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9 Rae Kross
esiliigas!

Lastekaitsepäeval kohtume
vastvalminud Kirikukopli pargis
1. juuni on sel aastal üks
meeldejääv ja lõbus päev, mis
mõeldud eelkõige kõigile Rae
valla lastele ja noortele.
Keskpäeval avatakse pidulikult Jüri kiriku vastas üle tee
olev Kirikukopli park, millest
peaks kujunema Jüri uus
vabajakeskus.

Päev algab kell 10 hommikul programmiga,
mis on mõeldud kõige pisematele: osalema
on oodatud algklasside õpilased ja lasteaedade vanemad rühmad. Kirikukopli pargis
saavad kokku tegelased südamelähedasteks
muutunud muinasjuttudest – inetu pardipoeg, vankumatu tinasõdur, Merineitsi ja
Pöial-Liisi on vaid osake kirjust seltskonnast. Kuna käesoleval aastal täitus 200 aastat
maailmakuulsa kirjaniku Hans Christian
Anderseni sünnist, siis on lastekaitsepäeva
läbivaks teemaks armastatud muinasjutuvestja poolt loodud kangelased ja nende
seiklused.
Avalöök antakse lõbusa maastikumänguga. “50 mäng” on kaasahaarav ettevõtmine,
mis sobib igas vanuses lastele. Täringul
veeretatud punktide summa liidetakse ja
enne uut täringuviset tuleb täita ülesanne
vastavalt punktisummale. Ülesanded on peidetud märgistatud maa-alale. Maastikumäng
pakub lastele kehalist tegevust ja samas
arendab nende vaimset külge. 50 ülesande
hulgas on nii salakirjade ja ristsõnade lahendamist, looduse tundmist ning metsatarkusi,
kuid samas ka laulmist, mängimist ja rohkelt
seiklusi. Võidab see võistkond, kes saab
esimesena täis 50 punkti.
“50 mängus” on oodatud osalema kõiki-

Maikuu keskel aitasid vallaasutuse Vaheko töötajad Kirikukopli pargis maha võtta võsa ja
kiduraid puid.

dest Rae valla koolidest (1.-4. klass) ja
lasteaedadest 10-15 liikmelised võistkonnad
klassi või rühma peale. Väiksemad klassid ja
rühmad võivad moodustada ka koondvõistkondi.
Samal ajal on igal lapsel võimalik oma
võimed proovile panna takistusraja
läbimisel, külastada salapärast nõiamoori
telki, saada endale vahva näomaaling, võtta
osa joonistusvõistlusest ja loomulikult on

Jüri Kirikukopli park
730meetri pikkune jooksurada
korvpalliplats
noorte skatepark
laste mänguväljakud
piknikukohad
jalutusrajad
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varuks ka palju üllatusi. Keskpäeval oodatakse kõiki valla elanikke
Kirikukopli pargi pidulikule avamisele. Puid on lubanud istutama
tulla Rae vallavolikogu esimees Veigo Gutmann ja Rae vallavanem
Raivo Uukkivi.
Peale puude istutamist asuvad tegutsema grafitimeistrid, kes jäädvustavad oma loomingu katlamaja ümbritsevale betoonseinale.
Võistluses osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine ja kavandite
esitamine. Täpsemad juhised osalemiseks ja registreerimiseks on saadaval Rae valla kodulehel www.rae.ee. Üritusele on lubanud oma õla
alla panna Rae Vallavalitsus, Rae reformikad, AS Elveso ja Hansaviimistluse OÜ.
Kell 17.00 on kõik huvilised oodatud osa saama suve alguse
suurüritusest – Rae Kultuurikeskuses toimub esmakordselt Rae valla
suvetüdruku ja suvepoisi valimine. Osaleda saavad kõik Rae valla
5.-9. klassi õpilased. Oma kandideerimise soovist anna teada Jüri
noortekeskuse noortejuhtidele e-maili teel: raevalla.noortekeskus@mail.ee või helista telefonil 605 6783.
Suvetüdruku ja –poisi valimisel tuleb osavõtjatel läbida kuus
võistlusvooru. Muuhulgas tuleb läbida fantaasiavoor, kus kandidaadid saavad vastavalt oma nägemusele demonstreerida oma andekust
erinevates valdkondades. Kuna lastekaitsepäeva läbivaks teemaks on
muinasjutud, siis tuleb ka suvetüdruku ja suvepoisi kandidaatidel
kehastada end mõneks muinasjutukangelaseks. Lisaks pannakse
proovile kandidaatide esinemisoskus, lavaline liikumine, kiire taiplikkus, julgus ja leidlikkus. Tule ja vali oma soosik, sest koha peal
selguvad ka publiku lemmikud!
Lisaks põnevale võistlusele on publikul võimalus jälgida kaasahaaravat show´d kahe tuntud muinasjututegelase eestvedamisel.
Lavale astuvad aktiivsed noored nii Rae vallast kui mujalt. Kui leidub veel andekaid noori, kes tahaksid lastekaitsepäeval esineda, siis
andke endast kiiresti märku aadressil: raevalla.noortekeskus@mail.ee või telefonil 605 6783.

Lastekaitsepäeva kava:
10.00
10.05
10.15

11.45

Lastehommiku ürituste avamine Kirikukopli pargis
Ühismängud
“50 mäng”, näomaalingud, joonistusvõistlus,
täpsusvisked/takistusrada. Avatud on nõiamoori telk
Jüri kooliteatri etendus
Lastehommiku lõpetamine

12.00
Kirikukopli pargi avamine ja puude istutamine
12.00-16.30 Grafiti võistlus
17.00
17.10
17.25
17.35
17.50
18.05
18.15
18.35
18.45
18.55
19.00
19.20
19.30
19.40

Kultuurimajas suvetüdruku ja
suvepoisi valimise avapidu
Kandidaatide tutvustamine
Rae Huvialakooli liikumisrühm
Fantaasiavoor
Jüri Kooliteatri etteaste
Kullo breikarite etteaste
Jõu- ja ilunumbrid
Peotantsijate etteaste
Küsimuste voor
Jüri lipkonna gaidide luulekava
Vaida tantsutüdrukute etteaste
Ott Leplandi etteaste
Kostüümivoor
Üllatusesineja

20.00
Suvetüdruku ja suvepoisi kroonimine
20.00-22.00 Õhtu jätkub tantsuga
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Hans-Joachim Bäumleri sõnul otsivad nad hooldekodude
rajamisel koostöövõimalusi eelkõige omavalitsuste ja mittetulundusühingutega.

Sakslased tutvustasid
võimaliku uue hooldekodu projekti
Mittetulundusühingu Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
eestvõttel külastasid 20. aprillil Rae valda Saksa konsultatsioonifirma esindajad, kes tutvustasid Eestisse kaasaegsete hool"dekodude rajamise ideed.
Euroopa Liidu standarditele vastavad hooned on mõeldud
vähemalt 80le hooldatavale. “Meie põhimõte on hooldekodudest
rääkides ikkagi see, et ka vanemad inimesed oleksid elu keskel ja
sellest majast kujuneks linnas või vallas sotsiaalse kompetentsi
keskus,” ütles projekti töörühma juht Hans Bäumler.
Esitlusel näidati 120 kohalist Saksamaal toimivat hooldekodu,
kus on olemas nii 12-16 ruutmeetrised toad, väikesed kogunemiskohad, söögitoad kui ka näiteks juuksur, maniküür ja väike
pesumaja.
MTÜ juhi Valter Koppeli sõnul käiakse võimalike tulevaste
hooldekodude projekte uurimas ja tutvustamas vaid neis Eesti
piirkondades, kuhu rahvastikuprognoosi järgi inimesed järjest
rohkem kogunevad. “Sakslastega koostöös arendatava programmi aluseks on nende valdade ja linnade arengukavad, mis näevad
tõepoolest vajadust kaasaegsemate hooldekodude järele,” ütles
Koppel.
Ettevõtjatega kohtumise peateemaks olid vesi ja kanalisatsioon. 17.mail toimus järjekordne ettevõtjate kohtumine vallajuhtidega, kus seekordseks peateemaks oli vee ja kanalisatsioonimajanduse areng vallas.
Arutelul osalesid ka AS Elveso juhid. Põhilise tähelepanu
osaliseks said kiiremini arenevad piirkonnad Rae vallas - nendeks
on Tartu maantee ümbrus ja Lagedi.
Lisaks vee- ja kanalisatsiooniteemadele räägiti ka teistest
aktuaalsetest probleemidest. Neist tähtsaimaks pidasid ettevõtjad
ühistranspordiga seotud küsimusi. Otsustati, et järgmine kohtumine toimubki sellel teemal ning oma tegemistest kutsutakse ülevaadet andma MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht.
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Vallavanem Raivo Uukkivi näitab minister Mailis Repsile, milline hakkab välja nägema Jüri Gümnaasiumi uus hoonetekompleks.

Haridusminister uudistas
Jüri Gümnaasiumi
Päev algas kohtumisega vallavalitsuses, kus räägiti Rae valla
koolide ja lasteaedade hetkeolukorrast ning ka pisut kaugematest tulevikuplaanidest –
lasteaedade ehitamisest Jürisse ja
Peetri külla.
Jüri Gümnaasiumis jätkunud
külaskäigul huvitas ministrit, kui
suure osa koolimaja renoveerimiskuludest on vald nõus enda
kandma võtma, kui palju loodetakse riigiabile. Koolidirektori
Maria Tiro juhtimisel toimus
koolimajas väike ringkäik, minister kohtus õpetajate ning õpilasomavalitsuse liikmetega.
Õpetajatega kohtumisel lubas
minister Mailis Reps, et tähtajalisi töölepinguid pedagoogidega ei
tehta, samuti jääb kõrvale iga viie
aasta tagant toimima pidav atesteerimine. Õppekavadest rääkides

2.aprillil külastas Rae valda haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Kohtumise peaeesmärgiks
oli näidata ministrile ja tema nõunikule Urve
Läänemetsale Jüri Gümnaasiumi praegust
olukorda.

Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse liikmed said ministrilt päris
nelja silma all küsida lahendusi oma probleemidele.

oli minister seda meelt, et kui algklassides võiks olla üsna üheselt
selge, mida ja kui palju laps peab
oskama-teadma, siis gümnaasiumiosas võiks olla suurem osakaal
vaba- ja valikainetel.
Jutuks tuli ka Kooliameti
loomine, õpetajate täiendkoolitussüsteemi taastamine, koolide
rahastamine. “Õpetajate leidmine
kooli jääb tõenäoliselt koolide
konkurentsi küsimuseks. Ma usun,
et palgateema ei ole siin määrav ja
mingit sunniviisilist koolisuunamist ei hakka riik tegema,” ütles
Reps vastuseks Lagedi Põhikooli
direktori Jüri Järviku küsimusele,
kuidas kavatseb ministeerium
lahendada õpetajatepuudust.
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Mõigus avati laste mängutuba

Harjumaa Liinid tõstsid
taas piletihindu ja
muutis bussiaegu
1.maist tõusid Harjumaa Liinide üksikpiletite ja perioodikaartide hinnad. Sõltuvalt
liinist maksab Tallinnast Jürisse sõitmine
nüüd 10-12 krooni (varasema 7-8 krooni
asemel). Tallinnast Vaskjalasse sõitmise eest
tuleb tasuda 14 krooni. Tallinnast saab
Lagedile 10 krooni eest ning Vaita sõites
tuleb olenevalt liininumbrist maksta 16-18
krooni.

Perioodikaartide uued hinnad
on järgmised:
marsruut

23. aprillil oli mängutoas kogupereetendus, kus peategelane Jänes suutis naerma panna
nii päris pisikesed lapsed kui nende vanemad.

Aprilli keskel avas Mõigu kaupluse teisel
korrusel uksed laste mängutuba. Kahe
Jürist pärit ettevõtliku noore naise, Anu
Hinrikuse ja Jaanika Kasaku eestvõttel on
olemas kaks tuba, kus saab käia lastega
mängimas või pidada sünnipäeva.
“Ruumide remondi ja sisustamise
peale kulus 4-5 kuud. Tegime täisremondi
alates akende vahetamisest kuni põrandasoojustuse paigaldamiseni välja,” ütles
Anu Hinrikus. Praegu on mängutoas olemas liuväli, pallimeri, ronimisnurk, tüdrukutele on tulemas kööginurk ja poistele
meisterdamise kohake. Lisaks saab kohapeal uurida raamatuid, mängida lauamänge, joonistada ja pehmete patjade peal
ennast lihtsalt mõnusalt tunda.

