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Rae valla ametlik väljaanne

Fotokonkursi „Rae valla foto 2009“ I koht „Onu Mati Paat“ vaba teema kategoorias. Foto autor Arne Vesi.

Head ja kättesaadavad avalikud
teenused sõltuvad meist kõigist
Mõiste avalikud teenused ei ütle meile
palju. Lahtiseletatuna mahub selle mõiste alla piisavalt kooli- ja lasteaiakohtasid,
paremini toimivaid, kenamaid ja hooldatud
koole ja lasteaedasid, rohkem häid huvitegevuse võimalusi, huvitavamaid noortetegevusi, meeldivamat elukeskkonda, paremaid
teid, nende hooldamist ja korrashoidu, piisavat tänavavalgustust, kvaliteetset sotsiaalhoolekannet ja suuremaid toetusi ning palju
muudki. Seda me soovimegi vallavalitsuselt
saada.

Küllalt häid avalikke teenuseid saame,
kui valla eelarves jätkub selleks raha. Pole
saladus, et kuigi vallavalitsus on teinud märkimisväärset tööd kulude kokkuhoidmiseks,
on valla eelarve ikkagi pingeline. Pidevalt
tuleb teha üsna valusaid valikuid ja lükata
edasi mitmed head plaanid. Kokkuhoiust,
kui tulud ei kasva, ei piisa, kõige vajaliku
tegemiseks, mida vallavõim tegema peab.
Käesoleval aastal 112 miljonit krooni ehk
ligikaudu 80% vallaeelarve kohalikest tuludest moodustab valla elanike registris ole-

vate inimeste tulumaksu osa. Selle tulu saame enam kui valla elanike registris olevalt
12 000 inimestelt, kelle tulumaksu osa kantakse valla tuludesse. Võime teha üldistatud
järelduse, et iga vallaelaniku kohta laekub
valla eelarvesse ligikaudu 10 000 krooni
aastas (varasematel aastatel rohkemgi). Selle raha eest saabki pakkuda üldiseid avalikke teenuseid.
(Järg lk 2)
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(Alguis lk 1)
Lisaks registris olevatele inimestele elab vallas hinnanguliselt veel vähemalt 3000 inimest, kes on mõne teise omavalitsuse registris ja kelle tulumaksu osa laekub ka sinna. Sageli tehakse seda arusaadaval põhjusel – vastav
omavalitsus pakub inimesele teda huvitavat avalikku teenust, näiteks lasteaiakoht, ja on sidunud selle nõudega, et inimene oleks antud omavalituse elanike registris. Nii aga läheb teise omavalitsusse mitte ainult selle konkreetse
teenuse jaoks vajalik raha, vaid kogu tema maksutulu osa, millest rahastatakse ka palju teisi teenuseid. Sageli jäetakse ennast valda registreerimata
mugavusest, andmata endale aru, et nii kahjustame oma elukeskkonda.
Nii võimegi tõdeda, et 20% vallas elavate inimeste paljud avalikud teenused maksavad kinni need, kes on ka valla elanike registris. Ligikaudse
arvutuse tulemusel jääb valla tuludesse igal aastal laekumata vähemalt 25–30
miljonit krooni. Selles ulatuses saab vallavalitsus pakkuda vähem avalikke
teenuseid. See on ressurss, mis on puudu, et mõne aasta jooksul saaks ehitada
Lagedile lasteaia ja rekonstrueerida kooli ning laiendada olemasolevaid koole ja lasteaedasid. Sellest jätkuks ka teisteks vajalikeks tegemisteks vallas.
Nokk kinni – saba lahti. Kui jätkame samas vaimus ja saadame jätkuvalt
valla võimalikud tulud teise omavalitsusse, siis lükkame oma valla lasteaedade ja koolikohtade ehitamise ja muu vajaliku kaugemasse tulevikku.
Siiski – me kõik saame kaasa aidata, et eelarves oleks rohkem tulusid.
Kõik vallaelanikud võiksid veenda oma lähikondlasi, naabreid ja kogukonna
inimesi registreerima ennast valla elanikuks. Külavanemad, külaseltsid, küla
aktiiv on elanikele kõige lähemal. Inimeste elanike registris olemine on ka
nende asi. Üksnes ühiselt seda taotledes on võimalik suurendada valla tulubaasi, et vallavalitsusel tekiks vahendid kõige vajaliku jaoks. Need saamata
jäävad 30 miljonit väärivad meie kõigi ühist hoolt, et meie tuttavad, naabrid
ja oma küla inimesed registreeriksid ennast valla elanikuks.
Agu Laius
vallavolikogu esimees
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Elanike registrisse saab ennast kanda:
• Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (registripidajale);
• digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart
ning arvuti vastavalt juhistele ette valmistatud (www.id.ee);
• riigiportaalis www.eesti.ee kodanikule mõeldud rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
• kirjalikult, elukohateadet saab täita kas kohapeal või
saata postiga.
Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:
• elukohateade. Blanketid – doc-vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav); pdf-vorm (Rae valla kodulehelt prinditav);
• koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega
lehest, kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohaleilmumisel);
• koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui
teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel
e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
• kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha
teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.
Elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud
aadressiandmete muutmise soovi. Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.
Täiendavat teavet saab Rae valla kodulehelt www.rae.ee
blanketid/vormid alt või tel 605 6756 mare.juurikas@rae.ee.

Sügisest uued võimalused ühistranspordi kasutamisel
Alates 1. septembrist 2010 avatakse Rae vallas siseliinid, mille teenust on võimalik kasutada kõikidel sõitjatel.
Liini
Liini nimetus
Ainult koolipäevadel
nr
R1
Jüri Gümnaasium – Rae küla – Kuldala – Assaku Ainult koolipäevadel
Ainult koolipäevadel (koolivahe
R2
Jüri Gümnaasium – Lagedi
ajal sõiduplaani muudatus)
R3
Jüri Gümnaasium – Kurna – Vaida – Aruvalla
Ainult koolipäevadel
R4
Jüri Gümnaasium – Urvaste – Suursoo
Ainult koolipäevadel
R5
Suursoo – Aruvalla – Patika – Vaida Põhikool
Ainult koolipäevadel
R6
Uuesalu – Peetri Lasteaed-Põhikool
Ainult koolipäevadel
R7
Rae – Peetri Lasteaed-Põhikool
Ainult koolipäevadel
Liine teenindab AS Mulgi Reisid.
Liinide sõiduplaanid on avalikustatud
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse koduleheküljel www.harjuytk.ee alajaotuses
“Sõiduplaanid” ja internetileheküljel www.
peatus.ee. Lisaks saab infot sõiduplaanide ja
piletihindade kohta Ühistranspordikeskuse
telefonilt 6406 780.
Arvestades, et liinid teenindavad ka õpilasi ning on piirkondi, kus puudub nõuetekohaselt liiklusmärgiga tähistatud peatus, on
vallavalitsuse, keskuse ja vedaja vahel kokku lepitud nõudepeatused. Nõudepeatuste
täpsed asukohad avalikustatakse augustikuu
esimesel poolel.
Liinidel kehtib Tallinna ja Harjumaa
ühtne piletisüsteem, mis annab võimaluse
sõita liinidel nii Harjumaa üksikpileti ning
kuukaardi kui ka Tallinna-Harjumaa kuu-

kaardiga. Kuukaartide kehtivusajaks on 1
kuu: 1. kuupäevast viimase kuupäevani ning
see annab sõitjale õiguse kõikidel liinidel
piiramatu arv kordi sõita kuu jooksul, mil
kaart kehtib. Kuukaart tuleb esitada bussijuhile sõidukisse sisenemisel. Kuukaardid on
maakonnas müügil Eesti Posti kontorites,
Tallinnas Balti jaamas Edelaraudtee kassas
ja Narva mnt 1, 2. korrusel Temptransi bussipiletite kassas. Täpsema loetelu müügikohtadest leiab aadressilt www.harjuytk.ee.
Üksikpilet tuleb osta bussijuhi käest bussi
sisenedes ning üksikpilet annab õiguse sõita
üks kord ühel suunal.
Tasuta sõiduõigus on kõikidel liinidel eelkooliealistel lastel, puudega lastel, sügava
puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel
ning sügava või raske nägemispuudega isi-

ku saatjal või nägemispuudega isikut saatval
juhtkoeral. Samuti on tasuta sõidu õigus Rae
valla koolide kooliõpilastel suunal kodukool-kodu õpilaspileti ja sõidukaardi ettenäitamisel.
Sõiduõigust tõendavad dokumendid on
järgmised:
soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis),
Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart
(kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna
ühistranspordis);
õpilasele – isikustatud sõidukaart koos
õpilaspiletiga. Õpilastele sõidukaardi väljastamiseks koostavad Rae valla koolid
vastavad nimekirjad, edastavad need vallavalitsusele ning nende alusel väljastatakse
õpilastele sõidukaardid.
puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi
komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga; sügava puudega
16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
eelkooliealiselt lapselt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.
Kai Lasn
Rae valla kultuuri- ja
haridusosakonna vanemspetsialist
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Rae valla konkursist “Kaunis kodu 2010”
Rae vallas on juba traditsiooniks saanud
igal suvel välja selgitada kaunid kodud. Sellel aastal külastas Rae valla poolt moodustatud komisjon konkursile esitatud kandidaate
8. juulil. Hindamiskriteeriumiteks olid objekti välishooldus, sobivus maastikku, haljastus, dekoratiivelemendid ning üldmulje.
Hindamine toimus kahes erineva kategooria
osas: pereelamud ning ettevõtted, asutused.
Pereelamute kategooriasse esitati 12 kandidaati, ettevõtteid ja asutusi ei esitatud ning
seetõttu hindas komisjon vaid eramuid.
Tänavused ilusaimate kodude võitjad
on:
I koht perekond Volmerile kuuluv Liisa
talu Järveküla külas;
II koht perekond Talverile kuuluv elamu Lepiku põik 5-1 Peetri külas;
III koht perekond Sarapuule kuuluv
elamu Loigu tee 23 Rae külas.

I koht.

Komisjoni kuulusid:
Veigo Gutmann – Rae vallavanem, komisjoni esimees,
Sven-Allan Sagris – ajaloolane,
Birgit Parmas – keskkonnateenistuse
keskkonnaspetsialist,
Stina Metsis – maa-ameti arhitekt,
Maire Potisep – maastikukujundaja,
Koidu Anmann – maastikukujundaja,
Ülle Oja – valla aednik,
Tarmo Toomet – Rae abivallavanem,
Aivo Hommik – Rae abivallavanem.
Võitjad saavad auhinnatud Rae valla
poolt. Lisaks saab võitja au esindada Rae
valda maakonna kaunite kodude konkursil
järgmisel aastal.
Sellel aastal üllatas komisjoni Lepiku
põik tänav Peetri külas. Sellelt tänavalt oli
kandidaate 3. Komisjon otsustas tunnustada
sealseid elanikke Rae valla kaunima tänava
tiitliga.
Rae vallavalitsus ja konkursi Kaunis Kodu
komisjon tänavad kõiki kandidaate!

II koht.

Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

III koht.

AE
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RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Peetri küla Peetri tee 27 ja 27a kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr 561.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada Peetri tee 27 kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbelisteks krundiks, määrata elamumaa
kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav kehtivale Peetri küla üldplaneeringule, milles on ala ette nähtud elamupiirkonnaks. Soovitusena on esitatud krundi suuruseks 1500 m². Kuna antud piirkond on
ajalooliselt välja kujunenud Peetri küla tihedama krundistruktuuriga
piirkond, siis lähtudes olemasolevast keskkonnast võib pidada antud
detailplaneeringu raames võimalikuks moodustada väiksemaid krunte. Hambakujulise krundi kolmeks jagamisel tekib kolm suhteliselt
võrdsete külgedega nelinurkset krunti, mis sobib varasemalt välja jagatud Peetri tee 27a kinnistuga. Seega üldplaneeringuga seatud soovituslikust krundisuurusest väiksemate kruntide planeerimist ei saa
pidada üldplaneeringu ulatuslikuks muutmiseks.
Jüri aleviku Sarapiku I ja II kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr 562.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu kolmeks elamumaa
sihtotstarbeliseks, üheks ärimaa sihtotstarbeliseks krundiks olemasolevale söögikohale ja kaheks maatulundusmaa krundiks osaliselt
22kW tuulegeneraatorite paigaldamiseks Tallinna ringtee poolsele
alale, määrata elamumaa ja ärimaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Vastavalt Rae valla kehtivale üldplaneeringule on kinnistutele võimalik planeerida elamumaa sihtotstarbelisi kinnistuid. Ärimaa sihtotstarbelise kinnistu moodustamist ei saa lugeda oluliseks või ulatuslikuks üldplaneeringu muutmiseks.
Vaskjala küla Ussiaugu kinnistu ja lähialadetailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr 563.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu kolmeks elamumaa
sihtotstarbelisteks ja elamumaa juurde kuuluvateks maatulundusmaa
kruntideks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud
põllumajandusmaa. Üldplaneeringuga on hajaasustusmeetmel lubatud elamute planeerimine. Seega ei ole antud detailplaneering valla
kehtivat üldplaneeringut muutev.
Rae küla Kiivita 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr 564.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbelisteks ja kolmeks maatulundusmaa krundiks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud
põllumajandusmaa. Üldplaneeringuga on hajaasustusmeetmel lubatud elamute planeerimine. Seega ei ole antud detailplaneering valla
kehtivat üldplaneeringut muutev.
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Pajupea küla Aasa 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr 565.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbeliseks krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Vastavalt valla kehtivale üldplaneeringule on piirkonna
juhtivaks funktsiooniks ette nähtud põllumajandusmaa. Kahe uue
majapidamise planeerimist ei saa lugeda üldplaneeringu ulatuslikuks
muutmiseks, samuti ei muudeta antud detailplaneeringuga hoonestuse kõrguspiirangut ega muudeta ulatuslikult piirkonna maakasutuse
juhtsihtotstarvet. Seega ei ole antud detailplaneering valla kehtivat
üldplaneeringut muutev.
Kopli küla Kaare tn 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr 566.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta 10. 12. 2002. a Rae Vallavolikogu otsusega nr 17 kehtestatud „Kopli küla Kingu, Linnu tee 7 ja
Kristjani pereelamute grupi detailplaneeringu“ ehitusõigust abihoone
ehitamiseks, lahendada haljastus ja heakord. Detailplaneering koostatakse vastavalt valla kehtivale üldplaneeringule.
Peetri küla Kelgumäe tänav 33 ja 39 kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 30. 01. 2007 korraldusega nr 187.
Detailplaneeringule väljastati uued lähteseisukohad Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr 560.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta Peetri küla Mõigu elamukvartali Rae Vallavolikogu 13. 11. 2001 otsusega nr 281 kehtestatud
detailplaneeringut Kelgumäe tänav 33 ja 39 kinnistute maakasutuse
tingimuste osas: elamumaa osaline muutmine transpordimaaks juurdepääsu rajamiseks Kelgumäe tänav 31/1-8 asuvale ridaelamule. Detailplaneering koostatakse vastavalt valla kehtivale üldplaneeringule.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Lagedi aleviku Jõe 13a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr
568.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta Lagedi aleviku Jõe 13a kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaaks, määrata hoonestusala ja
ehitusõigus väikeelamu ehitamiseks, varustada juurdepääsu ja tehnovõrkudega ning lahendada haljastus ja heakord.
Planeeritud maa-ala asub Lagedi alevikus Pirita jõe ja Jõe tn vahelisel alal. Kinnistu piirneb olemasolevate väikeelamukruntide (Jõe tn
28 ja Jõe tn 13) ja reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, milles on alale ette
nähtud elamute maa-ala. Kinnistul, suurusega 2548 m², piire muudetud ei ole. Lagedi aleviku lähiümbruse miljöösse sobitamiseks on
uue hoone planeerimisel arvestatud selle piirkonna valdava hoonestusstiiliga, välisviimistluses ei ole lubatud kasutada imiteerivaid materjale. Kinnistule on tagatud juurdepääs olemasolevalt Jõe tänavalt.
Tehnovõrkudega varustamine on ette nähtud tsentraalsete trassidega
peale Rae valla ÜVK arengukava 2008–2020 järgse ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni väljaehitamist.

Järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 23. 08.
2010 – 05. 09. 2010 Rae Vallavalitsuse maa-ametis:
Lagedi alevik Ilumäe tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 06. juuli 2010 korraldusega nr
540.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasoleva kahe elamuga
kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusja hoonestustingimused, lahendada tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Detailplaneering on koostatud vastavalt Rae valla
kehtivale üldplaneeringule.
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Vaidasoo küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 6. juuli 2010 korraldusega nr
541.
Detailplaneeringu eesmärk on moodustada kinnistust üks ühepereelamukrunt, muuta krundi sihtotstarvet, lahendada ehitusõigus ja
hoonestustingimused, juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Vastavalt valla kehtivale üldplaneeringule on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud põllumajandusmaa. Ühe uue
majapidamise planeerimist ei saa lugeda üldplaneeringu ulatuslikuks
muutmiseks, samuti ei muudeta antud detailplaneeringuga hoonestuse kõrguspiirangut ega muudeta ulatuslikult kinnistu maakasutuse
juhtsihtotstarvet. Seega on antud detailplaneering koostatud vastavalt
Rae valla kehtivale üldplaneeringule.
Ülejõe küla Olepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20. juuli 2010 korraldusega nr
567.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, suurendada kolme olemasoleva elamumaa sihtotstarbega naaberkinnistu pinda ning moodustada kaks uut
elamumaa krunti ühepereelamute rajamiseks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada
krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Detailplaneering on koostatud vastavalt Rae valla kehtivale üldplaneeringule.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 05. 09. 2010.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 23. 08.
2010 – 19. 09. 2010 Rae Vallavalitsuse maa-ametis:
Suuresta küla Suuremetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 6. juuli 2010 korraldusega nr
541.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu elamukruntideks
tiheasustusena, muuta seetõttu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääs avaliku teeni ja tehnovõrgud.
Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, mille järgi on ala ette nähtud metsamajandusmaaks, kuhu on lubatud planeerida hajaasustuse meetmel ühte elukohta. Koostamisel
oleva valla üldplaneeringu järgi on lubatud antud alale elamukrunte
planeerida, kuid kuna planeeritav ala asub tiheasustusala ja hajaasustusala vahelises üleminekutsoonis ning metsamaal, siis peavad planeeritavad krundid olema tavapärasest suuremad. Lisaks eelnevale
on planeeritav ala uues üldplaneeringus ette nähtud miljööväärtuslikuks ja piirneb rohevõrgustikuga. Planeeringuala suurus on ca 3,0
ha. Planeeringuga nähakse ette 5 uut elamumaa krunti suurustega ca
4000 m².
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RAE VALLA FOTOKONKURSS 2010
Ootame osalema Rae valla fotokonkursil. Võrreldes varasemate aastatega on tingimused mõnevõrra muutunud, seda eelkõige
fotode esitamise osas.
Konkursi tingimused:
• Osaleja peab olema Rae valla elanik
• Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
- Loodus
- Rae vald
- Inimene
- Vaba teema
• Igasse kategooriasse võib autor esitada kuni 3 fotot
• Fotod esitada CD-l JPG/JPEG formaadis ning foto minimaal
seks suuruseks võib olla kuni 3 MB
• Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.
Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus
tasuta kasutada konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste
avalikustamiseks trükiväljaannetes ja internetis.
Konkursitööd tuua või saata CD-l Rae Vallavalitsusse hiljemalt
2010. aasta detsembri lõpuks. Juurde lisada autori kontaktandmed
ning millises kategoorias osaletakse. Osavõtja vastutab andmete
õigsuse ja selle eest, et ta on konkursile saadetud fotode autor.
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel 2011. aasta veebruaris.
Küsimuste korral aitab teid Kristi Aru 6056760;
kristi.aru@rae.ee

RAE
sõnumid

Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 19. 09. 2010.

Järgmise detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi
tutvustusest:
Lagedi aleviku Hirdasauna kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 3. novembri 2009 korraldusega nr
1177 ja eesmärgiga jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata uued ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on koostatud vastavalt valla kehtivale üldplaneeringule.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustus toimub
Rae Vallavalitsuses istungite saalis 27. augustil 2010 kl 13.00.

TERAVAT SILMA JA HUVITAVAID VAATENURKI!

2011. aastal möödub 145 aastat Rae valla
asutamisest ning 20 aastat taasasutamisest.
Rae valla aastapäevade tähistamiseks ja valla
olemuslikuks tutvustamiseks korraldab Rae
vallavalitsus

konkursi Rae valla tunnusgraafika
ja tunnuslause leidmiseks
Konkursi eesmärgiks on leida Rae valla ainulaadsust, huvitavust ning positiivset sõnumit
kandev tunnusgraafika ja tunnuslause, mida
saaks kasutada valla meenetel ja valla tutvustamisel.
Ideekavandite esitamise tähtaeg on
1. oktoober 2010. Auhinnafond 10 000 krooni.
Konkursitingimustega saab tutvuda Rae valla
kodulehel www.rae.ee
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Majanduslike huvide deklaratsioon 2010

Lapsed tantsuhoos. Foto J. Laanemets.

VOLIKOGU
LIIKMED

Enn Laidvee

Ametikoht

VK arendusjuht

Asutus (tööandja)

AS ELVESO

Tarmo Mitt
Endel Albin

AS PAKAR

Margus Vihul
Tarmo Klaar

Kinnisvara

1/2 elamust
elamu,
korter, 1/2
elamust ja
korterist
1/2 kinnistust
korter

juhataja

Meelis Aaslaid

OÜ Kokpit
FIE

Võlad
pankadele
ja teistele
Pangaarved
eraõiguslikele
isikutele

Registrisse kantud
sõidukid

Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid

Sõiduauto Subaru

Tallink Grupp, Ekspress
Grupp, SEB kasvufondi
osak, SEB Genereerilise SEB,
Farm. Fond osak. SS1Swedbank
SEB Choise Emarging
Markets Fund

Sõiduauto Nissan
Murano

OÜ Ataalia Arendus,
Nordea,
OÜ Madegar, OÜ Tukati
Swedbank
Grupp, OÜ Aadu Aiad

-

AS Pakar

Swedbank,
SEB

Sõiduautod Ford
Galaxy, Mazsa 323 ja
MBW 320

-

Swedbank

kinnistu ja
elamu
sõiduautod Volkswakinnistud
gen Golf, BMW 530

OÜ Kokpit
-

Swebank,
Sampo
Sampo,
Nordea

Jaan Hiio

kinnistud

Sõiduauto Jeep Grand
Sherokee

Baltika

SEB,
Swedbank

Priit Põldmäe

kinnistud

Sõiduautod Toyota,
Hyndai, väikebuss
RAF, UAZ

Rae Liikluskooli OÜ
osa, Nordington Investi
OÜ osa

SEB,
Swedbank

Mairiika Kirsimägi

tootejuht

Sunorek AS

Erik Laidvee

eramu

SEB kasvufond, SEB aktiivne pensionifond, SEB SEB,
Geneerilise Farmaatsia
Swedbank
Fond, Ventspils Nafta
Danske
Aganor Baltic OÜ
pank

Ülo Timuska

projektijuht

VA Vaheko

elamu

Igor Mozessov

spetsialist

Viladert OÜ

elamu, kinnistu

Swedbank

Tuulike Seljamaa juhataja

Taaramäe
Lasteaed/Rae
Vallavalitsus

1/2 elamust

Swedbank

Jens Vendel

Rae valla Spordikeskus/Rae
korter
Vallavalitsus

Sõiduauto Mazda 626

Swedbank

Margus Valgma

FIE

Veoautod GAZ 53a,
53, MAZ5549

Swedbank

Indrek Uuemaa

1/2 korter,
Vaida Põhikool/
0,35 osa
Rae Vallavalitelamust,
sus
kinnistud

direktor

kinnistud

Swedbank
Swedbank
Nordea
Liising

SEB

Swedbank

kinnistud

juhataja

Nordea
pank

Sõiduauto Saab 95

Sõiduauto Volga M-21

Taivo Laherand

Mootorratas Jawa,
kinnistu ja Sõiduautp Chrysler
elamu
Grand Voyager, veoauto ZIL

Raivo Kruuk

elamu ja
kinnistud

OÜ Peedu Noortelaager

Sõiduauto VAZ 21053,
VAZ21061, mootorra- Sampo Pension
tas BMW K1200S

Swedbank

SEB
Danske
pank
Swedbank

Swedbank

Swedbank

SEB,
Swedbank
Swedbank,
Sampo

Swedbank

1/2 korterist

Aadi Potter
Tatjana Lelov
Ene Böckler
Kersti Peterson
Henri Ausmaa
Einar Kink

Toomas Heinaru
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juhatuse
Perearst Tatjana
esimees
Lelov OÜ
raamatupiMildestar OÜ
daja
Integratsiooni
koordinaaja Migratsiooni
tor
SA
projektiEesti
juht
Koolispordi Liit
juhatuse
Eyrise OÜ
liige
AS ELVESO

OÜ Hansu Poeg, A.H.
Potter&Partnerid OÜ

eramu

SEB

kinnistud
korter

Sõiduauto Renault
Thalia

SEB

Bipi Oil OÜ

Swedbank,
Sampo

SEB Progressiivne
Pensionifond, Sampo
Pension

SEB,
Swedbank

SEB

Swedbank

Swedbank

1/2 korter
kinnistud
1/2
1/2 korter,
elamu, kinnitu, 1/2
kinnistust

SEB,
Swedbank

Sõiduauto SEAT ALTEA XL

Sampo,
SEB

haagissuvila Hobby
560

Wanter Trade OÜ, Solarino OÜ, Minimix Group
Swedbank
OÜ, hansa pensionifond,
Hansa fondiplaan

Swedbank

Sõiduauto Ford
Mondeo

AS Eesti Golfikeskus,
Swedbank pensionifond

Swedbank

Swedbank

mootorratas APRILIA

M.K.K Investeeringute
OÜ, Keskkonnaarendus
OÜ

Swedbank,
SEB

Swedbank,
Sergei
Kivi

VALLAVALITSUSE LIIKMED
Aivo Hommik

abivallava- Rae Vallavalitnem
sus

Meelis Kasemaa

abivallava- Rae Vallavalitnem
sus

Tarmo Toomet

abivallava- Rae Vallavalitnem
sus

korterid
elamu

elamu, kinnistud

Luterma, Tallink Grupp,
Ekspress Grupp, Esto
Projekt OÜ, Beta Eesti
SEB,
OÜ, Leefarm OÜ, SEB Swedbank
Progressiivne Pensionifond

SEB

Deklaratsioonid jätsid esitamata: Enn Mänd, Meelis Rosenfeld, Ado Sepa, Raul Väinsar, Emil Oja, Margus Vello, Virgo-Jürgen Lips, Styna
Eerma. Alljärgnevate isikute deklaratsioonid ilmusid Riigi Teatajas: Veigo Gutmann, Agu Laius, Raivo Uukkivi.
Tabel toodud seisuga 13.06.2010.

Kuidas taotleda ehitise kasutusluba?
Kui ehitustööd on lõpetatud, peab ehitise
omanik taotlema kohalikust omavalitsusest
kasutusloa, täites selleks kasutusloa taotluse.
Enne kasutusloa väljastamist kontrollitakse
ehitise vastavust ehitusprojektile ja teostatakse ehitise ülevaatus. Kasutusluba on tähtajatu, väljaarvatud ajutise ehitise puhul, kus
on maksimum piiriks 5 aastat. Mitme isiku
ühises omandis oleva ehitise korral peavad
kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud
ühiselt.
Ehitise omanik esitab ehitusametile ehitise
kasutusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni:
1. taotlus ehitise kasutusloa saamiseks
(www.ehr.ee) koos vajalike lisadega;
2. omandiõigust tõendav dokument;
3. ehitise tehnilised dokumendid: elektripaigaldiste nõuetekohasuse deklaratsioon, joogivee mikrobioloogiline uuring, varjatud/kaetud
tööde aktid ja muud ehitise ohutust kinnitavad
dokumendid (kaminasüdamike ja metallkorstnate sertifikaadid, kasutusjuhendid);
4. kinnitus riigilõivu tasumise kohta;
5. (riigilõivu suurus sõltub ehitise iseloomust, tasutakse Rae Vallavalitsusele a/a
1120122757 Hansapank, selgitusse märgitak-

se “ehitise aadressil ….. kasutusloa riigilõiv”
6. vajadusel esitatakse ehitise mõõdistusprojekt;
7. prügiveolepingu koopia.
Seejärel ehitusjärelvalve ametnik lepib
päästeteenistuse ametnikuga ja omanikuga
kokku sobiva ülevaatusaja ja viib läbi ehitise tehnilise seisukorra ja ohutuse ülevaatuse
kohapeal. Vallavalitsusel on õigus vajadusel
kaasata ehitise ülevaatuse tegemisse täiendavaid isikuid ja institutsioone. Vastav(ad)
ametnik(ud) enne ehitisele kasutusloa andmist
kontrollivad ehitise nõuetele vastavust ja viseerivad ehitise ülavaatuse akti.
Nõuetekohasele ehitisele väljastatakse
vallavalitsuse korraldusega kasutusluba ja
registreeritakse kasutusloa dokumendid ehitisregistris. Pärast seda võib ehitist ettenähtud
sihtotstarbel kasutada.
Kõik dokumendid ja taotlusevormid leiate
ka kohaliku omavalitsuste kodulehtedel.
Kui suur on riigilõiv kasutusloa eest?
Riigilõivu suurus on määratud Riigilõivu
seaduses. Selleks, et saada kiire ülevaade kasutusloa eest makstavatest riigilõivust, teen
väljavõtte seadusest.
Kasutusloa taotluse läbivaatamiseks tasu-

tav riigilõiv
(1) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni, kui
eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise
püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks.
(2) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 500 krooni, kui
eelnevalt on väljastatud ehitusluba:
1) üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks;
2) üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone
või korteri rekonstrueerimiseks või laiendamiseks.
(3) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 140 krooni, kui
eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise
osaliseks lammutamiseks.
(4) Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise
või väikeehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 120 krooni.
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni.

