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Rae valla ametlik väljaanne
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Konkursi Kaunis Kodu 2012 võitja eramu aia puhkenurk.
Pühendunud aiakujundajate loomingut on raske hinnata, seda enam, et aianduskeskuste ja kaupluste pakkumised
on muutunud järjest kirjumaks. Tänavuaastasel konkursil Kaunis Kodu osales seitse Rae valla omanäolist eramut ja
üks kortermaja. Loe lähemalt leheküljelt 17.
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Ülevaade Rae vallavolikogu 19. juuni istungist
• Arutleti Harjumaa jäätmehoolduse
koostöökeskuse loomise üle.
• Kinnitati Rae valla 2011. majandusaasta aruanne.
• Kinnitati Rae valla 2012. aasta teine
lisaeelarve.
• Otsustati võõrandada avalikul enampakkumisel Rukki tee 2 ja 4.
• Kuulutati välja uus avalik enampakkumine Väljaku 5, Kirsi tee 1 ja Kirsi tee 3
kinnisasjade võõrandamiseks.
• Otsustati võõrandada Põrguvälja tee
5b maaüksus avalikul enampakkumisel.
• Otsustati võõrandada Kooli tn 13
maaüksus avalikul enampakkumisel.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Peetri alevikus kaks maaüksust Mõigu
tee T2 ja Mõigu tee T3, Jüri alevikus Aleviku
tee 4a maaüksus ja Pildiküla külas Kirsi tee
1a maaüksus.
• Muudeti Suuresta külas asuva Seli
turbaraba katastriüksuse sihtotstarvet.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Aruvalla külas Kiigeplatsi
maaüksus ning Peetri alevikus Peetri külaplatsi planeeringuala all olev maaüksus.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Suuresta külas Mädajärve raba maaüksus.

• Muudeti Soodevahe külas asuva Rae
turbatootmisala katastriüksuse sihtotstarvet.
• Jagati Vaskjala külas Jõetiiru tee katastriüksus ja Suursoo külas Soone katastriüksus.
• Muudeti Limu külas asuva Uue-Tikase
katastriüksuse sihtotstarvet.
• Algatati Lehmja küla Rukki tee 1, 3, 5,
7, 9, 11 katastriüksustest ja Liivatee katastriüksuse detailplaneering.
• Kehtestati Soodevahe ja Veneküla
küla Tallinna vanglapiirkonna ja lähiala
detailplaneering.
• Otsustati mitte algatada Rae valla
Lehmja küla Kadaka kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist
hindamist.
• Otsustati mitte algatada Rae valla Karla
küla Roopilli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
• Kinnitati meetme “Linnaliste piirkondade arendamine” projekti Lagedi - Loo
kergliiklustee tulemusena loodud vara säilitamiseks, vara avaliku kasutuse tagamiseks
ja antud varaga seotud tehingute teostamata
jätmiseks.
• Asutati Rae valla asutus “Lagedi Lasteaed”.

• Otsustati anda tänukiri Evi Sõrmusele.
• Kinnitati revisjonikomisjoni 2012.
aasta kontrollimiste plaan.
• Otsustati muuta Rae Vallavolikogu
18.01.2010 otsust nr 46 „Volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kinnitamine“.
• Vabastati ametist tema omal soovil
vallavanem Veigo Gutmann ja valiti uueks
vallavanemaks Mart Võrklaev.
• Kinnitati uus Rae Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur.
• Kinnitati ametisse vallavalitsuse liige
ja abivallavanemad.
• Muudeti Rae Vallavolikogu 13. aprilli
2010 otsust nr 86 „Revisjonikomisjoni 2010.
aasta tööplaan“.
• Nimetati Harjumaa Omavalitsuste
Liidu volikogusse Rae valla esindajad.

Ülevaade Rae vallavolikogu
10. juuli istungist
• Erakorralisel istungil tutvustati Ernst
& Young Baltic AS koostatud siseauditit AS
Elveso majandustegevusest 2011. aastal (loe
lähemalt leheküljelt 16).

Rae uus vallavanem on Mart Võrklaev
Rae vallavolikogu 19. juuni istungil valiti
uueks Rae vallavanemaks Mart Võrklaev, kes
on töötanud Rae vallavalitsuses alates 2007.
aasta aprillist maakorraldaja ja 16. veebruarist
2012 abivallavanemana.
Patika küla mees Mart Võrklaev on
sündinud 30. mail 1984. aastal Tallinnas.
Keskhariduse omandas ta Jüri Gümnaa-

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9 75301 Jüri
Harjumaa
Tel: 605 6750; 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad
Esmaspäev
kell 9.00- 17.00
(lõuna kell 13.00- 14.00)
Kolmapäev
kell 14.00-18.00
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siumis, kõrgkooli õpingutee läbis ta Eesti
Maaülikoolis lõpetades geodeesia eriala
2008. aastal. Alates 2009. aastast õpib Võrklaev Tartu Ülikooli bakalaureuseõppes õigusteadust.
Uus vallavanem soovib jätkata oma eelkäija Veigo Gutmanni pooleni jäänud töid.
„Oluline on rajada uusi lasteaia- ja kooli-

kohti, et tagada kõigile kvaliteetne alusvõi põhiharidus oma kodukoha lähedal.
Samuti on vaja ellu viia tervisespordivõimalusi arendavaid projekte ja parandada
valla teid ja infrastruktuuri,“ kinnitas uus
vallavanem Mart Võrklaev.
Loe persoonilugu lehekülgedelt 12-13.
RS

Endine vallajuht Veigo Gutmann
esitas volikogule tagasiastumispalve
Viimased kaks ja pool aastat vallavanemana ametis olnud Veigo Gutmann esitas
volikogule tagasiastumise palve. „Teadaolevalt toimub minu isiku ümber skandaal, mille on põhjustanud 2007. aastal
aset leidnud äritehingud minu isikliku ja
samuti minu omandis oleva ettevõtte varaga,“ selgitas Gutmann ja lisas, et vallajuhi
kahtlustamine ning süüdistamine seaduste
ja heade tavade vastu eksimises loob ebameeldiva meediakära ja negatiivse varjundi
Rae vallavalitsuse tegevusele.
„Nii nagu olen avalikult kinnitanud, kinnitan siinkohal veelkord, et ei ole toime pannud ühtegi süütegu või riivanud avalikkuse
õiglustunnet ning ma kavatsen oma õiguste
eest lõpuni seista,“ kinnitas Veigo Gutmann,
kes on veendunud, et Eesti Vabariigi kohtu-

süsteem on vääramatu ja vähemasti kõrgeima
kohtuinstantsi otsuste õiguspärasuses puudub alus kahelda. „Kahtlematult teeb kohus
lõpuks ainuõige otsuse, mõistes minu 2007.
aastal toimunud tegevused seaduspäraseks,“
kõneles Veigo Gutmann volikogule.
„Tänan oma eelkäijaid ja koalitsioonipartnereid ja loodan, et olen kahe ja poole aasta
jooksul vallavanemana ametis olnuna lükanud
sisse paraja hoo, mis viib meie valla elu edasi,
õiges suunas. Kuigi jah, milline on kellegi
jaoks õige suund, see on iseküsimus. Rae valla
elaniku jaoks, kes on tegus nooremapoolne
inimene, on vaja kindlasti tervisespordi harrastamiseks võimalusi, on vaja oma lastele
turvalist kasvu- ja õpikeskkonda. Sellele oleme
minu juhitud valitsuses rõhku ka pannud.“
RS

vallavalitsus

Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus algatas järgmised detailplaneeringud:
Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 12. juuni 2012 korraldusega nr. 586 „Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeritav ala asub Järveküla külas osaliselt Rae
Vallavolikogu 20. 03. 2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu alal, millega on
loodud võimalus tiheasustuse tekkeks. Juurdepääs planeeringualale toimub Vibu teelt ja Männi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute üldmaa ja tootmismaa maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks,
määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu
eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, kuna asub osaliselt Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr. 251 kehtestatud
Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu alal.

Assaku aleviku Veski tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 6. juuli 2012 korraldusega nr. 692
“Assaku aleviku Veski tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeritav ala asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest lääne pool Assaku aleviku vanemas
väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs krundile toimub Veski teelt ja Järve põigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1.5 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundid üksikelamute ehitamiseks, määrata
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud elamualaks.

Jüri aleviku Suve tn 8a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 6. juuli 2012 korraldusega nr. 694 „Jüri aleviku Suve tn 8a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeritav ala asub Jüri alevikus, Suve tänava ääres. Juurdepääs krundile on
planeeritud Suve tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta olemasolevat
27.06.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr. 878 kehtestatud Jüri aleviku Võsa tn 9 kinnistu detailplaneeringut, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus ala on ette nähtud elamute maaks ning menetletava Jüri aleviku üldplaneeringuga, kus alale
on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Järgmise detailplaneeringu algatamisest ja eskiislahenduse tutvustusest:
Peetri aleviku Peetrimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Rae Vallavalitsuse 3. juuli 2012 korraldusega nr. 671 on muudetud Rae Vallavalitsuse 22.11.2005 korralduse nr. 1539 pealkirja „Peetri
küla (Mõigu) Peetri II kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähtetingimuste kinnitamine“ järgnevalt: „Peetri aleviku Peetrimetsa
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritav kinnistu asub Peetri alevikus (Mõigus). Juurdepääsuteed planeeritavale alale on Kaabli tänavalt ja Juhtme tänavalt ning
läbi Mõigu elamukvartali detailplaneeringu alusel ehitatud Kraavipealse teelt ja Tähnase põigust.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja Peetri küla
Mõigu elamukvartali detailplaneeringuga (kehtestatud Rae Vallavolikogu 13.11.2001 otsusega nr. 281) ette nähtud krundijaotuskava,
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmine, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud
elamualaks.
Eskiislahenduse tutvustus toimub 28.08.2012 kell 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute avalikust arutelust:
Karla küla Roopilli kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr. 538. Planeeritav ala paikneb Karla külas, Pirita jõe ja Ülemiste-Vaskjala kanali
vahelisel alal Pirita jõe kaldal. Juurdepääs planeeritavale alale on Jüri teelt algava ja AÜ Atleet suunduva Pruuli KOV hallatava eratee
kaudu. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada 2 elamumaa
sihtotstarbelist ja 1 sotsiaalmaa sihtotstarbeline krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning
varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, mille järgi on ala ette nähtud põllumajanduseks.
Avalik arutelu toimub 30.08.2012 kell 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla /Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21.12.2004 otsusega nr. 334. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus ja Karla külas, Lagedi aleviku tööstuspiirkonnaga külgneval alal Tallinna Ringtee T-11 ääres.Juurdepääs planeeritavale alale on Kalmari teelt.
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 17 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tehase tee 1/AS Via Pont
tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistute jagamine äri- ja
tootmismaakruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ning kruntide varustamine
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tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega.
Detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringu ala kehtiva üldplaneeringu järgne juhtfunktsioon on
osaliselt põllu ja metsamajandusliku kasutusega maa.
Avalik arutelu toimub 30.08.2012 kell 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 21.08.-04.09.2012 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9:
Jüri aleviku Kesk tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 06.07.2012 korraldusega nr. 684. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Kesk tee ääres. Planeeringualale
pääseb Kesk teelt ja sellelt keerava tupiktänava kaudu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 25.veebruaril 2003 Rae Vallavolikogu otsusega nr. 54 kehtestatud Jüri aleviku keskuse ja tehnopargi detailplaneeringut Kesk tee 26 ja 26a kruntide osas, määrata
kinnistutele äri- ja tootmismaa sihtotstarve, ehitusõigus ja hoonestustingimused.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 04.09.2012.

Järgmise detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest ja uuest avalikust arutelust
Järveküla küla Lillupi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Planeeritav ala asub Järveküla külas Uuesalu elamupiirkonna kõrval. Juurdepääs kinnistule toimub Kopra teelt, mis praegu on eratee.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist
krunti olemasoleva tiheasustusala jätkuna, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule.
Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20.03.2012 korraldusega Nr. 281. Avalik väljapanek toimus 20.04. - 04.05.2012,
mille ajal esitati detailplaneeringu kohta märkused ja ettepanekud peamiselt Kopra tee kasutamise kohta ehitustegevuse ajal. Märkuste
ja ettepanekutega arvestatakse ning kokkulepete tulemusi tutvustatakse avalikul arutelul, mis toimub 23. augustil 2012 kell 16.00 Jüri
alevikus, Aruküla tee 9, Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Aruvalla küla Mullikmäe-Estra kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 06.08.2012 korraldusega nr. 693. Planeeritav ala asub Aruvalla külas MTÜ Lilleoru ökokülas. Detailplaneeringus on jagatud maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline krunt olemasoleva elamuala
jätkuna ja kolm maatulundusmaa sihtotstarbelist krunti. Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule.

Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 19.06.2012 korraldusega nr 359. Planeeritav maa-ala asub Harjumaal Rae vallas Soodevahe külas ja
Veneküla külas. Juurdepääs planeeringualale toimub Tallinna ringtee poolt Varivere teelt alguse saava põllutee kaudu.
Detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta kehtestatud Soodevahe küla Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut, kusjuures
ümberplaneerimise aluseks on võetud kehtiva Soodevahe küla Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringu järgne krundijaotuskava.
Detailplaneeringuga moodustatakse 17 krunti: üks riigikaitsemaa sihtotstarbega krunt, seitse tootmismaa sihtotstarbega krunti, neli
äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega krunti, kaks tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunti ning kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti.
Detailplaneering muudab menetluses olevat Rae valla üldplaneeringut krundi suuruse, krundi sihtotstarbe, kõrguse, krundile lubatud
hoonete arvu ning piiretele seatud tingimuste osas ja valla kehtivat üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Alustati Jüri aleviku ja Aaviku küla ühendava
kergliiklustee ehitamist
24. juulil allkirjastas vald lepingu kergliiklustee ehitamiseks Jüri
aleviku Võsa tänava ristmikust
kuni Aaviku küla Ühistu tee ristmikuni.
Teehoiuspetsialisti Ain Puna sõnul valmib tee septembri keskpaigaks. Tee ehitaja
on 1. juunil korraldatud riigihanke võitja
Lemminkäinen Eesti AS. Ehitatava tee
pikkus on 1,1 kilomeetrit ja maksumus
ligikaudu 400 000 eurot.
RS
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Sügisel valmib tee vasakul poolel 1,1 kilomeetri pikkune kergliiklustee.

uudised

Peetri alevikus töötab keeglisaal
Aruheina tee 8 aadressil avati
10. juulil uhiuus kuue rajaga keeglisaal Rae Keegel, kus saab populaarset veeremängu mängida nii
harrastus- kui sportlikul tasemel.
Mõlemal puhul on oluline, et mängija
teaks, et hea tulemus sõltub kolmest asjaolust: hea keskendumine, hea meeleolu ja
füüsiline vorm. Kusjuures füüsiline vorm
on selles paketis kõige vähemolulisem, küll
aga tuleb pingutada keskendumise nimel.
Keeglisaali opereerib Aldamor OÜ, mille
pealikuks on Kalju Lohk. See mees on keeglimaailmas Eesti üks nimekamaid tegelasi,
sest tema kogemus keeglisaali pidamisel
ulatub juba aastate taha, mil ta asutas Zelluloosi keeglisaali ja enne seda tegutses ta
Linnahalli keeglisaalis.
See, et keeglisaal just Peetri alevikus asub,
on suur vedamine, sest keeglisaale on Eestis
vaid 3 ja Peetris on neist kõige uuem. Lisaks
keeglile saab mängida piljardit, treenida
jõusaalis, mängida rannavõrkpalli, veeta
aega kohvikus ja lõõgastuda saunas.
Keeglit saab mängida kasvõi kella seitsmest hommikul kuni kella üheteistkümneni
õhtul välja. Oluline on eelnevalt aeg kokku
leppida keeglisaali töötajatega.
RS

Keeglisaal sobib igas eas veeremängu huvilisele.