Anu Hinrikuse sõnul on lähitulevikus
korraldada ka lasteriiete laat, kus vanemad
saaksid sümboolse hinna eest müüa oma
lastele väikeseks jäänud riideid. Tulevikku
jäävad ka 1-.4. klassi lastele mõeldud
huviringi tegemine ja suurematele lastele
mõeldud tehniktuba, kus saab mängida
televiisori- ja arvutimänge.
Mängutoa kasutamine maksab ühele
lapsele koos vanemaga 35 krooni, vähemalt 3-aastasi lapsi on võimalik jätta ka
pisut kallima tunnihinnaga sinna omapäi
mängima.
Sünnipäeva hinnad algavad 800st
kroonist. Mängutuba on avatud esmaspäevast reedeni 10-17, sünnipäevi peetakse vastavalt kliendi soovile.

Rae vald on ettevõtjate jaoks
järjest atraktiivsem
Harju Maavalitsuse majandusosakonna
andmetel oli 2005. aasta maikuu alguse
seisuga Harjumaal (väljaspool Tallinna)
äriregistrisse kantud 7074 ettevõtjat
(äriühingud ja FIE-d). Viimaste aastate
statistika kohaselt lisandub Harjumaale
igakuiselt keskmiselt 55-65 uut tegijat.
1. jaanuari 2005 seisuga oli äriregistrisse kantud 492 ettevõtjat, kes tegutsevad Rae vallas. See on Harjumaa neljas
tulemus, arvuliselt rohkem on ettevõtjaid
vaid Viimsi ja Harku vallas ning Maardu
linnas.
Ettevõtjate põhitegevusaladest on meie
vallas populaarsemad hulgi- ja jaemüük
(160 ettevõtjat); finants-, kinnisvara-,
üürimis- ja äriteeninduse valdkond (97
ettevõtjat) ning põllumajandus (72 ettevõtjat).

Ettevõtjate arv Rae vallas
2001
2002
2003
2004
2005

266
314
354
402
492

Allikas: Harju Maavalitsuse majandusosakond

Õigusliku vormi poolest paistab Rae
vald teiste omavalitsuste seast esile sellega, et vallas tegutseb 96 füüsilisest isikust
ettevõtjat, osaühinguid on kokku 348 ja
aktsiaseltse 42. Valla piirides tegutsevad
ka 3 täisühingut ja 2 usaldusühingut.

Tallinn-Jüri
Tallinn-Kurna
Tallinn-Vaskjala
Tallinn-Rae
Tallinn-Veetorni
Tallinn-Patika
Tallinn-Lagedi
Tallinn-Lehmja
Tallinn-Pildiküla
Tallinn-Vaida

endine
uue
30päevase 30päevase
kaardi hind kaardi hind
200 kr
230 kr
200 kr
230 kr
200 kr
230 kr
200 kr
230 kr
200 kr
230 kr
200 kr
230 kr
200 kr
230 kr
140 kr
165 kr
140 kr
165 kr
240 kr
280 kr

22. aprillist muutusid ka
järgmised sõiduajad:
Liinil 121 Tallinn-Lehmja-(Järveküla)Pildiküla-(Kurna)-Jüri-Pajupea jäid ära väljumised Balti jaamast kell 05.55 ja Pajupealt
kell 06.40. Lisandusid väljumised tööpäevadel Balti jaamast kell 06.30 ja Pajupealt
kell 07.20.
Liinil 135 Tallinn-Lehmja-Pildiküla-JüriPajupea-Aruküla-Peningi-(Raasiku-Anija)Pikavere hakkab seni ainult laupäeval Balti
jaamast kell 07.35 väljunud buss sõitma ka
pühapäeval. Samuti hakkab pühapäeval kell
08.55 väljuma buss Pikaverest Tallinna.
Kõige operatiivsemalt saab infot
Harjumaa Liinide sõidugraafikute ja jooksvate muutuste kohta ettevõtte koduleheküljelt aadressiga www.atko.ee/harju.
Valla koduleheküljel www.rae.ee toimunud transpordi kasutamise teemalisele küsitlusele vastas 230 inimest.
Neist 86 inimest ehk 37% kasutab ühistranspordist põhiliselt Harjumaa Liinide
teenuseid. Nii Galatoni kui Vilanderti
marsruuttaksode teenuseid kasutab võrdselt 20% vastanutest ehk mõlemal juhul
46 inimest. Rongi mainis oma põhilise
ühistranspordivahendina 13 inimest ehk
6% vastanutest ning 39 inimest ehk 17%
ei kasuta üldse ühistransporti.
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Ülevaated vallavalitsuse istungitest
Vallavalitsuse 19.aprilli istungi päevakorras oli 38 punkti.
Päevakorra viienda punkti juures osales külalisena Terje Papp.
z Otsustati korraldada avatud pakkumismenetlusega riigihange
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja juurdeehituste ehitaja
leidmiseks. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati abivallavanem Meelis Kasemaa. Pakkumised esitada hiljemalt 23.mail
2005 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub 23.mail 2005 kell
12.15. Pakkumiste avamiseks ja hindamiseks moodustati 8-liikmeline komisjon: vallavanem Raivo Uukkivi (esimees), abivallavanemad Meelis Kasemaa ja Enn Mänd, volikogu esimees Veigo
Gutmann, volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimees
Endel Albin, Arengu- ja planeerimisameti juhataja Kaie Narro ja
vanemspetsialist Enno Harmipaik ning Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro.
z Otsustati korraldada avatud pakkumismenetlusega riigihange
Rae Kultuurikeskuse rekonstrueerimise ja juurdeehituse ehitaja
leidmiseks. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati abivallavanem Meelis Kasemaa. Pakkumised esitada hiljemalt 23.mai
2005 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub 23.mail 2005 kell
14.15. Pakkumiste avamiseks ja hindamiseks moodustati 8-liikmeline komisjon: vallavanem Raivo Uukkivi (esimees), abivallavanemad Meelis Kasemaa ja Enn Mänd, volikogu esimees Veigo
Gutmann, volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimees
Endel Albin, Arengu- ja planeerimisameti juhataja Kaie Narro ja
vanemspetsialist Enno Harmipaik ning Rae Kultuurikeskuse
juhataja kt Kristi Aru.
z Otsustati välja kuulutada lihtmenetlusega riigihange Jüri
Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja juurdeehituse ehituse
omanikujärelvalve teenuse osutaja leidmiseks. Kutsed pakkumismenetlusest osavõtuks otsustati esitada järgmistele äriühingutele,
kes varasematel aastatel analoogsetes hangetes on korrektselt
täitnud hangete tingimused: OÜ KPSR Konsult, AS Telora-E,
AS Vallikraavi Kinnisvara. Pakkumiste avamiseks ja hindamiseks moodustati 5-liikmeline komisjon: abivallavanem
Meelis Kasemaa (esimees), abivallavanem Enn Mänd, Arenguja planeerimisameti vanemspetsialist Enno Harmipaik, Arenguja planeerimisameti arhitekt Andres Mänd ning Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro.
z Otsustati välja kuulutada lihtmenetlusega riigihange Jüri
Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja juurdeehituse ehituse projektijuhi teenuse osutaja leidmiseks. Kutsed pakkumismenetlusest
osavõtuks otsustati esitada järgmistele äriühingutele, kes varasematel aastatel analoogsetes hangetes on korrektselt täitnud
hangete tingimused: OÜ KPSR Konsult, AS Telora-E, AS
Vallikraavi Kinnisvara. Pakkumiste avamiseks ja hindamiseks
moodustati 5-liikmeline komisjon: abivallavanem Meelis
Kasemaa (esimees), abivallavanem Enn Mänd, Arengu- ja planeerimisameti vanemspetsialist Enno Harmipaik, Arengu- ja planeerimisameti arhitekt Andres Mänd ning Jüri Gümnaasiumi
direktor Maria Tiro.
z Arutati Terje Papi taotlust sponsorlepingu sõlmimiseks. Otsustati
anda ühekordset toetust 10 000 krooni ning juhul, kui Oliver
Papp saavutab MM-il 1.-3. koha, maksta veel täiendavalt 10 000
krooni.
z Otsustati maksta ühekordset toetust 16le inimesele küttepuude,
prillide ja ravimite ostmiseks.
z Anti luba alaealisele kuuluva vara koormamiseks.
z Anti avaliku ürituse korraldamise luba MTÜle Step Arendus
tantsuvõistluse “Vaida kevad 2005” läbiviimiseks 15.mail 2005
Vaida Põhikooli spordihoones. Lubati Rae külal läbi viia jaanituli algusega 22.juunil 2005 kell 20.00, üritust otsustati toetada
6500 krooniga.
z Rae Vallavolikogu poolt määratud veopiirkonnas korraldatud
jäätmeveo vedaja leidmiseks avaliku konkursi edukaks pakku-

z

z

z

z
z

miseks tunnistati AS Cleanaway pakkumine. Kokku osales 4
pakkujat. Uued jäätmeveo hinnad ilmuvad maikuu Rae
Sõnumites.
Anti nõusolek FIE Tatjana Levinale tegutsemiseks jaekaubanduse tegevusalal (värske kala müük) Jüri alevikus Aruküla tee 7
esisel territooriumil ning Vaida alevikus Vana-Tartu mnt 19
esisel territooriumil.
Otsustati muuta vallavalitsuse 29.märtsi 2005 korraldust nr. 369
seoses sõnastuse täpsustamise vajadusega. Algatati kahe kinnistu, Lagedil olevate Kuuse tn.7 ja Kopli tee 8 detailplaneeringud
ning kinnitati lähtetingimused. Kinnitati projekteerimistingimused, mis seotud Kadaka küla Otsa kinnistu ja Pajupea küla
Pulga kinnistuga. Anti välja 9 ehitusluba. Otsustati muuta ehitisregistris veel püstitamata ehitise olulisi tehnilisi andmeid vastavuses esitatud muudatusprojektiga maaüksusel Aruküla tee
32b, Jüri alevik.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Sikeldi A-22 maa
ning määrati selle maa eest kompensatsioon. Tehti otsus õigusvastaselt võõrandatud Nurga maa tagastamise ja ostueesõigusega
erastamise võimaldamise kohta. Jagati neli katastriüksust väiksemateks osadeks: Hindreku ja Poolaku kaheks, Turu III üheksaks
ja Sinikivi 24ks katastriüksuseks. Otsustati muuta vallavalitsuse
12. detsembri 2001 korraldust nr. 1701 seoses maa suuruse muutumisega.
Arutati volikogu määruse eelnõud Rae valla külavanemate statuudist, toimus selle esimene lugemine.
Kohapeal algatatud asjade seas anti välja 3 kasutusluba.

Vallavalitsuse 26. aprilli istungi päevakorras oli 39 punkti.
Külalisena osalesid istungil esimese päevakorrapunkti juures
audiitor Jaak Annus, AS ELVESO juhataja Toomas Heinaru ja
Rahandusameti juhataja Rita Abel.
z Arutati AS ELVESO 2004. aasta majandusaasta aruannet.
z Kuulutati välja avatud pakkumisega riigihange Laste tänava
rekonstrueerimiseks. Riigihanke vastutavaks isikuks määrati vallaasutuse Vaheko direktor Jaan Hiio. Pakkumised esitatakse
hiljemalt 30.maiks 2005, nende avamine toimub samal päeval.
Pakkumiste avamiseks ja hindamiseks moodustati 7-liikmeline
komisjon: vallavanem Raivo Uukkivi (esimees), abivallavanem
Enn Mänd, vallasekretär Rita Dimitrijev, Enno Harmipaik ja
Lembit Vares Arengu- ja planeerimisametist, vallaasutuse
Vaheko direktor Jaan Hiio, Jüri Arenduse OÜ juhatuse liige
Vello Must ja Vaheko sekretär Elvi Raidma.
z Anti nõusolek Balcas Eesti AS-i vee erikasutusloa taotlusele.
z Kinnitati projekteerimistingimused Lagedi aleviku Liiva tn. 1 ja
Aaviku küla Oagu kinnistutele ehitusprojektide koostamiseks.
Kinnitati Tuulevälja küla Mätliku II kinnistu detailplaneeringu
lähtetingimused. Võeti vastu ja otsustati avalikustada Järveküla
küla Aasa I ja Kalmu III kinnistute detailplaneeringud. Otsustati
kehtestada Peetri küla Allika III kinnistu detailplaneering.
z Volikogusse otsustati saata 8 eelnõud, kuus neist puudutasid
detailplaneeringute algatamist (Aaviku küla Vana-Aaviku 15,
Assaku aleviku Alla kinnistu, Järveküla küla Inno_II, Rae küla
Tammeraja-III, Vaskjala küla Kureniidu ja Ülejõe küla Ole kinnistud). Üks eelnõu puudutas detailplaneeringu kehtestamist,
teemaks Aaviku küla Vana-Aaviku 14-1 kinnistu. Volikogusse
saadeti ka eelnõu, mis puudutab munitsipaalmaa koormamist OÜ
Jaotusvõrk kasuks.
z Anti välja 6 ehitusluba. Otsustati muuta vallavalitsuse 1999. aastast pärit korraldust, mis puudutab Veneküla külas Aaviku 20
asuva maa ostueesõigusega erastamist ja 1995. aasta korraldust,
mis puudutab Jüris Aruküla tee 59A teenindusmaa määramist.
Tehti otsused maa ostueesõigusega erastamise kohta aadressidel
Aruküla tee 65, 67 ja 77. Muudeti Lagedi aleviku Killustiku 10
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aadress, uus aadress on Killustiku 10A. Maa ostueesõigusega
erastamist toetati aadressidel Lagedi alevik Killustiku 10 ja 10A.
Otsustati maksta ühekordset toetust 19le inimesele põhiliselt
ravimite, toiduainete, abivahendite ostmiseks. Jüri Gümnaasiumi
abiturientidele otsustati igaühele maksta toetust 300 krooni.
Toimus volikogule esitatava määruse eelnõu II lugemine, eelnõu
puudutab Rae valla aleviku- ja külavanema statuuti.
Arutati MTÜ Jüri Jahimeeste Seltsi korduvat avaldust seoses
ametliku aadressi taotlusega, seda ei toetatud. Kuulati ära Enn
Männi info Jüri Raamatukogu juhataja avalduse kohta. Toetati
viie külavanema taotlust Rae valla põhjapiirkonna kevadpeo korraldamiseks summas 2600 krooni. Arutati Evelyn ja Veiko
Velbergi taotlust poja huvitegevuse toetamiseks.
Kuulati ära vallasekretäri informatsioon seoses maavanema
järelvalvega, mis puudutas Ago Soasepale hüvitise maksmist.
Vallavanem Raivo Uukkivi tutvustas haridusministri visiidi päevakava, Mailis Reps külastab Rae valda 2.mail.

