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Täna lehes:
 Lagedi puurkaev
on valmis
 Jäätmeveolepingute sõlmimine
 Lasteaias algas
suurremont
 Hõbelusikad
pisikodanikele

Rae vallas toimuvad
jaanipäevaüritused
22.juunil
 Assaku aleviku jaanituli süüdatakse
kell 21.00
 Pildiküla jaanituli süüdatakse
kell 20.00.
 Rae küla jaanituli toimub 22.juunil
algusega kell 20.00.
 Vaida aleviku jaanipäeva üritus
toimub 22.juunil kell 19.00–04.00, tuli
süüdatakse kell 21.00.
 Vaidasoo küla jaanipäev toimub
22.juunil kell 21.00–04.00.
 Jüris toimub jaanipäev 22.juunil
algusega 20.00 Lehmja tammikus.
Esinevad Rae Kultuurikeskuse tantsijad, õhtujuhtide eestvedamisel kavas
mitmed mängud-võistlused (saapavise, köievedu, õllekasti hoidmine,
lastevõistlused). Põleb suur jaanilõke.
Lastele ponisõit ja õhupallid (heeliumõhupallide müük), suhkruvatt, batuut.
Tantsuks ansambel Günf. Toitlustavad
Assaku Toidutare ja Õnne pubi.
23.juunil
 Lagedi jaanipäeva pidustused
algavad kell 22.00
 Patika küla jaanituli toimub Vainumäe (Kure) talu karjamaal algusega
kell 19.00, tuli süüdatakse kell 21.00.
 Limu küla jaanituli kell 21.00.
 Aaviku küla jaanituli
 Seli küla jaanituli kell 19.00
 Suursoo küla jaanituli kell 21.00
 Veskitaguse küla jaanituli

Jaanipäev toob suve
Suvistest tähtpäevadest on jaanipäev kõige tähtsam, see märgib suve algust. Eesti rahva uskumuste kohaselt tuli jaanilaupäeval (üks päev enne jaanipäeva) töö varakult lõpetada, saunas käia,
uued puhtad riided selga panna ja jaanitulele minna. Tulel arvati olevat maagiline puhastav mõju.
Jaanituli tehti tavaliselt külakiige juurde või mõne muu ilusa koha peale, kuhu külarahvas kokku
tuli. Tule ümber tantsiti, mängiti, lauldi ja hüpati üle lõkke. Arvati, et jaaniööl puhkeb õitsele
sõnajalg. See inimene, kes leidis jaaniööl sõnajalaõie, pidi saama õnnelikuks.

25.juunil
 Aruvalla küla jaanipäeva üritus kell
19.00–04.00

Heliseb ümber nüüd suve
magusam viis,
käib vainu peal rõõmsate kaja täis kuminat, rõõmu kordab hiis oh valge öö, meelitaja...
/Ernst Enno/
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Lagedi puurkaev-pumpla
võiks töötada

juuni 2005

Algasid kohtumised korteriühistute
esindajatega
Maikuus toimusid esimesed
kohtumised korteriühistute
esindajatega. Esimene neist
oli 23. mail Mõigus ja see oli
ajendatud otsesest ähvardavast ohust jääda sügisel
soojata.

Ligi 3 miljonit krooni maksma läinud Lagedi puurkaevpumpla, mis valmis juba
mitu kuud tagasi, ei saa tarbijatele vett müüa, sest tarbijate ja pumpla vaheline
torustik ei ole valla veeettevõtjale üle antud.
Seni, kuni kestavad vaidlused üleandmise
teemadel, ei saa kasutusluba ka ükski kerkiv maja, kuna veevarustuse küsimus pole
lahendatud.
Täisautomaatses pumplas on 50 meetri
sügavusel asuv puurkaev, kaks 50 kant-

meetrist mahutit, mis tagavad tuletõrjevee
ning veetöötlusseadmed, mis tagavad kvaliteetse joogivee. Pumplas köidab tähelepanu ultraviolett sterilisaator, kus desinfektsiooniks kasutatakse ultraviolettkiirgust, tänu millele hävivad vees olevad
bakterid, mikroorganismid ja viirused.
Pumpla maksimaalne tootlikkus on 80
000 liitrit vett tunnis, kuid joogivee väljastamisel on optimaalne maht 20 000 liitrit
vett tunnis. Maikuus võetud joogivee mikrobioloogiline analüüs näitas, et puurkaevust tulnud vesi on puhas ja vastab kõigile
nõuetele.
Puurkaevu-pumpla ehitus algas 2004.
aasta detsembris ja ehituse peatöövõtja oli
AS Vensen. Lähiaastatel on pumpla juurde
võimalik rajada veel üks toorveepuurkaev.

Cleanaway ootab jäätmeveo
lepinguid sõlmima
27. juunist 10. juulini saavad elanikud Rae
vallavalitsuse (Jüri, Aruküla tee 9) esimesel korrusel sõlmida jäätmeveolepinguid
AS-iga Cleanaway. Sõlmitava lepinguga
saab tutvuda valla kodulehel aadressiga
www.rae.ee.
Korraldatud jäätmeveoga kohustuslikult liituvad alad Rae vallas on Jüri alevik, Lagedi alevik, Vaida alevik, Assaku
alevik, Peetri küla, Järveküla küla,

Pildiküla, Kurna küla, Lehmja küla, Karla
küla, Rae küla, Soodevahe küla, Veneküla
küla, Ülejõe küla, Kadaka küla, Kopli
küla, Tuulevälja küla, Vaskjala küla,
Pajupea küla, Aaviku küla ja Patika küla.
Pikemalt oli korraldatud jäätmeveost
juttu maikuu Rae Sõnumites, mida võib
lugeda ka internetiversioonis valla kodulehelt.

Nimelt saatis Linnasoojuse AS vallale kirja,
et Mõigu EK tõstab katlamaja oma territooriumilt välja ja alternatiiv katlamajale
puudub.
Selle kirja peale reageeris vallavalitsus
koheselt ja pöördus nii AS Linnasoojuse kui
ka Mõigu EK poole ettepanekutega alternatiivlahenduste leidmiseks.
Kirjavahetuse tulemuseks oli koosolek,
kus korteriühistute esindajatega tuli kohtuma
ka AS Linnasoojuse tegevjuht, kelle sõnutsi
on Mõigu EK ja Linnasoojuse AS jõudmas
siiski kokkuleppele lepingu pikendamise
osas.
Samas otsiti ja ka leiti alternatiivseid
asukohti katlamaja paigutamiseks. Meeldiv
oli tõdeda, et Linnasoojuse AS tundis muret
ja oli aldis leidma lahendusi.
Kuna juba koos oldi, siis arutati ka teistel
teemadel ja kirjeldati kitsaskohti, milliste
lahendamisel oodatakse vallavalitsuse abi puudutati nii tänavavalgustuse, prügiveo,
vaba aja veetmise, ühistranspordi, tänavate
seisukorra küsimusi kui ka tekkinud
piiriprobleeme naaberarendustega.
25. mail toimus kohtumine Lagedi korteriühistute esindajatega. Probleemidering oli
suhteliselt sama, kuid ettevalmistatud
küsimused puudutasid rohkem vallale kuuluvate ettevõtete töökultuuri ja tööorganiseerimise küsimusi.
Jõuti ühisele seisukohale, et arenemisruumi on mõlemal kommunaalteenustega tegelevatel ettevõtetel küllaga.
Nii Mõigu kui ka Lagedi korteriühistute
esindajad olid seda meelt, et analoogsed
kohtumised peavad jätkuma ning et
otsesuhtlemine vallavalitsusega on kõige
kiirem tee probleemide lahendamisel.
Järgmiseks on plaanis kohtuda Jüri ja
Vaida korteriühistute esindajatega ja seejärel
kokku leppida, kuidas on parim viis edaspidi
suhelda – kas jääda piirkonna keskseks või
piirkondi esindab volitatud esindaja.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
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Taaramäe lasteaias algab suurremont
Juunikuu teisel nädalal algasid Jüris asuvas
Taaramäe lasteaias suuremahulised remonditööd, seoses sellega on lasteaed esialgsete
plaanide järgi suletud kindlasti 27. juunist
19. augustini (k.a.).
Lapsevanematel on võimalik kuni 22.
juunini teatada Taaramäe lasteaia juhatajale,
kas soovitakse augustikuus kasutada laste
päevahoiu võimalust lasteaias Tõruke.
Jüri aleviku “Taaramäe” lasteaia elektripaigaldise ja valgustuse renoveerimise riigihanke edukaks pakkumiseks tunnistati Loo
Elektriehituse osaühing.
Küttesüsteeme ja siseviimistlust hakkab
tegema riigihanke võitja OÜ Remondimees.

Eelmisel aastal tehti täisremont Taaramäe
saalis, sel suvel peaksid uue näo saama nii
rühmatoad, koridorid kui abiruumid.

Vallavalitsuse ja ettevõtjate kohtumine MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskuse juhtidega
2. juunil toimus Rae vallavalitsuses järjekordne ettevõtjate ja vallavalitsuse esindajate kohtumine. Seekordseks
peateemaks oli ühistransport.
Osalema oli kutsutud MTÜ
Harjumaa Ühistranspordikeskus tegevjuht Pärt
Põldemaa, keda assisteeris
arendusjuht Terje Villemi.
Sissejuhatuseks tutvustas hr. Põldemaa
MTÜ aktiivse tegevuse esimest viit kuud ja
andis ülevaate eesootavast. Tema jutust ja
hilisemast diskussioonist koorus kurb tõde –
MTÜ, mis loodi 25 omavalitsuse poolt, on
suuteline täna vaid vahendama maavalitsuse
kohustusi ehk suhtlema täna Harjumaal
teenust pakkuva bussiettevõttega Harjumaa
Liinid.
Selgus ka, et MTÜ soovib juurutada ühtset liinivõrku, kuid selleks on vaja
uuringuid, mille tegemine maksab 5 miljonit
krooni. Õnneks ei pidavat see summa tulema
meie maksumaksjate taskust, vaid jõuab siia
abirahana. Enne selle uuringu läbiviimist ei
ole kavas bussiliinidega midagi ette võtta,

kõige vähem neid lisada vastavalt vajadusele.
Kohtumisel rõhuti sellele, et kohalik
omavalitsus on kohustatud oma territooriumil ühistransporti korraldama ning MTÜ
võib selles appi tulla ja kohaliku omavalitsuse kohustusi vahendada.
Samas ei saa kohalike omavalitsuste
kohustuste vahendamisest juttu olla enne,
kui kohalik omavalitsus sõlmib MTÜ-ga
vastava lepingu, milles siis pannakse paika
omavahelised suhted, sealhulgas rahalised
vahendid, mida kohalik omavalitsus selle
vahendamise eest maksab. Sellega lükati
ümber müüt, et luues MTÜ, oleme oma
probleemidest lahti.
Tegelikkus näitab selgelt, et probleemid
on säilinud ja süvenenud ning lisandunud on
vaid MTÜ liikmemaks.
Küsisime ka MTÜ esindajatelt, et kui
palju üks kohalik omavalitsus, näiteks Rae
vald, peaks oma eelarvest vahendeid eraldama, et ühistranspordi kvaliteet oleks
soovitaval tasemel. Vastuseks oli, et suurusjärk on 4-5 miljonit krooni.
Päeva lõpuks tõusetus ka küsimus, miks
seda MTÜ-d siis vaja on, kui lõppkokkuvõttes tegeleb iga omavalitsus oma ühistranspordi probleemidega ikka ise?
Samuti tõstatati ettevõtjate poolt rida
küsimusi, mis puudutasid töötajate vedamist

tööle ja selle veo korraldamist koostöös
ühistranspordikeskusega.
Vastuseks saadi, et see pole ühistransport,
vaid juhuvedu ja sellega MTÜ ei tegele.
Seega jäi probleem üles ja vastuseid ei saadud suuremale osale küsimustele.
Põhisõnumiks oli, et andke oma kohustused meile üle (koos vastava finantsiga) ja
küll me siis korraldame.
Peale eelpoolkirjeldatud tulemustega
diskussiooni leppisid vallavalitsuse esindajad ja ettevõtjad kokku, et omavahel täpsustatakse vajadusi hommikuse tööle vedamise
mahtude osas.
Seejärel ehk korraldatakse koos üks juhuveo hange, millega korraldatakse linna tagasisõidul näiteks ka õpilaste vedu linna.
Ühistranspordi osas aga tuleb siiski veel
mõnda aega loota Harjumaa Liinidega
edukalt konkureerivatele kommertsliinidele.
Järgmiste kohtumiste osas lepiti kokku, et
neid võiks korraldada erinevates vallas asuvates ettevõtetes, kus probleemidest rääkimise kõrval saaks ka ülevaate vastuvõtvast
ettevõttest.
Ühe esimesena oli valmis niisuguse
kokkusaamise korraldama Rae valla territooriumil paiknev tuntuim ettevõte AS Kalev.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
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Kõige pisemad vallakodanikud said hõbedase kingituse