Keeglisaali omanik Kalju Lohk kutsub
ka jõusaali treeningutele.

Rae vallas läheb esimestesse klassidesse ligi 250 last
Tänavu 1. septembril kõlab
koolikell neljas Rae valla koolis
esimest korda ligi 250 õpilasele.
„Peetri lasteaed-põhikoolis alustab viis
klassikomplekti, Jüri Gümnaasiumis neli
esimest klassi, Vaida Põhikool ja Lagedi
Põhikool võtavad tänavu vastu ühe klassikomplekti, “ rääkis vallavalitsuse hariduse
peaspetsialist Heli Gescheimer.
Peetri lasteaed-põhikooli, mis alustas
2009. aastal 48 esimese klassi õpilasega on

vastu võtmas esimesse klassi juba 120 õpilast.
Kahjuks pealinnast kaugemates piirkondades jääb esimesi klasse vähemaks. Mida
kaugemal Tallinnast, seda väiksemaks jäävad ka klassikomplektid. Kuid loodetavasti
olukord muutub, sest ka maakoolis on hea
õppekeskkond, mida toetavad kaasaegsed
võimalused. Vallavalitsus on arvamusel, et
peatselt remonditud Lagedi koolihoone koos
lisanduvate sportimisvõimalustega suurendab õpilaste arvu Lagedi koolis märgatavalt.
RS

Koolijütsid Lagedi põhikooli
2011/2012 õppeaasta avaaktusel.

Väärtfilmid jõuavad Rae valda
19. juulil käivitus projekt "Kino külas", mis edaspidi hakkab
toimuma korra kuus, esialgu
Vaskjala külas Rae koolimaja
ruumides.
Kodanikukino kohalikud eestvedajad

Rene Rünt ja Kristi Aru on rõõmsad,
et koostöös filmiasjatundjatega saame
nüüdsest väärtfilme meie valla inimestele lähemale tuua. Esimesel korral oli
kõigil kinosõpradel võimalus vaadata
Jaan Tootseni dokumentaalfilmi Uus
Maailm.
Kuna tegemist oli esimese ühise filmi-

vaatamisega, siis pakuti lisaks filmielamusele ka teed ja endatehtud suupisteid.
Järgmine filmiõhtu on kavas 23. augustil Rae koolimajas. „Kino külas“ tegemiste
ja linastuvatest filmidest saate uurida ka
siit www.facebook.com/KinoKulas. LIsainfot saab telefonidelt 53054505 (Rene) ja
5225478 (Kristi).

august 2012 · Rae Sõnumid

5

6

tasub teada

25. augustil
Peetri päeva laat ja kontsert
Kell 10-16 Peetri pargis kodumaise
käsitöö ja toidukraami laat
Lisaks heategevuslik õnneloos, külla
tuleb ratastel Jüri Noortekeskus, lastele
batuudilinnak, hobused, muusikalist
meelelahutust pakuvad Peetri kooli
laululapsed, Erich Krieger jt.
Õhtul Marko Matvere ja Väikeste
Lõõtspillide Ühingu kontsert.
Täpsemalt vaata www.peetri.ee
Tule ise ja kutsu sõber ka kaasa!

Üritust
toetavad:
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Kutsume kõiki
lapsi sünniaastaga 20022007 osalema jalgpalli Suvekoolis! Eesmärkideks on jalgpallihuvi
tekitamine ning sportlike eluviiside
tutvustamine juba varajases nooruses.
Treeninguid viivad läbi sõbralikud ja professionaalsed Harju Jalgpallikooli treenerid. Suvekool
nr 6 (11-12 august) toimub Laagri kunstmuruväljakul (Veskitammi 22). Eelmisel aastal
osales Suvekoolis kokku üle 150
lapse! Lisainfo: www.harjujk.ee,
tel: 56 907 970

KOKKUTULEK
25.08.2012
Seekordne Lehmja kooli vilistlaste kokkutulek on pühendatud sellele, et selles
paigas alustati koolihariduse andmist 1917.
aastal. Siis alustati laste õpetamist vanas
(1980ndatel aastatel tules hävinud) hoones.
Enne sõda alustati uue koolimaja ehitamist
ja õppetöö algas seal 1947. aasta lõpus.
Varasematel kokkutulekutel on keskendutud ja tähistatud koolihariduse
andmist Lehmja piirkonnas alates 1868.
aastast. Lastele hariduse andmine oli
seotud siis nn lasteloetajatega (peredes
laste lugemisoskust kontrollimas käinud
inimesed) ja Kurna kooliga. Selle kooli asukoht oli Lehmja piirkonna lastele

Karla küla koosolek
toimub
6. septembril 2012
kell 19.00
Jüri Gümnaasiumi
auditooriumis.
Päevakord:
1. Külavanema aruanne.
2. Külavanema korralised
valimised.
3. Kohapeal tõstatatud
küsimused.

kauge ja nii valisidki talumehed välja
praeguse asukoha.
Praegune hoone on näinud enne valmimist sõda. Hiljem oli seal väga palju
toredaid õpetajaid, koolitöötajaid, armsaid
„Tootse-Teelesid“, sulgemisi, päristuriste
ning jutumärkides „turiste“. Praegu töötab endises koolimajas Assaku lasteaed
7 rühmaga.
Kokkutulekul esitletakse ja müüakse
vastvalminud raamatut „Väike Lehmja
kooli lugu“ ning avatakse mälestuskivi
märkimaks kooli asupaika ja kestmise aega.
Kui Sul on pildimaterjali või muud olulist Lehmja kooli kohta, võta see kaasa
tutvustamiseks või muuseumile annetamiseks!
ANNE RENTEL

Praegune Assaku lasteaed –
endine Lehmja kool.
FOTO A. RENTELI KOGUST

AS ELVESO tegevuspiirkonnas Rae vallas muutub vee ja reoveeteenuse hind
Lähtuvalt AS Elveso üldkoosoleku ja nõukogu otsusest lükatakse 01.07.2012 plaanitud veevarustuse ning reovee
ärajuhtimise ja puhastamise hinnatõus edasi. Uued hinnad kehtestatakse alates 01.oktoobrist 2012
AS-i ELVESO tegevuspiirkonnas hakkavad kehtima alates 1. oktoobrist 2012 järgmised veevarustuse ning reovee
ärajuhtimise ja puhastamise tasud:

Teenuse hind füüsilisele isikule
Veevarustus
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine
Kokku

€/m3 (KM-ta)
1,334
2,183
3,517

Teenuse hind juriidilisele isikule
Veevarustus
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine
Kokku

€/m3 (KM-ta)
1,987
3,070
5,057

Alates 01.oktoobrist 2012 kaob abonenttasu.
Täiendav info www.elveso.ee
AS ELVESO klienditeenindus telefon 603 1480 e-post: info@elveso.ee
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Mida toob kaasa vabalt
turult ostetav elekter?
Elektri tootmist võib võrrelda leivatehase tööga. Osad tehased on
suured ja suurte kõrval tegutsevad väiksemad ning päris pisikesed
pagaritööstused. Kui väiksel tootjal pole turundusvõrku, saab ta müüa
vaid lähikondlastele. Toote hinna paneb väiketootja paika reeglina
võrdluses suurte tegijatega. Elektritootjatel ja müüjatel hakkab kõik
käima samamoodi ja senise elektrihinna kooskõlastuse konkurentsiametilt vahetab välja börs.
Kui aastast 2013 siseneb Eesti elektri vabaturule tähendab see leivatehase kujundit
kasutades seda, et teravili kasvatatakse küll
samal põllul, aga ostame seda hinna eest,
mida tootja ise ei määra, vaid mis kujuneb
vabaturul. Võib ka teiselt põllult teravilja
osta, aga ka selle omanik müüb oma toodangut keskmist vabaturu hinda arvestades.
Praegusel reguleeritud elektriturul on
elektrienergia hind riiklikult määratud ja
see on täna ligi 31 eurot MWh. Kaido Veldemann Baltic Energy Servicesist prognoosib,
et vabaturule minek kergitab elektrihinda
enam kui 10 eurot MWh eest, sest keskmine
elektri hind NPS (Põhjamaade elektribörs
Nord Pool Spot) hinnapiirkonnas, kuhu
kuulub ka Eesti, oli 2011. aasta üheksa kuu
kokkuvõttes 45,03 eurot MWh.
Kuid milline saab olema hind reaalselt,
seda mõjutavad tarbimise dünaamika, ilmastikuolud ja majandus tervikuna. Hiljaaegu, 26. juulil edastas Delfi uudise, et tänavu
juulis maksis Soome hüdroelekter 15 eurot
MWh. Hinnalangus seoti vihmase suvega.
Paraku pole Eesti väiketarbijal Soome
elektri hinnakukkumisest veel mingit kasu,
sest piiratud merekaabli läbilaskevõime tõttu
ei jõua odav elekter Eestisse. Kui Eesti ja
Soome vahel avatakse aastal 2014 merekaabel Estlink 2, mille läbilaskevõime on tänasest pea poole suurem ning koos Estlink1-ga
kasvab läbilaskevõime tänasega võrreldes 3
korda, saab hakata Eesti elektritarbija Soome
elektrimüüjatega kaupa tegema. Eestist ja
Soomest kujuneb Veldemanni sõnul peale
Estlink 2 avamist ühine hinnatsoon.
Mida peab tegema elektritarbija?
Sügisel on kõigil elektriklientidel oodata
pakkumisi avatud turul tegutsema hakkavatelt elektrimüüjatelt. Iga elektritarbija saab
valida endale sobiva elektrimüüja, praegu
on see võimalus olnud vaid suurettevõtetel.
Kui kodutarbijana inimene ei tee valikut
enne käesoleva aasta lõppu ja lepingut
elektrimüüjaga ei sõlmi, ei juhtu alates 1.
jaanuarist 2013 midagi peale selle, et arvel
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olev hind 1 KW h eest on teine. Koduja väiketarbijad hakkavad sellisel juhul
ostma elektrienergiat üldteenuse raames
võrguteenuse osutajalt, mis tähendab, et
hinna aluseks on eelmise kuu keskmine
börsihind, millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum.
Äriettevõtjana lasub kohustus valida,
millise tootja käest kaupa ostame. Äriettevõte, kelle peakaitsme suurus on kuni
63 amprit ja kes ei soovi või ei jõua enne
2013. aastat endale elektrimüüjat valida,
hakkab elektrienergiat ostma võrguettevõtjalt ja seda bilansienergia hinnaga, mis on
elektrienergia, mida Elering ostab ja müüb
bilansilepingu alusel.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman selgitab, et elektrimüüja vahetamine
on sarnane telefoni- või mobiilioperaatori
vahetamisele. Tarbijal tuleb sõlmida leping
uue elektrienergia müüjaga, kes ise lõpetab
lepingu senise elektrimüüjaga. Oluline on
teada, et elektrimüüjat ei saa valida need
elektritarbijad, kellel pole sõlmitud võrgulepingut otse võrguettevõttega ning kes
tarbivad elektrit kellegi teise võrguühenduse
kaudu. Sellisteks alltarbijateks on näiteks
korteriühistutute liikmed (korteriomanikud) ning kaubanduskeskuste ja ärihoonete
rentnikud. Nendele tarbijatele müüb elektrit kas kinnisasja omanik või haldur, kes
ka elektrimüüja valib. Samas saab hoone
omanikule või haldurile esitada oma soovi
osaleda elektrimüüja valikuprotsessis.
Ükski kodu ega ettevõte ei pea seoses
turu avanemisega mingeid uusi seadmeid
soetama või midagi välja vahetama. Seega
ei nõua elektrituru avanemine tarbijatelt
mingeid lisainvesteeringuid.
Hinna mänguruum marginaalne
„Avatud elektriturul hakkavad prognoosi
kohaselt elektriteenust pakkuma esialgu neli
kuni viis suuremat elektrimüüjat,“ ütles Rae
vallas elektri- ja võrguteenust pakkuva AS
Elveso juhatuse liige Meelis Kasemaa.

Laias laastus on
võimalik valida
kolme variandi vahel
Esiteks börsihinnast sõltuv pakett, kus
madala tarbimise perioodil saab nautida soodsaid hindu (kevadine suurvesi,
suvi), samas tuleb valmis olla hinnatõusuks suure tarbimiskoormuse perioodil
(külmad talved jne). Eelarvestamine ja
kulude planeerimine on selliste pakettide
korral keerukam.
Teiseks võimaluseks on fikseeritud
paketid, kus lepitakse kokku elektri hinnas teatud perioodiks. See võimaldab
ettevõtjal suhteliselt täpselt oma kulusid
planeerida, kui elektri tarbimismahud
on seniste arvete alusel prognoositavad ega ole ette näha elektritarbimise hüppelist kasvu. Selliste pakettide
korral makstakse kokkulepitud hinda
ka siis, kui elektribörsil on parasjagu
kujunenud soodsam hinnatase. Samas
on ettevõtja maandanud kõrge börsihinnaga perioodidest tulenevad riskid
kulubaasile.
Kolmandana hakkavad elektrimüüjad
ilmselt pakkuma kombineeritud pakette, kus teatud osa hinnast on mingiks
perioodiks fikseeritud, osa sõltub aga
hetke börsihinnast. Siin on sarnasus laenutoodetega, kus tagasimakse suurus
sõltub “ujuvast” Euribori määrast ning
fikseeritud riskimarginaalist.
ANDO LEPPIMAN
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler
Kaido Veldemann Baltic Energy Servicesist märgib, et hinna mänguruum on
marginaalne. Mõistlik on võtta vähemat
kolm erinevat pakkumist ning kaaluda neid
rahulikult.
Hind elektri eest hakkab moodustama
arvel ca 1/3 ja seda mõjutab börsil toimuv.
32% elektriarvest on taastuvenergia tasu
ning elektriaktsiis, mille suurust aga turu
avanemine ei mõjuta. Samuti ei sõltu börsihinnast võrguteenuse tasu, mis moodustab 36% kodutarbija elektriarvest ja selle
kooskõlastab ka elektrituru avamise järel
Konkurentsiamet.
RS

kogukonnaelu

Külapeo
kvaliteeti
raskused ei
õõnesta
Kui Eesti mees viis ennevanasti oma naise
külapeole, hõljus ikka nende pea kohal meeldiv ärevus. Mine sa tea, mis saama hakkab ja
kes kõik kohale tulevad. Eks külapidu on Eesti
talupoegade ja tütarde hingegi pisut toitnud ja
olnud rahvakultuuri oluline osa.

Pildigalerii Vaida külaseltsi poolt korraldatud Rae valla küladepäevadest 28. juulil.

