. toetus ravimite ja prillide ostmiseks – kuni 300 krooni ja invavahendite ning ostetud rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks tasumiseks kuni 50 % esitatud arvest;
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Jüri, 15. jaanuar 2008 nr 8

Rae valla munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna ja pikapäevarühma õpilaste toitlustamise maksumuse kehtestamine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikest
2, Rae valla 2008. aasta eelarvest, Jüri Gümnaasiumi direktori Maria
Tiro taotlusest ning kultuuri-ja haridusameti ettepanekust, Rae Vallavalitsus annab määruse:
§ 1 Kehtestada alates 01. veebruarist 2008 Rae valla koolide õpilaste koolilõuna piirhinnaks 12 krooni päevas.
§ 2 Kehtestada alates 01. veebruarist 2008 Rae valla koolide pikapäevarühmade õpilaste toitlustamise piirhinnaks 10 krooni päevas.
§ 3 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 12. oktoobri 2004
määrus nr 12 “Rae Vallavalitsuse 27. august 2002 määruse nr 7 ”Õpilaste toitlustamine” muutmine”.
§ 4 Käesoleva määrus jõustub 19. jaanuaril 2008.a.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
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MÄÄRUS
Jüri, 23. jaanuar 2008 nr 11

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgaskaalad
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike
1 punktist 3, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 20 lõikest 1, Rae
Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimäärustest ja võttes arvesse
asutuste juhtide ettepanekud, Rae Vallavalitsus määrab:
1. Kinnitada Jüri Gümnaasiumi, Lagedi Põhikooli, Vaida Põhikooli, Rae Huvialakooli, Rae Kultuurikeskuse, Jüri Raamatukogu, Lagedi Raamatukogu, Vaida Raamatukogu, Rae valla Spordikeskuse,
Rae Hooldekodu, Vallaasutuse Vaheko, Lasteaia Taaramäe, Lasteaia
Tõruke ja Lasteaia Pillerpall koosseisud (v.a. riigieelarve vahenditest
finantseeritavad pedagoogid) alates 01. jaanuarist 2008 vastavalt lisale 1 (lisaga 1 on võimalik tutvuda veebilehel www.rae.ee toim.).
2. Kinnitada Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate (v.a.
pedagoogid) 2008. aasta palgaskaalad alates 01. jaanuarist 2008 vastavalt lisale 2.
3. Kinnitada Rae valla hallatavate asutuste töötajate ametikohtade
põhigrupid ning põhigruppide sisesed ametikohtade nimetused vastavalt lisale 3.
4. Lubada asutuse juhil tulenevalt töö iseärasusest teha sisemisi
muudatusi asutuse koosseisus kinnitatud personalikulude piires.
5. Käesolevat määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2008 a.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
Lisa 2
KINNITATUD Rae Vallavalitsuse 23.01.2008 määrusega nr 11

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgaskaalad
Ametikohtade
põhigrupp
Juhid
Tippspetsialistid
Keskastmespetsialistid
Töölised

veebruar 2008

Miinimum
palgamäär
10 000
10 000
6 000
4 350

Maksimum
palgamäär
19 000
19 000
14 000
10 000

Märkused:
1. Töötaja ametikoha põhigrupi määramisel on aluseks töötaja
haridus, tööülesannete keerukus, tegevusulatuse tase ja erialase töö
staaž. Palgamäära kinnitab töölepingu sõlmimisel asutuse juht.
2. Asutuse juhi otsusel võib eelarvega töötasudeks määratud summa piires töötajatele maksta lisatasu. Lisatasu suurus vormistatakse
asutuse juhi käskkirjaga.
Tiit Eenmaa, vallasekretär

MÄÄRUS
Jüri, 29. jaanuar 2008 nr 12

Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasude, inventari laenutamise hinnakirja ja kantseleitööde hinnakirja
kehtestamine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõikest
3 ja Rae valla põhimääruse § 65 lõikest 8, Rae Vallavalitsus määrab:
§ 1 Kehtestada Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasud vastavalt lisale 1.
§ 2 Kehtestada Rae Kultuurikeskuse inventari laenutamise ja kantseleitööde hinnakiri vastavalt lisale 2.
§ 3 Käesoleva määruse punktides 1 ja 2 nimetatud ruumide kasutamistasust saadav tulu suunata Rae valla eelarve tuludesse.
§ 4 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 08. veebruari 2005
korraldus nr 134 „Rae valla munitsipaalkoolide spordirajatiste, aula-

te ja munitsipaalraamatukogude saalide kasutamistasu kehtestamine”
punkt 5.
§ 5 Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.
§ 6 Käesolev määrus jõustub 01. veebruaril 2008.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, Vallasekretär
Lisa 1
Rae Vallavalitsuse 29. 01. 2008 määruse nr 12 juurde

Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasud
Ruumi nimetus
Suur saal
Suur saal ja rõdu
Fuajee
Kaaretuba
Harjutussaal
Koosolekuteruum
Rõivistu (valvega)
Riietumisruum
Dušširuum
Leiliruum

Hind EEK/tund
500.00
650.00
200.00
150.00
150.00
150.00
100.00
50.00
150.00

Soodushind EEK/tund*
150.00
200.00
100.00
80.00
80.00
80.00
100.00
10.00
100.00
150.00

* soodushinnad kehtivad tööpäeviti kella 08.00-st kuni kella
22.00-ni:
• valla elanikele suunatud tasuta avalike ürituste korraldamiseks;
• valla elanikele suunatud huvitegevuse korraldamiseks;
• valla allasutustele koosolekute ja ürituste läbiviimiseks;
• valla alevikele ja küladele koosolekute läbiviimiseks.
* Rae Vallavalitsuse koosolekuteks ja üritusteks on ruumid tasuta.
* Valla elanikele suunatud tasuliste avalike ürituste korral on ruumide üür 10% piletite müügitulust, kuid mitte vähem kui üür tunnihinna alusel.
* Riiklikel pühadel ja kella 01.00-st kuni kella 08.00-ni kehtib kõikidele ruumidele kahekordne tunnihind.
* Ruume on võimalik rentida tunni ja poole tunni kaupa.
* Saali ja fuajee hind ei sisalda mööbli, helitehnika ja konverentsitehnika kasutamist. Kaaretoa, harjutussaali, koosolekuteruumi hind
ei sisalda helitehnika ja konverentsitehnika kasutamist.
Lisa 2
Rae Vallavalitsuse 29. 01. 2008 määruse nr 12 juurde

1. Rae Kultuurikeskuse inventari laenutamise hinnakiri
Hinnakiri kehtib inventari laenutamiseks üks kord ja/või kestvusega 24 tundi
Jrk
Hind
Inventari nimetus
nr
EEK
1
Termoskann (1 liiter)
10.00
2
Kohvimasin Hackman (2 liitrit)
100.00
3
Veekeetja (1,5 liitrit)
20.00
4
Lillevaas
5.00
5
Tool
2.00
6
Laud (puidust 0,8m x 0,8m)
4.00
7
Laud (kokkupandav 1,2m x 0,8m)
10.00
8
Laud (kõrge ümmargune H 1,6m Ø0,8m)
10.00
9
Laud ovaalne 3,2m x 1,8m)
100,00
10 Laudlina (1,5m x 1,5m)
25.00
11 Laudlina (1,5m x 3m)
100.00
Välimööbli komplekt (1 laud 2m x 0,6m + 2 pinki
12
200.00
2m x 0,25m)
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Telk easy-up (3m x 3m)
Ekraan (2,1m x 1,8m)
Ekraan (3,8m x 2,6m kultuurikeskuses kasutamiseks)
Helitehnika ja konverentsitehnika (kultuurikeskuses kasutamiseks)*
Lõppvõimendus (kultuurikeskuses kasutamiseks)**
Videoprojektor
CD- mängija Philips (kaasaskantav 10W)
CD- mängija JVC (kaasaskantav 43 W)
Sülearvuti Ordi (kultuurikeskuses kasutamiseks)
Mikrofon koos jalaga (kultuurikeskuses kasutamiseks)
Näituse/esitluse alus ratastel, 3 tahvlit (0,85m +
0,95m + 0,85m) esitluspinnaga 1,25m x 2,65m
Pabertahvel
Kõnepult
Lisalaud kõnepuldi juurde

800.00
50.00
100.00
2000.00
500.00

Raivo Uukkivi, vallavanem
Lisa 1
Rae Vallavalitsuse 29. 01. 2008 määruse nr 13 juurde

300.00

1. Rae valla raamatukogude kantseleitööde hinnakiri

100.00

Teenus

Ühik

50.00
50.00
50.00

1.1 Valguskoopia, A4 formaat, ühepoolne
1.2 Valguskoopia, A4 formaat, kahepoolne
1.3 Valguskoopia, A3 formaat, ühepoolne
1.4 Valguskoopia, A3 formaat, kahepoolne
1.5 Printeri väljatrükk, A4 formaat, must-valge
1.6 Printeri väljatrükk, A4 formaat, värviline
1.7 Skaneerimine
1.8 Fax-i saatmine

lehekülg
leht
lehekülg
leht
lehekülg
lehekülg
lehekülg
lehekülg

Hind
EEK
1.00
2.00
2.00
4.00
2.00
6.00
1.00
1.00

2. Rae valla raamatukogude lugejakaartide maksumus

2. Rae Kultuurikeskuse kantseleitööde hinnakiri

6

(3) Rae Vallavalitsuse 10. augusti 2000 määrus nr 13 „Rae valla
raamatukogude lugejapileti väljastamise ja kasutamise kord”.
(4) Rae Vallavalitsuse 08. veebruari 2005 korraldus nr 134 „Rae
valla munitsipaalkoolide spordirajatiste, aulate ja munitsipaalraamatukogude saalide kasutamistasu kehtestamine” punkt 3.
§ 6 Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ning ajalehes Rae
Sõnumid.
§ 7 Käesolev määrus jõustub 01. veebruaril 2008.

300.00
50.00
100.00
200.00

* Helitehnika ja konverentsitehnika sisaldab helipulti, 2 CD- mängijat, 3 raadiomikrofoni, 4 juhtmega mikrofoni, videoprojektorit, ekraani (3,8m x 2,6m), kõnepulti, lisalauda, sülearvutit, pabertahvlit.
Helitehnika kasutamine ainult Rae Kultuurikeskusega lepingulises
suhtes oleva helitehnikuga, lisandub helitehniku tasu.
** Lõppvõimendus sisaldab kõlareid, võimendeid ja protsessorit

Jrk
nr
1
2
3
4
5
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Teenus

Ühik

Valguskoopia, A4 formaat, ühepoolne
Valguskoopia, A4 formaat, kahepoolne
Valguskoopia, A3 formaat, ühepoolne
Valguskoopia, A3 formaat, kahepoolne
Printeri väljatrükk, A4 formaat, mustvalge
Printeri väljatrükk, A4 formaat, värviline

lehekülg
leht
lehekülg
leht
lehekülg

Hind
EEK
1.00
2.00
2.00
4.00
2.00

lehekülg

6.00

Lugejakaart

Ühik

2.1 Esmane lugejakaart
2.2 Esmane lugejakaart valla koolide õpilastele
2.3 Esmane lugejakaart erivajadustega inimestele
(vastava dokumendi esitamisel)
2.4 Lugejakaardi asendamine kaotamise või
rikkumise korral
2.5 Lugejakaardi välja vahetamine triipkoodi
kulumise või tehnilise vea tõttu

tk
tk

Hind
EEK
15.00
0.00

tk

0.00

tk

30.00

tk

0.00

MÄÄRUS
Jüri, 29. jaanuar 2008 nr 13

Rae valla munitsipaalraamatukogude saalide kasutamistasu, raamatukogude lugejakaartide maksumuse ja
kantseleitööde hinnakirja kehtestamine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõikest
3 ja Rae valla põhimääruse § 65 lõikest 8, Rae Vallavalitsus määrab:
§ 1 Kehtestada Rae valla munitsipaalraamatukogude poolt osutatavate kantselei- tööde hinnakiri ja raamatukogude lugejakaartide
maksumus vastavalt lisale 1.
§ 2 Kehtestada munitsipaalraamatukogude saalide kasutamistasud
(1) Lagedi Raamatukogu saali kasutamine 70 krooni tund.
(2) Vaida Raamatukogu saali kasutamine 100 krooni tund.
§ 3 Munitsipaalraamatukogude saalide kasutamistasusid ei rakendata kui saale kasutatakse Rae Vallavalitsuse poolt.
§ 4 Käesoleva määruse punktides 1 ja 2 nimetatud teenuste eest
saadavad tulud suunata Rae valla eelarve tuludesse.
§ 5 Tunnistada kehtetuks järgmised Rae Vallavalitsuse määrused
ja korraldused:
(1) Rae Vallavalitsuse 02. oktoobri 1997 määrus nr 7 „Tasumäärade kinnitamine”.
(2) Rae Vallavalitsuse 21. oktoobri 1999 korraldus nr 1185 „Jüri ja
Vaida Avatud Internetipunkti kasutamiseeskirja kinnitamine”.

