Novembrinumbris:
• Miks on lasteaiakohti
puudu?
• Omavalitsus on riigi
vundament
• Jüris avatakse jõuluvana
postkast
• Valla aastapäevaks tuuakse
lavale humoorikas tükk

Rae valla ametlik väljaanne
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Rae inimesed aitasid Kolkja sibulamüüjaid

Vähe on Kolkja külas elanikke, kes teavad, kus asub Rae vald, aga sibulakasvatusest teavad nad kõike ja see ongi
oluline. Loe sibulate müügist Rae inimestele lehekülgedelt 9-12.
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vallavalitsus

Ülevaade vallavolikogu 9. oktoobri istungist
• Kinnitati Rae valla eelarvestrateegia
aastateks 2013 – 2016.
• Muudeti otsust „Pildiküla külas Kirsi
tee 1a maaüksuse munitsipaalomandisse
taotlemine“.

• Otsustati võõrandada Margiti maaüksus avalikul enampakkumisel alghinnaga
52 000 eurot.
• Tuvastati peremehetuks Rae vallas Jüri
alevikus reformimata riigimaal asuvad ehitised.

• Kinnitati vallavolikogu revisjonikomisjoni uued liikmed ja määrati komisjoni
koosseisu liikmete arv.
• Valiti vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimeheks Jüri Kivit.

Rae vald saab ettevõtluse arengukava
Rae vallavalitsuse eestvedamisel
alustati ettevõtluse arengukava
koostamist, mille eesmärgiks on
parandada koostööd vallas tegutsevate ettevõtete, omavalitsuse ja
koolide vahel ning suurendada Rae
valla õpilaste teadmisi kohalikust
majanduselust ning võimalikest töökohtadest ja karjäärivõimalustest.
Ettevõtluse arengukava idee autor Veigo
Gutmann ütles, et Rae vallas tegutseb üle
1000 äriühingu ja tööturule siseneb siin igal
aastal ca 100 noort inimest: „Meie inimesed
teavad kohapealsest ettevõtlusest vähe. Samas ettevõtted konkureerivad sisuliselt iga
kätepaari pärast ja seda järjest enam, kuna
töökohti tuleb juurde, aga Eestis tervikuna
jääb siiski töökäsi vajaka.“ Gutmanni sõnul
on ettevõtluse arengukava näol sisuliselt
tegemist ennetava tegevusega.
„Paljudel meist on tänasel päeval suurimaks ajaraiskajaks tööle ja sealt kojusõit, selle arvelt saame aga olla vähem oma perega
koos ja pühendada aega ka iseendale. Miks
peaksid meie noored samamoodi aega tühja
kulutama. Mõistlikum oleks noorteni viia
kohaliku regionaalse tööturu pakkumised,“
ütles Gutmann.

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

Rae Sõnumid · november 2012

Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv seab paika sihid, et 2013.
aasta kevadel oleks valmis sisuliselt küps ettevõtluse arengukava.
Esmalt tuleb välja selgitada, millised on
tänase noore inimese ja ettevõtja ootused
ning selles osas näeb idee autor koordineerivat rolli vallavalitsusel.
Vallavanem Mart Võrklaev loodab, et ettevõtluse arengukava tegemine sujub probleemideta. Esmalt on vaja analüüsida olukorda
tervikuna ja kuulata ära kõikide osapoolte
arvamused. Aasta lõpuks peaks teada saama
esialgsed tulemused ning sealt edasi tuleb
spetsialiste kaasates arengukava kokku panna.
Tulevane koostöö kolme osapoole vahel, milleks on omavalitsus, ettevõte ja
haridusasutus, parandab üldist elukvali-

teeti ning hoiab kokku ettevõtjate kulusid.
Veigo Gutmann on kindel, et arengukava
ellurakendumisel ei ole sunnitud ettevõtjad
transportima töötajaid linnast, kuid see
võimalus siiski jääb.
Gutmann usub, et noored ei tea kahjuks,
et vallas tegutsevad ettevõtted on palga ja
muude tingimuste poolest täiesti konkurentsivõimelised. Siin vallas annavad tööd
ettevõtted, mille keskmine palgatase on Tallinna ja Harjumaa omadest kõrgem.
Ettevõtluse arengukava koostamist juhib
Geomedia.
RS

Teade kahe ehitise
peremehetuks tunnistamise kohta
Rae Vallavalitsus teatab, et on
alustanud alljärgnevate peremehetute ehitiste hõivamise menetlust
Rae vallas:
1. Jüri alevikus tavandihoone, mis asub
Jüri kalmistu ja Põlluääre (katastritunnus
65301:003:0271) katastriüksuse vahel. Ehitise viimane omanik on teadmata.
2. Jüri alevikus olev soojussõlm, mis
asub Tammiku tee 15 (katastritunnus
65301:003:0089) ja Väljaku tänava (katast-

ritunnus 65301:003:0478) katastriüksuste
vahel. Ehitise viimane omanik on teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud
ehitiste hõivamise või peremehetuse kohta,
esitada need kirjalikult hiljemalt 12. jaanuariks 2013 Rae Vallavalitsusele aadressil
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Harjumaa 75301
või info@rae.ee.
Peremehetuks tunnistamine toimub
Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr.
211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine" punkti 9 kohaselt.
RS
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Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Lehmja küla Rukki tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 katastriüksuste ja Liivatee katastriüksuse mõttelise osa ning
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 19. juuni 2012 otsusega nr. 358 „Lehmja küla Rukki tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 katastriüksuste
ja Liivatee katastriüksuse mõttelise osa ning lähiala detailplaneeringu algatamine”. Planeeritav ala asub Lehmja külas Tallinn-Tartu-VõruLuhamaa maantee (E293/T2 põhimaantee) ja Tallinna ringtee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maanteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 11 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta valla kehtivat üldplaneeringut ning osaliselt kehtivat „Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee
ääres asuva Assaku aleviku ja Lauda tee vahele jääva ala detailplaneeringut“ krundijaotuse osas, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu
eesmärk vastab valla menetletavale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonnale ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtfunktsioon.

Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 23. oktoobri 2012 korraldusega nr. 1068 „Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Leivajõe paremal ja osaliselt
vasakul kaldal. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud planeeritavalt Muuseumi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline krunt kaheks elamumaa krundiks, kaheks
maatulundusmaa krundiks ning üheks üldmaa krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk vastab valla kehtivale ja menetletavale üldplaneeringule.

Järgmiste detailplaneeringute eskiiside tutvustustest:
Jüri aleviku Aruküla tee 57 ja 69 kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25. septembri 2012 korraldusega nr. 958. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
moodustada kahest tootmismaa sihtotstarbelisest kinnistust üks tootmismaa sihtotstarbeline krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses, Aruküla
tee ääres. Juurdepääs krundile on planeeritud Aruküla teelt, tootmishoonete piirkonna vahelise sisetänava kaudu. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,7 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud tootmismaa juhtotstarve. Menetletava Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga on alale ette nähtud restruktureeritava
tootmise ja ladude arenguala juhtotstarve. Detailplaneeringu eskiisi tutvustus toimub 27.11.2012 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9
Rae vallamaja istungite saalis.

Jüri aleviku Sarapiku I ja II kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuli 2010 korraldusega nr. 562. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbeliseks, üheks ärimaa sihtotstarbeliseks krundiks olemasolevale söögikohale ja kaheks
maatulundusmaa krundiks osaliselt 22kW tuulegeneraatorite paigaldamiseks Tallinna ringtee poolsele alale, määrata elamumaa ja ärimaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritav ala
asub riigimaantee T-11 Tallinna ringtee ja T-11303 Jüri-Aruküla maantee vahelisel alal. Juurdepääs kinnistutele toimub Tuule tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 18,7 ha.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga. Planeeringu eskiisi tutvustus toimub 27.11.2012 kl 16.00 Jüri
alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Lagedi alevik Kuuse 2, 2A ja 4A kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 3. aprilli 2007 korraldusega nr. 519. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Lagedi
alevikus Kuuse 2, 2A ja 4A kinnistute jagamine üksikelamu (pereelamu) kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
ja hoonestustingimuste seadmine. Lahendatakse juurdepääsud kruntidele ja moodustatavate kruntide varustamine tehnovõrkudega.
Planeeritav maa-ala paikneb Kuuse tänava ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on Kooli teelt algavalt Kuuse tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga. Planeeringu eskiisi tutvustus toimub 04.12.2012 kl 16.00 Jüri
alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Kopli küla Loo, Pärnamäe ja Mikku kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 14. aprilli 2009 otsusega nr. 519
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta osaliselt kinnistute olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada
elamumaa ja ärimaa sihtotstarbelised krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada
krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Planeeritav kinnistu asub Kopli külas T-11302 Lagedi-Kostivere riigimaantee ääres. Juur-
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depääs alale hakkab toimuma läbi Jõelähtme valla territooriumi. Planeeringuala suurus on ligi 13,2 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, mille järgi on ala ette nähtud põllumajanduseks. Planeeringu
eskiisi tutvustus toimub 04.12.2012 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Peetri aleviku Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 9. oktoobri 2012 korraldusega nr. 1016. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Tallinn-Tartu-VõruLuhamaa maantee ääres ja piirneb ülejäänud külgedest Mõigu, Aruheina ja Raudkivi teedega, kust toimub ka juurdepääs kinnistutele.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning lähialasse kuuluvate riigi reservmaa maakasutuse
sihtotstarbe osaline muutmine äri- ja tootmis- ning elamumaaks, kinnistute jagamine ehituskruntideks ning moodustatavatele kruntidele
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ja moodustatavate kruntide varustamine tehnovõrkudega. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga ning menetletava Rae valla üldplaneeringuga, kus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärne ala on planeeritud ärimaaks ja Aruheina tee äärne ala elamumaaks.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Tule Rae valla elanikuks
Rae vallavalitsus ei loosi välja
ühtegi televiisorit, mobiiltelefoni
ega muud nänni nende inimeste
vahel, kes registreerivad end Rae
valla elanikuks. Isegi tassid on
otsa saanud, mida varem on jagatud. Kuid ega televiisori ja tassi
pärast ei tulegi Rae valla elanikuks
ükski vastutustundlik kodanik.
Praeguste andmete järgi elab vallas ametlikult vähem inimesi kui tegelikkuses. Sellise
järelduseni aitab kergesti viia teadmine, et
osades peredes, kus liikmed elavad ühe katuse all, näitab rahvastikuregister erinevate
omavalitsuste aadresse. Omavalitsus ei oma
ülevaadet, kas vallas elab 13 374 inimest
või hoopis 16 000 või veel rohkem inimesi.
Vahe on aga suur.