Vallavalitsuse 3.mai istungi päevakorras oli 34 punkti. Istungil
osales esimese punkti arutelu juures OÜ Adelan Prügiveod juhatuse liige Sergei Leet.
z Otsustati jätta rahuldamata OÜ Adelan Prügiveod poolt
25.aprillil 2005 esitatud vaie korraldatud jäätmeveo konkursi
tulemuse tühistamise ja teiste osalejate pakkumiste
tagasilükkamise kohta.
z Muudeti riigihangete tingimusi nii Jüri Gümnaasiumi kui Rae
Kultuurikeskuse ehitaja leidmiseks, muudatuse põhjuseks olid
kvalifitseerimistingimuste täpsustamine. Otsustati muuta Laste
tänava ehitaja leidmiseks välja kuulutatud riigihanke pakkumise
tähtaega, uus pakkumiste esitamise tähtaeg on 3.juuni 2005.
z Ühekordset toetust otsustati maksta 7le inimesele põhiliselt
ravimite ja küttepuude ostmiseks.
z Otsustati toetada Jüri Gümnaasiumi õpilase Brey Velberki
osavõttu Rahvusooper Estonia Poistekoori koosseisus kultuuriprogrammist Euroopas ja koorikonkursist Viinis 6.–15.juunil
2005 kokku 3000 krooniga.
z Kooskõlastati OÜ Resk jäätmeloa taotlus olmejäätmete veoks
valla haldusterritooriumilt korraldatud jäätmeveoga mittehõlmatud osades.
z Anti välja 5 ehitusluba. Väljastati kasutusluba AS-ile Ühisliising
ja osaühingule Agenor üksikelamu kasutuselevõtuks Peetri külas.
Kinnitati projekteerimistingimused kahel kinnistul (Peetri küla
Vägeva I ja Rae küla Vahesoo 1) vajaminevate ehitusprojektide
jaoks. Otsustati muuta kaht varasemat vallavalitsuse korraldust
seoses maa suuruse ja maksustamishinna muutumisega. Lehmja
külas asuva Kangru III/1 ehitise uueks aadressiks määrati
Põrguvälja tee 31, Lehmja küla.
z Ostueesõigusega maa erastamist otsustati võimaldada kinnistutel
Aaviku 30, Kullaaugu maa, Lepataga maa ja Veski tee 44.
Määrati kompensatsioon õigusvastaselt võõrandatud vara eest.
z Volikogule otsustati esitada seitse eelnõud. Neist neli puudu-

tavad detailplaneeringu kehtestamist (Karla küla Nurga 1) ja
algatamist (Järveküla küla Oruvälja kinnistu maatükid II ja III
ning Rae küla Kiivita 1). Kaks eelnõud puudutavad Haaviku ja
Kivistiku uute katastriüksuste sihtotstarvete määramist. Üks eelnõu puudutab vallavara tasuta võõrandamist, et lubada peremehetu ehitisena arvele võtta Patika külas asuv endise aiandusühistu Patika 4 elektrivõrk.
z Kohapeal algatatud asjade seas toimus eelmisel kuul vallaelanikeks registreerunute vahel loosimine, 1000-kroonise kinkekaardi võitjaks osutus Mari Tikan. Samuti arutati komisjoni
ettepanekuid alevi- ja külavanemate statuudi kohta.
Vallavalitsuse 10.mai istungi päevakorras oli 33 punkti.
z Ühekordset toetust otsustati maksta kahele inimesele.
z Anti luba MTÜ-le GTV Sportum viia läbi Tammiku Rattaralli
22.mail 2005 kella 16.00-st kuni kella 20.00-ni Lehmja tammikus. Samas lubati ka läbi viia Vaida aleviku Jaanipäeva üritus
22.juunil 2005 kella 19.00-st kuni 23. juuni kella 04.00 – ni
Vaida alevikus. Jaanipäeva läbiviimist otsustati toetada 16 000
krooniga.
z Anti 12 ehitusluba ja 1 kasutusluba. Kinnitati üksikelamu projekteerimistingimused Patika külas Patika – 5/28 asuvale kinnistule. Kinnitati detailplaneeringute algatamine ja lähtetingimused
viiele kinnistule: Järveküla küla Otsa 10, Peetri küla Kükita kinnistu ja Undiaugu kinnistu maatükk II, Peetri küla Kükita kinnistu maatükk II, Peetri küla Tammiku 2 ja Vaskjala küla Ujula
tee 2.
z Otsustati jagada Assaku aleviku Turu I kinnistu 15ks uueks
katastriüksuseks, neile määrati ka aadressid. Otsustati tagastada
õigusvastaselt võõrandatud maad Kunnimäe 1 ja Vaida maakoht 1.
z Muudeti vallavalitsuse varasemat korraldust Möldri maa
ostueesõigusega erastamise kohta seoses maa maksustamishinna
muutumisega. Tehti otsus Salu külas asuva Tõnise maa
ostueesõigusega erastamise kohta Jaan Seebile. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse varasem korraldus seoses Sillaotsa talu ehitistele maa suuruse ja piiride määramisega.
z Toimus määruse esimene lugemine, mis puudutab Rae valla
omandis olevate eluruumide üürile andmise üürilepingu vormi ja
tingimusi, erinevate aktide vorme.
z Ei toetatud Rae küla omaette lipu ja vapi kehtestamist ning
vallavalitsus tegi ettepaneku külavanematel sümboolikateema
üldisemalt läbi mõelda.
z Arutati põhimõtteid, milline võiks olla vee ja kanalisatsiooni
liitumistasude hüvitamise juhendi rakendamise kord.
z Arutati volikogu komisjonide ettepanekuid, mis puudutasid külavanema statuuti ning otsustati neid volikogus toetada.
z Kohapeal algatatud asjade seas arutati Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisega seotud riigihanke vaidlustamist ning heakorrakonkursiga Kaunis Kodu seonduvaid teemasid.

Kinkekaardi võidud tulevad üllatusena
Iga kuu esimese istungi viimane punkt tekitab vallavalitsuse istungil väikest elevust,
kuna siis toimub 1000-kroonise Kaubamaja
kinkekaardi loosimine nende vahel, kes on
möödunud kalendrikuul elanikeregistris
märkinud oma uueks elukohaks Rae valla.
3.mai istungil oli loosimine nende vahel,
kes käisid end elanikeks registreerimas aprillikuus. Kokku tuli registri andmete järgi
aprillis valda juurde 55 inimest, enamik neist
elasid enne Tallinnas, aga tulijaid oli ka

Järva, Pärnu, Rapla ja Võru maakonnast.
2.mai seisuga elas Rae vallas 8142 elanikku.
Seekordseks õnnelikuks võitjaks osutus
koos oma perega hiljuti Mõiku kolinud Mari
Tikan. Auhinda vastu võttes ütles 4-aastase
Kristo ja 4-kuuse Kaspari ema, et kinkekaardi saamine oli üllatus, sest varem ei ole suuri
võite peresse tulnud.
Üllataval kombel on peaaegu samasuguseid lauseid öelnud ka eelmiste kuude võitjad, kinkekaardi saamine on tulnud võitjatele

alati rõõmsa ootamatusena. Jaanuarikuus
registreerunutest sai kinkekaardi Peetri külas
elav Raul Rannaste, veebruarikuu eest Henry Prits ja märtsikuu eest Merle Mägi.
Aasta lõpus toimub kõigi vahel, kes registreerivad 2005. aasta jooksul elanikeregistri järgi end Rae valla kodanikeks, suurem
üldloosimine, mille peavõidu väärtus on
10 000 krooni.
Aasta lõpuni toimub igakuine 1000krooniste kinkekaartide loosimine.
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Rae Vallavalitsuse poolt algatatud detailplaneeringud:
z Ülejõe külas asuva Ole kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 417.
z Vaskjala külas asuva Kureniidu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 416.
z Rae külas asuva Tammeraja-III kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 415.
z Järveküla külas asuva Inno-II kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 414.
z Assaku alevikus asuva Alla kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 413.
z Aaviku külas asuva Vana-Aaviku 15 kinnistu detailplaneering Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 412.
z Rae külas asuva Kiivita 1 kinnistu detailplaneering Algatatud
Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 411.
z Järveküla külas asuva Oruvälja kinnistu maatüki III
detailplaneering Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005
otsusega nr 410.
z Järveküla külas asuva Oruvälja kinnistu maatüki II
detailplaneering Algatatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005
otsusega nr 409.
z Vaskjala külas asuva Ujula tee 2 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 10.mai 2005 korraldusega
nr 584.
z Peetri külas asuva Tammiku 2 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 10.mai 2005 korraldusega nr 583.
z Peetri külas asuva Küti kinnistu maatüki II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 10.mai 2005 korraldusega nr 582.
z Peetri külas asuva Kükita kinnistu ja Undiaugu kinnistu
maatükk II detailplaneering Algatatud Rae Vallavalitsuse
10.mai 2005 korraldusega nr 581.
z Lagedi alevikus asuva Kopli tee 8 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 19.aprilli 2005 korraldusega
nr 489.
z Lagedi alevikus asuva Kuuse tn 7 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 19.aprilli 2005 korraldusega
nr 488.
z Lagedi alevikus asuva Tehase tee 1 kinnistu ja Karla küla
Kalmari kinnistu detailplaneering Algatatud Rae Vallavolikogu 21.detsembri 2004 otsusega nr 334.
Kehtestatud on järgmised detailplaneeringud:
z Aaviku külas asuva Vana-Aaviku 14-1 kinnistu detailplaneering Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr
420. Detailplaneeringuga on Vana-Aaviku 14-1 kinnistu 3500 m2
suurusele maa-alale kavandatud 2 üksikelamumaa sihtotstarbega
krunti.
z Karla külas asuva Nurga 1 ja Nurga kinnistu osa (Nurga 4
kinnistu) detailplaneering Kehtestatud Rae Vallavolikogu
10.mai 2005 otsusega nr 419. Detailplaneeringuga on kavandatud 2 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunti, 1 tootmismaa
sihtotstarbega krunt alajaama ehitamiseks ja 1 transpordimaa
sihtotstarbega krunt avaliku kasutusega teerajamiseks.
Planeeritava ala suurus on 7,82 ha.
z Limu külas asuva Kesa kinnistu detailplaneering Kehtestatud
Rae Vallavolikogu 10.mai 2005 otsusega nr 418. Detailplaneeringu kohaselt on kinnistule kavandatud 33 elamumaa sihtotstarbega krunti, 1 avaliku kasutusega teekrunt, 4 tootmismaa sihtotstarbega tehnorajatiste ehitamiseks ja 2 üldmaa sihtotstarbega
krunti puhkeala ja lastemänguväljakute rajamiseks. Planeeritava
ala suurus on 14,63 ha.
z Peetri külas asuva Allika III kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.aprilli 2005 korraldusega nr
520. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse kinnistule 10 uut
krunti: 5 üksikelamukrunti, 1 elamumaakrunt, 2 transpordimaa
krunti ja 1 ärimaa sihtotstarbega krunt. Planeeritava ala suurus
on 1,5 ha.