28. juulil selgus, et pole kaasaegsed vaidakad grammigi
erinevad oma esiisadest, kellele vaatamata aegade raskusest
meeldis hirmsasti suuri külapidusid korraldada. Vaida rahvas
võttis ette ja organiseeris kohale Kaitseliidu mehed ja naiskodukaitsjad, regionaalministri, vallavanema, söögi- joogiga
kostitajad ja palju erinevas eas artiste. Kõik ikka Rae valla
rahva tuju tõstmiseks ja koosmeele hoidmiseks.
Üritus kandis nime Rae valla küladepäev, mis on oma
olemuselt traditsioonidega üritus. Igal aastal on olnud
kombeks keset suve ühel päeval küladest rahvas välja ajada
ja omavahel panna näiteks vägikaigast vedama. Sel korral
otseselt vägikaigast vedada ei saanud, aga võistelda pangaröövlijooksus ja teha muid imetrikke sai küllastumiseni.
Pidulised saabusid, osadel õlgadel hangud, teistel rehad
või kirved ja mida kõike veel ei veetud kandamina kaasas.
Peaasi, et tuju on hea.
Ja hea tuju ongi kõige olulisem õnnestunud peo juures,
sest väga lihtne on see nulli lasta arvestades argipäeva mitmekülgseid muresid. Uueaja taluperemehel või ka -naisel
on ju sageli suur võlakoorem ja topeltpikad tööpäevad,
lisaks kohustus koolitada lapsi, treenida koduloomi ja osaleda kõikvõimalikel koolitustel. Jääb vaid üle küsida, kas
kaasaegse talupererahva elu ja nende peetud pidu on sama
kvaliteediga kui nende vanaisadel ning kaugematel esivanematel, kes nii palju erinevaid kohustusi kandma ei pidanud.
Kuna inimeste mured on ajastutel mõistagi erinevad,
siis võrrelda on raske, kuid siiski võib arvata, et kaasaegne
taluperemees seisab rohkemate valikuvõimaluste ees ja
see teeb elu keerulisemaks. Pidutsemine on tore aga igal
ajastul, kui osata sellest lugu pidada. Sel juhul raskused
kvaliteeti ei õõnesta.
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Rae vald kinkis
vallaelanikele
aastapäevaks
kontserdi
10. juulil kõlasid Jüri kirikus
mandoliini, flöödi ja oreli esituses
imekaunid muusikapalad, mis
olid pühendatud 21 aasta eest
aset leidnud sündmusele, mis tegi Rae külanõukogust Rae valla.
21 aasta tagust sündmust tähistati koos
Alina Sakalouskayaga mandoliinil, Oksana
Sinkovaga flöödil ning Kadri Ploompuuga
orelil. Muusikud esitasid Astor Piazzolla
tangot, Ennio Morricone filmimuusikat
ning George Gershwini hittlugusid.
Jüri kirikus toimunud kontserdile Summertime oli kogunenud mitukümmend
inimest, kes andsid kontserdile kõrged
punktid ja tundsid head meelt tähistatava
sündmuse üle.
RS

Peetri alevikku jõudis üle 600 ratturi
29. juulil jõudsid Peetri alevikku ratturid,
kes läbisid Fakto Auto Tallinna rahvasõidul
95-kilomeetrise põhidistantsi ja 51-kilomeetrise distantsi. Võistlusteekond sai alguse
Tallinnast Vabaduse platsilt ja kulges Rae,
Raasiku ja Jõelähtme valla teedel ning lõppes
Peetri alevikus.
Peetri kooli esine plats sobis finišiks hästi.
Sportlased said rahulikult peale pingutust
taastuda, end toidu ja joogiga kosutada ning
Getter Jaani kontserti nautida.
51-kilomeetrise distantsi tegi läbi ka
Rae vallavanem Mart Võrklaev (sõiduaeg
2:12:31), kes võttis sõidus mõõtu oma eelkäija Veigo Gutmanniga (2:12:32). Tegelikult
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oli Veigost palju abi kogu distantsi läbimisel,
tunnistas vallavanem, kelle kogemused rattasõidus on tunduvalt väiksemad kui tema
eelkäijal. Vallavanematega koos startisid
Rae valla inimestest Enno Harmipaik, Kai
Lasn, Einar Ohov, Tarmo Gutmann, Kaja
Gutmann ja Madis Sarik.
Fakto Auto Tallinna Rahvasõidule startis 617 ratturit. Koos lastesõitudega võttis
võistlusest osa üle 700 osaleja. Parim 51-kilomeetrise distantsi läbija oli Karl Ando
Vendelin ajaga 1:19:41 ning 95 kilomeetrit
läbis kõige kiiremini Mart Ojavee, kelle
sõiduaeg oli 2:18 :48.
RS

Vallavanem Mart Võrklaev (paremal)
koos eelmise vallavanema Veigo
Gutmanniga peale 51-kilomeetrise
distantsi läbimist Peetri alevikus.

kogukonnaelu

Eesti rahva püsimajäämisest
läbi kirikuõpetaja silmade
Töö ilma palveta on orjamine
ja palve ilma tööta kerjamine, kirjutab Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots,
kes leiab, et igaüks meist võiks
ära tunda, kuna on õige aeg ja
koht, kus oma panus anda kogukonnaelu parandamiseks.

T

untud lugu Piiblist räägib sellest, kuidas variseridest vastased seadsid Jeesusele väga
hoolikalt läbimõeldud lõksu.
Inimlikult polnud midagi loota, kui rahvahulga ees küsiti, kas peame maksma keisrile
maksuraha või mitte.
Jeesuse kiusajateks olid aatemehed,
kelle jaoks ükski praktika pole piisavalt
hea. Selliseid leidub tänapäeval küllaga.
Olgu riigikord milline tahes, olgu valitsev
partei milline iganes, iial ei saa nad seda
legitiimseks pidada, kuna see ideaalidest
piisavalt kaugel seisvat. Seekord oli neil
ründevahendiks Jumala vana seadus alluda otse talle ja mitte tunnistada muid
võime, rääkimata Rooma keisri kummardamisest.
Vastus - mitte maksta okupeerivale
võimule ülekohtust koormist - oleks tähendanud kohest riigivastase süüdistusega
raudu panemist. Sõdurid juba ootasid.
Kui vastuseks oleks kõlanud maksmise
soovitus, siis oleks Jeesus kaotanud Messia oreooli ja muutunud vastaste silmis
ohutuks läbikukkujaks. Jeesuse vastuse
kohta öeldakse selles loos, et seda kuuldes
kiusajad hämmastusid.

J

eesuse vastus polnud lihtsalt
löögi pareerimine, vaid suundanäitav kõigi järgmiste sajandite riigikorralduse jaoks.
Maksumaksmise kaudu keisri kaudse
kummardamise asemel jäid silmakirjalikud variserid rahva ees süüdi palju
suuremas eksimuses. Nimelt rangelt keelatud ebajumalakuju kaasaskandmises.
Nende taskust leiti maksuraha ja Jeesus
küsis, kelle pilt ja kiri sellel on. Nemad
vastasid: „Keisri.“ Seepeale ütles ta neile:
„Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi
ja Jumalale Jumala oma!“.
Siitpeale on kogu õhtumaine maailm
saanud rääkida iga inimese kohustusest ja

vastutusest ühiskonna ja riigi ees.
Meie kätte on justkui käibevahendina
usaldatud mitte üksi kindla vääringuga
rahaühik, vaid ka tervis, anded ning kogemused. Rahaga tuleb kaubelda. Keisrile
tagasiandmine tähendab väärtuste ringluses
hoidmist, mitte mahamatmist. Passiivsest ja
vahel ka sunniviisilisest maksumaksmisest
üksi ei piisa. Tõeliselt terve riigi ja rahva
vereringe elushoidmine nõuab omaalgatust
ja vabatahtlikku panustamist. Selle tunnuseks on küsimuse „miks mina pean“ asemel
rõõmu tundmine kogukonna heaks antud
panusest.

S

amas on meie elus midagi, mis
keisrile ei kuulu, mida ükski
riigikord ega omavalitsus ei saa
enda omaks pidada. Seda ei saa
iial peenrahaks vahetada või mistahes turgudel maksevahendina kasutada. Meie ise,
ihu ja hingega. Enamus religioone mõistab
asja nii, et inimene ei saa kuuluda kellelegi
teisele siis, kui ta on Jumala oma. Teisel
pole õigust tema elu võtta ega väärikust
alandada.
Ka Jumala antud elu tuleb kasutada,
mitte koonerdades säilitada. Jumalale tagasi andmine õnnestub meile antud eluülesande täitmise läbi. Esimesena võib
siin meelde tulla järeltuleva põlve heaks
antav panus.
Keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale
Jumala oma andmine tähendab aga kindlasti
ka seda, et neid ei saa omavahel segamini
ajada. Üht ei tohi püüda teisega asendada. Riigikorrad, kus keiser endale Jumalale
mõeldud austust on nõudnud, on armetult
langenud. Õpetused, mis nõuavad keisri
asendamist Jumalaga, pole suutnud olla
jätkusuutlikud.
Samas pole meie elu ega me ise jagatud tingimata vastandlikeks poolusteks,
keisri ja Jumala omaks, pimeduse ja valguse vallaks, heaks ja kurjaks. Vanade
religioonide juures polegi võimalik vaimulikku sfääri lahutada argisest ja igapäevasest. Sidet jumalusega oli vaja ennekõike igapäevaeluga korda saamiseks,
saagikasvuks ning karjaõnneks. Nii on
iga toimetus seotud jumala teenimisega
ja iga palve ning ohver taas argipäevaga.
Töö ilma palveta on orjamine ja palve
ilma tööta kerjamine. Paradoksaalselt
tundub ju ka sõna „ilmalik“ viitavat pigem maisest kõrgemale.

Jüri kirikuõpetaja Jüri Ots jagamas
oma mõtteid valla taasasutamise
21. aastapäeval.

M

eie riik ja koduvald on
taasasutatud igal päeval,
kui seda väärivad vastutustundlikud kodanikud,
kes tunnetavad oma osa, mida just neil on
anda. Meie rahval on püsimiselootust, kui
meie kätte usaldatu ringlusesse andmise läbi
avame käe ja südame uue vastuvõtmiseks.
TANEL OTS
Jüri kirikuõpetaja
mõtted valla taasasutamise aastapäeva
tähistamisel 10.juulil
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Karismaga mees
Paljude ärimeeste silmis kunagi
rikka pruudi staatuses Rae vald
sai omale uue juhi Mart Võrklaeva
(28), kel tuleb nüüd olukorras,
kus suur osa pruudi rikkusest
on peigmeeste vahel ära jagatud
taas pruut mehele panna ehk leida
vallale oma nägu ja tegu, teisisõnu
õige koht päikese all.
Kui lepime kokku, et peigmehed on arendajad ja valla territoorium pruut, siis umbes
10 aastat tagasi nägi pruudi eestseisja Rae
vallavalitsus enda ukse taga palju kosilasi.
Iga päev koputas keegi arendajatest uksele ja
palus audientsi. Nüüd on koputused harvemaks jäänud, sest masu on teinud oma töö
ja ka kosilaste vastuvõtja on muutunud targemaks ning ei luba oma õuele ilma mingisuguste kohustusteta. Arendajatel tuleb anda
oma panus ka sotsiaalsesse infrastruktuuri.
Omad tagajärjed n-ö peigmeeste voorimistel siiski on. Omavalitsuse juhtimine
tänasel päeval, kus tulubaas on kasin ja kohustused suured, nõuab palju kompromisse
ja paksu nahka. Kõigil on õigus saada kvaliteetset teenust omavalitsuselt, kuid elanike
arvult mitmekordselt kasvanud vald ei suuda
veel pakkuda kõigile elanikele lasteaiakohta
munitsipaallasteaias, sest noori peresid tuleb
aina juurde ja pereliikmete arv kasvab. Kõige
enam puudutab lasteaiakohtade nappuse
probleem inimesi Peetri alevikus, kus elamurajoonide kerkimise kiirus on ületanud
sotsiaalse infrastruktuuri tekkimise võimekuse, sest ressursid on olnud piiratud.

Kui ollakse üksteise
kõri kallal, siis on meie
eluga kõik veel hästi
Tänasel vallavanemal tuleb jätkata probleemide lahendamist, mis pitsitavad ennekõike lihtsaid elanikke, kel pole olnud
võimalust ja ka vajadust kaasa rääkida uute
arendusrajoonide tekkimisel. Nüüd kui Rae
vallal on teenindada ligi 14 000 elanikku
kunagise 4000 asemel, peab kogu aeg niiöelda mitmel rindel tegutsema.
„Rae valla maine on positiivne, ma loodan,“ usub värske juht, kes on üles kasvanud siin samas vallas ja kes alustas oma
töökarjääri juba 10-aastasena. „Olen olnud
koolipoisist peale helimees, teinud koolis
diskosid, kuid see oli rohkem hobi. Tööd
hakkasin tegema krõpsumüüjana umbes
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Valla aastapäeva tähistatakse Rae vallas kõigile vallainimestele mõeldud ühise hommikukohviga. Vallavanem Mart küpsetas hommikukohvi
kõrvale ise ka koogi.
kaheksateist aastat tagasi,“ meenutab teist
kuud ametis olev vallavanem.
Kontsertidel, laulupidudel ja suurtel
üritustel krõpsu müümine oli Mardile hea
kogemus ja ühtlasi ka sissejuhatus karmi
müügiärisse, kuhu tänane vallavanem ülikooli õpingute ajal jõudis.
Eesti Maaülikooli II kursuse geodeesiatudengina võttis ta ette töö, mille peale
paljud üliõpilased ütlevad, see on hullem kui
koeratöö. Äsja kahekümnendatesse jõudnud
noormees lasi end aastakese treenida suurtel müügigurudel nagu Peep Vain ja sõitis
neljaks kuuks suure lombi taha raamatuid
müüma.
„Minu tööpäevad käisid range graafiku
järgi. Hommikul kell 8.00 pidi olema esimene koputus uksele, kell 22.00 viimane.
Töötunde nädalas ei olnud rohkem ega vähem kui 80,“ kõneleb Mart naerul näoga
nagu see oleks tema elus olnud üks parimaid tööotsi. „See oli lihtsalt hea elukool,“
resümeerib nüüd õigusteaduse tudengina
tarkusi omandav Mart ning lisab, et teenis
USA-s raamatute müügiga nii korraliku

taskuraha, et võis töötasu eest lubada ka
omale osariikides ringirändamist.
Kui Mart ülikooli 2008. aastal geodeedina lõpetas, siis töötas ta juba Rae
vallavalitsuses. „Mäletan, et kui ma vallavalitsusse maakorraldajana tööle asusin,
siis vanemad inimesed vaatasid teinekord
skeptilise pilguga, et mis see noor ikka
teab,“ kõneleb Rae vallavalitsuses kõige
kiiremat karjääri teinud mees. Kuid ega
noorus pole diagnoos nagu vanadus pole
haigus. Mart on veendunud, et kõige olulisem on oskus teise inimese kogemused
ja tarkus enda omadega ühendada ning
arutelu käigus leida optimaalsem lahendus
probleemile.
Siiamaani on see töötanud. „Minust vanem või kogenum inimene on vaadanud,
et noor inimene ka ikka teab üht-teist,“
kõneleb Mart oma viieaastasest töötamise
kogemusest Rae vallavalitsuses, kus ta on
lisaks maakorraldaja ametile pidanud ka
abivallavanema kohta.
„Mart on olnud väga asjalik ja töökas,“
kõneleb tänasest Rae vallavanemast kesk-

persoon
konnaspetsialist Birgit Parmas, kes on ühes
osakonnas Mardiga töötanud mitu aastat ja
ka ühes koolis käinud.
Asjaliku moe on jätnud Mart ka paljudele
teistele kolleegidele, kes nüüd tema alluvuses
on tööle hakanud. Mardi juhtida on neli
valla kooli, viis lasteaeda, kommunaalasutus
Elveso, alevike raamatukogud. Kokku töötab
vallavanema alluvuses üle 70 inimese. Kui
on usaldus, laabub kõik kenasti. Mardi jaoks
on vastastikune usaldus väga oluline, kuid
professionaalsus ei jää sellele kriipsugi alla,
et teha püha eesmärgi nimel sujuvat koostööd valla elu arendamisel ja korraldamisel.
„Mina näen siin majas inimestes tahet tööd teha“, on vallavanem optimistlik
tekkinud probleemide lahendamisel, kuid
jääb mõtlikumaks enne kui järgmise lauseni
jõuab. „Alati leidub neid, kes arvavad, et see
otsus, mis vastu võetud, on halb. Välistada
muidugi ei saa, et me ei eksi, aga kui kritiseerida vaid sellepärast, et saaks viriseda,
välistab see igasuguse konstruktiivsuse“.
Samas leiab ta ka pisut positiivset alusetus
virisemises. „Kui ollakse üksteise kõri kallal,
siis on meie eluga kõik veel hästi. Mis ühendab inimesi, ikka probleemid! Huvigrupid
hakkavad koostööd tegema siis, kui on kitsas käes. Enne võidakse üksteisel kõri läbi
närida, aga kui vaja probleemi lahendada,
tehakse koostööd“.
Kuidas asju ühiskonnas otsustada, selle üle armastab Mart mõelda ja seda ka
sõpradega arutada. Koolipõlve sõber Janar
Jäätma, kes on täna riigikohtus õigusnõuniku ametikohal, on koos Mardiga paljudel
kordadel tõde otsinud. Kas ka leidnud, seda
sõbrad veel ei tea.
Janari silmis on Mart mees, kellele
meeldib olla kapten laevas. Ja ta on hea
kapten, sest tema abile võib alati loota.
„Tema ümber on harmoonia, nii suhetes
oma vanematega kui suhtes elukaaslase
ja sõpradega,“ kõneleb Janar, kes leiab,

SÕBER MÄRT PÕLDMA
Ta on omamoodi mees. Tegime
temaga koos õpilasfirmat. Mäletan,
kuidas me müüsime Teeviidal neid
vitsasid, millega saab vett otsida. Meil
läks väga hästi.
Mardiga saab rääkida kõigest. Ta on
hästi sõbralik ja sa võid alati küsida temalt nõu või abi. Kui ta ise ei saa aidata,
siis ta leiab kellegi, kes aitab.