Armsad Ege ja Tarvo!
Kurg see lendas siia sinna,
otsis maja, kuhu minna.
Lõpuks leidis üles maja,
kuhu titat oli vaja !

Palju õnne pisitütre
sünni puhul!
Kolleegid
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Veelkord ajakirjandusest
Peale eelmisel kuul vallas levivate kohalike lehtede ilmumist käivitusid mitmed diskussioonid. Üks sisutühi artikkel koos ulatusliku väärinfoga avaldati 29. jaanuari ajalehes
Äripäev, teine, sisulisemaks kujunenud arutelu, algatati Agu Laiuse poolt kodanikualgatusega internetifoorumis www.raekodanik.ee. A. Laius tegi ettepaneku oma avalugu
lehes ära trükkida. Mis saab meil selle vastu
olla? Aga kuna vaid avaloo avaldamine ei
anna arutelust ülevaadet, siis otsustasime
trükkida osaliselt ka need lood, millel nende autorite nimed all ja mis kujutasid endast
tõepoolest väitlust ja mitte tühja emotsiooni.
A. Laiuse avalugu
„Juba mõnda aega käivad meie postkastis
kõrvuti Rae valla ajaleht ja Vallavalitsuse
sõnumid. Ajaleht ei küsi meilt raha, Sõnumid maksame ise kinni.
Ajaleht järgib ajakirjandustraditsioone.
Sõnumid on üha enam ja enam vallavanema
kõnetoruks. Pealegi soovib ta igas numbris
materdada ka Ajalehte ja tema toimetajat.
Eriti räigelt viimases numbris.
Viimases numbris isegi juba neid, kes
Ajalehes reklaami avaldavad. Samas on
üsna ebaeetiline hoopis avaldada reklaami
vallavanema sõnumites, sest väljaanne on
kangesti kaldu ja tundub vaid ühte poliitikut
ja seisukohta toetama.
Miks ikka on nii, et poliitilisel juhtpositsioonil olija võtab endale lõpliku tõe kuulutaja ja kõigi teisitiarvajate mahategemise
õigused?
Sai juba ammu soovitatud, et Sõnumitel
peab olema neutraalne toimetuskolleegium,
et tegija saaks lehte ilma võimu surveta
teha. Nüüd, mil on olemas reklaamirahast
isemajandav Rae valla ajaleht, on vallavalitsuse poolt sõnumite üllitamine lausa kurjast. Seda nii moraalselt kui ka materiaalselt. Sellist asja ei ole vaja rahastada valla
eelarvest. Küll aga võib vald vabalt tellida
ajalehepinda Rae valla ajalehelt.
Miks ikka on vaja info allutada ühele poliitilisele rühmitusele ja Rae valla puhul,
nagu kirjutistest selgub, vaid ühele isikule?
Ja lisaks pannakse sellele veel kõlav tiitel
“Rae valla alla ametlik väljaanne”. Kus on
vallas otsustatud, et vallavanema Rae valla
ajalehte ründav kirjutis on Rae valla ametlik
seisukoht? Ja kui ongi seda otsustatud, siis
tuleb küll õudus peale. Selle sõnaseadega
on kenasti paika pandud valla volikogu. Üllatav, et keegi seal ei ole hädakisa tõstnud,
küll aga kätt tõstnud vallavanema taktikepi
järgi. Milleks siis üldse volikogu?”
Võib väita, et selles avaloos on ka suur
osa emotsioonil, kuid otsustasime selle autentsuse huvides sisse jätta. Kuna selles avaloos sai suure osa kriitikast vallavanem, siis
on igati ootuspärane, et ta ka väitlusest kinni
haaras.

R. Uukkivi:
„Pean tunnistama, et ma ei saa olla Sinuga 100%-elt nõus. Samas ei kavatse ma
kedagi ka materdada - eks igal inimesel on
oma arusaam. Sinu puhul hindan eriti, et
erinevalt paljudest kommenteerijatest julgelt
oma loole ka nime alla paned. Suhelda kohe
palju kergem, ikkagi inimene teisel pool.
Olen nõus Sinu väitega - Ajaleht järgib
ajakirjanduslikke traditsioone, tuleb vaid
täpsustada milliseid. Teatavasti on ajakirjandus üle maailma ja igas riigis jagunenud
kaheks - kvaliteetajakirjanduseks, milline ei
saa lubada endale faktivigu ja pooltõdesid
(Eestis mõni püüab end sellisena näidata,
aga ega vist ühtegi klassikalist pole) ning
teisalt siis nn kollaseks ajakirjanduseks, mille eesmärgiks on intriigid ja sensatsioonid ja
mis ei hiilga kontrollitud faktide esitamisega
ning mis ei pretendeeri ka mitte igakülgse
tõe esitamisele. Iseenesest on nad loetavad
- inimestele ju niisugused asjad ikka meeldivad, eriti kui kellelgi läheb halvemini kui lugejal. Sealjuures ei tähenda sõna „kollane”
mingil juhul midagi halvustavat.
Minu seisukoht on, et Rae valla ajaleht
on läinud seda viimast teed ja teinud seda
taotluslikult. Mis intriigid ühe vallavalitsuse territooriumil ikka “müüvad” kui mitte
vallavalitsuse tegemised. Seega on nn sõltumatu avalikustamise lipu all hea viia ellu ka
oma varjatud ambitsioone, mis iganes need
siis on või ei ole.
Jaanuari Rae Sõnumites avaldatud kirjutises (ma ei ole nõus, et seda saaks nimetada
räigeks materdamiseks) püüdsin läbi analüüsi näidata seda nn sõltumatust ja sealt
tuli faktidele toetudes välja Ajalehe ärapanev stiil.
Ei ole ma nõus sellega, et Rae Sõnumid
on kuskile poole kaldu ja eriti nõus pole
ma sellega, et vallavanem vallavalitsuse
juhina ei tohiks lehes kirjutada. Rae Sõnumid on teabeleht, milles antakse ülevaade
valla tegemistest. Kui seal kirjutab vallavanem, siis ei saa see ju olla viga ja poliitilist
kallutatust meie lehes kindlasti pole. Mitte
kuskil pole rõhutatud koalitsioonipartnerite
poliitilist kuuluvust, va valimiste eel, aga
siis on kõikidel võrdsed võimalused. Lehes
on antud sõna nii opositsioonipoliitikutele,
kui ka viimase lehe näite põhjal ministritele
nendest erakondadest, kelle esindajad Rae
vallas pole koalitsioonis.
Ei ole nõus ka sellega, et Rae valla ametlikus lehes ei võiks esitada reklaame. See võtab kindlasti koormust maha maksumaksja
vahenditelt
Kindlasti ei ole nõus ka sellega, et eraleht
oleks alternatiiviks valla lehele. Siinkohal ei
soovi analüüsima hakata seda isemajandamise fakti, millele viitasid. Teades lehe tegemisega seotud kulutusi, Ajalehe reklaami
mahtu ja reklaami maksumusi, on see isemajandamise jutt tsipa kaheldav, aga see pole
minu asi.
Kolleegiumist. Tõepoolest 2004.a. oli
toonases koalitsioonis vastav teema Sinu algatusel arutusel. Sinu ettepanekut analüüsis