Tarmo Toomet
abivallavanem
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Uus rubriik: TOIMETUS KÄIS KÜLAS
T

oimetus käis Rae valda vee ja toasoojaga varustajal Elvesol külas
ning uudistas, mis trasside ehitustööd
toimuvad Jüri gümnaasiumi juures. Terve
suve otsa on toimekad töömehed kraave
lahti kaevanud, tööd teinud torude kallal, kraave kinni ajanud … ja seal kõrval
sama protsessi uuesti alustanud. Tavakodanik on kindlasti selle peale pead vangutanud ning endamisi imestanud.
Vastab ELVESO juhatuse esimees Toomas
Heinaru:
“Jüri gümnaasiumi juures saavad kokku
kaks iseseisvat eri projekti, üks neist on kaugkütte (soojustrass) rekonstrueerimine ja teine
on ühisveevärgi ehitamine ja rekonstrueerimine. Suures pildis vaadates lähevad nad sarnases trajektooris, kuid need trassid asuvad tegelikult erinevates koridorides. Põhjus, miks
neid koos ehitada ei saa, on see, et kaugkütte
projekteerimine jõudis varem valmis, seda
ehitatakse enam-vähem vanas trassis ehk vanas koridoris ning kaugkütte rajamine sõltub
rohkem ka ajast. Saab seda rekonstrueerida
ainult siis, kui ei ole kütteperioodi, seega ainuke aeg meil selleks on suvi.
Vee- ja kanalisatsioonitrassiga, mis sealt
kõrvalt mööda hakkab minema, on veidi
teine lugu. Esiteks pole see kanalisatsiooni
survetrass tavaline väike survetrass, vaid see,

mis ühendab Jüri aleviku Lagediga. Tehniliselt väga kompleksne trass ja peab olema
projekteeritud valmis kogu lõigul, alles siis
saab ehitama hakata. Kuna survetoru peab
toimima ühtse tervikuna, ei saa jupi kaupa
projekteerimist kohandada, veetrassiga on
võimalik pool tänavat valmis ehitada ja siis
edasi projekteerida. Seda suurt, pikka survetrassi tuleb tervikuna vaadata. Eriti pikaks
teeb tööde projekteerimise vajadus kõigi
maaomanikega, kelle maa pealt trass läbi
läheb, ehitus eelnevalt kooskõlastada. Tänapäeval pole võimalik ehitada nii, et tõmbad
joone kaardi peal valmis nagu varasematel
aegadel, praegu on vaja kõikidega läbi rääkida, kokkulepetele jõuda. Võib öelda, et seda
trassi on korduvalt ümber tõstetud, nii on
kogu protsess väga ajamahukaks kujunenud.
Kuigi ehitustööd riivavad silma, on meie
eesmärk mahutada need tööd aastasse 2010.
Isegi need tööd, mis on planeeritud aastasse
2011 proovime osaliselt valmis ehitada veel
sellel aastal.”
Kas poleks olnud võimalik teha töid
selles piirkonnas 4–5 aastat tagasi, kui rekonstrueeriti Jüri gümnaasiumi?
“Kuigi kõiki töid rahastatakse Euroopa
fondide rahadega, tegemist on erinevate projektidega, nende rakendusajad on erinevad,
töögraafikud ja rahastamise allikad on erine-

vad. Juba taotlused on esitatud erinevatel aegadel, koos polnud neid võimalik teha, sellist
võimalust siis ei nähtud ette. Veetrasside taotluste menetlusaeg oli pikem, soojustrassidele
saime kooskõlastuse alles veebruarikuus.
Mida saame ehituse kohta öelda, on see,
et survetrassi ehitus käib n-ö kinnisel meetodil (puuritakse, mitte ei kaevata kaevikuid),
samas kaugkütte jaoks toimub töö lahtisel
meetodil. Nii saame öelda, et silma hakkab
vähem survetrassi ehitus, kus on vaja mingite vahemaade tagant maapind lahti kaevata.
Aleviku sees ja tiheasustusaladel oleme väga
jälginud, et kõik kaevetööde punktid oleks
vajalikul määral märgistatud ning elanike
liikumisvajadusi piiratakse minimaalselt.
Kindlasti tuleks vanematel oma lastele veel
selgitustööd teha, et kaevetrassid pole lastele
sobivaks mängukohaks. On tulnud ette juhtumeid, kus koos politseiga oleme pidanud
jõnglaseid korrale kutsuma. Kui survetrassi
ehitusega peame tegema elanikele tülikaid
veekatkestusi, anname kindlasti ühistutele
varem teada. Omalt poolt soovime vallarahvalt mõistvat suhtumist, nende nii vajalike
tööde suhtes.”
Vestluse pani kirja
Rae Sõnumite toimetaja
Juuli Laanemets

Tantsuvõistlus

TÄHTEDE TURNIIR
TERVE PÄEV ILUSAT MUUSIKAT JA IMELIST TANTSU!
Rae kultuurikeskuses 11. septembril 2010
Uksed avatakse 10.00
Info: www.tkroyal.ee
Pilet 50.-, eelkooliealised tasuta.
Võistlusel töötab kohvik.
Võistlevad vanusegrupid:
Lapsed 1 (kuni 7-aastased)
Lapsed 2 (kuni 11-aastased)
Juunior 1 (kuni 13-aastased)
Juunior 2 (kuni 15-aastased)
Noored (kuni 18-aastased)
Täiskasvanud (alates 19. eluaastast)
Seeniorid (alates 35. eluaastast)
Üritust toetab Rae vallavalitsus.

RAE KULTUURIKESKUSES

ÜHTELAULMINE
20. augustil kell 20.00

Kogunemine kell 19.45.
Kontserdi algus kell 20.00.
Laulavad kõik Rae valla koorid ja
ansamblid ning naabervallast Kiili koor.

20. augustil kell 20.00 toimub
suur üle-eestiline pidu, mille
nimeks on ÜHTELAULMINE

Ü

htelaulmine on üle-eestiline üritus, kuhu kõik eestlased kogu
maailmas on kutsutud üheaegselt ja ühiselt laulma, et tähistada Eesti Vabariigi
iseseisvuse taastamise päeva. Suurejoonelisel üritusel on ühendatud kaks Eesti
olulisemat kaubamärki – laulmine ja IT.
20. augustil esitab Põltsamaal Sõpruse
pargis ühendkoor armastatud Eesti dirigentide juhtimisel kaheksa tuntud isamaalist
laulu. Pilt kantakse Kanal2 teleülekande vahendusel üle kogu Eestimaa. Samal ajal on
üle Eesti kogunenud sadadesse erinevatesse
kohtadesse koorid ja lihtsalt lauluhuvilised
seltskonnad, kes saavad reaalajas dirigentide taktikepi all neid lugusid kaasa laulda.
Sajast korraldajate poolt valitud kohast
tehakse omakorda internetiülekanne ja kõik
need 100 akent kuvatakse Tallinnas kesksel
väljakul suurel ekraanil. Nii tekibki sellele
ekraanile suur ÜHTELAULMINE, kuhu
mahuvad korraga laulma pea kõik lauluhimulised Eesti inimesed.
Ka väiksemates seltskondades teleülekannet vaadates saab samu laule laulda, selle
siis üles filmida ja pärast 20. augustit saata
või üles laadida Ühtelaulmise kodulehele.
Nendest monteeritakse hiljem kokku üks
telesaade, kuhu liidetakse nii 100 kohast
tulnud internetipilt kui ka väiksemates seltskondades salvestatud laulmised.
Niimoodi tekib tõeline ÜHTELAULMINE, kus ühele ekraanile tuuakse digitaalselt
kokku kogu Eesti rahva laulurõõm!
RAE KULTUURIKESKUS on üheks ühtelaulmise paigaks, kus laulavad kõik Rae
valla koorid ja ansamblid ning naabervallast
Kiili koor.
Ootame kõiki kontserdile Rae kultuurikeskusesse 20. augustil kell 19.45.
Kontserdi algus kell 20.00.
Rohkem infot Ühtelaulmise kohta saab
Elioni kodulehelt http://tv.elion.ee/laulmine/
Kaja Kalmer
Rae kultuurikeskuse juhataja
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XIII täiskasvanud õppija nädal (TÕN)
8.–15. oktoobril 2010
Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses
inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propagandaüritus,
mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.
TÕN- i ajal korraldatavateks tegevusteks on ürituste korraldamine – teabepäevad, õppepäevad, kursused või loengud, avatud uste päevad, nõustamis- ja teavitamistegevused, muud
temaatilised õppijate üritused, õpilaadad, kohvi- ja teeõhtud, tunnustamisüritused jm.
Kuna tegemist on kampaanianädalaga, siis on tervitatud kõik tegevused, mis pööravad tähelepanu elukestva õppe tähendusele inimese elus.
2010. aasta teema on “Õppimine seob põlvkondi”.
Ühiselt:
väärtustame peretraditsioone,
kummutame eelarvamusi põlvkondadevahelistes suhetes,
väärtustame üksteise oskusi ja kogemusi,
hoiame ajaloolist mälu,
loome vastastikust usaldust ja austust,
leiame aega üksteise jaoks.
ÕPIME MÕNUGA!
Koolitused ja õpitoad TÕN- i raames algavad juba septembris.
Kuupäev

Kellaaeg

Koht

Õpituba, loeng, treening

Kadrioru park

Vanavanemate päeva
tähistamine – ekskursioon
lastelastega Kadriorgu
ja Miia-Milla-Manda muuseumi

Lektor, koolitaja,
treener

12. sept.

11.00

15. sept.

19.00

18. sept.

11.00

18. sept.

12.00

Näomaalingute õpituba
Rae
– Ema/isa, tee ise lapsele
kultuurikeskus
näomaaling

Ilona Leppik

27. sept.

18.00

Rae
Garneeringute valmistakultuurikeskus mine

Virve ja Terje Jaamul

Rae
Väitlusõhtu
kultuurikeskus
Rae
Taluaia laat, käsitöö
kultuurikeskus õpitoad

Marianne Rosenfeld
Maris Viires

TALU-AIA LAAT

18. septembril kell 11.00-15.00
Rae kultuurikeskuses

Müügil aia- ja põllusaadused,
hoidised, küpsetised ja käsitöö.
Müüjatel palume registreeruda telefonil
605 6759.
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Tulekul on käsitööhuviliste ja
aiandussõprade ühine õppesõit
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored korraldab oma järjekordse
ringsõidu 25.–26. septembril.
Algselt oli see sõit plaanitud vaid käsitööhuvilistele, kuid kuna augustikuu nn rohenäppude õppesõit täitus üle ootuste väga kiirelt ja
osad huvilised jäid ukse taha, siis otsustasime, et ühitame uue sõidu.
Elu on ka näidanud, et käsitöö ja aiandus on vahel väga omavahel
seotud.
Kuhu me siis sõidame? Alustame Olustveres toimuvalt moosimessilt. Seal veedame pea 3 tundi, et saaksime rahulikult degusteerida
igasuguseid hoidiseid (nii magusaid kui soolaseid) ning soovijad
saavad osaleda käsitöö-töötubades või lihtsalt uudistada Olustvere
kaunist mõisat ja parki. Edasi liigume Viljandisse, kus on võimalus
keraamika töötoas teha endale meelepärane kruus-kauss või siis hoopis giidi saatel kuulata Viljandi lossimäel legende.
Ööbime Tuhalaane metsade keskel Kopra turismitalus (www.kopra.ee). Järgmisel päeval uudistame Karksi-Nuia ümbrust (käsitöötöötoad, Seedri puukool). Kindlasti põikame sisse Taagepera lossi,
Heimtali ringtallidesse jne. Täpsem marsruut augustikuu jooksul.
Orienteeruv hind 550.- sisaldab sõitu mugavustega bussis, ööbimist
2-kohalistes mugavustega tubades, õhtu-, hommiku- ja lõunasööki,
giiditeenust Viljandis ja Karksis, stressivältimise koolitust bussisõidul.
Esmakordsetele huvilistele võiks rahustuseks öelda, et sõidu eestvedajal on olemas suhteliselt suur õppesõitude korraldamise kogemus.
Alates 2008. septembrist on see 15. korda korraldatav õppesõit.
Huvilistel helistada telefonil 502 9006 või kirjutada: vanadjanoored@gmail.com
Marianne Rosenfeld
MTÜ Vanad ja Noored juhatuse liige

august 2010

Teade
Põhja-Harju Koostöökogu infotund toimub 15. septembril 2010. a
algusega kell 18.00 Rae kultuurikeskuses Aruküla tee 9, Jüri alevik,
Rae vald. Teema: „Leaderi meetme rakendamise I vooru kogemustest ja II vooru ettevalmistamisest“
Osalema kutsutakse:
• Rae vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed,
• alevike- ja külavanemad,
• MTÜ- de ja sihtasutuste juhid ning ettevõtjad,
• kõik kes tunnevad huvi Leaderi meetme rahastamisvõimaluste
vastu.
Infotunnis käsitletavad teemad:
„Leaderi meetme rakendamise kogemustest Eestis ja Põhja-Harju
Koostöökogu (P-H KTK ) piirkonnas“ – esitab Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Arno Kannike.
„P-H KTK projektitoetuse I vooru tulemustest, hindamiskomisjoni
(HK) tööst ja PRIA tagasisidest“ - esitab projektijuht Margit Pärtel.
„Hindamiskomisjoni uuest töökorrast” - selgitab juhatuse ja HK
liige Mart Võrklaev.
Mõttevahetus ja infotunni kokkuvõtete tegemine.
Infotunni sisukamaks ettevalmistamiseks ootame Teie küsimusi,
arvamusi ja ettepanekuid 10. septembriks k.a aadressil: arno.kannike@gmail.com.
Palume Teid hiljemalt 10. septembriks k.a registreerida oma
osavõtt aadressil: martvorklaev@gmail.com
Jälgige meie kodulehekülge: www.leaderph.eu, millel on Leaderi
meetme info ja vajalike linkide viited.
NB! Põhja-Harju Koostöökogu II taotlusvoor avatakse 29.09.2010.
a ja kestab 2 nädalat!
Arno Kannike
Juhatuse esimees