Maksuameti poolt kogutavast füüsilise isiku tulumaksust laekub 11,4% vallale.
Tulumaks ongi valla eelarve peamine sissetulekuallikas. Elanike maksutulu eest saame
arendada üldist heaolu: parandada ning
ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid, korrastada külakeskusi, ehitada noortekeskusi,
terviseradasid ja seenioride päevakeskusi.
Suur osa Rae elanikkonnast moodustavad
noored pered, kus kasvavad väikesed lapsed.
Omavalitsusel tuleb hoolitseda selle eest, et
lapsed saaksid lasteaia- ja koolikoha, kuid
hoolitseda saab vald vaid maksutulu eest.
Rae on läbi viimase aastakümne olnud
üks arenenumaid valdasid Eestis. Oktoobris
kuulutati Rae võimekamaks omavalitsuseks
Eestis, aga meil saaks veel paremini minna,
kui rahvastikuregister näitab sama suurt
inimeste arvu nagu tegelikult vallas elab.
Sissekirjutus oma elukohta aitab vabaneda ka kodualuse maa maksust. Uuest
aastast ei pea kodualust maamaksu maksma

Rae valla peretoetused
Toetus lapse sünni puhul – 320
eurot
Koduse mudilase toetus – 128
eurot
Eralasteaia toetus - 196 eurot
I klassi astuja toetus - 100 eurot
Spordi- ja huvitegevuse toetus - 50% tasust, maksimaalselt
128 eurot
Lastelaagris osalemise toetus
- 50% tasust, maksimaalselt 64
eurot

•
•
•
•
•
•

elanikud, kes on end sisse kirjutanud oma
koju. Sissekirjutus võimaldab saada vallalt
mitmesuguseid toetusi. Artikli juures on
loetletud peretoetused.
Rae vallavalitsus ootab end elanikuks
registreerima igal tööpäeval kella 8 - 17.00.
RS

Veesaare Selver valmib järgmisel aastal
Rae valda Peetrisse on Selverit
oodatud juba aastaid, seda kinnitavad nii kohalike elanike poolt
Selverisse saadetud kirjad ja tehtud telefonikõned kui ka kohalik
vallavõim.
Mõttest realiseerumiseni on kulunud küll
aega, aga praegu võib juba kindlalt väita, et
Rae valla elanikud ning külalised saavad
endale tuleval aastal suure ning laia kaubavalikuga hüpermarketi. Ehitus pole küll
veel alanud, aga kõik osapooled töötavad
selle nimel, et nurgakivi saaks paika juba
uue aasta alguses.
Kuu aega tagasi kehtestas Rae vallavalit-
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sus Veesaare Selveri detailplaneeringu ning
hetkel käivad projekteerimised ja kooskõlastamised. Meie eesmärgiks on järgmise
aasta viimases kvartalis kaupluse uksed
vallarahvale avada.
Veesaare Selveri kogupinnaks on planeeritud ligi 5900 ruutmeetrit, sellest Selveri
müügisaal võtab enda alla 3000 ruutmeetrit.
Tegu saab olema suuruselt viienda Selveriga Eestis, millega Veesaare paigutub Tartu
Anne Selveri ning Tondi Selveri vahele. Üle
1000 ruutmeetri jääb kaheteistkümnele üüripinnale, mille osas oleme juba läbirääkimisi alustanud. Leping on sõlmitud apteegiga,
aga ootame oma keskusesse ka söögikohti,
lillepoodi, kingseppa, keemilist puhastust,
lemmikloomapoodi, postiautomaate ja palju
muud kliendile kasulikku. Veesaare Selveris-

se luuakse ligi 60 ametikohta, lisaks loovad
töökohti Selveri allrentnikud.
Uue kaupluse valikus domineerib värske
toidukaup, muuhulgas ka ahjusoojad pagaritooted ning valmistoit. Toidu kõrval on lettidel ka esmatarbekaup ning piiratud valikus
tööstuskaupa – ajakirjandus, raamatud, mänguasjad, patareid ja pirnid ning palju muud.
Veesaare Selver ehitatakse Rae valla ja
Tallinna linna piirile, linnast väljasõidul
paremale poole Tartu maanteed. Liikluse
paremaks korraldamiseks on juba ehitamisel Tartu maantee ja Mõigu tee fooriga
ristmik, et kauplusele oleks lihtne läheneda
nii Tallinna kui Tartu poolt poodi tulijatel.
ANNIKA VILU
Selveri avalike suhete juht

tasub teada



11.30: Ema+beebi väikeses basseinis
12.00: AquaFolk-Piret Kasak
12.40: AquaCore –Maiu Herzmann
13.15: AquaPower- Maiu Herzmann ja Ave-Riin Sepp
14.00: AquaRock-Lenne Allandi
14.40: AquaRing- ringtreening erinevate
vahenditega.
15.30: AquaSplash
15.50: Lõpetamine ja auhindade loosimine

Pilet:6 EUR
Sooduspilet: 3.50 (7 – 22 a noored, pensionärid ja puuetega inimesed)
4.-6.aaastased lapsed 1.50 EUR, kuni 3. aastane laps tasuta
Info: maiu@eva.ee














Raamatu
„Rae valla
loodus- ja
kultuuriväärtused“
esitlused
Jüri raamatukogus
28. novembril
kell 18.00
Lagedi
raamatukogus
29. novembril
kell 12.00
Peetri
raamatukogus
5. detsembril kell
18.00
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Konkursi tingimused:

• Osaleja peab olema Rae valla elanik
• Igasse kategooriasse võib autor esitada
kuni 3 fotot
• Fotod esitada CD-l JPG/JPEG formaadis
ning foto suuruseks vähemalt 3 MP
• Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide
lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks

Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:

• Loodus
• Inimene

• Rae vald
• Vaba teema

s2

01 2

Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende autoritele ent konkursil osalemisega
antakse korraldajale õigus tasuta kasutada konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks trükiväljaannetes ja internetis.
Konkursitööd tuua või saata CD-l Rae Vallavalitsusse hiljemalt 2012. aasta detsembri lõpuks. Juurde lisada autori kontaktandmed ning millises kategoorias osaletakse. Osavõtja vastutab andmete
õigsuse eest ja et ta on konkursile saadetud fotode autor.
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 2013. aasta veebruaris.
Küsimuste korral aitab teid Kristi Aru 6056760; kristi.aru@rae.ee

Rae valla fotokonkursi
2011 vabateema foto
„Viis kätt ja kaks ratturit
Rae valla küladepäeval“
Autor Neil Savi
Rae
R
Ra
e Sõ
Sõnumid
õnu
n mid · november
novemb
mber
e 2012
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tasub teada
Muutused ja võimalused
elektri vabaturul
Eesti elektriturg avaneb täielikult 1. jaanuarist 2013. Turu avanemisel tekib kõikidel võrguteenuse klientidel võimalus valida endale
vabalt elektrimüüja. Seejuures on oluline meeles
pidada, et vabale konkurentsile hakkab alluma
ainult elektrienergia hind. Elektriarve koosneb
aga rohkematest komponentidest, so elektrienergia ja võrguteenus ning riiklikud tasud
- taastuvenergia, elektriaktsiisi- ja käibemaks.
AS ELVESO on elektrivõrguettevõtja, kes
tegutseb praegu Jüri alevikus kahes võrgupiirkonnas, kus meile kuulub elektrivõrk.
Meie praegused kliendid ei pea muretsema
elektri kadumise pärast. AS ELVESO jätkab elektrienergia müümist üldteenuse korras kõikidele oma
klientidele, kellega on olemas kehtiv võrguteenuse
osutamise leping ning kes ise ei ole valinud endale
teist elektrimüüjat. Üldteenuse tarbimiseks ei pea
klient uut avaldust esitama. Teenuse osutamiseks
aluseks on olemasolev võrgu- ja elektrileping. Üldteenuse hind kujuneb elektribörsil avaldatud kuu
keskmise hinna alusel, millele lisanduvad põhjendatud kulud ja marginaal. Kalendrikuus müüdud
üldteenuse hinna avalikustame oma koduleheküljel
tarbimisperioodile järgneva kuu alguses.
Lisaks elektrienergia müümisele üldteenuse
korras soovime osaleda elektrienergia müümisel
vabal turul, pakkudes seda võimalust oma senistele klientidele ja ka teistele soovijatele. Hakkame
avatud elektriturul pakkuma kahte paketti:
Esimene pakett annab maksimaalse kindluse tuleviku suhtes. Elektrihind on selles paketis fikseeritud. Pakume elektrienergia müügiks
tähtajalisi lepinguid kuni 12 kuuks nii põhitariifi
kui ka ajatariifi alusel.
Teises paketis sõltub elektri hind Nord Pool
Spot börsihinnast, millele lisandub põhjendatud kulud ja marginaal.
Pakettide hinnad soovime avalikustada novembrikuu alguses.
Müümaks oma klientidele parima hinnaga
elektrienergiat, oleme sõlminud koostöölepingu
OÜga Baltic Energy Service, kes osutab meile teenust
elektrienergia ostuks elektribörsilt. See annab meile
odavaima võimaluse elektrienergia müümiseks.
AS ELVESO soovib osutada oma klientidele
parimat teenust. Täpse elektritarbimise arvestamiseks oleme vahetanud oma võrgupiirkonnas
100% elektriarvestitest kaugloetavate arvestite
vastu, tehes seda esimesena Eestis. Kaugloetavate arvestitega on meie klientidel võimalik
oma elektritarbimist jälgida ööpäevaringselt
ühe tunni täpsusega. Ka muudavad kaugloetava
arvestid klientide elu mugavamaks, kuna kaob
igakuise arvesti näidu teatamise kohustus.
AS ELVESO jääb ka tuleval aastal kõikidele
oma klientidele kindlaks ja usaldusväärseks
partneriks. Soovime tagada võimalikult mugava
ja sujuva ülemineku avatud turukorraldusele.
Külastage meie kodulehekülge www.elveso.ee

8. detsembril kell 11-15
Rae kultuurikeskuses
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Müügil head ja paremat jõuluvana
kingikotti panekuks ja endale
silmarõõmuks.
Kui on soovi kauplema tulla, võta
ühendust telefonil 6056752 või aadressil
kristi.aru@rae.ee
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Rae valla sibulaosturetk süstis
Peipsi äärsele rahvale lootust
Peipsiääret sibulakasvatust varitseb odava välismaise sibula turule tulemise pärast väljasuremise
oht. Selle vastu võitlemiseks ostsid 24. oktoobri õhtul mitmekümned Rae valla inimesed enam kui
neli tonni Kolkja külas kasvatatud
talvesibulat.
„No minu tänavune sibulasaak oli kuskil
tonn. Ma olen väikekasvataja, teised kasvatatavad 3-4 tonni, aga elan üksinda, abikaasa
on surnud,“ räägib oma elust Maria Dudkina, naine, kes on Peipsiääre valla kõige
suurem nina. Maria juhib üheksaliikmelist
vallavolikogu, kuhu kuuluvad peale tema
veel neli naist. Peipsiääres tundubki olema
rohkem naistevõim, sest ka kohalik vallavalitsus koosneb viiest naisest. Vaid nõuniku
ametisse on võetud mees.
Maria jutustab, et siinkandis tuleb naistel
kõigi töödega hakkama saada. Naised teevad
ka füüsiliselt rasket tööd, tõstavad sibulakorve ja mitmekümnekiloseid kotte. Midagi ei
ole parata, mehed saavad siinkandis kiiresti
otsa, paljud on invaliidid. Eks oma osa sellel
ole ka viinakuradil, et külas valitseb meeste
põud, aga eks oma osa ole ka sellel, et noored põgenevad linnatulede särasse.
„Lapsed elavad linnas ja ei saa siin mul
abis käia,“ kõneleb Maria iseenesestmõistetavalt. Maria oma volikogu esimehe sissetulekuga võib lubada omale tööjõudu:
„Mina ei oska peenraid kaevata, igal aastal
lasen teenustööna selle kellelgi teisel teha.“
Konkurents ei vii alati edasi
Maria jaoks tähendab sibulakasvatus lisasissetulekuallikat. Kui ta müüb maha oma
1000 kilo sibulaid, saab ta omale talveks
küttepuud osta. Volikogu juhtimise eest
talle suurt palka ei maksta. „Oi! Puit on nii
kallis,“ hüüatab ta. Kui sibul ostetakse ära
hinnaga 50 senti kilo, saab ta puidu ostmiseks 500 eurot.
Sibulate raha on teiseks ja oluliseks sissetulekuks paljudele Kolkja, Kasepää ja Varnja
küla elanikele, jutustab Maria. „Meil on
palju pensionäre,“ ütleb ta. Maria meenutab
häid aegu, kus inimesed said oma toodangu
turustada Leningradis. No oli siis alles elu.
Täna on sellest järel vaid riismed. Sibulat
ostetakse ikka kole vähe, sest Poola ja Saksa
sibul on hinna poolest Peipsiäärsele heale
sibulale tõsiseks konkurendiks .

Palun, siin on head ja kvaliteetsed sibulad.