28.mail

pere lastega ka vastuvõtule. Vallavanem
Raivo Uukkivi tervitas kõiki kohaletulnuid
ja lubas, et vallavalitsus tegeleb aktiivselt ka
uute lasteaedade planeerimisega.
Luuletuste-lauludega esinesid Rae Laulustuudio lapsed. Iga beebi sai vallavalitsuse
poolt lisaks lillekimbule kingituseks sodiaagimärgiga hõbelusika, millele on graveeritud
lapse eesnimi ja sünnipäev.
Kõigist vastuvõtul osalenutest tehti ka
ühispilt, mis jääb koos hõbelusikaga perele
mälestuseks.
Nende laste kingitused, kellel ei õnnestunud üritusel ema-isaga osaleda, on olemas
vallamajas toas 220 (info 605 6762).

toimus Rae Kultuurikeskuses vallavanema
vastuvõtt kõige pisematele vallakodanikele
ehk kõigile neile 1-4 kuu vanustele lastele,
kelle sünd registreeriti vallamajas jaanuarist
aprillikuuni.
Pisikodanike pidulikust tervitamisest
saab loodetavasti Rae vallas uus traditsioon,
seda enam, et Rae vald on üks väheseid Eesti
omavalitsusi, kus loomulik iive on positiivne.
Selle aasta nelja esimese kuu jooksul kirjutati vallamajas sünnitunnistus välja 28
lapsele, neist 21 tuli koos ema-isa või teiste

Avaliku Sõna Nõukogu: Kanal 2 rikkus Rae valla
tegemistest rääkivas uudislõigus osaliselt head
ajakirjandustava
Avaliku Sõna Nõukogu arutas Rae vallavalitsuse kaebust Kanal 2 saates “Reporter”
(16.03.2005, reporter Elo Mõttus) edastatud
uudislõigu kohta, mis puudutas Rae valla ja
AS Elveso ning AS Water Ser vahelise
veevärgi arendamise lepinguga seonduvaid
küsimusi, sealhulgas väidetavat korruptsiooni.
Kaebuse kohaselt avaldas reporter
saatelõigus korduvalt ebaõigeid ja mittetäielikke andmeid Rae vallavalitsuse tegevuse kohta seoses kõnealuse lepinguga,
loodi Rae vallavalitsust halvustav kontekst
ning kahjustati sellega Rae valla ja vallaametnike (s.h. vallavanema) mainet ning
head nime. Kaebaja väidab ka, et saatelõigus
ei käsitletud konflikti erapooletult ning et
reporteri küsimused olid Rae valda süüdistava suunitlusega, kusjuures Rae valla esindajale ei antud piisavalt võimalust süüdistustele vastata.

Kanal 2 peadirektor Urmas Oru võtab
oma selgituses ASNIle omaks faktivea AS
Elveso asutamise aja kohta, kuid ei nõustu
sellega, et ebaõige fakti avaldamine oleks
kahjustanud Rae valla ja valla-ametnike
head nime.
Kanal 2 lükkab tagasi ka väite konflikti
erapoolikust käsitlemisest.
Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale,
et Kanal 2 on puudutanud olulist ja keerulist
probleemi, mis on seotud Tallinna ümbruse
valdades elamute ehitamisega ja ehitajate,
firmade ning valdade vaheliste lepingute
ning võimalike korruptsioonijuhtumitega.
Vaadeldava saatelõigu alguses luuakse
varasematele juhtumitele viidates aga kontekst, mis seostab ka Rae valla-ametnikud
korruptsiooniga.
Avaliku Sõna Nõukogu seisukoht on, et
uudisloo alguses hinnangulise konteksti
loomine (viide Kiili valla juhtide korrupt-

sioonile) ei vasta hea ajakirjandustava
reeglitele, sest Rae valla ametnike väidetav
korruptsioon ei olnud saatelõigu edastamise
ajaks tõendatud. Konfliktse teema puhul
tuleb eriti tähelepanelikult järgida faktide
neutraalse esitamise nõuet. Ka hinnangulise
(käesoleval juhul negatiivse ja ette süüdistava) konteksti loomine on neutraalsuse nõude
vastu eksimine.
Avaliku Sõna Nõukogu osundab ka, et
kõnealuse juhtumi käsitlemisega on sündmustest ette rutatud ja esitatud on vihjeid,
mida ei ole suudetud uudisloos piisavalt
veenvalt faktidega tõestada (nt tegelik varaline kahju vallale ja selle tagajärjed).
Eeltoodust lähtudes asus ASN seisukohale, et Kanal 2 on head ajakirjandustava
rikkunud osaliselt (s.t mitte kõigis kaebuses
tõstatatud punktides).
Prof Epp Lauk
Avaliku Sõna Nõukogu esimees

Avaliku Sõna Nõukogu lahendi nr. 330 täistekst on olemas nõukogu koduleheküljel
aadressiga
http://www.asn.org.ee/asn_lahendid.php?ac
tion=view&num=330.
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Riigikogu Keskfraktsiooni liikmed olid Rae vallas

27.mail

külastasid Riigikogu
keskfraktsiooni liikmed Toomas Varek, Marika Tuus ja Koit
Pikaro oma Harjumaa ringsõidu käigus Rae
valda, toimusid nii rahvaga kohtumine kui
haridusasutustega tutvumine.
Päeva alustati Rae vallamajas, kus vallavanem esitas ülevaatliku tutvustuse valla
kohta, samuti räägiti hetkeprobleemidest ja
2005. aastaks kavandatud suurematest investeeringutest.
Seejärel külastati Vaida Põhikooli ning
rekonstrueerimisootuses Jüri Gümnaasiumi.
Mõlemas koolis kohtuti õpetajatega ning
Jüri Gümnaasiumis esitasid omapoolseid
küsimusi nii noored õpilasomavalitsusest
kui Jüri pensionärid. Põhiteemad, millele ka
Riigikogu liikmete kommentaare oodati,
olid seotud hariduse, tervishoiu, turvalisuse
ja kuritegevuse kui ka Euroopa Liidu ja
Eesti-Venemaa suhetega.
Toomas Varek andis lühiülevaate
Riigikogu tegemistest, Marika Tuus rääkis
peatsest pensionitõusust ja laiemalt sotsiaalprobleemidest ning Koit Pikaro oma
euroskeptilisest maailmavaatest ja kuritegevusest.
Rae vallale pühendatud päev lõppes
Lagedil asuva Vabadussõja Muuseumi
külastusega, mille parki istutati ühiselt ka
tamm.

Vallaga tutvumisprogramm lõpetati meeleoluka ekskursiooniga Vabadussõja Muuseumis.
Pildil vasakult Koit Pikaro, Johannes Tõrs, Toomas Varek, Marika Tuus ja Raivo Uukkivi.

Rae Huvialakool sai päris esimesed oma lõpetajad
“Seitse aastat pillimängu
õppimine pole kerge katsumus,” tõdes 26. mail
toimunud Rae Huvialakooli
lõpuaktusel-kontserdil kooli
direktor Siiri Laid.
Lõputunnistused anti üle
kuuele noorele.
1998. aastal tööd alustanud kooli lõpetas
seekord VI lend ja tegemist tõepoolest nende
noorte inimestega, kes on Rae Huvialakooli
viiuli ja klaveri eriala päris esimesed omad
lõpetajad. Direktori sõnul loodab ta, et
noorte muusika õppimise tee jätkub kas uue
instrumendi või üldklaveri tundides. Viiuli
eriala lõpetasid Ann-Riin Ridbeck ja Anett
Kämara, klaveri eriala lõputunnistuse said
Ursula Eleri Murd, Madis Uuemaa, Maria
Jürisson ja Aarne Õunpuu.
Enne tunnistuste pidulikku kätteandmist
toimunud kontserdil astusid üles nii lõpetajad kui huvialakooli nooremad õppijad.
Kavas olid nii plokkflöödi-, kitarri-, klaverikui viiulipalad. Kontserdi lõpetas õpilaste
ühine rahvamuusikaorkester.
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Kiituskirjaga lõpetas
kooli üle 100 lapse
3. juunil toimus vallavanem Raivo Uukkivi
vastuvõtt valla parimatele õpilastele.
Vastuvõtule oli kutsutud 109 kiituskirjaga
klassilõpetajat Jüri, Lagedi, Lehmja ja Vaida
koolidest ning maakonnas ja vabariiklikel
konkurssidel/võistlustel väga häid tulemusi
saavutanud õpilased.
Ürituse juhatas sisse valla kultuuri- ja
haridusameti juhataja Heli Niin. Vallavanem
Raivo Uukivi arvas oma sõnavõtus, et 109
kiituskirjaga lõpetajat on väga suur arv ning
nii mõneski Eestimaa koolis polegi nii palju
õpilasi. ”Kui muidu loetakse tibusid sügisel,
siis hariduselus tehakse seda kevadel,” ütles
Uukkivi, kes tänas ka õpetajaid ja soovis
edaspidiseks indu.
Vastuvõtul esinesid tervituskontserdiga
Jüri Gümnaasiumi õpilased. Vallavalitsuse
poolt oli tublidele õpilastele kingituseks
meenetaldrikud ja lilleõied.

KONKURSS “KAUNIS KODU”
Rae Vallavalitsus kuulutas 12.aprillil
heakorra-taseme tõstmiseks ning
kodukaunistamise väärtustamiseks välja
heakorrakonkursi “Kaunis Kodu”.
Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades
sellest kirjalikult, e-posti teel: ege.kibuspuu@rae.ee või
suuliselt (tel 605 6781) Rae vallavalitsusse. Eelnevalt oleks
siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti
omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti
külavanematelt.

Kandidaatide konkursile esitamise
viimane tähtaeg on 22. juuni 2005.a.
Konkursi tulemused teeb kindlaks Vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kes külastab konkursile esitatud
objekte juunikuu viimasel nädalal ning seejärel esitab võitjad
Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.

Hindamine toimub järgmistes kategooriates:

Individuaalelamud (sh suvilad) – eraldi
arvestus hajaasustuses ja tiheasustuses
Mitmekorterilised elamud
Ettevõtted, asutused
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud
objekte kandidaatideks seada ei saa.

Iga kategooria kolme paremat autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.
Ootame rohket osavõttu!!!

