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  Rae valla ametlik väljaanne

Rae valda viis ja pool
aastat juhtinud liit jätkab
27. oktoobril allkirjastasid Keskerakonna ja Reformierakonna kohalikud liidrid Raivo Uukkivi ja
Veigo Gutmann valla edasiseks juhtimiseks koalitsioonileppe.
Mõlemad erakonnad said valijatelt väga tugeva
mandaadi – 8 kohta, mis näitab, et inimesed on valda juhtinud liidu tegevusega rahul.
29. oktoobril toimunud valla volikogu koosolekul
kinnitati volikogu esimeheks Veigo Gutmann ning
aseesimeheks Aadi Potter.
3. novembril toimunud volikogu istungil valiti
vallavanemaks Raivo Uukkivi.
Volikogu koosseis:
Tarmo Mitt
Margus Vello
Tatjana Lelov
Meelis Aaslaid
Igor Mozessov
Margus Valgma
Indrek Uuemaa
Aadi Potter
Veigo Gutmann
Tarmo Klaar
Mairiika Kirsimägi
Erik Laidvee
Meelis Kasemaa
Tuulike Seljamaa
Endel Albin
Jens Vendel
Ülo Timuska
Tarmo Toomet
Agu Laius
Kersti Peterson
Margus Vihul

Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Raivo Uukkivi (vasakul) ja Veigo Gutmann.
Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Aadi Potter.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
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VEIGO GUTMANN
Sündinud 5. detsembril 1968.
Elukoht Jüri alevik.
Perekonnaseis – vabaabielus,
kolm poega Eric (17 a), Enric (15 a) ja Christopher
(4 a).
Haridus
EUROÜLIKOOL, keskkonnakaitse bakalaureuseõpe
(keskkonnakaitsespetsialist) 2001–2004
Jüri Keskkool 1987
Täiendkoolitus
EMI-ECO Arenguprogrammide keskus – kohaliku
omavalitsuse keskkonnajuhi ja -ametniku põhikursus
sept 2003–juuni 2004
Majandusarvestuse instituut – kinnisvara turg, kinnisvara projektide hindamine ja finantsanalüüs märts–
mai 2003
Kinnisvaraeksperdi OÜ – kinnisvarakursus 04.04.–
03.05.2002
Personalijuhtimise keskus – keskastmejuhi pädevuskoolitus 2002
OÜ EMI Arenduskeskus – töökeskkonna- ja töötervishoiualase töö korraldamine ettevõttes 1999–2000
Ametikäik
2003–........ Keskkonnaarenduse OÜ, juhatuse liige
2002–........ Hansaviimistluse OÜ, projektijuht
2002–…… Hansainvesti OÜ, projektijuht
1994–2002 HG Viimistluse AS, juhataja
1991–1993 AS Eramu, ehitustööline
1989–1991 AS EMV, ehitustööline
Ühiskondlik tegevus ja osalemine ühiskondlike
organisatsioonide juhtimises
Rae Vallavolikogu esimees okt 2004–......
Rae Vallavolikogu liige 2000–......
Rae Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimees
2000–2009
MTÜ Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu juhatuse liige
2007–…
SA JÜRI KIRIKU FOND – nõukogu esimees 2004–
…
SA RAE VABAAJAKESKUS – nõukogu liige 2007–
…
Jüri ühepäeva kümnevõistluse peakorraldaja 1995–
2004
MTÜ GTV SPORTUM – juhatuse liige 2003–.......
MTÜ Rahvaspordiklubi RAE – juhatuse liige 1991–
2006
Keeled
eesti keel – emakeel
vene keel – kesktase
soome keel – kesktase
inglise keel – kesktase
Arvutioskus MS Excel; MS Word; PowerPoint
Täiendav oskus
autojuhiluba – B-kat.
Hobid ja huvid
iluaiandus ja dendroloogia
keskkonnakaitse ja loodusteadused
poliitika
jalgrattasport
Saavutused spordis – 1985–1987 meistersportlase
kandidaat suusatamises
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RAIVO UUKKIVI
Sündinud 9. märtsil 1962 Tallinnas.
Elukoht Jüri alevik.
Abielus, kolm poega, kaks pojapoega.
Haridus
12.2004–06.2008 Tallinna Tehnikaülikool sotsiaalteaduste
magister
09.1982–06.1987 Eesti Põllumajanduse Akadeemia mehaanika
inseneri eriala cum laude
09.1981–07.1982 Tehnikakool nr 19 autoremondilukksepa eriala
– kiitusega
01.1972–06.1980 Tallinna 2. keskkool
Täiendkoolitus
Erinevad juhtimisalased kursused, keelekursused
Teenistuskäik
alates 05.10.2004 Rae valla vallavanem
Osalus pereettevõttes RL KiviTalu OÜ – põhitegevusalaks puhketalundus
04.2004–10.2004 AS ELVESO nõukogu esimees
04.2002–03.2004 Tallinna Prügila AS juhatuse liige, tegevjuht
10.1999–04.2000 osalemine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juures
tegutseva Energeetika-, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu töörühmas kutsestandardite väljatöötamisel
1999–2000 loengud Eesti vee-ettevõtete töötajatele vee- ja kanalisatsioonivõrgu ekspluatatsiooni teemadel; Saue kanalisatsiooniehituse PHARE-projekti insener
04.1995–03.2001 ASi Tallinna Vesi (kuni 05.1997 Tallinna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Munitsipaalettevõte) - vee- ja kanalisatsioonivõrgu keskpiirkonna juhataja; vee- ja kanalisatsioonivõrgu
direktor; teenindusdirektor. Samuti juhatuse liige.
07.1987–12.1994 Jüri sovhoos - masina-traktoripargi ekspluatatsiooni vaneminsenerist peainsenerini.
09.1982–03.1987 EPA-s õppimise ajal töötanud erinevates EPA
kateedrites.
07.1980–08.1981 T/K Eesti Meditsiinitehnika Autopark autojuht
Keeled
eesti keel – emakeel
vene keel – kesktase
inglise keel – kesktase
Täiendav oskus
autojuhiluba – A, B, C, D, E
traktoristiload – kõik variandid
Arvutioskus Windows’i keskkond
Harrastused tehnika, ujumine, tennis, lauatennis, suusatamine,
jahipidamine

AADI POTTER
Sündinud 21. juunil 1952 Tallinnas.
Elukoht Lagedi alevik.
Abielus, kolm täisealist tütart.
Haridus – lõpetanud Viljandi 3. Keskkooli.
Töökogemus
2005 kuni tänaseni osaühingu A. H. Potter&Partnerid juhatuse
liige
1993–2005 OÜ Hansu Poeg juhatuse liige
1986–1993 Harju Tarbijate Ühistu
1981–1986 Tallinna Lihakombinaat
1974–1981 ehitusinsener ja töödejuhataja nii maal kui ka linnas
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Harju maavalitsus teatab
26. oktoobrist kuni 22. novenbrini
2009 toimub Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna
sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015“
avalik väljapanek
Harju maavanem võttis 02.10.2009 korraldusega nr 2059-k vastu Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Maakonna
sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015”.
Teemaplaneering keskendub lahenduste
leidmisele avalike teenuste kättesaadavuse
ja kvaliteedi tagamiseks kõigis Harju maakonna valdades. Teemaplaneering koosneb
seletuskirjast ja planeeringu põhikaardist
koos teemakaartidega. Planeeringus analüüsitakse Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri ruumilise paiknemise perspektiivi
kantide ehk paikkondade lõikes ja tehakse

ettepanekuid avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks.
Kuna sotsiaalse infrastruktuuri rajamisel
ja arendamisel on olulisel määral kasutuses
riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis
saab seda teemaplaneeringut otseselt kasutada ühe alusena antud valdkonna objektide
rahastamisel.
Planeeringu avalik väljapanek toimub kõikides Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju maavalitsuses ajavahemikul 26.10.2009–
22.11.2009. aastal. Planeeringu materjalidega
on võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul. Koos avaliku väljapanekuga avaldatakse teemaplaneering Harju maavalitsuse
veebilehel www.harju.ee .
Planeerimisseaduse § 21 lõike 1 kohaselt
korraldab maavanem pärast avaliku välja-

paneku lõppu maakonnaplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avalikud
arutelud. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015“ avalikud arutelud
toimuvad:
• 07.12.2009. a Kuusalu rahvamajas, algusega kell 17.00;
• 09.12.2009. a Keila linnavalitsuse saalis, algusega kell 17.00;
• 10.12.2009. a Kose gümnaasiumis, algusega kell 17.00.
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku
väljapaneku kohta on võimalik saada Harju
maavalitsuse arenguosakonnast (Roosikrantsi tn 12, Tallinn), tel. 611 8789, e-post:
alan.rood@mv.harju.ee, või tel. 611 8790, epost: tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.

Hea kodanik, ütle oma viimane sõna
Leader-strateegiasse!
Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu asutati 16. juunil 2008. aastal
Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla ning nende
territooriumil tegutsevate äriühingute ja
mittetulundusühenduste poolt. Eesmärgiks maapiirkonna arengule kaasaaitamine
LEADER-meetme ning muude Euroopa
struktuurfondide rahastamise toel.
Selleks et avaneks võimalus Euroopa
raha kasutada, tuleb Põhja-Harju Koostöökogul koostada tegevuspiirkonna strateegia
ja rakenduskava. Strateegia koostamine on
lõpusirgel ja 25. novembriks on planeeritud
strateegia koos rakenduskavaga Põhja-Harju
Koostöökogu üldkoosolekul kinnitada.

Kes saavad kasu?

Oma projektide rahastamiseks saavad
taotlusi esitada Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, äriühingud,
sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad ja
muidugi vallavalitsused. Piiratud ulatuses
antakse see võimalus ka seltsingutele.

Mille jaoks on võimalik projektitoetusi
taotleda?

Kavas on rakendada nelja meedet:
külakogukondade ühendamine ja arendamine;
puhkemajandus ja turism;
koostöökogu tegevuspiirkonna noored;
ranna-alade ja väikesaarte arendamine.
Oodatud on projektide elluviimine, mis
aitavad parandada elukeskkonna kvaliteeti, luua töökohti ja pakkuda maapiirkonnas
paremaid teenuseid. Toetatakse ettevõtmisi
kultuuri, keskkonna ja huvihariduse valdkonnas. Abi saab turismitoodete kujundamisel ja aktiivse puhkuse võimaluste loomisel
piirkonnas. Eriti hinnatakse uuenduslikke
lahendusi nii mikroettevõtluses kui ka vaba
aja sisustamisel ning rahva harimisel.

Raha saab taotleda ka mõõdukaks investeeringuks ja väikesemahuliseks ehitustegevuseks, planeerimiseks ja projekteerimiseks.

Millal tegevused käivituvad?