RAE SÕNUMID

7

Volikogu 10.mai istungit elavdas
arutelu külavanemate teemal
Istungi päevakorras oli 20 punkti, kohal oli 19st volikogu
liikmest 12.
Esimese punktina otsustati täiendada volikogu üht varasemat
määrust, mis puudutas endisele vallavanemale Ago Soasepale
hüvitise määramist. Teises punktis tehti otsus vallavara tasuta
võõrandamise kohta, selleks on Patika aiandusühistus olev lühike
elektriliin, mis antakse Eesti Energiale.
Võeti vastu ka otsus Kurekivi katastriüksuse jagamise kohta.
Kuna ligi 40 ha maatükk jäi enampakkumisel müümata, jagati
kinnistu neljaks tükiks ning pannakse alghinda muutmata uuesti
müüki.
Edasi võeti istungil vastu rida otsuseid, mis puudutasid katastriüksuste sihtotstarbe määramist, detailplaneeringute algatamist
ja kehtestamist. Tehti ka otsus selle kohta, et osaühingu
Jaotusvõrk kasuks koormati munitsipaalmaa isikliku kasutusõigusega.
Kõige elavamat arutelu tekitas Rae valla aleviku- ja külavanema statuudi esimene lugemine. Kuigi volikogu komisjonid olid
teinud mitmeid parandusettepanekuid (külavanem võib olla ka
18-aastane, mitte 21-aastane; külavanemal on kohustus, mitte
õigus koguda küla ajalugu jms), millega vallavalitsus ka nõustus,
kujunes arutelu volikogu saalis üllatavalt pikaks. Põhiküsimuseks
jäi, kas ja kui suur peab olema külavanemat valiv kvoorum. Kuna
üksmeelele ei jõutud, määrati uus parandusettepanekute esitamise
aeg ja statuuti arutatakse jälle juunikuisel volikogu istungil.

Otselülitus volikogu saali
“Küla- ja alevikuvanem on nagu sideohvitser.”
Tarmo Klaari arvamus,
millega ta toetas mõtet, et külavanema statuudi
vastuvõtmisega ei peaks üleliia kiirustama, kui
kvoorumiküsimuse osas pole lõplikku selgust
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Korraldatud
olmejäätmete vedu
Rae vallas
Rae vald on üks Eesti vähestest omavalitsustest, kus on
läbi viidud jäätmeseaduses
ette nähtud avalik konkurss
korraldatud jäätmeveo vedaja
leidmiseks.
Konkursi eesmärgiks on leida soodsaima
hinnaga olmejäätmete koguja ja nõuetekohasesse sorteerimise ettevõttesse vedaja
järgnevaks kolmeks aastaks. Pakkumised
esitasid OÜ Adelan Prügiveod, AS Vaania,
AS Ragn Sells ja AS Cleanaway.
Kõik esitatud pakkumised vastasid
nõuetele. Pakkumiste hindamisel osutus
kahe suure prügifirma tasavägise heitluse
tagajärjel võitjaks AS Cleanaway.
Pakkumiste avamise järgselt saabus
vallavalitsusele ka ühe pakkuja poolne vaie.
OÜ-s Adelan Prügiveod tekkis kahtlus, et
kas ikka võitja pakkumine on majanduslikult
põhjendatud või on tegemist dumpinguga.
Võidupakkumise teinud ettevõtte tühjendushinnad enamkasutatavate konteinerite
osas olid tõesti suhteliselt soodsad, samas
küündisid need ülejäänud konteinerite lõikes
lubatud piirhindadeni.
Vallavalitsus leidis, et vaie ei ole põhjendatud, sest kaks paremat pakkujat pakkusid
suhteliselt sarnaseid hindu. Need pakkujad
on Eesti turul suurima turuosa ja ilmselt ka
suurima kogemusega, seega pole vallavalitsusel õigust kahelda pakutud hindade õigsuses. Liiati on need hinnad tarbijale tunduvalt soodsamad nii kehtestatud piirhindadest
kui ka vallas kehtivatest tänastest teenuse
hindadest.

Mis saab edasi?
Võitjaks osutunud ettevõttega sõlmib Rae
Vallavalitsus lepingu. Selle lepingu lisaks on

Korraldatud jäätmeveoga kohustuslikult liituvad alad Rae vallas: Jüri, Lagedi, Vaida ja Assaku
alevikud ning küladest Peetri, Järveküla, Pildiküla, Kurna, Lehmja, Karla, Rae, soodevahe,
Veneküla, Ülejõe, Kadaka, Kopli, Tuulevälja, Vaskjala, Pajupea.

omakorda leping, mille sõlmib AS
Cleanaway kõikide veopiirkonda jäävate klientidega (vt. juurdelisatud kaart). Lepingu
mittesõlmimine ei vabasta igakuise arve
saamisest, lepingus on lihtsalt võimalus leppida kokku konteineri suuruses, tühjendamise perioodis, tühjendamise kuupäevas,
konteineri asukohas jne.
Teenuse osutamise ettevalmistamiseks
antakse AS-ile Cleanaway aega kuni
01.08.2005.a. See aeg on ettenähtud klientidega lepingute sõlmimiseks ja ka konteineripargi vajaduse väljaselgitamiseks.
Lõplik lepingute sõlmimine toimub kahe
nädalase jooksul Rae vallamajas, kus AS
Cleanaway esindajatele eraldatakse omaette
ruum.
Kuni 01.08.2005.a. kehtivad Rae vallas
korraldatud olmejäätmete veo piirkonnas

tänased veolepingud, alates 01.08.2005.a.
need lepingud enam ei kehti. Rae vald teavitab sellest ka kõiki tänaseid teenuse pakkujaid.

Millele tasuks tähelepanu
pöörata lepingu sõlmimisel
AS-iga Cleanaway?
Vallavalitsus on kaardistanud kehtestatud
veopiirkonnas olemasolevad konteinerid.
Enamlevinuteks osutusid 240-liitrine, 600liitrine ja 2500- liitrine konteiner. Nende
konteinerite tühjendushind oli ka võitja selgitamisel kõige tähtsam hinnakriteeriumi
komponent. Seega on soovitatav NÕUDA
lepingu sõlmimisel just neid konteinereid ja
ärge laske endale “soovitada” teisi.
Ettevõte on kohustatud sõlmima lepinguid ka kliendile kuuluva konteineri tühjen-
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Konkursi tulemused võrdlevalt täna kehtivate
hindadega:
Konteineri Volikogu
suurus, l kehtestatud
piirhind
140
48
240
55
370
75
600
80
800
84
2500
250
4500
435

Pakkujate poolt pakutud hind/täna
AS
OÜ
AS CleaVaania
Adelan
naway
Prügiveod
47/45
46/65
48/48
47/52
52/70
36,18/55
74/54
69/70
75/66
67/69
76/96
62,13/76
83/82
84/110
84/89
235/266
244/270 211,22/258
434/435
413/490
435/447

kehtiv hind
AS Ragn
Sells
36,60/46,2
39,95/61,6
47,20/65,40/109
82/126
215,2/319
315/539

Teenustasu paberi ja kartongi puhul
Jäätme
mahuti
suurus
600 l
2500 l
4500 l

AS
Vaania

OÜ
Adelan
Prügiveod
0
39
0
105
0
154

AS Cleanaway

AS Ragn
Sells

0
0
0

0
0
0

AS Cleanaway

AS Ragn
Sells

25
30
40
42
42
165
212

16,10
18,50
38,35
40,40
45,60
124,35
150,40

Jäätmemahutite üürihinnad
Jäätme
mahuti
suurus
140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
2500 l
4500 l

AS
Vaania
25
30
45
55
55
170
195

OÜ
Adelan
Prügiveod
25
25
35
42
42
130
220

Jäätmemahutite müügihinnad (ei arvestatud
hindamiskriteeriumina)
Jäätme
mahuti
suurus
140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
2500 l
4500 l

AS
Vaania
850
950
1730
1950
2300
8300
9200

OÜ
Adelan
Prügiveod
950
950
1500
2000
2000
7000
7500

AS Cleanaway

AS Ragn
Sells

770
890
1250
1770
2040
6140
7800

619,50
726,50
1768
1768
1982,2
7994,5
8242,30

damiseks. Põhjendatud ei ole nõue, et konteineri peab rentima
ettevõttelt. Ettevõte peab vastavalt pakkumise kutse tingimustele ka
konteinereid puhastama.
Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada, kui avastatakse mingeid
kõrvalekaldeid võrreldes pakkumise kutse dokumentidega. Näiteks
kui jäätmeid ei viida sorteerimiseks ja ringlusse saatmiseks piirkonnas olemasolevasse ja vastavalt varustatud jäätmete sorteerimise
ettevõttesse.
Samuti kui ettevõte rikub mingeid nõudeid suhtlemisel klientidega ja/või surub peale tingimusi, mis on Rae valla õigusaktides kirjeldatuga vastuolus. Seega tuleb niisuguste asjaolude ilmnemisel koheselt võtta ühendust vallavalitsusega ja anda neist kõrvalekalletest
teada.
AS Cleanaway ja klientide vahel sõlmitav leping on loodetavasti
juunikuu lõpuks olemas ka valla kodulehel aadressiga www.rae.ee
ning hiljemalt juulikuus hakatakse klientidega lepinguid sõlmima.
Raivo Uukkivi
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Intervjuu Rae vallavalitsuse
keskkonnajärelevalve inspektori
Peeter Liinsooga
z Kui palju esineb Rae vallas keskkonnaalaseid õigusrikkumisi?
Alates 3. jaanuarist, kui valda tööle tulin, olen avastanud ligi 70
keskkonnaalast õiguserikkumist, nendest olen ise menetlenud üle
50 väärteo.
Üheksa tükki on neist lõpetatud, kuna õiguserikkujad on oma
väärkäitumisest aru saanud ning rikkumise põhjuse likvideerinud). Minu tegevuse üldine suund on mitte täita valla eelarvet
trahvirahaga, vaid luua inimestes arusaam, et:
z selline tegevus on vale,
z selline tegevus on ebaseaduslik,
z selline tegevus kahjustab keskkonda, milles me ise elame,
z sellise tegevusega kahjustatakse teiste eraomanike huvisid.
Näiteks kui Jüris teeb keegi remonti ja viib siis ehitusjäätmed kuhugi Kurna külla metsa alla võõra talu maale,
peab prügihunniku koristama selle maa omanik,
z sellise tegevusega kahjustatakse teiste omanike huvisid.
Näiteks kui Jüris teeb keegi remonti ja viib siis ehitusjäätmed Kurna külla metsa alla valla- või riigimaale
koristab prügihunniku vald. See omakorda tähendab, et vallal on vähem ressursse teha midagi kasulikku.
z Kui suured on trahvid neile, kes tõesti kallutavad oma
prügi lihtsalt metsa alla?
Jäätmeseaduse rikkumise eest saab füüsilist isikut karistada kuni
300 trahviühikut ehk siis kuni 18 000 krooni ning juriidilist isikut
kuni 50 000 krooni ulatuses. Seni pole veel kedagi karistatud
trahvi määramisega. Kui mõni jääb teist korda vahele või saab
hakkama keskkonda eriti reostava teoga, tuleb ka rahaline karistus.
Trahvimisest olulisem on see, et inimesed peavad eneses selgusele jõudma, mida nad tahavad - kas puhast või saastatud loodust ja koduümbrust. Iga inimene saab selleks midagi ära teha.
Näiteks, kui on olemas mingi koht vallas, kuhu pidevalt
ladestatakse ebaseaduslikult jäätmeid ning on inimesed, kes
elavad antud piirkonnas ja on seesugusest tegevusest ilmselgelt
häiritud ja pöörduvad valla poole, siis mida saab vald teha? Minu
ülesanne on tuvastada, kes jäätmed ladustas. Selleks peab
inspektor ladustaja kas ise kätte saama (ja sundima teda koristama ja/või määrata karistus)karistada või tunnistajate abiga süüdlase tuvastama (et siis sundida koristama ja/või karistada). Ma ei
agiteeri kedagi hakkama pealekaebajaks, aga ainult koostöös
saame vähendada kuritegevust ja muuta valla puhtamaks.