29.AUGUSTIL 11.00–15.00
SUUR SÜGISENE SÕBRALAAT
MEIL KÕIGIL ON KODUS 101 VÄIKESEKS JÄÄNUD
ÜLELIIGSET ASJA. TOOME NEED SIIS 29. AUGUSTI
HOMMIKUL RAE KULTUURIKESKUSESSE.
OSTAME, MÜÜME, VAHETAME
ERITI OODATUD ON KÕIK LAPSEVANEMAD, KELLEL
VÕSUKESED SUVEGA RIIETEST VÄLJA KASVANUD.
Osalustasu 25.- (koht = 1 laud + 1 tool)
Registreeruda saab kuni 27. augustini meili teel kairi1@hot.ee
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Peetri külas avas uksed lastehoid Pallimeri
Augustikuu esimestel nädalatel võis Peetri külas Vägeva teel märgata, kuidas ühe paarismaja
juurde sõitsid hommikuti kokku mitmed autod
ja kõnniteel vuras tavapärasest ehk pisut rohkem
lapsekärusid. Põhjus on lihtne – Peetri külas avas
uksed lastehoid Pallimeri.
Lastehoid on Vägeva tee 30 asuva paarismaja
ühel poolel. Pallimere lastehoius on kaks rühma
- alumisel korrusel toimetavad väiksemad (alla
2-aastased) ja ülemisel korrusel pisut suuremad
lapsed. Kokku on majas ruumi 19 lapsele ja täna
on enamik neist 2–3-aastased. Iga päev on lastega
tegelemas kaks vahvat lasteaiaõpetajat. Pallimere
lastehoiu päevakava ja tegevused on täpselt nagu
sõimerühmas. Olgu selleks siis voolimine-värvimine või muusika- ja liikumistunnid. Hea meel
on ka selle üle, et tervislikud toidud teeb kokk
kohapeal ja me ei paku toitlustuse osas lastehoidudes nii levinud termostoitu.
Majas on ainult lastele mõeldes sisustatud mängu-, magamis- ja
tegevusruumid. Lapsi on ootamas mänguasjad ja raamatud, spordivahendid ja muusikariistad. Õues on valmis mängu- ja ronimiskeskus,
kiiged ja liivakast.
Täna saame Pallimere lastehoius kohti pakkuda veel üksikutele
soovijatele, sest info Peetri küla uuest lastehoiust levis väga kiiresti
ning juba juulikuu keskel toimus esimestele perekondadele lastehoiu
tutvustusüritus. Lastehoid sobib asukoha poolest ka neile peredele,
kes sõidavad kas Jürist, Vaidast või mujalt Rae vallast mööda Tallinna-Tartu maanteed linna tööle. Vabade kohtade kohta saab infot
lastehoiu kodulehelt www.pallimeri.ee, lähinädalatel on tulemas kõigile huvilistele mõeldud lahtiste uste päev. Lastehoiu kodulehelt saab
edaspidi rohkem infot ka pereürituste ja lastelaagrite kohta.
Merike Mikk
OÜ Pallimeri juhataja
www.pallimeri.ee

Mänguasjad on laste ootel, suure maja kahel korrusel on kaks
rühma ning korraga saab lastehoius olla kokku 19 last.

Lastehoiu majas on olemas ruumid nii puhkamiseks kui
mängimiseks, igale lapsele on oma voodike.

Lustiliste reisid soojal juulikuul
Peale külma ja lumist talve on saabunud tõeliselt soe suvi. Üritusi
korraldatakse palju ja kõikjal. 10. juulil peeti Jõelähtme vallas Neemel lausa 5 pidu korraga, millest Jüri rahvas kahe bussitäie inimestega osa sai. Esimese bussiga sõitis kohale tantsurühm Jüri Marid, kes
võttis osa rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica Harjumaa päeva
üritustest. Pealelõunaks oli Neeme kalurikülla oodatud Harjumaa
XVI memme-taadi lustipeo „Aeg kaob, rõõmud jäävad” osavõtjad:
Lustiliste lauljad, tantsijad ja fännklubi. Taustaks sellele peeti kohapeal V käsitööpäeva, Neeme külapäeva ja pikaajalise traditsiooniga
kalurite päeva. Sarmi lisas pidu juhtinud ja telerist tuttav Küla-Karla
ehk õige nimega Jaanus Kõrv.
Selle aasta puhkusereisiks (12.–17. juuli) sõitsid memme-taadi
klubi liikmed oma sugulaste ja sõpradega klubi presidendi Elvira
Luuri algatusel reisibüroo COMTOUR korraldatud Gotlandi-reisile.
Nii laevasõidurohket reisi ei olnud varem kaasa tehtud. Sõideti 3 x
2 otsa Viking Line’i laevadega: Tallinn-Helsingi, Turu-Stockholm,
Nynäshamn-Visby ehk Ojamaa pealinn, ajalooline hansalinn, varemete ja rooside linn. Neljas veetee viis meid kohaliku praamiga Färöle ehk Lambasaarele, mida tuntakse alates 1950. aastaist peamiselt
maailmakuulsa filmirežissööri Ingmar Bergmanni suvekodu järgi.
Kui sinnasõidul külastasime Soome linnasid Tammisaaret ja Hankot, siis tagasiteel tutvusime Eesti ajalooga seotud Rootsi väikelinna
Sigtunaga. Omapära lisas reisile ühe reisist osavõtja sõbranna tütre
suvekodu-töötoa külastus. Nii, nagu vanad eestlased käisid Gotlan-

dilt käiasid toomas, tõime meiegi kaasa sealsest kivist lihvimistooteid otse merekaldal asuvast töökojast. Bussiga ringisõiduks kujunes
1400 km. Giidiks oli juba eelmise aasta Baltikumi reisist tuttav Jaak
Viires, kes oma tööd väga hästi oskab ja materjali tunneb.
Tiiu Võsu
memme-taadi klubi liige
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Jaaniõhtu Lagedil 2010
Lagedi alevik, Kopli küla ja Ülejõe küla panid ka sel aastal rahad ja mõtted kokku, et ühiselt jaanipidu pidada.
Peo ettevalmistamisel selgus, et meie traditsioonilist kiige- ja
ratsaplatsi peo pidamiseks kasutada ei saa. PRIA ja valla toetusega
laululava ehitus oli alles pooleli ja platsikate vajumata. Ühiselt
leiti, et ega sellepärast pidu veel pidamata ei jää. Kiige- ja ratsaplatsi kõrval on õnneks veel ka teinegi maatükk, kuhu ürituseks
loa saime.
Peoeelsetel päevadel tegeleti platsi ettevalmistustega, traktorid
ajasid mullahunnikuid laiali, kohendati lõkkematerjali, siluti teeääri ja loodeti, et peoõhtul ilm alt ei veaks.
24. juuni hommikul tulid kõik abilised rehade ja hangudega heinale, uue platsi ilme pidi kena saama ja hein hobustele söödaks.
Peale lustlikku heinategu veeti see ka talli juurde ning mindi koju
hinge tõmbama, et õhtul tuld kaema ja jalga keerutama tulla.
Siinkirjutaja sõitis kella kuueks õhtul aga Jüri kiriku aeda, kus
Rae kaitseliit võidupüha auks rivistus. Rae vallavanem Veigo
Gutmann jagas kõigile külavanematele Koselt maavanema käest
toodud võidutuld ja pidas kõne. Käesoleval aastal möödus Võnnu
lahingust 91 aastat. Oma sõnavõtus mainis vallavanem muuhulgas
murelikult, et kahjuks paljudel majadel ei lehvi sinimustvalged
lipud. Kõne lõpus avaldas vallavanem lootust, et taasiseseisvumise aastapäeval augustikuus on enamik maju ka meie vallas lipu
ehtes.
Lagedi jaaniõhtu algas kell üheksa tsitaatidega Albert Kivika
romaanist „Jaanipäev“ ja Fagira D Morti artiklist Eesti Ekspressis.
Tervitused öeldud, süütasime koos Ülejõeküla külavanema
Aleksander Torjusega jaanilõkke. Peale ametlikku osa alustas
bänd Mehed EI Võta. Lagedi Ratsaspordikooli õpilased tõid välja
hobused ja lastel oli võimalus proovida, mis tunne on olla hobuse
seljas, ning said pisikese ringigi ratsutada. Tantsuvaheaegadel said
peolised kaasa lüüa ka sportlikes mängudes, jõukatsumises, kaugusviskes ja limbotantsimises.
Tänan kõiki abilisi Lagedi jaaniõhtu ettevalmistamisel. Järgmise jaanitule korraldame vanal platsil, kuid laulu ja tantsu lööme
juba uuel laululaval.
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

Vaskjala küla võttis vallavanem Veigo Gutmannilt vastu vabadustule
Pildi autor Juuli Laanemets.

… ja sama tegi Peetriküla külavanem Mairiika Kirsimägi.
Pildi autor Juuli Laanemets.

Vallavanemalt saadud tuli süütas ka Lagedi jaanitule. Pildi autor Neil Savi.
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Salu külas tehtigi ära
Jaanipäevaeelsetel nädalatel oli Salu külas tavapärasest rohkem sagimist. Seda tihti
hilistel õhtutundidel. Õigete asjade ärategemine ei nõua suuresõnalisi kampaaniaid.
Kasutamiskõlblikuks tehti uus külaplats.
Koht oli ammu maha jäetud ja juurdepääs
puudus. Tööd oli palju. Uue külaplatsi vajadus tekkis mõni aasta tagasi, kui 100-aastase
traditsiooniga platsi Matsu sarapikus maaomanik enam kasutada ei lubanud.
Uue platsi koht on looduslikult kaunis.
Ehk olulisem on paiga aja- ja kultuurilooline taust. Poolteist sajandit tagasi ehitati siia
Pikavere esimene päris koolimaja ja algas
pidev õppetöö koolitatud õpetajate juhendamisel. Siin alustas oma tööd Pikavere
legendaarne koolijuht Alfred Reinvald. Üldkasutatavaks jäi koht ka peale kooli uude
majja kolimist. Vanast majast sai Peningi
valla hooldekodu. Tol ajal tuntud vaestemaja nime all. Ajaloolist põnevust lisab paigale
nõukogude ajal tuntuks räägitud Võisilma
talu komsomolimuuseum. Külaplatsiks sobivat paika ehivad praegu koolimaja ahjuvare, lauda müürid, tiigikoht ja kevadel õitsev
võimas sirelipõõsas. Tiik ja laudamüürid annavad põhjust unistada tulevikuplaanidest.
Külavanem mõtiskleb koolimaja mälestuskivist.
Aga suur töö on tehtud ja jaanituli uues
paigas väärikalt peetud. Uudne oli, et peoõhtu ei alanud tule süütamisega, vaid väikese isetegevusliku eeskavaga. Kochide pere
akordionipoisi Oskari lood tuletasid vanematele inimestele meelde endisaegseid lõõtsakajalisi jaaniõhtuid. Näitemängu polnud

Jaaniõhtut uudistama olid tulnud nii suured kui väiksed külaelanikud.

varem siinmail küll tehtud. Nüüd tegid selle
ära külapoisid Rainer Järviste, Rene Ööbik
ja naaberküla neiu Susanne- Leene Lepikult.
Vaino Napi juhendamisel tuldi rahva ette
A.H.Tammsaare lühilooga „Vanaisa surm“.
Au ja kiitus kõigile, kes platsi korrastamisel osalesid, jaaniõhtut korraldasid ja esinesid. Olge tänatud, külarahvas, õllemeister
Urmas ja külavanem Sirli.
Vaino Napp
Salu küla eestseisus

Jaanituli meelitas kohale suure hulga alevirahvast. Pildi autor Aivar Mitt.