Kirikumõisa park on
huvilistele avatud
1. juunil, lastekaitsepäeva keskpäeval toimus vaatamata vihmasele
ilmale Kirikumõisa pargi pidulik avamine. Nii vallavanem Raivo
Uukkivi, volikogu esimees Veigo Gutmann kui kirikuõpetaja Tanel
Ots rõhutasid oma sõnavõttudes, et valmis on saanud valla noortele
mõeldud oluline keskus ja nüüd on igaühel valida, kas tegeleda
sportliku või mittesportliku vaba aja veetmisega.
Pargi valmimise puhul istutasid nii ehitajate, vallavalitsuse kui
kiriku esindajad parki neli tammepuud, kohaletulnud vallaelanikud
said suu magusaks kommidest. Ligi 4 miljoni krooni eest on valminud keskus, kus saab korraliku asfaltkattega rajal sõita rulluiskude,
ratta või rulaga. Skatepark leiab aktiivset kasutust trikke armastavate noorte poolt. Valmis on saanud istepinkidega puhkamiskohad,
kasutamist ootab korvpalliplats.
Laste ja noorte vaba aja kohtade loomine on praeguse
võimukoalitsiooni selgeks prioriteediks, lisaks
Kirikumõisa pargile valmivad mänguväljak Tammiku majade juures,
Vaida kooli juures saab
valmis plats koos rulatajatele mõeldud atraktsioonidega.
Teised lastekaitsepäeva üritused algasid hommikul kell 10, kui vihma
eest kultuurikeskuses varju saanud lasteaia- ja
algklassilapsed mängisid
50 numbrimängu ning
said osa joonistusvõistlusest, näomaalingute tegemisest ja nõiamaja
külastamisest.
Õhtupoolsel üritusel valiti
suvepoiss ja suvetüdruk.
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Uus muuseum kogub Rae valla ja
Jüri kihelkonna pärimusi

UUDISED
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Jüri Klunker rääkis kodust ja
rõhutas pereväärtusi

Rajatav Rae valla ja Jüri kihelkonna muuseum alustab pärimuse kogumist. Seetõttu on oodatud kõigi Rae valla ja ajaloolise Jüri kihelkonna endiste ning praeguste elanike mälestused, vanad jutud, pärimused ja mälupildid nii paikade kui
inimeste kohta. Temaatika ei ole piiratud: pange kirja nii
tõestisündinud lood kui naljakad juhtumised, meenutage erilisi kohti ja kohanimeseletusi, värvikaid isikuid, tähtpäevade
(jõulud, jaanipäev, ülestõusmispühad, leeripäev, sünnipäev
jne) pidamist, noorte kooskäimisi ja laste mänge, samuti koduseid ravivõtteid, vaimulugusid, unenägude seletusi jpm.
Oma mälestused võite saata ka eluloo vormis – paljudel
noortel pole aimugi, kuidas siinkandis vanasti elati. Oleme
tänulikud igasuguse huvitava info eest ja tuleme appi, kui on
vaja teha üleskirjutusi, lindistada või pildistada.
Kaastööd võivad olla nii käsitsi kirjutatud kui trükitud, arvutiteksti puhul palume lisaks väljatrükile saata fail aadressil
eli@rae.ee. Oodatud on ka vanad fotod, mille skaneerime ja
soovi korral tagastame.
Saadetised säilitatakse rajatavas Rae valla ja Jüri kihelkonna
muuseumis, aadressil Jüri, Aruküla tee 9, ning koopiad Eesti
Kirjandusmuuseumis Tartus, Vanemuise 42.
Kaastööde laekumise tähtaeg 1. november 2005. Ülevaade tulemustest esitatakse vallalehes Rae Sõnumid.
Saadetistest tehakse ka kokkuvõte novembri lõpuks, mil
tuleme kokku ja peame meeles kõiki osavõtjaid. Muuseumil
on edaspidi kavas koostada Jüri kihelkonna pärimusjuttudest
raamat, mis väärtustaks kohalikku ajaloomälu ja traditsioone
siinses tempokalt linnastuvas ümbruses.
Ilma autori nõusolekuta töid ei avaldata. Kui soovite, et enne
materjali avalikustamist Teiega ühendust võtaksime, lisage
sellekohane märge. Kaastöödele palume lisada ka lühitutvustuse (nimi, sünniaeg, elukoht, haridus, amet jne) autori
kohta, samuti inimeste kohta, kellelt lood on kuuldud ning
saatja kontaktandmed (telefon ja/või e-post).
Samas on teretulnud kõik arvamused ja ettepanekud, mida
uuelt muuseumilt ootate. Kaastööd ja ettepanekud palun
saata: Eli Pilve, Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri,
75301. Nõu saab küsida telefonidel 605 6789 ja 5622
9686 ning meiliaadressil eli@rae.ee, samuti Eesti
Kirjandusmuuseumist: Mari-Ann Remmel, telefon 56568436,
meiliaadress mariann@folklore.ee.

Rae konstaablipiirkonna uus
telefoninumber on

612 4655
Politsei asub Jüris,
Aruküla tee 9

21. mail Lehmja tammikus toimunud Rae valla laulu- ja tantsupidu algas tegelikult vallamaja juurest, kus kõik osalised kogunesid rongkäiku. Lustlik rahvariietes seltskond liikus ilusat ilma nautides Tammiku majade juurest tammiku
kõrvalt otse peaplatsile. Rivisammu aitas sättida Kuusalu puhkpilliorkester.
Seekordne pidu kandis pealkirja “Maailm algab koduõuest” ja esimesena
astusid tantsuringi kõige pisemad esinejad lasteaedadest ning 1.-2. klassidest.
Laulumänge kassist, hiirest, rotist, varesest, sokukesest esitasid ka 3.-4. klasside
rühmad. Klunkeri sõnaline pool oli mänguperekonna ehk ema (Aili Leukmann),
isa (Margus Vain), vanaema (Elviira Luur), vanaisa (Jaan Hiio), naabrinaise
(Kaja Kalmeri) ja lapse kanda, kes esitasid tantsude vahetekste ja dialooge.
Koduõuel tantsisid ka rühmad Jüri Marid ja Loolill, Tontar ja Sukad & tagi,
Lustiline ja Rae Huvialakooli poisterühm. Tantsude ja koorilaulude vahel mängis
kapell. Tantsupidu lõppes ühise perekonnavalsiga. Koos publikuga jätkati õhtut
seltskonnatantsudega.
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Ülevaated vallavalitsuse mai- ja juunikuu istungitest
Vallavalitsuse 17.mai istungi päevakorras
oli 26 punkti, 13. punkti arutelu juurest
lahkus abivallavanem Enn Mänd.
 Ühekordset toetust otsustati maksta
kolmele inimesele.
 Lubati läbi viia Jüri alevikus Rae valla
laulu- ja tantsupidu Jüri Klunker 21.mail
2005 ja jalgrattaspordi maanteesõidu
võistlused “Händikäp” 24.mail 2005 ja
26.juulil 2005.
 Kooskõlastati AS Cleanaway jäätmeloa
taotlus korraldatud jäätmeveoks Rae Vallavolikogu poolt määratud veopiirkonnas
tingimusel, et sortimata segaolmejäätmed antakse üle ainult Tallinna
Jäätmete Sorteerimise Tehasele.
 Anti välja 4 ehitusluba, keelduti ühe ehitusloa väljastamisest, anti välja 3 kasutusluba. Tunnistati kehtetuks ja kinnitati
uued lähtetingimused Ülejõe küla Luha
ja Saare pereelamute kvartali detailplaneeringu jaoks. Kinnitati projekteerimistingimused Jüri aleviku Rebase tn 1
ridaelamu elektrivarustuse tööprojekti
koostamiseks ja Jüri aleviku keskuse
torustike ehituse tööprojekti koostamiseks.
 Otsustati jagada Kurekivi katastriüksus
neljaks, Haaviku ja Kivistiku üksused
kaheks uueks katastriüksuseks. Jõe katastriüksus otsustati jagada viieks üksuseks, millele määrati ka aadressid.
Otsustati Vaida maakoha 1 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ning
kompensatsiooni määramine Kunnimäe
1 maa eest. Arutati Ehituse 7 kinnistuga
seotud maa küsimust, et vähendada sauna teenindusmaa suurust, kuna lubatud
teenust ei pakuta. Otsustati võimaldada
Õlleköögi tee 3a ostueesõigusega erastamist.
 Arutati volikogu määrust, mis puudutab
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu hüvitamise juhendit. Arutati volikogu eelnõusid. Üks otsus puudutab
valla omandis oleva korteri võõrandamist, teine Järveküla küla Matsi 2 kinnistule detailplaneeringu algatamisest
keeldumist. Volikogu määruse eelnõu
puudutas aleviku- ja külavanema statuuti.
 Toimus kahe vähempakkumise konkursi
tingimuste esimene lugemine, mõlemad
on seotud valla teede ja tänavate asfalteerimise teostaja ning teede remondi
teostaja leidmistega.
 Kohapeal algatatud asjade seas kuulati
ära info Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisega seotud riigihanke kohta ning
AS WAIT varade arvelevõtmise kohta
vallavalitsuse bilanssi.

Vallavalitsuse 24. mai istungi päevakorras
oli 35 punkti.

eest kokku 3120 krooni Remniku lastelaagrile.

 Otsustati muuta Jüri Gümnaasiumi
rekonstrueerimise ja juurdeehituste ehitaja leidmiseks korraldatud riigihanke
pakkumise kutse dokumenti ja seetõttu
pikendada pakkumiste esitamise tähtaega 10.juunini 2005. Pakkumiste avamine
toimub 10.juunil 2005 kell 12.15 vallamaja II korruse saalis.
 Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange Jüri aleviku “Taaramäe” lasteaia
elektripaigaldise ja valgustuse renoveerimise peatöövõtja leidmiseks. Kutsed
pakkumismenetlusest osavõtuks saadetakse äriühingutele Loo Elektriehitus,
Support XXL ja Jakoteks. Pakkumiste
avamiseks ja hindamiseks moodustati 6liikmeline komisjon, mille esimees on
abivallavanem Meelis Kasemaa ning
edukas pakkumine esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 21.juuni istungiks.
 Toimus kahe avatud vähempakkumise
konkursi dokumentide esimene lugemine, need on seotud valla teede remontija
ning teede-tänavate asfalteerijate leidmisega.
 Otsustati saata volikogusse kolm määruse eelnõud – munitsipaaleluruumide üüri
piirmäära kehtestamise kohta, Rae valla
2004. majandusaasta aruande kinnitamise ja valla 2005. aasta esimese lisaeelarve I lugemise kohta.
 Anti välja 12 ehitusluba, kinnitati projekteerimistingimused Vaskjala külas
Leivajõe-40 seotud kinnistu ehitusprojektiga. Detailplaneeringu lähtetingimused kinnitati järgmistel kinnistutel: Järveküla küla Oruvälja kinnistu maatükid
II ja III, Kopli küla Mäe kinnistu, Lehmja küla Tudre ja Tuulevälja kinnistud,
Järveküla küla Teoni II pereelamute
grupile.
 Otsustati lubada osaühingul Harbet erastada ostueesõigusega maa aadressil
Lagedi alevik, Tehase 4a ning eraisikul
Aaviku külas.
 Muudeti kahte varasemat korraldust, mis
seotud maa erastamisega, muutmise põhjusteks maa suuruse ja ostuhinna muutumine. Otsustati tagastada Urvaste A-76
maa ning määrata selle eest kompensatsioon. Muudeti Lagedi alevikus Kangilaski 24 aadressi, uus aadress on Muuseumi tee 4 ning ehitise teenindusmaa
suuruseks määrati 0,11 ha. Lagedil määrati Külma maaüksusel asuvate ehitiste
aadressiks Muuseumi tee 2.
 Ühekordset toetust otsustati maksta kolmele inimesele, lisaks ostab sotsiaalamet
2 toidukorvi ning maksab suur- ja vähekindlustatud perede laste laagrituusikute