Inetu näide selle kohta, millist pilti võivad keskkonnainspektori
silmad iga päev kohata.
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Külades toimusid kevadised koristustalgud
Aprillikuus toimusid enamikes külades ka
koristuspäevad. Suurem kevadine praht
koristati koos valla allasutuse Vaheko ja vallavalitsuse abiga ära näiteks Peetri, Urvaste,
Salu, Järveküla, Pildiküla, Limu ja Aaviku
külast ning Mõigust.
Suurem heakorrapäev toimus 7.mail Rae
külas ning koristustööd on plaanis ära teha
ka Aruvalla, Vaidasoo külades ning Vaida ja
Assaku alevikes.
Mõigus toimus suur koristuspäev
24.aprillil.
“Kohal oli ligi 40 inimest, kelle abiga tegime korda mänguväljaku ja staadioni
ümbruse. Koristusvahendid olid inimestel
kaasas, kokku kogusime ligi 30 suurt
prügikoti täit prahti. Lapsed said tänutäheks
süüa kommi ja juua limonaadi,” ütles Viitak.
Mõigu talgutel osales ka palju noori inimesi,
foto keskel ürituse eestvedaja Velor Viitak.

KONKURSS “KAUNIS KODU”
Rae Vallavalitsus kuulutas 12.aprillil
heakorrataseme 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!!!

Karuputke tõrje nii riigi kui valla abil
Sel aastal korraldab Keskkonnaministeerium Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projekti raames ulatuslikke tõrjetöid
karuputke võõrliikide tõrjeks. Projekti eelarve on 2 miljonit krooni,
mille raames läheb tõrjumisele vähemalt 774 eelvalitud kolooniat.
Kuna eelarve on piiratud, siis on tegemist väiksemate kolooniatega.
Tõrjet viiakse läbi nii, et käsipritsidega toimub mürgitamine ja
labidatega lõigatakse läbi juured. Kus seda teha ei õnnestu, soovitatakse kasutada seemnete kogumise meetodit. Esimene tõrjeetapp
viiakse läbi eeldatavalt mai lõpus- juuni alguses, teine juuli esimesel
poolel.
Kahjuks ei hõlma Keskkonnaministeeriumi tõrjetööde programm
kõiki Rae valla suuremaid kolooniaid, vaid piirdutud on 17 väiksema
kolooniaga. Suuremate kolooniate tõrje jääb jällegi valla ülesandeks,
vastasel juhul oleks kahe eelmise aasta tõrjetööd tehtud ilmaasjata.
Abivallavanema Meelis Kasemaa sõnul taotles vald ka sel aastal
KIKist tõrje tegemiseks toetust, kuid raha ei eraldatud.
Kuna mitmed kasvukohad asuvad eramaadel, siis palume tõrjetööde tegijatesse mõistvat suhtumist ning probleemide korral teavitage koheselt Rae Vallavalitsuse keskkonnateenistust telefonil 6056
781. Samal numbril saab informatsiooni ka tõrjetööde teostajate ja
täpsemate asukohtade kohta.
Ege Kibuspuu, keskkonnaspetsialist

Ohtlike jäätmete reid oli edukas
30.aprillil toimus AS MASP poolt läbiviidud ohtlike jäätmete kogumise reid, mille käigus koguti tunduvalt rohkem jäätmeid kui eelmistel aastatel. Kuues erinevas kogumiskohas käinud väikebuss kogus
näiteks kokku 530 kilo värvijäätmeid ja 430 kilo akumulaatoreid.
Lisaks sellele tõid inimesed 190 kilo kemikaale ja 78 liitrit õlijäätmeid. Väikebussi toodi ka 100 grammi elavhõbedat, 56 elavhõbedalampi ja 9 kilo aegunud ravimeid, AS MASP vedas ära 13
kineskoopi ja 12 külmikut.
Kõigil Rae valla elanikel, kellel ei olnud võimalik oma ohtlikke
jäätmeid kogumisreidi päeval tuua, võivad need viia Jüris Alexela
tankla juurde neljapäeviti kell 16.30-19.30 ja laupäeviti kell 11.0014.00. Vaidas tuleb ohtlike jäätmete äravedu leppida eelnevalt kokku
telefonidel 603 5116 ja 5645 6749.
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Koolide keskkonnanädalad andsid
kõigile uusi teadmisi
Lehmjal jälgiti
keskkonnanädalal
kodudes veetarbimist

Lagedi Põhikoolis
pühendati keskkonnahoiule terve kuu

Küsimustele vastab Lehmja Põhikooli
õpetaja Peeter Sipelgas

Lagedil algas keskkonnahariduseprojekt
aprillikuu alguses, kui kuulutati välja
fotokonkurss Pirita jõest. Klounid Piip ja
Tuut juhatasid oma etendusega sisse nii
joonistamis- kui plakatikonkursi. Lisaks
toimus koolis kirjandusliku omaloomingu
võistlus, veeteemat uuriti nii tööõpetuse tundides kui ka näiteks kunstiringis.
Lagedi lapsed osalesid Pirita jõe kallaste
korrastamise talgutel, uurisid vee säästmist,
tegid katseid ja koostasid uurimistöid. Päris
pisikesed ehk esimese klassi lapsed tegid
paberist konni, ühistööna valmis suur kalade
pilt ja näputööna said valmis riidest
kalakesed.
Keskkonna kaitsmisega seotud üritused
lõpetaski suur ühisnäitus, viktoriin ning parimate õpilaste autasustamine.
Ka osalevad Lagedi lapsed 19. mail
Paunkülas toimuval Puhta Vee Peol.

z Millised suuremad üritused-ettevõtmised toimusid loodusainete nädala
jooksul?
Lehmja Põhikooli õpilased võtsid kolmandat
aastat osa MTÜ Ökokrati poolt korraldatavast keskkonnahariduse projektist. 11.15.aprillini toimus loodusainete nädal, mille
motoks oli “Säästa vett ja valdi selle
reostust”. Õpilaste koolitamine toimus nii
loodusainete kui klassijuhataja tundides.
Toimus veeteemaliste postrite konkurss.
Igal päeval oli oma teema: näiteks vesimiks ja milleks, vee säästev kasutamine, vee
reostumine. Õpilastel oli ka eelnevalt ülesandeks antud jälgida nädala jooksul pere
veetarbimist ning järgmisel nädalal kasutada
kodus vett säästvalt ja võrrelda saadud tulemusi. Loodusainete nädal lõppes viktoriiniga, mille teemaks oli loomulikult kõik see,
mis puudutas vett.
z Missugust elevust tekitas perekonna
veetarbimise jälgimine nii laste kui
täiskasvanute seas?
See oli tõepoolest päris huvitav tegevus nii
lastele kui ka ilmselt nende vanematele, kes
olid tänu sellele ka meie projekti haaratud.
Lapsed pidid kodudes veemõõtjate abil jälgima nädala jooksul perekonna veetarbimist
(nii sooja kui ka külma vee). Järgmisel
nädalal pidi perekond aga tarbima vett säästvalt vastavalt õpilaste koolist saadud teadmistele ning saadud tulemusi võrreldi
omavahel. Need näitasid, et vee säästev
kasutamine tagab nii majandusliku kui ka
loodusliku kokkuhoiu.
z Kes olid veenädala parimad?
Tublid olid kõik õpilased, kes sellest keskkonnanädalast osa võtsid. Viktoriini paremusjärjestus oli järgmine:
7. klass
9. klass
8. klass

(Priit, Marit, Jorma, Levis,
Marlyn)
(Sander, Jaanus, Lennart,
Marianne, Carmen)
(Maarja, Mirjam, Mikk, Roman
ja Kaisa)

Postrite konkursi parimateks osutusid:
9. klass
(Carmen, Marianne, Helen
ja Riin)
7. klass
(Marlyn, Marit ja Helena)
6. klass
(Kristi)

Lagedi Põhikooli esimese klassi lapsed
tegid ühistööna pildi kaladest.

Tammiku koristamine – Iidse Tammiku koristamine on gümnaasiumi õpilaste jaoks igakevadine traditsioon, tänu sellele osatakse ka ise paremini loodust hoida.

“Puhas vesi” Jüris
Selle aasta aprillis toimus Jüri Gümnaasiumis keskkonnaprojekt “Puhas vesi”. Projektile andis avapaugu klounide Piip ja Tuut
esinemine 12.aprillil kooli 1.-6. klassi õpilastele. Puhta vee teemaline etendus oli õpilastele tasuta.
Järgneva paari nädala jooksul said lapsed
osaleda kunstitööde konkursil. Paljud lapsed
joonistasid klounide etenduse teemalisi pilte,
kuid hulgaliselt oli ka muid veeteemalisi
joonistusi ja plakateid. Kuna joonistusi oli
palju, valisid õpilased-õpetajad välja parimad tööd, mis osalesid näitusel kooli aulas.

Traditsiooniliselt koristati keskkonnaprojekti raames ka Lehmja tammikut. Nende
nädalate jooksul koostasid õpilased ka veeteemalisi referaate ja teabetekste. Nende
ettekandmine toimus 27.aprillil. Projekti
pidulik lõpetamine leidis aset 28.aprillil Jüri
Gümnaasiumi aulas, kus toimus kõikide
osalejate autasustamine ja tänamine. Ühiselt
lauldi selleks projektiks kirjutatud “Puhta
vee laulu”.
19.mail toimub Paunkülas Puhta vee
pidu, kus osalevad ka Jüri Gümnaasiumi
aktiivsemad projektis osalenud õpilased.
Madli Pani
Jüri Gümnaasiumi 6b klass

12

RAE SÕNUMID

POLITSEI

mai 2005

Politseiteated

Kuritegude arv
vallas järjest
kasvab
Rae valla territooriumil pandi käesoleva aasta
esimeses kvartalis toime 74 kuritegu, võrdluseks olgu toodud, et eelmisel aastal registreeriti samas ajavahemikus 56, 2003. aastal
60 ja 2002. aastal 44 kuritegu.
Esimese kvartali jooksul on Rae konstaablijaoskonna piirkonnas
registreeritud 98 kuritegu, mis moodustab ca 15,6 % Ida-Harju
Politseiosakonna territooriumil toime pandud kuritegudest. Eelmise
aasta samal perioodil registreeriti 93 kuritegu ja 2003. aastal 88
kuritegu.
Alaealiste poolt toimepandud kuritegusid oli 2005.aasta I kvartalis Rae piirkonnas 1 (eelmisel aastal samuti 1). Rae konstaablijaoskonna piirkonnas oli teenindatud 66 sündmuskohta ja 163 muud
väljakutset.
Rae konstaablipiirkonnas on probleemiks varavastased kuriteod,
eriti vargused ehitusjärgus olevatest eramajadest, suvilatest ja ehitusobjektidelt. Kuritegusid soodustavateks asjaoludeks on see, et
paljud tänavad on valgustamata ning suvilad ja ehitusobjektid jäävad perioodiliselt järelevalveta.
Piirkonnas on vaja luua varguste vähendamiseks suvilate ja ehitusobjektide omanike ja eramajade elanike initsiatiivil naabrivalve
sektoreid. Esialgu puudub selles osas kodanikepoolne huvi.
Kui rääkida sõidukitest toimunud vargustest, siis I kvartali jooksul on registreeritud 7 vargust sõidukites. Varaste poolt eelistatakse
korterelamute ette pargitud sõidukeid.
Kokku on esimese kvartali jooksul Rae konstaablijaoskonna territooriumil vormistatud 950 väärteomenetlust ja sellest 153 ehk ca
16% on vormistanud Rae konstaablijaoskonna piirkonnatööd
tegevad konstaablid.
Ülejäänud väärteod on enamikus liikluseeskirjade rikkumised,
mis on vormistatud Ida-Harju Politseiosakonna välitöö grupi,
Julgestuspolitsei või Põhja Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve
osakonna politseiametnike poolt.
153 väärteomenetluses on 64 korral piirdutud suulise hoiatusega
(neist 43 juhul alaealiste suhtes); 50 juhul kohaldati menetlusaluse
isiku suhtes kiirmenetlust; 39 juhul koostati väärteoprotokolli (neist
29 juhul alaealiste suhtes), 39 juhul määrati rahatrahv üldmenetluse
korras.
Rae konstaablijaoskonna konstaablite poolt on kõige enam karistatud AS § 70 rikkumiste puhul – 56 korral, sellele järgneb avaliku
korra rikkumine 40 korral. Piirkonna konstaablite poolt tabati 9
roolijoodikut.
Rae piirkonna probleemiks on naabritevahelised suhted, suuremalt jaolt rahu rikkumine kortermajades. Lõbustusasutuste ümbruses – Õnne pubi, motell Karavan läheduses ning Vaida ühiselamus
on fikseeritud avaliku korra rikkumisi ka öisel ajal.
Margo Väina
Ida-Harju politseiosakonna korrakaitsetalituse juhtivkonstaabel