FOTO AUTOR MARTIN MINN

Hea tunne oli teisi aidata. Mina
eelistan eestimaist sibulat. See,
et ma seisin sibulajärjekorras,
tuju üldse ei rikkunud. Väga hea,
et head Peipsi sibulad toodi koju
kätte. Ostsin vanaemadele ka.
HELEN SAAR

Peipsiääre vallavolikogu esimees
Maria Dudkina peab sarnaselt paljudele naistele üksi üleval kogu
oma majapidamist.
november 2012 · Rae Sõnumid
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Tundub, et konkurents igal pool elu edasi
ei vii, sest nii mõneski peres tõmmatakse
Maria jutu järgi peenarde arv järgmisel aastal koomale ja seda selle asemel, et võidelda
oma klientide eest. Kui ei taha, pole vaja.
Pisut kõlab selles suhtumises justkui ka
uhkusenooti.
Kui heale kraamile aga ühel hetkel järsult
selg pööratakse, ega see ka ilus tegu ei ole.
Peipsiäärne rahvas pole nii ettevõtlik või
ettevõtlikus eas, et leiutaks kohe midagi
uut, et oma sibulatest lahti saada. Sibulakasvatusega tegelevad pensionärid, kes
on harjunud aastaid oma sibulaid müüma
kindlatel väljamüükidel ja muidugi neile,
kes ise tulevad Kolkjasse kohale ostma. Kui
ühel heal päeval asjad vanamoodi ei toimi,
teeb meele pahaks küll.
Maria Ratmonova on juba aastaid müünud sibulat nagu teisedki külaelanikud oma
maja ees lihtsa paku peal istudes ja mitte
selle pärast, et ta ei tea, et poodi saab viia,
vaid selle pärast, et kogu aeg on sedaviisi
hakkama saadud.
No ja tuleb ka sel korral oodatud auto sibulakotte ära viima, aga tänavu uudsel moel.
Rae vallavanem Mart Võrklaev on koos
valla rahvalt kogutud tellimustega kohale
sõitnud ja veidi aega hiljem peatub Kolkja
külas ka suur furgoon. Kohalikud elanikud
küll ei tea, kus asub Rae vald, aga vähemasti
arvavad ära, et see asub Eestis.
Müüa said vaid osad pered
Peipsiäärse vallavanem Niina Baranina
on ajanud sibulabisnesi toimumiseks kõik
asjad kenasti joonde. 4140 kilo suuruse tellimuse täidavad ära 12 majapidamist. Kõige
kopsakama koguse paneb välja põline Kolkja
küla elanik Kira Rattan, kelle silmi tuleb
vägisi rõõmupisar, kui ta mitusada eurot
vastu võtab. „See on teile,“ annab ta kaasa
sibulavaniku, mille saab endale tasuta tööd
tegev autojuht Indrek.
Fjodor Gorin sõidutab reipalt suures kärus Kira pontsakaid 20-kiloseid sibulakotte ja
kurdab, et sel aastal on olnud kõige kehvem
müük. Fjodor on küla parimas eas mees, kes
esindab veel tõelist vanausuliste perekonda.
Paljud külaelanikud on küll vanausulised religioosse kuuluvuse järgi, aga ei võta enam külla minnes kaasa oma isiklikku tassi, millest
teed juua. Nii toimetavad vaid tõsimeelsed
vanausulised ja Fjodori peres on elatud seni
ehtsat vanausuliste elu. Mine sa tea, kas selle
pärast on tubli ja töökas parimas eas mees
ikka veel üksik, sest abielluda ei tohi naisega,
keda ema heaks ei kiida. Õige vanausuline
ema ei luba juhtuda iial sellel, et poeg abiellub
naisega teisest usulahust. Tulevane minia
peab olema emale meeltmööda ka kui abiline,
sest eks emad tahavad vanaduspõlves pisutki
kergemat elu elada.
„Oot oot võtke tempot maha,“ hõikab
furgoonkastist Rae valla mees Ain Puna, kes
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Ain Puna, Mart Võrklaev ja Martin Minn sibulakotte laadimas.
FOTOD MARTIN MINN JA RAE SÕNUMID

Rõõmupisar kaubast lahti saamise eest.

Fjodor Gorin on veel üks väheseid vanausulisi, kes elab traditsionaalset
vanausuliste elu.

kogukonnaelu
koos autojuht Indrekuga sibulakotte vastu
võtab ja autokastis õigesse kohta paigutab.
Furgoonauto on peatunud juba mitme maja
ees ja sibulakottidest saaks korraliku heinasaadu laadse hunniku kokku laduda.
Kuid enamik majapidamistest on veel ees.
Furgoon peatub Niina käsul nüüd järgmise õnneliku pererahva maja ees, kuid ega
pererahva õnn ei peitu ilmselt ainult Rae
rahvale müüdud sibulakottides. Kuid mis
võiks teha Kolkja küla inimese õnnelikuks,
selle väljaselgitamine on kahetunniste sibulakottide laadimise tuuri juures ilmselgelt
liiga ambitsioonikas ülesanne. Üks asi näib
kindel, et fotoaparaadi ees poseerimine nende
jaoks õnnetunnet ei tekita. „Meid pildistada ei
tohi!“ kostub valjuhäälne hüüe garaažist, kus
sibulakotid pealelaadimiseks valmis pandud.

Kleenuke ja väikest
kasvu vanamemm pakub veel ühe koti, aga
Niina palub selle tagasi kuuri alla viia, sest
teised külainimesed
tahavad ka ju müüa.

Järgmisest talust lubab Niina osta 470
kilo sibulat. Kleenuke ja väikest kasvu vanamemm pakub veel ühe koti, aga Niina
palub selle tagasi kuuri alla viia, sest teised
külainimesed tahavad ka ju müüa. Eks
memm viibki koti tagasi ja on sellegi eest
tänulik. Mart ulatab memmele 235 eurot
ja tänab müüdud sibulate eest.
„Teile aitäh ja olgu jumal teile armuline,“
ütleb memm palvetades ja tänab veel mitu
korda sooritatud ostu eest, sest tänavune
müük on olnud nigel ka tema jaoks. „Üksi
töötasin kogu suve. Mees on ammu surnud,
lapsed käivad harva siin.“
„Kuidas teie tervis on,“ uurib Mart.
„Kehva on. Rasket tööd on tehtud nii palju, et jalad on täitsa läbi,“ vastab memm.
Tänaval seisab aga pika halli habemega
mees, kellest kohe hakkab mööduma autode kolonn. Esmalt suur furgoon, mille järel

Usk oli juba kadunud, et keegi
tuleb meie sibulaid ostma.

Müügilett värava taga.

Tulge jälle sibulaid ostma, palun.
november 2012 · Rae Sõnumid
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vurab viis autot. Linnas on autokolonn tavaline nähtus, aga Peipsiääre valla kitsastel
järveäärsetel teedel on see vaatepilt. Sibulaostmist on tulnud filmima telekanalid ja
tegevusel hoiab silma peal Eesti Päevalehe
ajakirjanik Rein Sikk, kelle üleskutsest Rae
valla ettevõtmine ka alguse sai.
„Tuleb küsida õige inimese käest õiget
asja,“ kommenteerib Rein Rae vallavanemale tehtud ülekutse tagajärge. Pole sellest
veel kuudki möödas, kui Rein käis vallamajas uurimas, kuidas elatakse statistiliste numbrite poolest võimekaimas vallas.
Värskelt Kolkja külast tulnuna rääkis Rein,
kuidas Peipsiäärne rahvas on püstihädas
oma sibulate müügiga. Kas võimekas vald
ei tahaks aidata? Edasist asjade käiku teate
juba ise.
Lootust on
Sibulaostu retke viimane peatus toimub maja juures, kust avaneb miljonivaade järvele. Osturalli osatäitjaid tervitab
sibulakottidele nõjatudes veidi kühmus
päikseprillide ja sonimütsiga vanem härra.
Tema varusid saab vähendada vaid paarisaja kilo võrra, aga asi seegi. Kui kauba
eest raha kätte saadud, hakkab mees seda
kohe üle lugema, kuid otsustab peale mõne
kupüüri lugemist millegi pärast ümber ja
peatab kontrolli. Kuigi tema silmi päikseprillide tagant ei näe, viitab tema alandlik
peanoogutus tänule ostu eest.
„Kasvata järgmisel aastal veel sibulaid,“
hüüab Niina majast eemaldudes. Mees noogutab talle ja hoiab raha hoolikalt käes. „Ma
juba müüsin oma 650 kilo ka ära,“ vastab
ta. „Ja sul rohkem pole,“ uurib Niina. „Ei
ole.“ Hetkel on tema elus päikest.
SIGNE HEIBERG
Toimetaja

Sibulasaak edukalt realiseeritud.

Kell 18.00 õhtul kogunesid vallamaja juurde Rae valla inimesed, tänu
kellele sai teoks Peipsi sibula päästmisaktsioon. Sibulad aitas Rae valda
kohale transportida Ebrex Eesti AS

Ainulaadset sibulaostuaktsiooni kajastasid kõik suuremad telekanalid.
Rae Sõnumid · november 2012
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Värvilised. Rae valla 2010. aasta fotokonkursi töö.

Omavalitsused said sildistatud
Oktoobri alguses tutvustas
siseministeerium omavalitsuste
võimekuse pingerida. Parimate
väljaselgitamisse võib suhtuda
nii ja naa. Näiteks ıAasta ema„
väljaselgitamine tekitab küsimuse,
kas siis ühe või kahe lapsega ema
ei tee oma ıematööd„ kunagi nii
hästi, et saada märgatuks, kuid
samas väärtustab aasta ema valimine emaks olemist.
Võimekaima omavalitsuse väljaselgitamine on nagu parima kooli otsimine. Koolide
pingerida on palju kirutud, kuid õppida parimas ei ole fakt, mida häbenetakse. Kuid iga
ebavõrdsetes oludes tekitatud pingerida viib
igihalja küsimuseni, milleks seda vaja on.
Küsimus on õigustatud, sest juba ainuüksi see, mis on kellegi jaoks parim, on
suhteline. Peipsiäärsest vallast, kust käisime
Rae rahvale hiljuti sibulaid toomas, ei tuleks
naljalt ükski memm oma kõrgete peenarde
juurest Tallinna külje alla elama.
Kõike paratamatult võrreldakse
Paratamatult võib olla igasugune omavalitsuste võrdlus vägagi eksitav, sest kahte
täpselt identset olukorda, kus omavalitsused tegutsevad, ei ole. Aga ühiskond nõuab
parimaid. Kinno minnakse parimaid filme
vaatama, poest ostetakse tunnustatud tooteid. Mis seal ikka, inimloomusele on ju
omane alateadlikult võrrelda ning sedapidi
suhestuda maailma.

Omavalitsust võib aga vaadelda riigis
tervikuna justkui nagu väikest pusletükki,
mille raskus ja suurus on erinev võrreldes
teiste samasse komplekti kuuluvate tükkidega. Kui nüüd mõelda, et hakkaks pusletükke
omavahel võrdlema, siis tundub see üsna
võimatu. Tükke on vaja tervikuks, et näha
puslepilti. Järelikult ei saa otseselt hinnata
ühte tükki teistest paremaks.
Rae vald on saanud omavalitsuste pingereas esimese koha.
Mida on Rae vald ära teinud? Nii mõnedki ütlevad, et trump on õige koht päikese all ehk siis geograafiliselt soodne koht.
Kindlasti on see eelis, kuid ilma tööta oleks
lihtne oma trumpe maha mängida. Nagu
öeldakse, et tippu jõudmiseks on vaja 99%
töötahet ja 1% andekust.
Rae valla juhid erinevatel aegadel on teinud sisuliselt õigeid otsuseid, mis on toonud
siia ettevõtluse. Värske statistika annab teada, et Rae vallas tegutseb 1155 äriühingut.
Kohalik tugev majandus on konservatiivse
finantspoliitika kõrval ekspertide sõnul üks
olulisemaid tegureid, mis on vallale edu
toonud.
Kuid mis teeb elu Rae vallas heaks? Minu
lemmikvastus on, sest Eestis on hea elada.
Kes soovib selles osas vaielda, ei see argumentidega hätta jää. Seades kõige olulisemaks võimaluse elada vabal maal ja rääkida
eesti keeles, on Eesti eestlasele üks ütlemata
tore paik elamiseks.
Märksõnad Rae valla kohta
Kuid kokkuvõttes, mis teeb Rae valla
eriliseks? Otsides iseloomulikke märksõnu
Rae valla kohta, siis võiks olla peale palju-