Vallavalitsuse 31. mai istungi päevakorras
oli 41 punkti, istungilt puudus puhkusel
viibinud abivallavanem Enn Mänd.
 Rae Kultuurikeskuse rekonstrueerimise
ja juurdeehituse ehitustöö riigihanke
edukaks pakkumiseks kinnitati Facio
Ehituse Aktsiaseltsi poolt esitatud ja
hanke kõigile tingimustele vastav soodsaim pakkumine summas 12 340 368
krooni.
 Otsustati välja kuulutada lihtmenetlusega riigihanked valla teede remontija
ning teede ja tänavate asfalteerija leidmiseks. Kutsed esitatakse AS Teede
REV-2, AS Baltifalt, AS ASPI, AS
Talter, AS KOGER & PARTNERID ja
AS Teekaru (ainult teede remontimise
hanke osas). Mõlema riigihanke pakkumiste tähtaeg on 16.juuni 2005, pakkumised avatakse samal päeval.
 Volikogusse otsustati saata kaks määruse
eelnõud, üks puudutab liitumistasude
ülempiiride kehtestamist ja teine Rae
valla 2005. aasta esimese lisaeelarve
kinnitamist. Eelnõu järgi suurendatakse
eelarve tulusid 4,68 miljoni krooni võrra. Kaks volikogusse saadetud otsuse
eelnõud puudutasid katastriüksuste sihtotstarvete määramist Vesiroosi ja
Mullikmäe uutele üksustele.
 Sihtotstarbeliste vahenditena otsustati
2005. aasta eelarvesse võtta 1 181 858
krooni.
 Kehtestati Jüri aleviku Aruküla tee põik
4a ja 4b kinnistute detailplaneering.
Tehti 5 otsust reklaamikandjate paigaldamise kohta.
 Kinnitati projekteerimistingimused Jüri
Tehnopargi kanalisatsioonipumpla ühendamise tööprojekti jaoks, samuti Veskitaguse küla Jõeääre ja Metsa kinnistute,
Seli küla Võsumäe kinnistuga ja Rae
küla Uus-Suti kinnistuga seotud ehitusprojektide koostamiseks.
 Anti 7 ehitusluba ja 3 kasutusluba. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maad aadressidega Uue-Vaderi 7a,
Tiigi A-4, Külma 98 ja Sössi A-37. Tiigi
A-4 maa eest määrati ka kompensatsioon.
 Otsustati seoses maa suuruse muutumisega muuta vallavalitsuse kahte varasemat korraldust. Otsa katastriüksus otsustati jagada kaheks uueks üksuseks.
 Kinnitati Rae valla laste suviste lastelaagrite finantseerimise jaotuskava: tööja puhkelaagri “Rae töömalev 2005”
läbiviimist toetati kokku summas 132
000 krooni ja valla laste osalemist suvis-
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tes lastelaagrites kokku summas 65 000
krooni.
Anti avaliku ürituse korraldamise luba
Vaidasoo küla jaanipäeva läbiviimiseks
22.juunil 21.00-04.00, ürituse toetuseks
eraldati 4000 krooni. Otsustati toetada
projekti-kontserti “Orelile külla“ 7000
krooniga.
Ühekordset toetust otsustati maksa viiele
inimesele põhiliselt ravimite ja küttepuude ostmiseks.
Rae vallavalitsuse struktuuris tehti muudatus – senine nimetus “haldusjuht“
asendatakse ametinimetusega
“finantsjuht“.
Kohapeal algatatud asjade seas muudeti
vallavalitsuse varasemat korraldust seoses maa suuruse muutumisega Paunküla
Metskonna riigimaal. Kuulati ära informatsioon koolilõuna maksumuse hüvitamise osas. Toimus Peetri küla Kuldala
kinnistu detailplaneeringu kehtestamise
esimene lugemine. Arutati AS ELVESO
2004 majandusaasta aruande kinnitamist
ja kasumi jaotamist, küsimus tuleb uuesti päevakorda järgmisel vallavalitsuse
istungil.
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Vallavalitsuse 7. juuni istungi päevakorras oli 38 punkti.
 Kinnitati Aktsiaseltsi Elveso 2004 majandusaasta aruanne kahjumiga 1 860
078 krooni. Kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Aktsiaseltsi ELVESO audiitoriks valida
2005. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks Deloitte & Touche.
 Volikogule otsustati esitada määruse eelnõu, mis täiendab volikogu varasemat
määrust veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra
kohta ning otsuste eelnõud, mis seavad
isikliku kasutusõiguse Rae vallale kuuluvatele kinnisasjadele OÜ Jaotusvõrk
kasuks.
 Otsustati saata 15ks päevaks avalikustamisele aadresside nimetamine, mis on
seotud Peetri küla Allika katastriüksuse
jagamisega ja Rae külas Räägusilla elamukvartali detailplaneeringuga.
 Otsustati muuta volikogu menetlusse antud määruse eelnõud, mis puudutab munitsipaaleluruumide üüri piirmäära. Eelnõu järgi on Rae valla omandis olevate
eluruumide üüri piirmääraks 20 krooni
eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta
kuus. Nimetatud üüri piirmäär ei sisalda
eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid ja vastavalt elamute heakorra tasemele (tehnilisele varustatusele) rakendatakse üüri määramisel koefitsiente 0,1,
0,4, 0,8 ja 1,0.
 Kinnitati Jüri Gümnaasiumi põhimäärus,
mis jõustub 31.augustil 2005.
 Anti kaks avaliku ürituse korraldamise
luba, millele anti ka rahalist toetust: Aru-



valla külas Lilleoru talus korraldab
MTÜ Lilleoru 19.juunil kell 11-19
Lilleoru lastepäeva (toetus 2000 krooni)
ja Assaku alevikus toimub jaanituli
22.juunil (toetus 11 000 krooni). Toetati
MTÜ Koroonamänguklubi “Vaida”
liikme Alar Balasjani osalemist Euroopa
meistrivõistlustel koroonas 21.-22.mail
2005 Viljandis kokku 1000 krooniga.
Ühekordseid sotsiaaltoetusi määrati
seitsmele inimesele põhiliselt ravimite
ostmiseks.
Volikogule otsustati esitada üheksa otsuse eelnõud. Üks eelnõu puudutab volikogu koosseisu liikmete arvu määramist
ja valimisringkonna moodustamist. Viis
eelnõud olid seotud detailplaneeringute
algatamisega: Aruvalla küla Mullikmäe,
Järveküla küla Inno_I maatükid I ja II,
Järveküla küla Sepa-Maidu, Kadaka küla
Hindreku ja Karla küla Andrekse tee 3
kinnistud. Kolm eelnõud olid seotud
sihtotstarvete määramisega Loometsa,
Lootsmanni ja Kautjala Polder-pumbajaama katastriüksustele.
Kinnitati Järveküla küla Otsa kinnistu
detailplaneeringu lähtetingimused, võeti
vastu ja otsustati avalikustada Järve küla
Liiva-I kinnistu maatüki 1 detailplaneering, kehtestati Peetri küla Kuldala kinnistu detailplaneering. Kinnitati projekteerimistingimused Peetri külas Ants
Pihlaka Peetri talu kinnistul olevate
hoidlate ehitamiseks. Anti välja 5 ehitusluba ja 3 kasutusluba. Kooskõlastati AS
Würth välisõhu saasteloa taotlus.
Otsustati tunnistada kehtetuks vallavalit-
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suse varasem korraldus Kautjala polderpumbajaama maa sihtotstarbe kohta ning
muuta kaht varasemat korraldust seoses
külanime ja maa suuruse muutumisega.
Õigusvastaselt võõrandatud Kurmasauna
maa tagastamise osas toimus esimene
lugemine.
 Nõustuti Urvaste külas asuva Sambla ja
Kibuvitsa maaüksuste, Aruvalla külas
asuva Kaselise maaüksuse ja Suuresta
külas asuva Järveäärse maaüksuse jätmisega riigi omandisse.
 Kohapeal algatatud asjade seas toimus
1000-kroonise Kaubamaja kinkekaardi
loosimine nende vahel, kes on registreerinud end Rae valla elanikuks maikuus.
Võitjaks osutus Aigi Sarapik.
Vallavalitsuse 14. juuni istungi päevakorras oli 52 punkti.
 Ühekordset toetust otsustati maksta
viiele inimesele. Tehti otsus lapse perekonnanime muutmise kohta.
 Toetati Rae Laste Laulustuudio laste
osalemist laululaagris 1000 krooniga.
Anti nõusolek ja rahaline toetus jaanipäeva ürituste läbiviimiseks Seli, Aruvalla ja Patika külas ning Lagedi alevikus ja Jüris.
 Otsustati, et seoses ehitustöödega Jüri
Taaramäe lasteaias peatatakse seal laste
päevahoid perioodil 27.juunist kuni
19.augustini 2005 (kaasa arvatud), lasteaia juhataja koostab nimekirja lastest,
kelle vanemad soovivad kasutada laste
päevahoiu võimalust ajavahemikus 01.

Matkapunkt Kinnisvara
ostab ja otsib oma klientidele
kinnistuid Harjumaal.
Lisage oma kinnisvara (maad, majad, korterid,
suvilad) müügipakkumine meie suurimasse
müügisüsteemi.

Usalda tugevaid
Tallinn, Narva mnt 7 (2. trepikoda 2 korrus)

tel 610 9999 mobiil 5660 4450
www.kinnisvaraplaza.ee
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–19.augustini 2005 lasteaias Tõruke.
Korralduse täistekst ilmub käesolevas
vallalehes.
Sihtotstarbeliselt võeti valla 2005. aasta
eelarvesse 250200 krooni, mis lähevad
täiendavateks hariduskuludeks.
Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu, mille järgi suurendatakse eelarve
tulu 79450 krooni võrra.
Otsustati avalikustada Rae valla asulate
vee ja kanalisatsiooni arengukava alates
15. juunist 2005 vallakantseleis ning Rae
valla veebilehel.
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja
juurdeehituse projektijuhi teenuse riigihanke edukaks pakkumiseks tunnistati
Vallikraavi Kinnisvara Aktsiaseltsi esitatud ja hanke kõigile tingimustele vastav soodsaim pakkumine summas 317
420 krooni.
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja
juurdeehituse omanikujärelvalve teenuse
riigihanke edukaks pakkumiseks tunnistati KPSR Konsult Osaühingu esitatud ja
hanke kõigile tingimustele vastav soodsaim pakkumine summas 293 820
krooni.

 Jüri aleviku “Taaramäe” lasteaia elektripaigaldise ja valgustuse renoveerimise
riigihanke edukaks pakkumiseks tunnistati Loo Elektriehitus Osaühingu esitatud ja hanke kõigile tingimustele vastav soodsaim pakkumine summas 1 291
156 krooni.
 “Taaramäe” lasteaia küttesüsteemi ja
siseviimistluse renoveerimise riigihanke
edukaks pakkumiseks tunnistati Remondimees Osaühingu esitatud ja hanke kõigile tingimustele vastav soodsaim
pakkumine summas 2 208 844 krooni.
 Vaida Põhikooli staadioni rularambi
asfaltväljaku ehitustöö edukaks hinnapakkumiseks tunnistati Talter Aktsiaseltsi esitatud ja hinnapäringu tingimustele vastav soodsaim pakkumine summas 199 467 krooni.
 Algatati detailplaneering ja kinnitati
lähtetingimused Peetri küla Mõigu elurajooni Juhtme ja Kaabli tänavate ristmikuala jaoks. Lähtetingimused kinnitati
Karla küla Kerge kinnistu detailplaneeringule. Otsustati vastu võtta ja avalikustada Järveküla küla Leerimäe tee 10 kinnistu teise osa, Pildiküla küla Kaevu 2 ja

Pajupea küla Leiva kinnistutega seotud
detailplaneeringud. Projekteerimistingimused kinnitati Jüri ja Lagedi aleviku
veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste
tööprojektide koostamiseks, samuti
Järveküla küla Undsepa kinnistule elamu
ja Vaskjala küla Haava tn 2 kinnistule
abihoonete ehitamiseks.
 Anti välja 15 ehitusluba. Anti 2 reklaami
paigaldamise luba. Otsustati avalikustada kohanimede määramise eelteade uute
teede ja tänavanimetuste kohta.
 Otsustati võimaldada Skanska EMV
Aktsiaseltsil ostueesõigusega erastada
maad Jüris viiel kinnistul. Muudeti nelja
varasemat vallavalitsuse korraldust
seoses maa maksustamishindade ja
viidete muutumisega, üks korraldus tunnistati kehtetuks.
 Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Tuisu A-10 maa Aruvalla külas.
Toimus volikogu määruse eelnõu esimene lugemine, mille järgi muutuks vallas
ühekordsete sünnitoetuste maksmine.
Samuti otsustati maksta parimatele koolilõpetajatele rahalist preemiat.

KORRALDUS
Jüri, 14.juuni 2005 nr 714
Jüri aleviku lasteaedade töökorralduse muutmine 2005. aasta suveperioodil
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 18 lõike 1 punktist 4 ning kultuuri- ja haridusameti ettepanekust, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
Seoses ehitustöödega Taaramäe lasteaias peatada seal laste päevahoid perioodil 27.juunist kuni 19.augustini 2005 (kaasa arvatud).
1.
Taaramäe lasteaia juhatajal Tuulike Seljamaal selgitada hiljemalt 22.juuniks 2005 välja ja edastada vallavalitsuse kultuuri- ja
haridusametile laste nimekiri, kelle vanemad soovivad kasutada laste päevahoiu võimalust ajavahemikus 01.–19. augustini 2005 lasteaias
Tõruke.
2.
Lasteaia Tõruke juhataja Karin Ivanovsil tagada Taaramäe lasteaia laste päevahoid ajavahemikus 01.– 19.augustini 2005 punktis 2
nimetatud nimekirja alusel.
3.

Lasteaedade juhatajatel informeerida lapsevanemaid lasteaedade suvisest töökorraldusest.

4.