Vaida tähistas Jaani
Sel aastal toimus ka Vaida külas jaanituli.
Ürituse raames toimusid mitmed võistlused.
Alustati TRIKKE rullslaalomi võistlusega.
Osavõtjad said väikesed preemiad ning võitjat autasustati ripstick-rulaga. Ametlik avalöök anti kell 19.00 ja vahelduvalt temaatilise muusikaga toimusid mitmed võistlused:
lastele munajooks, võistkondlik munajooks,
laste köievedu (nende endi soovil). Vaida
külas leidus 5 vaprat naist, kes tõukasid 16
kg sangpommi ning selgus võitja Kairi, keda
autasustati suurepärase auhinnaga. Järgmine
magus auhind meelitas selle nimel võistlema 6 tugevat meesterahvast 32 kg sangpommi tõukamises ja rammumeheks tunnistati
Märten.
Kaks tundi enne südaööd süütas Jaanus
Jaaniku lõkke. Kuna ühtegi Jaani platsil ei
leidunud premeeris rahvas teda maruliste
aplausidega.
Võistluste seeria lõpetas köievedu täiskasvanutele, milles käis võistlus peaauhinnale.
Selgus, et see oli väga ahvatlev ja autasustatud sai kolm kohta. Starti saabus 4 võistkonda. Võistlus oli tuline ja stardis olnud
köiehoidja paisati mitmel korral õhku. Tulemused jagunesid järgmiselt: I – Aiamaa; II
– Ljuba & Medvedi; III – Rullijad; IV Meie.
Muusikat sai nautida juba alates kella kolmest päeval ning jätkuvalt ka vahepaladena.
Võistluste vahepeal pakuti samuti tantsumuusikat, mis jätkus peale võistlusi hommikutundideni. Muusikat mängis DJ Kaur,
kes suutis mitmekülgsete soovide laviiniga
suurepäraselt toime tulla.
Lähemalt saab lugeda küla internetilehe
foorumist: www.vaida.ee.
Signe Rank
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Läksime omadega rappa...
4. juulil sai teoks Rae valla lõunapiirkonna koduajaloost
huvitatuile ekstreemne rabamatk Paraspõllu looduskaitsealale
asjatundja Arne Kivistiku juhendamisel. Rännak oli sarnane
ellujäämise õppusega: ülevaltpoolt ründasid meid tuhanded
sääsed-parmud-kihulased, jalge all õõtsus pinnakate ja mätaste vahel liikudes tuli rännukaaslastel ikka ja jälle keegi muda
seest välja õngitseda . Eesmärgiks oli looduskeskkonnas näha
kasvamas käpaliste sugukonda kuuluvaid orhideesid ja neid
veidikenegi tundma õppida. Hr Kivistik osutas oma matkasauaga üha uutele leidudele, mis meie ka kohe fotoaparaatidesse salvestasime. Osalejad said oma leidudelehele üles tähendada kaitsealuste liikide kohta väärtuslikku teavet ja teadmise, et
selline rabamatk on tõesti huvitav asjaliku retkejuhi toetusel.
Saime nautida keset raba turbaaukudes kasvavate vesirooside
õiteilu, läbida takistusribana ürgset metsaala, sumada sood läbivates allikasoontes, kus vesi oli selge ning janustele ränduritele nestena maitsev ja kosutav. Ja kogu meie rabas müttamist
ja poris solberdamist saatis toredate matkakaaslaste sõbralik
aasimine. Ajaliselt klappis matka teostus orhideede õitsemisajaga nii et pea kõiki leide, peale mõne üksiku erandi, saime
Operaator Ardi (vasakul) ja matkajuht Arne Kivistik (paremal).
nende looduslikus kasvukohas ja õiteilus nautida.
... ja proovisime väliõpet
avarat ja ilusat maastikupilti sellest muidu soisest piirkonnast. Edasi
10. juulil istus koduajaloo huviliste seltskond jälle bussi ja suundus
läks teekond Aruvalla küla valdustesse. Hävinud Aruvalla mõisa asuseekord silmaga vaatama ja näpuga katsuma paiku, millest talvisel
kohta märgib puude allee ja sealt ligidalt on leitud muistne rauasuajal raamatukogu vestluslauas rääkisime. Seegi kord jäime enestelatuse koht. Vaidasoo külas peatusime üle 140 aasta vana koolimaja
le kindlaks ja trotsides selle suve kuumust otsisime üles oletatava
juures ning käisime ka ajaloomuistisena arvel olevas kalme asukoVaidasoo meteoriidikraatri asukoha ja tunnetasime kohapeal tuttavat
has. Oma rännaku lõpetasime Vaida mõisapargis ehk alal, kuhu see
pinnase õõtsumist jalge all. Kuna Pikavere mõisas toimus samal päekunagi rajati. Seal näitas Reet kaasavõetud pilte möödunud aegadest
val külastusmäng „Unustatud mõisad 2010“, siis haakusime Pikavere
ja endistest mõisaomanikest. Et talvised õppepäevad olid sisukad olkooli korraldatud ja sisustatud ettevõtmistesse. Endises mõisahoones
nud, näitas ka see, et külade esindajad said oma piirkonna tutvustaja praeguses koolimajas oli näitus kohaliku ajaloo kohta ning seletusi
misel ise giidina hakkama ja kaasas olnud nooremale põlvkonnale oli
jagas koolipapa Vaino Napp. Väga ilusas ja hooldatud pargis saime
meie ettevõtmine üsnagi huvitav.
osa laste poolt esitatud näitemängust ning nautisime kohvi kõrvale
Rännakud said teoks Kohaliku Omaalgatuse Programmist rahastaPikavere Pipstükke, millede valmistamisõpetuse võõrustajad meile
tud projektiga „Rännakud ajaloolisel maastikumustril“.
lahkelt kaasa andsid. Rahvasuus kutsutavat Tilgalossi ehk mõisa viinavabriku varemeid tutvustas meile nende praegune omanik. PikaKaia Pilvik
verest suundusime ehedasse Pätsu-aegsesse Suursoo külla. Tee sinna
projekti juht
kulges mööda kruusaseljandikku. Enesele üllatusena võisime nautida
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1. septembri aktused:

JÜRI GÜMNAASIUM - 30
VILISTLASTE KOKKUTULEK TOIMUB
23.OKTOOBRIL 2010
JÜRI GÜMNAASIUMIS
LASTE TN 3, JÜRI

Vaida Põhikool
kell 10.00
Lagedi Põhikool
kell10.00

KAVAS:
KELL 8-16
KELL 8-16

UJULA KASUTAMISE VÕIMALUS
VÕIMALUS PÜSTITADA JG UJUMISREKORD
DISTANTSIL 50M
KELL 10
VEEKORVPALLI VÕISTLUS (JG VS VIL)
KELL 12-13.30 ERINEVAD TÖÖTOAD
KELL 13.30
ESINEVAD KOOLITEATRID
KELL 11-14.30 KOOLILÕUNA
KELL 16
VASTUVÕTT ENDISTELE JA
PRAEGUSTELE KOOLITÖÖTAJATELE
KELL 17
AKTUS
KELL 18.30
KLASSIJUHATAJATUNNID VILISTLASTELE
LENDUDE PILDISTAMISED
KELL 20 - 02 PIDU VÕIMLAS

INFO JA REGISTREERIMINE (PIDU, TÖÖTOAD) ALATES
1.SEPTEMBRIST 2010 WWW.VILISTLANE.EE.

Eralasteaed (vene õppekeelega) kutsub
lapsi vanuses 2,5 eluaastat.
Oma töös tugineme Montessori pedagoogika
printsiipidele, mis on välja töötatud itaalia arsti,
filosoofi, pedagoogi ja psühholoogi Maria Montessori poolt.
Igas lapses näeme ainulaadset isiksust, kellel on
oma vajadused. Aitame last tema arengus, luues
selleks soodsad tingimused. Meie lasteaed asub
Lasnamäel.
Tel. 503 1674, 634 4128
www.montessori.ee
www.montessoricentre.eu

Õpikute ja töövihikute väljastamine
Jüri gümnaasiumis 2010/2011. õa.
Iga õpilane (või lapsevanem) laenutab õpikud õppekirjanduse kogust individuaalselt.
1.–9. klasside õpilastele on õpikud ja töövihikud tasuta.
10.–12. klassi õpilastele on õpikud tasuta.
10.–12. klasside õpilastele esitatakse arved töövihikute eest tasumiseks kolmandal
koolinädalal (13.–17. sept). Tasumise tähtaeg 1. oktoober 2010.
1. klassile annab õpikud, töövihikud ja tööraamatud klassijuhataja 1. septembril.
16. august
9.00 – 15.00
2. klass
17. august
9.00 – 15.00
3. klass
18. august
9.00 – 15.00
4. klass
19. august
9.00 – 15.00
5. klass
23. august
9.00 – 15.00
6. klass
24. august
9.00 – 15.00
7. klass
25. august
9.00 – 15.00
8. klass
26. august
9.00 – 15.00
9. klass
27. august
9.00 – 15.00
10. klass
30. august
9.00 – 15.00
11. klass
31. august
9.00 – 15.00
12. klass
Palume õpikute ja töövihikute väljastamise ajakavast täpselt kinni pidada!
Õpikute laenutamine toimub Jüri raamatukogu lugejakaardi esitamisel.
Lisainfo tel 622 4214, e-mail: liina.hergauk@jyri.edu.ee.
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Spordikeskuse 4. hooaeg pakub
vallarahvale rohkeid võimalusi

U

urisime, milliseks kujuneb algav
sügistalvine hooaeg Jüri spordikeskusele ja mida vallarahvale ollakse valmis
pakkuma. Keset palavat suveaega vastas
minu küsimustele spordikeskuse juhataja Jens Vendel. Leidsime spordihoonega
sama katuse all asuva Jüri raamatukogu
jaheda saali ning vestlesime spordikeskuse rahva ootustest ning soovidest.
Jens Vendel, Rae valla Spordikeskuse juhataja:
„Suures plaanis jagunevad meie spordikeskuse kasutajad 3-4 suureks rühmaks. Kõik
need rühmad on oma erinevate nõudmistega
ning vajadustega. Peame olema üsna paind-

likud, et kõigile neile oma sporditeenuste
valikuga sobida. Oma suure koormuse annab
meile samas majas asuv Jüri gümnaasium.
Õpilaste suurim keskuse kasutusaeg jääb
hommikust pärastlõunani, sealt alates tulevad juba spordiklubid lastetreeningutega.
Valla spordiklubid pakuvad täiskasvanutele
oma erinevaid treeningprogramme pärast
kuut õhtul ning veel jääb n-ö tavakasutaja,
kes käib ujulas või jõusaalis. Klientide kasvu
saame ikka oodata sellest viimasest tarbijagrupist. Saame nentida, et masuaeg on tublisti kahandanud selle tarbijaskonna võimalusi.
Majanduses toimuv ebakindlus annab ennast
tunda ka spordikeskuse kliendi juures. Samas
praegu ringi vaadates tundub, et selle suve
soojad ilmad on veelgi kärpinud klientide külastusarvu, kuid see on juba normaalne asjade
kulg. Suveaeg ongi meil selline vaiksem periood ning me ise valmistume juba algavaks
sügiseks. Püüame ka sellel aastal midagi uut
pakkuda oma klientidele. Selle sügise nn
maasikas on võib olla Bodypump-treening,
mida on meilt ka palju küsitud. Treeneriks on
lubanud tulla personaaltreener Marek Sooäär
Artic Spordist. Kes teda teab, on väga tree-

ningutega rahule jäänud. Sinna oleme juba
valmis rahvast registreerima alates septembrist, treeningud algavad oktoobrikuus. Selle
treeningu juurde võiks mainida ka olemaolevat litsentsi, ilma milleta ei tohiks Bodypumpi teha. Idee on ülemaailmses treeningprogrammis, mida võid erinevatel kontinentidel
harrastada ja saad ikka sama kvaliteetse treeninguprogrammi läbida. Eelmisest aastast
tahaks esile tõsta Pilatese treengut, mis läks
ilusasti käima ja on ka meie sellesügiseste
treeningute nimekirjas. Samas Bailatino on
treenig, mille rahvas on hästi omaks võtnud.
Täpne valik Rae valla spordikeskuse võimalustest on meie kodulehel www.raespordikeskus.ee, kus on palju muudki infot kui ainult
treeninguprogrammid.
Eks täiskasvanud klient soovib tulla rohkem pärast tööd kohe spordikeskusesse ning
ajad on treeninguteks päris tihedalt täis just
õhtul kella 6–8 ümber. Julgustaks nüüd inimesi tulema ka ujulasse ning jõusaali veidi
hilisemal ajal, nii kella 8–9 vahel õhtul, sest
keskus on avatud kella 22.00ni.“
Vestluse pani kirja Rae Sõnumite toimetaja

Ootame kõiki lapsi lastejooksudele
22. augustil kell 11.00 Peetri kooli staadionile.

Vanusegrupid: 1–3 aastat, 4–5 aastat ja 6–7 aastat.
Distants: 1 staadioni ring = 250 m
Kõikidele lõpetajatele diplomid ja auhinnad.
Osavõtt TASUTA.
Registreerimine lõpeb 22.08.2010 kell 10.45.
Registreerimine Urmas 513 2072 või urmas.poldre@jyri.edu.ee
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Koolialguse eri 10 = 12
Kõikidel septembris ostetud õpilaste ja noorte (kuni 22. a)
10x kaartidel on 12 kasutuskorda.
DanceAct tantsustuudio
Alustab bailatino treeningutega 5. septembril. Registreeru
trenni juba nüüd www.danceact.ee
Aeroobika ja pilates
Treeningtunnid algavad 6. septembril. Esmaspäeviti ja kolmapäeviti 19.00 toimub pilates edasijõudnutele ning teisipäeviti ja neljapäeviti 19.00 pilates algajatele. Esmaspäeviti ja
kolmapäeviti 20.00 toimub aeroobika. Treeneriks Kristi Pedaru.
Juudoklubi MIKATA
Laste treeningtunnid algavad 6. septembril. Täiskasvanute
enesekaitsekursus alustab 12. septembril.
Info ja registreerimine meili teel krister@parbo.ee või helistades telefonil 5648 4950.
Sporttantsuklubi Palestra ootab trenni väikeseid tüdrukuid
Treeningtunnid algavad 6. septembril ja toimuvad esmaspäeviti ning neljapäeviti 14.30.
Info ja registreerimine meili teel palestra@palestra.ee või
helistades telefonil 512 2220.
Laste tervisestuudio
Individuaalsed ujumis- ning võimlemistunnid algavad 6.
septembril. Info ja registreerimine telefonil 507 9260.
Vesiaeroobika
Treeningtunnid algavad 7. septembril ning toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti 17.30 ja 18.45. Treener Maiu Herzmann.
Indrek Sei ujumiskool
Treeningtunnid algavad 7. septembril. Treener assistent
Britta Westholm.
Info ja registreerimine meili teel brittawest@hotmail.com
või helistades telefonil 5559 6663.
Spordiklubi Fortuna
Kutsub 6–14-aastaseid lapsi tegelema ujumise ja lestaujumisega. Treeningtunnid algavad 8. septembril.
Info ja registreerimine meili teel info@skfortuna.ee või helistades telefonil 5569 2569.
Bodypump Les Mills
Treeningtunnid algavad 3. oktoobril ja toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti 18.00 ning pühapäeviti 19.00. Treener Marek Sooäär.
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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.
Personaalne juhendaja tennises Ken Leinus. On juhendanud
nii lapsi (alates 4. eluaastast) kui ka harrastajaid ja võistlus
sportlasi. Sobiva aja saate kokku leppida, kui kirjutate ken.
leinus@gmail.com või helistate numbril 528 0973.
Tee oma sõbrale sportlik kingitus
Milleks joosta mööda poode, kulutades palju väärtuslikku
aega ja otsida seda “midagi”. Meie oleme selle teinud Teile
palju lihtsamaks. Meilt saab osta 250.- või 500.- krooni väärtuses kinkekaarte ja rõõmustada nendega oma sõpru või sugulasi. Sellist kingitust väärib iga sõber!
Too sõber trenni
Tuues meile uue kliendi, kes ostab endale 10x või kuukaardi,
saab klienditooja oma 10x või kuukaardi poole hinnaga. Kehtib ainult sihtgrupiti – laps toob lapse, nooruk toob nooruki,
täiskasvanu toob täiskasvanu ja pensionär toob pensionäri.
Pensionäride soodusujumine
Esmaspäevast reedeni ajavahemikul 14.00–16.00 on Rae
valla pensionäridel võimalik osta 1,5-tunnine ujulapääse 10
krooni eest. Sooduspileti ostmisel on vaja esitada pensionitunnistus.
Massaaž
Tervist ja töövõimet taastavaid massaaže pakuvad Teile oma
ala professionaalid Anni Sarv 5345 2070 ja Raina Sinisalu
5332 8192.
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
nõupidamisteruumis. 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 neljapäeviti 18.00 Jüri spordihoones
koos käia. Täpsemat informatsiooni saate helistades telefonil
506 4338.