Uuetoa talu peremees Pajupea külas tutvustab vallavanemale oma
koduaeda ja kiidab tänavuaastast maasikasaaki.
et poliitikuna ootavad Marti paremad
päevad veel kindlasti ees.
„Temas on sellist karismat,“ lisab sõber.
Janar liigitaks Mardi tema olemuselt selliste
meeste hulka nagu Mart Laar, Siim Kallas,
Edgar Savisaar.
Mart ise leiab, et kõige olulisem on rahva
usaldus. Ta on mitmeid kordi mõelnud ka
selle peale, et kuidas panna rahvas taas poliitikuid usaldama: „ Meedias müüvad tihti
need lood, kus on probleem sees ja mine sa
tea, võib-olla on see Eesti inimestele omane,
et häid asju välja naljalt ei tooda ja kiitusega
kiputakse olema kitsi“.
„Kui riigi või omavalitsuse tasandi poliitikas võetakse vastu otsuseid, siis kaasneb alati
võimalus, et kas see kellelegi jälle meeldib.
Kui nüüd alati noppida välja see, et mis on

halvasti ja jätta märkimata, mis on hästi, siis
kujundamegi fooni negatiivseks,“ mõtiskleb
vallavanem ning leiab, et kui inimestele seda
halba päevast päeva serveerida, siis tegelikult
nii negatiivse foonil maine kujunebki.
Vallavanema juttu ilmub väike iroonia,
kui ta ütleb, et üks variant on otsuseid üldse
mitte vastu võtta. Pole midagi teinud, pole
ka millegi vastu eksinud. Võid pääseda igasugusest süüst, kui eriti hästi läheb, siis ka
otsustamatuse süüst.
Värske vallajuht kinnitab, et on tahtmist
täis oma eelkäija Veigo Gutmanni tööd jätkata ja koduvalda paremaks muuta. On ta
ju ise pärit Rae vallast, omandanud gümnaasiumihariduse Jüri koolist ja koolipõlves
tutvust teinud praktiliselt iga ruutmeetriga
Jüri tuntud ja tundmatutes paikades.

ENDINE KLASSIJUHATA
HAIRI LAURAND

JÜRI GÜMNAASIUMI TÖÖTAJA
MARGE RINALDO

Kõigi klassikaaslastega oli tal hea
läbisaamine ja seda just tema ausa oleku ja ütlemiste tõttu. Keerutamist ta
ei sallinud, mis vaja, ütles otse välja ja
seda alati sõbralikult ning heatahtlikult.
Ühistegemistele pani alati õla alla ning
organiseerimist ta oskas!
Mardi sünnipäev oli alati oodatud, sest
30. mai tähistas ju ka kooliaasta lõppu.
Endise klassijuhatajana soovin talle
edu ja tarka meelt tegemaks otsuseid,
mis meie koduvalda edendaksid ning
õigel kursil hoiaksid.

Mart oli kooliajal üks suur aktivist: ta tegeles tuhande asjaga alates
õpilasfirmast kuni poliitikani, juhtis
õpilasomavalitsust ja korraldas koolipidusid. Teda jagus kõikjale, tegi
kõike rõõmsalt ja mõnuga. Eriliselt
on talle meelde jäänud õpilasfirma
tegevus. Firma sai loodud majandusõppe raames ja loomulikult selleks, et
paremaid pidusid korraldada. Peod
olid populaarsed ja firma sai isegi
väikse kasumi.
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haridus
Jüris alustas uus perekeskus
Uus perekeskus, mis kannab
nime „Mudilasklubi Kes aias“
ootab koduseid pisipõnne koos
vanematega mängima ja mõnusalt vaba aega veetma.
Mudilasklubi asub Jüris aadressil Veetorni 2/ Aruküla tee
20-3a ning ootab argipäeviti
kõiki koduseid lapsi mängima,
nädalavahetustel toimuvad temaatilised perepäevad.
Septembris alustavad uut
hooaega muusika- ja kunstitunnid ning alustatakse ka lastediskodega.

Mudilasklubi juhataja Kristel Toom rääkis, et mängutoa
sisustuses on püütud leida vastupidavaid ja erilisi lahendusi.
„Paljud asjad on iseehitatud,
sellelaadseid ei leia mitte kuskilt mujalt. Hindame puitu ja
muid looduslikke materjale,
kuid ka tänapäevastel arendavatel ja värvikirevatel lastele
huvipakkuvatel mänguasjadel
on siin oma osa,“ tutvustas
Toom.
RS

Peetri alevikus alustab
septembrist laste tegevustuba
Septembrist avab oma ukse
Peetri külas Celanderi majas
tegevustuba Madakaskar, mis
on mõeldud Peetri külas ja Rae
vallas elavatele lastele ja nende
vanematele ning ka muidugi
mujal elavatele peredele.
Tegevjuhi Grete Karu sõnul
saab tegevustuppa tulla lapsega
mängima, seal saab korraldada
laste sünnipäevasid, tegevustoas
toimuvad pereüritused ja muud
tegevused.
Tegutsema hakkab beebikool
erinevas vanuses lastele, tehakse
beebidele grupimassaaži, rase-

date- ja beebidele joogat ning
tulemas on palju erinevaid kursuseid ja koolitusi käsitöö, lasteteemadel, pereelu ning muudel
teemadel.
Sünnipäevade korraldamise
osas on võimalik valida teemapidude, erinevate õhtujuhtide
vahel ning kohale kutsuda ka
fotograaf.
Tegevustuba on avatud E-R
hommikust õhtuni, sünnipäevasid ja muid üritusi saab korraldada ka nädalavahetustel.
RS

Rae valla koolide
avaaktused

Lagedi Põhikool kuulutab välja
konkursi järgmistele vabadele
ametikohtadele:

Vaida Põhikool alustab uut õppeaastat
1. septembril kell 10.00.
Lagedi Põhikooli õppeaasta avaaktus
toimub 3. septembril kell 11.00.
Peetri koolis toimuvad õppeaasta
avaaktused:
1. septembril kell 10.00 – klassid 1B,
1C, 1E
1. septembril kell 12.00 – klassid 1A, 1D
3. septembril kell 10.30 - 2.-8. klassid
Jüri Gümnaasiumis toimuvad
õppeaasta avaaktused:
3. septembril kell 10.00 2.-11. klassid
(sisehoovis, vihma korral võimlas)
kell 12.00 1. ja 12. klassid (aulas)

• Eesti keele õpetaja – koormus 18 tundi nädalas
• Inglise keele õpetaja – koormus 9 tundi nädalas
• IT- juht - täiskoht
• Majahoidja – 0,5 kohaga
• Remonditööline - 0,5 kohaga
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Tööleasumine 01.09.2012.a.

Jaanuaris 2013 avatavasse
Lagedi lasteaeda

• LASTEAIAÕPETAJA – 8 kohta
• LASTEAIAÕPETAJA ABI – 4 kohta
Avaldus, CV ning haridust tõendavad
dokumendid esitada hiljemalt 15.augustiks
aadressil
Kooli 18, Lagedi , Rae vald, Harjumaa, 75303
või direktor@lagedi.edu.ee. Info telefonidel
56646216 ja 6766237

mitmesugust

Elveso luubi all
Viimastel kuudel on palju kõneainet andnud Rae valla elektri-,
soojuse- ja veevärgiettevõtte
ASi Elveso ümber toimuv. Rae
Sõnumid käisid uurimas, kuidas
ettevõttel tegelikult läheb, millised
projektid on hetkel töös ning mis
nende valmimisel muutub. Küsimustele vastas AS Elveso juhatuse liige Meelis Kasemaa.
Hetkel on käimas vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimistööd Assaku, Jüri ja
Vaida alevikes, kohe-kohe alustame vee- ja
kanalisatsioonitrasside renoveerimisega
Vana-Aaviku külas, kus ligi 50 kinnistut
saavad peagi kaasaegse vee- ja kanalisatsiooniühenduse. Täie südamerahuga saan
väita, et kõigis neis piirkondades, kus me
täna renoveerimistöid teeme, paraneb nii
joogivee kvaliteet kui ka veesurve. Vaida
aleviku tarvis rajame aga täiesti uue reoveepuhasti, mis vähendab tuntavalt keskkonnale tekitatavat koormat.
Seda muret, et remontimis-renoveerimistööd otsa peaks lõppema, teil pole?
Oh ei, renoveerimistöid jätkub veel paljudeks aastateks, sest valla senine vee- ja
kanalisatsioonisüsteem on valdavalt amortiseerunud.
Milliseid veeprojekte Rae vallas veel
lähiajal tulekul on? Mis nende valmimisel
muutub ning kui palju selleks raha kulub?
Lähiaja plaanides on üle võtta vee- ja
kanalisatsioonitrassid Peetri alevikus Mõigus, vanade kortermajade piirkonnas, kus
plaanime juba järgmisel aastal vee- ja kanalisatsioonitrassid renoveerida. Teeme seda
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
abiga, projekti maksumust ei oska hetkel
öelda, kuna plaanime piirkonna üle võtta 1.
septembril ning alles seejärel saame koostada renoveerimisprojekti.
Elveso pole ainult vee-ettevõte, tegelete
aktiivselt ka sooja- ja elektriturul.
Jah, ka soojarindel on meil praegu
käed-jalad tööd täis – hetkel renoveerime
näiteks Vaida aleviku soojavõrku. Projekti
käigus rekonstrueeritakse 1,6 kilomeetrit
ehk ca 80% Vaida aleviku kaugküttetorustikust. Selle tagajärjel vähenevad oluliselt
kaugküttevõrgu kaod ja koormus keskkonnale. Seda suurt tööd teeme samuti
KIK-i kaasaabil, meie omaosalus on ca
300 000 eurot.

Elveso juhatuse liige Meelis Kasemaa vaatab, kuidas kulgevad Vaida
reoveepuhasti ehitamistööd.
Kuid naaseks vee-teema juurde – miks
see vee hind siis nüüd korraga ikka nii
palju tõuseb?
See on tegelikult väga lihtne – veehinna
tõusu järsk põhjus on selles, et alates 2009.
aastast ei ole seda kordagi muudetud, kuigi
Elveso on vahepealseil aastail pangalaenude
ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
toel investeerinud miljoneid eurosid. Veelgi
enam – selles, et vee hind hakkab kerkima,
lepiti 2009. aastal ka kokku – vald kinnitas
Elveso finantsplaani, mille kohaselt pidi
munitsipaalettevõte hindu iga poole aasta
tagant veidike tõstma – nii poleks hinnatõus klientidele koormavaks muutunud.
Kui nüüd hinnatõusu teema kokku võtta,
siis hinnatõusu peamiseks põhjustajaks ongi
needsamad renoveeritavad trassid, millest
eelnevalt rääkisime. Jah, me saame küll ca
70% renoveerimisrahast KIKilt tagastamatu
abina, kuid 30% omaosalust peame siiski ise
tasume, peame selleks raha laenama ja kunagi selle ka koos intressidega tagasi maksma.
Hinnatõusust saadav lisaraha läheb siis
investeeringuteks, mitte ei hakata sellega
vanu võlgu lappima või dividendidena välja
maksma?
Jah, hinnatõus kulub ainult uute tehtud
investeeringute omaosaluste tagasimakseks.
Dividende ei ole vald omanikuga ettevõttest
kunagi võtnud, vald on pigem ettevõttele
raha juurde andnud. Muidugi võiks vald
ettevõttest kunagi ka dividende võtta, sest

see saadud raha läheks lasteaedade-koolide
või teede ehitusse, aga vähemalt lähiaastail
seda plaani pole.
Üpris tähtis on selle teema juures ka asjaolu, et konkurentsiamet nõudis uue hinna
kehtestamisel, et me peame ka tegevuskulusid vähendama – seega, mingist tulevasest
priiskamisest nüüd küll kõneleda ei saa.
Priiskamise jutt viibki meid taas järgmise teemani – Elveso uus nõukogu tellis
rahvusvahelisest audiitorbüroost Ernst &
Youngist eelmise juhtkonna tegevuse hindamiseks auditi, mida see näitas?
Ma ei tahakski sel teemal tegelikult pikalt
peatuda, lühidalt vastates tõi audit välja
selle, et ei ettevõtte eelmine nõukogu ega
ka juhatus ei teinud oma tööd, „tänu“ selle
ei olnud ettevõttes järelevalvet ega ka strateegilist juhtimist.
Kuuldavasti reageeris eelmine juhtkond
auditile küllaltki valusalt?
Öeldi jah, et eks see üks suunatud audit
on! Ometi palkasime maailma suurimate
sekka kuuluva audiitorbüroo, kelle mõjutamiseks meist kellelgi kindlasti finantse pole.
Kuid mida selle auditi põhjal nüüd ette
võetakse?
Seda on veel vara öelda, aga mina isiklikult olen küll seda meelt, et igale teole peab
järgnema tagajärg.
RS
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AS ELVESO juhtimise
korrastamine tagab teenuste
kvaliteedi paranemise
1. märtsil tõstatus päevakorda
seoses AS Elveso uue juhatuse
liikme Meelis Kasemaa ametisse
asumisega vajadus saada ülevaade vallale kuuluva äriühingu
senisest tööst. Et selgitada välja
eelmise juhatuse ja nõukogu juhtimise ning nende tegevuse õiguspärasus ning korrektsus, pidas AS
Elveso uus juhtkond vajalikuks
tellida rahvusvaheliselt audiitorfirmalt Ernst & Young Baltic AS-lt
siseaudit.
Auditi eesmärgiks oli hinnata AS Elveso
juhtimisega seonduvaid asjaolusid perioodil
01.01.2011 kuni 29.02.2012 kokkulepitud
ulatuses, mis hõlmas äriühingu juhtimise
korralduse ülevaatamist, hinnangu andmist nõukogu ja juhatuse pädevusele ning
tegevusele äriühingu juhtimisel, piiratud
ulatuses teostatud tehingute põhjendatuse
ja majandusliku otstarbekuse analüüsi, juhatuse tegevuse hindamist tehingute teostamisel, lisatasude arvestamise ja määramise
põhjendatuse ja läbipaistvuse hindamist.
Audiitorfirma tuvastas auditi läbiviimisel mitmeid puudusi ettevõtte juhtimise
korraldamisel, sealhulgas juhiti tähelepanu
põhikirjas esinevatele puudustele, ebapiisavale juhatuse ja nõukogu vahelise pädevuse
ja suhete regulatsioonile.