Esimesed taotlusvoorud avanevad kavade
kohaselt järgmise aasta esimeses kvartalis.
Voorusid korraldatakse järgneva nelja aasta
jooksul, seega aastani 2013, ja siis on veel
kaks aastat tegevuste elluviimiseks. Niisiis,
aastal 2015 peavad kõik head ettevõtmised
olema teoks tehtud.

Rae Vallavalitsusele
aitäh mugava ja
sooja pesa eest!
Linda Järvela

Kui palju ja mida toetatakse?

Esialgse kava kohaselt oleks kolme valla
peale projektitoetusteks võimalik kasutada
ümmarguselt 20 miljonit krooni, igal aastal
4 miljonit. Rahasumma jaotub strateegia
eelnõus järgmiselt:
külakogukondade ühendamine ja arendamine - 40% ehk keskmiselt 1,6 miljonit
aastas;
puhkemajandus ja turism – 30% (1,2 miljonit aastas);
koostöökogu tegevuspiirkonna noored
– 15% (0,6 miljonit aastas);
ranna-alade ja väikesaarte arendamine.
– 15% (0,6 miljonit aastas).
Käesoleval nädalal on strateegia eelnõu
nähtav MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu kodulehel www.leaderph.ee. Sealt on võimalik
täpsemat teavet saada toetatavate tegevuste
ja tegevuspiirkonna strateegia rakendamise
kohta. Ka on oodatud täiendused strateegiale
ja rakenduskavale, mida saab saata kuni 23.
novembrini käesoleval aastal meiliaadressil
arno@tbc.ee ja indrekkarner@hot.ee.
Aitäh kõigile strateegia koostamises osalemise eest!
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
juhatus

TÄHELEPANU!
Rae Vallavalitsuse sotsiaalamet
võtab pensionäride jõulutoetuse
avaldusi vastu novembrikuu
lõpuni.

Peetri küla
üldkoosolek
toimub 23. novembril kell
19.30-20.30 Peetri koolis.
Päevakava vaata
www.peetri.ee
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Peeter Böckler 70

RAE VALLA
143. AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
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29. oktoobril tähistas Rae
valla aukodanik Peeter Böckler suurt sünnipäeva. Koduuurijana on tema eestvõtmisel kaante vahele saanud Rae
valla muistsed mälestised, samuti on ta avastanud Vaidas
meteoriidikraatri, mille avastamise loo Böckler raamatuks
koostas. Motospordiharrastaja
ja -armastajana on ta loonud
lektüüri kardispordi tutvustamiseks ning avaldanud mitmeid vanatehnikatutvustusi.
Siiani korraldab Peeter Böckler
aktiivselt motospordiüritusi,
mees on tegev ka tuletõrjujana.
Palju õnne ja tervist ning edu
kõikides ettevõtmistes!

Lasteriiete
ja jalanõude
roheline müük!

Esinevad Rae valla lauljad, tantsijad ja pillimängijad

Rae kultuurikeskuse suures
saalis toimub 22. novembril kell
11.00–14.00 kasutatud lasteriiete
ja jalanõude müük.
Müüma võivad tulla kõik lapsevanemad, kellel on kodus väikeseks
jäänud lasteriideid ja jalanõusid.
Müüdavad esemed peavad olema
terved ja puhtad. Müüjatel palun
e-postiga eelregistreerida aadressile
smartest4u2@hotmail.com ja müügipäeval tulla kohale kell 10.00.
Müügikoht maksab 15 krooni, tasuda saab kohapeal sularahas.

kell 21.00

Ostma on oodatud kõik lapsed ja
vanemad, kellel vaja saabuvaks talveks riideid ja jalanõusid.

20. novembril Rae kultuurikeskuses
Kell 18.30 Kogunemine
kell 19.00

KONTSERT

Tantsuks ansambel MagusMari
Kes soovivad bussitransporti üritusele, palun teavitage
18. novembriks telefonil 605 6760

Säästame loodust ja hoiame raha
kokku!
Kersti Peterson
Jüri Gümnaasiumi VIL!
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Vastulause Eesti Päevalehes 9. novembril avaldatud artiklis „Omavalitsuste tõehetk: pooled lõpetavad aasta miinuses“ Rae valda
puudutavale väärtõlgendamist võimaldavale informatsioonile
9. novembril ilmunud Eesti Päevalehes on ajakirjanik Rein Sikk
saanud maha huvitava kirjatööga „Omavalitsuste tõehetk: pooled lõpetavad aasta miinuses“. Teema on kindlasti tänases majandusolukorras aktuaalne. Seda enam, et sellesse olukorda ei ole kohalikud
omavalitsused sattunud mitte ainuüksi tänu oma saamatusele. Meenutuseks võiks nimetada sedagi, et kohalike omavalitsuste sissetulekute vähenemise kirjutas ette Riik, kui ta muutis ühepoolselt 2008.
aasta lõpus tehtud kokkuleppeid, mis olid fikseeritud ka erinevates
seadustes (sh näiteks tulumaksuseadus).
Kuigi artikkel on oma aineselt huvitav ja sisaldab ka asjaomaste
tsitaate, millest vähemasti osade autorid oleks pidanud oskama asju
selgitada ka sisuliselt, siis artiklist õhkub lisaks probleemi sügavusele ka asjatundmatust.
Ma ei oska kommenteerida teiste artiklis nimetatud valdade miinuseid, kuid kindlasti julgen väita, et artiklile lisatud graafik ei anna
Rae valla osas mingit tõest informatsiooni. Artiklis räägitakse (Rae
valla kontekstis) mingist kummalisest „plaanitud miinusest“ ja „miinusest septembris“. Loomulikult Rae valla 2009. aasta eelarvega hästi pealiskaudsel tutvumisel võib ka niisuguse järelduse teha, kuid natukene põhjalikum olukorra analüüs näitab, et tegemist ei ole eelarve
defitsiidiga, sest see nn „plaanitud miinus“ on tegelikult eelnevatel
perioodidel kogutud „pluss“, kui rääkida artikli autori keeles.
Järgnevalt esitan tabeli kujul lühikese väljavõtte Rae valla 2009.
aasta eelarvest.
Eelarve
Tegelik 9 kuud
Tulud
178 105 764
137 913 650
Kulud
278 756 157
206 175 037
Finantseerimistehingud
100 650 393
68 261 387
Tabelis toodu selgituseks peab lisama, et kulude kogusummas
on investeeringukulusid 103 261 904 krooni ning tegevuskulusid

175 494 253 krooni. Nagu näha, on tegevuskulud eelarves kaetud tuludega (jääb veel ülegi 2 611 511 krooni). Seega Rae valla eelarvesse
2009. a laekuvad tulud katavad tegevuskulud.
Tänase prognoosi kohaselt jääb tulude eelarve täitmata ligikaudu
3 miljoni krooni võrra. Tegevuskulude eelarve kokkuhoid tuleb aga
oluliselt suuremas summas. Seega ei ole 2009. aasta tegevuskulude
osas mitte mingeid probleeme.
Kogu niinimetatud defitsiidi summa (autori artikli arvates “plaanitud miinus“) on Rae vallal kogutud varasematel aastatel. Rahalisi
vahendeid (tähtajalistel hoiustel ja pangaarvetel) oli vallal seisuga 1.
jaanuaril 2009. aastal 108 370 617 krooni. See ongi 2009. aastaks
kavandatud investeeringute katteallikas.
Informatsiooniks veel niipalju, et seisuga 30.09.2009 oli vallal võlakohustusi summas 4 065 752 krooni, sh kapitaliliisinguid
3 280 367 ja üks pangalaen summas 785 385 krooni. See peaaegu
olematu laenukoormus moodustab valla puhastatud tuludest 3,0%,
seadusega lubatud kuni 60%.
Seega ei lõpeta Rae vald 2009. aastat miinusega!
Kõike eelnevat arvestades soovin analüütikutele ikka jõudu ühiskonnas oluliste teemade analüüsimisel ja kitsaskohtade välja toomisel, kuid samas panen ka südamele, et analüüsid ei tohiks oma pealiskaudsusega anda välja mittetõeseid signaale. Kõige lihtsam viis oma
esitatava info tõesuse kontrollimiseks on ikka küsimine otseallikast,
käesoleva kaasuse puhul siis Rae Vallavalitsusest. See peaks olema
iga analüütiku puhul elementaarne!
Raivo Uukkivi
Rae vallavanem
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- detailplaneeringute algatamisest

Peetri küla Leerimäe kinnistu detailplaneeringu ala osaline
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmise detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. oktoobri 2009 korraldusega
nr 1114 eesmärgiga muuta 31.10.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1637 kehtestatud Leerimäe kinnistu detailplaneeringut
kaheksa krundi osas, muutes seitsme ühepereelamu krundi hoonestustingimusi katusekallete osas ja ühe ridaelamukrundi ehitusõigust bokside arvu osas.
Kurna küla Ameerika tee ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. septembri 2009 otsusega nr
584 eesmärgiga planeerida Ameerika teele uus teekoridor, jagades kinnistu kaheks (üheks transpordimaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbeliseks kinnistuks).

- detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest
23.11.2009–06.12.2009 Rae Vallavalitsuse maa-ameti
ruumides

Peetri küla Leerimäe kinnistu detailplaneeringu ala osaline
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmise detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 27. oktoobri 2009 korraldusega nr 1158.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringute kohta
esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult või e-posti aadressil
info@rae.ee hiljemalt 06. detsemberiks 2009.

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest ja
avaliku arutelu toimumisest

Kurna küla Ameerika tehnopargi ja teede detailplaneering
Planeeringu avalik väljapanek toimus 21.09.2009–05.10.2009
Rae Vallavalitsuse Maa-ameti ruumides. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu otsusega nr 259
12.02.2008 kehtestatud Ameerikanurga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu teede ja trassikoridoride asukohta, kruntide omavahelisi piire ja hoonestusalasid.
Planeeringule esitas vastuväite Maanteeamet, kes väidab, et
planeeringualale puudub juurdepääs, planeering ei ole kooskõlas
kehtiva valla üldplaneeringuga ja menetlemisel üldplaneering,
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mille järgi on planeering teostatud, ei ole Maanteeametiga kooskõlastatud. Rae Vallavalitsus on seisukohal, et juurdepääs alale
lahendati 12.02.2008 kehtestatud Ameerikanurga kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga ning samaga muudeti ka kehtivat valla üldplaneeringut. Planeeringu avalik arutelu korraldatakse
Rae Vallavalitsuses istungite saalis 01. detsemberil 2009 kell
16.00.

- keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata
jätmisest

Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatamata jäetud
Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 990 08.09.2009 Rae valla
Lehmja küla Kase II ja Järveküla küla Põlendiku/Lehmja küla
kinnistute detailplaneeringule, mis algatati Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 989 08.09.2009.
Planeeritavad Kase II ja Põlendiku kinnistu paiknevad Lehmja
külas. Rae Vallavolikogu otsusega nr 340 11.12.2007 kehtestati
Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres asuva Assaku aleviku ja Lauda tee vahele jääva ala kinnistute detailplaneering.
Antud detailplaneeringu kohaselt planeeriti alale 42 krunti, millel
on tootmis- ja ärimaa sihtotstarve.
Kase II ja Põlendiku kinnistutele taotletakse eelneva planeerimislahenduse tühistamist ning uue planeeringu algatamist.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ettepanekute tegemine uute
kruntide moodustamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmist,
hoonestusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine,
tehnovõrkude põhimõtteliste lahenduste koostamine, teede ja
tehnovõrkude servituutide vajaduse määramine, seadusjärgsete
piirangute määramine, liikluskorralduse ja parkimistingimuste
põhimõtteliste lahenduste koostamine, heakorrastuse, haljastuse
ja jäätmekäitluse põhimõtteliste lahenduste koostamine.
Detailplaneeringuga käsitletava kinnistu praegune sihtotstarve
on maatulundusmaa. Praegu on kogu planeeringuala põllumaa ja
sellel puudub kõrghaljastus.
Maaameti andmebaasi kohaselt (07.09.2009. a seisuga) planeeringualal ja selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku
alasid, kaitsealasid, hoiualasid, püsielupaikasid, kaitstavate liikide elupaikasid. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei
põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 990 08.09.2009 ja Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 898 08.09.2009 on võimalik tutvuda
Rae Vallavalitsuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald)
tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.rae.ee.

Noortetöö ümarlaud
Oktoobri keskel kogunes esimest korda Jüri gümnaasiumis noortetöö ümarlaud.
Kokkutulnud leidsid kõik, et idee on väga
hea ja on hea arutada kogu vallas noortega toimuva üle. Ümarlauale olid kutsutud
kõikide koolide huvijuhid, õpilasesinduste
liikmed, noortekeskuste töötajad ja gümnaasiumi tugikeskuse esindaja. Esimese
kohtumise eesmärgiks oligi mõelda milleks
on ellu kutsutud ümarlaud ja mis oleks selle
idee. Noored omalt poolt pakkusid põnevaid
ideid välja, mida teha tulevikus ümarlauas ja
kuidas võimalikult kasulikult seda aega veeta. Üks oli selge, võimalikult palju teha nii,

et noored ise saaksid välja öelda oma ideid,
leida lahendusi probleemidele.
Leiti, et sellist ümarlaua vormis kooskäimist oleks kindlasti vaja, kus otseselt
kohtuvad noored ja noortetööga tegelevad
inimesed, vahetada infot eelseisvate projektide, ürituste, koolituste ja kõige muu kohta,
mis noori puudutab. Oluline, et kõik saaksid
võimalikult palju osaleda ettevõtmistes. On
ju väga hea, et me tunneksime teineteist ja
saaksime igal ajal nõu ja jõuga abiks olla.
Kindlasti ei ole noortetöö ümarlaud erinevate projektide koostamise kohta, vaid ideede genereerimise koht, pigem probleemide

tõstataja ja tähelepanu juhtija vallas noortetöö kitsaskohtadele, lahenduste otsija ning
kuidas noori rohkem kaasata erinevatesse
tegevustesse. Veel sai läbi räägitud koolivaheaja ürituste kava, kodukandi noortepäevade programm ja kindlasti palju huvi tekitas
meie rahvusvahelise koostöö võimalikusest
teiste riikidega. Juba 18. novembril lähevad mõned liikmed kohtuma teiste valdade
noorteaktiividega Keilasse.
Anne-Ly Suvi
noorsootöötaja
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Kodu-uurimise allikad
Kodukoha tundmaõppimine on rahvapärane kodu-uurimine – see on põnev tunnetustegevus. Alati leidub neid, kel on soov ise
nende asjade selgitamine käsile võtta, kes on
võtnud ette mõne küla või väiksema piirkonna tekke- ja kujunemisloo põhjalikuma väljaselgitamise. Seda tehakse üldjuhul tasuta
oma vabast ajast ja tahtest. Kodu-uurimine
on pikaajaline protsess ja oma kogemuste
põhjal võin öelda, et mida rohkem sellega
tegeleda, seda huvitavamaks asi läheb.
Tihti tuntakse huvi, kustkohast kodu-uurijad materjale saavad. Seni on kõige rohkem kasutatud ajakirjandust ja vanemate
inimeste isiklikke mälestusi. Tänapäeva uurijatel on kasutada rohkesti aegade jooksul
talletatud abimaterjale. 3. oktoobril Vaida
raamatukogus toimunud loeng oligi teejuht
andmeallikate juurde, mis sellealast teavet
käsitlevad. Palju materjali leidub Eesti Ajalooarhiivis Tartus (vallamaterjalid, kirikuraamatud jne), Tallinnas Eesti Riigiarhiivis
ja Harju Maa-arhiivis. Suureks abiks on ka
erinevate eluvaldkondade kohta välja antud
koguteosed ja leksikonid, aadressiraamatud,
kihelkondade ülevaated, ajaloo- ja mälestuste raamatud. Interneti vahendusel ligipääsetavad portaalid ja veebid on kasulike
originaalkirjelduste ja faktide leiukohaks.
Asendamatu abimees kodu-uurijale on virtuaalne lugemissaal VAU http://www.ra.ee/
vau/ . Mõnikord tuleb ette vasturääkivusi ja

erinevusi, aga sellegipoolest on ka suuline
pärimus vägagi oluline.
Palju infot saab vanadelt fotodelt, millele
on jäädvustatud endisaja inimesi, loodust ja
erinevaid sündmusi. Koduloolise väärtuse
tõttu ei tohiks mingil tingimusel vanu fotosid ära visata, kuigi seal kujutatud kohad ja
inimesed tunduvad olevat võõrad.
Kellel on fotosid, dokumente või muid
materjale, mis võiksid huvi pakkuda koduloolisest aspektist, andke teada Vaida raamatukogusse allakirjutanule või vallamajja.
Materjalidest saame teha koopiad ja originaalid tagastada.
Kodukoha algupära säilitamiseks ja tema
eripära väljatoomiseks oleks aga veel palju
teha. Korrastamist ja kõpitsemist vajaksid
paljud vaatamis- ja kultuuriväärtusega kohad.
Et raamatukogus toimunud loeng pakkus
kohaletulnuile huvi, otsustati kooskäimist
jätkata. Järgmine kokkusaamine on 24. novembril kell 18.00 Vaida raamatukogu saalis, räägime ohvri- ja kultusekividest, vanadest matusepaikadest ning muudest vanaaja
asjadest. Oodatud on kõik kodukoha ajaloo
huvilised.
Reet Raudkepp
Vaida raamatukogu juhataja

Poriga loopimine on selleks korraks läbi
Sven-Allan Sagris
asjaosaline-ajaloolane

Nüüd on üle aasta jälle rahuaega. Postkastid on poole tühjemad ja õhtul ei koputa võõras uksele. Meie tarkade Toompea-meeste
poolt paika pandud valimissüsteem viib selleni, et igaüks meist, ka kõige apoliitilisem,
sunnitakse valikut tegema. Et saada külast
kätte viimane kui üks hääl, lastakse käiku
kauplused, raamatukogud, koolid, perearstid, spordihooned, külaseltsid ja kõik need,
kes veel vähegi võivad kedagi teist mõjutada. Mõistagi on eelisolukorras lahkuvad võimuesindajad, sest “kelle leiba sa sööd, selle
laulu ka laulad”. Õhku loobitakse hunnikute
viisi lubadusi, mis üldsummas ületavad omavalitsuse eelarve. Eelisolukorras on muidugi
need, kellel on ette näidata eelmisel valimisperioodil tehtu. Kui asend oli soodne, raha
jätkus ja juhid peaga mehed, siis tehti paljugi
ära. Häälte “kokkuriisumise” kurbloolisus on
see, et head naabrid, sugulased värvati erinevatesse nimekirjadesse. Üleaiavestlused jäid

vähemaks. On aeg taastada jälle head suhted, teravdada silma naabrivalve alal. Kahjuks suundus meie valimiseelne selgitustöö
nii mõneski paigas naabriaiast luukerede
otsimisele ja kui lastetuba oli nõrgavõitu,
siis asendus poriga loopimine laussõimuga.
Üldkokkuvõttes tulime sellest mudamadinast hästi välja. Kaks tugevat jätkavad võrdselt seniste kogemuste põhjal tehtud tööd ja
kolmas, pisem, on pidevas valves, valmis iga
eksimuse korral paljastama, vahele astuma
või vajaduse korral ka võimu juurde trügima.
Eksivad need, kes väga kiidavad mõnes naabervallas saavutatud absoluutset võitu. Kui
kedagi karta ei ole, võib kergesti tekkida usk
ilmeksimatusesse. Kehv on lugu ka siis, kui
viis erakonda ja viis valimisliitu igaüks volikogus kakskolm kohta said. Siis pole muud
kui üks umbusalduste sadu. Koalitsioonil läheb aga ka eduka seisu korral raskeks kõike
seda, mis meelitustena välja jagati, ellu viia.
Ärme viskame neid kümneid valimiseelseid
trükiseid ära. On hea lubadustel näpuga järge
pidada ja kui mitte enne, siis kindlasti järgmise lahingu eel.
„.. Kes rahva kasust kõnelema tükva
ja esi muudkui valitsema tükva,
kae noo oss vaja asjast eemal aia,
sis võiss vast ehk asjast asi saia!“
/August Kitzberg/
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Õpetaja õpib
koolivaheajal
Jüri gümnaasiumis töötab 2009/2010. õppeaastal 87 pedagoogi (neist uusi õpetajaid
11, lapsehoolduspuhkusel 9). Õpetaja areng
on koolis pideva tähelepanu all.
Jüri gümnaasiumi koolitusplaani koostamisel lähtutakse õppeaasta eesmärkidest ja
õpetajate isiklike eesmärkide ning soovidega. Kasutatakse erinevaid koolitusvorme:
välislektoriga majasisesed koolitused, iseseisvat õpet (pedagoogilise materjali iseseisev läbitöötamine), koolisiseste võimaluste
kasutamine ja individuaalsed koolitustel
osalemised (peamiselt ainealased).
Koolitused on peamiselt planeeritud koolivaheaegadele.
Sügisvaheajal toimusid järgmised koolitused:
• „ATH (tähelepanu-ja keskendumishäirega) laps koolis“ (koolitaja Sirje GrossmannLoot, osalejaid 20),
• „Mängusõltuvuse probleemide ennetamine“ (psühholoog Pille-Riin Kaare, osalejaid 29),
• „Mina ja keskkond: emotsionaalne eneseteadlikkus ja stabiilsus“ (Logoserv koolitus, osalejaid 21),
• „Uue operatsioonisüsteemi tutvustus ja
Office 2007“ (koolitaja Aimar Laasi, osalejaid 45).
Oluline on õpetajate arendamine töökoosolekuvormide kaudu erinevates gruppides:
juhtkond - noored õpetajad - mentorid, tugikeskus - juhtkond, õppetoolide juhid - noored õpetajad, õppetoolide korralised koosolekud. Selliste töökoosolekute eesmärgiks
on jagada infot ja kogemusi üksteisele.
Individuaalsetel koolitustel osalemine on
peamiselt ainealane ja kooli üldeesmärke
toetav. Õpetaja arengu toetamine on oluline
selliste oskuste ja teadmiste saavutamisel,
mis jätkuvalt võimaldavad neil edukalt tööga hakkama saada.
Õpetaja õppimise kõige magusam aeg on
koolivaheaeg.
Sirje Kautsaar
Jüri gümnaasiumi arendusjuht

Vaata kuumaksuta Eesti telekanaleid!
Digiboksi toome Sulle koju TASUTA
või külasta
kauplust Kadaka tee 1 Tallinnas.
Digibokside hinnad algavad 1150.Soovi korral seadmete paigaldus ja häälestus.