Ajavahemikul 14.aprillist-12.maini registreeriti politseis 21 avaldust
kuriteo kohta.
 29.märtsil varastati Peetri külas veskihoonest tööriistu ja ehitusmaterjale, kahju 53 939 krooni.
 20.aprillil saabusid posti teel avaldused selle kohta, et 12. aprillil
avastati Peetri külas AS Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgule kuuluvate
kahe 3-faasilise elektriarvesti vargused. Tekitatud kahju 2255,40
krooni.
 Ajavahemikul 17.-20.aprillini varastati Rae külas taluõuest 5 roostevabast metallist redelit (5,5 m pikkused), ehitusjärgus oleva maja
juurest seina äärest roostevabad plekitahvlid (2x1,2 m) ja maja
keldrikorruselt roostevabast metallist torusid 45 tk (4m pikad ja
läbimõõt 24 mm).
 Ajavahemikul 20.-21.aprillini varastati Rae vallas Karla külas
pooleli oleva eramaja keldrist järgmised tööriistad: lasernivelliir
“Dewalt” must/kollane; kivilõikaja “Metabo” tumeroheline; metallilõikaja “Metabo” tumeroheline; akutrell “Dewalt” must/kollane; 2
suurt drelli kivi puurimiseks; mootorsaag “Jonsered” punane, plaat
13”; ketassaag “DWG” tumeroheline. Kahju 34 150 krooni.
 21.aprillil varastati Rae külas poolelioleva eramaja garaazhist
muruniiduk Partner, maksumusega 8000 krooni.
 23.aprillil lõi Vaida alevikus ühisjoomise käigus 47-aastane Lembit
noaga näkku 35-aastast Toomast. Kannatanu toimetati PERH
Mustamäe korpusesse. Lembit viidi politseiosakonda kainenema ja
juhtunu kohta aru andma.
 Ajavahemikul 23.-24.aprillini varastati Lagedilt sõiduautolt VW
Bora neli valuvelgedega rehvi.
 23.aprilli päeval varastati Jüris korterist akudrell Bosch ja fotoaparaat Powershot.
 25.aprillil varastati Venekülas asuvast talumajast isiklikud dokumendid ja rahakott.
 Ajavahemikul 29.-30. aprillini varastati Lagedil ehitusjärgus eramu
abihoonest muruniiduk Classic 35, mudel R 484 - B, seeria 5260839.
Kahju 3000 krooni.
 30.aprillil sattusid Falcki turvatöötajad Järvekülas peale vargusele, kui märkasid keset teed seisnud Ford Sierrat, kus sees olid alumiiniumredel, veeboiler 200 l ning autost eemal metsaveerel tööstuslik tolmuimeja “Kärcher”, tikksaag “Metabo”, punast värvi pikendusjuhe. Selgus, et asjad varastati üle tee asuvast ridaelamu
boksist aadressil Järveääre tee 5/3.
 Posti teel saabusid materjalid selle kohta, et Karla külas avastati
AS Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgule kuuluva 3-faasilise elektriarvesti
vargus. Tekitatud kahju 1127.70 krooni.
 Posti teel saabusid materjalid selle kohta, et Jüri alevikus avastati
AS Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgule kuuluva 3-faasilise elektriarvesti
vargus. Tekitatud kahju 1127.70 krooni.
 Posti teel saabusid materjalid selle kohta, et 23. aprillil avastati
Karla külas AS Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgule kuuluva 3-faasilise
arvesti vargus. Tekitatud kahju 1127.70 krooni.
 1.mail tungiti Lagedi alevikus kallale Arlile, kellele tekitati ka kehavigastusi.
 4.mail varastati Jüris ettevõtte ruumidest sülearvutid “IBM” (3tk)
ning “HP”(1tk). Orienteeruv kahju on 130 000 krooni.
 Ajavahemikus 6.-7.maini varastati Jüri alevikus sõiduautolt Nissan
Terrano II esimesed udutuled ning lukustamata ukse kaudu siseneti
sõiduki salongi, kust varastati registreerimistunnistus ja kindlustuspoliis.
 6.mail varastati Peetri külas paiknevast ettevõttest musta värvi 17tolline lcd arvutimonitor, server IBM Netvista M 42 P4-24 GHz41,
(mudel 8305-41G). Kahju kokku 21 225 krooni.
 7.mail varastati Järvekülas sõiduautost Honda kohver, milles olid
ettevõtte dokumendid ja sülearvuti IBM akulaadija. Samas varastati
ka sõiduautost Mitsubishi Galant automakk Blaupunkt.
 10.mail varastati Peetri külas ettevõtte ruumidest 2 sülearvutit ja 1
arvutikorpus. Esialgne kahju 50 000 krooni.
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Turvafirma Falck tegemised Rae vallas aprillikuus
Erakorralised sündmused
 05.04 toimus sissemurdmine Rae külas

Loopera teel Falck Eesti tehnilise valve
kliendile, omanik politseid ei soovinud.
 23.04 palus politsei abi, sest Vaidas VanaTartu maantee 18 oli toimunud pussitamine.
Kohapeal selgus, et maja ukse ees istuval
mehel olid näo piirkonnas nähtavad vigastused. Kutsuti kiirabi, koos politseiga mindi
korterisse, kust leiti kahtlustatav ning samuti relvi ja laskemoona.
 30.04 teatas Järvekülas sõitnud ekipaazh,
et leidis kahtlase sõiduauto Ford Sierra,
mille salongis oli boiler, ehitusredel ning auto lähistel maas tolmuimeja ja tikksaag. Kuna leid oli kahtlane, informeeriti politseid
ning saadeti täiendavalt kohale teine ekipaazh. Ümbruskonnas ringi sõites avastasid
need Järveääre tänaval ehitusjärgus olevad
ridaelamuboksid, mille aknad olid lõhutud.
 30.04 märkas ekipaazh Vaidas metsa ääres
tulekahjut, millest teavitati tuletõrjet.

Anti üle politseile
 07.04 teatas politsei, et Jüris lamab

Aruküla tee ääres meesterahvas. Kohapeal
selgus, et mees oli purjus.
 11.04 seises Rae külas keset teed valge
Toyota Corolla, milles istus purjus seltskond. Alkoholijoobes juht tunnistas, et sõitis
autoga, puudusid ka autodokumendid.
 13.04 oli Vaidas Vana-Tartu mnt 8 juures
pikali maas mees, kes oma sõnade kohaselt
oli saanud peksa ja temalt oli varastatud
rahakott. Kohale kutsuti kiirabi ja politsei.
 23.04 öösel tungis Jüris Aaviku teel mees
une pealt kallale oma abikaasale.
 24.04 hilisõhtul peeti Jüri-Vaskjala vahel
kinni kahtlaselt liikuv Toyota Corolla. Selle
juht oli purjus ja ründas politseid. Kasutati
käeraudasid ja gaasi ning politseile anti üle
kaks noormeest.
 27.04 öösel suitsetasid ja tarbisid avalikus
kohas Vaida noorukid ning irvitasid, et Falck
ei saa neile midagi teha. Kohale kutsutud
politsei viis ühe isiku Ida-Harju politseiosakonda.
 29.04 päeval peeti Jüris kaupluses kinni
kaks last, kes üritasid poest varastada kaupa
koguväärtuses 56.70 krooni.
 30.04 öösel helistas Metsa tänava elanik,
kes teatas, et nende maja ees lärmab ja joob
noortekamp. Kohapeal oli ligi 10-liikmeline
seltskond, mille seast üks noormees väitis, et
oli saanud peksa. Isik oli ka ise joobes ja sõitis motorolleriga.

Muud sündmused:
 03.04 leidis ekipaazh Aaviku külast ava-

riilise Nissan Primera, mille veljed ja esipamper oli puruks sõidetud. Politsei otsib
omanikku.
 04.04 helistas politsei, et kirikupargis ma-

gab maas mees. Mees aeti üles ja juhatati
koduteele.
 05.04 pruukisid Lagedi noored Tiina
kaupluse juures alkoholi.
 06.04 palus päästeamet Lagedi raudteejaama juures abi alaealise süütaja kinnipidamisel.
 08.04 öösel oli kella 03.00-06.50 vahel ära
rüüstatud pikka aega Lagedi raudteejaama
juures seisnud auto. Informeeriti politseid.
 11.04 paluti politseist abi, et seoses põlenguga sulgeda teid ja evakueerida inimesi.
 13.04 oli kaks sõidukit pargitud Lagedi
rippsilla ette ja takistasid jalakäijate liiklemist. Noored vastasid, et kui märki ei ole,
võib kõnniteel parkida. Veerand tundi hiljem
takistasid samad noored liiklust kurvi peal.
Olukorrast informeeriti politseid, kes käis
kohal ja selgitas noortele parkimiseeskirju.
 14.04 kihutasid noored Jüris rolleriga
kõnniteel jalakäijate vahel.

 22.04 tuli kõne Jürist Ristiku tänavalt, et
majast umbes 100 meetri kaugusel põleb
järelvalveta lõke. Kohapeal selgus, et põles
vana kuur, tule kustutas Assaku tuletõrjeüksus.
 24.04 öösel tegi seltskond suure lõkke
Jüris asuva Tammiku poe taha. Kui ekipaazh
kohale jõudis, jooksis seltskond laiali, üks
noormees saadi ka kätte.
 24.04 öösel tuli väljakutse Ellemäele, kus
politsei sõnul üritas noorteseltskond majja
sisse murda. Majas oli noor purjus neiu,
kelle sõnul oli ust noaga lõhutud. Asjaga
tegeleb edasi konstaabel.
 26.04 tuli teade, et Lagedi kooli staadio-il
mängivad endised õpilased, kes on alkoholijoobes, palli.
 27.04 palus Jüri Edu kaupluse müüja abi
oletatava varga tabamisel, vargal õnnestus
ära joosta.
AS Falck Eesti Juhtimiskeskus
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Jüri lapsed on
õpikutes modellideks
Aeg-ajalt tabab Jüri Gümnaasiumi nooremaid klasse rõõmus äratundmine, kui
õpikupiltidelt vaatavad vastu nende endi
koolikaaslased. 1.-3. klassi inimeseõpetuse
õpikus ja töövihikus ning vene koolidele
mõeldud eesti keele õpikus on ridamisi kohti
ja tegelasi, kus terav silm tunneb ära Jüri ja
siinsed lapsed.
Nii on see läinud suuresti tänu õpikute
autorile Anne Klorenile. “Fotod tehti küll
kaks aastat tagasi, kuid siiamaani tuntakse
oma kooli ruume ja meie lapsi ära. Nende
õpikutes modellideks olemist on ära märgitud
isegi
sugulaste
omavahelistel
kokkusaamistel,”
ütles
gümnaasiumi
õppealajuhataja Anne Kloren.
Fotografeerimine toimus mitmel pool
koolis – õpikutes on kaadreid nii raamatukogust, arvutiklassist, sööklast kui kooli õuest.
Eesti ühe tippfotograafi Toomas Volkmanni
juhendamisel
pildistamisel
osalenud
Merilyn ja Daimar Laid ning Brey Velberk
meenutasid, et ühe ja sama asja näitamine
polnudki nii kerge. Fotograaf palus ikka ja
jälle neidsamu liigutusi teha, sest kord ei
olnud valguse langemisnurk kõige parem ja
siis jälle ei jäänud riided loomulikku värvi.
Huvialakooli juht Siiri Laid ja õpetaja
Aili Leukmann meenutasid, kuidas

Martin Kosula (vasakul) teed
juhatamas Brey Velbergile.

kooliõuel tehti vist kümneid kaadreid sellest,
kuidas teed juhatada. “Lõpuks hakkasime
omavahel täitsa jamajuttu ajama ja ütlesin
vist isegi juba paar karmi sõna – no kaua sa
ikka teisele teed juhatad,” lisas Siiri Laid.
Praegu viiendat klassi lõpetav Brey
Velberk rääkis aga sellest, kuidas ta tegelikult kartis arsti juures pildistamist, sest oli
teada, et teemaks on süsti tegemine. “Sain
aru, et süsti saangi päriselt, kuigi tegelikult
tuli lihtsalt natuke näidelda,” meenutas Brey.
Huvitavana meenutavad kõik poseerijad
seda, kuidas fotograaf palus lastel erinevaid
nägusid teha. Siiri Laidi ja Anne Kloreni
sõnul otsis ta võimalikult erinevaid karak-

tereid, mida filmilindile jäädvustada. Palju
vaeva nähti näiteks haigutamise pildi
tegemisega, sest teemana oli ette nähtud see,
et arvuti taga ei tohi kaua aega olla.
Laste jaoks oli veelgi põnevam, et pildistamisest pisut hiljem tuli vene koolidele
mõeldud õpiku jaoks vajalikke tekste stuudios sisse lugeda.
“Sealgi tuli ikka ja jälle asju uuesti teha –
näiteks kui puterdama hakkasin või riided
niimoodi seljas sahisesid, et see jäi ka mikrofonis kuulda,” ütles Merilyn Laid. Tekstide
sisselugemine viis omakorda selleni, et
lapsed said ka hiljem paar reklaami sisse
lugeda.