Külasta ka meie kodulehte
www.raespordikeskus.ee
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judo trenni!
kutsubkutsub
juudo
trenni!

Kutsume
septembrist
Pakume
... 2010 judo treeningutele kõiki poisse, tüdrukuid, mehi, naisi. Täpsem
info ja registreerimine telefonil 56 48 49 50 või e-post krister@parbo.ee

• Juudotreeningud lastele alates 4. eluaastast

Mikata Judokool on Rae valla suurim spordiklubi, hetkel harjutab meie klubis kolme õpetaja
kuni täiskasvanuteni
juures, kaheksas treeningrühmas ligi 140 judo ja enesekaitse huvilist. Tegutseme Rae vallas
Jüri Spordihoones
ja Peetri Lasteaed-Põhikoolis.
Septembrist
2010 avame eri vanuses
• Enesekaitsetreeningud
alates
15. eluaastast
algajatele mitmeid treeningrühmi.

• Enesekaitse personaaltreeningud

Pakume.....

Kas tead, et ...

• Juudo
Judo treeningud
lastelepopulaarsem
alates 4. eluaastast spordiala
kuni täiskasvanuteni
on kõige
 Enesekaitse treeningud alates 15. eluaastast
vallapersonaaltreeningud
laste seas
 Rae
Enesekaitse

• Juudo on maailma kõige levinum kahevõitlusala
• Juudo – see on eluviis
Kas tead, et ....
• Juudo on suurepärane viis treenida oma keha ja vaimu
• Juudo
Judo on kõige
spordiala Rae valla laste seas
on populaarsem
enesekaitsesüsteem
 Judo on maailma kõige levinum kahevõitlusala
•
Juudo
on
kultuur
 Judo – see on eluviis
• Juudo
Judo on suurepärane
on sportviis treenida oma keha ja vaimu
 Judo on enesekaitse süsteem
on kasvatussüsteem
• Juudo
Judo on kultuur



Judo on sport
Judo on kasvatussüsteem

august 2010

Kutsume septembrist 2010 juudo
treeningutele kõiki poisse, tüdrukuid,
mehi, naisi. Täpsem info ja registreerimine telefonil 5648 4950 või e-post
krister@parbo.ee.
Mikata Judokool on Rae valla suurim spordiklubi, hetkel harjutab meie
klubis kolme õpetaja juures, kaheksas
treeningrühmas ligi 140 juudo- ja enesekaitsehuvilist. Tegutseme Rae vallas
Jüri spordihoones ja Peetri lasteaiaspõhikoolis. Septembrist 2010 avame
eri vanuses algajatele mitmeid treeningrühmi.

Internetikodu www.mikata.ee
Tel 5648 4950
e-post krister@parbo.ee
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Veteranide EM-ilt tuli Rae
valda kaks medalit

Pronksmedali võitnud Eesti naiskond jooksus 4 x 100m. Pildi autor Jürgen Lamp.

Seekordsed veteranide Euroopa meistrivõistlused toimusid Ungari kirdeosas 50
kilomeetrit Debrecenist põhja poole jäävas
Nyiregyhaza ligi 100 000 elanikuga sportlikus linnakeses. Neljakümne kuue liikmelises
Eesti võistkonnas osales sel aastal ka kaks
Rae valla sportlast: Lagedil elav Loo gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Mari
Piir ja Järvekülas elav Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Urmas Põldre.
Mari Piir, kes on Rae vallale veteranide
võistlustel au ja kuulsust toonud palju kordi,
osales seekord 100 meetri jooksus, seitsmevõistluses, kaugushüppes ning 4 x100 meetri ja 4 x 400 meetri teatejooksudes. Urmas
Põldre tegi kaasa kolmel jooksudistantsil
1500 meetri, 5000 meetri ning 10 000 meetri
jooksus.
Mari oli võidukas nagu alati: N40 vanuseklassis jooksis koos Kersti Lepiku, Tiia Eeskivi ja Helle Tuhklaga välja 4 x100 meetri
pronksmedali Venemaa ja Suurbritannia järel, kellele jäädi alla alles lõpuruudustikus.
Lisaks 4 x 400 meetri jooksus, kus Epp Loorents vahetas Kersti Lepiku välja, võideldi
naiskonnaga välja koguni hõbemedal Venemaa koondise järel. Väikese Eesti jaoks
ühes vanusegrupis medaliheitlusse sekkuva
teatejooksutiimi kokkupanemine on alati
suur väljakutse, sest valida on väga väheste

kiirete vahel. Seda suurem uhkus on iga saavutatud medal.
Seitsmevõistluses oli Mari Piir seitsmes,
kaugushüppes viieteistkümnes ning 100
meetri jooksus üheteistkümnes.
Urmas oli kuues 5000 meetri jooksus,
seitsmes 10 000 meetris ning kaheteistkümnes 1500 meetri jooksus.

Eesti delegatsioon esines taas kord võistlustel muljetavaldavalt, medalite arvestuses
oli Eesti tublim väikeriik kümnendal kohal,
saavutades 18 esikohta, 8 teist kohta ja 5 kolmandat kohta.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi sporditöö juht

Jalgrattakross Jüri Sügis
Võistlus toimub Jüris
kirikupargis ja selle
ümbruses
17.10.2010 kell 12.00
Vanuseklassid ja stardimaksud:
N/M-12
30.N/M-14, N/M- 16
50.N/M-18
75.U- 23, N/M- Eliit,
100.Sport, Sen 1,
Sen 2, Sen 3

Autasustatakse iga vanuseklassi
kolme parimat.
Stardimaksude tasumine toimub
17.10.2010 stardipaigas.
Info tel 515 5751 või
e- posti aadressil
kaupo@cosmos.ee
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Augustikuu uudiskirjandus
Minu London

Anu Samarüütel-Long
Moekunstnikust autor jutustab loo, kuidas ta 38
aasta vanuselt avastas, et see, mida alati oma elus
teha oli tahtnud ja mida tegi, ei langenud üldse
kokku ning kuidas ta otsustas kõike uuesti alata:
temast sai taas üliõpilane, seekord maailma kuulsaimas moekoolis Londoni Central Saint Martins
College´is. Jutt on suurtest ja väikestest argiimedest maailma kõige inspireerivamas linnas.

101 Eesti popmuusika albumit
Mart Juur

Raamat räägib Eesti popmuusika minevikust
ja tänapäevast, tutvustades albumeid, mis võiks
olla igas kodus, arvutis või iPodis. Autori rangelt
subjektiivsel valikul jõudsid raamatusse just
need ja jäid välja mõned teised väärt albumid.

Eesti tikand: 280 rahvuslikku
mustrit
Elo Lutsepp ja Irina Tammis

Käesolevasse raamatusse on mustreid korjatud, lahti kirjutatud ja tõlgitud nii vanaema või
mõne tuttava tikitud esemetelt kui ka varem välja
antud trükistest, mis nüüd juba vaat et rariteediks
muutunud ja hea õnne korral vaid raamatukogudest leitavad. Kokku on raamatus 220 ajaloolist
ja 60 uut tikandimustrit 82 mustrilehel.

Kultaste saaga: kirjutamata memuaare
Koostanud Mall Jõgi

“Kultaste saaga” pole ainult isa ja tütre lugu,
see on ühe eesti perekonna saatusesaaga meie
rahvale ränkadel ja keerulistel aastakümnetel.
Nikolai Kultas asutas alla kolmekümnese noore
mehena Tallinna kesklinnas elegantse kohviku,
mille peremees ta sai olla vaid pisut üle kolme
aasta. Siis tuli nõukogude võim, kohvik natsionaliseeriti ja peatselt küüditati kogu Kultaste pere.

Kui me hobusevargil käisime
Per Petterson

1948. aastal veedab 15-aastane Trond suve koos
isaga maal. Ootamatud sündmused muudavad aga
tema elu igaveseks. Ühel hommikul lähevad kaks
poissi seiklema – hobusevargile. Trond ei tea midagi oma sõbra peret tabanud tragöödiast, millega algas kahe perekonna lagunemine. Juba vana
mehena ostab Trond vana maja kaugel linnadest
ja inimestest. Seal viib saatus ta kokku inimesega sellest kaugest suvest ning valusad mälestused
sunnivad teda vaatama tagasi nendele päevadele.

Mänguasjad jutustavad: 20. sajandi Eesti mänguasjade lood
Tiia Toomet

Mänguasjad, millest raamatus räägitakse, pärinevad enamasti 20. sajandist, mis ei olnud eesti
rahva jaoks just rahulik periood. Sellesse kaunisse ja sisukasse albumisse on Tiia Toomet üles
kirjutanud peamiselt Tartu mänguasjamuuseumi,
aga ka Tallinna lastemuuseumi ja nii mõnegi eraisikule kuuluva mänguasja lood.

Pääsemine helgest tulevikust
Heinz Valk

Heinz Valgu sõnul ei ole see tema elulooraamat,
vaid põgus pilguheit tema kõige tegusamatele aastatele alates tudengipõlve tormlemistest ja lõpetades Eesti iseseisvuse taastamisele kaasaaitamisega.
Raamatus keskendub ta tegemistele, mis seostuvad
Eesti ühiskondlikus elus toimunuga ning mida iseloomustab leppimatus võõrvõimu surve, vägivalla
ja totrustega ning püüd hoida vabana oma vaimu,
mis oli omane enamikule eesti loovharitlastest.

Kadunud oaas
Paul Sussman

Aastal 2153 eKr viivad kaheksa Egiptuse
preestrit saladuskatte all kõrbesse kummalise
objekti. Kuu aega hiljem, olles oma ülesande
täitnud, lõikavad nad üksteisel kõri läbi... 1986.
aastal stardib Albaaniast Sudaani poole teele saladuslik lennuk, mis läheb kuskil Sahara kohal
kaduma... Tänapäeval leiavad beduiinid kõrbest
mumifitseerunud laiba, kelle juurest nad avastavad filmirulli ja kummalise hieroglüüfiga tillukese savist obeliski...
Need kolm sündmust ei oma esmapilgul mingit seost. Kui Freya Hannen sõidab Egiptusesse
oma kõrbeteadlasest õe matusele, kes on teadmata põhjusel enesetapu teinud, ei oska ta aimatagi,
et need võivad kuidagi tema elu mõjutada. Ometi
võtab ta elu nüüd ootamatu pöörde ning aegapidi
avaneb jahmatav saladus.

Torm

Lauri Vahtre
Hoogne ja kaasakiskuv romaan „Torm“, mis
on ühtaegu nii põnevus- kui ka hoiatuslugu, viib
lugeja ettearvamatute sündmuste keerisesse Kuubal, Ameerika Ühendriikides ja Euroopa eri paigus. Peategelasel, Eesti ministeeriumiametnikul
Adam Saksal tuleb tegeleda nii maailma päästmise kui omaenda sassis elusuhete harutamisega,
ning kõike seda grandioosse katastroofi taustal,
mis toob ilmsiks, kui õhuke on tsivilisatsioon
meie ümber ja kui kergesti võib puruneda inimlikkus meie sees.
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E-raamatukogu võimalused
Üha enam on interneti kasutajaid, nüüd
pääseb ka raamatukogusse internetis. Raamatukogude veebipõhine infosüsteem URRAM
muudab raamatukoguga suhtlemise lihtsamaks. URRAM on kättesaadav aadressil
www.lugeja.ee.
Veebipõhise infosüsteemi kasutamiseks
on vaja kasutajatunnust ning parooli või
ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat. URRAMis saab vaadata oma isikuandmeid, mis on
raamatukogu kasutusse antud. Näeb ka seda,
mida on laenutatud, millal on laenutustähtaeg. Kui on vaja raamatuid pikendada, tuleb
raamatukoguga suhelda. Seda võib teha ka
e-mailitsi.
Üks väga praktiline võimalus, mida Urram
pakub, on raamatute otsimine. Raamatuid
võib otsida autori, pealkirja, keele, märksõna ja laadi järgi. Programm näitab ära, kas
raamatukogul on otsitav raamat olemas ning
kas see on saadaval või välja laenutatud. Internetis on võimalik ennast laenutatud raamatu lugemisjärjekorda panna ning soovi
korral ka jälgida, milline on parajasti koht
järjekorras. Teada ju on, et mõne raamatu
puhul võib järjekord olla vägagi pikk.
Kui raamatukogul on olemas lugeja mei-

liaadress, siis antakse talle ka meili teel
teada, kui järjekord on temani jõudnud, Otsingut võib kasutada ka lugeja.ee kasutajakontot omamata. Samuti on kõigil võimalik
näha laenutuste edetabelit. Septembris peaks
valmima URRAM-i lisana kodulooportaal
koduloolise materjali jaoks.
Soovitud raamatu puudumisel kodulähedases raamatukogus võib selle laenutada
mõnest teisest Rae valla raamatukogust.
Et raamatukogu kasutamine oleks lihtsam, pakutakse kasutajakoolitust. Seda võib
küsida ka elektrooniliste kataloogide ja andmebaaside kasutamise põhimõtete kohta.
Lugemisaastaga seoses pakub Vaida raamatukogu lugejatele võimalust soovitada
oma lemmikraamatut teistele lugejatele.
Vaida raamatukogusse saabunud uudiskirjandusega ja raamatukogu uudistega saab tutvuda mitteametlikul kodulehel
http://vaidaraamatukogu.weebly.com
Sügise hakul kappe ja riiuleid koristades
tasub üle vaadata ka oma raamaturiiulid, ehk
leiate sealt mõne raamatu, mis ootab raamatukogusse tagastamist.