kõige põhjalikumalt Sinu erakonnakaaslane Toomas Välimäe, kellel on omavalitsuse
kogemus vaieldamatult suurem kui paljudel
kohalikel poliitikutel üle Eesti (nende hulgas kindlasti ka mina). Tema analüüs käis
teemadel ajaleht vs teabeleht. Ajalehel (siis
ka eralehel) peaks olema kolleegium ja teabelehel mitte. Toonane otsus, milles ka Sina
osalesid, jäigi, et Rae Sõnumid on ikka teabeleht, kuid vältimaks ainult kuiva teabe esitamist seoti sellesse lehte ka erinevate autorite lood, mis kajastasid tegemisi Rae vallas.
Kuna tööle tuli ka professionaalne tegija,
siis nii ka jäi ja sama põhimõtte kohaselt on
käitutud siiani (vaatamata asjaolule, et see
professionaalne tegija on lahkunud) ja minu
arust on leht läinud aina paremaks. Nii palju
siis kolleegiumist ja sellest miks teda pole.
Seega valla ametlik leht jääb ametliku
teabe edastamiseks, selles lehes antakse faktipõhist infot ja ei laskuta spekulatsioonide
ja intriigide tasemele. Kindlasti kirjutavad
edaspidigi valla väljaandes vallajuhid ja
seda ei saa kuidagi taunida, vastupidi vallajuhtkond peab omama seisukohti ja neid ka
suutma väljendada oma kodanikele.
Kindlasti on demokraatlikus riigis ka
tulevikus ikka olemas koalitsioonid ja opositsioonid, nii ka Rae vallas ja on selge, et
jätkub analoogne diskussioon (konstruktiivne diskussioon on ju tervitatav ja edasi viiv)
ja dialoog.”
A. Laius
„Käivitunud on päris vajalik arutelu vallaelanike teavitamise teemadel.
Niisiis - Sõnumeid kutsutakse valla ametlikuks teabeleheks. Kui nii, siis peaksid seal
olema vaid vallavolikogu ja vallavalitsuse
ametlikud dokumendid. Millegipärast on
seal aga ka arvamuslugusid üksnes vallavanemalt, ülevaateid toimunud üritustest, kus
aeg-ajalt üsna otse loeme piiritut tänulikkust vallavalitsusele jne, jne. Nii ei ole see
küll valla ametlik teabeleht, sest vallavanema mõtteavaldused ei ole kohe mitte valla
ametlik teave. Küll aga saame selle kaudu
tõesti ettekujutuse vallavanemast ja tema
iseloomuomadustest.
Kui Sõnumid ka oleks valla ametlik teabeleht, siis peaks volikogu olema kinnitanud
selle teabelehe kontseptsiooni ja tagama
teabelehe üllitamise teabelehena. Volikogu
ega tema komisjonid mulle teadaolevalt ei
ole teabelehe teemat üldse arutanud. Nii
ei ole ka valla teabelehe üllitamine demokraatlik, sest allub vallavanemale ja sõltub
tema suhtumistest.
Kui vallavõimud soovivad ametlikku teavet avaldada, siis praegu on igati hea olukord - valla dokumentide avaldamist saab
tellida Rae valla ajalehelt ja kindlasti tuleb
see odavam, kui oma üllitise ülevalpidamine. Nendel asjadel oleks siis kenasti juures,
et antud dokument on vallvolikogu või vallavalitsuse ametlik teave. Kõik muud vallaisade kirjutised oleks seal samaväärsed kõigi
teiste vallaelanike arvamuslugudega või
lugejate kirjadega. Kusjuures hea ajakirjandustava eeldab, et samas lehes oleks ka
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teise poole arvamus. Rae valla ajaleht selle
ka kindlasti telliks. Rae sõnumid ei ole seda
hea tava kunagi järginud.
Ja lõpuks. Sõnumid toimetavad ajakirjandusturul ja solgivad valla rahakotist rahastatuna turgu. Eriti väär on, et seal avaldatakse tasulist reklaami (kuidas see on valla
ametlik teave?) ning valla rahakotist toetatuna saavad reklaami hinna üsna madala
hoida. Sellega rünnatakse otse eraettevõtlust, eriti, kui teada, et viimastes Sõnumites
viibutas vallavanem ka kurjalt sõrme nende suunas kes Rae valla ajalehes reklaami
avaldavad.
Kuna nüüd on olemas ja ilmub regulaarselt Rae valla ajaleht, siis on Sõnumid
täielik mõttetus. Enne ajalehe ilmumahakkamist oli see veel mõeldav (eeldas küll toimetuskolleegiumi olemasolu), et teavitada
vallaelanikke, kuid praeguses olukorras ei
mingil juhul!
See on lausa praeguse vallavõimu lakmuspaberiks: kas vallas ikka kehtib arvamusvabadus, kas turumajandusest mõeldakse
tõsiselt või allutatakse see vallaisade surveavaldustele. Imelik, et vaba turumajanduse eesseisjad Reformierakonnast on vallas
selles asjas suu vett täis võtnud. Samas teame, kui eredate väljaütlemistega nad hiilgavad sama teema materdamisel Tallinnas.”
R. Uukkivi:
„Agu, ka mulle meeldib arvamuste paljusus ja ühes oma eelmises kirjutises toonitasingi, et arvamused ikka peavad olema.
Muidugi võiks olla ka nii, et arvamused ei
muutuks 180 kraadi sõltuvalt tema omaja
asukohast kohaliku poliitikamaastiku skaalal. Kui aga muutuvad, siis ... samas inimene
ju õpib kuni elab ja seega seisukohad võivad
inimese küpsedes ka muutuda
Pean jällegi ütlema, et pole 100% nõus.
Eespool juba kirjutasin, et 2004 otsustati, et
Rae Sõnumid on teabelehe formaadis, kuid
kuivuse vältimiseks lisatakse sinna ka sellist
teavet, mis puudutab otseselt Rae valda ja
tema allasutuste, haldusüksuste, spordiklubide (mis saavad rahastust valla eelarvest)
jms tegevuse kajastamist. See teeb kuiva teabelehe ka vähe huvitavamaks. Kaasatud on
palju autoreid ja kindlasti eksid kui ütled, et
arvamuslugusid kirjutan vaid mina. Selline
arvamine näitab, et Sa pole Rae Sõnumeid
mitte väga põhjalikult uurinud. Minu poolt
kirjutatud lood on oma iseloomult lahterdatavad pigem teabe edastamise alla, sest nad
on rääkinud jäätmemajandusest, ühistranspordist, erinevatest kohtumistest vallas või
väljaspool , arengukavadest, tegevuskavade
täitmisest jne. See on puhas informatsioon
kodanikule.
See, et mõni autor on tänanud oma kirjutises vallavalitsust, näitab, et ta on saanud
oma tegemistele tuge. Viisakas inimene ikka
ütleb aitähh, kuidas sa teda keelad?
Muidugi kirjutavad ka vallajuhid arvamuslugusid ja kindlasti teevad seda ka edaspidi. Ka vallajuhid on inimesed, kes peaksid
saama ennast või vallavalitsust või allasutusi ja nende juhte laimu eest kaitsta või kirjutada mingitel muudel aktuaalsetel teemadel.
Olen seda teinud ja teen ka edaspidi.
Sinu ettepanek - eraleht olemas, tellime
kogu teenuse sellelt. Taustasid teadmata
väga vahva ettepanek. Teades aga välja-
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andja tausta, tema poliitilist suundumust,
siis millist erapooletust Sa siin ootad. Kui
väidad, et Rae Sõnumid on täna poliitiliselt
kallutatud ja mina tõestasin jaanuari Rae
Sõnumites, et ka Ajalehel on oma kallutatus
olemas, siis Sinu ettepanek tooks vaid olukorra, kus vald, mida juhitakse volikogus
enamuses olevate rahvasaadikute soovide
kohaselt, tellib teenuse Ajalehelt, mis teeb
aktiivset koostööd opositsiooniga?! Kus siin
see loogika on ja millist demokraatiat siit
ootad?
Kõige imelikum tundub väide, et Rae Sõnumid solgivad turgu. Neid antakse välja
kogukonna soovil (rahvas valis volikogu ja
volikogu on otsustanud lehte välja anda)
ja kogukonna poolt (maksurahast). Seega
ei ole Rae Sõnumid üldse ajakirjandusturu
osa. Andes kogu valla teabe edastamise õiguse ühele eralehele tekitame olukorra, kus
tagame sellele üritusele eriõiguse (monopol)
ja eelise teiste analoogsete ees. See oleks
hoopis imelik tegevus valla maksurahaga.
Ilmselt ka Riigikontrollil tekiks küsimusi.
Lakmuspaberist veel - see on meil raekodaniku foorumi näol olemas. Siiani on
demokraatia tagatud, kedagi ei ahistata teemade maha võtmisega. Kõik saavad kõike
öelda ja seda ka innukalt teevad. Mäletatavasti 2003.a. analoogne üritus Rae valla
ametlikul veebilehel suleti, seal oleks võinud
rääkida lakmuspaberist jms.”
Selle peale tuli A. Laiuselt veel üks kirjutis, mille avaldame osas, mis teemaga haakub:
„Ja küll oleks kena, kui vallavalitsuse
töötajad tõesti kirjutaksid, kuidas nemad
asjadest aru saavad ja mida elanikele oma
valdkonnas soovitavad. Aga tehku seda kõik,
mitte nii, et kõigest kirjutab vallavanem läbi
oma prisma unustamata “pahasid” nahutamast, olgu need või volikogu liikmed, kes
tema ametisse valinud.”
Ka R. Uukkivi viimase vastuse avaldame
vaid teemat puudutavas osas:
„Meedia teemal. Piisab vaid vaadata Netis toodud kohalike lehtede loetelu ja näeme, et väga paljudel valdadel ja enamusel
iseseisvatel linnadel on omad lehed olemas
ja reeglina on neis selgelt ka öeldud, et väljaandja on valla/linnavalitsus ja volikogu.
Laiuse teooria kohaselt on nad kõik eksijad
ja turu solkijad. Kindlasti pole see väide
tehtud ühiskondlikku leppimise vaimus. Vaatame veelgi lähemalt, näiteks valdasid, mille
juhtimises osaleb IRL ehk A. Laiuse tänane
kodupartei. Jõelähtme vald, leht olemas ja
nendes eksemplarides, mida mul on õnnestunud lugeda, on ilusti pildil ka meie mees,
abivallavanem Priit (IRL). Laiuse teooria
kohaselt ei tohiks ta seal mitte sõna võtta.
Mina arvan, et tubli Priit. Või veel vahvam
näide - Viimsi. Vallavanem Urmas Arumäe,
IRL. Viimsi annab samuti välja oma lehte,
milles väga palju võtab sõna ka Urmas.
Mina arvan, et tubli - vallavanem peabki.
Laius aga Arumäe erakonnakaaslasena taunib seda tegevust. Veel edasi minnes tuletan
meelde, et eelmise aasta lõpus andis Viimsi
välja erilehe Viimsilane, millest oli diskussioon ka vabariiklikus meedias (http://www.
postimees.ee/071207/esileht/siseuudised/
tallinn/300067.php) Arumäe teatas isiklikult, et suurema osa sellest lehest kirjutas
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ta ise. Mina arvan, et tubli, küsitav on vaid
selle erilehe mõttekus ja vajalikkus regulaarse lehe kõrval. Laius ilmselt on seisukohal,
et erakonnakaaslane tegi räpast reklaami
maksumaksja rahadega.
Volikogu liikmete nahutamise teemal. See
on vägagi huvitav demagoogiline mõttekäik.
Esiteks - kas volikogu liige on pühalehm,
kes võib teha kõike ja kelle tegemiste üle ei
tohi arutleda? Võib olla maksupettur, aferistist arendaja jne ja keegi ei tohi sellest kui
tabust rääkida. Kui nii, siis on ka Sinu poolt
kõrgelt hinnatud Ajaleht samuti eksinud, sest
viimases ajalehes asjatult nahutatud lasteaia juhataja on Rae vallavolikogu liige.
Teiseks - Vallavalitsuse liikmete valimisel andsid 19-st volikogu liikmest hääle 15.
Neid 15, kellega me omame ühesugust arusaama, pole mul olnud põhjust kritiseerida.
Ülejäänud neljast kahe kohta on mul tõesti
ütlemist olnud ja kui nad käituvad kogukonna vastaselt või tahavad elada kogukonna
arvel nagu puugid, siis ei jäta ma seda ka
edaspidi välja ütlemata.
Kolmandaks - Sinu teooria, et volikogu
liige on puutumatu viib meid selleni, et ka
tänased vallavalitsuse liikmed peaksid seda
olema, sest nad kõik on saanud valimistel
rahvalt tugeva mandaadi ja osutunud valituks volikokku. Väidan, et see oleks demokraatia surm ja poleks uskunud, et Sa sellist
lähenemist pooldad. Õnneks on meie internetifoorum heaks tõestuseks, et rahvas nii ei
arva”
Niisugune see diskussioon sai. Veidi pikk,
aga vähemalt on avaldatud ja igaüks sai tutvuda, kes vaid soovis. Kes soovib selle diskussiooniga kogu pikkuses tutvuda, siis saab
seda teha foorumis www.raekodanik.ee
Lõpetuseks vajab veel üks teema selgitust. A. Laius väitis, et Volikogu peab paika panema ametliku valla häälekandja välja
andmise põhimõtted. Tal on siinjuures täiesti õigus. Paraku eksis härra Laius väites,
et seda pole tehtud. Need põhimõtted on
paika pandud üldaktiga (määrus) ja juba aastal 2000. Seal on öeldud, et Rae Sõnumid on
eelkõige teabeleht, kuid seal kajastatakse ka
üritusi ja sündmusi ning vaba mahu olemasolul avaldatakse reklaami, kuulutusi ja lõõgastuse blokk. Selle määrusega on pandud
paika, et väljaandmise eest vastutab ja tööd
korraldab Rae Vallavalitsus, sh ka reklaami
tasu kehtestab Rae Vallavalitsus. Õigusakt
võeti vastu volikogu poolt, mida juhtis toonase Isamaaliidu esindaja. Seega võib väita,
et Vallavalitsus on lehe üllitamisega täitnud
väga täpselt Volikogu suunist.
Ja veel. Palju räägitakse sõnavabadusest
ja ajakirjandusvabadusest, samas tihti unustatakse ära, et iga vabaduse kasutamisega
käib käsikäes vastutus. Iga ajakirjanik võiks
seda endale korra nädalas meelde tuletada,
siis oleks meie ajakirjandus ka märksa tõesema pildi looja ja teda saaks aktsepteerida
kui demokraatia valvekoera. Oma külaskäigul (25. jaanuaril) Jüri gümnaasiumisse rõhutas vabadusega kaasas käivat vastutust ka
meie eurosaadik Tunne Kelam (IRL), tema
aatekaaslased Rae vallas peaksid endale selle põhimõtte samuti teadvustama.
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Hiirtepidu!
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28. jaanuaril sai Vaidas asuv lasteaed Pillerpall 33. aastaseks. Sünnipäevapidu tähistati stiilis: ”Kassid ära, hiirtel pidu”. Päevakodu kasvandikud olid kõik maskeerunud
pisikesteks hiirteks ning pidutsesid kuis
jaksasid sport- ja osavusmänge mängides.
Kuni jõudsid tagasi kassid.. Kassid olid õnneks sõbralikud ning kaasatoodud kringlist
sai säravate küünaldega sünnipäevamaius
ning hiired olid nõus pakutud rahuleppega
ja kasside lubadusega edaspidi sõbrad olla.
Selline vahva sünnipäevapidu Pillerpalli
lasteaias maha peeti. Lõbusate mängude,
võistluste ja lauluga.
Palju õnne!

Minu parim sõber on emme
Sõbrapäeva eel räägime lastega sõprusest.
Miks peetakse sõbrapäeva?
”Sõbrapäeval tehakse sõbrale kinke,” teab Leemet. ”Just, sõbrapäeval peab sõbra käest küsima, mida talle kinkida? Näiteks ralliauto..” arvab Henry Cennert, ”..või printsessi,” märgib Valeria
Kes on sõber?
”Minu sõber on Leemet,” teatab Henry Cennert tähtsalt ning ära
mainitud sõber ei austusavaldust võlgu, andes selge häälega teada, et
tema parimaks sõbraks on Henry.
”Sõber on see, kelle käest lähed küsima, kas tahad olla
minu sõber ja tema ütleb, et jah,” teab Leemet.
”Kui sul on väike sõber siis teda ei tohi üldse lüüa. Aga
kui sa sõbrale haiget teed siis peab kohe andeks paluma,” seletab Maarja Liisa ning lisab, et tema suur sõber on Bretely.
Selle fakti peale teatab aga Bretely, et tema sõber on Valeria.
Selgub, et lapsed on kõik omavahel suurimad sõbrad.
Kas sõpradeks võivad olla ainult inimesed?
”Ei,” teatavd lapsed justkui ühest suust. ”Ka koerad ja kassid võivad ka olla sõbrad”. ”Ainult lõvi ei ole vist sõber. Lõvi
on loomade kuningas ju,” arvab Leemet. ”Jaa, leopard on ka
tige loom ning temagi ei saa sõber olla,” teab Anu, ”Aga hiir
võib ka sõber olla!” ”Aga miks elevant kardab hiirt?”, tekib
Maarja Liisal küsimus. Arvan, et elevant on liiga suur, et hiirt
märgata, mille peale leiab Valeria, et elevant kardab hiirt selle pärast, et viimane võib tema londi sisse pugeda. Jõuame
lõpuks üksmeeles kokkuleppele, et hiir ja elevant vist sõbrad
olla ei saa.