räägitud lasteaiakohtade põua veel nendeks
vähe toimetulekutoetusi, palju emapalkasid, veerandi jagu territooriumist on metsa
all, sadakond kultuskivi, Lehmja tammik,
kevadine Jüri klunker, Eesti vabadusvõitlejate muuseum, asustatus hõredast külast
kuni moodsa linnakeskkonnani ning tugev
mitmekesine kohalik majanduselu. Just see
viimane on oluline näitaja ja võiks kindlasti
olla see, mis teeb Rae valla tänases Eesti
masuaegses elus eriliseks.
Kuigi inimestele üldjuhul meeldib nähtus
„parim“, ei oma omavalitsuse pingerea koht
igaühe jaoks suurt rolli. Leidub õnneks palju
neid, kelle jaoks on elu elamisväärt hoopis
Õru või meile tuttavas paigas Peipsiääre
vallas, mis mõlemad platseerusid pingerea
teises otsas.
Omavalitsuste järjestamisel on kindlasti
üks hea aspekt. Nimelt selgitavad inimesed
välja, kus nad ise elavad või vähemasti mõtlevad selle peale.
Kui ma mõni aeg tagasi inimestega
vesteldes kuulsin, et osad Eesti suurima
aleviku Peetri elanikud teadsid, et nad elavad Tallinnas, sest kinnisvara ostes jaotus
piirkond just Tallinna alla, olin pisut imestunud küll. Mis seal ikka, ega omavalitsuse
nimi pole esimene asi, millele hommikuti
mõelda. Samas miks mitte ei võiks see olla
igapäevaste, vähemasti iganädalaste mõtete
hulgas, sest kui olla teadlik kodukohast,
selle elust, probleemidest ja võimalustest,
suudad rohkem iseenda ja oma pere heaolu
jaoks korda saata.
SIGNE HEIBERG
toimetaja
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Omavalitsus on riigi
vundament
Kuigi kohalik omavalitsus on
riigi olulisimaid alustalasid, püüab
riik püsti seista ilma omavalitsuseta, kuid viimane ei tohi lasta sel
juhtuda ja Rae valla liidripositsioon kohustab vaatama tervikut,
leiab Tanel Ots.
„Eesti riik on ajalooliselt välja kasvanud
kohalikest omavalitsustest ja eestlased on
elanud kogukondlikus iseorganiseerumises
kui ühiselu struktuuris sajandeid kauem
peaaegu kõigist Euroopa rahvastest.“ Nii
tsiteerib professor Wolfgang Drechslerit
värskes artiklitekogumikus Eesti poliitika
ja valitsemine 1991-2011 TTÜ professor
Sulev Mäeltsemees. Ta ise lisab omaltpoolt
juurde tähendusrikka võrdluse, et näiteks
Läti Vabariigi 1940. aasta põhiseadusest
puudus veel täielikult mõiste omavalitsus.
Kohalik omavalitsus on riigi olulisimaid
alustalasid. Seega peaks meie riik seisma
üsna tugeval vundamendil. Käesoleval
aastal on meie põhiseaduse 20. aastapäeva
puhul tehtud mitmeid tagasivaateid ja kokkuvõtteid sellest, kuidas Eestil on läinud.
Sotsiaalteadlased on põhjusega murelikud
just omavalitsuse võimekuse ja autonoomia
muutumise üle, olgu siin nimetatud mõned
tähtsamad märksõnad.
…
Kogu taasiseseisvumise aja vältel on jätkunud võimu koondamine keskvalitsuse
kätte ja kohaliku tasandi otsustusõiguse
pidev vähendamine. Kahanenud on kohaliku tasandi võime üleriigilise poliitika
kujundamisel kaasa rääkida ja seadusloome
protsesse mõjutada.
Omatulu teenimise ja selle läbi kohaliku
eelarve kujundamise võime on üsna ahtake.
Nimetame siin jätkuvalt riigi omandis olevat
maad, mille kasutus omavalitsusele on piiratud või kohalike maksude kehtestamisega
seotud raskusi. Aga just oma piirkonna vajadusteks kohapeal raha kogumine on olnud
meie 19. sajandil välja kujunenud omavalitsuste tugevus. Meie riik on aga jõudnud
praktikani, kus ka otseselt omavalitsuste
eelarvet puudutavates otsustes ei peeta isegi
vajalikuks nendega konsulteerimist, pigem
teavitatakse tagantjärgi. Nii toimus üksikisiku tulumaksu omavalitsustele laekuva määra
langetamine majanduskriisi ajal mitmeks
aastaks ja kunagisele tasemele taastamist
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Tanel Ots
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pole lähiajal näha.
Ühtlasema arengu jaoks nii vajaliku
koostöö asemel on suurenenud valdade
omavaheline konkurents, mida võimendab valitsuse võimalus väheste ressursside
allajagamisel naabreid üksteise vastu välja
mängida. Riigi ja omavalitsuse partnerlus
on mandunud tasemele, kus vallajuhil tuleb
koos koolimaja katuse vahetamisega vahetada ka erakonda. Omavalitsused naabritena
on elanikke oma registrisse meelitades juurutanud erinevaid motiveerimise skeeme,
mis samuti ei pruugi omavahelisele koostööle kaasa aidata.
…..
Tuleb kurbusega tõdeda, et Eesti ei ole
osanud oma pikaajalist omavalitsemise
kogemust ära kasutada. Ka omavalitsuse
võimekuse võrdlemisel joonistatud kaardid
ning graafikud näitavad pigem seost geograafilise asukohaga kui targa valitsemisega.
Sotsiaalteadustes nimetatakse sellise olukorrani viivaid hoiakuid traditsiooniliseks
või kaitsvaks autonoomiaks, mis ei soovi
eriti välismõjudel lasta oma toimetamistes
kaasa rääkida. Pikemalt mõtlemata saame
ka hinnangu, et sellised hoiakud on ajale
jalgu jäänud.

Just suurtel omavalitsustel on moraalne
õigus saada eestkõnelejateks kogu riigi halduskorralduse jaoks
vajalike muutuste
ettevalmistamisel.
Oma asi ja selle valitsemine saab hoopis
tugevamaks mitmekihilise koostöö ja ulatuslike võrgustike abil, nii selgub G. Sootla

ja S. Lääne artiklist ülalnimetatud värskest
kogumikust. Samuti seegi, et hierarhiliste
alluvussuhete asemele peab astuma võrdsete
partnerlus. Nii võib piirkonna kool, ettevõte,
külaselts või muu ühing kuuluda erinevatesse rahvusvahelistesse võrgustikesse riigi
keskaparaadist sõltumata. Sarnast avatust
koostööle on vaja riigi tasandil soodustada
ja toetada ka piirkonna valdade vahel ning
eraldi nendes tegutsevate asutuste kaupa.
Tänapäeval pole võidumees mitte see, kelle
käsutada on suured ressursid, vaid kes oskab
neid targasti kasutada ja mis veelgi olulisem
- suudab neid juurde luua ennekõike organisatsioonilise, sotsiaalse ja intellektuaalse
kapitali mõttes. Võrdsed ja teineteist täiendavad partnerid saavad olla ka keskvalitsus
ja omavalitsus, viimane ilmselt tugeva ja
uutel alustel töötava omavalitsusliidu kaudu.
….
Kindlasti on Rae vallas hea elada ja kel
võrdlusmoment olemas, see tajub ka, et
tegemist on võimeka omavalitsusega. Eesti
riik on aga liiga väike, et saaksime lubada olukorda, kus ainult mõnes paigas on
hea elada. Päris arvestatav hulk Rae valla
kodanikke on oma mäletatava elu ajal ära
kolinud piirkonnast, mis täna ei ole võimekustabelites heal positsioonil. Mida nad
tunnevad? Kas on hea meel, et tulema sai,
või on ka mure selle armsa paiga käekäigu
pärast, kuhu ikka jõuluajal ja jaaniõhtul
sõidetakse. Võibolla pole pisukene süütunnegi võõras. Kutsun iga kodanikku üles
aktiivselt kaasa lööma kohalikus elus ning
kindlasti ka oma tulumaksuosaga toetama
paika, kus elad. Rae valla juhtidele tuleb
soovida tarkust kaasata parim kompetents
ja professionaalne lähenemine vallaelaniku
elukvaliteedi tõstmiseks.
Kindlasti tuleb aga eduka valla ärksatele
kodanikele ja juhtidele meelde tuletada, et
positsioon ka kohustab. Just suurtel omavalitsustel on moraalne õigus saada eestkõnelejateks kogu riigi halduskorralduse
jaoks vajalike muutuste ettevalmistamisel.
Anda seadusloojatele vajalik sisend, mille
läbi omavalitsus, meie riigi maaletooja ja
alustala peab saama oma väärika positsiooni
tagasi. Kogu Eestis peab kord olema elu
nagu Rae vallas ja Rae valla elanik peab
teadma, kuidas elatakse Eestis.
TANEL OTS
Jüri kirikuõpetaja
Saku vallavolikogu liige

kogukonnaelu

Saja elanikuga Kurna küla
elab oma elu vaatamata
omavalitsuse võimekusele
Kurna elanik hoiab elukorralduslikult rohkem Kiili kui Jüri poole. Kui on vaja minna toidupoodi
või apteeki, siis valitakse selleks
enamasti Kiili kauplused. Aastaid
käis Rae valla väikebuss ja viis
eakaid Ülemiste keskusesse. Buss
leidis suurt kasutamist, kuid päevapealt ilma ühegi põhjenduseta
see lõpetati.
See oli side küla ja valla vahel. Ühistransport Kurnale on hetkel ülimalt nigel.
Kindlasti ei tohi marsruuttaksode graafikut muuta üleöö. Inimesed sätivad oma
tööd ja tegemised pikas perspektiivis. Kui
aga homme on jälle uus sõidugraafik, siis
sellele loota ei saa ja siis on selge, miks reisijaid ei ole. Kui kellelgi vaja bussiga linna
sõita või linnast tulla, kasutatakse Kiili
busse, sest lühem maa on jala Kiili risti
minna, kui Jürisse kõndida. Külaelanike
jaoks on tõsiseks probleemiks ringteel
kihutavad autod.
Kui kunagi ringtee küla pooleks jagas, ei
teadnud keegi, et sellel hakkab olema miinimumkiiruseks 90 km/h ja üpris riskantne
on seda ületada, sest leidke autod, kes sirgel
sellisest kiirusest kinni peavad. Oleks ju
mõistlik piirata sellel lõigul kiirust 50 või
60-ni tunnis. Ja teiseks probleemiks sellelsamal ringteel on ülikitsas teepeenar, kus on
võimalik jalgsi või rattaga liigelda, kuid elu
on ikka kallim kui sellise riski võtmine. Kui
vähegi huvi, võite seda proovida startides
ilma autota Jürist - vahemaa on kõigest 4-5
km. Aga loodame, et ringtee ehitus seda
olukorda kunagi parandab.
Tore on see, et meie külas on hetkel kaks
töötavat ettevõtet - restoran Üksik Rüütel
ning ratsutamist ja hobusekasvatust arendav
Järve tallid.
Kahju on Kurna mõisast, sest on jäänud
mulje, et sellest ei hooli selle rentnikud ega
ka vald. Ehk uued inimesed vallas ei teagi,
et Kurnal on mõis pargi ja tiikidega.
Kurna elanikkond on olnud paarkümmend kui mitte rohkem aastaid stabiilne,

Kurna küla on ootamas uuendused juba lähiaastatel
Rae valla nimetamine edukaks omavalitsuseks on tunnustav, kuid mida aasta
edasi, seda mugavamaks peab ka meie
valla elukeskkond muutuma.
Tegelikkuses võib võimekana tunda
Eestis end see omavalitsus, kes on suutnud
täita talle pandud kohustused hindele viis,
kuid nii kõrget hinnet on tänasel päeval
ilmselgelt võimatu saada nii Tallinnal,
Rael ja teistel omavalitsustel kui omavalitsuse tulubaasi põhiliseks allikaks on
ainult 11,4% tulumaksust, mis elanikelt
riigile laekub.
Kurna küla muredele saame välja pakkuda lahendusi, mida võib silmaga näha
mõne aasta pärast. Kui käesoleval hetkel
on Kurna tõesti Rae valla äärel paiknev kena väike küla, siis lähiaastatel muutub see
tänu piirkonda tulevatele investeeringutele
kaasaegseks hea infrastruktuuriga paigaks,
mille abil kasvab veelgi küla atraktiivsus.
Maanteeameti plaan näeb ette ehitada
Kurna külla ja selle kõrval asuvasse Kiili
valda eritasandiline ristmik koos kogujateede, kergliiklusteede ja valgustusega.
Käesoleval hetkel on otsustamisel, kas
ristmiku ehitusega alustatakse juba järgmisel aastal või lükkub see mõnevõrra edasi.
Vastav otsus tehakse praeguste plaanide kohaselt aasta lõpuks. Rajatavad teed annavad
kindlasti külale uue ilme ning mis peatähtis
- liiklemine muutub nii jala kui autoga mitmeid kordi turvalisemaks. Hea on ka see, et
kergliiklustee olemasolu loob võimalused
ka tervisespordi harrastamiseks.
Lähitulevikus hakatakse rajama Kurseega on inimesed antud olukorraga leppinud. Tõenäoliselt on koht elamiseks sobiv
ja tore on tõdeda, et külla on ostnud elamised täiesti noored pered. Külas teatakse ja
tuntakse oma inimesi. Ei ole probleemiks
inimesi kokku kutsuda talguteks või muudeks üritusteks - suurem osa rahvast lööb
alati kaasa.
Ehk siis - tegelikult saame oma elukorraldusega hakkama, kõik on kõikidele toeks ja

nasse tehnoparki. Vallavalitsus peab tänasel päeval läbirääkimisi Maxima Eesti
OÜ-ga, kes on valmis investeerima Kurnas
asuvasse Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alasse
ja ehitama sinna suure logistikakeskuse,
mis toob piirkonda palju töökohti. Logistikakeskuse rajamine tõstab ka piirkonna
atraktiivsust ja väärtust tervikuna.
Võib eeldada, et Kurna küla äärealal
läheb lähiaastatel lahti vilgas ehitustegevus ning sellest saab atraktiivne paik
ettevõtjatele, mis omakorda loob aga kohalikele elanikele võimalused kodu lähedal
töötamiseks.
Lähiaastatel soovib vallavalitsus korrastada Kurna pargi tiikide ümbruse 8 hektari
suurusel alal. Peale korrastustöid ja vanade
mõisateede taastamist saab Kurna küla
omale väga kauni vaba aja veetmise paiga.
Valla eesmärgiks on küla identiteedi
säilitamine ning ükski kaasaegne küla ei
saa läbi ilma külakeskuseta, kus on olemas
puhke- ja vaba aja veetmise võimalused,
samuti on oluline kaasaegne taristu ja
töökohtade olemasolu kodu lähedal.
Rae vallavalitsuse eesmärk on lihtne meil on töökohad ja meeldiv elukeskkond.