Tellimine ja lisainfo tel. 650 7470

www.audiocity.ee
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Täiskasvanud õppija nädal
sõnas ja pildis
1.–9. oktoobrini toimus Rae vallas XII täiskasvanud õppija nädal,
kus oli palju võimalusi enda seniseid teadmisi täiendada ja õppida
midagi täiesti uut.
Kokku oli õppimiseks 27 erinevat valikut. Toimusid üritused,
loengud, õpitoad, treeningud. TÕNist sai osa võtta Jüris, Lagedil ja
Vaidas. TÕNi üritustel oli osalejaid ligi 800. Enam pakkusid huvi
koolitused, kus teemaks eneseleidmine ja eesmärkide püstitamine.
Palume siinkohal vabandust nendelt inimestelt, kes vabade kohtade
puudusel ei saanud mõnest soovitud loengust osa võtta.
Rae vallas korraldasid TÕNi Rae Kultuurikeskuses Kaja Kalmer
ja Marianne Rosenfeld MTÜ-st Alustame Algusest, Kairi Kadastik
Rae Spordikeskuses, Maiu Aadli Jüri gümnaasiumis, Ülle Siska Jüri
raamatukogus, Reet Raudkepp Vaida raamatukogus, Tea Sõlg Lagedi
raamatukogus.
7. oktoobril toimus Tallinna Raekojas Tallinna ja Harjumaa TÕNi
parimate tunnustamine. Rae valda toodi kolm tänukirja: aasta õppija
Sirje Kautsaar (Jüri gümnaasiumi arendusjuht), aasta koolitussõbralikum organisatsioon Rae Kultuurikeskus, aasta seeniorõppija Elvira
Luur.
2. novembril korraldas Harjumaa TÕNi koordinaator Heli Gescheimer TÕNi lõpetamise üritusena õpitoa “Kummikute maalimine”,
õpetajaks oli Maris Viires. Koolitus oli valdade TÕNi koordinaatoritele ja valdades TÕNi korraldajatele. Maalimine toimus Peetri põhikooli-lasteaia kunstiklassis, millele eelnes kooli direktrissi Luule
Niinesalu poolt korraldatud ringkäik koolimajas.
TÕN on selleks korraks jälle mööda saanud, kuid uued ja huvitavad loengud, õpitoad ja koolitusüritused on tulemas.
Suur tänu kõikidele koolituste korraldajatele, läbiviijatele ja eelkõige õppijatele, kes aitasid kaasa TÕNi kordaminekule!
ÕPIME MÕNUGA!

Janno ja Siret Seeder tutvustavad kohe vaatama hakatavat filmi
OPUS. Huvilisi oli kuulama-vaatama kogunenud üle 30.

Kaja Kalmer
Rae valla TÕNi koordinaator

Esmaabikoolituse viis läbi Karel Kurvits – igati pädev ja väga,
väga hea lektor. Esitleti palju illustreerivat, isegi šokeerivat (nõrganärvilistele) pildimaterjali.

Jüri gümnaasiumi matemaatika- ja füüsikaõpetaja Ave Mõtt räägib, mida arvab kvantfüüsika inimeseks olemisest, maailmast ja
selle muutmisest. Ave tutvustas lühidalt ja lihtsalt kvantfüüsika
põhimõtteid ning põhilisi loodusseadusi, mis meie igapäevaelus
kehtivad.

Marianne Rosenfeldi loeng “Loovuse ja motivatsiooni leidmine
iseendas”. Mõttekäik iseendasse – kes me oleme, kust me tuleme
ja kuhu läheme?
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TÕNi raames Jüri spordikeskuses toimunud tantsufestivalil tantsiti puusad liikuma.

Kohvipaus vestlusõhtul ajakirjanik ja kirjanik Hille Karmiga Jüri
raamatukogus. Hille Karmiga on kirjutanud nii täiskasvanutele
kui ka lastele sh Helgi Sallo elulooraamatu „Helgib ja heliseb“ ja
„Õnnerahva lood“ teleseriaali “Õnne 13” käekäigust. Pildil paremalt teine.
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Kokanduskursusel Jüri gümnaasiumi tööõpetuse klassis valmisid Ljudmilla Toome juhendamisel maitsvad võileivatordid tuunikalaga, suitsukalaga, heeringaga ja singiga.

TÕNi lõpetamise üritusel maalisid valdade TÕNi koordinaatorid ja
korraldajad õpetaja Maris Viirese käe all kummikuid.

7. oktoobril tunnustati Tallinna Raekojas täiskasvanud õppija nädala Tallinna
ja Harjumaa tegijaid. Pildil
(vasakult) Harjumaa aasta
õppija tunnustuse saanud
Sirje Kautsaar, aasta koolitussõbralikumaks
organisatsiooniks
Harjumaal
tunnistatud Rae kultuurikeskuse juhata Kaja Kalmer,
Harjuma TÕNi koordinaator
Heli Gescheimer ja Harjumaa aasta seeniorõppija
Elvira Luur. Harjumaa aasta
koolitajateks tunnistati Janno ja Siret Seeder, kes on
Jüris Rae Kultuurikeskuses
feng shui loenguid pidanud
2008. aasta algusest.
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Lagedi põhikoolis toimus kontsert
„Muinasjutud muusikas”
Teisipäeval, 13. oktoobril olid Lagedi
koolis külalisteks muinasjutuvestja Erki ja
moosekant Tom ansamblist Indigolapsed.
Nad jutustasid ja laulsid lugusid iidsetest
aegadest, elust ja armastusest.
Sellest kontserdist rääkisid 4. klassi lapsed.
Lemme Tonsiver: „Sellest kontserdist
meeldisid mulle kõik muinasjutud ja laulud. Mulle meeldis ka see pill (hang), mida
mängiti. Mulle meeldis esitus väga.”
Elo Petron: „Mulle meeldis etenduses
see imelik pill hang. Veel meeldisid muinasjutud ja laulud.”
Rene Tõldsep: „Esinesid kaks meest.
Üks laulis ja mängis kitarri, teine aga rääkis huvitavaid rahvajutte. Kaasa oli võetud
üks pill, mis oli pärit Aafrikast. Oli vahva
kontsert.”

Helena Ojabstein: „Mulle meeldis
hang. See oli väga põnev pill. Ma polnud
kunagi sellist pilli näinud. Muinasjutud ja
laulud olid ka põnevad.”
Cristofer Krik: „Ma sain uue pilli nime
teada. See pill oli hang. See nägi välja nagu
ufo, ainult sel olid augud sees.”
Nadežda-Evelin Soitu: „Mulle meeldis
pill hang.”
Risto Tõldsep: „Räägiti kaks muinasjuttu. Kumbagi neist polnud ma kuulnud.
Laulud olid ka päris lahedad, eriti üks laul
oli naljakas. Me õppisime tundma pilli
hang. Meil lasti seda ka mängida. Minu
arvates oli päris lahe kontsert.”
Lapsi küsitles klassijuhataja
Katri Sild

Noortevahetus Taanis
9.–17. oktoobrini toimus Põhja-Taanis Brovsti väikses 5000 elanikuga
linnas noortelaager. Osavõtjaid oli igast riigist 12, lisaks neile ka kaks liidrit ehk grupijuhti. Kokku oli tulnud noori vanuses 15–20 Hispaaniast, Türgist, Rumeeniast, Taanist ja Eestist. Eestis korraldas MTÜ Headest konkursi, mille korras valiti osalejad, kuid mujal olid grupis kõik omavahel
samast piirkonnast ja samast koolist. Projekti „Learning through leisure“
(õppimine läbi puhkamise) kirjutas Kristi Anderson, kes oli eelnevalt samas kohas aasta aega vabatahtlik olnud.
Laagris oli iga päev mõne riigi päev, kus osalejaid said end lähemalt tutvustada. Esimene päev oli Eesti oma. Korraldasime naisekandmise, üritasime teistele kaerajaani ja polkat õpetada, kuid neil ei õnnestunud see eriti
hästi. Eestist maigu suhu said nad tänu Kalevi šokolaadidele, mida olime
kaasa toonud tõesti palju – seda jätkus isegi järgmiseks päevaks! Lisaks oli
meil kaasas maitsmiseks kalja, kama, suitsuvorsti, Kadaka ja Edami juustu. Tutvustasime ka oma saunakultuuri ja kõrgeid IT-alaseid saavutusi.
Laager oli väga huvitav. Saime palju uusi kogemusi, teadmisi ja lõbusaid mänge, mis jäävad meelde kauaks. Õppisime türgi traditsioonilisi
tantse, mida nad tantsivad oma koosviibimistel. Rumeenlased üllatasid
oma põhjalikkusega – neil oli suurelt ette valmistatud rumeenia toidulaud:
kohapeal küpsetatud õunapirukad, vorstikesed ja maisipuder. Üllatav oli
see, et tegelikult rumeenlastele endal ei meeldigi, et nende riigile mõeldes
tuleb esimese asjana meelde krahv Dracula, sest see on nende jaoks naeruväärne. Kuid nad vajavad turiste.
Hispaanlased, võib öelda, on eestlaste vastandid. Kui hommikul pidime
kell 7 juba bussis olema, kus eestlased ka olid, siis nemad alles nautisid
hommikusööki. Nad õpetasid meile flamenko põhisamme – keerulise rütmiga tants, seepärast oli seda ka korraliku rütmiga harjunud eestlasel raske
õppida. Õhtul toimus feria (hispaania pidu). Selle peo ajal tulevad kõik
külaelanikud välja tänavatele ja pidutsevad õhtust varahommikuni. Nii
nagu rumeenlastele ei meeldi Draculale mõtlemine, ei meeldi hispaanlastele härjajooks, kus mõned inimesed on oma elugi jätnud. Kõige eredamalt
jäidki meelde hispaanlased, sest nad erinesid kõige rohkem. Soe, armas ja
vahetu rahvas.
Kindlasti soovitan kõigil, kes kahtlevad, kas kuhugi minna ja lihtsalt
olla ning suhelda, seda teha! Seda kogemust ei saa ükskõik kui paljudest
raamatutest või filmidest.
Eva Viidemann
Laagris osaleja