”Sõber ei tohi saladusi välja rääkida. Aga minu sõber rääkis minu
saladuse välja,” on Maarja Liisa nördinud.
”Sõpra peab alati aitama ka,” teatab Bretaly.
”Aga emmed ja issid võivad ka sõbrad olla,” leiavad tüdrukud. ”Ja
vanaema ka!”, hüüab Henry Cennert.
Minu parim sõber on ikkagi emme,” ütleb Angelina vaikselt, mispeale väidab Valeria tähtsalt, et ega ikka ilma emmeta elada ei saa küll.
Sõbrapäeva juttu ajasid lasteaia Pillerpall lapsed (pildil) Maarja
Liisa, Anu, Valeria, Angelina, Bretely, Leemet ja Henry Cennert.
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Lagedi Põhikoolis toimus kirjandivõistlus
“Millisena kujutlen ideaalset kooli?”
L

agedi Põhikoolilegi terendab lõpuks spordihoone ja on lootust, et
mõne aasta pärast hakatakse koolimaja
renoveerima. Hetkel on aeg arupidamiseks, ideede pakkumiseks. Saamaks teada kooliõpilaste ootusi, korraldati 2007.
a novembris-detsembris kirjandivõistlus
„Millisena kujutlen ideaalset kooli?”
Koolilapsed panid kirja palju asjalikke ettepanekuid. Huvitavamate kirjandite autorid
olid Linell Raud 3. klassist, Gerli Aikevitšius, Roman Kasak ja Rasmus Maipuu 4.
klassist, Riste Kaaret, Raigo Klemm, Grethe
Aikevitšius ja Maarjus Voog 5. klassist, Liis
Kass ja Kelly Toim 6. klassist, Kärt Kütt,
Kätlin Maal, Madis Pertel, Mariin Virolainen ja Anneli Võsandi 8. klassist.
Järgnevalt andkem ülevaade noorte unistustest.
Arvatakse, et koolimajale peaks peale ehitama veel mitu korrust, siis oleks piisavalt
ruume. Soovitakse normaalselt avatavaid
aknaid, et õhku jätkuks (praegu on paljudes
klassides umbne), korralikku valgustust,
normaalset soojust, igatsetakse helget välisilmet ja rõõmsaid värve sisekujundusse; iga
klassiruum võiks olla ise värvi.
Unistatakse parkettpõrandaist, automaatselt avanevaist ustest, talveaiast, põnevatest
sopilistest koridoridest, akvaariumist ja telerist fuajees, maalidest seintel, ilusa meloodiaga koolikellast, vahetunnis kõlavast
muusikast, kõige rohkem aga kaasaegselt sisustatud ainekabinettidest ja arvutiruumist,
avarast raamatukogust, ilusast kontserdisaalist, kuhu publik kenasti ära mahuks.
Kõigisse kooli ruumidesse ja koridoridesse igatsetakse kaunist mööblit ja veel
rohkem lilli kui praegu. Mõned soovivad
pehmet mööblit, teised aga jälle tammepuust
koolilaudu ja -toole.
Tahetakse, et oleksid mitmed erinevad
paigad, kus saaks vahetundide ajal ja pärast
tunde kas õppida või mõnusalt aega veeta:
huvitav mänguruum väikestele, lugemissaal
usinaile õppureile, diskosaal, ruum koroona
ja lauatennise mängijaile, väikesed hubased
nurgad omaette olla soovijaile, kohvik, kust
võimalik puuvilja, maiustusi ja mahla osta,
muusikaklass, kus oskajad saaksid soovi
korral oma pille mängida, aga teised lihtsalt
muusikat kuulata.

Hea kool
Häid koole on palju. Parimad koolid on
need, kus on mugavad toolid. Neis on hea
teha näiteks kontrolltöid, siis tulevad need
õige heade hinnetega.
Selleks et vältida seinale kirjutamist, tuleb koolis erinevatele seintele panna tahvlid,
kuhu lapsed võivad kirjutada.
Koolikell võiks ise heliseda. See on selleks hea, et õpilased ei protestiks, miks heli-

Igatsetakse süüa oma koolis valmistatud
toitu, Lagedi poisid tahaksid tegutseda kohapeal asuvas tööõpetuse klassis (praegu käivad nad Jüri Gümnaasiumis). Kõigi õpilaste
jaoks võiksid olla kapid, kuhu nad saaksid
panna oma koolitarbed ja rõivad. Kindlasti
peaks õpilasomavalitsusel ja noorsoo-organisatsioonil TORE olema ruum, kus nad
võiksid segamatult koosolekuid korraldada.
Unistatakse, et ehitatav spordihoone oleks
ühendatud koolimajaga, nii et sinna saaks
minna ka vahetunnis. Spordihoonelt oodatakse
palju. Seal peaks peale moodsa võimla kindlasti olema ujula, jõusaal, peegelsaal aeroobika- ja mitmesuguste tantsutreeningute jaoks.
Spordihoones võiks olla võimalus harrastada sisekergejõustikku, tegelda maadlemise
ja poksiga, mängida saalihokit, tennist. Kindlasti peaksid spordihoones olema head pesemisvõimalused: piisavalt dušikabiine, saun.
Uue spordihoone kõrvale kuulub lahutamatult kaasaegne staadion, mitmesugused
palliväljakud, otstarbekalt rajatud skatepark (praegune on paraku endise korvpalliplatsi asemel).
Loodetakse, et jääb püsima kooli õunaaed,
kuhu edaspidi võiks ka noori õunapuid istutada. Kooli maa-alale tahetakse juurde lillepeenraid, huvitavaid puid ja põõsaid, ümber
kooli territooriumi aga paekivist aeda.
Ideaalne kool ei tähenda ainult seda, et on
olemas kaasaegne kaunis koolimaja, võimalusterikas spordihoone ja ilus ümbrus. Sama
tähtis on see, mida koolis tehakse.
Õpilased soovivad, et ainetunnid oleksid
hästi mitmekesised ja huvitavad. Selleks on
muidugi vaja kaasaegselt sisustatud arvutiklassi, kus iga õpilase jaoks oleks arvuti,
korralikku keemia ja –füüsikaklassi, kus
saaks katseid teha, igasse klassi arvuti ja
arvutiprojektor, et õpetajad võiks tunni elavdamiseks mitmesuguseid esitlusi, huvitavaid
pilte, filme näidata. Mõeldakse võimalusest,
et igal õpilasel oleks kooli poolt antud kasutamiseks sülearvuti.
Unistatakse mitmete ainete – matemaatika, keelte - süvendatud õpetamisest, huvitavatest valikainetest, huvialakoolist oma
koolimajas. Soovitakse, et tundides oleks
õppetegevus hästi otstarbekalt korraldatud,
siis poleks kodus vaja nii palju õppida.
Praeguse huvitegevusega ollakse rahul, kuid

tahetakse ringe juurde: matka-, puutöö-, kardi, moto-, poksi-, sulgpalli-, tenniseringi.
Meeldib, et Lagedi koolis korraldatakse
päris palju ekskursioone, matku, teatri-, kinoja muuseumikülastusi, aga soovitakse, et neid
oleks veelgi rohkem. Unistatakse sellest, et
koolis annaksid aeg-ajalt kontserte noorte
lemmikbändid, igatsetakse diskoõhtuid.
Koolis võiks olla oma raadio, et õpilased
saaksid ise teha huvitavaid raadiosaateid.
Tahetakse oma kooli vormi: jakki, lipsu,
mütsi.
Õpetajate tööga ollakse enamuse poolt rahul, aga soovitakse, et nad püüaksid tunnis
rohkem vaikust saavutada, oleksid korrarikkujate suhtes rangemad ja muidugi pingutaksid anda oma ainet hästi huvitavalt.
Tahetakse, et lärmakad õpilased saadetaks
vastavasse ruumi omaette õppima.
Mõned õpilased leiavad, et õpetajad on
tööst liiga kurnatud. Nende arvates peaks
pedagoogide koormust vähendama, siis
oleksid õpetajad tunnis rahulikumad, teeksid rohkem nalja, suudaksid lapsi paremini mõista ja jaksaksid oma aine vastu huvi
äratada. Iga viie õpilase kohta võiks olla
õpetaja, siis leiaksid kõik lapsed piisavalt
tähelepanu
Ollakse kurb sellepärast, et paljud õpilased ei arvesta teistega tunnis ega vahetunnis, sageli esineb üksteise halvustamist,
narrimist, inetut tagarääkimist, kiusamist.
Unistatakse, et noorte omavahelised suhted
oleksid hoopis paremad: sõbralikumad, soojemad, usalduslikumad, viisakamad. Tahetakse kaaslastes rohkem leida abivalmidust,
mõistmist.
Paljudele õpilastele ei meeldi, et mõned
koolikaaslased käivad vahetundide ajal õues
salaja suitsetamas: nad tulevad tagasi suitsust lõhnavatena, ka pilluvad nad koolimaja
nurga taha suitsukonisid maha.
Uude koolimajja soovib mõnigi õpilane valvureid ja turvakaameraid, et keegi ei julgeks
lõhkuda ja määrida kenasid ruume ning õpilaste käitumine oleks paremini kontrolli all.
Lagedi koolilastel on oma kooliga seoses
palju ilusaid ja julgeid unistusi, mis aga neist
soovunelmaist tegelikkuseks saab, seda näitab tulevik.
Mariina Paesalu
Lagedi Põhikooli emakeeleõpetaja

seb kell hiljem või varem. Inimene ei pruugi
jõuda nii kiiresti kellani, et seda õigeaegselt
vajutada.
Söögid võiksid olla tervislikud: palju sidruneid, õunu, pirne ja mahlu.
Iga vahetund võiks olla 20 minutit, et õpilastel oleks pärast rasket koolitundi võimalus rohkem puhata.
Kehalise kasvatuse tunnis võiks olla
väljaõppinud kohtunik nii jalgpallis kui ka
korvpallis.
Lastele võiks rohkem dinosaurustest õpe-

tada. Ma olen märganud, et tänapäeva koolides räägitakse neist väga vähe.
Ka saksa keel on tähtis, sest seda räägitakse maailmas palju. Eesti õpilastel on vaja
selle keele õppimist.
Usun, et kui neid minu arvamusi arvestatakse, siis on meil palju häid koole.
Roman Kasak
Lagedi Põhikool, 4. klass
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Ideaalsest koolist mõeldes
I
deaalne kool. Seda mõistet saab
avada kahte moodi. Üks võimalus
on ideaalset kooli ette kujutada fantaasiamaailmas, sellisena, nagu see kunagi
tegelikult olla ei saa. Teine võimalus on
mõelda reaalsetele probleemidele, kooliga seotud inimeste vajadustele, soovidele ning maailmavaadetele. Teise variandi puhul on kerge arvata, et ideaalset
kooli polegi olemas, sest nii palju, kui
on koolis õpilasi, on selles koolis ka eri
arvamusi, maitseid, soove, vajadusi ja
tahteid. Mõned inimesed ei suuda muutuda, et teistel parem oleks, ja mõned ei
kavatsegi. See on kurb tõsiasi.
Siiski on paar võimalust, kuidas Lagedi
koolist saaks ideaalsem koht.
Kindlasti jääb meie koolis puudu sportimisvõimalustest. Siia on vaja korralikku
staadioni, jõusaali, võimlat, paljud tüdrukud
tahavad peegelseintega tantsusaali, mõned
õpilased soovivad poksisaali. Mina näiteks
tahaksin mängida tennist. Seda kõike saaks
ellu viia, aga millest puudu jääb, on raha.
Kui hakata mõtlema, siis kõik tähtsad ja vajalikud asjad seisavad just nimelt raha taga.
Oleks raha, oleks suur spordikompleks juba
ammu valmis.
Kõigis klassiruumides tuleks teha euroremont. Klassiruumid peaksid olema suuremad. Aineklasse võiks veidi rohkem olla.
Jällegi vist on puudu rahast. Kui meie vallal
oleks rohkem raha, oleks meie kool ilmselt
nii “euro”, et isegi välismaa lehed kirjutaksid sellest.
Tunnivälist tegevust jätkub küll ja küll,
kuid puudu on ruumidest. Näiteks muusikaklassi kasutatakse ka lavana. Mõnigi kord
on vaja näiteringiga laval proovi teha või
siis tantsijatega vaadata, kuidas lavale ära
mahutakse ja mis kohtadel keegi peaks olema, aga ei saa, sest muusikaõpetajal on vaja
samas kohas oma tööd teha.