MART VÕRKLAEV
Vallavanem
abiks kui vaja. Kuigi Tallinna tuled paistavad, oleme Rae valla ääremaa, kus puudub
igasugune taristu.

AIVAR AASAMÄE
Kurna küla eestseisuse liige

november 2012 · Rae Sõnumid

15

16

kogukonnaelu

Naised otsivad mehi

Loone Otsa kirjutatud uhiuues
humoorikas näidendis peatutakse
igahaljastel suheteteemadel ning
vaatajate ette tuuakse killuke
rauaajastu inimeste elust.

Rae vallale spetsiaalselt kirjutatud näidend „Tammik ja raud“ on kirjutatud Jüri
paikkonna ajaloo ainetel.
Sõjad ja haigused on laastanud kogu küla
ja alles on jäänud ainult naised, kel tuleb
omakeskis raske eluga hakkama saada. Lugu
areneb naiste omavaheliste suhete baasil,
kel kõigil mure meeste puudumise pärast.
Kes siis ikka teeb ära meestetööd või pakub
naistele nii olulist turvatunnet ja kaitset.
Naiste omavaheliste suhete taustal paistavad
rauaaja perioodi üldised probleemid.
Raske elu on muutnud naised kibestunuks ja kurjaks, kuid siiski leidub naiste
hulga neid, kes tahavad midagi ära teha oma
kodumaad heaks. Kuid leidub ka neid, kes

on kõigele käega löönud ning kes otsivad
võimalusi, kuidas pääseda parema elu peale.
Etenduse osatäitja Kairi Kadastik leiab, et
etenduse ajastu on küll kauges minevikus,
aga inimesed oma murede ja rõõmudega
on ikka samad ja see pakub palju äratundmisrõõmu. Mõnusa ja mahlaka tekstiga
näidendist tõotab tulla põnev vaatamine.
Lavastajale on tükk paras väljakutse, sest
rauaaja ajastu tuleb tõetruult edasi anda.
Etenduse lavastaja Kaja Kalmer nendib, et
etenduse lavastamise teeb veel keeruliseks
see, et kujundada tuleb dekoratsioonid ja
leida kostüümid, mida kuskil täpselt pole kirjeldatud. „Samuti on üksjagu naiste
omavahelist rahmeldamist. Ka need seigad
tuleb tõetruult mängida. Ja muidugi LAMMAS!? Kust me saame rauaajastu lamba,“
lisab Kalmer.
Kuidas kõik laval sujuma hakkab, seda saab
juba näha 23. novembril Rae kultuurikeskuses
Rae valla 146. aastapäeva tähistamisel.
RS

Kes on näidendi
„Tammik ja raud“
tegelased ja osatäitjad

Tekst ajab mehed muhelema. Aldo
Laid, mängib kaubamees Plüüd.

KIMAR, vana naine - Kaja Kalmer
HÄRI, naine heas eas - Kairi Kadastik
ÜÜRIK, tema poeg - Priit Põldmäe või
Reio Timuska
IITSA, ahne naine - Terje Jaamul
KIRGE, ihar naine - Õnne Päeske
THOR, svealane - Andres Kikkas
PLÜÜ, kaubamees - Aldo Laid
TACITUS, roomlane - Rain Vellerind
VIHER, ori - Vilve Alumets

Kaja Kalmer ja Kairi Kadastik näitetrupist OMAD harjutavad humoorika
teksti ettekandmist.
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Väljavõte
stsenaariumist
„Tammik ja raud“,
KIRGE: Lehmaküla! Lehmaküla,
Lehmja küla, saad aru? Pole pulli, ainult
lehmad veel hingitsevad. (süngelt) Aga
kuniks neidki. Kooleme talvel nälga ära
ja valmis.
IITSA: Eks sa meelita siia mõni mees,
sina ju oskad!
KIRGE (veel süngemalt): Tule siia
kedagi. Kui, siis suvel nädalaks-kuukeseks. Häri kah… haugub ja häriseb. No
mida ma siia tittesid sigitan, isad mööda
ilma laiali?
…..
IITSA Meest, meest oleks vaja! Seda
kuuske peaks kaks meest tassima ja ega
nemadki. (hõikab): No kuhu teie nüüd?
KIMAR: Uritamme manu, tütrekene,
ikka uritammele!
HÄRI (punnib lambaga): Kas sa astud, soeroog!
KIRGE (laseb adrast lahti, Iitsa kohe
ka): Ohvrile lähete või?
HÄRI (jääb seisma, pühib käsivarrega
higi): Ohvrile jah, tõivutame, kas saab
ühe tähtsa asja kätte või ei.
IITSA (on lammast uurinud): Kuule,
ega te voona jalgu ometi vaja? Ärge siis
ära visake, andke mulle, ma teen leeme
peale ja söön ära!
HÄRI: Sul pole ka muud kui sööki
näost vatsa! Ime, et veel lõhki ei ole läinud! Mina selle ute kasvatasin ja toitsin
ja mina tema ka tõivutan! Ei ole siit teistel otsida midagi!
IITSA: Ah nii! Kimar pole kedagi
kasvatanud, saab ometi ohvrist osa!
HÄRI: Kimarata ei saa ma tõivu tuua.
Puss murdus ära.
KIMAR (võtab kiire efektse tõmbega hõlma alt suure roostes pussi): Aga
minul – näeh! Viimane pušš siin külaš!
IITSA (põrkub tagasi): Ära sa janda,
eit, ehmatad tooneseks!
KIRGE: Häri arvab, et kui lambuse kõri maha tõmbab, saab oma pojale
naise! (naerab)
HÄRI: Loll oled, Kirge! Sinul ep ole
muud kui mees ja mees! Küll piilud ise
minu Üürikut!

kogukonnaelu
Loovainetenädalal
näitasid Jüri
õpetajad oma loovust

Nõmme Sotsiaalmaja tantsugrupp „Tantsurõõm”.
FOTO AUTOR TIIU VÕSU

Memme-taadi klubi
hooaja avaüritus
Pühapäeval 7.oktoobril oli memme-taadi
klubi külaliseks Nõmme Sotsiaalmaja tantsugrupp „Tantsurõõm”. Nõmme eakaaslased
paistsid silma ühtlaselt saleda figuuri ja
omavalmistatud mustlas-hispaania sugemetega must-punaste kleitidega.
Klubiüritusel õnnitleti ka kolme suvise
tähtkuju sünnipäevalapsi. Laulis Paul Mürkheina lõõtspilli saatel oma lauluansambel

„Lustilised”, ühiselt keerutati jalga tantsupõrandal. Kohvilaudades vahetati muljeid
ja maitsti kaasatoodud hõrgutisi.
Nüüdsest õnnitleb Rae valla memmetaadi klubi juubilare alates 70. eluaastast
Vikerraadio kaudu.

Jüri Gümnaasiumis toimus 1.-5. oktoobrini loovainetenädal, mille tippsündmuseks kujunes koolitöötajate ja
õpetajate loovtööde näitus. Näitusel oli
eksponeeritud üle 60 taiese kahekümnelt autorilt. Tööde hulgas leidus nii
peent näputööd kui ka tõelisi pärleid
kujutava ja tarbekunsti vallast. Näha sai
heegeldatud ja tikitud rõivaid, ristpistes
seinapilte, ehteid, savinõusid, siidisalle
ja -rätikuid, meisterdatud kaarte ning
õli- ja klaasimaale.
Õpilased külastasid näitust kunstitundide raames ning tihti võis kuulda
imetlus- ja üllatushüüdeid, sest tundus
uskumatu, et õpetajad on nii andekad
ja oskavad peale oma aine ka midagi
muud huvitavat ning ilusat luua.
Selline näitus ainult kinnitas teadmist, et meie koolis töötavad mitmekülgsed ja loovad inimesed.
MARJE TAHK
Jüri Gümnaasiumi loovainete
õppetooli juht

TIIU VÕSU

Harju Malev tähistas aastapäeva
Septembri lõpus tähistati Tallinna Botaanikaaias Kaitseliidu Harju Maleva 95.
aastapäeva.
Pidulikule vastuvõtule olid kutsutud aktiivsemad kaitseliitlased ja naiskodukaitse

liikmed.
Kaitseliidu Harju Malev loodi 25. septembril 1917. aastal.

Erinevates tehnikates siidisallid.

RS

Pidulik vastuvõtt Tallinna Botaanikaaias 28. septembril.

Ehted ja salvrätitehnikas kohver.
FOTODE AUTOR KAIDI LAIDVEE

FOTO AUTOR PEETER HÜTT (TIPPFOTO)
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Miks on lasteaiakohti puudu?
Viimasel ajal on laialdast kajastamist leidnud lasteaiakohtade
puudus Rae vallas. Siinkohal pean
vajalikuks anda ka omapoolseid
selgitusi probleemi olemusest,
põhjustest ning probleemi lahendamiseks ettevõetud tegevustest.
Tõsi ta on, et täna on Eesti võimekaim
kohalik omavalitsus Rae vald tõsise probleemi ees – vallal on tõepoolest pikaajaline
võlgnevus lasteaiaealiste laste vanemate ees,
kellele vald ei ole suuteline lähitulevikus
tagama lasteaiakohta. Samuti on tõsi, et
naaberomavalitsuste sarnasele olukorrale
viitamine ei muuda probleemi olematuks.
Paradoksaalsel kombel peitub probleemi
juur liigses edukuses! Rae valla elanike arv
on viimasel viiel aastal kasvanud keskmiselt
1000 elaniku võrra aastas. Kuivõrd uued
elanikud on aga valdavalt noored pered, on
keskmiselt iga kolmas uus elanik lasteaia- või
kooliealine laps. Muidugi on igati positiivne,
et valda asub elama aina enam ja enam noori
peresid, kuid vald ei ole võimeline tagama
kõikidele soovijatele lasteaiakohti.
Samas ei istu vald käed rüpes. Viimaste
aastate jooksul oleme rajanud uusi ja laiendanud mitmeid olemasolevaid lasteaedu – Jüri
alevik on saanud juurde 200, Assaku 80,
Peetri 120 lasteaiakohta, juba jaanuaris avab
Lagedil uksed uhiuus 80-kohaline lasteaed ja
2013. aasta augustis lõppevad Peetri Lasteaed-Põhikooli juurdeehitustööd lisavad veel
240 lasteaiakohta. Lähiajal alustame Peetrisse
ja Jürisse täiendavate lasteaedade projekteerimisega. Lisaks maksame lasteaiajärjekorras
ootava lapse perele mudilase toetust – 128
eurot kuus ning kompenseerime osaliselt
eralasteaias käiva lapse kohamaksumust, tänavu tervelt 196 euroga kuus! Seega ei saa ma
kindlasti nõustuda väitega, nagu ei teeks vald
olukorra parandamiseks midagi.
Vald on oma peamiseks eesmärgiks võtnud uute lasteaiakohtade loomise ja lasteaiakoha järjekorras olijate olukorra leevendamise ning teeb selleks suuri pingutusi. Kuid
isegi juhul, kui suunata järgmisel viiel aastal
kogu vallaeelarve üksnes uute lasteaedade
ehitamiseks (jättes kõrvale vajaduse nende
edaspidiseks ülalpidamiseks ja samuti kõikvõimalikud teised avalikud ülesanded), ei
jätkuks meil piisavalt vahendeid, et kõikidele
soovijatele lasteaiakoht tagada. Selline on
paraku karm reaalsus.
Vald on süüdi liialt usinas
arendustegevuses?
Laialdaselt on kõlanud omavalitsuse suu-
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kohalikule omavalitsusele laekuva tulumaksu osa arvestades.