Haridus- ja kultuuriametil avalikustada käesolev korraldus vallavalitsuse veebilehel ja Rae Sõnumites.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Rita Dimitrijev
Vallasekretär
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KORRALDUS
Jüri, 31.mai 2005 nr 681
Rae valla laste suviste lastelaagrite finantseerimine jaotuskava
Lähtudes Rae valla 2005 aasta eelarvest, kooskõlas Rae Vallavolikogu 11.mai 2004 määrusega nr 29 kinnitatud “Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise korra” punktiga 4 ning arvestades kultuuri- ja haridusameti ettepanekuid, Rae
Vallavalitsus annab
korralduse:
1.

1.2

2.

Jaotada eelarve tegevusala 08109 „Lastelaagrid“ raha alljärgnevalt:
1.1
Rae valla laste suvise töö -ja puhkelaagri “Rae töömalev 2005” läbiviimiseks 132 000 krooni.
1.1.1
Töö- ja puhkelaagris peab olema tagatud osalemisvõimalus vähemalt 50 lapsele.
1.1.2
Töö- ja puhkelaagri raames toimub töötamine koostöös Vallaasutusega Vaheko.
1.1.3
Töö- ja puhkelaagri korraldajaks on kultuuri- ja haridusamet.
1.1.4
Töö- ja puhkelaagri korraldaja lähtub käesoleva korralduse lisas sätestatud eelarvest.
1.1.5
Pärast töö- ja puhkelaagri lõppu esitab laagri korraldaja ühe kuu jooksul vallavalitsusele eelarve täitmise aruande.
Rae valla laste (vanuses 7-18 aastat) osalemise toetamiseks suvistes lastelaagrites kokku summas 65 000 krooni.
1.2.1
Toetatakse lapsi, kelle registreeritud elukoht seisuga 31.mai 2005 on Rae vallas.
1.2.2
Toetatakse osalemist laagrites, mis vastavad noorsootöö seaduse § 9 või 15 tingimustele.
1.2.3
Toetust eraldatakse lapse kohta lähtudes võrdse kohtlemise printsiibist.
1.2.4
Toetuse taotluste esitamise tähtaeg kultuuri- ja haridusametile on 30. juuni 2005. a.
1.2.5
Toetus makstakse lastelaagri korraldaja arve alusel lapsevanemale.
Avalikustada käesolev korraldus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja Rae Sõnumites.

3.
Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Rita Dimitrijev
Vallasekretär

KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
31.mai 2005
korraldusega nr 681
Töö- ja puhkelaagri eelarve jaotus kululiikide alusel
Kululiik
Personalikulu

50 lapse töötasu

34 000 kr

4 juhendaja töötasu

12 000 kr

sotsiaalmaks

15 180 kr

Töötukindlustus
Majandamiskulu

230 kr

transport

35 000 kr

tööriided ja vahendid

15 000 kr

Vabaaja tegevus

20 000 kr

Muu
Kokku

590 kr
132 000 kr
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Rae Vallavalitsus teatab järgmise detailplaneeringu algatamisest:
 Peetri külas asuva Mõigu elurajooni Juhtme ja Kaabli tänavate ristmikuala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsus 14. juuni 2005 otsusega nr 722
ja järgmiste detailplaneeringu kehtestamisest:
 Peetri külas asuva Kuldala kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 7. juuni 2005 korraldusega nr 692.
Detailplaneeringuga on kavandatud 2 ärimaa krunti, 13 elamumaa krunti kuni 4- korruseliste korterelamutele, 1 sotsiaalmaa krunt, 8 transpordimaa krunti ja 4 tootmismaa
krunti. Planeeritava ala suurus on 11,2 ha
 Jüri alevikus Aruküla tee põik 4A ja 4B kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsus 31. mai 2005 korraldusega nr 648.
Detailplaneeringuga on Aruküla tee põik 4A ja 4B kinnistutele planeeritud 4 ühepereelamu krunti.

Rae Vallavalitsus võtab teenistusse

KLIENDITEENINDAJA
Klienditeenindaja-infospetsialisti peamine tööülesanne on klientide teenindamine ja juhendamine
vallavalitsuse infolauas.
Kandideerimise eeldused:
 keskharidus ja kohaliku omavalitsuse tööga haakuv

erialane täiendõpe (esitada vastav tunnistus)
 varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või







riigiasutu-ses vähemalt 6 kuud
ülevaate omamine kohaliku omavalitsuse funktsioonidest ja töökorraldusest
eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele
oskus suhtlustasemel
arvuti- ja bürootehnika kasutamise oskus, tabel- ja
teksti-töötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus
protokolli- ja etiketinõuete tundmine
väga hea suhtlemis- ja eneseväljendamisoskus,
kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime ning võime
osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
pingetaluvus, tasakaalukus ja usaldusväärsus

Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava
dokumendi koopiaga saata Rae Vallavalitsus, Aruküla
tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa.
Lisainfo telefonil 605 7990,
vallasekretär Rita Dimitrijev

juuni 2005

VALLAVALITSUS
Uued töötajad

IT-spetsialistina töötab vallavalitsuses
KAUPO VANA, kes õpib Tallinna Tehnikaülikoolis 4 aastat arvuti- ja süsteemitehnika erialal. Varem töötanud tööstuses,
kaubanduses ja teeninduses. Kaupo Vana on
vabaabielus, lapsi ei ole.
Vallakantselei sekretärina töötab MARIS
MERISTE, kes on lõpetanud Tallinna
Tehnikaülikooli ühiskondliku toitlustamise
ja toitlustuse organiseerimise erialal. Varem
on Maris Meriste töötanud mitmes riigiasutuses välissuhtlemise, ürituste organiseerimise ja asjaajamisega seotud ametikohtadel.

Valla kodulehel
olevate küsitluste
kokkuvõtted
Küsimus: Mis on Teie jaoks vallaelus suurimaks probleemiks?
 35% vastajate arvates on suurimaks prob-

leemiks ühistransport
 26% vastajate arvates teede olukord
 21% vastajate arvates on kõige olulisem
probleem lasteaedade nappus
 10% vastajate arvates mingi muu probleem
 6% vastajate jaoks on probleemiks turvalisus

Küsimus: Milliste rahade eest peaks toimuma Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine?
 52% vastajate arvates peaks vald võtma
pangalaenu
 44% vastajatest pooldas vallavara (näiteks
maa) müümist
 4% arvas, et rahapuudusel jääb kool lihtsalt remontimata

Rae
Vallavalitsus
Jüri, Aruküla tee 9
Info tel 605 6750
E-mail info@rae.ee

Kodanike
vastuvõtuajad
esmaspäeval
kell 9-13 ja 14-17
kolmapäeval
14-18

juuni 2005
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Volikogu tegeles ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
liitumistasude ning nende hüvitamise korraga

Rae Vallavolikogu. Esireas vasakult Agu Ojasoo, Priit Põldmäe, Margus Valgma, Veigo Gutmann, Tatjana Lelov, Helin Kangur ja Vello Voog.
Tagareas vasakult Andres Pästlane, Jaan Hiio, Tiit Teder, Tarmo Klaar, Madis Sarik, Virgo-Jürgen Lips, Meelis Rosenfeld ja Raul Väinsar.

Volikogu 14. juuni istungi päevakorras oli 11
punkti. Avatud mikrofonis avaldas Endel
Lepik nördimust Raekodaniku foorumis
olnud arvamusavalduse peale ning Vello
Voog esitas omapoolse ettepaneku, et noorte
vaba aja veetmise suhtes võiks olla Jüri
Gümnaasiumis näiteks tehnikaring või
noorte jahimeeste kokkusaamisvõimalus.

OÜ Jaotusvõrk kasuks, teema on seotud
elektriliinide rajamisega.
 Järgmise otsusega ei nõustunud volikogu
Järveküla küla Matsi 2 kinnistu
detailplaneeringu algatamisega. Nimelt
paikneb kinnistu Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratud
rohevõrgustiku tuumalal ning ühtlasi

on toodud joogivee tarnimise ning
reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse hinnad ning hinnaregulatsioon
aastateks 2004 – 2015.
 Teine volikogu poolt vastuvõetud
määrus kinnitas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumistasu ülempiiriks 85
krooni (sisaldab käibemaksu) kinnistu
või krundi ruutmeetri kohta.
 Päevakorda kuuluvatest punkLiitumisel ainult ühisveevärgiga on
Otselülitus volikogu saali
tidest tekitas elavamat arutelu
liitumistasu ülempiiriks 40 krooni
esimene punkt, mis puudutas
(sisaldab käibemaksu) kinnistu või
Erinevad arvamused teemal, mitu liiget peaks olema Rae
Rae Vallavolikogu järgmise
krundi ruutmeetri kohta ja liitumisel
valla volikogus:
koosseisu liikmete arvu
ainult ühiskanalisatsiooniga on liituTarmo Klaar arvas: “Viiks selle arvu 17 peale.”
määramist. Kuna seaduse järgi
mistasu ülempiiriks 45 krooni
Vello Voog vastas: “Siis on natuke jama.”
peab Rae valla suuruses
(sisaldab käibemaksu) kinnistu või
Jaan Hiio lisas: “Juttu niigi palju siin (volikogus- toim).”
omavalitsuses olema vähemalt
krundi ruutmeetri kohta.
17-liikmeline volikogu, pakkusid
 Volikogu määrus nr. 66 kinnitas
volikogu liikmed poolnaljatadesliitumistasu hüvitamise juhendi. Rae
pooltõsiselt uue volikogu liikmete
jääb planeeritava raudtee vööndisse.
Vallavalitsusel tuleb töötada välja ja
arvudeks 17, 19, 21 ja veelgi rohkem.
 Vallavara võõrandamise punktis otsustati
kehtestada Rae valla ühisveevärgi ja
Otsuses jäi aga liikmete arv samaks ja
võõrandada Lagedil Posti tänaval asuv
–kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu
sügisestel kohaliku omavalitsuse valikorter otsustuskorras Urmo Aavale.
hüvitamise juhendi rakendamise kord
mistel saavad volikogu laua taha istuda
Korteri turuväärtuseks on hinnatud 180
ning liitumislepingu tüüpvorm ühe
19 volikogu liiget.
000 krooni, kuid see seisab hetkel tühjalt
kalendrikuu jooksul.
 Teine päevakorrapunkt puudutas Rae
ja on suhteliselt halvas olukorras.
 Istungil toimus ka munitsipaaleluvalla 2005. aasta esimese lisaeelarve
 Volikogu istungi kolm päevakorrapunkti
ruumide üüri piirmäära kehtestamise
kinnitamist. Otsustati suurendada eelarve
olid seotud Rae valla ühisveevärgi- ja
määruse esimene lugemine. Viimase
tulusid 4 680 000 krooni võrra, millest
kanalisatsiooni teemadega. Esmalt otsuspunktina kehtestati juba tükk aega
enamik ehk 4 miljonit krooni läheb Rae
tas volikogu täiendada üht varasemat
arutelusid põhjustanud Rae valla aleKultuurikeskuse investeeringuteks.
volikogu määrust seoses sellega, et 10.
viku- ja külavanema statuut.
 Seejärel tehti kaks otsust, mis puuduseptembril 2004 sõlmisid Rae vald, AS
tavad isikliku kasutusõiguse seadmist
ELVESO, AS Esmar Ehitus ja AS
Rae vallale kuuluvatele kinnisasjadele
Tallinna Vesi kokkuleppe, mille lisas 3
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REKLAAM

Soovime osta MAAD
Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte.

ÕNNE PUBI
AVATUD
E-N 11.00 - 20.00
R 11.00 - 03.00
L 12.00 - 20.00

Kivinuka KV OÜ
Tel 5341 7582 ja 660 2595
E-post: kivinuka@kivinuka.ee

Pakume tööd
KOKALE

15. JUULIL TOIMUB
KARAOKE,
SISSEPÄÄS TASUTA.
PARIMATELE
AUHINNAD!!!

Õnne Pubi
ARUKÜLA TEE 27, JÜRI

MEILT ON VÕIMALIK TELLIDA LAUDU
NII KOJU KUI FIRMASSE, HINNAD
SOODSAD. VÕIMALIK PIDADA
SÜNNIPÄEVI, JUUBELEID, PEIESID
JNE.