Jüri raamatukogu teavitab oma lugejaid, et
alates 1. septembrist läheme tagasi tavapärasele
lahtiolekuajale:
E, K 11.00–19.00
T, N, R 10.00–18.00
L 10.00–14.00
Peetri raamatukogu läheb suviselt tööajalt
tavapärasele alates 15. augustist, avatud taas:
E, T, N, R 10.00–18.00
K 11.00–19.00
L 10.00–14.00
Tuletame ühtlasi lehelugejale meelde, et Peetri
raamatukogu ei ole ainult kooliraamatukogu.
Teenindame kõiki soovijaid!

Vaida ja Lagedi
raamatukogude
suvised lahtiolekuajad
Vaida raamatukogu on
avatud igal tööpäeval 11.00–
18.00.
Augustis on raamatukogu
laupäeval suletud.
Pühapäev on puhkepäev.
Lagedi raamatukogu
on avatud teisipäeval,
kolmapäeval 10.00–17.00,
neljapäeval 10.00–18.00,
reedel 10.00–17.00,
laupäeval 10.00–14.00.
Augustis
on raamatukogu
esmaspäeval
suletud.

Reet Raudkepp
Vaida raamatukogu juhataja

VÕLANÕUSTAJA
Teenuse arendamist toetab Rae vald ja

JÜRIS aadressil Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9,
I korrus KUU TEISEL ja VIIMASEL NELJAPÄEVAL (augustis vastavalt 12. ja 26. jne), samuti teistes
Harjumaa valdades ning Tallinnas. Vali vajaduse korral endale sobivaim koht. Teenuse ja vastuvõtuaegade
kohta lugege täpsemalt aadressilt www.restart.okas.ee
või helistage.
Eelregistreerimine ja info võlanõustaja telefonil
5696 4396. Esimesele kohtumisele võtke kaasa kõik
olemasolevad võlanõuded ja võlgnevusega seotud kirjavahetus.
MTÜ Restart nõustamise tunni hind on 250 krooni. Kliendid, kes vajavad teenust, kuid kellel puudub
võimalus tasuliseks teenuseks, saavad pöörduda toetuse taotlusega kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna
poole.
ÄRGE LASKE PROBLEEMIDEL KASVADA
ÜLE PEA, HAKKAME TEGUTSEMA!
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Hambaravihüvitis, kellele?
H

ambaravihüvitise maksmise kord
pole 2010. aastal muutunud, kuid
iga päeva tuleb juurde inimesi, kellele
on see uus võimalus oma kulude ohjamiseks.
300-kroonist hambaravihüvitist saavad
alates 01.01.2010 taotleda inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel määratud töövõimetus- või vanaduspension, ning üle 63-aastased kindlustatud
isikud. Kõrgendatud määras ehk 450 krooni
suurust hüvitist makstakse endiselt rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja neile,
kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadus.
Haigekassa hüvitab jätkuvalt 63-aastastele ja vanematele ravikindlustust omavatele
isikutele, vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele kord kolme aasta
jooksul 4000 krooni hambaproteeside maksumusest.
Kõik kindlustatud isikud, kes eelneva kolme aasta jooksul on kasutanud hambaarsti
teenuseid, kuid pole veel hambaravihüvitist
taotlenud, saavad seda teha veel kolme aasta
jooksul pärast hambaravi teenuse saamist.
Hambaravihüvitise maksmist reguleerib
sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 145.
Hüvitise taotlemiseks esitab kindlustatu haigekassale avalduse ja hambaravi eest
tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.
Rasedad lisavad avaldusele veel rasedust
tõendava arstitõendi.
Tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud
suurenenud hambaraviteenuse vajadusega

isikud lisavad arstitõendi, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust.
Inimesel on õigus ravikindlustuse seaduse
paragrahvis 3 lõikes 4 nimetatud hüvitisele,
kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse
saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:
1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe
ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade kirurgiline
ravi;
4) protseduur (endoskoopia, anesteesia ja
muu), mille käigus on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike
(abstsess, flegmoon) haiglaravi.

Hüvitise saamise tingimused

Hüvitist taotleval inimesel peab hambaraviteenuse osutamise hetkel olema kehtiv
ravikindlustus.

Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise kohast. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti juurde ükskõik
millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis.
Kulutus peab aga kindlasti olema tõendatud
korrektse hambaraviteenuse eest tasumist
tõendava originaaldokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise taotlemise
avaldused võib saata posti teel või tuua ise
haigekassa piirkondlikku osakonda. Avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa koduleheküljel. Haigekassa
blankette väljastavad, edastavad ja abistavad
nende täitmisel ka maavalitsused.
Haigekassa kannab hambaraviteenuse
hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele hiljemalt kuue kuu jooksul avalduse laekumisest.
Hüvitis makstakse välja hüvitise saaja
kontole või kolmanda isiku (nt abikaasa,
ema, lapse) kontole.
Hambaraviteenuse hüvitist saab taotleda
ka tagantjärele kuni 3 aasta jooksul.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist kalendriaasta eest ühe
temale soodsama määra ulatuses. Näiteks
vähemalt 19-aastasel rasedal on õigus saada hüvitist 450 krooni ulatuses, suurenenud
hanbaraviteenuse vajadusega 65-aastasel
töövõimetuspensionäril samuti 450 krooni
ulatuses.
Kasutamata hambaraviteenuse hüvitis ei
kandu järgmisesse aastasse.
Aive Eha
Eesti Haigekassa Harju osakonna
usaldusarst
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Hei, koolinoored vanuses 15-18 aastat
– tulge avastage maailma!
Aasta USAs, Moldovas,
LAVis, Lõuna-Koreas, Jaapanis... Tundub põnev, kuid paberimajandus näib keeruline?
Tegelikult on kõik lihtsamast
lihtsam.
Pead ära täitma taotlusankeedi, millele lisaks kirjutad väikese loo endast, teed viimase
koolitunnistuse koopia, palud
kellelgi soovituskirja kirjutada,
käid pere- või kooliarsti juures
terviselehte küsimas ning lisad
taotlemismaksu maksekinnituse koopia ümbrikusse ja saadad
kõik selle YFU Eesti Tallinna
kontorisse. On ju lihtne?! Kuigi,
nende dokumentide kokkusaamine võtab natuke aega... Pärast
seda saad kutse Valimispäevale.
Kõlab veidi hirmuäratavalt?
Ära karda, sel päeval saad palju
nalja, tutvud endasuguste vahetusaastale tahtjatega ning kuuled juba vahetusaastal käinute
kogemustest ja humoorikatest
seiklustest. Süüa saad ka. Mäletan, et minu Valimispäeval, mis
toimus 100 aastat tagasi, oli 1
poiss ning kari tüdrukuid. Poisid, võtke julgus kokku ja minge!
Sellest hoolimata sain tuttavaks uskumatute
inimestega, kellega suhtlen siiani.
Valmispäeva läbinud, kirjutad alla lepingule ning saad vastu rahvusvahelise faili,
mille täidad ära ning mille alusel otsitakse
sulle vahetuspere. Pärast seda on sinupoolsed paberimajandused läbi ning jääb üle oodata ELOt.
Eelorientatsioon on üritus, millest sa ei
tahaks ilma jääda. See on 3-päevane uskumatu seiklus, kus sulle tehakse absoluutselt
kõik n-ö puust ette ja punaseks alates sellest,
mis riideid kaasa võtta, kuni selleni, kuidas
õnnetuse korral toimida. Loomulikult käib
töö ja vile koos ning nende 3 päeva jooksul
saad tuttavaks kõigi väljaminevate vahetus
õpilastega ja on palju erinevaid üritusi igal
õhtul. Vägagi meeldejääv on ELOvisioon
või näiteks külalised välismaalt... Üritus,
mida oodata.
Enne kui arugi saad, oled juba uues riigis
ning sind võtab vastu su uus pere ning tore
YFU seltskond. Kummaline ümbrus, tuhanded küsimused sinust ja Eestist, esimesed
tutvused ja keelepraktika... Kõik on kui unenäos, ainukese vahega, et sa oled tõesti seal
ja toimuv on tõeline. Ja aastaalguse seminar
(AAS)... Riigiti erinev, kuid igal pool vahva
ja põnev. Seal saad aimu oma vahetusmaast

ning sealsetest inimestest, Moldovas seletati
meile ka koolisüsteemist ning isegi poliitikast. Inimesed, kes seda korraldavad, aitavad sind igati ning annavad alati nõu.
Oh koolikell, oh koolikell, millal sina
tuled ehk peale AASi lähed kooli. Kõik on
imestunud, miks sa tulid selleks aastaks
Moldovasse või Jaapanisse või USAsse,
ja küsivad kõike: sinu elust Eestis, milline
Eesti on, mis on meil teistusugune... Kuna
kohe ei tule kõik meelde, siis aasta jooksul
suudad sa inimesi mitu korda üllatada.
Poole aasta möödudes sõidad KASile. Keskaasta seminarile. Üks aasta käisid USAs olnud vahetusõpilased Hawaiil,
Belgias mindi nädalaks laevale, Moldovas
olnud õpilased saadeti Rumeeniasse, kuhu
tulid lisaks õpilased Kreekast, Bulgaariast
ja Rumeeniast. Kokku oli meid 15, sakslased ülekaalus muidugi. Tüüpiline. KASil
jagad oma rõõme ja valusid möödunust ja
ettekujutusi järgnevaks pooleks aastaks ja
loomulikult saad tuttavateks suurepäraste inimestega üle maailma. Kuna meid oli
Rumeenias 15, siis olime kõikjal kambakesi
koos ning arutlesime igasugustel teemadel.
Kõige põnevam oli vaadata kõikide etteasteid oma vahetusmaast ja saime paljugi huvitavat teada. Raske oli lahkuda, kuid ...
Järsku on käes see aeg, mil pead kohvrid

pakkima ning kõigiga hüvasti jätma. Algab
kojuminek. Eurooplastele toimub enne seda
YES, aastalõpu seminar, mis toimub nädal
aega Saksamaal töötubade ja vahvate õhtuste üritustega. Ligi 500 noort koos ühes
kohas võib tunduda hullumeelsena, kuid
muud moodi ei kujutaks YESi ette. Viimasel
päeval toimub suur seminar, kus sõna saavad võtta kõik tahtjad. 2009. aasta seminari
teema oli “Freedom of Expression” ning pidime avaldama arvamust, kas seda vabadust
tuleks piirata või mitte. Vastuseid oli seinast
seina.
Pärast YESi algab eestlastele 32-tunnine
bussireis koju. Olgugi et kirusime pidevalt
ja ühel bussil läks konditsioneer katki, oli nii
lõbus ja naerukrampiderohke, et kõik valud
on nüüdseks mälust pühitud. Ning täpp i-le
on JO, järelorientastioon, kus võetakse kogu
toimunu kokku ja teid pühitsetakse Jubinateks YFUle ainuomase tseremooniaga.
Tekkis kiusatus?! Nagu Oscar Wilde kirjutas „Dorian Grey portrees“: „Ainus viis
kiusatusest vabaneda on sellele järele anda.“
Seega, kompsud kätte ning laia maailma.
It’s all worth the risk.
Malle Kolk
YFU Eesti vabatahtlik ja endine
vahetusõpilane Moldovas
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Keskkonnaalased teated
Rae vallas
1. Võeti vastutusele 12 kinnistuomanikku (s.h 2
juriidilist isikut), kes jätsid agrotehniliselt õigel ajal
niitmata muru ja rohu või tegemata umbrohutõrje.
2. Võeti vastutusele 1 isik, kelle koera pidamine häiris
avalikku korda ning teiste isikute rahu ja turvalisust;
3. Algatati 12 väärteomenetlust kinnistuomanike suhtes, kes jätsid agrotehniliselt õigel ajal niitmata muru
ja rohu või tegemata umbrohutõrje;
4. Algatati 1 väärteomenetlus rohket suitsu tegeva lõkke pärast Jüri alevikus.
Peetri külas on algatatud 7 väärteomenetlust kinnistutel umbrohutõrje tegemata jätmises ning agrotehniliselt
õigel ajal niitma muru ja rohu faktides.
Õiguserikkumiste kahtluse korral palume pöörduda
Rae Vallavalitsuse keskkonnateenistuse poole. Kui on
võimalik soovitame teha fotosid ning saata need aadressil keskkond@rae.ee, lisades enda kontaktandmed.
Peeter Liinsoo
Rae Vallavalitsus
keskkonnajärelevalve spetsialist
6056 786, 5621 9291
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MTÜ Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing

Teadaanne:

Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing
palub teil teavitada oma maakonna, valla,
linna elanikke küülikute viirushaiguse, müksomatoosi kiirest levikust ning haiguse ennetamise võimalustest.
Küülikute müksomatoos on taas levimas üle Eesti. Haigus ei
ole ravitav! Müksomatoos on sageli ägeda ja piinarikka kuluga
ning enamikul juhtudel lõpeb küüliku surmaga.Sel suvel on
juba esimesed haigusjuhud aset leidnud Jõgeva ja Tartu maakonnas. Haiguse ennetamiseks tuleb küülikud vaktsineerida.
Lubatud on tervete küülikute immuniseerimine, haiguse tunnustega loomi ei tohi vaktsineerida.Haiguse leviku piiramiseks
tuleb haigustunnustega küülikud hukata ja korjused hävitada.
Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing palub lasta oma
küülikud vaktsineerida müksomatoosi vastu sõltumata sellest,
kas neid peetakse õues või toas. Haiguse läbipõdenud ja ellu
jäänud küülikud jäävad haiguskandjateks, neil ei teki immuunsust. Sellised loomad jäävad nakkusallikaks kõikidele lähikonna küülikutele ning jänestele.
Müksomatoosist saab lähemalt lugeda aadressil http://www.
foxyrabbits.ee/haig_muksomatoos.htm.
Küsimuste korral kontakteeruge piirkondliku loomaarstiga või
Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühinguga (yhing@efba.ee).
Liia Taaler
EKAÜ esinaine
Tel 5612 0717, yhing@efba.ee, www.efba.ee

Josera koera- ja
kassitoidud.
Rae valla piires
kohaletoimetamine tasuta.
Informatsioon ja tellimine
tel 5645 1077
toidud@vapratee.ee

Aruküla tee 29 (samas hoones Konsumiga), Jüri alevik, Rae vald
Oleme avatud: E–R 10.00–20.00, L 10.00–16.00
Vastu võtab loomaarst Helena Trus.
Igakülgne veterinaarne abi teie lemmikloomale!
Tel 607 5885, 513 1714

REKLAAM
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Buldooser T-170 teenus

• teede ehitus
eerimine
• pinnase plan
ja
• vundamentide
e
in
tiikide lükkam
Hind kokkuleppel tel 5564 3493

MÜÜA TOLMUVABA FREESASFALTI
Ideaalne materjal teede ja platside remondiks, ehituseks.
Materjal ja transport väga soodsa hinnaga!
Väike auto 14 tonni – 1500.Suur auto 28 tonni – 2700.Vajadusel paigaldus ja konsultatsioon.
Andrus Kuiva tel. 5557 6087
andrus.kuiva@mail.ee

Otsin toredat ja usaldusväärset

lapsehoidjat

kahele rõõmsameelsele lapsele
(2-aastane tüdruk ja 4-aastane
poiss) Kiili vallas.
Hea, kui oleks auto kasutamise
võimalus.
Kontakteeruda aadressil
merikem50@hotmail.com või
telefonil 521 3936.