Mart Võrklaev
nal süüdistused, et ise olete selle olukorra
tekitanud, sest teie käes on olnud võimalus
planeerida uusi elamukohti ning väljastada
ehituslube. Siinkohal võib ju teoreetiliselt
sellise seisukohaga nõustuda ning sõnades
kõlab see tõesti lihtsalt ja loogiliselt.
Samas tuleb tõdeda, et igapäevaelu selles
osas siiski nii must-valge ei ole – 2005. aastal startinud kinnisvararalli ajal puudusid
omavalitsusel vahendid nõuda arendajatelt
nii tehnilise kui sotsiaalse taristu välja arendamist. Tuleb tõdeda, et seadusandlus ja
kogemus selles osas oli tol hetkel väga nõrk
ja kesine ning seetõttu tehti ka palju vigu.
Väited, et omavalitsusel olid kõik hoovad
kiire arendustegevuse pidurdamiseks, ei
pea paika. Olukorra ilmestamiseks sobivad
hästi ühe ja sama kohtu erinevad lahendid,
milles näiteks kinnisvararalli ajal rõhuti
inimeste õigustele ja omavalitsuse kohustusele tagada maaomanikele nende vara vaba
kasutamine ja arendamine, täna aga heidetakse vallale ette ülepeakaela planeerimist ja
liigset ehitustegevust! Omavalitsused pidid
ise oma vigadest õppides leidma lahendusi
arendajatega kokkuleppimiseks. Võib öelda,
et Rae vald on selles osas oma vitsad kätte
saanud, kuid on olnud ka lahenduste leidmisel teerajaja.
On ka üheselt selge, et arengu seisma panek, näiteks ütlemine, et Rae vallas rohkem
ei ehitata ja me inimesi juurde ei soovi, ei
oleks olnud sel ajal mõistlik ega ka võimalik. Ega oleks seda tänagi, mil kogu Eestis
koondub elu linnade ümbrusse ja tung uute
elamuaseme kohtade järgi on Tallinna lähiümbruses jätkuvalt suur.
Seepärast on väited, nagu oleks kohalik
omavalitsus üle oma võimete planeerinud
ja seega ise sotsiaalse infrastruktuuri mahajäämuses süüdi, suhteliselt absurdsed.
On üheselt selge, et loota olukorrale, kus
kohalik omavalitsus piirab tugevalt uute
elanike juurdevoolu ja samas proovib olemasoleva tulubaasiga rajada eelnevalt vajalikku taristut ei ole lihtsalt võimalik, seda
kindlasti mitte tänasel päeval tulumaksuna

Riik vähendas omavalitsuste tulusid
Pealegi ei taga riigi loodud omavalitsuse
finantseerimissüsteem seda, et kõikidele
soovijatele saaks lasteaiakohti eraldada –
meil ei jätku riigi pandud kohustuste täitmiseks lihtsalt raha. Rae valla maksumaksja
keskmine brutopalk oli 2011. aastal 1056
eurot. Seega ideaalolukorras, kus lapse mõlemad vanemad teenivad vähemalt keskmist
tasu, laekub selle pere makstud maksudest
Rae vallale (täna kehtiva 11,4% suuruse tulumaksuosana) kokku 2889 eurot. Ühe lasteaiakoha ehitamise hind on täna aga Peetri
Lasteaia juurdeehituse ehitusmaksumusele
tuginedes minimaalselt 12 000 eurot ning
siinjuures ei ole arvestatud lisaks lasteaia
inventari soetamise, kaasnevaid personalija muid ülalpidamiskulusid ning hoonete
aluse maa soetusmaksumust.
Eelnevast nähtub, et ühe lasteaiakoha
ehitamise maksumuse kogumiseks peaks
laekuma kahe lapsevanema tulumaksuosa
Rae vallale mitmeid aastaid. Nagu ka eelnevalt märgitud, peab aga siinjuures arvestama, et kohalikul omavalitsusel on lisaks
lasteaiakohtade tagamisele täita veel palju
muid kohustusi ja kogu Rae vallale laekuvat
tulumaksuosa ei ole võimalik paraku üksnes
lasteaedade ehitamiseks suunata. Antud vaidluse kontekstis ei ole tähtsusetu ka asjaolu,
et riik vähendas 2009. aasta otsusega kohalikule omavalitsusele laekuvat tulumaksuosa
11,93%-lt 11,4%-le, mis tähendab näiteks Rae
vallal näitel, et tänavu jääb meil seetõttu saamata 465 000 eurot, mille eest oleks võimalik
ehitada ca 40 uut lasteaiakohta.
Kokkuvõttes soovin öelda, et me teeme
kõik enesest oleneva, et tagada oma elanikele oodatud avalike teenuste osutamine ja
püüame samas leida järjepidevalt ka lahendusi lasteaiakohtade juurdeehitamiseks või
alternatiivsete lahenduste leidmiseks – näiteks, miks ei võiks ettevõtlikum osa Rae valla elanikkonnast ühiselt eralasteaedu rajada?
Ühtlasi kutsume ka riiki üles diskussioonile,
kuidas leida lahendus eelpool kirjeldatud
probleemile. On selge, et noorte lastega perede rohkus on uhkus igale omavalitsusele ja
samuti ka riigile. On kahetsusväärne, et me
täna ei suuda seda uhkust piisavalt hinnata
ja peredele toeks olla.
Siinkohal ei ole aga õiglane kogu vastutust ja murekoormat ka kohaliku omavalitsuse õlule lükata, vaid lahendusi tuleks
otsida ja leida koostöös.
MART VÕRKLAEV
Rae vallavanem

hariduselu

Jüri kooli lapsed jooksid
näljahädaliste toetuseks
16. oktoobril tähistati maailmas
toidupäeva, mille üks eesmärkidest on ühiskonnas laiemalt teadvustada, et igapäevaselt kannatab
nälga üle miljardi inimese, kellest
enamik on lapsed. 2008. aastast
on organisatsioon Save the Children korraldanud jooksuvõistlusi,
et toetada maailma vaesemate riikide näljahädas olevaid lapsi.
Jooksuvõistluse eesmärk on maailma liiderriikide juhte panna probleemi märkama ja neid
survestada, et tehtaks midagi konkreetset selleks,
et nälga kannatavaid lapsi oleks vähem. Mida
rohkem lapsi maailma toidupäeval jookseb, seda
tõenäolisem on, et maailma liidrid seda märkavad ning sel aastal oligi see omasuguste võistluste
seas suurim, mis eales korraldatud.
Jüri Gümnaasium oli esimene ja ainus Eesti
kool, mis sellest üritusest osa võttis. Kool korraldas teatejooksu kooli staadionil, kus joosti
maratondistants 200-meetriste etappidena. Iga
võistleja sai joosta seitse vahetust. Avavahetust
jooksis meie kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Allan Männi, kellele ei ole pikamaajooksu
distantsid sugugi võõrad, kuna ta kuulub Eesti
20 parima pikamaajooksja hulka. Kokku osales
jooksus 30 koolilast vanuses 11-13 aastat ja teatepulka käest kätte andes läbiti maratondistants
42,195 meetrit ajaga 2.06,47.
Jooksu eesmärk oli lüüa Patrick Makau
nimel olevat maailmarekordit, mis on 2
tundi 3 minutit ja 38 sekundit, sellele jäädi
siiski napilt alla. Selle aasta võiduaeg 1.47,55
kuulus Keenia MERU koolile.
Tihedas konkurentsis edestasime Iirimaad
(aeg 2.06,49) ja Indoneesiat (aeg 2.06,50)
võistkonda. Nii et konkurents oli tugev. Võistkonnad edastasid oma kontrollajad interneti

Iga võistleja sai joosta seitse vahetust.
teel ülemaailmse võistluse korraldajatele ja nii
oli võimalik aegu võrrelda reaalajas.
Erinevatest riikidest oli registreeritud
jooksust osa võtma 555 võistkonda ja Jüri
Gümnaasium oli oma tulemusega 24. oktoobril tabelis 38. kohal.
Jüri Gümnaasium on UNESCO ühendkool, mis tähendab, et Jüri Gümnaasiumi
õpilastes kasvatatakse maailmakodaniku
vastutust. Jooksuürituse raames toimusid
koolitundides temaatilised loengud ja filmivaatamised. Tahame kõikidele inimestele
südamele panna, et maailmas on nii palju
lapsi, kes kannatavad nälga. Vähim mis me
teha saame, on väärtustada seda, mis meil on.
Osavõtt ülemaailmsest jooksuvõistlusest
aitab tõestada seda, et iga laps olenemata
vanusest saab korda saata suuri tegusid ja aidata kaasa maailma paremaks muutumisel.
ÜLLE UUEMAA
kehalise kasvatuse õpetaja
ja ürituse korraldaja
BRITA PILL
ühiskonnaõpetuse õpetaja

Jüri kooli õpilased jooksmas nälja
kaotamise nimel.

Rae Huvialakooli kunsti I klass võtab juurde uusi õpilasi
Kunsti esimeses klassis ( 3.-5. klassi õpilased) õpib laps tundma erinevaid
kunstitehnikaid ja viise, kuidas erinevate materjalide ja tehnikate ühendamisel
luua oma teos. Õppetöö jaguneb kahte
ossa – klassikaline joonistamise ja maalimisoskuse arendamine ning disaini-,
kompositsiooni- ja materjaliõpetus.

Eesmärk on arendada õpilases oskust
oma mõtteid väljendada läbi käelise tegevuse ja teha seda nii, et õpilane suudaks
teadlikult ise valida, millist kunstitehnikat,
materjali ja väljendusviisi (tasapinnaline,
mahuline, ruumiline jne) selleks kasutada.
Klassikalise joonistamise ja maalimise
tundides õpime vaatlusoskust, valguse ja

varju kujutamist, proportsioonide mõõtmisoskust, värvusõpetust, perspektiivi,
erinevaid maalitehnikaid. Kunstitunnid
toimuvad Taaramäe lasteaia avaras kunstiklassis. Ajakava leiate Rae Huvialakooli
kodulehelt, ootame juurde uusi õpilasi.
RAE HUVIALAKOOL