Lisaks tuvastati, et ametist lahkunud ettevõtte juhtkond on tekitanud märkimisväärset varalist kahju ettevõttele, ÜVK ehituse käigus koostatud hanked on teostatud
puudustega ning on eksitud riigihangete
seaduse vastu, äriühingu vara on võõrandatud põhjendamatult madalate hindadega ja
ilma enampakkumisi korraldamata ka juhatuse endisele liikmele. Siseauditi tulemused
kinnitasid, et kevadel tehtud muudatused
ettevõtte nõukogus ja juhatuses olid möödapääsmatud.
Ernst & Young Baltic AS-i poolt koostatud audit andis vallavalitsusele, kui AS
ELVESO üldkoosolekule ülevaate puudustest ettevõtte senises juhtimises ning samuti
ettepanekud puuduste parandamiseks.
Uus ettevõtte nõukogu ja juhatus on
audiitori ettepanekud läbi arutanud ning
asunud neid ellu viima. Vallavalitsus peab
vajalikuks korrastada võimalikult lühikese aja jooksul ettevõtte tegevust reguleeriv
õiguslik baas ning teeb kõik selleks, et äriühingu juhtimine muutuks efektiivsemaks
ja läbipaistvamaks. Siseauditis väljatoodud
rikkumiste ja nende ulatuse osas käib täiendav analüüs, mille järel ELVESO juhatus
ja nõukogu otsustavad, mida nende osas
ette võtta.
On äärmiselt kahetsusväärne, et eelmise juhtkonna ajal riigihangete seaduse
vastu eksimise tulemusel on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus
teinud 20.07.2012 otsuse nr 1-25/15,
mille alusel vähendatakse AS-le Elveso
ÜVK ehituseks eraldatud toetusraha 17

000 euro võrra ja see summa tuleb tasuda
omavahendist. Paraku ei saa välistada,
et tulevikus võivad mõjutada sellised
vee-ettevõttele otsest kahju toonud rikkumised ka vee hinda.
Auditeeritud perioodil oli AS Elveso juhatajaks Toomas Heinaru ning nõukogu
esimeheks Tarmo Klaar, lisaks kuulusid nõukokku Priit Põldmäe, Raivo Kruuk, Einar
Kink ja Margus Vihul. Selle aasta veebruaris
kutsus ettevõtte üldkoosolek Tarmo Klaar’i,
Raivo Kruugi, Einar Kink’i nõukogust tagasi,
samuti kutsuti tagasi ka Margus Vihul, kes
on siirdunud tööle väljapoole Eestit.
Täna on siiski veel pooleli kohtuvaidlus
endise juhatuse liikme Toomas Heinaru’ga,
kellega on eelmine nõukogu esimees Tarmo Klaar sõlminud ilma nõukogu nõusolekuta juhatuse liikme lepingu, mis oli
juhatuse liikme kasuks tugevalt kallutatud
ning sõlmitud temale äärmiselt soodsatel
tingimustel.
Toomas Heinaru nõuab ametist vabastamise eest ligi kahekümne tuhande euro
suurust kompensatsiooni, kuid olukorras,
kus juhatuse liige on tekitanud Rae valla
vee-ettevõttele olulise majandusliku kahju,
ei saa aktsepteerida olukorda, kus isik nõuab
ametist vabastamisel kompensatsiooni.
AS ELVESO kavatseb oma õiguste eest
seista ja välistada nii ettevõttelt kui ka sisuliselt Rae valla tarbijate taskust sellise selgelt
põhjendamatu kompensatsiooni maksmise.
MART VÕRKLAEV
Vallavanem

Miks Elveso vee hind pea poole võrra kerkib?
Kuigi vee-ettevõte on 2009. aastast saadik
muudkui renoveerinud, rekonstrueerinud,
ehitanud, remontinud, parandanud kvaliteeti - ühesõnaga investeerinud miljoneid
eurosid, pole veeteenuste hind samas ajavahemikus sentigi muutunud. 2009. aastal
lepiti kokku, et teenuste hinnad hakkavad
iga poole aasta tagant kerkima. Selle eelmise
juhtkonna valeotsuse tagajärjel peamegi
nüüd kõik 1. oktoobrist veeteenuste eest
oluliselt rohkem maksma hakkama.
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Vee hinda mõjutavad paljud kulud
Vee hind koosneb laias laastus mittekontrollitavatest kuludest (vee erikasutusõiguse
tasu, saastemaks, maamaks, riigilõiv, teistelt
vee-ettevõtjatelt ostetav teenus), kontrollitavatest kuludest (kulud elektrienergiale,
kemikaalidele, tegevuskulud), kapitalikulust,
põhjendatud tulukusest ja veel mitmest pisemast kategooriast, näiteks vallavalitsuse
tasutud summadest sademevee ärajuhtimise
kulutuste katteks. Kõik need punktid on

ükshaaval konkurentsiametile lahti kirjutatud, ametis läbi kaalutud ning seejärel
saadud otsus, et seniste hindadega vee- ja
kanalisatsiooniteenust enam edasi müüa
pole võimalik.
Konkurentsiameti otsus veeteenuste hinna kohta on kättesaadav http://elveso.ee/
admin/upload/KA_otsus_vk_hinna_kooskolastamiseks.pdf
RS

mitmesugust

Kauni kodu konkursil osalenud pered
tunnevad rõõmu isetegemisest
Rae vallavalitsus valis välja tänavuse aasta valla kõige kaunima
kodu. Konkursil võistlesid hooned kahes osas: kortermajade ja
eramute kategoorias.
Ilu on küll vaataja silmades ja kõige
kaunimat välja valida on keeruline isegi
kindlatest kriteeriumitest lähtuvalt, kuid
igaaastane konkurss „Kaunis Kodu“ on
andnud inimestele võimaluse erinevaid
ilulahendusi näidata.
Hindamiskriteeriumiteks võttis žürii
objekti välishoolduse, sobivuse maastikku, haljastuse, dekoratiivelemendid ning
üldmulje. Eramute kategoorias külastas
keskkonna, arhitektuuri ja aiaspetsialistidest koosnev žürii kokku seitset
kodu ja kortermajadest pidi piirduma
vaid ühe majaga. Iga võistluskandidaadi
aias tervitas žüriid lahke pererahvas,
kel palus asjatundjad uudistama oma
pühendunud töö tulemusel kordumatut
vaatepilti.
Pajupea külas Uuetoa talu pererahva
aastatepikkune töö oma kauni aia nimel
tegi kõigil vaatajatel südame soojaks. Pererahvas puhkab jalga vahest ka ainulaadsel
saladuste pingil, kuhu värskele vallavanemalegi lahkelt istet pakuti.
Lagedi aleviku Põllu 2 a pererahvas
tundis uhkust aeda iseehitatud mäe üle,
sest kõik ehituspraht on pandud suvel silmailu teenima ja talvel lõbustab see lapsi
liuväljana.
Kaevu tee 4 pererahvas Pildikülas avas
oma aiaväravad, mis viiksid nagu dendroparki ja Kaevu tee 6 peremees üllatas oma
minimalistliku praktilise ja maitseka aiaga,
kus ruumi jagus ka asfalteeritud tenniseplatsi jaoks.
Järvekülas asuvas Kodala tee 33 maja
aias oli raske lillesorte kokku lugeda, sest
neid oli erinevates peenardes nii palju.
Kogu silmailu, mille taga on aastatepikkune
töö, avaldas žüriile muljet.
Muljet avaldas samuti Rae küla Irme tee
6 eramu ja selle juurde kuulunud aed, mis
kõik oma kätega tehtud.
Kõige enam lummas asjatundjaid Assakul Järve põik 16 elav pererahvas, kes
sai maksimumpunktid pühendunud aiakujunduse eest.
BIRGIT PARMAS
keskkonnaspetsialist

Järve põik 16. I koht.

Pereisa on oma kätega ehitanud mõnusa aianurga.

Pe r e n a i n e
tutvustab kõige värskemat
pereliiget.

Irme tee 6

Irme tee 6 pererahvas peab oma aeda väga nooreks, sest on vaid 5
aastat seda jõudnud kujundada.

Kodala 33

Kodala 33 maja pererahvas ei ole lillede arvelt kokku hoidnud ning
nende aed on nagu lillemeri. Kõik, mis sünnib potti panna, on leidnud
ka omale soodsa kasvukoha.
Tänavused ilusaimate kodude võitjad on
1) Kategooria pereelamud:
a. I koht Piret Toome’le, Stella-Kadi
Sullakatko’le, Karl Robert Toome’le ja
Tessa Lisett Toome’le kuuluv elamu Järve
põik 16 Assaku alevikus;
b. II koht perekond Kristi Kõvask’ile ja
Tauno Põldma’le kuuluv elamu Irme tee
6 Rae külas;
c. III koht perekond Mikhalenya’le kuuluv
elamu Kodala tee 33 Järveküla külas.
2) Kategooria kortermajad:
a. I koht Männimetsa tee 1 kortermaja
Järveküla külas.

Komisjoni kuulusid:
Mart Võrklaev – Rae vallavanem, komisjoni esimees
Birgit Parmas – keskkonnaspetsialist
Lea Teeääre – arhitekt
Maire Potisep – maastikukujundaja
Siim Orav – planeeringute nooremspetsialist
Tarmo Toomet – abivallavanem
Heli Gescheimer – hariduse peaspetsialist
Ülle Oja – haljastusspetsialist
Võitjad saavad auhinnatud Rae valla poolt.
Lisaks saab võitja au esindada Rae valda
maakonna kaunite kodude konkursil järgmisel aastal.
Rae Vallavalitsus ja Kaunis Kodu komisjon
tänavad kõiki kandidaate!
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Kas Rae vallas sirgub uus Erika Salumäe?
Saage tuttavaks: viiekordne Eesti meister trekisõidus on Jüri neiu Kristin Rõžko, kes alustas kolm
aastat tagasi rattaspordiga ning on jõudnud aastal
2012 treki tipptasemel sportlaste hulka.

Võidud trekisõidus:
2010. aastal 500 m kuld
2011. aastal kuld sprindis, 2 km jälitussõidus
ja 500 meetri sõidus
2012 aastal sprint

„Kui alguses sõitma hakkasin siis ega ma väga ei teadnud mis asi see
on. Teadsin vaid Erika Salumäed ja ta kahte olümpialt võidetud kulda“.
„Kõik algas 2008. aastal, mil Pekingis toimusid suveolümpiamängud“, meenutab Jüri neiu Kristin oma rattasportlase karjääri algust.
Neiu muudkui vaatas ja imestas, kuidas naised sõidavad ratastega
täiskiirusega mäest alla. Osad nendest lõpetavad kraavis, paremad
aga lisavad kiirust ja kihutavad enda unistuste poole.
„Ütlesin peale mänge emale, et tahan rattaspordiga tegelema
hakata, kuid ema ikka ütles, et mine hoopis suusatama“, kõneleb
Kristin ja lisab, et ega ma jonni ei jätnud. Lõpuks panigi ema Krista
Koppel Kristini kirja Jaan Kirsipuu jalgratta klubisse.
Algas tagasilöögiga
„Kui trennis hakkasin käima, olin siis 12. aastane tüdruk ja
suhteliselt arg“, tunnistab Kristin ja lisab, et jättis treeningud suhteliselt kiiresti katki. „Ema ka ei teadnud mida teha, kuid soovitas
ikka hakata suusatamisega tegelema“.
Kristin meenutab, et ta käiski ühes trennis lühikest aega, kuid
mõistis, et ilma rattata ta enam edasi elada ei saa. „Otsustasime, et
lähen Kalevi Jalgrattakooli mis asub täpselt samas kohas kus vana
klubi. Siis oli aasta 2009 lõppemas“, jutustab Kristin oma tänasesse
klubisse jõudmisest.
Hambad ristis mäkke üles
„Kõige esimesed võistlused olid ikka lahedad ja palju oli uut“,
meenutab neiu, kes tundis end oma rattaga konkurentide ees üsna
kehvasti. „Ema ikka müksas mind ja ütles, et ma ei kurvastaks
varsti olen veel tugevam kui nemad ja mul on veel ilusamad rattad“.
Sihikindlus ja tahtejõud ongi neiu viinud tugevate hulka. Kristin
teab, et ei ole allaandja tüüpi. Ta o nõus kannatama kasvõi hambad
ristis ära, et ainult tugevamaks saada. „Hakkasidki esikolmiku
kohad ka tulema ja lõpuks sain näidata, et ka mind tuleb karta ja
minuga arvestada“.
Neiu meenutab oma esimesi trekivõistlusi 2010. aasta augustis,
mil peeti Tallinna Meistrivõistlusi. „Kuna olin 16 vanuseklassis alles
14 aastane, siis pidin tegema omniumi. See on selline ala, kus on palju
trekialasid koos ja pärast saadud kohtade punktid liidetakse kokku ja
kellel kõige vähem punkte, see võidab. Võitsin“, ütleb Kristin uhkusega.
„Järgmistel võitlustustel sai selgeks, et trekk ongi päris minu ala
kui 500 meetri sõidus võitsin Eesti meistritiitli. Olin uhke, et keegi
naistest ei olnud viimase 10. aasta jooksul nii hea ajaga lõpetanud.“
Pani end maksma
„2011. aasta trekivõistlused võitsin kõik ära mis võimalik. Tallinna treki omniumi uuesti ja pärast eestikatel noppisin kõigi alade
kullad- sprindi, jälituse ja 500m“, meenutab Kristin möödunud
hooaega ja lisab, et tänavused meistrivõistlused on alanud samuti
hästi, sest naiste juunioride sprindis tuli taas I koht ja meistritiitel
taas kindlustatud.
Neiu ei salga, et tema ambitsioonid on suured. „Tahan võtta kõik,
mis võtta annab“, lubab Kristin, kellega koos rõõmustab võitude üle
sama palju tema ema Krista.
Noore eduka trekisõitja kõige suuremaks eeskujuks on Leedu
trekisõitjat Simona Krupeckaitet, kes on kahekordne maailmameister ja selle aasta olümpiamängude trekisprindi põhiline favoriit.
RS
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Kristin trekki sõitmas.

Kristin kooli ees.
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Lagedi õpilane Ranno Aigro säras
tantsuvõistlustel Inglismaal
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane Ranno Aigro osales aprilli alguses Inglismaal
rahvusvahelisel Junior Blackpool tantsuvõistlusel ja saavutas koos oma partneri
Greta Korju'ga Tallinna Õismäe Ühisgümnaasiumist Viini valsi võistlusel 1. koha
143 paari hulgast ning standardtantsudes
samuti 1. koha 154 paariga võisteldes.
Ranno Aigro on tegelenud võistlustantsuga 8 aastat. Ta alustas Rae valla
klubis Royal treener Eve Aunver'i käe
all ja hetkel tantsib ta tantsuklubis Leevi
Aleksander Makarov'i ja Katrin End'i
juhendamisel.
Täname kõiki oma treenereid! Samuti täname Lagedi Põhikooli õpetajaid
mõistva suhtumise eest, Rannol on alati
lubatud osaleda treeninglaagrites ning
võistlusreisidel.
MARGIT AIGRO

Edukas võistlustantsupaar Ranno
Aigro ja Greta Korju Blackpooli
tantsuvõistlustel, mida peetakse
üheks maailma tippvõistluseks.