Ardo Niinre valiti taas
lemmikõpetajaks
Jüri Gümnaasiumi konkursi “Lemmikõpetaja 2005” võitjaks kuulutati teist aastat järjest ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Ardo
Niinre. Hoolekogu ja õpilasomavalitsuse poolt korraldatud valimistel
ei saanud tehnilistel põhjustel esineda (nii seisab konkursi lõpuprotokollis) 9a ja 11h klassid.
Tänan Sind, kes Sa ei pidanud paljuks anda oma hääl Jüri
Gümnaasiumi 2005. aasta lemmikõpetaja valimisel minu kasuks.
Ja seda teist aastat järjest.
Mul on hea meel, et ei valitud parimat õpetajat, sest häid
õpetajaid on Jüri Gümnaasiumis palju ja parimast olen ma hästi
kaugel. Seda ühelt poolt ja teisalt oleksid sa hea õpetaja valimisega saatnud häbisse Eesti Vabariigi ja tema endise haridusja teadusministri, kes heale õpetajale lubas topeltpalka.
Lemmikõpetajaga on aga nii nagu armastusega. Seda kas on
või seda pole. Osta või muul moel hankida pole niisugust tiitlit
võimalik. Kas keegi suudaks defineerida armastust või lemmikuks olemist? Ilmselt kuuluvad need tunded inimsuhete
saladuste valdkonda ja niisugusena, olles Sinu poolt valitud Jüri
Gümnaasiumi lemmikõpetajaks anno 2005, on mulle see tiitel
palju kordi armsam, kui parima õpetaja oma.
Tänan Sind veelkord usalduse eest
Sinu Ardo Niinre

28. aprillil toimus Rae kultuurikeskuses vallavanem Raivo Uukkivi
vastuvõtt abiturientidele. Jüri Gümnaasiumi lõpetab sel kevadel 38
noort.

mai 2005

NOORED

Rae Noorteühing ootab
noori Metsaelu
laagrisse
Tähelepanu kõik Rae valla noored!
Kutsume teid osa saama 10.-12.juunini
Türi lähedal Tagametsal toimuvast “Metsaelu laagrist”. Seal on võimalik üheskoos
nautida metsalaagri mõnusid − püstitada
oma all-laager, mängida üheskoos mänge,
osaleda erinevates workshopides, nautida
lõkkeõhtut.
Kui teil on soov sellest toredast retkest
osa võtta, kirjutage meile aadressil raevalla.noortekeskus@mail.ee või helistage
Jüri noortekeskuse telefonil 605 6783.
Rae valla koduleheküljel on lähiajal võimalik ennast laagrisse ka registreerida.
Laagri osavõtumaks on 100 krooni, mis sisaldab muuseas nii transporti kui ka toitlustamist. Ootame teid osa saama lõbusast laagrielamusest!
Noortejuhid Oksana ja Triinu

Laagri “Metsaelu” kava:
Reede, 10.06
12.00
osavõtjate registreerimine
14.00
väljumine Jüri noortekeskuse eest
17.00
saabumine laagriplatsile. Alllaagrite ülesehitamine
19.00
õhtusöök
20.00
avaõhtu ( laagri avamine, lubaduse
andmine, seltskonnamängud,
lauluõhtu. Pakutakse teed ja
suupisteid)
24.00
öörahu
Laupäev, 11.06
9.00
äratus. Rivistus. Lipuheiskamine.
Laagrireeglite tutvustamine.
Päevaplaani tutvustamine
10.00
hommikusöök
11.00
Workshopid: tantsuline liikumine,
loomamaskide meisterdamine,
loomakostüümide meisterdamine,
algtõed esinemiskunstist,
ettevalmistamine õhtuseks
programmiks ning pantomiimid
14.00
lõunasöök
15.00
veemängud
16.00
sportmängud: võrkpall, jalgpall,
täpsusvise, frisbee ja kombineeritud teatevõistlus
19.00
õhtusöök
20.00
ettevalmistused “Mutionu peoks”
21.00
lõkkeõhtu programm
24.00
öörahu
Pühapäev, 12.06
9.00
äratus. Rivistus. Lipuheiskamine.
10.00
hommikusöök
11.00
sõprusmäng
13.00
laagri lõputseremoonia
14.00
lõunasöök
14.30
laagriplatsi korrastamine.
Pakkimine
16.00
kojusõit
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Valla parim tantsija osales
maailmameistrivõistlustel
Tantsuklubi Twist esindav ja praegu
Soome tantsuklubis Telemark Team
tantsiv Oliver Papp osales aprillikuus
Austrias toimunud maailmameistrivõistlustel, kus saavutas koos oma partneri Laura Wimmeriga 31. koha. Küsimustele vastab Oliver Papp.
Kus ja millal maailmameistrivõistlused toimusid?
MM toimus 23.aprillil Austrias Welsi
linnas, samas toimus 24.aprillil IDSF
(International DanceSport Federation)
Noorte Ladina Maailmakarikasarja
osavõistluse etapp, millest samuti osa
võtsime.
Kui tugev oli konkurents?
Iga riik sai võistlustele saata oma
riigi kaks parimat paari. Võistlustele
saatmise põhimõtted on erinevad −
näiteks mõni riik saadab end esindama
karikavõistluste edetabeli tippu kuuluvad paarid, mõned aga riigi
meistrivõistlustel esimesele ja teisele
kohale tulnud paarid. Oma riigi tippudega oli tegemist igal juhul.
Kuidas ise hindad oma tulemust?
Olime ise rahul ja ka meie treeneri
Markku Siltala arvates oli tulemus hea.
Väga vähe jäi puudu kohast 24 parima
paari hulka saamisest. Võrdluseks, et
eelmisel aasta MM-il olid Soome ja Eesti liiderpaaride kohad vastavalt 39. ja 44.
Võistlustants on teatavasti kallis ala.
Kes on siiamaani olnud toetajad ja
millist abi ootaksite näiteks valla
ettevõtjatelt?
Senini on olnud minu suurimad
toetajad minu vanemad. Kulutused on

Laura Wimmer ja Oliver Papp osalemas
Soome Meistrivõistlustel.

tõepoolest väga suured, sest võistlustants on
ala, kus paljugi sõltub paari tuntusest.
Seepärast on vaja palju võistelda. Siinkohal
tahan öelda suure tänu Rae Vallavalitsusele,
kes on meie saavutusi hinnanud ja õla toetuseks alla pannud. Veel tahan tänada Rae
vallas õpetaja Eve Aunveri juhendamisel
tegutsevat tantsuklubi.
Suurim abi oleks aga sponsori/toetaja leidmisel. Võib-olla on tekkinud huvi mõnel
Rae valla ettevõttel kõrgetasemelist tantsusporti toetada. Oleksin selle eest väga tänulik ja Jüri Gümnaasiumi õpilasena kannaksin
rõõmuga selle firma reklaamiks tunnusmärki
võistlustel igal pool maailmas. Vastava soovi
korral on võimalik ühendust võtta minu esindajaga − Terje Papp, terje.papp@mail.ee,
552 1346, 604 8503.

Rae töömalev registreerib huvilisi 2. juunist
Alates esmaspäevast, 23.maist on võimalik Rae valla kodulehelt saada endale
töömalevasse registreerimiseks vajalik
an-keet. Registreerimine algab 2.juunil
ja selleks tuleb täidetud ankeet tuua Rae
Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusametisse. Ankeedil peab kindlasti olema
lapsevanema allkiri ning täidetud kõik
lahtrid.
Sel aastal toimub Rae töömalev
ajavahemikus 27.juuni−08.juuli 2005.
Töömalevasse ootame Rae valla noori
vanuses 13-17 eluaastat. Neli töömaleva
rühma tegutsevad valla erinevates
piirkondades – Vaidas, Lagedil ja Jüris.
Ühte rühma kuulub kuni 15 alaealist
ning igal rühmal on vastava koolitusega
rühmajuhendaja.
Noored töötavad viiel päeval nädalas
(kokku 10 päeva), igal päeval neli tundi

tunnitasuga 17 krooni. Töömalevlaste
põhitegevuseks on kahe nädala jooksul teha
heakorratöid valla territooriumil, koolides,
lasteaedades ja raamatukogudes.
Töömaleva tegevust korraldab Rae Vallavalitsus koostöös MTÜga Rae Noorteühing,
kes aitab kaasa malevlaste vaba aja sisustamisel. Töömaleva suvi lõpeb kokkutulekuga, mis toimub koos Tallinna Õpilasmalevaga 16.–18.augustil.
Töömalevas saab tööd kokku 50 Rae
valla noort. Samuti käivad läbirääkimised ka
teiste tööandjatega, et leida lisavõimalusi ja
pakkuda Rae valla noortele tööd ka väljaspool töömalevat.
Lisainfot Rae töömaleva kohta saab kultuuri- ja haridusameti spetsialisti Krista
Koppeli käest, tema telefon on 605 6785 ja
e-mail krista.koppel@rae.ee
Kultuuri- ja haridusamet
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Pillerpallis valiti selle
aasta kevadpiiga
Vaida lasteaias Pillerpall on ilusaks traditsiooniks kevadpiiga valimised. Seekordsel väikesel võistlusel astusid üles kuus tüdrukut, kes
tegid vapralt kaasa kõik võistlusvoorud.
Kõigepealt esinesid neiukesed tutvustusega, kus öeldi oma vanus
ja lemmiktegevus või –mänguasi. “Mulle meeldib iluuisutamine,”
teatas Maribel. Mariette aga ütles, et talle meeldib laulda ja tantsida.
Angelina üllatas omakorda sellega, et kuigi tema sõnul meeldib talle
Barbiega mängida, on tema lemmikmänguasi hoopis hunt.
Teises voorus pidi igaüks näitama kodus ettevalmistatud etteastet
ja siin tegid väikesed vaprad tüdrukud julgelt silmad ette ka
staazhikatele missidele. Nii näiteks mängis Arianna klaverit ja Anette
imiteeris Playboxis vahvalt Nexuse laulu, Angelina üllatas india
tantsu esitamisega.
Seejärel näitasid piigad akrobaatikaharjutusi, osalesid õige-vale
vastustega küsimustevoorus, tantsisid pallida ja võimlemisrõngastega ning tegid täpsusviskeid ja hüppasid hüppenööriga. Mitmekülgne
ja parajalt hoogne, samas hästi armsalt lastesõbralik üritus lõppes
võistlejate jaoks valsi tantsimisega. Seni, kuni zhürii oma otsust tegi,
laulis terve lasteaiapere ühislaule.
Zhürii esimees, lasteaia juhataja Ülle Alliksaare sõnul olid kõik
tüdrukud väga tublid ja julged. Seepärast jagus auhindu nii parima
tutvustuse, parimate akrobaatikanumbrite kui ka parima luuletuse ja
kaunima tantsu esitajale. Kevadpiiga pidulikud tiitlid kuulusid aga
seekord Näpsude rühmast Angelinale ja Nuppude rühmast Ariannale.

Angelina
(vasakul)
Näpsude rühmast ja
Arianna (paremal) Nuppude
rühmast –
Pillerpalli
kevadpiigad
2005.

Vaida Pillerpalli lasteaia kaunid kevadpiigad: vasakult Anette,
Margaret, Arianna, Mariette, Maribel ja Angelina.

Väike nõid suutis ka halvad nõiad oma usku pöörata, laulude ja tantsuga kulgenud lool oli
siiski õnnelik lõpp.

Taaramäe pidas nõiapidu
28. aprilli õhtul võisid nii mõnedki Taaramäe lasteaiast möödujad
olla siiralt üllatunud – lasteaia väravas seisis suur silt “Nõiatakso”,
aia taga askeldasid edasi-tagasi väikesed ja suured nõiad. Lasteaeda
sisse astudes oli näha silte, mis kuulutasid, et tegemist on kas kummituste maja, koleda salongi või madudetoaga, mis on avatud vaid
sellel õhtul.
Põhjus selle kõige uudistamiseks oli lihtne – Taaramäe lasteaed
tähistas nõiapidu. Laste ja nende vanemate ette ilmusid üksteise järel
17 nõida, kellest igaühel oli oma nimi, oli siis tegemist näiteks tule-,
kivi-, tuule- pikse- või peanõiaga.
Pärast “Väikese nõia” ainetel valminud laulu- ja tantsuloo
vaatamist suunduti rühmade kaupa uudistama, mis toimub tegelikult
kummituste majas, kuidas näevad välja päris ehtsad maod ning mismoodi teha väikeseid võlutrikke. Õhtu lõpetas Ivo Linna ja Antti
Kammiste esinemine, väikesed ja pisut suuremad nõiad pidasid
tantsupidu veel päris õhtuhämaruseski.

Lapsed olid väikese veemao nägemisest
päris vaimustuses. “Anna katsuda,” palusid
nad madudemeest.