Et õpilaste ja õpetajate suhe oleks ideaalsem, ei aita ainult õpetaja muutumisest, õpetaja proovimisest olla parem. Nii palju, kui
mina olen aru saanud, on enamus probleeme
tekitatud siiski õpilaste endi poolt. Nad ise
ei suuda seda kõrvalt näha ega selle üle aru
pidada. Võib-olla neil puudub enesekriitilisus või on seda liiga vähe. Õpilased lihtsalt ei jaksa panna ennast kas või hetkekski
õpetaja rolli. Konflikti tekkimiseks on vahel
vaja ainult väga väikest põhjust ning ikka ja
jälle peavad noored selles süüdlaseks õpetajat. Mõnikord jääb mulje, et õpetaja on
õpilaste arvates süüdi KÕIKIDES maailma
probleemides. Naljakas!
Muidugi on õpetajaid, kes võiksid minna
mingisugusele koolitusele. Kindlasti on olemas noorte inimeste psühholoogiat puudutavaid koolitusi.
Õpetajaid on kindlasti kergem ennast
muutma panna kui õpilasi. Miks peaks üks
pubekas tegema nii, nagu õpetaja tal palub?
Ta ei kavatsegi seda teha.. Protestimine kõigi
ja kõige vastu - see oleks nagu noortele sisse
kirjutatud. Lõpuks on protestitud nii palju,
et iseenda soovidelegi hakatakse vastu rääkima. Seda on väga naljakas pealt kuulata,
kui keegi kisab, et talle ei meeldi see ja talle
ei meeldi too ning lõppude lõpuks ei meeldi
talle ka see enam, mille poolt ta alguses oli.
Võib-olla peaksid õpetajad lähenema
noortele teise nurga alt, tegema rollivahetuse, peaksid proovima olla õpilaste tasemel.
See tundub keeruline, kuid on siiski proovimist väärt. Tahaksin välja pakkuda võimalikke toimivaid mooduseid, kuid hetkel
ei tule asjalikke soovitusi pähe. Kurb! Kuid
küll ma kunagi need vajalikud “nipid” välja
mõtlen. Ehk kirjutan noorte psühholoogiast
raamatugi.
Kätlin Maal
Lagedi Põhikool, 8. klass

Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilased
tutvusid Riigikogu hoonega
7. jaanuaril, 2008. aasta esimesel koolipäeval tutvusid Lagedi Põhikooli 9. klassi
õpilased Riigikogu hoonega.
Giid Gerli Sirk jutustas õpilastele kõigepealt Toompea lossi ajaloost. Saadi teada,
et pärast Eesti alade ühendamist Venemaaga
oli loss tükk aega unustuses, sest sellega ei
osatud midagi peale hakata. Alles Katariina
II leidis hoone olevat sobiliku kubermanguvalitsuse jaoks. Eesti Vabariigi ajal kogunes
Valgesse saali oma istungitele Asutav Kogu.
Riigikogu uus saal on projekteeritud ekspressionistlikus stiilis.
Giid ütles, et oma stiili poolest on Eesti
parlamendihoone ainulaadne. Ta kõneles
põhjalikult igasugustest sümbolitest, mis on
peidetud Toompea lossi sisekujundusse.
Õpilased vaatasid Riigikogu istungitesaa-

li ja Valgesse saali ning kõndisid Riigikogu
koridorides, mis olid paraku tühjad, kuna
saadikute talvepuhkus veel kestis.
Riigikogu e-saalis saadi läbi mängida
Riigikogu hääletusprotseduur. Koduse tööna valmistasid õpilased ette seaduseelnõu
„Koolivormi kohustuslikuks muutmine”.
Klass jagunes opositsiooniks ja koalitsiooniks. Antud eelnõu oli ette valmistatud opositsiooni poolt. Pärast hääletust selgus, et
koolivormi ikka ei kehtestata.
Õppekäik oli igati huvitav, sest saadi üpris
palju teada Toompea lossist ja seal toimuvast.
Sirje Piho
Lagedi Põhikooli ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja
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Päev minu
unistuste koolis
H

ommikul, kui kooli territooriumile jõuan, näen, et ehitajad ronivad tellingutel ja värvivad koolimaja.
Siis kuulen hirmsat mürinat. Keegi puurib seina sisse auku.
Kui kooli uksest sisse astun, märkan, et
seestpoolt on kool valmis. Seal on ilusad
seinad ja sellega sobivad põrandad. Mulle
tulevad vastu sõbrad, kellel on koolilipsud, mütsid ja –jakid. Meie kooli värvid on tumesinine ja kollane. Tumesinine kujutab jõge ja
kollane headust. Mütsil on meie kooli logo.
Panen oma üleriided kappi ja viin koti
klassi. Seal näen klassijuhatajat, kes kannab
samuti meie kooli riideid: mütsi, lipsu ja jakki. Enne esimest tundi on aulas kogunemine.
Seal räägitakse, kuidas on läinud ja mis ees
ootab. Meie kooli aula on suur ja ilus. Laes
ja seintel on palju väikseid lampe.
Esimesed kolm tundi on matemaatika.
Meie koolis on mitmed kallakuga klassid,
kus õpetatakse mõnda ainet põhjalikumalt.
Mina õpin matemaatika eriklassis. Meie
klassis on ka rohkem keeletunde. Järgmised
tunnid ongi eesti keel, inglise keel ja vene
keel. Üks kord nädalas on meil ka prantsuse
ja saksa keel.
Pean veel jõudma muusikaklassi laulupeoproovi. Muusikaklassis on helikindlad
seinad, sest kui keegi väljaspool kasvõi kõnnib, rikub see kogu laulu ära. Ja ega teistel
pole vaja kuulda valesti läinud noote.
Pärast lauluproovi lähen flööditundi. Huvialakool on koolimajaga ühe katuse all ja
sinna on tore minna. Kõigepealt sõidan liftiga 0-korrusele, seal lähen akvaariumist
mööda ja olengi kohal. Pärast flööditundi on
solfedźo.
Peaaegu oleksin unustanud söömise. Söömine toimub neljanda tunni järel. Meie koolis valmistavad kokad ise maitsvaid toite.
Söökla kõrval on kohvik. Söökla ja kohvik
asuvad esimesel korrusel. Meie koolil on
koos 0-korrusega kokku 7 korrust.
Täna on mul päris pikk päev, sest meie
koolis toimub palju põnevat. See on sinikollane esmaspäev.
Riste Kaaret
Lagedi Põhikool, 5. klass

Sirje Kuurberg
Ülle Meiner
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Rudolf Põldmäe 100

Rudolf Põldmäe tudengina

V

eebruarikuus on põhjust meenutada Rudolf Põldmäed, kelle sünnist möödub tänavu 100 aastat. Rudolf
Põldmäe (27. 02. 1908 – 7. 02. 1988)
nimi ei tohiks olla tundmatu ühelegi
kultuurihuvilisele. Mitmekülgselt andekas folklorist, kirjandusteadlane ja kultuuriloolane sündis Rae vallas Limu külas Mäe talus. Ta on ise oma mälestustes
toonitanud, et kodune taust on inimese
kujunemisel äärmiselt oluline. Oma 75.
juubeli puhul antud intervjuus ütles ta:
„Ka minul oli oma lihtsast talupojakodust
mõndagi kaasa võtta, mille mõju pole tänapäevani kustunud.” Isa Jaan, Mäe talu peremees, oli erksa vaimuga mees, kes oli
pikka aega Jüri Muusika Seltsi esimees,
tegeles näitemänguga ning oli kirglik lugemishuviline. Rudolf on tänutundega
rääkinud ka ema Marist, „kel ei jätkunud
majapidamise ja lastekasvatamise kõrval
aega raamatute lugemiseks ega seltsides
käimiseks, kuid kes oli orjaajast põlvnevalt
vanaemalt õppinud regilaule, muud rahvatarkust ja ehtsat murdekeelt, mida lahkesti
jagas oma lastele ning professionaalsetele
murde- ja rahvaluulekogujatele. Ema ei nurisenud kunagi mulle leivakotti seades või
seda läbi tuule ja vee linna kätte tuues”.
Ärksa ja teotahtelise noormehe tee viis
Rae algkoolist linna Westholmi gümnaasiumi ning seejärel Tartu Ülikooli kirjandust
õppima. Rudolf ja vend Julius olid pere kaheksast lapsest ainsad, kes omandasid kõrghariduse.
Rudolf Põldmäe jõudis oma pika elu jooksul süveneda mitmesse kultuuriloo valdkonda – põhjalikult on ta uurinud vennastekoguduse liikumist, Carl Robert Jakobsoni ja
Jakob Hurda tegevust, kirjutanud uurimuse
üldlaulupidudest ja teatriajaloost, avaldanud
hulganisti folkloristlikke artikleid ja raama-

tuid (nt rahvatantsudest, naljanditest jm).
Samuti jõudis ta töötada mitmes asutuses
(ERA, Kirjandusmuuseum, Keele ja Kirjanduse Instituut). Siinkohal ei püüagi ma anda
ammendavat loetelu tema arvukatest teadustöödest (kokku üle 300 nimetuse), vaid keskendun ühele aspektile kodukandiga seotud
ettevõtmistest.
Rudolf Põldmäe üheks tegevusalaks oli
rahvaluule kogumine, millega ta tegi algust
juba üliõpilaspõlves. Tema noorpõlvesuved
möödusid rännates ja inimestega suheldes,
taskus pliiats ja märkmik. Tulemuseks on
ligi 10000-leheküljeline rahvaluulekogu.
Armastatud tegevuse juurde pöördus ta tagasi ka pärast Siberis asumisel veedetud
aastaid (1945-1955). Tänu Rudolf Põldmäele on talletatud kordumatut ja arhailist
teavet mitmelt poolt Eestist ning mõistagi ka
Jüri kihelkonnast – siinse folklooripärandi
jäädvustamine oli talle südameasjaks. Eesti
Rahvaluule Arhiivis on hoiul tema välitööpäevikud, kus ta kirjeldab elavalt ja kaasahaaravalt küsitlemisega seonduvaid olukordi. Olgu siinkohal esitatud katkendid kahest
eriaegsest päevikust, mis vahendavad koduümbrusest saadud muljeid. Päevaraamatuid
lugedes saame jälgida Põldmäe kui isiksuse
arengut, näeme, kuidas tormakas üliõpilane kujuneb kogenud teadusemeheks. 1929.
aastal kirjutatu pulbitseb tudenglikust uljusest, 1957. aasta päevik aga peegeldab elus
mitmesuguseid raskusi kogenud mehe sügavat inimesetundmist. Ema ja omastega taas
kohtudes näeb ta oma lapsepõlvemaastikku
uue pilguga ning tajub oma töö igavikulist
tähendust. See on esimene kord, mil tal oli
võimalus kasutada magnetofoni. Ilmselt on
Mari Põldmäe Jüri kihelkonna selleaegsetest
taluinimestest ainus, kelle teadmised, keelekasutus ja mõttemaailm on dokumenteeritud
nõnda põhjalikult, seda just suuresti tänu
poeg Ruudile.
1929
Jüris tegin algust oma usutlemistööga
oma lihase ema juures, kes hoolimata oma
51 aastast mõistis anda mõnegi rahuldava
seletise, muidugi võlgnedes tänu oma lapsepõlve päikesele, kõrge eaga vanaemale,
kelle olemasolu pärast ma heameelega elanuksin 35 aastat varemalt.
Alustasin siis ringkäiku oma koduümbruses, kus töö osutus tegelikult vähem viljakaks kui võhivõõras kihelkonnas. Tuli vastu
mõni sõbralik taat, noh, eks olnud siis vaja
juttu ajada ilmast ja maast, rääkida isa-ema
tervisest, uuest hobusest, meiereist, iseendast ja jumal teab kellest veel. Ja ega pääsnud noorematestki inimestest mööda lihtsa
jõuduandmisega. Pealegi tundus veidi piinlikuna seesugune “kasutu” jalutamine, kui
teised olid palehigis heinakaarel või rukkilõikusel.
Kristjan Hannibal vast oli veel seesugune
mees, kellega võis kõnelda pool suvist päeva, tänu ka Kristjani haigetele jalgadele, mis
ei pannud nende omanikule peale suuremaid
kohustisi kui istumise katkise aiamulgu juu-