TEL: 6 034 350 ; 53 481 206

ASUME JÜRIS, ARUKÜLA TEE 27
TEL: 6 034 350 ; 53 481 206

Rae valla 2005. aasta külade päev toimub 16. juulil
SALU KÜLAS
Jüri Raamatukogu
suvised lahtiolekuajad

Rae Vallavalitsus pakub

PRAKTIKAVÕIMALUST

E ja K 10-18
T, N, R 10-17
Laupäeviti on raamatukogu suletud

 Vallavalitsuses on võimalik praktika

sooritada üliõpilastel, kes õpivad
kõrgkoolis vähemalt teisel kursusel.
 Praktikataotlusi võtame vastu aas-

taringselt, lisainfot annab vallasekretär Rita Dimitrijev,
tel 605 7990,
e-mail rita.dimitrijev@rae.ee
Koos praktikataotlusega palun esitada
lühike kaaskiri, miks soovite praktikat
teha Rae Vallavalitsuses, millisest töövaldkonnast olete huvitatud ning kas
on olemas konkreetne uurimisteema,
millega soovite praktika kestel tegeleda.

juuni 2005
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Kohanime määramise eelteade
Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004
määrusega nr 49 kehtestatud Rae valla kohanimede määramise korra § 20 avalikustab Rae
Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänava/teede nimedena:
1. Rae Vallavalitsuse 26. aprilli 2005 korraldusega nr 520 kehtestatud Peetri küla Allika III kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 1):
Allikaveski tänav
2. Rae Vallavolikogu 14. oktoobri 2003 otsusega nr 135 kehtestatud Vaskjala küla Jõe kinnistu
detailplaneeringu alal (skeem 2):
2.1 Karjatse tee
3. Rae Vallavalitsuse 21. detsembri 2004 korraldusega nr 1751 kehtestatud Peetri küla
Kasemetsa ja Peetri tee 1 kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 3):
3.1 Kasemetsa tee
4. Rae Vallavolikogu 9. novembri 2004 otsusega nr 315 kehtestatud Järveküla küla Kangru II
kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 4):
4.1 Kangru tee
4.2 Rätsepa tee
5. Rae Vallavolikogu 14. septembri 2004 otsusega nr 286 kehtestatud Pajupea küla Laiba kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 5):
5.1 Laeva tee
5.2 Oja tee
6. Rae Vallavolikogu 9. novembri 2004 otsusega nr 314 kehtestatud Rae küla Koplipere I kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 6):
6.1 Koplipere tee
7. Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2004 otsusega nr 325 kehtestatud Rae küla Kaasiku kinnistu detailplaneeringu alal ja Rae Vallavolikogu 12. oktoobri 2004 otsusega nr 306 kehtestatud
Rae küla Jaanivälja kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 7):
7.1 Roosipõõsa tee
7.2 Tulbi tee
7.3 Jaanivälja tee
8. Rae Vallavolikogu 8. märtsi 2005 otsusega nr 373 kehtestatud Lehmja küla Sinikivi kinnistu
detailplaneeringu alal (skeem 8):
8.1 Sinikivi tee
9. Rae Vallavolikogu 8. märtsi 2005 otsusega nr 371 kehtestatud Assaku aleviku Turu III kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 9):
9.1 Turuveski tee
10. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2005 otsusega nr 392 kehtestatud Soodevahe, Veneküla ja
Ülejõe külas asuva Varivere-2 kinnistu detailplaneeringu alal (skeem 10):
10.1 Veldi tee
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 4. juulini 2005 kirjalikult aadressil
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, faksile nr 6056770, või e-posti aadressil info@rae.ee
Asukohaskeemidega saab tutvuda Rae vallavalitsuse maa-ametis ja Rae valla koduleheküljel
internetis.

16

RAE SÕNUMID

KESKKOND

juuni 2005

Puhta Vee Pidu
efektne lõpp keskkonnanädalatele
19.mail

toimus Paunküla Puhkekeskuse
juures
MTÜ Ökokratt poolt korraldatud keskkonnahariduse projekti lõpetamiseks Puhta Vee
Pidu. Ligi 700 kooliõpilasele mõeldud peo
juhiks oli ansambli N-Euro laulja Marek
Sadam. Üheskoos lauldi laulu “Kalad elavad
vees” ja õpiti veetantsu. Kavadega esinesid
koolid erinevatest maakondadest, Lasteteater Trumm esitas pala “Järvevanake” ja
peo lõpetamiseks esines ansambel Dynamit.
Rae vallast osalesid peol tublimad
keskkonnanädalatest osavõtjad Jüri Gümnaasiumist, Rae Huvialakoolist ning Lagedi,
Lehmja ja Vaida põhikoolidest.
MTÜ Ökokratt korraldatava Puhta Vee
Peo tunnuslause on “Säästa vett ning väldi
selle reostust!”, mis lahti seletatult tähendab:
Säästa vett – tarbi seda säästlikult, ära reosta
vett – nii jätkub seda teistelegi !
Sel aastal osalesid Ökokrati keskkonnaprojektis 14 maakonna koolinoored,
kokku 53 vallast ja linnast ligi 16 000 last,
neist 8500 olid Harjumaalt. Keskkonnanädala eesmärk on teadvustada keskkonnaprobleeme ning propageerida säästvat eluviisi nii laste kui nende vanemate seas.
Marek Sadami juhtimisel kõlanud kalalaul liitis noored kiiresti ühtseks peoseltskonnaks.

juuni 2005

RAE SÕNUMID

KESKKOND

17

Pakendite taaskasutamine –
uus mood, millega tuleks harjuda
Tänapäeval on poest üha
raskem osta kaupu, mille
ümber ei oleks pakendit. Veel
hullem – mõnede kaupade
puhul annab pakend kaubale
lausa lisaväärtust.
Eeldatavasti tarbitakse kaup
tervikuna ära ja prügikasti
rändab ainult pakend. Samas
on kaupade pakendamine
muutunud järjest materjalimahukamaks, mis omakorda
on kasvatanud ka tarbimisest
tekkivaid prügikoguseid.
Uue
pakendiseadusega
on
võetud
eesmärgiks koguda kokku vähemalt 50%
kaupade pakkimiseks kasutatud materjalidest ning neid taaskasutada ja seeläbi
vähendada prügilatesse ladestatavaid
prügikoguseid. Kaupmeestele on aga uue
seadusega pandud kohustus oma klientidele
teada anda lähimast pakendikogumiskohast.

Tagasi saab anda embleemiga pakendi
Pakendina mõistetakse uues seaduses
kõiki materjale, mida on kasutatud kauba
pakendamiseks. Seega peab olema kliendil
võimalus tasuta tagasi anda nii hambapastatuub, šampoonipudel kui ka kilekott, mille
sees oli leib. Erinevalt olmejäätmete konteineritest, on pakendikonteinerite tühjendamine tasuta – selle eest maksavad kaupade
tootjad ja maaletoojad.
Oluline on vahet teha tagatisrahaga ja
tagatisrahata pakenditel.
Alates 1. maist näeb tarbija jaekaubandusettevõtetes lahja alkoholi (kuni 6%), veeja karastusjookide juures kahte hinda: joogi
ja pandi maksumust. Tagatisraha ehk pandi
määr sõltub joogipakendi materjalist ja suurusest ning on 50 senti või 1 kroon. Uudne
süsteem hõlmab ainult plastikust, metallist ja
klaasist joogipakendeid. Kange alkoholi
joogipakendeid ja muid pakendeid tagatisrahasüsteem ei hõlma.
Joogipakendile pannakse embleem, mis
kinnitab selle kuulumist tagatisrahasüsteemi
ning annab tarbijale võimaluse makstud
tagatisraha tagasi saada. Embleemi peavad
hakkama kandma kõik Eestis toodetud ja siia
imporditud joogipakendid.
Tarbija peaks jälgima tagatisraha märgi
olemasolu, sest tagatisraha saab AINULT
süsteemi kuuluvate joogipakendite eest.

Pea meeles!
 Tarbija võib tühja joogipakendi tagastada igasse müügikohta,
sõltumata sellest, kust see osteti.
 Pakendite tagastamise nõuded on järgmised:
pakendid on terved
metall- ja plastikust pakendid ei ole kokku surutud, st on äratuntava kujuga
klaasist pakenditel ei ole korki
pakendite sees ei ole rämpsu
kõigi pakendite puhul peab olema tagatud Eesti Pandipakendiembleemi nähtavus ja loetavus
pakendil olev toote ribakood (EAN kood) peab olema terve ning loetav
 Tagastatavad pakendid ei pea olema pestud.

Tagatisraha määrad
pakendi liik

maht

Klaasist korduskasutusega pakend
Klaasist ühekorrapakend
Metallist ühekorrapakend
Plastist ühekorrapakend
Plastist ühekorrapakend

kõik mahud
kõik mahud
kõik mahud
kuni 0,5 l (0,5 l kaasa arvatud)
suurem kui 0,5 l (0,5 l välja arvatud)

Alates 1. augustist ei tohi kauplused ilma
pandimärgita joogipakendit müüa - see on
seadusega keelatud. Tagatisrahaga märgistatud joogipakendite kogumist ja taaskasutamise korraldamist hakkab teostama kogu
Eestis OÜ Eesti Pandipakend.

Ilma tagatisrahata pakend
läheb spetskonteinerisse
Uuem moment on aga tagatisrahata pakendite kokkukogumine ning neid tuleks
edaspidi panna mitte olmejäätmete konteineritesse, vaid spetsiaalse taaskasutamis-

tagatisraha
1,00 kr
1,00 kr
0,50 kr
0,50 kr
1,00 kr

logoga pakendikonteineritesse. Pakendikonteineritesse minevad pakendid peavad olema
tühjad, puhtad ja kokku surutud. Pakendid
tuleb panna pakendikonteinerisse, mitte selle
kõrvale ja keelatud on olmejäätmete panek
pakendikonteineritesse.
Loodetavasti tulevad inimesed uue süsteemi arenguga kaasa ja asuvad pakendeid
kodus sorteerima säästes loodust raiskamisest ja säästes ka ise raha – prügiveo arve
väheneb märkimisväärselt.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
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Falcki patrullteenistuse
tegemised maikuus
Erakorralised sündmused
 8.05 märgati Vaidas kahtlaselt liikuvat
autot, mis sõitis Urvaste külas kraavi. Antud
üle politseile.
 15.05 väitis Lagedil Betooni tänaval elav
poiss, et kardab oma vägivaldset kasuisa.
Olukorrast informeeriti politseid, kust saadi
teada, et poiss on korduvalt kodust ja turvakodust ära jooksnud ning et ema ootab
teda kodus. Politsei korraldusel toimetati
poiss koju.
 23.05 märkas ekipaazh Jüris Ehituse 7
kaupluse taga tulekahju. Põles aed ja aia
taga olev prügi. Mehed said kaupluse töötajalt ämbrid ja hakkasid tuld kustutama.
Tuletõrje saabumise ajaks oli tuli kustutatud.
 25.05 edastati ekipaazhile info, et vallamajast on varastatud arvuti. Kohapeal saadi
kokku töötajaga, kelle teatel oli varas pikka
kasvu noormees ja lühikeste juustega.
Ümbruskonnas teostati patrull, kuid kedagi
kahtlast ei märgatud.