Muinasjutuvestja Erki ja moosekant Tom Lagedi koolis.
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Lagedi põhikooli 7. klass
külastas Tartu muuseume
Laupäeval, 26. septembril sõitsime klassiga Tartusse. Klassijuhataja õpetaja Leemets
hoiatas meid ette, et ei tule mingit Tartu
lõbu- ja puhkusereisi, vaid korralik muuseumide külastuspäev.
Kohale jõudes jagas klassijuhataja igaühele Tartu kaardi, mille abil pidime määrama
oma asukoha, et suunduda esimesse muuseumi. Selleks oli Eesti Rahva Muuseum,
mis tutvustab eesti rahva elu läbi aegade.
Minu jaoks olid väga põnevad erinevad
kalastustarbed. Palju oli selliseid, mida ma
varem polnud näinudki ja ei teadnud, kuidas
neid kasutatakse. Mõni riist oli väga huvitava ehitusega, nii et tekkis küsimus, kuidas
sellega kala saab püüda. Mulle meeldisid ka
õllekapad, neid oli väga erinevas suuruses ja
üks uhkema kaunistusega kui teine. Tundus,
et muuseumi uhkuseks on rahvarõivad. Neid
on seal väga palju ja väga ilusaid. Sain teada,
kuidas eesti rahvas elas ammu aega tagasi.
Võtsime jälle kaardid välja ja otsisime
sealt üles järgmise muuseumi, milleks oli
Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseum. Meil
vedas hullupööra, sest parajasti oli dinosauruste näitus. Väljapanek oli väga huvitav
ja sain täieliku pildi, millised dinosaurused
kunagi meie Maal elasid. Erilist huvi pakkusid mulle erinevad kivimid. Neid oli siin
väga rohkelt ja väga põnevaid. Mulle endale
meeldib ka kivimeid uurida ja korjata.
Edasi olime Tartu Ülikooli Zooloogiamuuseumis. Seal olid erinevad loomad. Eriti
tähelepanuväärsed olid loomade silmad, mis
jälgisid sind, ükskõik kuhu sa ka ei läinud.
Oleme harjunud, et muuseumis on elutud
eksponaadid, aga seal oli ka täiesti elusaid.
Väga põnevad olid roheline madu, kes liikus hästi palju, ja kilpkonn, kes oli aktiivne
ujuja.

Rae kammerkoori ja
Tabasalu kammerkoori ühine
jõulukontsert

Et me muuseumidest ära ei tüdineks, oli
vahepeal puhkepaus. Jooksime ringi Toomemäel ja sõime pirukaid. Enne järgmisse
muuseumi minekut saime „osaleda” poliitikas. Tänaval jalutas Reformierakonna orav,
kellega koos end pildi peale sättisime ja kelle õhupalle meile jagati. Natuke maad eemal
kohtasime Keskerakonna rohelistes särkides
inimesi.
Kõige rohkem meeldis mulle Eesti Spordimuuseum. Seal oli põnev sellepärast, et
sai ise asju proovida. Vahva oli rattaga kihutada ja kaaslasega võidu sõita. Sai oma
võimed proovile panna. Uhke oli tunda end
olümpiavõitjana kangitõstmises. Proovisime jõudu ka sõudmises ja köieveos. Näha
sai kuulsate sportlaste medaleid ja karikaid.
Väga põnev väljapanek oli olümpiamängude maskottidest.
Eesti Postimuuseumis tutvustati Eesti
suurima pliiatsikogu omanikku ja näidati
tema pliiatseid.
Õpetajal oli õigus: Tartus käimisest sai
üks korralik õppereis.
Mihkel-Johannes Kütt
Lagedi põhikooli 7. klassi õpilane

3. detsembril 2009 kell 18.00
toimub Jüri kirikus

Lions’i heategevuskontsert
“Igale lapsele kodu”
Esinevad: Boris Lehtlaan (laul), Erich Krieger (laul),
Kuuno Kasak (klaver, orel).
Kaastegevad Lagedi põhikooli ja Jüri gümnaasiumi õpilased.

“Hingemuusikaga
jõuluaega...”
Olete oodatud kaunile
jõulukontserdile
Jüri kirikus
17. detsembril kell 19.00
Kontserdil esinevad Rae
kammerkoor ja Tabasalu
kammerkoor, Tabasalu
Muusikakooli õpilased ja
õpetajad.
Kavas eri rahvaste jõululaule
läbi aegade. Dirigendid Alice
Pehk, Mai Ainsalu ja Kaido Tani.
Rahulikku jõuluootust,
Teie Rae kammerkoor
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Hüpnoosi jõud ja saladused

27. novembril kell 18.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet 25.- krooni
Info tel 605 6759
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Pahupidi sünnipäev
Oktoobrikuu viimasel reedel peeti Rae
kultuurikeskuse 25. hooaja avapidu, mille
raames tähistati ka tantsurühma Jüri Marid
15. sünnipäeva ning Rae kammerkoori 1.
sünnipäeva. Õnnitlejaid oli kohale tulnud
lähemalt ja kaugemalt, kõigil kõned ja esinemisnumbrid kenasti kaasas.
Pärast pidulikku kontserti ja sünnipäevaliste õnnitlemist pakuti külalistele vaatamiseks filmi, mis tutvustas Rae kultuurikeskust
aegade algusest alates. Film rääkis Rae kultuurikeskuse uue maja valmimisest ning erinevate ringitöödele ja traditsioonidele hoo
sisselükkamisest.
Eriti vahva oli piduliku päeva teine osa,
mis kandis nime „Pahupidi sünnipäev.“ Selles osas pandi kõik Rae valla tantsurühmade
liikmed hoopis laulma ning laulukoorid näitasid oma tantsuoskust. See kujunes tõepoolest naljakaks.
Hiljem aga haaras ohjad enda kätte Paul
Bobkov, kes kõik saalis viibijad tantsu keerutama pani.
Palju õnne Rae kultuurikeskusele, tantsurühmale Jüri Marid ning Rae kammerkoorile.

Tantsurühm Jüri Marid tähistasid 15. sünnipäeva.

Tallinna Filharmoonia ja Eesti Kammerkooride Liit esitlevad:
28. november kell 16 Tallinna Jaani kirik
29. november kell 17 Viljandi Pauluse kirik

VIVA ORATORIO!

JÕULUOOTUSKONTSERT
Mart Saare Hüpassaare majamuuseumi toetuseks

TALLINNA KAMMERKOOR dirigendid Aivar Leštšinski ja Darja Selivanova
TALLINNA ÜLIKOOLI KAMMERKOOR dirigendid Merike Aarma ja Aarne Saluveer
VILJANDIMAA KAMMERKOOR dirigent Toomas Voll
TÜRI KAMMERKOOR dirigendid Tiiu Schüts, Kuldar Schüts ja Mikk Dede
RAE KAMMERKOOR dirigent Alice Pehk
TALLINNA PÜHA VAIMU KIRIKU KAMMERKOOR CREDE dirigendid Endrik Üksvärav ja Merje Karu
EESTI NOORTE BRASS dirigendid Aavo Ots, Priit Sonn ja Valdo Rüütelmaa

P. Rips “Jõuluöö segakoorile ja brassile” (esiettekanne)
Kavas veel: J. P. Sweelinck, A. Thomas, P. Tšesnakov, M. Metsala jt
Piletid Tallinnas 75/50 kr, Viljandis 60/40 kr müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtades,
www.piletilevi.ee ja www.piletimaailm.com
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KÄSITÖÖLAAT
Laupäeval, 12. detsembril kell 11.00 – 15.00
Rae Kultuurikeskuses

MÜÜME kõike põnevat selga ja jalga, kappi
ja riiulile, isetegemiseks ja iseloomiseks;
soolast ja magusat kaasaostmiseks ja
kohapeal maitsmiseks.
VAATAME igal täistunnil lustlikke ülesastumisi.
TEEME kaasa töötubades.
PAKUME väsinud laadalistele istet ja
kehakinnitust.
LOOSIME kõigi külastajate vahel auhindu.
TULE kogu perega ja võta sõbrad kaasa!
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Pall on mängus!
O