res halbade kalduvustega lambakarja peletamiseks, ja samavõrra tänu taadi toredale
jutustamisannile ja rohketele elukogemustele, mis ei olnud kaugeltki veel tühjendatud
“kullakaevaja” Tõnu Viidemanni poolt, kes
imelikul kombel nagu rivaali kartusel oli
“leiutand” mitme aastase otsimise järele Kr.
Hannibali just mõni päev enne minu tulekut.
Kuid Kolga taadil jätkus mõlemale vara. /--/
Vaida külast väiksest Lombi saunast leidsin juhuslikult naiste trio, kes mulle vestsid
siiski väheselt ja kõik aeg kange kartusega
sattumast lobisemisse või ebasündsasse tooni, sest teati mind olevat ümbruskonna väheseid tudengeid, kes vist oma ülemeelikuses
sattund kiusama neid muidu alati lõbusaid
eiti oma “härrale” mitte põrmugi sobiva
lõõpiva tooniga ja koduse jutulaadiga. Ja
veel enam pani imestama naisi asjaolu, et
võtsin jalad paljaks ja hakkasin otseteed silkama läbi ääretu Vaida luha Nabala suunas,
hoolimata äsjasest vihmasajust, mis oli paisutand suureks vee jões ja teind läbipääsu
luhast üsna raskeks, hoolimata isegi sündsast toonist, hoolimata haridusest ja valgest
kraest kaelas… (ERA II 20, 34/39)
1957
Sain tänavu ligi 20-aastase vaheaja järele uuesti ülesande vanalt tööalalt koguda rahvaluulet Harju rajoonist, mu vanast
kodukohast ja töömaalt. Ajad on muutunud
oluliselt, ise oled muutunud nendega koos,
seega eeldused tööks on teistsugused kui
enne. Äratas isegi veidi kartust, nagu esmakordselt 1928. a. suvel tööle asudes.
Mu esimeseks konkreetseks ülesandeks oli
kirja panna ja võimaluse korral helilindistada oma ema laulud ja jutuvara. Olen temalt
palju kirjutanud, samuti on tema jutukust
pidevalt kasutanud vana perekonnasõber
T. Võimula, kuid ikka jätkub tal midagi uut,
värsket, mida pole oma lastelegi eluaja kestel jõudnud jutustada. Või toob kõrge vanadus – ta saab mõne kuu pärast 80-aastaseks
– aina uusi mälestusi lapsepõlvest esile?
Seejuures on ta jutustamistahe tugevam kui
kunagi varem, tahaks nagu kõik ära öelda,
mis eluajal kuuldud, nähtud, läbi elatud. Ta
lausa kurtis juba, et kuhu on jäänud need
“muuseumimehed” – enne käisid ühtelugu tülitamas, kui oli vähe aega ja tahtmist
jutustamiseks, aga nüüd, kui jutustaks veel
viimase ära, pole neid kuskil näha! Vana
Võimula ka mulla all, see käis vahel iga pühapäev korraks usutlemas!
/---/ Nõnda andis mu oma ema jutu- ja
lauluvara kirjapanek ning hiljem helilindistamine üsna mitmeks päevaks tööd. Kuulasin ta repertuaari enne põhjalikult läbi ja
kirjutasin üles, parematest paladest tegin
nimestiku lindile võtmiseks. See eeltöö oli
tingimata vajaline, sest lindistamisel peab
teema olema teada ja enne veidi “lahti
räägitud”, et jutustaja liiaks ei kobaks ega
eksleks, vaid kujutleks pala juba teatava tervikuna, mille üksikosade jaoks on isegi teatav sõnastus juba mõnevõrra valmis. Ma ei
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taotlenud mingit ettekande viimistlust, vaid
andsin ainult võimaluse üheks “lavaprooviks”, sest eks ole iga säärane jutustajagi
veidi näitleja, esineja avalikkuse ees, kelle
jutusooned vajavad kerget “lahtirääkimist”.
Selle tagajärjel toimus lindistamine väga
ladusasti: oli vaja nimetada ainult pala ja
see istus varsti korralikult paigal, s.o. lindil.
Igatahes mu töökaaslased /---/ imetlesid ja
hindasid töö ladusat kulgu, ainult vahel pidurdasid mu hoogu, et anda jutustajale aega
hingetõmbamiseks. Aga nagu mu ema oli
harjunud – ja mina tema pojana – töötama
meeldival alal väsimatult, viimse jõuraasuni, siis oli ta jutustamiseski imetlusväärselt
püsiv. Näis, nagu ta viimane soov oli tõesti
täitunud – kõnelda südame pealt kõik kergeks, raiuda oma mälestused jäädavaks
sõnaks, mis kõlab edaspidiseltki nagu tema
enda suust, kui teda ennast pole enam maakera pealmisel pinnal.
/---/
Minu lindistamistöö emaga äratas ka

teiste inimeste huvi ja poolehoidu. Oleks ma
seal kauem töötanud, siis oleks vist iga naabriinimene tulnud vabatahtlikult oma piskuga – nõnda ahvatlev on kuulda oma häält
“konserveeritult”. Võtsin kinni uusi objekte
peamiselt perekonnaringist: lindile laulis
mu õde Aliis Kööp, kes on lauluarmastajana
alati teadnud seda, mis ümbruses liikunud
ja kõlanud. Tema gitarrisaade laulule pole
ka mingi “kuntsmuusika” nähtuseks, vaid
päris rahvapäraseks musitseerimisvormiks,
mis levinud ülemaaliselt.
Mu vend Hans Põldmäe, kah hea laulu- ja
pillimees, kes hakkas külasimmanitel kaasa
tegema juba 7–8 aastaselt, esiteks suupilliga, siis harmoonikuga, hiljem akordeoniga,
vahel ka viiuliga – temalt ei saanud rohkem
kui ühe laulu lindile, sest tal polnud vaba
aega – kolhoosi brigadiiril varasügisel ju
tööd käed täis. Aga lindistatud laul väärib
veidi mainimist – see on laulja enese meisterdus, niihästi viisi kui sõnade poolest.
Värsitegemise haigust on meie perekonnas

Etendus “Väike

alati olnud: vennast Hansust paremini raius
külasündmused kroonikasse vend Kusta, ja
minu enda käedki pole puhtad tarbevärsside
paberilevedamisest. (RKM II 65, 195/224)
Rudolf Põldmäe elurännak lõppes veidi
aega enne tema 80. juubelit, 7. veebruaril
1988 Tartus, kuhu ta on ka maetud. Kolleeg
Abel Nagelmaa on väitnud, et R. Põldmäe
oli justkui elav leksikon, kelle juures käisid
konsultatsioonil üliõpilased ja teadusdoktorid, kodu-uurijad ja muuseumitöötajad; ta
oli alati valmis kõiki hädalisi lahkelt aitama.
Praegused uurijad leiavad tuge tema kirjatöödest.
Kasutatud kirjandus:
Aastakümnete kutsumus ja missioon. Korrespondentsintervjuu Rudolf Põldmäega. – Keel ja Kirjandus 1983,
nr 2, lk 91-97.
Nagemaa, A. Mitmekülgne Rudolf Põldmäe. – Edasi
nr 49, 27. veebruar 1978.
Remmel , M.-A. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid aastaist 1878–1996. Eesti
Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar Sammukest
XIV. Tartu, 1997

merineitsi” VAT Teater

29. märtsil kell 12.00 Rae Kultuurikeskuses

Piletid müügil Rae Kultuurikeskuses hinnaga 70 krooni ja
30 krooni (lapsed ja õpilased)
Muinasjutt armastusest.
Hans Christian Anderseni “Väikese merineitsi” ainetel
Dramatiseerija ja lavastaja: Aare Toikka
Kunstnik: Inga Vares
Muusikaline kujundaja: Rivo Laasi
Osades: Garmen Tabor, Janek Joost ja Rivo Laasi

Väike merineitsi on oodanud täisealiseks saamist, sest siis
võib ta pinnale ujuda ja näha inimesi.
Ühel päeval see juhtub. Merel on torm ja inimeste laev
upub. Väikesel merineitsil õnnestub üks noormees päästa.
Nii kohtab väike merineitsi oma printsi.
Maailmakuulsa muinasjutuvestja legendaarse loo armastusest jutustab meie lavastuses üks imelik mustkunstnikupaar.
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Salapärane haud Jüri kirikaias
J

üri kirikaias kahe kabeli vahelisel
alal paeluvad pilku neli põlist pärna.
On näha, et nüüdseks hiigelkasvu puud
on kunagi istutatud hauaplatsi nelja nurka. Kuid hauatähised puuduvad. Kelle
viimane puhkepaik on nende võimsate
puude all? See küsimus ei andnud rahu
ka teenekale kodu-uurijale Oskar Raudmetsale, kes asus koos teiste asjahuvilistega saladust lahendama. Eelkõige innustas uurimisrühma mõte, et võib-olla
on tegemist pastor Anton Thor Helle
kalmuga. Oskar Raudmets on talle omase täpsusega kirja pannud ettevõtmise
raporti, mis algab nõnda:
„Jüri kiriku õpetaja (1713-1748) ja Piibli
eesti keelde tõlkija Anton Thor Helle matusepaiga otsinguil tulid 1985. aasta oktoobrikuu 9-ndal päeval Jüri kirikaeda uurima siin
nelja pärna tähistuses olevat kalmu kuus asjahuvilist. Sellesse unustusehõlma vajunud
hauda maetu või maetute väljaselgitamisele asusid Tallinna Linnamuuseumi koduuurimise ringi liikmed Karl Laane, Linda
Viiding, Hjalmar Märska, Kaupo Deemant
ja Oskar Raudmets ning Jüri kiriku lähedal
Reinu talus elunev põline sellekandi elanik
Voldemar Promann.
Kirikuaia tuntud nelja põlise pärna külje all, nende puude ning väravast kirikusse
suunduva tee vahel asub veel Jüri ühe omaaegse pastori (1847–1884) Robert Johann
Dietrich Luther’i matmispaik raudaia piirdes.
Nelja pärna vastasküljel aga paikneb Jüri kiriku teise õpetaja (1811–1846) Peter Heinrich
Schwabe haud. Siinses maetute reas paistis
seega nagu tegemist olevat justkui kohaliku
kiriku õpetajatega, sellest siis ka teatud huvi
pärnade tähistuses oleva kalmu vastu.
Mullakihi kõrvaldamine mainitud hauaplatsilt algas kell 11.15. Puhastamisel paljandusid kaks kõrvuti asetsevat paeplaati,
millistest parempoolne oli selle suuruses
selgelt mõõdetav – 190x107 cm. Pärnade
juured on kasvades aja jooksul nende plaatide välimised küljed aga tublisti kõrgemale
tõstnud, nii et plaatide vastamisi servade
joonel on rennitaoline kalle kallakuga mõlemalt poolelt, mis ulatub risti läbi selle hauaplatsi, niisiis idast läände.
Osaliselt veel paeplaatides säilinud sisseraiutud sõnadest ja tähtedest ning numbritest selgus, et siia on maetud omaaegne Rae
mõisahärra von Wistingshausen – sündinud
12. oktoobril 1765, surnud novembris 1828,
ning ilmselt tema abikaasa – sündinud von
Dafelden. Küllap sama Rae mõisnikku, kes
tahtis Rae mõisast tee ehitada otse üle raba
Oleviste kiriku torni suunas Tallinnasse,
mainitaksegi Jaan Jung’i „Muinasajateadus
eestlaste maalt III” lk 55 – Rae mõisnik Vistinghausen (Wisingus).”
Siinkohal on põhjust auväärt kodu-uurija järeldused siiski kahtluse alla seada.
Pragunenud plaadilt väljaloetava nimekatke „..ingshausen” põhjal on ta ilmselt rahvajutust innustust saades seostanud seda
ennatlikult Rae mõisa kurikuulsa rentniku

Wistinghauseni nimega, jättes tähelepanuta
pisiasja, et viimase nimes puudub „hauseni”
ees täht „s”.
Plaatidel säinud daatumid pakuvad aga
olulisemat pidet. Rael valitsenud Wistinghausenite eluaastad ei klapi siintoodutega:
Johan Christian Wistinghausen elas aastail
1743–1787 (Rael alates 1780) ning tema
poeg, samuti rentnik Peter Leopold Wistinghausen aastail 1781–1839. Baltisaksa
suguvõsaraamatutele tuginedes võib väita,
et hauaplatsile on maetud hoopis Kurna
mõisnik major Jakob Albrecht von Lantingshausen (sündinud Tallinnas 1765, surnud Lasinurmel 1828) ning tema abikaasa
Hedwig Margaretha, snd von Derfelden,
sündinud 1763, surnud Kurnal 1794). Aadlidaam oli Kurna eelmise mõisniku Detloff
von Derfeldeni tütar ning tema emapoolne
vanavanaisa oli rootsiaegne kuulus riigimees Otto Wilhelm von Fersen (1623–1703,
pärimustes tuntud kui vägev Veasen, Tammepea Veasen). Paar abiellus 1788. aastal.
Mõisa sai päranduseks nende tütar Helene,
kes abiellus Karl von Knorringiga. Olgu
siinkohal fakte elavdavaks illustratsiooniks
Jaan Saalvergi käega üles kirjutatud rahvajutt Kurnalt – tegelaseks ilmselt Jakob von
Lantingshausen:
Teomehe kaval nõu
Vanaste olnud Kurna mõisas üks pärisherra Laningus (von Laningshausen). See
tahtnud alati töörahva juures seista, selle
kavalusega, et siis keegi ei julge aega viita,
vaid tõttavad tööd teha.
Kord künnud teumehed väljal. Laningus
hulkunud teumeeste vahel ringi. Teumehed
oleks tahtnud ka piibutundi saada, aga herra
ise juures – ei tohi seisatada. Kord kõndinud
ta üsna ühe kündja ligidal edasi-tagasi. Teumees pidanud kavalat nõu – kui just herra
kohta saand, siis andnud ta herrale piitsaga
niisukese tubli piraka kui jäksanud, ise aga
hüüdnud kähku härgi edasi ja künnud. Herra

mõtelnud, et teumees tahtis härgi lüüa, aga
lõi kogemata herrat. Herra pomisenud siis
enesele: „Kui kümme niisukest tulist saaks,
küll siis tööle hakkaks,” ja läinud varsti ära.
No teumeestel hea meel.
H II 65, 645 (10) < Jüri khk, Kurna – Jaan
Saalverk < Jaan Peitong 1898 (vt ka ”Mõisalegendid. Harjumaa”, koostanud M.-A.
Remmel, kirjastus ”Tänapäev” 2008)
Võimalik selgitus A. T. Helle haua paiknemise kohta on toodud O. Raudmetsa
aruande lõpuosas: „Peale paeplaatide katmist hoolikalt kividest puhastatud mullaga
ning hauaplatsi üldist korrastamist lahkusid
asjahuvilised Jüri kirikuaiast kella 15.00
paiku rahumeeli, pidades tõenäoseks, et Anton Thor Helle sai siiski 1748. aastal maetud
veel vana Jüri kiriku põranda alla keldrisse,
millisele asjaolule on tähelepanu juhtinud ka
Voldemar Promann oma vanaisalt kuuldud
jutu põhjal. Nimelt leidnud Jüri vana kiriku
lammutamise ajal 1884-ndal aastal aset kiriku põrandale üksteise kõrvale asetatud palgid ning rõhunud sisse kogu keldrilae – vana
kiriku põranda, mille all keldris olnud sinna ammu maetud surnud kirstudega. Purunenud ning segamini paisatud palgid kõige
tekkinud prahi sees aga saetud siis tarvilikus
ulatuses puruks ja keldri tühimik täidetud
lõpulikult.”
Kasutatud materjalid: Oskar Raudmetsa
käsikiri „Anton Thor Helle matusepaiga otsingul”.
Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaft. Teil: Estland, Bd. I, II.
Görlitz, 1929–1930.
Wistinghausen, Henning von. 1957. Beiträge zur Geschichte der Familie von Wistinghausen. Ludwigsburg.
Mari-Ann Remmel
Folklorist