Politseile üleantud
õigusrikkujad
 04.05 sõitis Tartu maanteel teelt välja Opel
Vectra, kohapeal selgus, et nii roolis olnu kui
ka kõrvalistuja olid alkoholijoobes. Mehed
anti üle politseile.
 05.05 magas Jüris Aruküla teel joobes
meesterahvas avalikus kohas, kes keeldus
üles tõusmast. Mees anti üle politseipatrullile.
 05.05 teatati keskusest, et Jüris Aruküla
tee 27 kaupluses vajatakse abi varga kinnipidamisel. Kohapeal selgus, et naine oli varastanud poest kaupa 125.70 krooni eest, kaup
tagastati poele ja naisterahvas anti üle politseile.
 05.05 Lukoili tankla juures sõitis teelt välja
Mitsubishi Galant, milles viibisid kolm alkoholijoobes meesterahvast. Teatatud politseisse ja nende saabumisel anti seltskond
üle.
 11.05 helistas politsei ja palus kontrollida
Tartu maanteel sõitvat Audit, kuna autojuht oli
tekitanud liiklusohtliku olukorra. Autojuht anti
üle politseile, kuna ta oli alkoholijoobes.
 11.05 peatati patrulli käigus Tartu maanteel
Daihatsu, mis äratas oma kahtlase liikumisega tähelepanu.
 16.05 põletasid kaks meest Jüris Ehituse
tn. garaazhide juures autorehve, kohale kutsutud tuletõrje ja politsei, isikud anti üle politseile.
 16.05 varastas meesterahvas Jüris Aruküla
tee 27 kauplusest pudeli viina väärtusega 80
krooni. Isik peeti kinni ja anti üle politseile.
 18.05 teatas politsei, et joobes mees kõnnib Tartu maanteel. Joobes isik, kes ei teadnud, kus ta üldse asub, peeti kinni ja anti üle
politseile.
 19.05 leiti Vaidas purjus isik Pillerpalli
lasteaia juurest. Isik ei teadnud, kus ta on,

TURVALISUS
mis ta teeb ja kus ta elab, anti üle politseile.
 21.05 tuli politseilt teade Patikal toimuva
peretüli kohta. Kohapeal selgus, et perepoeg
oli isa korterist välja visatud. Poeg anti üle
politsile.
 22.05 palus politsei Jüris ühes talus abi
isikute kinnipidamisel ja jaoskonda toimetamisel. Väidetavalt üritasid kinnipeetud
varastada talust vanametalli.
 25.05 rikkus Suuresta külas heakorraeeskirju 31-aastane mees, kes anti üle politseile.
 27.05 helistati juhtimiskeskusest, et Jüris
Aruküla teel on kahtlane isik, kes ähvardab
naabreid. Kohapeal selgus naabrite sõnul, et
ta lõhkus ukseluku, korteris asju ja varastas
tolmuimeja. Kodanik tabati Tammiku tänavalt
koos tolmuimejaga ja anti üle politseile.
 28.05 päeval loopisid Lagedil noored
võõrasse aeda prahti ja tarbisid alkoholi,
kohale kutsuti politsei.

Muud sündmused
 01.05 õhtul lärmas Kurna Õlleköögi pubis
purjus meesterahvas, anti üle politseile.
 01.05 helistati Vaidast, et noored lärmavad
Vana-Tartu mnt. 39 maja ühes korteris, isikud
saadeti laiali.
 02.05 kaklesid Kurna külas kaks joobes
meesterahvast. Kaklejad rahustati maha,
kohapeale kutsuti politsei ja kiirabi ning
mehed saadeti peale esmaabi andmist koju.
 02.05 edastati juhtimiskeskusest ekipaazhile info, et Laste tänaval soojaku juures
seisab noorte kamp, kes tülitab möödujaid.
Kohapeal noortega vesteldud ja nad
lahkusid.
 04.05 Peetri külast saadi politseilt info, et
majaomanik pidas kinni ehitusjärgses majas
4 noorukit, kes põletasid penoplasti ja tarvitasid nuusktubakat. Poiste andmed edastati
politseile.
 05.05 öösel helistati politseist, et Jüris
liigub ringi kollane veoauto Sisu ja uurib
pooleliolevaid ehitusi. Piirkonda kontrolliti
tunni vältel, midagi kahtlast ei toimunud.
 05.05 helistati politseist, et Tartu maanteel
Aruvalla metsas on naisterahvas, kes ei kontakteeru. Kohapeal vesteldes selgus, et
vanem naisterahvas on sugulaste poolt
tagaotsitav. Naine võeti kaasa ja anti üle sugulastele.
 06.05 magas Jüris Ehituse 7 juures murul





Falcki üldnumber 1911
Vaida ekipaazh 5332 6316
Jüri ekipaazh 5332 6318
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joobes meesterahvas, kes aeti üles ja saadeti koju
 06.05 saadeti Vaidas kaks joobes meest
tänavalt koju tagasi.
 07.05 edastati juhtimiskeskusest teade, et
Rae külas Rahnu teel segab üks joobes vana
mees naabrite rahu. Mehega otsest kontakti
ei saanud, kuna ta ei avanud ust, kuid pärast
ekipaazhi saabumist jäi õhkkond rahulikuks.
 08.05 saadeti Lagedi raudteejaamast
minema joomane seltskond, kes teisi
kodanikke tülitas.
 12.05 leidis ekipaazh Vaidast metsavahelt
põlenud auto. Kohale tuli politsei, auto oli
varastatud.
 14.05 palus Jüris Pärna tänaval peremees
abi eramaale tungijate vastu. Kohapeal suur
lõke, grill jne. Võõrad aeti minema.
 15.05 tekkis Jüris Aruküla tee bussipeatuses perekonnatüli purjus poolte vahel. Paar
õnnestus paar lepitada ja sõbralikult bussi
peale saata.
 15.05 magasid Jüris Pargi teel kaks joobes
meesterahvast, kes äratati üles ja saadeti
minema.
 16.05 palus Jüri juhtivkonstaabel patrullida
Assaku ja Järveküla uute eramute juures ning
kui märgatakse mõnda kaubikut, siis
informeerida politseid. Autos peaks olema
mitu inimest, kes võivad olla seotud viimasel
ajal toime pandud vargustega Loopera ja
Peetri küla kandis.
 17.05 tuli politseist info, et Järvekülas on
autoga metallivargad, kohale jõuti koos politseiautodega, kuid kedagi eest ega ka
ümbruskonnast ei leitud.
 17.05 oli Jüris vallamaja juures noortekamp, üks neist suitsetas, mille kohta tehti ka
märkus.
 17.05 Lukoili tanklas segasid kaks purjus
meesterahvast teenindajat, mehed saadeti
koju.
 18.05 tegid Vaidas kaks meest tiigi juures
lõket, lõke lasti ära kustutada ja isikud saadeti minema.
 20.05 öösel helistas naisterahvas Jüris
Kasemäe tänavalt, et naabrid ei lase magada
ja kuulavad valjut muusikat. Käidi kohal,
vesteldi ja probleem lahenes.
 22.05 oli Jüris Lehmja tammikus valveta
lõke, mis kustutati.
 22.05 helistati politseist, et Jüris Ehituse
tänava poe juures magab joobes mees.
Mees aeti üles ja sõber viis ta koju.
 24.05 viskas alkoholijoobes kaubikujuht
hamburgerikioskis müüjale kuuma kohvi
näkku. Kiirabi ei soovitud. Informeeriti politseid, kes tuli avaldust võtma.
 25.05 sai ekipaazh infot, et kiriku vastas
Pargi tänaval toimub rallitamine. Kohapeal
tehti noortele suuline hoiatus ning saadeti
minema.
 28.05 helistati, et Jüris võeti ühel poisil ära
mopeed ja tagasi ei toodud. Mopeed leiti
Pargi tänavalt.
 28.05 saadeti Looperas eramaalt minema
võõrad isikud.
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Jüris töötab uus konstaabel

Aprill ja mai olid päästeteenistuse meeste
jaoks intensiivsed kulu kustutamise kuud. 19.
mail toimus päästeameti õppus Jüri
Gümnaasiumis.
 2. aprillil põles kulu Soodevahe külas
Suur-Sõjamäe tänaval ja Vaskjala külas põles
korstnas tahm
 3. aprillil põles kulu Jüri-Lagedi tee ääres
Sepaselja talu maadel ning Vaidas poldri
kanali ääres
 4. aprillil põles kulu Jüris Aaviku teel
 5. aprillil põles kulu Tuulevälja külas
 6. aprillil põles kulu Lagedil „Rudus Eesti“
taga
 8. aprillil põles kulu Patikal
 9. aprillil toimus põleng Loopere elurajoonis
 10. aprillil toimus happeleke Pipelifes ning
Patikal põles kulu
 11. aprillil põles elumaja Anepalus
 13. aprillil põles kulu Vaida poldril, lisaks
veel Patikal ja Aruvallas
 14. aprillil põles kulu Põrguvälja 3a, lisaks
ka Tuulevälja, Soodevahe ja Pajupea külades
 15. aprillil põles kulu Venekülas ja
tulekahju oli Mõigus asuvas suvilas
 16. aprillil põles kulu ringtee ääres ja ka
Järvekülas
 17. aprillil põles kulu Assakul ja Jüri
Gümaasiumi juures, tuld käidi kustutamas
Kulli külas, kus oli süttinud abihoone
 19. aprillil põles suvila Suur-Sõjamäe
tänaval
 21. aprillil põles maja Järvekülas Kodala
elurajoonis
 22. aprillil põles aiamaja Vana-Aaviku tee
ääres
 23. aprillil põles kulu Jüris ja saepuru Jüri
ratsabaasis
 24. aprillil põles kulu Jüris Tammiku teel

Rae konstaablijaoskonnas on alates 10. maist ametis uus konstaabel TOOMAS
LEHTER. Tallinnas sündinud ja nüüd Maardus elav konstaabel lõpetas 2004. aastal
Sisekaitseakadeemia, Rae konstaablijaoskond on noore mehe jaoks esimene töökoht
politseisüsteemis. “Rae vallas on põhilisteks probleemideks vargused ja avaliku korra
rikkumised, mis tehakse alkoholijoobes,” kirjeldas Lehter esimese töökuu jooksul tekkinud üldmuljet.
Uue konstaabli vastuvõtuajad on neljapäeval kell 16-19 ja reedel 10-13.
Juhtivkonstaabli Margo Väina vastuvõtuaeg on teisipäeval kell 15-17 ning vanemkonstaabli Kadi Kuuseoja uued vastuvõtuajad on esmaspäeval kell 10-13 ja kolmapäeval kell
15-19. Politsei uus telefoninumber on 612 4655.

 25. aprillil põles maja Loo alevikus
Liivamäe teel
 27. aprillil põles kulu Assakul Järve
teel ja Järvekülas Kodalas
 28. aprillil põles kulu Järvekülas, kustutamas käidi Lagedil Jüri tee 27 asuvat
elumaja
 30. aprillil põles kulu Jüri-Lagedi tee
ääres ja Tallinn-Tartu mnt 21-sel kilomeetril

 2. mail kustutati lõke Jüris
 4. mail põles kulu Jüris
 4. mail põles suvila Suur-Sõjamäe tänaval
 10. mail kustutati kulu Venekülas
 12. mail oli põleng Oru prügimäel
 14. mail põles kulu Venekülas
 17. mail põles Jüris Ehituse tänaval asuv
garaazh
 21. mail põles Jüris Ehituse tn 11 majas
korter
23. mail oli kulupõleng Suur-Sõjamäe
tänaval
 24. mail oli kolm väljakutset: Jüris Ehituse
tn 7 juures põles praht; Suursoo külas käidi
kustutamas abihoonet ja Andrekse teel põles
suvila
Peeter Böckler
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts

Politseiteated
Ajavahemikul 24. maist 15. juunini laekus
politseile 2 avaldust kuritegude kohta.
 24. mail varastati Assaku alevikus
kaubikust Kia Pregio rahakott.
 Ajavahemikul 26.-30. maini ärandati
Assaku alevikus veoauto Scania 142 registreerimisnumbriga 401 MEM, auto oli valget värvi. Esialgne kahju 220 000 krooni.
Assaku komando valvevahetus koos komando ülemaga õppustel Jüri Gümnaasiumis.

20

RAE SÕNUMID

juuni 2005

LAPSED

Rae Laste Laulustuudio esines kevadkontserdil

Praegu osalevate 8-14-aastaste laulusõprade kõrvale oodatakse Rae
Laulustuudiosse sügisest ka pisemaid muusikahuvilisi.

16.mai õhtupoolikul oli kõigil huvilistel võimalik kuulata väikest
kevadkontserti Rae Laste Laulustuudio esituses kohaliku kultuurikeskuse kaaretoas. Üles astusid nii solistid kui ansamblid, lauldi
emast, kodust ja kevadest.
Laulustuudio tegutseb alates möödunud aasta novembrikuust ja
praeguseks on välja kujunenud kindlad osalejad. Hooaja jooksul
esineti Rae Hooldekodus, kaaretoas anti jõulukontsert ning lapsed
astusid üles valla lauluvõistlusel. Kristin Sõber, Marleen Väinsalu ja
Marit Võsang esindasid Rae valda ka Harjumaa konkursil.
8. juunil lõpetasid laululapsed hooaja väikese piknikuga. 27.-29.
juunil on laulustuudio laululaagris Raplamaal Velisel, kus kolmel
päeval tegelevad lastega peale lauluõpetaja ka hääleseadja ning draamaõpetaja. Viimasel päeval antakse kohalikule elanikkonnale
kontsert. Sügisel jätkab laulustuudio Rae Kultuurikeskuses, loodame
värskelt remonditud majja saada septembrist. Oleme väga tänulikud
kultuurikeskuse töötajatele igati mõistva ja toetava suhtumise eest.
Praegu osalevad laulustuudio töös 8-14-aastased lapsed. Mõned
inimesed on huvi tundnud väiksemate laste osalemise vastu ning kui
soovijaid on viis-kuus, alustab sügisest ka pisemate laulurühm.
Samas võtame uusi lauljaid ka vanematesse rühmadesse, ootame oma
ridadesse ka poisse ja noormehi.
Külli Ovir
Laulustuudio juhendaja

Kevadine spordinädal tõi Pillerpalli
lumeinimese

Päras orienteerumist ja teatevõistlusi nautisid lapsed ka ronimist.