Rae spordikeskus alustas uut hooaega
23. juulil 2012 alustas Jüri spordihoone oma uut hooaega. Suvised remonditööd
on tehtud ning oleme valmis oma kliente vastu võtma.
Septembrist alustame järgmiste rühmatreeningutega:
Esmaspäeviti pilates (treener Kristi Pedaru)
Teisipäeviti vesiaeroobika (treener Maiu Herzmann), bodytoning ja kõhueri
(treener Marek Sooäär)
Kolmapäeviti pilates (treener Kristi Pedaru) ja bailatino (treener Jane Kensap)
Neljapäeviti vesiaeroobika (treener Maiu Herzmann), bodytoning ja kõhueri
(treener Marek Sooäär)
Pühapäeviti jooga (treener Kristi Pedaru) ja bailatino (treener Jane Kensap)
Spordihoones on ujulas suur bassein, lastebassein, mullivann, soome saun, aurusaun, pallisaal, aeroobikasaal, jõusaal, lauatennis, budosaal, solaarium.
Täiskasvanute ja noortele mõeldud treeningute täpsed päevad ja kellaajad leiate
augusti lõpus - septembri alguses spordikeskuse kodulehelt www.raespordikeskus.ee
Olete oodatud ja kohtumiseni Jüris!
JENS VENDEL
Spordikeskuse juhataja

Aasta tagasi proovisid Rae spordikeskuse basseinis Jüri gümnaasiumi
noored, kuidas on ujuda koolimütsiga.

Raekad tulid vallaspordis
vabariigis üheksandaks
Sel aastal juba kahekümnendat juubelit
tähistanud valdade mängud toimusid Paikusel juuni lõpu ja juuli alguse vahelisel
nädalavahetusel. Vallad võtsid mõõtu kaheksal alal, Rae vallal õnnestus tiimid välja
panna kuuel alal ning kokkuvõttes saavutati
üheksas koht.
Kõige enam paistsid silma kergejõustiklased, kes saavutasid auhinnalise kolmanda
koha traditsiooniliste liidrite Tartu ja Ülenurme valla järgi. Alavõidu saavutas Jüri
Gümnaasiumi vilistlane Tanel Reismann
kõrgushüppes väljapaistva tulemusega
2.10, kahe võiduga toetas võistkonda Kalle
Suurekivi meesveteranide II vanuseastme
kuulitõukes tulemusega 12.84 ja odaviskes
saavutades tulemuse 41.16, naisveteranide I
vanuseastmes võitis 400 meetri jooksu Mari
Piir ajaga 1.10,9, meeste kuulitõuke võitis
Genro Paas tulemusega 14.81 ja tüdrukute
A-klassis Klaarika Kaldma tulemusega 1.60.
Poodiumi teisele astmele jõudsid veel Enn
Sapp meesveteranide II vanuseastme kettaheites tulemusega 38.74, Mihkel Leib poiste A
klassi kaugushüppes sooritusega 5.84, Helen
Loik naiste kaugushüppes tulemusega 5.10,
Mari Piir naisveteranide I vanuseastme 100
meetri jooksus ajaga 13,94 ja Urmas Põldre
meesveteranide I vanuseastme 800 meetri
jooksus ajaga 2.17,6 ning 3000 meetri jooksus
ajaga 9.45,9. Kolmandad kohad saavutasid
Klaarika Kaldma tüdrukute A klassi odaviskes tulemusega 30.65, Sander Kosk poiste A
klassi odaviskes tulemusega 48.00, Heigo Saar
meesveteranide I vanuseastme 3000 meetri
jooksus ajaga 10.43,1, Uno Roosileht meesveteranide II vanuseastme 100 meetri jooksus
ajaga 13,75 ja kaugushüppes tulemusega 4.90
ning 4x100m teatenaiskond koosseisus Helen
Loik, Kristiina Pärn, Klaarika Kaldma ja
Anastasia Gorohova.
Meesvõrkpallurid saavutasid tubli viienda koha ja naisvõrkpallurid olid üheksandad.
Jalgratturid saavutasid kokkuvõttes kümnenda
koha. Jüri Gümnaasiumi õpilased Kelly Kalm
ja Vanessa Nahkur saavutasid N16 vanuseklassis koguni kaksikvõidu ning orienteerumises
saavutati kaheteistkümnes koht. Jahilaskurid
olid viieteistkümnendad ja kilvarid kuueteistkümnendad.
Kahjuks jäi Rae vallal võistkond välja panemata kahel alal: petankis ja köieveos ning see
takistas ka üldkokkuvõttes parema koha saavutamist. Kutsun üles kõiki Rae valla sportlikke
mehi ja naisi järgmisel talvel ja suvel valdade
mängudele osalema, et saaksime näidata, et Rae
vald ei ole mitte ainult suur elanike arvult vaid
ka sportlikkuselt ja võitlusvaimult.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
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arvamus
Rae valla kuukiri Rae Sõnumid hakkab avaldama arvamuslugusid
teemadel, mis puudutavad meie elu nii koduseinte vahel kui globaalses külas elades. Toimetus küsib arvamust diskussiooni loomiseks
nii Rae valla inimestelt kui väljaspool valda elavatelt headelt oma
ala ekspertidelt mistahes ühiskondlikult olulisel teemal.

Augustinumbris avaldavad oma arvamust volikogu esimees Agu
Laius ja volikogu liige Raivo Uukkivi. Kuna viimasel ajal on Eestis
kajastatud Euroopa kõrgete ametnike ja poliitikute seisukohti, mis
toetavad suuremat Euroopa liidu poliitilist ühtsust, ühist fiskaalpoliitikat ning Euroopa Ühendriikide loomist, siis küsimus kõlas: kas
oleksite nõus Eesti põhiseaduse muutmisega, kui see on eelduseks
Euroopa Ühendriikidega liitumiseks?

Kui iseseisev saab olla
iseseisev riik?
Rae vallavolikogu esimees
Agu Laius küsib, kumb suveräänsuse vähenemine on olulisem – kas olulisi asju otsustada
koos teistega või lasta meid
mõjutada teiste otsustel, mille
tegemisest ise eemale hoiame?
Elame kiiresti muutuvas maailmas.
Üha enam tajume, et maailm on üks
tervik. Transnatsionaalsed äriühingud, mis tegutsevad paljudes riikides,
on kasvanud väga võimsateks. Teaduse ja tehnoloogia areng koondub
suurtesse keskustesse. Riigikaitse ei
ole enam võimalik üksnes oma riigi
piires ja vahenditega. Ühes ilmanurgas juhtunu mõjutab meid kõiki.
Keskkonnaprobleemid, suurõnnetused, aga kindlasti ka majandus- ja
rahandustegevus ning muugi mujal
juhtunu või kordasaadetu mõjutab ka
meie elukeskkonda. Sellega tulemuslik tegelemine eeldab suurema osa
riikide koostööd.
Siit aga kerkivad üha enam päevakorda iseotsustamise, kaas- ja koosotsustamise tasakaalu küsimused. Muret
teeb meie suveräänsuse vähenemine,
selle üha ulatuslikum delegeerimine
rahvusvahelistele koostöökogudele. Me
ei näinud selles erilisi probleeme, kui
ühinesime Schengeni viisaruumiga, kui
nõustusime kapitali, tööjõu, kaupade ja
teenuste vaba liikumisega, kui meie taevas lendavad välisriikide hävitajad, kui
ühinesime rahaliiduga. Kõige selle puhul oleme otsustanud jagada oma suveräänsust Euroopa ja mõne teise riigiga,
sest nägime sellest meile kasu tõusvat.
Teravalt tõusis küsimus päevakorda aga
Euroopa stabiilsusmehhanismi arutelude käigus.
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Otsustajate
hulgas või mitte
Võime ju tahta olla täiesti iseseisvad
ja hoida asjad vaid enda otsustada.
Kuid peame tunnistama, et üha enam
mõjutavad meid otsused, mis tehakse
kuskil mujal – riigiülestes ja -välistes
organisatsioonides. Sellest omakorda
kerkib küsimus, kas me soovime olla
otsustajate hulgas või jääda sealt kõrvale
ja lasta kellelgi teisel otsustada selle üle,
mis meid niikuinii mõjutab. Või leiame,
et osaleme vaid siis, kui meil on teistelt
midagi saada, kuid hoiame kõrvale, kui
suveräänsuse jagamine ja ühise kindlustunde loomine toob kaasa kulusid?
Kriisiolukorrad eeldavad kiiret otsustamist ja tegutsemist. Siin on Euroopa Liit
olnud seni vähese reageerimisvõimega.

Rõhumine üksnes formaalsele iseseisvusele on kena poos, aga
selle jäigal järgimisel
jõuame isolatsiooni.
Päevakorras on eurotsooni hädaliste
aitamine, mis on ühtlasi ka meie endi
aitamine. Muidugi ei meeldi meist kellelegi, kui keegi on pikka aega püüdnud
elada teiste kulul, on tegelenud pettusega ja nende tegevus ei ole läbipaistev.
ELis kehtivad küll kriteeriumid, kuid
kokku leppimata oli mehhanism, kuidas
tagada, et kõik neid järgiksid.
Praegune kriis paneb proovile Euroopa
Liidu alusleppes olevad väärtused. Ennekõike solidaarsuse ja subsidiaarsuse
põhimõtted. Kas ja kuivõrd me oleme
valmis solidaarselt jagama kriisikoormat,

mida meie ei ole põhjustanud? Kuivõrd
saame aru, et kriis ühes Euroopa riigis
mõjutab lõpuks ka meid. Seni oleme
subsidiaarsuspõhimõtte (otsused tehakse
neid puudutavatele inimestele võimalikult
lähedal, kuid tasemel, mis tagab otsuse
tõhususe) alusel hoidnud palju asju vaid
liikmesriikide pädevuses. Nüüd on saanud
selgeks, et mõnedki otsused tuleb nende
piisava mõjukuse saavutamiseks delegeerida EL tasemele ja tagada üheskoos nende
elluviimine.

Isolatsioon õõnestab
julgeolekut
Suurt midagi ei juhtu maailmale, kui
pisike Eesti loobub osalemast kollektiivses
julgeolekusüsteemis, suurte majanduskriiside lahendamises. Ennast isoleerides aga
loobume tükist oma julgeolekust, majandusarengust, heaolust ja võimest maailma
paremaks muuta. Rõhumine üksnes formaalsele iseseisvusele on kena poos, aga
selle jäigal järgimisel jõuame isolatsiooni.
Teiseks võimaluseks on edasi liikuda
veelgi enama integratsiooni suunas. See
tähendab, et Euroopa Liit vajab tõhusamaid liikmesriikide rahanduse ja majanduse kontrollimehhanisme ja ühtlasi ka
täiendavat otsustuspädevust. Otsustusõiguse kontsentreerumisega aga peab kaasnema ka avatud ja läbipaistva valitsemise
meetmete laialdasem rakendamine.
Kindlasti ei tähenda see veel Euroopa
Ühendriikide teket, vaid toimub liikumine riikide tugevama koostöövõrgustiku suunas. Küsimus ei ole hetkel mitte
niivõrd Eesti põhiseaduse ümbertegemises, kuivõrd põhiseaduse mõtte järgimises globaliseeruvas maailmas.
AGU LAIUS
Vallavolikogu esimees
IRL

arvamus

ESM, Euroopa Ühendriigid ja
Eesti põhiseadus
Saades Rae Sõnumitelt ettepaneku ESM-iga (Euroopa
stabiilsusmehhanism) seonduvatel teemadel arutlemiseks, oli
esimeseks reaktsiooniks, et mis
sellel teemal ikka enam arutleda,
sest isegi Riigikohus on ju oma
vastuolulise otsuse teinud ja
Eesti põhiseadust riivava ESM-i
asutamislepingu heaks kiitnud.
Samas miks mitte oma seisukohta välja öelda.

ESM ja tema vajadus
ESM on kütnud kirgi üle terve Euroopa. Talle on aktiivseid vastaseid
ja tuliseid toetajaid. Toetajate hulgas
muidugi need, kellel on sellest mehhanismist vaja kiiret abi, aga ka need, kes
tunnetavad, et kunagi võib saabuda ka
nendel vajadus abi järele. Millega siis
tegemist on? ESM on alaline mehhanism, mis annab vajadusel euroala liikmesriikidele finantsabi. See mehhanism
koosneb kahest osast – sissemakstavast
kapitalist, mis tuleb igal riigil kahe ja
poole aasta jooksul sisse maksta ja sissenõutavast kapitalist, mida ESM-il on
õigus vajadusel liikmesriikidelt küsida.
Eesti panus kokku on ca 1,3 miljardit,
mis on rohkem kui viiendik tänavusest
riigieelarvest või piltlikuma ettekujutuse
saamiseks saab öelda, et see summa
on ca 1000 eurot iga meie riigi elaniku
kohta. Seega on ESM-i eesmärk euroala
stabiilsust tagada ja aidata hättasattunud
riike euroalas. Kui seda eesmärki silmas
pidada, siis ei saa ju kellelgi midagi niisuguse mehhanismi vastu olla. Ise oleme
soovinud liituda Euroopa Liiduga, ise
oleme soovinud saada euroalasse, seega
peame mängima selle seltskonna reeglite kohaselt.

Millest ikkagi kired?
Põhjused saab jagada jämedalt kaheks.
Esimeses grupis on emotsionaalsed
põhjused, mille kohaselt ei saa väikese

Eesti tagasihoidliku majandusega ja
tugevalt alla Euroopa keskmise sissetulekuga elanikud aru, miks nende taskust
soovitakse võtta raha toetamaks märksa
jõukamalt elavaid eurooplasi ja seda
mitte tasemel, millega peab elama meie
keskmine inimene, vaid kindlustamaks
hättasattunud riigi kodanikele neile
harjumuseks saanud elatustase. Tõepoolest on selline küsimusepüstitus käsi
rusikasse ajav, aga nagu juba öeldud sai
– olles EL-i liige, peame seal kehtivaid
reegleid järgima.

Võib olla jääb Eesti,
aga võib olla siiski Estonia või hoopis, EL-is
sakslaste suurt mõju
arvestades, Estland.
Teise gruppi lahterduvad oma sisult
märksa kaalukamad põhjused, mida
võib ühise nimetajaga nimetada ka
ohuks Eesti riigi iseseisvusele. Just sellest vaatenurgast vaadatuna esitas oma
taotluse Riigikohtule ka õiguskantsler.
Nimelt ESM-i asutamisleppes on säte,
millega nähakse ette võtta vastu otsuseid
85%-se häälteenamusega, mis tegelikkuses viib selleni, et asutamislepingu
ratifitseerimine Riigikogus võtab meie
parlamendilt ära võimaluse kaasa rääkida tulevikus raha andmise osas ESM-i.
See ongi oht suveräänsusele ja samm
lähemale ühtsele rahaliidule, mis iseenesest on samm lähemale föderatsioonile
ehk liitriigile.

Riigikohtunike erimeelsuse tähendus
Võib ju imestunult küsida, et kuidas
saab Riigikohtu otsus olla vaieldav, aga
on selge, et kui 19-st kohtunikust 9 olid
õiguskantsleriga ühte meelt, 10 olid
ESM-i asutamislepingut
toetavad ja neist üks esines vahetult
pärast otsuse tegemist eriarvamusega, siis ei ole see otsus tõsiselt võetav
enamuse otsus. Võib isegi aimata koh-

tunikke mõjutavat poliitilist tegevust.
Isiklikult olen õiguskantsleri seisukohta
toetaval seisukohal. Nimelt on õiguskantsler öelnud: "Eesti maksumaksja
annab ESMi käsutusse pea 150 miljonit
eurot ning ühtlasi tagab ESM-i kohustusi rohkem kui miljardi euroga. Tegemist
on erakordselt suure rahasummaga, mis
pole oma iseloomult ega mahult võrreldav seni rahvusvaheliste organisatsioonide ees võetud kohustustega. Seetõttu
on rahval õigustatud ootus rääkida
kaasa selles, kuidas ESM oma vahendeid
kasutab. Riigikogu kaasamata jätmine
võib kahtluse alla seada Eesti ESM-is
osalemise legitiimsuse.".