Hauda uurinud asjahuvilised: (vasakult) Hjalmar Märska, Oskar Raudmets, Linda Viiding,
Kaupo Deemant, Voldemar Promann
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„Kui kõnnib mannekeen...“

Juba kuuendat korda toimus 25. jaanuaril Rae valla koolidevaheline moeshow. 2008. aasta teemaks „Kui kõnnib mannekeen...“ See on
õpilaste aasta kõige suurejoonelisem ja glamuurseim kultuuriüritus,
mida korraldavad Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsus ja Rae Kultuurikeskus.
Nagu õhtujuhid juba alguses lubasid, nägime laval
palju ekstravagantseid ja põnevaid kollektsioone. Ühtekokku osales 14 erinevat Jüri Gümnaasiumi klassi,
mis on ka moeshow osalejate rekord. Kahjuks ei olnud
oma esindust välja pannud ükski teine Rae valla kool.
Üritus oli mitmes mõttes eriline: esmakordselt said
noored end proovile panna tõelisel poodiumil, lisaks
toetasid meid mitmed kohaliku valla ettevõtted. Noori
hindas kõrgetasemeline žürii koosseisus: Maili Nõmm
– Miss Estonia 2003, Tene Sommer – tantsuõpetaja,
Mari-Liis Põld – Eesti Modelliagentuuri modell ning
saate Võta või jäta kohvritüdruk number 19, Risto
Jamnes – Beatrice Mass Modelsi modell ning viimaks
Beatrice Mass Modelsi omanik – Beatrice.
Enne suurt avapauku
tervitas moehuvilisi ka
Rae vallavanem härra
5 A kollektsioon
Raivo Uukkivi, tundes
„Pruutneitsid“
rõõmu, et noortel on endiselt tahtmist sellistel üritustel osaleda ning neid
korraldada.
Seejärel käis lavalt läbi
üle kaheksakümne esineja. Osalejatele oli Jüri
Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse poolt koostatud
ka juhend, millest kõik
üldjoontes kinni pidasid.
Samuti pidid juhendit
järgima žüriiliikmed, et
võistlus võimalikult aus
oleks. Pärast showd sisustas närvesöövat tulemuste ootamist Kristjan
Kasearu ja Paradise Crew.
Hindamine käis kahes vanusegrupis: 5.-8. klass ning 9.-12. klass.

Mõlemas kategoorias esikolmikust välja
jäänuid autasustati eripreemiaga. Näiteks
„Parim Catwalk“, „Parim meik“ jne. Valiti
ka kõige silmapaistvamad modellid, kellele
panid auhinnad välja ilusalongid Mi vida ja
Muskuslill. Nooremas vanuseastmes olid
parimad Helina Viirmets ja Rasmus-Anton
Pihelgas. Vanematest jäid enim silma Anett
Kämara ja Kristjan Tammearu.
Nooremas vanuseastmes võitis 5 A kavaga
„Pruutneitsid“, teiseks tuli 7 B „Džunglistaarid“ ning kolmandaks 8 B „Oled see mida
teed.“ Võitjad demonstreerisid oma nägemust pruutkleitidest, kuid mitte tavapärasel
viisil - kollektsiooni esitlesid noormehed.
Vanema astme esikolmik: 9 A „Sky High“,
10 H „Idee vudivatelt beebidelt, teostus
10H’lt“, 10 R „Läheb Kuumaks.“ Võitjate
9 A kollektsioon
kavas tõstis žürii esile väga julget meiki ja
„Sky High“
häid soenguid, samuti erilisi aksessuaare.
Parimatele oli välja pandud kolm erinevat
auhinda. Esimesena oli valimisõigus võitjal,
siis teise koha omanikel ja üle jäänud auhind läks kolmandale kohale.
Valiku seas oli Coca-Cola Plaza kinopiletid, Rae Valla Spordikeskuse
ujula pääsmed ning omal valikul ajakirja aastatellimus. Lisaks said
kolm esimest ka suure
puuviljakorvi.
Üritus tõi kohale
10 H kollektsaalitäie pealtvaatasioon „Idee
jaid, kelle seas oli nii
vudivatelt
kooliõpilasi, vilistlabeebidelt,
si, õpetajaid, kui ka
teostus
teisi valla elanikke.
10H’lt“
Marulisest kaasaelamisest võis tunda, et
üritus oli tasemel.
Žüriiliikmed kiitsid osalejaid ning
üllatusid nende rohkuse üle. Eriti tõsteti
esile just poiste osalust, kes olid kohati
päris julged. Küsimusele, kas mõni
kollektsioon võiks ka Eesti suurematel moelavadel
läbi lüüa, vastati jaatavalt: „Mõned vanema vanuseastme kollektsioonid olid päris tasemel. Suurematel lavadel võiks ehk näha võitjaid ja 11A rõivaid.“
Nende kollektsioonides kiideti terviklikkust.
Tänud veelkord kõigile toetajatele, kes aitasid
kaasa ürituse suurepärasele õnnestumisele. Aitäh,
Rae Valla Spordikeskus, Jüri kaubanduskeskuses
asuv ilusalong Muskuslill, ilusalong Mi vida, Premia ja Madis Sarik, BG Muusik ja Emil Oja ning
Jüri Ehituskaup ja Ülo Timuska. Samuti täname
kõiki, kes oma abikäe ulatasid ja üritust korraldasid.
Jääb vaid loota, et aasta pärast on noortes endiselt
indu ennast proovile panna ning näha saab veel innovatiivsemaid kollektsioone.
Kathriin Karus
Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsus
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Mõned küsimused
Beatrice´ile (žüriiliige)
1. Kas sellisel koolimoeshowl žüriiliikmena osalemine oli Teie jaoks esmakordne?
Esimest korda olin sellisel üritusel žüriiliikmena juba üksteist aastat tagasi, nii et ei
ole esmakordne. Praktiliselt igal aastal satun
ikka korra kooližüriisse. Kõiki kutseid aga
vastu võtta ei saa ega jõuagi.
2. Milline oli moeshow üldmulje? Kas tõstaksite esile midagi head või halba?
Hea oli see, et moeshowd suudeti hoida
mõnusas tempos. Kahjuks näris peaaegu iga
teine lavale astuja nätsu, mis ei näe hea välja. Sellised asjad on modellindudes lubamatud ja ebaprofessionaalsed.
3. Võtsite mõne esineja kontaktandmed,
kas Teie poolt on esialgu vaid uudishimu või
võiks sellest saada nende tüdrukute modellikarjääri algus?
Ainult uudishimust ei piisaks, tavaliselt
võtan andmed ikka neilt, kelles näen potentsiaali. Modellikarjäär ei sõltu ainult välimusest ja teatud mõõtudest, edu seisneb ka
õiges iseloomus. Enamik modellihakatisi
ei anna endale aru, millise raske tööga on
tegu.
4. Kas Teil on oma modellindusega seotud moto või põhimõte millest alati kinni
peate?
Igal alal peab olema proff ja järjekindel.
5. On Teil ehk modellindlusega seoses
veel täitumatuid unistusi mida sooviksite
ellu viia?
Unistusi on alati, kuid need hoitakse enda
teada. Seoses oma agentuuriga (Beatrice
Mass Model Management) on aga lähimas
tulevikus plaan avada modellikool.
Kathriin Karus
Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsus
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Tähelepanu Rae valla elanikud,
kellel pole veel perearsti !
Võimalik on ennast registreerida perearst Katrin Akkeli nimistusse.
Info telefonil 603 4315.
Avalduse võib saata ka posti teel:
Perearst Katrin Akkel, Aruküla tee 25, Jüri 51013.
Avalduse blanketi leiab internetist www.haigekassa.ee loendist
“Blanketid” valides “Avaldus perearstile”.

Teadaanne Jüri Tervisekeskuse
patsientidele
Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr.117 „Perearsti tööjuhend” § 4 lg
2 sätestab, et perearstide vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus
kella 8-18, perearsti tegevuskoht peab olema avatud kaheksa tundi päevas.
Haigekassa direktor Ado Viik tuletab meelde, et Jüri Tervisekeskus kui Eesti Haigekassa lepingupartner, peab lähtuma haigekassaga sõlmitud lepingust, kus iga arst
võtab vastu patsiente iga päev vähemalt neli tundi , kusjuures üks vastuvõtt peab
olema õhtupoole.
Sellega seoses korraldame ümber meie tervisekeskuse tööajad.
Kehtima hakkavad need alates 01.03.2008. a. sest varem ei jõua teavitada oma
patsiente ja sisse seada uut ruumi.
Informatsioon jõuab meie koduleheküljele veebruari viimastel päevadel.
Riina Raudsik: Kaarel Tamm: Urma Peterson:
E: 8-12
E: 8-12
T: 15-19
T: 8-12
K: 8-12
K: 8-12
N: 8-12
N: 15-19
R: 8-12
R: 8-12
		
		
		

E: 8-13
T: 8-10; 15-18
K: 8-10, 14-17
(eelregistreerimisega ainult imikud)
N: 8-12, 13-14
(eelregistreerimisega terved üle 1a. lapsed)
R: 8-12, 13-14
(eelregistreerimisega terved üle 1a.lapsed)

Dr. Urma Petersoni neljapäevased ja reedesed vastuvõtud (13-14) on ainult tervetele lastele, sest senini sellist võimalust polnud.
Pereõdede iseseisev vastuvõtt:
E: 12-14
T: 12-14
K: 12-14
N: 12-14
R: 12-16

Nendele aegadele planeerige korduvate retseptide kättesaamine,
telefonikonsultatsioonid ja muu informatsioon.

Vabandame ebamugavuste pärast
www.jyritk.ee
Jüri Tervisekeskuse OÜ
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Ülevaade G4S patrullekipaažide tegevusest

K

uritegevuse ennetamiseks vallavalitsuse tellimusel regulaarselt patrullivad G4S Eesti ekipaažid edastavad
tuvastatud õigusrikkumiste kohta operatiivselt teavet politseile.
Ajavahemikul 1.01 - 3.02.2008. a G4S
patrullide poolt registreeritud olulisemad
juhtumid:
Erakorralised sündmused
• 13. jaanuaril märkas patrullekipaaž Seli
tänaval kahte kiiresti vastutulevat autot,
milledest üks vilgutas tuledega. Tagumine
auto peatus ja selle juht ütles, et põgenevas
autos on korterivargad ning kihutas edasi.
Ekipaaž järgnes sõidukitele. Golfi tee ristmiku juures sõitis jälitav auto põgenevast
sõidukist ette ja blokeeris tee. Seepeale
peatatava sõiduki juht tagurdas suurel kiirusel ja rammis tagapool seisma jäänud
ekipaaži autot. Kokkupõrke järel jälitatava sõiduki roolis olnud isik põgenes, kaks
autosse jäänud isikut peeti kinni ja anti üle
politseile. Hiljem juht naases sündmuskohale ning politsei tuvastas roolis olnud isiku. Asja uurib edasi politsei.
• 22. jaanuaril avastas ekipaaž Patikal asuva vanas suvilarajoonis majal lahti murtud
akna. Patrullauto möödasõidu hetkel oli
kohal ka majaomanik, kes palus AS G4S
Eesti patrullil kutsuda politsei. Politsei
sündmuskohale saabumisel patrullauto
lahkus.
• 2. veebruaril helistas Eesti juhtimiskeskusesse AS G4S Eesti klient, kes teatas,
et vajab ekipaaži abi. Helistaja nägi pealt,
kuidas Põrguvälja teel asuval ühele ettevõttele kuuluvast kaubaautost laaditakse teise
autosse metalli jääke. Ekipaaž jõudis sündmuskohale ning tabas varguskatselt isiku,
kelles helistaja tundis ära ettevõtte töötaja.
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Helistanud isik politseid ei soovinud, asi
pidi lahendatama ettevõtte siseselt.
Avalik kord
• 18. jaanuaril helistas ekipaažile anonüümne Jüri elanik, kes kurtis Tammiku teel
asuva maja ühest korterist kostuva lärmi
üle. Ekipaaž läks koheselt sündmuskohale
ja lühikese vestluse järel korteris viibinutega lärm lõpetati.
• 20. jaanuaril helistas patrullile kodanik Ehituse tänavalt, kes kaebas, et maja
ühest korterist kostub suur kisa ja lärm,
mis segab magamist. Patrull saabus kohale ja peale lühikest vestlust korteris oleva
seltskonnaga, kes lubasid olla vaiksemad,
lahkus.
• 26. jaanuaril edastati ekipaažile juhtimiskeskusest info, et Vaidas Vana-Tartu maanteel teevad kolm alaealist poissi suitsu.
Kell 17.00 leidis ekipaaž kirjeldusele
vastavad poisid ning tegi poistele suulise
noomituse.
Muud sündmused
• 8. jaanuaril teatas Patikal elav kodanik kahest hulkuvast koerast, kellel puudus suukorv ja rihm.
• 23. jaanuaril teatati, et Karla külas asuval
põllul on mingi auto ja inimesed askeldavad selle ümber. Patrulli kohale jõudes
selgus, et tegu oli sõidukiga, mis oli pinnasesse kinni jäänud. Patrull võttis ühendust
politseiga, kelle väitel ei ole tegu äranduses oleva sõidukiga.
• 3. veebruaril märkas ekipaaž Rae tee alguses ümber kukkunud ajutist liiklusmärki.
Märk tõsteti püsti.