november 2012 · Rae Sõnumid

19

20

mitmesugust

Kas Pirita jõgi oli kunagi laevatatav?
Koduloo uurija Peeter Böckler
Vaidast hakkas uurima, kuidas
vanasti võidi pääseda Pirita jõge
mööda Novgorodi ja sai teada, et
Vaida oli kunagi sadam Pirita jõel.
Pirita jõgi on Harjumaa üks ilusamaid
jõgesid. See algab Pususoo kaguservast ja
suubub Tallinna lahte, selle pikkus 105 km
ja valgala 799 ruutkilomeetrit. Pirita jõe
ülemjooks asub Kõrvemaal, keskjooks ja
enamik alamjooksust Põhja-Eesti lavamaal.
Ajalooürikutest võib lugeda, et Pirita jõgi
oli ligi 3000 aastat tagasi üks kaubateedest,
mida mööda sai sõita laevaga Holmgardi
(Novgorodi). Iru linnuserahvas kontrollis ja
kaitses Pirita jõe veeteed. Meri ulatus Iruni
ning Viimsi oli saar ja Aegna oli veel veest
välja kerkimata.
Kaubandus Novgorodiga oli väga tähtis.
Novgorod oli oma 30 000 elanikuga Euroopa üks suuremaid linnu ja kaubavahetus
Lääne-Euroopaga oli väga elav. Kaubatee
Tartu ja Novgorodi vahel kulges läbi Pihkva.
Emajõge mööda sai Peipsile, sealt Pihkva
jõe kaudu Volhovile. Kaubandus oli kahepoolne, 13. sajandil külastas Tartut nii palju
vene kaupmehi, et linnas oli 2 vene õigeusu
kirikut ja Ülejõel asuv Vene küla.
Alates 14. sajandist külastasid vene kaupmehed ka Liivimaa väikelinnu, sealhulgas
Viljandit, Võnnut/Cesist ja Volmarit/Valmierat. Ka Hansa ja Novgorodi läbirääkimised toimusid sageli Tartus, kuna linn asus
Ida-Lääne piiril ning kohalikud kaupmehed valdasid nii saksa kui vene keelt. Tartu
kaubandus õitses 13. sajandist Liivi sõjani.
Hansa kaupmeeste laevana ilmus Läänemerele uus, mahukas ja kaubaveoks viikingilaevast rentaablim merelaev – koge. Ühe
sellise jäänused leiti 1993. aastal Pärnus jõe
suudmest ja see dateeriti 13.-14. sajandisse.
See tõendab, et 14. sajandi algul oli Pärnu
sadam koht, kuhu tulid tolleaegsed Läänemere suurimad kaubalaevad. Mis omakorda
lubab oletada, et kaupa veeti sealt paatidega
ka edasi. Arvatavasti mööda Pärnu, Navesti,
Halliste ja Raudna jõge Viljandisse ning sealt
mööda Tänassilma jõge ja Võrtsjärve ning
Emajõge Tartusse. Kitsaskoht veeteel, kus
oli vaja kaubad ümber laadida, võis anda
lisatõuke Viljandi linna tekkeks.
Novgorodist viidi Tallinna ja Tartu kaudu
läände eelkõige karusnahku, mida hinnati
kõrgelt, sest talvel kütitud Põhjala karusloomade nahad olid eriti kvaliteetsed, paksud
ja pehmed. Veel toodi Novgorodist vaha ja
mett, lina, kanepit ja loomanahku. Tallinnas
ja Tartus kehtis otsekauplemise keeld. See
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Vaade Pirita jõele väikelennuki aknast.
tähendas, et mujalt tulnud Hansa kaupmehed ei tohtinud müüa oma kaupu vahetult
Vene kaupmeestele (ja vastupidi), vaid vahetalitajaks pidi olema kohalik kaubahärra,
kes selle pealt loomulikult kenasti teenis.
Kuidas aga võis pääseda Pirita jõge mööda Novgorodi? Sel ajajärgul oli praeguse
Ussisoo asemel järv, millest voolasid välja
põhja suunas Pirita ja Jägala ning Lõuna
suunas Pärnu jõgi. Seda teed kasutasid arvatavasti soomlased, rootslased ja ka norralased, sest see veetee on tunduvalt lühem,
kui tee Soome lahe, Neeva jõe ja Laadoga
järve kaudu või ka veetee Narva jõe ja Peipsi
järve kaudu.
Arvatakse, et veel 6000 aastat tagasi voolas vesi Peipsi järvest läbi Ürg-Võrtsjärve
ning Viljandi ürgoru Pärnu lahte. Pihkva
järve ei olnud, selle asemel voolas Ürg-Velikaja jõgi. Hiljem algas maapinna kerkimine,
mis pani veed sootuks teistpidi liikuma. Vaid
praeguse Pihkva järve kohal maapind ei
tõusnud, mille tulemusena see järv tekkiski.
Oluliseks looduslikuks protsessiks, mis
eelkõige Eesti rannikualadel pikemas perspektiivis märgatavalt elukeskkonda muudab,
on neotektooniline maakerge. Maakerge
toimub tänapäevani Võrtsjärve ja Peipsi
järve põhjarannikust loode poole jääval alal.
Kõige kiirem on maakerge Eesti mandriosa
loodepoolseimas nurgas, kus see umbes
viimased 4000 aastat on toimunud kiirusega 2,8–3,2 mm aastas (Punning & Miidel
2004). Maakoor on meie ümbruses kerkinud
12-15 meetrit.
Viikingid olid muinasaegsed Põhja-Euroopa päritolu meresõitjad, kelle iseloomuliku kultuuri õitseaeg oli umbes 8-11 sajandil,
mis oli nn. viikingiaeg.
Nimetus "viiking" pärineb tõenäoliselt

FOTO AUTOR PEETER BÖCKLER

sõnast vík, mis tähendab lahte; viiking on
seega "laheline" ehk meresõitja. Kuigi viikingid on nime andnud tervele ajastule,
moodustasid sõjakad meresõitjad suhteliselt
väikese osa tolleaegsest Põhjamaade elanikkonnast, kes valdavalt tegeles rahumeelse
maaharimisega. Teise teooria järgi pärineb
viikingite nimetus vanainglise sõnast wíc,
mis tähendas kaubaasulat. Lisaks vallutustele tegelesidki viikingid ka käsitöö ja
kaubandusega.
Viikingid olid osavad laevaehitajad. Mereretked viisid viikingeid kaugetele maadele. Euroopas rajasid nad mitmel pool oma
asulaid ning sulasid kohaliku rahva hulka.
Ida suunas purjetanud viikingeid nimetati
ka varjaagideks. Viikingiretkedega tegelesid
(eriti 11.–12. sajandil) ka eestlased, eeskätt
saarlased. Tänapäeval on mitmed ajaloohuvilised püüdnud viikingiajastu eluolu ning
tehnoloogiaid jäljendada vastavates laagrites
või teemaparkides (Viikingite küla Saulas,
Pirita jõe ääres).
Kandes sellesama ürgoru kaasaegsele
kaardile, saame ülevaate kunagise jõe tegelikust suurusest.
Kogu seda eelnevat arvestades, võib juba
hakata uskuma kohalikku legendi, milline
käsitleb Vaidat sadamana Pirita jõel, kustkaudu veeti välja ümbruskonna rauasulatuskohtades Aruvalla, Patika ja Ubina
sulatusahjudest saadud rauda. Arvatavasti
sulatati nimetatud kohtades peale sooraua
maagi ka Vaidasoo külasse langenud ja langemisel purunenud raudmeteoriidi tükke
analoogiliselt Kaali meteoriidiga, milline oli
raudmeteoriit ja mille tükid sulatati ümbruskonnas ning realiseeriti kaupmeestele.
PEETER BÖCKLER

spordielu

Jüri Gümnaasiumi õpetajad olid teist
aastat järjest korvpallis Eesti parimad
Seekordne, juba kahekümnendat korda Eesti Koolispordi Liidu
poolt korraldatud õpetajate korvpalliturniir toimus Saaremaal Kuressaare Spordihallis selle sügise
esimese suure lumesaju ajal 25.
ja 26. oktoobril. Tugevam liiga oli
jaotatud kahte alagruppi.
Tiitli kaitsmist alustas Jüri Gümnaasium
mänguga Rakvere Gümnaasiumi vastu, mille võitsid jürikad tulemusega 51:29. See
mäng oli heaks soojenduseks enne eeldatavaid raskeid mänge.
Teine mäng Tartu Descartes´i Lütseumiga kinnitaski kartusi, sest 3:18 kaotusseisust
suudeti mäng võita lõpuks napilt tulemusega
36:34. Selle mängu kangelaseks tõusis Jüri
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
Laura Kärson viimastel sekunditel tabanud
võidukorviga. Nii tagatigi tugevamasse liigasse püsimajäämine.
Päeva viimase mängu vastaseks oli sarja
seitsmekordne võitja Kohila Gümnaasium.
Seekord tuli võit olenemata tugevast vastasest üsna kergelt tulemusega 47:39.
Järgmisel päeval toimunud poolfinaalis Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumiga ei
saanud jürikad kohe mängu käima ja nii
oldi pidevalt 6-8 punktiga taga, kuid teisel
poolajal mängupilt paranes ja võit tuli juba
kindla vahega 52:41.
Finaalis mängiti varasema finalisti Nõo
Reaalgümnaasiumiga. Kui mängu algus oli
selgelt jürikate domineerimisel, siis lõpuosas
jõudis Nõo peaaegu järele. Siiski võitsid
pingelise punkt-punkti mängu lõpuks tulemusega 44:42 ikkagi Jüri Gümnaasiumi

Jüri Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad Siim Palu viskel ja Katrin
Hunt vastast blokeerimas finaalmängus Nõo Reaalgümnaasiumi vastu.
FOTO AUTOR JANEKA SAAREMETS
õpetajad.
Võistkonnas mängisid Jüri Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetajad Laura Kärson,
Katrin Hunt, Janeka Saaremets, Siim Palu, Jens Vendel ja meeskonda täiendanud

Peetri Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja
Silver Palu.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Uus korvpallihooaeg on alustanud täiel kiirusel
KK Rae Koss mängib sellel aastal Eesti meistrivõistlustel A-klassis, C-klassis,
miniklassis ja Eesti 2002
liigas, samuti on vahetatud
Tallinna Kossuliiga eelmise
aasta C-divisjon sellel aastal
B-divisjoni vastu. Et hooaja alguse krobelisusest üle olla, on osaletud mitmetel kontrollturniiridel ning peetud sõprusmänge.
Poisid on täis entusiasmi alanud hooajal

treenida ja võistlustel kogemusi hankida.
KK Rae Koss seisab selle eest, et Rae
valla lastel oleks võimalik osaleda korvpallitreeningutel. Selleks, et tegevust laiendada

ja rohkem lapsi korvpallipisikuga nakatada, on uute
treeninggruppidega alustatud Peetris (1.-3. klass) ning
Jüris (1.-2 klass). Ootame
lapsi ühinema nii uute kui ka
juba vanemate gruppidega.
Infot meie tegemiste kohta leiab Rae
Kossu uuelt kodulehelt www.raekoss.ee .
TREENER MIKK SARIK
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spordielu
Novembris alustab
sari „Rae valla
mängud 2012“
► 24. novembril toimub
võrkpall
► 16. jaanuaril 2013
võistlus sõudeergomeetritel

Sportimisvõimalused
Lagedi põhikoolis
1. septembril alustasid Lagedi
Põhikooli õpilased uut kooliaastat
uues koolihoones, mille lõplik
valmimine ja avamine toimub jaanuari alguses.
Kooli renoveerimise tulemusel paranesid
Lagedil ka sportimistingimused. Uhiuus
pallimängudesaal mõõtmetega 12,4x21,1m
ja 42 ruutmeetrine aeroobikasaal võimaldavad nüüd ka Lagedil tegeleda sisespordiga.
Lagedi Põhikool koostöös Rae valla Spordikeskusega ootavad aktiivseid sportlikke
inimesi uusi tingimusi võimalikult palju

kasutama. Spordisaal sobib hästi rahvasporditasemel võrkpalluritele, korvpalluritele,
saalihoki ja liikumisrühmadele. Kindlasti on
tulevikus võimalik mängida ka sulgpalli ja
lauatennist. Loodame, et uued saalid leiavad
aktiivset kasutust kooli- ja lasteaialaste seas
ning õhtustel aegadel ringitundide, treeningute ja täiskasvanute spordigruppide näol.
Samuti on oodatud sportlikud sünnipäevad
ja firmaüritused.
Infot sportimisvõimaluste kohta Rae
vallas leiad www.raespordikeskus.ee
JENS VENDEL
Rae valla Spordikeskuse direktor

Spordirajatised
Sihtgrupp / aeg
Lagedi koolis
Lapsed / noored kuni 22
Pensionärid / puuetega inimesed (60min)
Rae valla koolide õppeainetund (45 min)
E-R
Pallimängusaal L-P
Täiskasvanud ning spordiklubid (60 min)
E-N
R
L-P
Lapsed / noored kuni 22
Pensionärid / puuetega inimesed (60 min)
Rae valla koolide õppeainetund (45 min)
Aeroobikasaal
E-P
Täiskasvanud ning spordiklubid (60 min)
E-P
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Hind