Suveräänsus
peab säilima.
Täna on paraku antud Riigikohtu
poolt välja otsus, millega tõdetakse, et
põhiseaduse riive on olemas, aga mis
siis. Niisugune vastandlik otsus avab tee
teistele omataolistele ja lõpuks võimegi
jõuda selleni, et pole enam iseseisvat
Eesti riiki, vaid on tegemist Euroopa
Ühendriikide osariigiga, mille nimeks
võib olla jääb Eesti, aga võib olla siiski
Estonia või hoopis, EL-is sakslaste suurt
mõju arvestades, Estland. Osariigiga,
millel pole suurt (üldse?) iseotsustamise õigust ja mis ei erine oluliselt ühest
teisest „vabast“ riigist, mille nimeks oli
mäletatavasti Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik.
Seega vastates Rae Sõnumite küsimusepüstitusele „kas oleksite nõus
Eesti põhiseaduse muutmisega, kui
see on eelduseks Euroopa Ühendriikidega liitumiseks?“ vastan järgmiselt:
mina olen rahvahääletusel andnud
oma hääle liitumiseks EL-iga kui
riikide liiduga mitte kui liitriigiga ja
kindlasti ei ole ma täna kodanikuna
nõus loobuma Eesti riigi iseseisvusest.
Seega ei ole ma kindlasti ka nõus Eesti
Vabariigi põhiseaduse sellesuunalise
muutmisega. Küll aga olen nõus, et
kuuludes riikide liitu peame järgima
selle liidu reegleid sinnamaani, mis ei
ohusta meie suveräänsust.
RAIVO UUKKIVI
volikogu liige
SDE
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Erna sünd ja tegevus
Eesti okupeerimise järel 1940. ja 1941.
aastal põgenesid sajad okupatsioonivõimu mittetunnustavad ja nende vastu
võidelda soovivad eestlased üle Soome lahe. Soome mindi nii paatidel kui
ka talve saabudes ning lahe külmudes
üle jää jalgsi, suuskadel, tõukekelkudel ja hobustega. Põgenemine kujutas endast ohtlikku ettevõtmist, sest

Nõukogude piirivalve üritas teha kõik
endast sõltuva põgenike tabamiseks.
Nii lõppesid mitmed põgenemiskatsed
surmaga. 1941. aasta kevadeks oli
Eesti sõjaväeatašee Soomes major
Aksel Kristian võtnud arvele 70 Soomes viibivat eestlast, kes olid avaldanud soovi aidata kaasa võitlusele Eesti
vabastamiseks. 1941. aasta kevadel
kutsus Soome sõjaväeluure teenistusse 15 Eesti vabatahtlikku ja saatis

nad väljaõppele Sökö saarele. Hiljem
lisandus veel vabatahtlikke ning eestlaste väljaõpetamisse kaasati ohvitsere Saksa sõjaväeluurest. Meestel olid
Soome vormid ja Soome relvad. Erna
nime saanud luurerühma esimeseks
ülemaks oli kolonel Henn-Ants Kurg,
luureüksus pidi Eestis alluma Saksa
18. armeele.
ALLIKAS ERNA SELTS

Erna retk Rae vallas 71 aastat tagasi
Valdu Nellis ja Peeter Böckler uurisid,
kuidas 1941. aastal kolonel Kurg juhtis Erna
salku Rae valla aladel. Erna Seltsi andmetel
on Erna tegevust Eestis tagantjärele kõrgelt
hinnatud, seda võib pidada üheks edukamaks
kaugluure operatsiooniks Teises maailmasõjas.
Erna liikmed astusid Eestis esimeste seas, relv
käes, vastu 1939. aastal Teise maailmasõja valla
päästnud totalitaarsetele suurvõimudele – natsi-Saksamaale ja Nõukogude Liidule. Seetõttu
kujunes Erna võitlus legendiks, mis hoidis ülal
Eesti rahva vastupanuvaimu ka pool sajandit
kestnud okupatsiooni ajal.
24. augusti hommikul oli jõudnud rinne
Vaida-Vaskjala joonele. Kolonel Kurg juhtis ernalased kerge kaarega Nabala poole.
Otsustati teha sakslastele Tartu maantee ja
Tallinn-Nabala tee vahelistes metsades ja
soodes tiibkatet. Punaväed põgenesid paaniliselt eest, sest 28. augusti õhtuks oli Tallinn
neist vaba. Kurna mõisas õnnestus eestlastel
arvatavasti omavahel sõdida, kuna sinna
sattusid ka hävituspataljonlased. Ernalaste
ülemjuhataja oli kolonel Kurg.

Neli lahingupäeva kahe
vaenupoole vaatevinklist
Laupäev, 23. august
Ernalased: Kompanii lipnik Hanniotti
juhtimisel asub hommikul Vaida-Aruvalla
rajoonis Tartu maantee läheduses, Sepa ja
Rebasemäe (Aruvalla külas Sepa ja Kaunismäe) taludes. Urvaste külas on eile õhtust
saadik sakslased. Punaväed on Salu külas,
kuid lasevad juba hommikul piki magistraalkraavi jalga Tallinna poole. Ernalased
avastavad, et osa punaväelasi on hakanud
varjendit ehitama Vanaaseme talu põlluservale, kuid lõunaks lüüakse põgenema
Mullikmäe (Praegune Lilleoru õppekeskus)
suunas. Hanniotti võitlejad on ka Rebasemäe talus ja ei lase neil metsa hajuda.
Kompanii leitnant Kallivere juhtimisel
satub sakslaste tugeva suurtüki ja kuulipilduja tule alla kõrgendikule 54,7 (Reti mägi)
lähenedes. Neid on jälgitud sakslaste õhu-
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pallilt, kuid leppemärgid on jäänud kahjuks
kooskõlastamata. Kompanii tõmmatakse
hävingu ärahoidmiseks tagasi Vanaaseme ja
Mullikmäe vahelisse metsa. Õhtul vallutavad
ernalased Anepalu Tartu maanteel ja tee üle
Tuhala Nabalasse on avatud.
Hävituspataljon: Asub Perila – Pikavere
veski joonel. Olin (Augjärv) staabi blindaažis ühes staabiülema – kellegi punarmee
kapteniga ja poliitjuhi Kinn´iga. Kinn ütles,
et meie hävituspataljoni ülem Grigorjev on
surma saanud. Blindaažile hakkas sadama
raskemiinipildujaist (120 mm) miine. Selja
taha, kus asus meie kergekahuri patarei,
tõmmati šrapnellituld. Vahepeal oli meie
padrunipunkti saabunud kaks autokoormat
laskemoona, kui teatati, et sakslane on haaranud neid hoburauakujuliselt: üks ots Jüri
kiriku juures, teine Kose ristteel. Läksime
koos Kinniga laadima laskemoona autodele
tagasi. See meil õnnestus ajal, mil meie väed
massiliselt taandusid. Laskemoona autod
pöördusid Jüri kiriku poolt tagasi, kuna tee
oli sealt vaenlase poolt ära lõigatud. Autod
pääsesid edasi Kose kaudu.
Pühapäev, 24. august
Ernalased: Hommikul jõuab lipnik Hanniotti kompanii Sildemäe-Siemuse kraavini
Nabala lähedal, kust punasõdurid taganema
sunnitakse ning kolonel Kure staap jõuab
peale lõunat Kalevlaste tallu. Seega on ernalased jõudnud Manni soo lõunaservale
ja asuvad sood läbi kammima. Annukse
ja Siimu talu juures, need on juba Manni
soost põhja pool, avaldavad punased tugevat
vastupanu, aga viimased 15 vene suurtükiväelast põgenevad Siimu talust kella 13
paiku. Leitnant Lossmann seab ennast sisse
Sildemäe talus. Annukse talu juures olid ernalastel kaotused surnute ja haavatute näol.
Osa ernalasi jõuab keskpäeva paiku teeäärsel kõrgendikul asuvasse Raudsepa tallu.
Vaevalt taluõue koguneda jõudnud ernalasi
tabab venelaste suurtükituli ja koos pererahvaga tuleb varjuda raudkividest suurde
kartulikeldrisse. Suurtükituli ei taha sugugi
vaibuda, enne kui langetatakse õues olnud

Erna salk II maailmasõja ajal.
lipumast. Seega on orientiir kadunud ja
mürsuplahvatused hakkavad vaibuma.
Õhtuks jõuab Hanniotti kompanii Kirjasillale, Kurna-Mõisaküla lõunaservale.
Erna salga tagalavoor jääb Haljamardi tallu
Nabala taga.
Hävituspataljon: Kuuemehelise grupiga saabusime hommikul läbi soo Vaidasse. Seal opereerisid Punaarmee üksused.
Valitses vaikus. Saime teada oma üksuse
taandumisest ja liikusime Tallinna poole.
Vaida kivisillal oli valves punalaevastiku
üksus, kes ei lasknud meid edasi minna.
Meile anti süüa ja labidad ning teatati, et
jääme abistama laevastikumehi silla kaitsel
kuni Punaarmee on taandunud. Kaevusime jõe kaldasse. Kella 4-5 paiku hakkasid
Punaarmee osad taanduma üle silla. See
kestis vahest tund-poolteist. Seejärel lasti
sild õhku. Nüüd lubati meid veel sama päeva
õhtul jätkata oma staabi otsimist. Liikusime
koos Punaarmeega Lehmja (Praegune Rae
vallamaja ümbrus) mõisani.
Lehmjas, kus asus mereväeüksus, saime
teada, et meie polk peab võitlusi Raasikul.
Lehmjasse saabus ka meie väeosa omnibuss,
kus teatati, et meie polk lahkub Raasikult
ja asub Kurna mõisa; meid kästi oodata.
Läksime Lehmjalt Kurnale, kus ööbisime.
Selgus, et meie polgust, mis oli siia jõudnud,
oli järele jäänud 200 mehe ümber.
Esmaspäev, 25. august
Ernalased: Kolonel Kure lahinguülesanne
esmaspäevaks. Naaberdiviis tungib Kurna
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peale üle Lehmja. Erna liigub Kirjasillalt
Tüüstre-Rebase (Lähtse küle) peale. Selgitada
vaenlase olemasolu Sepamäel (Mõisaküla).
Tegelikult liikusid ernalased üsna kiiresti
edasi üle Ihuvere soo Kurna-Mõisakülas, sest
punaväelasi enne Kurnat ei olnud. Hommikul
kell 8 olid nad juba Ihuvere (Mõisaküla) talus,
kell 12.15 on lipnik Hanniotti kompanii Nurgamäe talus ja 14.15 juba Söödi talu juures,
kuhu jääb ööseks. Talus endas asuvad sakslased (Tallinna ringtee Kurna ristmiku lähedal).
Kell 16.30 kannab leitnant Nõmm ette, et on
jõudnud oma kompaniiga Kurna-Mõisakülas
Pärtli teeristile. Kurnal oli ernalastel kaotusi
surnute ja haavatute näol. Juhuslik mürsk kukkus pargiteele kogunenud võitlejate lähedale,
sest kogu piirkond oli pideva suurtükitule all,
millest võttis osa ka punalaevastik. Päeval oli
võitleja Orgmets näinud soos ussi ja tahtis seda
püstolkuulipiduja kabaga maha lüüa. Löögi
mõjul läks relv lahti ja kuul läbistas Orgmetsa
pea. Kaasvõitlejad viisid ta tagasi Tüüstre tallu.
Hävituspataljon: Hommikul teatati meile,
et läheme Lehmja mõisa tagasi. Meie kasutada oli ainult üks „Mootori“ omnibuss, mis
mahutas 64 inimest. See hakkas meid Lehmja
poole vedama. Mina sattusin esimesse gruppi. Sõitsime umbes pool teed ära (Kurnast
Lehmjale on maad umbes 5-6 kilomeetrit).
Tulime maha ja läksime lahingukorras edasi.
Kui läbistasime lagedat põldu, avati meile ootamatult tuli, arvatavasti saksa tankitõrjekahurist. Otsisime varju põllukraavis.
Kuid vaenlane hakkas tulistama piki kraavi
Lehmja mõisa poolt. Sellest tuli järeldada,
et Lehmja on vaenlase käes (mis ka hiljem
tõeks osutus). Põgenesime lähedal olevasse
soosse. Siin kohtasime teisi mehi, kes olid
meist Kurnale maha jäänud. Neilt kuulsime:
meie teine grupp oli omnibusel sõitnud otse
sakslaste kätte. Samal ajal olid sakslased tunginud ka Kurna mõisa, mille nad olid ümber
piiranud. Paljud meie meestest olid lange-

nud. Osal oli õnnestunud põgeneda. Nüüd
hakkasime liikuma väikegruppides, 6-7
meest salgas, Tallinna poole. Minu grupp
jõudis Punaarmee raske patarei juurde Tartu
maanteel kuhu jäimegi.
Saire külas: Osa Vene sõdureid olid üles
rivistatud kohaliku talu (Praeguse Hansaplanti territoorium) rehealusesse ja politruk
sundis neid sakslaste vastu tormijooksule.
Sõdurid hakkasid vastu ja ei tahtnud eriti
minna. Siis politruk oli sunnitud andma
automaadist valangu, et kui ei lähe, siis järgmine valang tuleb selga. Polevat sõduritel
muud üle jäänud kui minna.
Kõiki neid sündmusi nägid pealt Hindriko talu perenaine Anete Soonurm koos
sugulase Taisi Rebasega. Politruk oleks hommikupoole peaaegu maha lasknud kohaliku
elaniku Öövahi talust, kes juhuslikult sinna
sattus ja keda saksa spiooniks peeti. Kõrval
olnud Anete Soonurme poolt põlvili palumine oli tema elu päästnud.
Lahing käis omasoodu ja talule hakkasid
pommid või mürsud langema. Naised-lapsed
hakkasid jooksma kuhu juhtus ja ennast
peitma. Anete peitis ennast rehe all oleva
heinavankri alla ja see ta päästis, sest mürsk
tuli pea kohal olevasse katusesse, kust hiljem
leiti suur auk. Killud jäid heinakoormasse
pidama. Seejärel põgenesid nad kambakesi
paarsada meetrit eemal asuva Vainu talu
kartulikeldrisse. Sellel teekonnal sattusid nad
vene lennuki tule alla, kes tulistas neid pardarelvadest, aga ei saanud pihta. Õhtul tegi
saksa ohvitser keldriukse lahti ja käskis kõigil
välja tulla. Hindreku perenaine oli ikkagi reide haavata saanud ja peale esmaabi andmist
kästi lahkuda lahingupiirkonnast Nabalasse,
aga nad peitsid endid Tilluvälja talu metsa.
Öövahi talu pere peitis lahingu ajal ennast taluõues olevasse keldrisse. Mingil ajal
julges vanaperenaine Liisu Vainomees välja
piiluda ja nägi, kuidas vene madrused õues

jooksid ja tõrvikutega tuld elumaja õlekatusesse torkasid, kuid teha polnud midagi.
Teisipäev, 26. august
Ernalased: Kolonel Kure lahingukäsk teisipäevaks oli läbi murda Katku juurest (praegune Uuesalu elurajoon), katta suurtükitule
suunajaid eellaskmisel Katku taga olevale
venelaste patareile. Arvati, et seal peitus kuni
1000 punasõdurit, mis vist ei vastanud tõele.
Ernalased astusid välja umbes kella viie
paiku hommikul, kuid sakslased olid juba jõudnud luurele minna ja nii ei nähtud
põhjust enne saksa luurajate tagasitulekut
edasi minna. Punaväe väljasuitsetamine
jäi Nõmme talu suunast pealetungiva saksa
jala- ja suurtükiväe ülesandeks. Sakslaste patareid olid ka Saire küla Kõrtsi talu maadel,
sest peale sõda võis siin hunnikute kaupa
leida saksa kahurite mürsukaste ja kestasid. Edasi oli ernalaste ülesandeks kolonel
Kure korralduse kohaselt jõuda Järveküla
juures Ülemiste järve äärde ja kontrollida,
kas Mõigu on vaba. Edasiliikumine toimus
ristleja "Kirov" 180 mm suurtükkide tule all,
kuid kell 15.00 on ernalased juba Järvekülas.
Hävituspataljon: Lõuna paiku ründas
vaenlane meie patareid juba kahuritulega.
Ühtlasi tungisid peale vaenlase motoriseeritud üksused. Meile anti käsk taanduda.
Patarei meeskond jäi omaette. Jõudsime
Tartu maantee otsa, lennuvälja juurde.
Augjärvel õnnestus koos osade hävituspataljonlastega Venemaale pageda ja 1942.
aastal oma mälestused kirja panna. Teine
osa hajus lihtsalt oma kodudesse laiali.
Oleme kasutanud siin artiklis luuresalk
Erna võitlejate ja hävituspataljonlase Richard Augjärve Riigiarhiivis olevaid mälestusi II Maailmasõja sündmuste kohta 1941.
aasta augustis.
VALDU NELLIS JA PEETER
BÖCKLER