n tavaline sügisõhtu,
väljas on pime ja sajab
vihma. Hulkuvad koerad ja kassidki on pugenud peitu rõdude
alla või keldritesse. Läbi Tammiku Jüri Spordihoone poole
jalutades hakkab läbi poolraagus puude oksade juba kaugelt
silma valgus. Valgus, mis jõuab
meieni spordihoone pallimängude saalist. Spordihoonesse
astudes märkab külaline, et
väikesed korvpallisõbrad ajavad saalis palle taga. Käimas on
järjekordne korvpalliklubi Rae
Koss noortetreening. Harjutatakse järgmisteks võistlusteks,
õpitakse selgeks uusi liikumisi
ja omandatakse pallitehnikat.
Sügis on õige pea muutumas
talveks ja võistlushooaeg on
täistuuridel käima joostud.
Korvpalliklubi Rae Koss lapsed
Fotol vasakult Eesti koondise ja Tartu Rocki mängujuht Sten-Timmu Sokk ning KK Rae Koss tüdosalevad kolmes erinevas vanurukud Kendra Lizbeth Laid ja Kelly Brus. Foto:Tuulike Pajumets
seklassis Eesti meistrivõistlustel.
Tüdrukute võistkond osaleb Eesnud ning viik jäi vormistamata. Laupäeval,
Taelma, Desiree Saagpakk, Kristel Heinleht,
ti meistrivõistlustel miniklassis.
24. okt ootas meid mäng Tallinna AudenteAriina Mürkhain, Mairiin Mürkhain, KendPoiste võistkonnad osalevad B-vanuseklasse
klubi
tüdrukutega.
Jällegi
oli
kogu
mäng
ra Lizbeth Laid, Gerda Frederike Enok.
sis ja väiksemad poisid mikrofestivalil.
väga
tasavägine,
kuid
kahjuks
seegi
mäng
Võimaluse korral osalevad klubi noortekaotati kahe punktiga 28:30. Kuid tüdrukud
Korvpallklubi Rae Koss on ka ise Eesti
võistkonnad ka erinevatel turniiridel. Väiolid
teinud
järjekordselt
väga
toreda
mängu.
korvpallimaastikul
aktiivsust üles näitamas.
kesed poisid osalevad 14.–15. novembril
Kuna
olime
alagrupi
mängudes
saanud
ühe
Sellest
sügisest
lükati
käima üleriigiline
rahvusvahelisel turniiril “Viimsi sügisturniir
võidu
ja
kaks
kahepunktilist
kaotust,
pidikorvpalliliiga
95-liiga
poistele
(1995 ja hil2009”. Lisaks Eesti võistkondadele on sellel
me
mängima
5.–6.
kohale.
Tund
puhkust
ja
jem
sündinud).
See
liiga
täidab
suure augu,
turniiril antud üles ka võistkonnad Soomest
meile
tuli
vastu
Pärnu
LSK.
Mängu
alguses
mis
juba
aastaid
noortekorvpallis
laiutanud
ja Venemaalt.
meie
tüdrukud
olid
veel
eelmisest
mängust
on.
Nimelt
ei
saa
noortevõistkonnad
edaTüdrukud osalesid hooaja alustuseks turväsinud ning kurvad. Nappide kaotuste tõttu
si arenemiseks piisavalt mängupraktikat.
niiril Tallinnas.
ei olnud võimalik enam medalite eest või95-liiga õigustab end igati, sest osalema
23.–24.okt. toimus Siili Pallimängudemadelda.
Mängu
me
käima
ei
saanud
kuni
nelregistreeris kokku 18 võistkonda üle Eesti!
jas tüdrukutele Märt Sepiku 18. mälestusturjanda veerandi alguseni. Neljandat veerandit
See liiga kestab kuus kuud ja annab selle
niir korvpallis. Märt Sepik oli korvpallur ja
alustasime
14-punktilisest
kaotusseisust.
Siis
aja jooksul kõikidele võistkondadele ca 20
teeneline treener, eelkõige tütarlaste treener.
toimus
mängus
pööre,
sest
meie
teise
viisiku
mängu. Liiga tase on ka ühtlaselt tugev, sest
Meie tüdrukute vanusegrupis osales katüdrukud
tegid
kaitses
ennastsalgavalt
tööd
Eesti meistrivõistluste kümnest paremast
heksa võistkonda üle Eesti, kes olid jaotatud
ja
ei
lasknud
vastast
üle
keskjoonegi
ning
võistkonnast osaleb liigas kaheksa võistkahte neljasesse alagruppi: KK Rae Koss,
seitse
sekundit
enne
lõpusireeni
oli
tablool
konda (eelmise hooaja paremusjärjestuse
BC Vars, Audentese SK, Siili II ja teine
viik.
Vastane
viskas
audi,
meie
tüdrukud
lõipõhjal). KK Rae Koss võistkond on praegu
alagrupp: Siili I, Tartu Kalev, KK Reko ja
kasid palli vahelt ja seekord juba ei eksitud
95-liigas jagamas 11.–12.kohta.
Pärnu LSK.
ei
söödul
ega
ka
viimase
sekundi
viskel
ja
KK Rae Kossu esimene vastane oli Siili
nii tuligi väga põnev võit 32:30!
Korvpalliklubi Rae Koss noortetreenerid
II võistkond. Mäng algas tasavägiselt, kuid
Turniiril said tüdrukud väga palju uusi
Henri, Mikk, Tuulike ja Siim ootavad oma
kui tüdrukud oma esimesest ehmatusest
mängukogemusi ja ka nii mõnigi korvpalligruppidesse ka uusi korvpallisõpru! Info
üle said, läks ka mäng paremaks. Võitsime
reegel,
mis
seni
teadmata,
sai
selgeks.
saamiseks palun saata e-mail henri@eksl.
39:22! Kolm tundi pausi ja päeva teiseks
Tahame
kiita
oma
tublisid
ja
väga
innusport.ee.
vastaseks oli Tallinna klubi BC Vars, kellel
kaid
lapsevanemaid,
kes
kahel
päeval
oma
võistluskogemusi palju rohkem kui meie
tütarde tegemistele kaasa elasid! Loodame
Kohtumisteni pallisaalis!
tüdrukutel. Mäng oli väga tasavägine kuni
sama
tugevat
toetust
ka
peagi
algavatel
Eesti
viimase sekundini, sest kõik veerandid jäid
meistrivõistlustel.
Henri Ausmaa
viiki. 15 sekundit enne mängu lõppu olime
Võistkonnas
mängisid:
Britt
Maiste,
KelKorvpalliklubi
Rae Koss
kahe punktiga taga. Saime veel võimaluse
ly
Brus,
Hanna
Karoliine
Paesüld,
Mirell
ka viskele minna, kuid seekord vise ei taba-
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Jüri gümnaasiumi triumf õpetajate korvpalli teises liigas
Oktoobrikuu lõpus toimus Kilingi-Nõmmel järjekordne Eesti Koolispordiliidu poolt korraldatud õpetajate
korvpalliturniir. Kuna eelmise aasta kolmanda liiga võitis
Jüri, siis sellele aastal võisteldi juba teises liigas.
Teise liiga konkurents oli palju tugevam kui eelmisel
aastal. Turniir algaski jürikatele ebaõnnega. Kaotus Rakvere gümnaasiumile oli küll vaid kolmepunktiline, kuid
pani tiimile kõva surve edaspidiseks.
Teises mängus kohtuti Tartu maakonna Kammeri kooliga, keda võideti aga juba 17 punktiga. Jüri juhtis suurelt kogu mängu käigus. Kuna vahe oli üle 12 punkti, siis
pääses alagrupist esimesena edasi Jüri.
Finaali esimeses mängus kohtuti Rakvere reaalgümnaasiumiga, kes osutus väga kõvaks vastaseks. Lõppkokkuvõttes võitis Jüri pingelise ja raske mängu napilt
tulemusega 36:35.
Otsustavas mängus kohtuti Raudna põhikooliga, kes
oli küll tugev vastane, kuid siiski võidetav. Üsna kindlalt
saavutati tulemus 44:38 Jüri gümnaasiumi kasuks. Ja nii
võidetigi õpetajate korvpalli teine liiga.
Jüri meeskonnas mängisid Jens Vendel, Siim Palu, Oliver Papp, Laura Kärson, Tuuliki Pajumets, Mari Sarv ja
Urmas Põldre.
Tänu selle aasta võidule on nüüd tee vaba järgmisel
aastal esiliigasse.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

Too sõber trenni!
Tuues meile uue kliendi, kes ostab endale 10 korra või kuukaardi, saab klienditooja oma 10 korra või kuukaardi poole
hinnaga. Kehtib ainult sihtgrupiti – laps
toob lapse, nooruk toob nooruki, täiskasvanu toob täiskasvanu ja pensionär toob
pensionäri.
Vesiaeroobika
Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti 12.00, 17.30 ja 18.45. Treener
Maiu Herzmann.
Laste tervisestuudio
Individuaalsed ujumistunnid toimuvad
esmaspäeviti ja kolmapäeviti 15.00–16.30
ning võimlemistunnid esmaspäeviti 17.30,
teisipäeviti 15.00 ja kolmapäeviti 17.00.
Info ja registreerimine telefonil 507 9260.
Juudoklubi AITADO
Laste treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti. Treenerid Krister Parbo ja Mihkel
Pulk.
Täiskasvanute enesekaitsekursus toimub pühapäeviti 18.30. Treener Krister
Parbo. Info ja registreerimine telefonil
5648 4950.
Tai poks
Tai poksi klubi Fighter Gym treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti 20.00, kolmapäeviti 20.00 ja reedeti 18.00. Treening
sobib nii meestele kui ka naistele. Info ja
registreerimine telefonil 5347 4146.

Õpetajate korvpalli teise liiga võitnud võidujoovastuses jürikad koos
kohtunikega. Foto: Veigo Juuse

Sporttantsuklubi Palestra ootab trenni
väikeseid tüdrukuid
Treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti ja
reedeti 14.30. Treeningutesse saab ennast
registreerida meili teel palestra@palestra.ee
Rohkem informatsiooni leiate www.palestra.ee või helistades telefonil 512 2220.
Aeroobika ja Pilates
Treeningtunnid toimuvad endiselt esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Pilates kell 19.00 ja
aeroobika kell 20.00 Treeneriks Kristi Pedaru.
Kõhutants
Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 19.00. Treeneriks on Anna
Puhk.
Indrek Sei ujumiskool
Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti ning algajatele
reedeti. Treener assistent Britta Westholm.
Info ja registreerimine telefonil 5559 6663
või e-kirja teel brittawest@hotmail.com
Spordiklubi Fortuna
Kutsub 6- kuni 14-aastaseid lapsi tegelema ujumise ja lestaujumisega. Info ja registreerimine telefonil 5569 2569.
Personaaltreenerid
Marek Sooääre juurde saab aegu broneerida, kui kirjutate terviseklubi@yahoo.com
või helistate 524 4927.
Kestvusalade personaaltreeneri Urmas
Põldre juurde saab aegu broneerida kirjutades urmas.poldre@jyri.edu.ee või helistades
513 2072.
Täiskasvanute ujumiskursus
Sul on võimalus parandada oma ujumisoskust või alustada täiesti algusest!
Kursus koosneb 12 tunnist (E, K) ning
maksab 1080 EEK. Kursusele on võimalik

registreerida ka lapsi al 12. eluaastast.
Treener Teet Daaniel.
Info ja registreerimine 622 4240 või ekirja teel info@raespordikeskus.ee
Pensionäride soodusujumine
Esmaspäevast reedeni, ajavahemikul
14.00–16.00 on pensionäridel võimalik
osta 1,5-tunnine ujulapääse 20 krooni
eest. Sooduspileti ostmisel on vaja esitada
pensionitunnistus.
Massaaž
Tervist ja töövõimet taastavat massaaži pakuvad Teile oma ala professionaalid
Anni Sarv 5345 2070 ja Raina Sinisalu
5332 8192.
Kinkekaart
Saabusid müügile Rae valla Spordikeskuse kinkekaardid väärtuses 250.- ja
500.Tee oma sõbrale sportlik kingitus.
Sportlikud sünnipäevad
Jüri spordihoones on võimalik pidada
nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke
sünnipäevi. Võimalus on rentida ujularadu
ja erinevaid saale. Torti saab süüa aeroobikasaalis või siis nõupidamisruumis. On
võimalik tellida ka juhendaja, kes aitab
mänge ja võistlusi läbi viia. Lisainfot saab
telefonil 622 4247 või saatke oma soovid
meili teel info@raespordikeskus.ee
Kõik kabe- ja malehuvilised
Pakume teile võimalust kolmapäeviti
Jüri spordihoones koos käia.
Kui olete sellest huvitatud, siis helistage telefonil 622 4247 või kirjutage info@
raespordikeskus.ee, et siis juba leppida
kokku kindel kellaaeg.
Külasta ka meie kodulehte
www.raespordikeskus.ee
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Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine
alates 1. juulist 2009
Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse
töövõimetuslehe alusel inimestele, kes on
kindlustatud tööandja, avaliku teenistujana,
võlaõigusliku lepingupartneri kaudu, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana.
Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline
kompensatsioon, mida makstakse töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata
sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Hüvitise määramine igal konkreetsel juhul sõltub
töövõimetuslehe liigist ja tööst vabastamise
põhjusest.

Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine
alates 01.07.2009:

• haigushüvitist hakatakse töölepingu
alusel töötavale isikule maksma alates haigestumise või vigastuse 4. kalendripäevast
(varem maksti alates 2. kalendripäevast);
• haigestumise või vigastuse 4. kalendripäevast kuni 8. kalendripäevani maksab
haigushüvitist tööandja 70% töötaja keskmisest töötasust;
• alates haigestumise või vigastuse 9. kalendripäevast maksab haigushüvitist haigekassa 70% isiku eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest
tulust;
• raseda haigestumise või vigastuse puhul

tööandja hüvitist maksma ei pea. Sellisel
juhul maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast ja 70% eelmise kalendriaasta
sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva
keskmisest tulust;
• hooldushüvitisi maksab haigekassa töövabastuse esimesest päevast 80% eelmise
kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust;
• sünnitushüvitist maksab haigekassa töövabastuse esimesest päevast 100% eelmise
kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust;
• lapsendamishüvitist maksab haigekassa töövabastuse esimesest päevast määras
100% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest
tulust;
• haigekassa maksab FIE-dele haigushüvitist alates 9. töövabastuse päevast. Kaheksa esimese töövabastuse päeva eest FIE-dele
haigushüvitist ei maksta;
• haigekassa maksab raseda (FIE) haiguse
või vigastuse korral haigushüvitist töövabastuse teisest päevast alates;
• haigushüvitist hakatakse võlaõigusliku
lepingu sõlminud isikule (näit töövõtuleping, käsundusleping) maksma alates haigestumise või vigastuse 9. kalendripäevast.
Kaheksa esimese töövabastuse päeva eest
võlaõigusliku lepingu sõlminud isikule hai-

24. novembril kell 18.00–20.00 Rae Kultuurikeskuses

gushüvitist ei maksta;
• tööandja ei pea hüvitist maksma sünnituslehtede, lapsenduslehtede ja hoolduslehtede puhul ning haiguslehtede puhul nendel
juhtudel, kus töövabastuse põhjusteks on
kutsehaigus, tööõnnetus, tööõnnetus liikluses, tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel
ning kergemale tööle viimine;
• tööandja maksab töötajale haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui
30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest
tööandjale.
Kõik eespool toodud muudatused kehtivad töövõimetuslehtede puhul, mille töövabastus algas 01.07.2009 või hiljem.
Täiendavat infot 01.07.2009 jõustunud
muudatuste kohta töövõimetushüvitiste
maksmisel saab haigekassa kodulehelt:
www.haigekassa.ee, edastades küsimuse meiliaadressile: tooandja@haigekassa.
ee või helistades haigekassa infotelefonile
16363.
Eda Annuk
Eesti Haigekassa vanemjuristi kt

Terves kehas, terve vaim!

loeng
„Toit, mida me tarbime, võib ka tappa“
Juttu tuleb ohtudest, mis varitsevad meid väära toitumise
korral, milleks võivad olla
• inimtoidu loomulikud ja sünteetilised komponendid
• suhkruasendajad
• E-ained
• toidulisandid
Lektor on Aive Luigela
Aive Luigela on Kodutohtri
ja Terviselehe kauaaegne
kaasautor.
Ta on sage külaline raadios
ja televisioonis, kui on
vaja rääkida toiduainetest,
maitse- ja tervisetaimedest.
Autor on õppinud
toiduvalmistamise tehnoloogiat, bio- ja orgaanilist
keemiat ning toitumisfüsioloogiat.
Hind 75.- krooni
Registreerimine tel. 605 6759 või kultuur@rae.ee

Iga teisipäeva keskpäeval koguneb seltskond eakamaid prouasid
Rae kultuurikeskusesse, et üheskoos võimelda. Treener Virve Sepp
võtab tulijad lahkelt vastu ja mõõdab soovijatel enne treeningut vererõhku. Saalinurgas on ka elektrooniline kaal, kus kaalunumbreid
enne ja pärast trenni võrrelda saab. Virve räägib, et treeningkoormus
on vastuvõetav kõigile, sest mingeid imeharjutusi ette ei võeta ning
kui osa naisi mõnd suuremat pingutust nõudvat harjutust teha ei suuda, siis treener ei riidle.
Prouad avaldavad, et käivad koos rohkem lusti ja suhtlemise pärast, kuid ka enese liigutamine on oluline, sest selles eas luud-kondid
vajavad raputamist. Tunniajane treening lõpeb alati saunaga ja mis
saakski olla mõnusam kui pärast füüsilist koormust leili võttes lõõgastuda.
Naisi käib võimlemas paarikümne ringis, kuid saal on suur ja ruumi rohkelt, seega on kõik huvilised teretulnud.
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Mida oleks vaja teada kindlustatud isikul
ja tervishoiuteenuse osutajal, kui toimub
liiklusõnnetus?
Kui oled sattunud liiklusõnnetuse ohvriks,
siis tea, et sinu tervisekahjustuse ravimiseks
soetatud ravimid ja muud seadusest tulenevad
kulutused maksab kinni liiklusõnnetuse põhjustanud autojuhi kindlustusselts.
Eesti Haigekassal (edaspidi haigekassa) ja
kindlustusseltsil on oluline roll liiklusõnnetuses kannatanud poolte ravimisel ja muude
hüvitiste maksmisel. Oletame sõiduauto X
sõidab külje pealt sisse sõiduautole Z ning
sõiduauto X juht tunnistatakse selles liiklusõnnetuses süüdi, siis vastutab kahju eest liiklusõnnetuse põhjustanud autojuhi kindlustusselts. Sellises situatsioonis tekib alati rahalisi
kulutusi, mida esmalt kannab haigekassa ning
hiljem nõutakse sisse kindlustusseltsidelt vastavalt ravikindlustuse seaduse §-le 26, mis
sätestab, et haigekassal on tagasinõudeõigus
isiku suhtes, kes vastutab kindlustusjuhtumi
toimumise eest, mille tõttu sai kindlustatud
isik ravikindlustushüvitisi, samuti kindlustusandjate suhtes, kes on kohustatud võimaldama hüvitisi sama kindlustusjuhtumi raames.
Mõned drastilised näited haigekassa
poolt sisse nõutud summadest, liiklusõnnetuse põhjustaja juhi eest on haigekassa
sisse nõudnud kindlustusseltsidelt esimesel
pool-aastal 2009 kokku 182 548,00 krooni.
Kokku on esimesel poolaastal sisse nõutud ja koostatud liiklusnõudeid summas
4 001 667,68 krooni, mis sisaldab ka eriti suuri nõudeid alates 350 000 kroonist, kuid need
on pigem erandid kui reeglid.
Kindlustusseltsil lasub üldjuhul kohustus
(v.a üksikud seaduses sätestatud erandid, nt
liiklusõnnetuse põhjustanud joobes juhi ravikulud) hüvitada kõik liiklusvigastuse raviga
seotud kulud, sh taastusravikulud. Ühtlasi on
patsiendil õigus nõuda kindlustusseltsilt tema
poolt ravimite soetamisele tehtud kulutuste
hüvitamist. See on detail, mida kindlustatud
isikud sageli ei tea ning millest võiks vastava eriala arst või perearst patsienti esmalt
informeerida. Lisaks on isikutel õigus nõuda
vastavalt liikluskindlustuse seaduse §-le 31
kindlustusseltsilt liiklusõnnetusega kaasnevat
muid kulutusi, näiteks raviga seotud raviasutuse külastamiseks tehtud transpordikulutused
ja muud otsesed kulud (sh valu ja vaev).
Seega, läheneme konkreetselt isiku vaatenurgast. Kui tekib vajadus võtta haigusleht,
siis kolm esimest päeva on isiku omavastutus,
järgmised neli päeva aga tööandja kohustus.
Haigekassa hakkab tasuma ajutise töövõimetuse hüvitist alates 9. päevast. Siin on aga
oluline, et ei tekiks arusaamatusi hüvitise suurusest, kuna haigekassa hüvitab ajutise töövõimetuse hüvitist vastavalt ravikindlustuse
seaduse § 54 lg 1-le, mis sätestab, et haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ühe kalendripäeva eest ühe

kalendripäeva keskmisest tulust. Vastavalt
ravikindlustuse seaduse § 55 lg 1-le, mis
sätestab, et kalendripäeva keskmine tulu
arvutatakse, lähtudes
Maksu- ja Tolliameti
esitatud kindlustatud
isikule arvestatud või
makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud
tulu andmetest. Haigekassa tasub 70%
ühe
kalendripäeva
eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust.
Seega
kindlustatud
isikule on oluline, et
tema töötasu arvestatakse õigesti ning maksud oleksid korralikult
tasutud. Kindlasti tasuks teada, et ka ajutise
töövõimetuse osas võib inimene nõuda sisse
selle osa, mida ei kata haigekassa poolt välja makstav hüvitise summa ehk siis vastavalt
30%.
Liiklusõnnetuses kannatanul on õigus nõuda nii soodusravimi ostmisel haigekassa poolt
hüvitamata summa tasumist kui ka käsimüügiravimite hüvitamist kindlustusseltsilt. Kui
tegemist on soodusravimiga, kirjutab arst välja soodusmääraga (100%, 75%, 50%) retsepti. Ravimit ostes jääb patsiendi kanda alati nn
omaosalus ja vastav protsent ravimi hinnast,
mida haigekassa ei hüvita. 50% soodustusega ravimi puhul peab ravikindlustatud inimene apteegis ravimi eest tasuma igal juhul
50 krooni omaosaluse tasu. Ostes välja 100kroonise soodusravimi, maksab haigekassa
inimese eest apteegile (100-50)x50%=25
krooni. Inimese enda kanda jääb aga omaosaluse tasu 50 krooni + 25 krooni (protsent,
mida haigekassa ei hüvita), seega kokku 75