POLITSEITEATED
• 19. jaanuaril varastati Rae vallas Järveküla külas ehitussoojakust tööriistu. Kahju on kokku 66 550 krooni.
• 22. jaanuaril varastati Rae vallas Patika külas suvilast multimeeter. Kahju
on selgitamisel.
• 31. jaanuaril varastati Jüri alevikus
Väljaku tänaval korterist sülearvuti,
mobiiltelefon, käekott erinevate esemetega. Kahju on täpsustamisel.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
• 1. jaanuaril põles Liivamäe külas elumaja.
• 5. jaanuaril
põles Vaidasoo külas
abihoone.
• 14. jaanuaril oli Rae külas Kivinuki
teel majas suits.
• 19. jaanuaril likvideeriti tuule kahjustused Assakul, Järve teel.
• 20. jaanuaril Ringteel oli mahalangenud puu teel.
• 21. jaanuaril põles Suur-Sõjamäel
kaks aiamaja.

G 4S üld num b er 1911
Jüri ekip aaž 5332 6318
Vaid a ekip aaz 5332 6316

Jätkuvalt on Rae vallas palju hulkuvaid koeri.

Mis on ohvriabi?

nuseid osutuvate asutustega.

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus,
mille eesmärk on säilitada või parandada
ohvri sotsiaalset toimetulekut. Õigus ohvriabile (nii nõustamine kui rahalised hüvitised)
on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse
või seksuaalse vägivalla ohvriks. Teisisõnu,
ohvriabi võib saada iga inimene, kellele on
põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju
sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks või mitte. Ohvriabitöötaja
poole võib pöörduda ka kooli- või perevägivalla all kannataja- naine, mees, laps.
Ohvriabikeskuses saab inimene esmast
nõustamist ja emotsionaalset tuge. Nõu võib
küsida ka telefoni või e-posti teel. Inimene võib soovi korral jääda anonüümseks.
Juhtum arutatakse ohvriabitöötajaga läbi
ning otsustatakse, mida edasi teha. Ohvriabitöötaja annab informatsiooni erinevatest
abisaamise võimalustest, juhendab ja toetab
suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse
asutustega ning teiste ohvrile vajalikke tee-

Psühholoogilise abi kulude hüvitamise
eesmärk on süüteo ohvritele ja nende perekonnaliikmetele riigi poolt vajaduse korral
psühholoogilise abi kulutuste hüvitamine.
Kaheaastase ohvriabiteenuse osutamise
kogemus on näidanud, et ohvriabitöötajate
poolt läbiviidav esmane psühholoogiline
nõustamine ei ole paljudel juhtudel piisav. Suurem osa ohvritest vajab pikaajalist
professionaalset nõustamist, mis ei ole aga
paljudele abivajajatele selle kõrge hinna
tõttu kättesaadav. Psühholoogilise abi kulu
hüvitist on vajaduse korral õigus saada kuni
ühe kuupalga alammäära ulatuses nii ohvril
endal kui ka ohvri perekonnaliikmetel, kui
nende toimetulekuvõime on ohvri suhtes toime pandud süüteo tõttu langenud (kuupalga
alammäär 2007. aastal on 3600 krooni).
Psühholoogilise abi kulude regulatsioon
on loodud eeskätt selleks, et aidata kaasa
kergemate kuritegude ja väärtegude ohvriks
(näiteks perevägivalla juhtumid) langenud
ohvrite kiiremale psühholoogilisele rehabi-

Riik hüvitab psühholoogilisele abile
tehtud kulutused

litatsioonile ning vägivalla- ja muude kuritegude ohvrite perekonnaliikmete sotsiaalse
toimetulekuvõime paranemisele.
Psühholoogilise abi kulude hüvitise saamise eelduseks on süüteo kohta väärteo-või
kriminaalmenetluse alustamine. Psühholoogilise abi kulud hüvitatakse õigustatud isikule ühe aasta jooksul süüteo toimepanemisest
arvates. Seadusest tulenevalt on psühholoogilise abi teenusteks psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia või tugigrupi teenuse osutamine.
Psühholoogilise abi kulude hüvitamiseks
tuleb esitada vastav taotlus piirkondlikule
ohvriabi töötajale. Psühholoogilise abi kulud maksab välja Sotsiaalkindlustusamet.
Psühholoogilise abi kulude hüvitamine
toimub ohvriabiteenuse raames. Hüvitise
eesmärgiks on ohvri või tema perekonnaliikmete toimetulekuvõime taastamine, mitte kuriteoga tekitatud kahju hüvitamine.

Ohvriabi hüvitis
Ohvritel oli ka varem ja on jätkuvalt antud õigus taotleda riiklikku hüvitist. Hüvitist
makstakse kuriteo tagajärjel tekkinud raske
tervisekahjustuse; vähemalt 6 kuud kestva
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tervisehäire ja ohvri surma puhul. Hüvitise
määramise aluseks võetakse vägivallakuriteoga tekitatud kahju loetelu:
- töö võimetusest tulenev kahju;
- ohvri ravikulud;
- ohvri surmast tulenev kahju;
- prillidele, hambaproteessidele, kontaktläätsetele ja muudele keha funktsioone
asendavatele
abivahenditele ning riietele
tekitatud kahju;
- ohvri matusekulud.
Ohvriabi seaduse alusel hüvitatakse kuriteoga tekitatud varalisest kahjust 80%
eelpool nimetatud asjaoludel tekkinud tegelikust varalisest kahjust, kuid mitte rohkem
kui 150 000 krooni.
Vägivallakuriteo ohvri matusteks tehtud
kulutused hüvitatakse 7000 krooni suuruses summas, millest arvatakse maha saadud
riiklik matusetoetus (mis on 2007. aastal
2600 krooni).
Enne 2007. a 1. jaanuarit määratud perioodilised hüvitised, mille maksmine jätkub ka käesoleval aastal, arvutatakse ümber
uute määrade kohaselt.
On oluline teada, et ohvri matusekulude ja
ravikulude hüvitamist on võimalik taotleda
inimestel, kes on neid kuulutusi tegelikult
teinud ning et hüvitiste taotlemiseks peab
kuritegu olema politseis registreeritud.

Hüvitise maksmine piiriülestel
juhtumitel
Ohvriabi seadus viiakse kooskõlas EL
Nõukogu 29. aprilli 2004. a direktiiviga, mis

käsitleb kuriteo ohvritele hüvitise maksmist
ja millega luuakse liikmesriikide pädevate astutuste vaheline koostöösüsteem, mis
avardab vägivallakuritegude ohvrite hüvitise taotlemise võimalusi piiriülestel juhtudel
Euroopa Liidus.
Seadust täiendatakse sätetega, millega
lahendatakse Euroopa Liidus piiriülesel
juhtumil kohaldavat regulatsiooni hüvitise
maksmisele vägivallakuritegude ohvritele
hüvitise maksmise Euroopa konventsiooniga ühinenud riigi kodanikele.
Hüvitis maksab selle liikmesriigi asutus,
kelle territooriumil on kuritegu toime pandud, riikliku hüvitiskava alusel, mis on suunatud tema territooriumil sooritatud vägivallakuritegude ohvritele.

Ohvriabikeskused
Ohvri pöördumine ohvriabikeskusesse

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

MTÜ Kodukant Harjumaa kutsub kõiki aiandushuvilisi koolitusele

“Metsamarjad koduaedadesse”
Koolitus toimub Rae Kultuurikeskuses koosolekute saalis  

29. veebruaril algusega kell 13.00  ja lõpeb kell 18.00
Koolituse käigus:
- omandatakse praktilised teadmised metsamarjade headest omadustest ning
kasutamisväärtusest
- saadakese ülevaade koduaias ja peenral kasvatatavatest metsamarjadest
- omandatakse teadmised marjaliikide kultiveerimise tehnoloogiatest ja kultiveerimise võimalustest koduaedades (taludes)
- räägitakse saagi kogumisest ja turustamisest
- vahetatakse omavahel kogemusi

Koolituse viib läbi lektor Taimi Paal, knd (biol),
Eesti Maaülikooli metsanduse- ja maaehitusinstituudist.
Koolituse läbinutele väljastatakse Eesti Maaülikooli tunnistus.
Koolituse hind 150 krooni (sisaldab 2 kerget kohvipausi ja infomaterjale).
Koolitust toetab Kohaliku Omaalgatuse programm.
Informatsioon ja koolitusele registreerimine:
e-mail: info@kkharju.ee või telefon 502 9006
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sooviga teha oma senises elus muudatusi on
suur samm edasi. Just siin on ohvriabitöötaja
ohvrile oma nõuga toeks. Kui ohver on oma
otsuses juba kindel, teades, mida ta tahab on
teda lihtsam aidata. See, kuidas edasi minna,
milline võimalikest lahendustest valida, jääb
aga ohvril endal otsustada.
Kohalik ohvriabikeskus (teeninduspiirkond: Rae, Kose, Kõue, Raasiku, Jõelähtme,
Kuusalu, Loksa, Anija, Maardu) asub IdaHarju Politseiosakonnas aadressil Noorte
9 Vastuvõtupäevad on esmaspäev, kolmapäev, reede kell 9:00-12:00 ja 13:00-16:00.
Kuusalus, Jüris ja Kosel on vastuvõtt etteregistreerimisel! Vastuvõtt Kehras toimub
iga kuu esimesel teisipäeval.
Vastuvõtte korraldab ohvriabitöötaja
Oksana Sviridenko – tel. 600 6204, e-mail:
oksana.sviridenko@ensib.ee
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13-15 Jüri konstaablipunktis
(Aruküla tee 9, Jüri).
NB! Alates 1. septembrist 2007a. on vajalik vastuvõtule soovijail ette registreerida
telefonil 600 6204 (Harju Ohvriabikeskus)
või saata kirjalik teade e-mailile: oksana.
sviridenko@ensib.ee.
Kontakt:
Oksana Sviridenko
Sots. kindlustusameti Harju
ohvriabikeskuse peaspetsialist
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Raamatupidamisteenus:
Harju Tarbijate Ühistu pakub tööd
MÜÜJATELE Jüris. Vajadusel väljaõpe.
Samas pakume tööd ka KORISTAJATELE

Kogemustega pearaamatupidaja
pakub raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele:
jooksev raamatupidamine,
aastaaruanne, maksudeklaratsioonid.

Pakume motiveerivat töötasu ja kaasaegset töökeskkonda.
Täpsem info kauplusest või ühistu personaliosakonnast, tel. 669 9801.

Tel. 56 986 706

OÜ Cleanmell võtab tööle

KORISTAJAID,
objekt asub Tallinna vahetus
läheduses Jüris,
töö vahetusetga 2/2, võimalik nii
päevane kui ka öine vahetus.
Transport objektile firma kulul.
Rohkem infot Inna Kõuts
tel. 517 7813 www.cleanmell.ee
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Eritellimus mööbel
Köögid, garderoobid, esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

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

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

Küsi infot: 56 610 792
56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee
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Angela Virak 56 640 991
66 84 700

AS Allando Trailways võtab tööle E-kat
lubadega eesti siseste vedude autojuhte.
Tel.+37 2664 4094, liisa@allando.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon 502 9075.
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

Ville Värk

51 32 422

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

Jaanuarikuus registreeritud sünnid:

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

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

ELME Trans OÜ Renditalitus
Tõstukid (Denka, Sky-Man, Haulotte),
Haagised (Respo), Ehitusseadmete rent.
Ekskavaator JCB 4CX. Roksonitööd (610 2262)
Mõistlikud hinnad.
Võimalus tellitud varustuse objektile saabumine.
Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
610 - 22 22
Fax:
E-mail: renditalitus@bsr.ee
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