Vaida lapsed lustisid
Mängude Päeval
31. mail toimus Vaida lasteaias Pillerpall Mängude päev. Algul
toimus maastikumäng-orienteerumine, kus koolieelikud orienteerusid kahekaupa ja väiksemad lapsed koos kasvatajaga.
Lasteaia territooriumil oli 8 punkti, igaüks neist tähistatud lipu ja
numbriga. Iga numbri juures oli 1 täht ja kes kõik punktid üles leidis,
sai 9. punktis lausele lõppu hüüumärgi ja kokku lugeda: SUVI
KÄES! Lapsed olid väga hoos ja kõik said ülesandega hästi hakkama. Neile, kes lugeda oskavad, olid abiks lasteaia territooriumiplaan
koos nummerdatud kontrollipunktidega ja nummerdatud objektide
nimekiri, mida tuli otsida (näiteks 1. KOLM KASKE,
2. ÄMBLIKUVÕRK, 3. MÄGIMÄND, 4. ÕUNAPUU ).
Seejärel toimusid teatevõistlused, milles osalesid algul suuremad
lapsed ja seejärel proovisid seda sama järele teha ka väiksemad.
Võistlustel oli kavas käruga jooks, kus tuli tuua või viia mänguasi
ning tõukerattaga slaalomisõit. Veel sai proovida täpsusviskeid korvi,
harjutada võimlemiskettaga ping-pongi, mängida jalgpalli või muidu
ronida. Mängude Päev lõppes ühise piknikuga.
Siiri Villido
Pillerpalli muusika- ja liikumiskasvataja

Vaida lasteaias toimus 16.-20. maini spordinädal, kus igal päeval olid
oma tegemised, kuid kõik need kandsid endas sportlikkuse ja tervislikkuse ideid.
Lasteaias proovisid nii päris pisikesed kui juba suuremad lapsed,
kui kerge või raske on teha täpsusviskeid, kui kaugele lendab plastmassist kurikas või kuidas hüpata hoota kaugust. 2-3 aastased tegid
läbi 10 meetri jooksu, suuremad lapsed 20-30 meetri jooksuvõistlused.
Üks päev spordinädalast kuulus matkamisele. Terve sõbralik
lasteaiapere käis Aegviidus, kus lapsed uurisid metsas samblikke ja
rähnide poolt äratoksitud puid ning said käia rabas mööda laudadest
tehtud matkarada.
Spordinädalal käisid külas ka kloun ja Jeti, kes kinkis igale lapsele ka tubli nädala lõpetuseks jäätise. Olgugi, et algul pakuti Jetiks nii
ahvi kui karu, saadi üheskoos selgeks, et tegemist on ikkagi lumeinimesega.
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Rae ja Masku valla tasavägine
võrkpalliturniir

Seekordne, nüüd juba 13s karikaturniir võrkpallis sõprusvalla Masku
ja Rae valla võrkpalliveteranide vahel toimus 28. mail Jüri SK korraldamisel Arukülas asuvas uues spordihoones. Et turniirile pisut
värvi lisada, olid osalemas ka Jüri juunioride võistkond ja Aruküla
võistkond.
Pärast seda, kui Jüri SK juhatuse esimees Kalev Pukk oli öelnud
avasõnad, võiski võistlus alata. Jüri SK ja Masku veteranide vaheline
võistlus oli tasavägine, mida näitavad ka geimide tulemused: 25:19;
23:25; 13:15. Samuti olid huvitavad ja tasavägised võistlused teiste
võistkondade vahel ja pea iga mäng sai lahenduse alles kolmandas
geimis. Tublisti esinesid ka Jüri SK juunioride võistkond, kes
esinedes väljaspool turniiriarvestust suutis alistada kõik vastased.
Nüüd tulemused:
1. Jüri SK veteranid – Aruküla
1:2
2. Jüri SK juuniorid – Masku
2:1
3. Aruküla – Masku
2:1
4.Jüri SK juuniorid – Aruküla
2:1

5.Jüri SK veteranid – Masku
6.Jüri SK juuniorid – Jüri SK veteranid

1:2
2:0

Turniiri lõpetamisel soovis Rae valla kultuuri- ja haridusameti
juhataja Heli Niin hea traditsiooni jätkumist kahe sõprusvalla vahel
ja jätkuvat treeninguindu Jüri SK sportlastele, et järgmisel aastal
karikas jälle Rae valda tagasi tuua.
Peale võistlust toimus ühine koosviibimine, kus arutati edaspidiseid spordikontakte. Toreda traditsiooni jätkumist soovisid mõlema
valla sportlased ning lepiti kokku, et 14-s karikaturniir toimub
2006.aasta maikuus Maskus.
Pühapäeval tutvustati külalistele Rae valda ja siis mindi vaatama
Tallinna vaatamisväärsusi ning oligi kätte jõudnud aeg öelda jällenägemiseni Maskus.
Korraldaja Jüri SK tänab Rae Vallavalitsust, kes aitas finantseerida külaliste vastuvõtu ja võistlusega seotud kulutusi.
Kalev Pukk
Jüri SK juhatuse esimees

Piljarditurniir Assaku
Toidutares
Juba on tavaks saanud, et enne kevadtööde
algust kogunetakse Assakul piljarditurniirile.
Seekord olid ametlikud osavõtjad ainult
meesterahvad. Väga tublilt mängisid
kogenud meeste vastu kohalikud noored.
Ametlikult osales turniiril 21 osavõtjat,
kellest Kalle Suurekivi (Assaku) tuli pingelisest lõpumängust välja võitjana. Teise koha
sai Margus Valgma (Patika) ja kolmanda
koha
sai
esmaosaleja
Valerionas
Liutkevicius (Patika).
Täname kõiki osalejaid ja kaasaelajaid.
Suured tänud toetajatele Rae Vallavalitsusest
ja osaühingust Jentero.
Oleg Jegorov

Pildil võidukolmik: vasakult Margus Valgma, võitja Kalle Suurekivi ja Valerionas Liutkevicius.
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SPORT
Aja peale sõit

Vanusegrupp kuni 7 – aastased (1 ring)
I
Siim Kiskonen
2,18,44
II Henri Roos
2,18,83
III Karl-Marek Hunaja
2,19,25
Vanusegrupp 8-10-aastased (1 ring)
I
Raiko Gutmann
2,10,26
II Enric Gutmann
2,10,84
III Raid Vellerind
2,15,59
Parim tüdruk: Brigita Piigert 2,23,80
Vanusegrupp11-15-aastased
Poisid (2 ringi):
I
Sergei Sõtšjov
3,41,65
II Margus Koppel
3,57,76
III Marcus Niin
4,03,88
Tüdrukud (1 ring):
I
Eneli Ehrbach
2,07,26
II Kristel Karu
2,07,97
III Merilin Niin
2,10,79
Vanusegrupp 16 ja vanemad (2 ringi)
I Rivo Tamson
3,28,07
II Marko Loor
3,48,30
III Aivar Neimar
3,52,22

Rattaralli läks noortele hästi peale

22.mail

toimus Lehmja tammikus traditsiooniline Rae rattaralli. Noored ratturid võtsid omavahel mõõtu selgitamaks nii kõige kiiremad kui kõige
aeglasemad sõitjad ning kõige meisterlikumad vigursõidus. Võisteldi neljas vanusegrupis,
kus selgitati parimad poisid ja tüdrukud. Kokku osales rallil 36 ratturit vanuses 5 – 35 aastat,
lisaks oli ilus ilm kokku meelitanud ka ligi 50 pealtvaatajat.
Üritust vedas kohapeal aktiivselt volikogu esimees Veigo Gutmann, kelle kaks poega
samuti tubli sõitu näitasid. Ilus kevadilm ning noorte siiras võistlusind andsid korraldajatele
kindlust, et see traditsioon väärib ka edaspidi jätkamist.
Tarmo Gutmann

Vigursõit
Vanusegrupp kuni 7 – aastased k.a.
I
Siim Kiskonen
57,22
II Ivar Veskus
1,02,54
III Henri Roos
1,12,47
Vanusegrupp 8-10-aastased
I
Raiko Gutmann
56,72
II Kerttu Visak
58,52
III Raid Vellerind
58,73
Parim tüdruk:Brigita Gutmann 1,06,17
Vanusegrupp11-15-aastased
I
Kert-Kaarel Noormets
II Arnold Jürisalu
III Sergei Sõtšjov
Parim tüdruk: Merilin Niin

49,64
51,18
51,66
1,02,87

Vanusegrupp 16 ja vanemad
II Marko Loor
III Kristjan Oja

53,65
54,81

Sõit aegluse peale
Vanusegrupp kuni 7 – aastased k.a.
I Siim Kiskonen
43,11
II Ivar Veskus
11,69
III Martin Tuul
9,84
Vanusegrupp 8-10-aastased
I
Enric Gutmann
20,31
II Raid Vellerind
16,67
III Raiko Gutmann
15,62
Parim tüdruk: Brigita Gutmann 9,59
Vanusegrupp11-15-aastased
I Arnold Jürisalu
II Janar Sõlg
III Kert-Kaarel Noormets
Parim tüdruk: Kristel Karu
Vanusegrupp 16 ja vanemad
I Rivo Tomson
II Kristjan Oja
Veigo Gutmann autasustab 11-15 aastaseid parimaid rattureid. Kokku osales rallil 36 noort.

93,3
30,83
21,76
11,6
28,1
19,92

juuni 2005

UUDISED
VARIA

RAE SÕNUMID

23

Maikuus registreeritud sünnid:
1. Roden Riiu
2. Susan Laidvee
3. Maria Jakovleva
4. Oscar Siem
5. Emili Lõiv
6. Agneta Marie Johanson
7. Katriin Kirss
8. Kevin Kais
9. Hanna Helena Dorbek
10.Madleen Pähna

Tammiku pood
Jüris
võtab seoses
kaupluse
laiendamisega
tööle

JUUNIKUU
SÜNNIPÄEVA-LAPSED

Pakume tööd
koristajale Jüris

HERTA-AURELIE AASLAID 93
JAAN TOMINGAS
91
META KASK
TAISSIA JACUKOVICZ
FJODOR AHTAMONOV
EDUARD KUUSE
HERMILDE TAMSALU
ELVIINE RIKMAN
JELENA MASINISTOVA
MELANIE JUSS
AINO KADASTIK

88
87
83
83
82
82
80
80
80

AVRORA ZEGLOVSKAJA
ILMAR HANNUS
VIKTOR MOSSOV
ANTS KAALMA
VALTER KRUUK

75
75
75
75
75

HELVE VÄLI
ANETTA ANTON
VAHUR OOLMANN

70
70
70

AINO KEBA
MILJA ARON
REET MALSROOS
KALJO VALING

65
65
65
65

LJUDMILA GOLUBEVA
IRINA SEEBLUM

60
60

Kasuks tuleb eelnev
töökogemus ja eesti
keele oskus
Info tel 5210885, 5019559,
mail@atpuhastusteenused.ee

MÜÜJA
Info tel 5067665
ja aadressil
Tammiku Pood,
Jüri,
Aruküla tee 7

Palju õnne!
Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda: Auratrükk, Laki tn 12, B-korpus, Tallinn
Toimetaja: Merike Mikk, 605 6762, 5621 8638,
sonumid@rae.ee

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3500 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 10ndaks
kuupäevaks.
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Otsin lapsehoidjat Jürisse
1a6k poisile
alates
septembrist
Tööaeg tööpäeviti kl 9-17
Tasu kokkuleppel
Lisainfo tel 527 6159,
e-mail: mann6@hot.ee