krooni, mille liiklusvigastuse korral hüvitab
kindlustusselts.
Liiklusõnnetuses kannatanul tuleb nõude
esitamiseks pöörduda õnnetuse põhjustanud
juhi kindlustusseltsi kahjukäsitluse osakonda.
Kui liikluskahju põhjustajal pole liikluskindlustuslepingut sõlmitud, siis tuleb pöörduda
Eesti Liikluskindlustuse Fondi poole. Kindlustusseltside üks kohustusi on tutvustada
vajalikke seadusi kannatanutele. Missuguste
dokumentide alusel ja kuidas, kellele ja kui
palju hüvitist makstakse, selgitab liikluskindluse seadusega ette nähtud korras välja kindlustusselts või Eesti Liikluskindlustuse Fond.
Eesti Haigekassa loodab, et käesolev info
on kasulik nii kindlustatud isikutele kui ka
tervisehoiuteenuse osutajale.
Jätkuvalt edukat koostööd soovides
Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor
Jaanus Põldmaa
EHK Harju osakonna juristi abi
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Projektikonkurss
“Õnnetuste ennetamine 2010”
Projektikonkursi “Õnnetuste ennetamine 2010” eesmärk on kaasata
kodanikeühendusi leidmaks ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt ja
optimaalsemate ressurssidega läbi viia päästeala ennetustöö tegevusi.
Kandideerima on oodatud projektid, mille eesmärk on:
• kogukonna tuleohutusalane koolitamine ja kaasamine piirkonna
tuleohutuse tagamisse;
• kogukonna veeohutusalane koolitamine ja kaasamine piirkonna
veeohutuse tagamisse;
• tuletõrjespordi tutvustamine ja uute harrastajate kaasamine;
• ohutuskultuuri- ja ajaloo tutvustamine ning elanike kaasamine
ohutuskultuuri.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus ühes eksemplaris esitada
paberil või elektrooniliselt 14. detsembril 2009 kella 17-ks Päästeametisse
(Raua 2, Tallinn 10124) või rescue[at]rescue.ee.
Teabepäeva ajakava on üleval
Põhja-Eesti Päästekeskuse kodulehel www.pepk.ee.

Uus lemmiklooma- ja
kalastustarvete kauplus

Konsumi Kaubanduskeskuses

Delta kauplus

- lemmikloomad, lemmiklinnud
- lemmikloomatarbed, toit
- kalastustarbed: kärbsetõugud, ööussid,
vihmaussid
E–R 10.00–19.00
L–P 10.00–17.00
Tel. 5818 9998

Konsumi kaubanduskeskus, Aruküla tee 29
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POLITSEITEATED
7. oktoobril varastati Rae vallas Peetri
külas pargitud autost navigatsiooniseade ja ülikond. Varaline kahju on 9
500 krooni.
19. oktoobril varastati Rae vallas Pajupea külas asuvast kuurist murutraktor
ja autokäru. Varaline kahju on 56 000
krooni.
20. oktoobril varastati Rae vallas Peetri külas pargitud auto tagumine klaas.
Varaline kahju täpsustamisel.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
4. oktoobril toimus põleng Mõigus
Kaabli tänaval.
7. oktoobril oli puu teel Luige ristmiku lähistel Tallinna ringteel.
13. oktoobril likvideeriti ringteel Luige ristmikul autoavarii tagajärgi.
14. oktoobril oli Patika külas puu
teel.
15. oktoobril oli Karla külas puu teel.
17. oktoobril aidati Tallinna ringteel
Jüri ringil veoauto kraavist välja.
23. oktoobril põles Suur-Sõjamäel
aiamaja.
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Aitan teil müüa või soetada
kinnisvara
Ive Pulma

Sinu maakler
Rae vallas

tel 626 4261
gsm 5556 66606
ive.pulma@bpe.ee
www.bpe.ee

- klassikaline maniküür - 50 .- SPA-maniküür
(parafiinhooldus) - 70.- geelküünte paigaldus - 250.- hooldus - 175.-

Asun Jüris
telefon 56 608 191

LUMEKORISTUS JA
LIBEDATÕRJE 24h
• Haljastustööd
• Niitmine ja trimmerdamine alates 0,25 kr/m² kord
• Haljasalade, tiikide ja teede projekteerimine
ning rajamine
• Haljasalade ja teede korrashoid aasta ringi
• Piirdeaedade ehitus ja parandus
• Kopatööd
• Konteiner- ja kallurveod ning konteinerite rent
• Kasvuhoonete müük ja paigaldus
• Mahutite ja imbväljakute müük ning paigaldus
• Kojamehe- ja koristajateenused
(täislahendused nt: ühistutele, logistikakeskustele)

www.rkmteam.ee info@rkmteam.ee
GSM 5558 3483

REKLAAM
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Puitbrikett
aasta ringi
otse tootjalt.
Pakendatult 25 kg kotid,
12 kg kotid ja 1-tonnised Big Bag’id
Info ja tellimine:
GSM 526 0602, Tel 672 5666
info@puitbrikett.ee
www.puitbrikett.ee
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TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614
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Müüa loovutuseas
Iiri punase setteri
kutsikad.
Kutsikad vaktsineeritud,
mikrokiibitud ja
tõupaberitega.

http://www.windchartsetters.com/
tel. 5343 1676
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• GRANIITKIVIDE MÜÜK
NING PAIGALDUS
• TÄNAVAKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• ÄÄREKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• HALJASTUS
• TEE-EHITUS
(killustikalused, liivalused)
• TRANSPORTTEENUSED
(väikekaubikuga)
www.tuurmaa.ee
Tel. 5811 8322
tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

Haara Kahvlist!
Kõht koriseb? Vajad kosutust?
Hommikul, lõunal, õhtul...
Pubi Kahvel pakub Sulle ergutava
kohvi ja hommikusöögi, teeb parima
lõunapakkumise, katab soliidse õhtueine.

Kahvli praad (päevapakkumised)
alates 45.- kroonist.
Korraldame Sinu sündmuse,
pakume catering-teenust ja
ettetellimisel katame Sinu peolaua.

Küsi ka meie kliendikaarti!
Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald
Oleme avatud
E-N 10-19, R 10-22,
L 11-22, P 12-18
tel. 623 2766,
e-post: info@pubikahvel.ee

Puitbrikett otse tootjalt!

Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Varuosade müük ja
vahetus, rehvihotell.
Busside ja
kaubikute rent.
Loo Autokeskus OÜ
Killustiku 8
Lagedi 75303, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel. 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

25 kg kottides
ühe tonni hind 1950.- ja
neljakandiline 10 kg kottides
alusel 960 kg alus hinnaga 2200.Vedu Tallinnas ja lähiümbruses
tasuta.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Info ja tellimine tel 682 7227
GSM 5661 2555,
info@briketipoisid.ee
www.briketipoisid.ee

soodsamalt parimat
Müüa:

- Kuivi kaminapuid
40 l võrkkottides
- Kuivi 50 cm lepahalge
lahtiselt
- Tooreid lepa- ja kasehalge
(30 cm kuni 50 cm)
- Ümmargust puitbriketti
- Puidugraanuleid
(6 mm ja 8 mm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 524 4969
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KUULUTUSED
Müüa saetud küttepinnud hinnaga 280
kr/rm koos kohaletoomisega Harjumaal.
Info ja tellimine 5346 6680
või www.hirvlisaeveski.ee

Novembrikuu
sünnipäevalapsed
VILHELMINE MOONDU
HELJA PUSTOLJAKOVA
PELAGEJA
DOLGOPOLOVA
LIISA LAURITS		
LAINE TOMASBERG
ERIH KÜTT			
ANASTASIA ŠVETS
NIKOLAI FURMANJUK
VILMA GRUBE		
ANNA TIMOFEEVA
GETHE-ERALDA
KESKÜLA
LAINE KURSITE		
ALEKSANDRA KULEBA
LYA KONGAS		
HELGA MÄNNIMÄGI
HELLA KUUSKMAA
SAIMA KULLAMAA
HANDO NOOR		
JUHAN ANDRES SUKK
IVAN HARAKKA		
KALJU SARAPUU		
TOIVO ADER		
HELMUT- JOHANNES
VEHRMANN
THOMAS TAEVERE

86
85
85
84
83
83
81
81

65
65

Rae vallavalitsuses oktoobrikuus
registreeritud surmad:

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Teen rõivaste pisiparandusi. Tel. 5345 2848.
Plaatimistööd, lisainformatsioon ja
hinnapakkumine telefonilt 5630 5690 või
siporex1@yahoo.com
Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11 750,Tel. 666 1355 www.kodukliima.ee
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MÄLESTAME

Armilda Kesamaa
Erna Arakas
Elma Širobokova
Kaupo Villemson
Kazimir Yasinski

Müüa soodsad Mitsubishi soojuspumbad.
Liisi järelmaksuga pump koju sissemaksuga
3000 krooni. Jõulude ajal loosime õnnelikule
raha tagasi. Garantii 2 a.
www.homeair.ee; tel. 5648 3222.

97
88

Otsin tööd majahoidjana ja koristajana.
Tel. 5336 4992.
Ostan metsa ja metsamaad. Tel. 5675 4120.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
www.nagusul.ee; tel: 522 1151.
Ostame soodsalt 20- või 40-jalase
merekonteineri. Transport meie poolt.
Tel. 5554 4544, info@oritix.ee

Mälestame
kallist kauaaegset
naabrit

KAUPO VILLEMSONi
26.11.1980 – 25.10.2009
... mis tulema peab, see tuleb,
kellel saab otsa aeg, see läheb,
minnes võtab ta lambist tule ja
süütab taevasse tähe...
Südamlik kaastunne omastele.
KÜ Ehituse 10 elanikud.

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

Ostame Teie seisma jäänud, töötava
või mittetöötava, käibemaksu- või mitte
käibemaksu kohuslase firma.
Info, konsultatsioonid ja vormistamine meie
poolt. Tel. 5554 4544.
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männi
palki ja paberipuud. Abistan paberite
vormistamisel ja raietöödel. Oma transport.
Tel. 5663 6076.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel. 502 9075.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate,
soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus,
tõmbeprobleemid, konsultatsioon.
Tel. 515 0555.
Teeme erinevaid üldehitustöid
(vundamendid, seinad ja katused).
Tel. 501 3305.

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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Samojeedi koerad on erakordselt efektse välimusega ning meeldiva
iseloomuga keskmise suurusega koerad. Sobib lastega peredesse
ideaalselt.
Meie kutsikad saavad enne uude koju loovutamist kiibistatud,
läbivad vajalikud ussikuurid ja kenneli poolt tasuta
vaktsineerimised esimeseks eluaastaks.
Kõikidele kutsikatele kaasa EKL tõutunnistus, EU vet. pass ja
kingitus.

Kennelis Tähekiir on loovutamiseas
viis emast ja üks isane kutsikas.
Lisainfo ja galeriid kodulehel!
Kersti Heinmäe, tel 5647 8690, info@tahekiir.ee
www.tahekiir.ee