Rae valla neiu kinkis linnainimesele linnumääraja
Rae valla neiu Eliise Leismann esitles tänavu kevadel koos koolivenna Uku Kaspar
Uustaluga Goethe instituudi teadlastele oma
projekti „Linnalapse linnumääraja nutitelefonis“ ning pälvis võiduauhinna.
Tehtud linnumääraja on kasulik igas eas
inimestele, kel soov metsas või aasal jalutades
ära tunda meie oma Eesti lindude laulusid,
põhjendasid Eliise ja Uku Kaspar oma tegevust.
Noored looduse- ja tehnikahuvilised võtsid aluseks vabatarkvarana saadaval olnud
ANDROMO programmi ning tegid põhjaliku ja hariva konspekti kaasaegsele linnainimesele, kes ilma nutitelefonita ringi ei liigu.
„Esialgu selle tarkvaraga tehtud rakendus
Apple tarkvaraga telefonidele ning IPadidele
ei sobi,“ kõneles Eliise ning lisas, et nad tegelevad selle probleemi lahendamisega. And-

roid tarkvaraga telefonide omanikud saavad
aga muretult linnulaule tundma õppida.
Idee said noored oma bioloogiaõpetajalt
Andres Raalt. „Uku tegeles programmeerimisega ning mina otsisin laule, pilte ning
panin kogu info kokku. See oli päris pikk
protsess,“ rääkis end tulevikus teaduse ja
laboritööga siduv Eliise. Rakenduse menüüs
on olemas 12 linnu laulud ja fotod.
Eliise ja Uku Kaspari projekt võistles
Goethe instituudi korraldatud konkursil
Saksa keel helgetele peadele. Konkurss on
ellu kutsutud populariseerimaks reaalaineid
ning helgetest peadest kõige helgemad saavad võimaluse külastada Saksamaad.
Rakenduse saab jaoks alla laadida aadressilt www.uuee.eu/linnud.apk
RS

Metsvindi laul on saadaval kõigi
jaoks, kes laevad alla rakenduse
Linnalapse linnumääraja.
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MADAKASKARI TEGEVUSTUBA
AVAB UKSED SEPTEMBRIS
Peetri alevikus
Tegevust kogu perele
beebikool, sünnipäevad, kursused ja
koolitused ning muud üritused
Avatud E-R 9-17
Oleme ka õhtuti ja nädalavahetuseti
ürituste jaoks avatud
Rohkem infot juba lähiajal ning
kohtume Peetri küla laadal!

TEEDE JA PLATSIDE
EHITUS
• ASFALTEERIMINE
• ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
• HALJASTUSE RAJAMINE
• BOBCATI RENT
• KRUNTIDE NIITMINE JA
TRIMMERDAMINE

TEL: 53990245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

SOODSAD
HINNAD!

Klaveristuudio Peppi
Peetri alevikus ootab
6-17aastaseid lapsi.
Registreerimine meilil
stuudiopeppi@gmail.com,
maksuamet tagastab 21%
õppemaksust.
www.klaveristuudio.eu
Tel. 5557 1560

AVATUD UUS
VÄRVIKAUPLUS

• TERASKATUSED
• VIHMAVEESÜSTEEMID
• KANDVAD PROFIILID
• LISATARVIKUD
• TURVATOOTED

•
•
•
•

Ehitus- ja remontvärvid
Puidutööstusvärvid
Metallitööstusvärvid
EpoksüüdpõrandakaƩed

Tuleviku tee 10,
Peetri küla, Rae vald

Tel 529 0177, myyk@bestroof.ee

www.bestroof.ee
TRANSPORT ÜLE EESTI • JÄRELMAKSU VÕIMALUS
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Avatud: E-R 9.00-19.00;
L 10.00-15.00; P suletud
TEL. +372 661 2295
Fax. +372 661 2296
www.marde.ee
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JÜRI TEED OÜ

Parim hinna ja kvaliteedi suhe

TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE MÜÜK
NING PAIGALDUS
KAEVETÖÖD
HALJASTUS
MURU NIITMINE
TRANSPORT
Tel. +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

Pisipõnnila
Päevahoid
Järvekülas
Ootab registreerima uusi
pisipõnne 2012sügis-2013
kevad aadressil
pisiponnila@gmail.com
www.ponni.eu

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

!

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

august 2012 · Rae Sõnumid

25

26

reklaam
HOLDES FINANTS OÜ

RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

Augusti pakkumised:
•
•
•
•
•

BrunoVassari niisutav näohooldus 24 eur.
Ripsmete keemiline koolutamine 18 eur.
Previa PH juuste hooldusravi
10 eur.
Säärte depilatsioon
10 eur.
Solaariumi sooduskaart 40 min. 20 eur.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine tasuta!

Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus tasuta

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 5029295 Enn

Müüa väga hea hinnaga
Tagetesed alatiõitsvad mugulbegooniad begooniad

Hinnad alates 0,30 senti.
Telefon: 5138714, e mail kivirandleo@gmail.com

Rae Sõnumid · august 2012
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BAILATINO TREENINGUD LASTELE JA TÄISKASVANUTELE

ALATES SEPTEMBRIST, JÜRIS!

Bailatino on kaasaegne treening- ja tantsustiil, milles on ühendunud ladinaameerika tantsukultuuri parimad küljed – vaheldusrikkad tantsud, muusika,
rütm ja tempo, kehatunnetus, meeldiv koormus ja tõhus treening ning emotsioon. Bailatino ei nõua varasemat kogemust ning selles trennis pole vaja
partnerit. Bailatino treeningus tegeletakse salsa, bachata, samba, merengue,
cha-cha, mambo ning mitmete teiste populaarsete ladina-ameerika tantsudega.
Treeningud toimuvad Rae Valla Spordikeskuses (laste tn. 3, Jüri). Info ja eelregistreerimine: www.danceact.ee
Pildil: Elisabeth Kodusaar – bailatino treener. Foto: Risto Ring

www.soodnegarderoob.ee

Liuguksed
Garderoobid
Kvaliteet mõistliku hinnaga!!!

Salongid:
Mööblimaja (Mulla 1)
Tel: 53836700
Idakeskuses (Punane 16 boks 58)
Tel: 56 629 870

Ülemiste City’s avab uksed
Mainori eelkool
Oktoobrist alustab Kalli-kalli
lasteaia ruumides tööd Mainori
eelkool. Ootame 6-7 aastaseid
lapsi meie juurde kooliks ettevalmistust saama. Pakume lisaks
üldainetele majandusõpet ja
inglise keelt. Tutvume erinevate
laua- ja strateegia-mängudega,
sealhulgas ka malega. Tunnid
toimuvad Ülemiste City lasteaia
Kalli-kalli ruumides aadressil
Keevise 2, Tallinn.
Rohkem infot: www.kalli.ee
Kontakt: Carol Tarre 55 29 777,
carol@kalli.ee
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Mõisa Apteek otsib oma
toredasse kollektiivi
0,5 kohaga

Maailma suurim turvalahenduste pakkuja
G4S ootab Sind oma meeskonda

TURVATÖÖTAJAKS

proviisor/juhatajat.
Kandideerimiseks palun saata
oma CV aadressile
sepore@hot.ee
Info tel 50 21104

Avatud on uus talukaupa
müüv

KULLIDE
TOIDUPOOD

Meie juures on Sul:
•
•
•
•
•

stabiilne sissetulek ja sotsiaalsed garantiid
paindlik töögraafik
väljaõpe
vajadusel soodne elukoht ühiselamus
erinevad sportimisvõimalused

Kandideerimise eelduseks on:
•
•
•
•
•

vanus alates 19 eluaastast
eesti keele oskus vähemalt kesktasemel
hea suhtlemisoskus
kohtulikult karistamata
hea tervis

Igapäevaselt saadaval
värske liha väiketootjatelt,
isevalmistatud hakkliha,
talu piimatooted ja palju muud
huvitavat.
Teemapäeval - reedel pakume
omavalmistatud toorvorste
sealihast, kanalihast ja ka
kartulivorste.
Asume Ehituse 6
keldrikorrusel.
Oleme avatud suveperioodil
E-R 10.00-19.00 L,P - suletud
Kõik huvilised on oodatud.

Meie töötajad kinnitavad Sulle –
kõige suuremas on kõige kindlam!
Huvi või küsimuste korral tule meie Karjäärikeskusesse Tallinnas,
Mustamäe tee 5. Oleme Sinu jaoks avatud E-R 9.00-17.00.
Kaasa võta pass või ID kaart ja haridust tõendav dokument.
Lisainfot küsi telefonil 6511 787, 13322 või e-posti aadressil
personal@ee.g4s.com.
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KUULUTUSED
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis:

kask (30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30
cm), kaseklotsid (5-30 cm) puidutööstuse
jäägid, männiklotsid(5-30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad soodsad, kott alates
1.5 eurot.
Müüa saetud toored küttepinnud ning
saetud ja lõhutud küttepuud (lepp, se-

gapuu, sanglepp, okaspuu, kask). Müüme
kvaliteetset saematerjali. Tel. 53 466 680,
e-post info@hirvlisaeveski.ee.
Soovin üürida korteri Jüri alevikus või

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,

Soovin leida lapsehoidjat 2-aastastele

Suhted, töö, raha, õnn ja armastus...
Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja
parimal ennustusliinil 24H.
h.1,09 €/min, vt. ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee

kaksikutele Rae külas 3-4 päeva nädalas.
Tööpäeva hind 25 eur. Lisainfo
ylle@kaksikud.ee või telefonil 5160086

Raamatupidaja otsib lisatööd. Korraldan

Aitame koostada teie majale ehitusloa ja
kasutusloa saamiseks vajalikku doku-

mentatsiooni. info@arhipilk.com.
Tel. 56600290

Päevahoid Tallinna bussijaama vahetus
läheduses ootab lapsi päevahoidu. Proo-

kogu raamatupidamise algdokumendist
aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Konsultatsioon ja esimese kuu töö tasuta!
Tel. 5119966.

vipäev tasuta! Esimestele registreerujatele
üllatus! Lisainfo ja kontaktid
www.pikupaku.eu

Müüme ja paigaldame turuliidriks
olevaid klaasplastist lipumaste. Tel. 5565

rile ja küünetehnikule.
Info telefonil 51 37 898

Ilusalong Muskuslill pakub tööd juuksu-

5009, www.hobesolg.ee,
mastid@hobesolg.ee. Schwenn Seene.

läheduses. Tel. 5544861.

Lapsevanem, kes Sa töötad kesklinna
kandis, see kuulutus on Sulle:) Pikupäku

Soovime üürida pikemaks ajaks 2-toaliset rõduga korteri (uuemas majas)

Jüri alevikus. Kiire! Tel. 557 9616

OÜ Fekaal-Trans teostab reovee ja liigvee äravedu Rae vallas. Tellimine info@

Otsime Jüri Konsumis tegutsevasse
Sileen Õmblusateljeesse õmblejat. Sobib

fekaal24.ee või telefonil 5065 406.
Rohkem infot www.fekaal24.ee

ka õmblemist tudeerivale noorele.
Info telefonil 5113295.

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

Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos
paigaldusega alates 869 eurost.
Tel 666 1355. www.kodukliima.ee
Heina- ja rohumaade niitmistööd,

tel. 527 1184.

Päästeteenistuse teated
juuli kuu
2. juulil Põrguvälja tee 31. Suits hoones.
13. juulil avarii ringteel
Peeteri alevikus Raudkivi teel tulekahi
16. juulil abistati kiirabi Vaidas VanaTartu mnt 18
18. juulil kustutati suvila Soodevahe
külas Suur Sõjamäe teel

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

20. juulil likvideeriti reostus ringtee
16.- km.-l
24. juulil kustutati suvila Soodevahe
külas Suur Sõjamäe teel

56 484 334
66 84 700

56 640 991
66 84 700
OST

28. juulil tulekahi Jüris, Ehituse tn

Tiit Kirss

Angela Virak
MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

Likvideeriti avarii tagajärjed Taru
mnt.-l Pildikülas
Demonstreeriti tehnikat Vaidas Rae
valla Küladepäeval
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Juulikuu sünnipäevad 2012
Juulikuus
registreeritud
sünnid:
TORMI LÕIV
KRISTO KIRJANEN
MARTEN KRUMM
MIGEL ANTONOV
HENRI BRISTOL
ARTUR JUHANSOO
OSKAR EIER
RALF SÖREN SÄDEME
HUGO RICHARD VALLAU
MAREK KARU
EERI SIKK
TOMY VIIRA
OTTO MIKKOR
LUKAS PAAS
KARL SIRK
DARJA TODUROVA
TEELE POTTER
ELISABETH ROOSMANN
MARIE ELISABETH PALTS
ELISABETH ZAITSEV
ELIS KOMPUS
SÄDELI REILI RÄTSNIK
LARA KUKK
MARIIN SATSI
LILLI SIKK
MIRELL ORUMETS

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Natalie Lunda
Asta Viitpoom
Õisla Helmi
Lelja Krinal
Vaike Veelaine Mättas
Aino Laid
Helmi Tammeoru
Vaike Vihul
Udo Tago
Ly-Evi Uleksina
Elfriede Jõgi
Vaike Vainomäe
Valve-Rosalie Kingsepp
Nina Kalla
Milvi Pärt
Hugo Liba
Mari Viisileht
Valve Vellemäe
Vaike Sõrmus
Tatiana Egorova

93
92
91
91
87
87
85
84
83
82
81
81
81
80
80
80
75
75
75
75

Veera Golubeva
Marta Saks
Valdur Kakk
Anatoli Maritšev
Aleksandr Kouru
Heino Väinsar
Malle Lõhmus
Kalju Langei
Urve Raidma
Milvi Noot
Mare Roots
Tõnu Lagle
Jaan Keinaste
Juhan Laugmaa
Mati Lepp
Reet Oruste
Oleg Nikitin
Vello Sauemägi
Esta Hio
Maris Lant

75
75
72
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65

Augustikuu sünnipäevad 2012
Aline Kallaste
Veera Roosaar
Armilde Kesküla
Linda Selks
Erli Mäeväli
Veeljus Väeden
Anita Künnerpä
Natalie Tikker
Leonid Radionov
Selma Vainu
Vilma Ludmilla Põllus
Tune Parkonen
Maimu Sulõnd
Helena Rui
Maimu Rahu
Leo Nuut
Vaike-Rosilda Balasjan

Valve Martin
Aino Lindunen
Ella Madsen
Ella Alvee
Eduard Alliksoo
Helmi Toomet
Iivi Benström
Lembit Sall
Ants Lepamaa
Valdur Napp
Rein Ventsel
Agu Roots
Raissa Vorsina
Õie Kommusaar
Tiina Rand
Vladimir Maslova

98
95
90
88
88
86
86
86
86
85
85
84
84
83
83
82
82

82
81
81
81
80
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65

JUULIS LAHKUNUD:
JANIS JAKOBSON
NIKOLAI IVANOV
MIHHAIL ASTAŠEV
ALEKSEI REIMANN

Rae valla ajaleht
Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kristo Kivisoo
AS Kuma

JAAN SÕEL
LINDA VIHUL
JUTA LAUR
LEIDA REINUMÄGI

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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