8,30
6,40
16,00
12,80
6,40

3,20
9,60

► 22. märtsil 2013 on
kavas teateujumine
► 23. aprillil 2013 on
jüripäeva jooks
Võistkond moodustub küla, alevikku, alevit, firmat, seltsi, kogukonda või
perekonda esindavatest liikmetest, kes
saavad harrastajate tasemel teiste võistkondadega jõudu katsuda. Võistkonna
võib komplekteerida ka valla elanikest.
Üks võistkond võib olla maksimaalselt
15-liikmeline (kuid piisab 6 liikmest).
Nimetatud võistkond peab esitama
korraldajale 16. novembriks 2012.a.
e-posti aadressile info@raespordikeskus.ee osalejate nimekirja. Kõik osalejad peavad reaalselt elama või töötama
Rae vallas. Osaleja tohib esindada vaid
ühte võistkonda.
Mängude eesmärgiks on elavdada
rahvaspordielu ning ühistegevust Rae
vallas.
Punktiarvestus sõltub võistkondade arvust. Näiteks kui teateujumisel
osaleb 20 võistkonda, saab I koht 20
punkti, II koht 19 punkti jne. Kui
aga jüripäeva jooksul osaleb ainult
14 võistkonda, saab I koht 14 punkti,
II koht 13 punkti jne. Kõikide alade punktid liidetakse ning Rae valla
mängud võidab kõige rohkem punkte
kogunud võistkond.
Mängude peakorraldaja on Rae valla
Spordikeskus koostöös Rae vallavalitsusega. Ametlik punktiseis, juhendid ja
protokollid avaldatakse jooksvalt veebilehel www.raespordikeskus.ee
Korraldajal on õigus muuta võistlusalasid ja toimumisaegu. Iga ala juhend
avalikustatakse 2 nädalat enne võistlust.
RS

reklaam






Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

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!
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reklaam
NOVEMBRI PAKKUMISED !
• UUS STRESSIVASTANE NÄOHOOLDUS
"ROYAL JELLY" 35 EUR.
KINGITUSEKS SILMAD BAAS TASUTA !
• ISADE ERI ! LAPS KOOS ISAGA JUUKSURISSE!
ISA L›IKUS 6 EUR.
• SOLAARIUMI SOODUKAART 40 MIN. 20 EUR.
KINGITUSEKS 15 ML. SOLAARIUMIKREEM.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

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

AVATUD UUS
VÄRVIKAUPLUS

•
•
•
•

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

Ehitus- ja remontvärvid
Puidutööstusvärvid
Metallitööstusvärvid
EpoksüüdpõrandakaƩed

SELLE REKLAAMIGA KÕIK KAUBAD

-20%
Tuleviku tee 10,
Peetri küla, Rae vald
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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HOLDES FINANTS OÜ

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

Skineks OÜ
Jõgeva
Nahavabrik

MEIE OLEME SINU
MAAKLERID RAE
VALLAS!

• ulukinahkade parkimine
• allergiavaba (parkimisel ei
kasutata alumiiniumi ega kroomi)
lambanahkade müük, sobib
ideaalselt väikelastele
soojenduseks
• lambanahkade parkimine
• taimpark- ja riietusnahkade
müük

MARI
RÕUK
MAAKLER
509 3995
MARINA
HODUS
KUTSELINE MAAKLER
509 9765

www.soodnegarderoob.ee

Liuguksed
Garderoobid
Kvaliteet mõistliku hinnaga!!!

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

Kvaliteetsed lambanahad kasukate,
mütside, vestide valmistamiseks"
Suur 49b, Jõgeva
(+372) 505 8681
(+372) 5622 2760
skineks@skineks.ee
www.skineks.ee
Võimalusel nahkade tasuta transport
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VALLY POOD KOSEL MÜÜB
TAASKASUTUSEKS MÖÖBLIT, NÕUSID,
KODUKAUPU JA -TEKSTIILI.
PALJU RIIDEID 1 EUROGA. NOVEMBRIS
IGAL LAUPÄEVAL KOGU KAUP -10%
ASUME KOSEL JÕE 1
T,K 11-16, R,L 11-15
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!

Uus lastehoid
Tallinna - Tartu linna
piiril ootab kõiki lapsi
vanuses
1,5 - 4 aastat.
Võta ühendust lähima info
saamiseks 56 984036

TRASS
AUTOLAMMUTUS

Rehvide müük
ja paigaldus
www.trass.ee
VANA - AAVIKU 10 , RAE VALD, HARJUMAA
Oleme avatud E - R 9.00 - 18.00 , L 10 - 14
Tel. 6 725 551, Gsm 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee
Rae Sõnumid · november 2012

Mudilasklubi KES AIAS ootab kõiki
lapsi mängima, huviringidest osa
võtma, lastediskole või sünnipäeva
pidama! Iga kuu teisel esmaspäeval
toimub LAAT ja kord kahe kuu
jooksul PEREPÄEV!
Novembrikuu pakkumine – kõikidele
uutele huvilistele esimene külastus
(muusikatund, kunstitund, lastedisko,
mängimine või tantsutund) poole hinnaga!
Kõikidele vanadele sõpradele
pakkumine – võta sõber huviringi või
mängima kaasa – saad ka ise külastuse
poole hinnaga!
IGALE UUELE KÜLASTAJALE
VÕI SÕBRA TUNDI/MÄNGIMA
KUTSUNUD SOOVITAJALE
KEHTIB KUU LÕPUNI
SOODUSHIND!
Asume Jüris, Veetorni 2/Aruküla tee
20. Oleme avatud T-R kell 10.00-14.00,
kolmapäeviti ka kell 18.45-20.00.
Muul ajal mängimine kokkuleppel
(helista telefonil: 58100085).
Täpsem info kodulehel www.kesaias.eu,
kirjutades info@kesaias.eu või helistades
tel: 5810 0085

Assaku lasteaed ootab oma
kollektiivi rõõmsameelset,
aktiivset

► Õpetajat,
► Õpetaja abi
ja
► logopeedi.
Avaldus ja CV saata
e-postiaadressile:
direktor@assaku.edu.ee
info telefonil: 5688 8938

reklaam
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• SÕIDU- JA PAKIAUTODE
HOOLDUS, REMONT JA
ELEKTRITÖÖD
• VARUOSADE MÜÜK
• REHVIDE MÜÜK JA
VAHETUS
• AUTODE DIAGNOSTIKA
• SILDADE
REGULEERIMINE
• SUMMUTITE REMONT

ÕLIVAHETUS

KAASA 1 LIITER ÕLI

+ ÕLIKOTT!

Hoiame turvaliselt ratastel!
Tel.: 600 0140, info@looautokeskus.ee, www.looautokeskus.ee
Rae Sõnumid · november 2012
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KUULUTUSED
Pakun massaažiteenust koju või töökohale tulekuga. Hind 0,5 h seanss 13 eurot
ja 1 h seanss 18 eurot. Tel. 505 6172
Müüa kuivad küttepuud 40l võrkkotis - kask (30cm), lepp (30cm), sanglepp
(30cm), kaseklotsid (5-30cm) puidutööstuse jäägid, männiklotsid (5-30cm)
puidutööstuse jäägid. Hinnad soodsad,
kott alates 1,5 eurost. Alates 50-st kotist
on transport Rae valda tasuta. Tellimine
telefonil 51 989 070 või
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel. 5221 151. Info www. nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos
paigaldusega alates 869 eurost.
Tel. 666 1355, www.kodukliima.ee
Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid
ja tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30, 40,
50cm) koos toomisega. Tel. 50 18 594
Liidame kinnistul asuvad välistorustikud ÜVK – süsteemiga, koostame
ehitusprojekti ja teostame mahamärkeid
ja geodeetilisi mõõtmisi ning teeme
santehnilisi sisetöid. Tel. 58504300.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Suhted, töö, raha, õnn ja armastus... Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal
ennustusliinil 24h. Hind 1,09 eurot/min,
vt. ka sooduspakkumist www.ennustus.ee
Raamatupidaja otsib lisatööd. Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm HansaRaama. Konsultatsioon ja esimese
kuu töö tasuta! Tel. 5119966
Ostan Eesti NSV aegseid rinnamärke
(ka Norma märgid), valikuliselt vimpleid,
lauamedaleid, vanaraha, postkaarte jms.
Eriti pakuvad huvi ENSV asutuste, kolhooside-sovhooside ja koolilõpu märgid.
Tel. 6020906 ja 5011628, Tim
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Avatud on uus talukaupa
müüv

KULLIDE
TOIDUPOOD
Igapäevaselt saadaval
värske liha väiketootjatelt,
isevalmistatud hakkliha,
talu piimatooted ja palju muud
huvitavat.

Pakume tööd
► puhastusteenindajatele,
► kojameestele,
► puhastusteenindajamasinistidele!
Lisainfo telefonil 6228 290,
6228 292.
Kojamees, masinist –
tel. 56 840 320, Ivar
Tondi Puhastustööd OÜ

Teemapäeval - reedel pakume
omavalmistatud toorvorste
sealihast, kanalihast ja ka
kartulivorste.
Asume Ehituse 6
keldrikorrusel.
Oleme avatud
E-R 10.00-19.00 L,P - suletud
Kõik huvilised on oodatud.

Kollektsionäär ostab münte, märke,
medaleid, ordeneid, vanemaid raamatuid
ja postkaarte, võib pakkuda ka õllesilte ja
kommipabereid.
Küsi lisainfot 53996098 Rene
Müüa vähekasutatud laste pikendatav
voodi. Samuti on müüa ka raamaturiiul
männipuidust kõrgusega 2.20cm.
Helistada õhtuti telefonil 54668912

Mõisa Apteek otsib oma
toredasse kollektiivi
0,5 kohaga

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

teated

Novembrikuu sünnipäevad 2012
Oktoobrikuus
registreeritud
sünnid:
JOHANN RAUDSEPP
GERHARD REISPERE
JOOSEP MIIKAEL RANDRÜT
PJOTR IVANOV
ARDO RADIK
CARL FERDINAND URI
MARCUS LATT
RUUDI AIAMAA

Vilhelmine Moondu
Helja Pustoljakova
Liisa laurits
Erih Kütt
Nikolai Furmanjuk
Vilma Grube
Anna Timofeeva
Gethe-Eralda Kesküla
Aleksandra Kuleba
Ainu-Miralda Poltimäe
Richard Tahk
Ella Varem
Lia Koplimäe
Ülo Pless
Linda Nepp
Helga Saarep
Galina Tšerkassova
Lehti Sall
Vaike Toots

STEVEN PROOSA

100
91
88
87
86
84
84
84
83
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80

Linda Pihlakas
Hilja Kaldmäe
Sirje Tuul
Nina Naumovs`ka
Pelagia Vahemaa
Arvi Kivilo
Ado Pärn
Asta Kardin
Jüri Marandi
Leida Luts
Anne udusaar
Leila Keltaman
Rein Kallas
Luule Raudsepp
Uno Armei

75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65

Õnnitleme!

MARLEEN ROOMETS

Tänuavaldus

KRISTELLE HEINMETS
LISANDRA KALJUND

Siirad tänud Selma Koch`ile ja Viktor
Kalale Selma poe pidamise eest Vaidas.
Poeke on olnud pikki aastaid päikeseliseks
kohaks oma klientidele, eriti kohalikele.
Aidatud on toitlustamistel ja rasketel
hetkedel toetuse ja usaldusega. Kõik ilusad
soovid Teile külastajate poolt!

LENNA KALBERG
ANNABEL KRUUSIMÄE
SOFIA IVANIŠVILI
ELEANOR SUSANNA TÜRK

Tõnis Matt ja Õnneli Matt peredega

MIRJAM NAUMOV
MIINA MÕTTUS

OKTOOBRIS LAHKUNUD:
JUHAN-ANDRES SUKK
NIKOLAI KOVALJOV
SERGEY SORIN
ALMIDE MARIETTE
SEEPTER
ELFRIEDE TAMMEKIVI
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

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

LEIDA TOOL
PELAGEJA DOLGOPOLOVA
IIVI BENSTRÖM
ELVI TALVER
MARI LOOTSMANN

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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Hea vallaelanik, ootame Sind valla
aastapäeva tähistamisele!

RAE VALLA 146.
AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
23. novembril Rae Kultuurikeskuses
Kell 18.30 kogunemine
Kell 19.00 KONTSERT-AKTUS
Antakse üle tänukirjad konkursi „Kaunis kodu“
võitjatele
Loone Otsa humoorika näidendi
„Tammik ja Raud“ esietendus,
Näitetrupp OMAD
Kell 21.00 mängib tantsuks ansambel Detail

Pühapäeval, 2. detsembril kell 16.00 tulevasel Jüri keskväljakul
(tervisekeskuse ees)

I advendiküünla süütamine
Kell 15.30 mängib jõulumuusikat puhkpill, kohal on
üllatusesineja. Pakutakse piparkooke ja jõulujooki.