Otsime

koristajat
Assakule 1 kord nädalas.
Elumaja.
Vahendid olemas.
Telefon 513 6017.

Lasteaed Tõruke kuulutab välja konkursi

lasteaiaõpetaja ametikohale
lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja
asendamiseks.
Kandideerimistähtaeg: 24.08.2010
Kandideerimiseks: avaldus, CV, haridust
tõendavate dokumentide koopiad
toruke@rae.ee, 604 8338
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• Ekskavaator-koppade renditeenus
• Sõelutud mulla müük koos
kohaletoomisega
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
terviklahendusena
• Kõikvõimalikud kaeve- ja pinnasetööd
• Liiva, killustiku ja täitepinnase müük koos
kohaletoomisega
• Sõlmime eelkokkuleppeid ettevõtetega,
korteriühistutega ja eramaja omanikega
talviseks lumetõrjeks
Vaadake täpsemalt meie kodulehelt www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
GSM: 5384 5999
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Peetri küla
Rae vald 75312, HARJUMAA
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Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

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

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.
Palju erinevaid soodustusi!
Müügil aiakaubad ja
kaminapuud.
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?
Vana-Tartu mnt 20, Järveküla,
Rae vald.
Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L
10.00–16.00
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

Haljastus
• teede, haljasalade ja tiikide projekteerimine,
rajamine ning hooldus aasta ringi
• kivitööd
• kopatööd
• konteinerveod ning konteinerite rent
Müük, ehitus ning paigaldus:
• piirdeaiad
• prügimajad
• mahutid
• septikud ja imbväljakud
• lipumastid
• kasvuhooned
NB! Muruniitmine alates 0,15-0,5 kr/m²
Vaadake meie ideelahendusi ja tehtud töid
www.rkmteam.ee
Konsultatsioon ja lisainfo 5558 3483
info@rkmteam.ee
Abimees kõigil õuetöödel
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INFRABAU OÜ
#
#
#
#
#

FEKAALIVEDU
Tel 564 84863
indrek@radix.ee
www.radix.ee

Üldehitus
Siseviimistlus
Välistrasside ehitus
Elektritööd
Projekteerimine

Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee

OÜ LEXKAVAATOR
Teeme kõikvõimalikke pinnase- ja
kaevetöid. Teostame ka vee- ja kanalisatsiooniliitumisi liitumispunktist.
Lisaks teeme ka kõikvõimalikke taastamistöid (haljastus, asfalteerimine jne.)

OÜ LÕUNAEKSPERT

Laadurekskavaatorite rent, kallurite
rent, roomikekskavaatori rent, bobcat’i
rent, sõelutud mulla müük, liivamüük,
killustiku müük, täitepinnase müük.

Piirdeaedade ja väravate
ehitus, hooldus, remont.
Väravaautomaatika
paigaldamine.
Lipumastide müük ja
paigaldamine.

Tel 5191 4467, Thomas Puhk
Aavike tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee

Tel 509 7627
www.lounaekspert.ee

VAIDASOO
LIIVAKARJÄÄR
Ehituses kasutavate
täitematerjalide müük:
- Looduslik liiv, kruus

VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!
Vaata: www.vedu24.ee

- Sõelutud liiv, kruus
- Purukruus ja
kruuskillustik
Kontakt:
tel +372 5661 1011,
+372 615 2220
e-mail: infra@nordecon.com
www.nordecon.com

Müüa kvaliteetset
haljastus- ja täitemulda.
Hind sõltub kogusest,
küsi julgelt pakkumist.
Katti Järvsoo
Golfest AS
Rae vald, Harjumaa, 75302
GMS: +372 527 0580
fax: +372 662 6470
mail: muld@golfest.ee
www.golfest.ee
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KUULUTUSED
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ja aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate,
soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus,
tõmbeprobleemid, konsultatsioon.
Tel 515 0555.

Langetame teile ohtlikud puud, puhastame
territooriume võsast ja puidujäätmetest.
Teeme raietöid. Kontakt tel 525 0893 või
e-mail: info@vahergrupp.ee
Teen elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist
kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajaduse
korral projekti koostamine. Olemas vajalikud
litsentsid. Tel 516 5035.
Pottsepp, korstnapühkija. Küttekehade
remont Tel 558 8671.

Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40,
50 cm), brikett, koos koju toomisega.
Tel 501 8594.

Kasutatud autode kokkuost (1988.–2005.
a kõik automargid). Töötame ka puhkepäevadel. Sobiva pakkumise korral vormistamine ning maksmine kohapeal.
Tel 5819 0200, rain30@hot.ee

Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki
ja paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja raietöödel. Oma transport.
Tel 5663 6076.

Müüa garaaž Jüris, Rebase tn.
Tel 518 8607.

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee

Müüa loomasõnnikut 7t/1900 kr, 15t/2900
kr, mulda, killustikku, kruusa ja liiva.
Tel 5563 0861, 670 1290,
e-mail: taluaed@hot.ee

Teeme erinevaid üldehitustöid: vundamendid, seinad ja katused. Tel 501 3305.

Fekaalivedu, WC-tühjendus. Hinnad soodsad. Tel 5803 2885.

Keevitustööd: treppide, väravate, kergkonstruktsioonide valmistamine ja projekteerimine. Töö täpne, kiire, soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee

Ostame vanu autoakusid. Tel 5631 6939.

Teen rõivaste parandustöid.
Tel 5345 2848.
Müüa lõhutud küttepuud: lepp 420.-, kask
550.-, ruum (laotud). Transport alates
kümnest rm-st tasuta. Tel 506 2645.
Rõivaste parandus, korrigeerimine ja õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri küla piires võin ka ise kohale tulla.
Tel 5661 8219.
Teostame siseviimistlus ja üldehitustöid.
Pikaajalised kogemused. Tel 5560 4300.
Ostan remonti vajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga). Pakkuda võib
ka teisi Vene päritolu masinaid, seadmeid
ja haakeriistu. Tel 507 8478, mail: heino@
ruumen.ee

PLEKK-KATUS
• Katuseplekk
• Sileplekk
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn
www.plekiladu.ee

Teie põrand, meie mure!
Põrandatööd mõistliku hinnaga
pikaajaliste kogemustega
spetsialistidelt.
OÜ Helerek Est, reg. nr 11319348
Ilumetsa Ling 7, Kopli küla
Rae vald 75303
Tel 5556 7841, helerek@helerek.ee
www.helerek.ee

Puit- ja krohvmajade värvimine, katuste
survepesu.
Tel 5813 3444, varvin.maja@hot.ee
Teen rohu- ja heinamaadel niitmistöid.
Tel 527 1184.
Otsime koduabilist 1 kord nädalas, kes vajaduse korral saaks hoida 1,5- ja 3-aastast
last haiguste ajal. Alates oktoobrist. Elame
Jüri alevikus. Info 518 8285, mail: tuncis@
gmail.com
Suurte kogemustega (11 aastat) rõõmus
ja sõbralik lapsehoidja hoiab Teie last. Tel
6048 523, 5396 3696.
Müüa kolm aastat tegutsenud ilusalong
Jüris. Info tel 5137 898.
Hostel Caravan otsib kokka, töö vahetustega. Helistada numbritel 609 6146 või
5662 6010.

Peagi lõpeb Eestis analoog
televisiooni edastamine ja
minnakse üle digilevile.
Paigaldame eramajadesse
digiboksi ja muu vajaliku
digi-tv vaatamiseks.
Parim hind!
5560 2969
5341 6101

Müüa küttepuid:
Toored lepahalud
(30 cm kuni 50 cm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 52 44 969
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Soome ja Eesti digitaal-TV
(Zoom-TV) antennide paigaldus
ja müük, digibokside häälestus,
SAT-TV paigaldus, digi-TV
vastuvõtuks antennisüsteemi
ümberseadistamine ühistutes,
eramutes, suvilates, TV-signaali
mõõtmine. Digibokside müük ja
häälestus. Garantii.
Tellimine ja info tel 510 8742.
Kogemustega
antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.

Kiriku
teated
Jumalateenistused Jüri kirikus toimuvad igal pühapäeval kell 12.
Pühapäeval, 1. augustil kell 12.00
surnuaiapüha jumalateenistus Jüri Kirikaias.
Leerikooli uus kursus alustab 22.
septembril.
www.eelk.ee/juri

MÄLESTAME
Rae vallavalitsuses juunikuus
registreeritud surmad:
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Linda Kulmet
Enn Truu
Aino Link
Harry Treier
Rae vallavalitsuses juulikuus
registreeritud surmad:
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IN MEMORIAM

Jan Ganzen
31. I 1926 – 06. VII 2010
Me kõik tuleme kusagilt, oleme teel. Paljudel meist võib olla sama sihtpunkt, aga tee,
mida mööda me liigume, vägagi erinev. Nagu meie kõigi jaoks on erinev ka aeg. Aeg,
millal me tuleme, ja aeg, millal me läheme. Täpsemalt aeg, millal me teel oleme – see ongi
meie igaühe enda aeg.
Jani lugu – mees läbi Eestimaa põllumajanduse.
Venemaa avarustes, väljarännanud eestlaste järeletulijana Volossovos sündinud mehe
tõi tema tee tagasi esivanemate maale. Alustada tuli tollele ajajärgule omaselt kitsalt. Vaesel Setumaa äärealal Vastseliina rajooni Rahu Eest kohoosi esimehena, mis mõne aja möödudes liitis endaga ka naabermajandi Kalevipoja kolhoosi. Veel tänagi leidub seal inimesi,
kes mäletavad Jan Ganzeni tegemisi eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel. Eelkõige
meenutatakse Jani kui tasustamise süsteemi uuendajat osakute maksmise näol, sest raha ju
tollal peaaegu et ei makstudki. Küll aga kirjutati välja igasuguseid maksenorme ja normipäevi, mida tuli talurahval täita ning tasuks jagati aegade jooksul nullijooksnud nn riiklikke laenuobligatsioone. Loomulikult mäletatakse Jani ka tuntud rahvamehena, kes armastas
hobusega ratsa rahva keskel liikuda. Setumaa väljad jäid Jani jaoks ahtaks, ning aeg oli
edasi liikuda. Tallinn ja Pärnu olid Jani jaoks järgmised tegevuskohad. Tallinnas töötas
Jan EKP KK-s ja Põllumajandustöötajate Ametühingu Vabariikliku Komitee esimehena
(1962–1973). Pärnumaal oli Jan Ganzen 1973–1978 EKP Pärnu RK I sekretär. Eelnenud
perioodi mahuvad ka Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuks olemine ja tegevus NSVL Põllumajandustöötajate Ametiühingu KK Presiidiumi liikmena.
Ganzeni aeg - Sommerlingi.
Alates 1978. a kuni pensionile saatmiseni töötas Jan Ganzen siin, Jüri maadel, olles
Sommerlingi-nimelise sovhoosi direktoriks. Majandi süda oli kujunenud sellel ajaperioodil ka ümbruskonna administratiivseks keskuseks. Külanõukogud täitsid rohkem ainult
sünni- ja surmatunnistuse väljastamise ülesannet. Ajastu omapärast ja isiku aktiivsusest
tulenevalt oligi Janil suur võimalus korraldada piirkonna elu ja arengut. Sellel perioodil
ehitati Jürisse ja selle ümbrusesse veel kindlasti pikka aega siin tooniandvaid objekte alates suurelamutest, tootmishoonetest, sotsiaalobjektideni. Tähelepanuväärseim on kindlasti
tänagi aktiivset kasutust leidev ratsaspordibaas. See objekt rajati lubamatult heinaküüni
nime all, kuna nõukogude ajastul taoliste ehitiste rajamine maapiirkonda ei tulnud kõne
alla. Üheks Jan Ganzeni prioriteediks olid külade ja põldude teede korrastamine. Kõige
aluseks pidas Jan siiski tootmist ja selle laiendamist, ometi püstitati tema eestvõtmisel ka
praegune vallamaja ja klubihoone, mis on piirkonna uhkuseks küllap veel aastakümneid.
Lisaks ratsaspordi harrastamisele armastas Jan liikuda jalgsi või jalgrattaga ja oli ka
kirglik jahimees. Tema jahituba kaunistasid mitmed kadestamistväärivad trofeed. Liikumist, seda eriti looduses, pidas Jan tervise lätteks ja nii ta sooviski kõigile alati: „Tervist
ja armastust!”
Jani lahkumine.
Kuumal suvepäeval, 06.07.2010. a viis saatus Jani teispoolsusse, kuigi Jan ise lubas
elada veel mõnda aega, võttes aeg-ajalt endale ka ettemääraja selgeltnägeva silma. Janile
meeldis arutleda ja vaielda elu ja saatuste üle. Ta ei armastanud ükskõikseid ja nohikuid.
Janiga sai kas nõustuda või tuli vastuargumente esitada. Meie, kes me tundsime Jani, jääme teda mäletama kui tegusat, põhimõttekindlat ja naljaviskavat suurt inimest.
Perekond, lähedased, sõbrad, tuttavad ja endised töökaaslased saatsid Jan Ganzeni 12.
juulil ta enda poolt rajatud kultuuritemplist Rae kultuurikeskusest viimsesse puhkepaika
Jüri kalmistul. Olgu muld Sulle kerge, onu Jan!
Endiste töökaaslaste nimel
austusega Vladimir Vahesaar
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