Üsna jahe ilm ei heidutanud suuri ja väikeseid nõiafänne etendusele
kaasa elamast.
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Tõrukeses oli toimekas kevadeaeg
Aprilli- ja maikuus toimus
Tõrukese lastega mitmeid
põnevaid üritusi – kooliminejate rühma väikesed neiud
osalesid tüdrukute päeval,
koos poistega osaleti üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval ning enne lasteaia lõpupidu peeti ka üks vahva
pidzhaamapidu.
Tüdrukute päeva elevus algas arvatavasti
juba kodudes, kuna iga neiuke pidi kaasa
võtma kõik oma klambrid-lehvid-juuksekummid, et lasta päris juuksuril endale
soeng teha. 13. aprillil kohtusidki 6 vanema
rühma tüdrukut juuksur Erikaga ning kuulasid kasvataja Marje loengut riietest ja
moest. Juuksuritööd jälgides oli kuulda ehtnaiselikke hüüatusi stiilis “vaata, kui lahe”
ning ka pisut nõudlikumat häält, kui juuksur
ei tahtnud kuidagi teha täpselt sellist
soengut, nagu väikesed teadlikud kliendid
juuksuriajakirjadest endale välja olid valinud. Soovid olid omapärased – Hannali
tahtis punupatse ja Barbara unistas rullisoengust, üks vahva soeng jäi korraga silma mitmele tüdrukule. Tüdrukute päeva tulemusena üllatatigi nii oma rühma poisse kui vanemaid uute soengutega.
27.aprillil olid 12 Tõrukese last
Audentese spordihallis, et osaleda üleeestilistel lasteaedade spordipäevadel.
Kokku oli tulnud 31 lasteaeda, kes võistlesid
omavahel nii coca-cola pendelteatejooksus,
Selveri kärurallis, poiste köieveos ja
tüdrukute hüpitsavõistluses. Mitu tundi kestnud spordivõistlused panid nii kasvatajad
kui lapsed kaasa elama ja samas ka pabistama. Tõruke saavutas üldarvestuses viienda
koha, mis on läbi aegade Jüri lasteaia parim
tulemus. Nii kõrge koha tagas see, et kõigil
neljal alal oldi esimese kümne sees või piirimail, coca-cola pendelteatejooksus saavutati
üldarvestuses
koguni
neljas
koht.
Spordipäevad lõppesid kõigile osalejatele
mõeldud kooliküpsusjooksuga, kus igas
kontrollpunktis tuli täita väike ülesanne ning
kus kõik lõpetajad said ametliku tunnistuse
selle kohta, et nad on kooliküpsed.
6.mail oli lasteaias pidzaamapidu.
Vanematele tähendas see pisut harjumatult
seda, et vanema rühma lapsed jäid reede
õhtul lasteaeda. Lapsed ise olid juba enne
pidu kindlad, et nad on öö otsa üleval ja naudivad ettevõtmist täie rinnaga. Õuemängudega alanud pidu, kus lapsed pidid tikutopsi õuest erinevaid asju otsima ja proovima kahekesi kinniseotud jalgadega liiku-

Enne diskot proovisid
pidzhaamapeo osavõtjad, mis
juhtub, kui lähed kinniseotud silmadega nööri otsast komme
lõikama.

Laura, Hanna Maria ja Barbara ei
suutnud esimese hooga kuidagi
endale juuksuri toodud ajakirjadest seda kõige ilusamat
soengut välja valida.

Tõrukese
tüdrukud
valmistuvad
käruralli
stardiks.
Jälgima pidi nii
seda, et käru
asjadega ümber
ei läheks, kuid
piiluma ka
kaasvõitlejate
tegemisi.

mist, jätkus hiljem toas söögitegemisega.
“Me täitsa ise tegime makarone ketshupiga
ja riivisime juustu ja tegime morssi,” olid
pidzhaamapidulised agarad oma tegemistest
rääkima.
Kristoferile jäi meelde mälumäng, kus
kasvataja pani kandikule 10 asja, näitas neid
hetkeks ja igaüks pidi kirja panema, mida ta
nägi. Seejärel panid kõik endale pidzhaamad
selga ning pidu jätkus filmi vaatamise,
osavusmängude ja diskoga. Kasvataja Eha
sõnul oli vahva see, et kuna lapsed olid alles

hiljuti ära õppinud kaera-jaani tantsimise,
siis kujunes ka see diskol põhiliseks
soovilooks. Väikesed pidulised pugesid
kella 23 paiku magama, siis märgati veel
akna taga kummitust ja kuulati tema räägitud
unejuttu ning keskööl uinus ka see viimane
väike lubaja, kes oli andnud sõna, et öö otsa
kindlasti üleval on… Mõned päevad hiljem
olid lapsed seda meelt, et olemas võiks olla
ka öökool ning ühte sellist pidzhaamapidu
oleks enne lasteaia lõpetamist veel hädasti
vaja.
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Tantsuline nädalavahetus Jüris
Rahvusvahelist tantsupäeva tähistati Jüris
aprillikuu viimasel nädalavahetusel, kui Jüri
Marid tähistasid tantsukontserdiga oma 10.
sünnipäeva ja pühapäeval toimus nooremale
rahvale mõeldud workshop koos kaasaegset
tantsu tutvustavate esinemistega.
10
aastat
tagasi
kogunesid
tantsuhuvilised naised tollasesse Jüri klubi
naisrahvatantsurühma tundidesse, tookordsetest alustajatest tantsivad tänases Jüri
Maride rühmas kolm naist. Aino Küti ja
mõned aastad hiljem Linda Pihu juhendamisel tegutsenud tantsurühm on täna
kindel valla esindaja tantsupidudel, alaline
osaleja Vanalinna Päevadel ja oodatud esineja mitmetel üritustel.
Jüri Maride hoogsaid ja pisut mõtlikuma
rütmiga tantse oli võimalik vaadata ka sünnipäevakontserdil, kus lisaks õhtu peakangelastele astusid oma tantsudega üles ka Jüri
Gümnaasiumi ja Huvialakooli lasterühmad,
tantsuansambel Lustilised, noorte segarahvatantsurühm Sukad ja tagi ning Jüri Maride
tantsusõbrad Loolille ja Tontari rühmadest.
Häid soove ja õnnitlusi-kingitusi tõid omaltpoolt tantsunaistele ka vallavalitsuse, Jüri
segakoori, Taaramäe lasteaia, Jüri perekoori,
koolide ja kultuurikeskuse esindajad.
Sünnipäevaõhtu lõppes ühise perekonnavalsi tantsimise ja tordi söömisega.
Laupäeval, 30.aprillil toimunud kaasaegse tantsu workshopi juhendas Andra
Sõmer. Saalis harjutas ligi 60 noort, kes

10-aastaseks saanud Jüri Marid on just
nii parajas eas tantsurühm, keda oodatakse esinema nii naabervaldadesse kui
suurele tantsupeole.

esinesid hiljem ka kontserdil. Tantsuesinemisel astusid oma tantsudega üles nii
Tõrukese lasteaia, peotantsuklubi Twist
kui paljude koolide-huviringide tantsijad, külalisi oli tulnud nii Arukülast kui
Raasikult.

Sommerlingi pidu − meeleolukas
ja hubane õhtu
15.aprillil kogunesid Rae Kultuurikeskusesse endise Sommerlingi-nimelise sovhoosi töötajad, et üheskoos veeta mõnus
koosolemine. Endise nn Sompssi töötajad
on kogunenud ka 2002. ja 2003. aastal, ka
siis oli osalejate arv 70-80 inimest.
Väiksemaid koosviibimisi on tuttavate
ringis aga ikka ja jälle korraldatud.
Seekordne koosviibimine sai teoks
tänu ettevõtlikele naisele, kelleks olid
Merike Eerman, Vilma Pless, Elviira Luur,
Liivi Sepp ja Lii
Uukkivi. Õhtu avas
kultuurikeskuse fuajees koos shampanjapaukudega endine
sovhoosidirektor Jan

Kolm endist sovhoosidirektorit – vasakul
Jan Gansen, tema
kõrval Karl Kaarli ning
paremal Leonhard
Vaaks.

Gansen, seejärel siirduti saali. Kokkutulnutele esines Jüri kohalik humorist Irene
Pukk, tantsumuusikat tegi endine sovhoositöötaja Enn Kesa.
Elviira Luuri sõnul oli tegemist hubase
ja meeleoluka, inimestele mõeldud õhtuga, kus endiste kolleegidega tuletati
meelde lõbusaid juhtumeid sovhoosiajast,
meenutati omaaegseid pidusid ja ekskursioonidel käimisi. Kokkutulek-pidu kestis
öötundideni.
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Uus muuseum kogub
Rae valla ja Jüri
kihelkonna pärimust
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.
z Kaastööd ja ettepanekud palun saata:
Eli Pilve, Rae Vallavalitsus,
Aruküla tee 9, Jüri, 75301.
z Nõu saab küsida telefonidel 605 6789 ja
5622 9686 ning
meiliaadressil eli@rae.ee,
samuti Eesti Kirjandusmuuseumist:
Mariann Remmel, telefon 5656 8436,
meiliaadress mariann@folklore.ee.
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Brey Velberk ja Ott
Lepland – maakonna
parimad lauljad

Koolide teatripäeval
said peapreemiad
Vaida lapsed

30. aprillil toimus Keila Kultuurikeskus
maakondlik lauluvõistlus Harjumaa laululaps 2005. Rae valda esindasid seal 15
last, koju toodi kaks esikohta. 10-12-aastaste poiste seas saavutas esikoha Brey
Velberk, tema õpetaja on Rutt Ridbeck.
16-18-aastaste noormeeste seas sai esikoha Ott Lepland, keda juhendab Külli
Lepland.
Kahel nädalavahetusel ja kokku
kolmel päeval toimunud võistlusel astusid
oma lauludega üles üle 170 esineja. Marge
Roose Keila Kultuurikeskusest ütles, et
kõige tihedam rebimine oligi 7-9-aastaste
ja 10-12-aastaste lauljate vahel. “Sel
aastal ei ole kahjuks võitjatele olemas
vabariiklikku konkurssi, varasematel aastatel on olnud selleks Laulukarusselli
konkurss,” lisas Roose.

Rae Kultuurikeskuses 12.mail toimunud
teatripäeval olid esindatud kõik valla neli
kooli. Abivallavanem Enn Mänd ütles üritust
avades, et tal on hea meel, et gümnaasiumist
välja kasvanud teatripäev liidab neljandat
aastat kõiki valla noori teatrihuvilisi.
“Igaüks näitab täna seda, mida ta oskab”,
lisas Enn Mänd ning kuulutas välja esimese
esineja, kelleks oli Lagedi Põhikooli algklasside näitering looga “Nukitsamees” (lavastaja Meelis Sekk). Lisaks neile astusid lavale
Jüri Gümnaasiumi algklassilapsed etendusega “Koll Kalli” Aili Leukmanni juhendamisel ja kooliteatri Vaba Valik etendus
“Hetked” Katri Pekri juhendamisel. Lehmja
Põhikooli esindasid 7.-8. klassi õpilased
looga “Nukitsamees” ja seda oli aidanud
lavastada Liina Vagula.
Zhürii koosseisus olnud näitlejad Kristo
Toots ja Donald Tomberg otsustasid aga, et
nii noorema kui vanema vanusegrupi

Rae Kultuurikeskuse kaaretoas
25. mail kell 19.00

musitseerib kitarril
Riho Sinisalu
Kavas klassikaline muusika ja
omalooming.
Pilet 25 krooni

R
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Jüri kirikus teisipäeval,
28.juunil, kell 19.00

Rein Rannapi
klaverikontsert
Kaastegev Aare-Paul Lattik
kirikuorelil
Kavas populaarsed
meloodiad seatuna
klaverile ja orelile
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Lagedi Põhikooli nukitsamehe loos mängis
vanaätti Ranno Aigro (vasakul) ja nõiamoori
Liis Kass (paremal).

peapreemiad kuulusdi seekord Vaida
Põhikooli näiteringile Kilplased. Nende 1.-3.
klassi
õpilased
osalesid
etenduses
“Igasugused hääled” ja 4.-7. klassi lapsed
tükis “Meie oma näitemäng”. Mõlema töö
juures tõstsid zhüriiliikmed esile lavastaja
Kristiina Suvi head zhanritunnetust ja
tugevat ansamblitööd.
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Nüüdsest esiliiga meeskond Rae Koss. Esimeses reas vasakult manager Ken Aunpu, Siim Pukk, Rivo Aunpu, Jürgen Pukk, Tõnis Vahesaar,
Marko Laanemets, Kaarel Keerd. Teises reas vasakult Priit Marandi, Marek Hermaküla, Lauri Mõisja, Kristjan Laurits, Oliver Tuus, Mikk Sarik,
Meelis Mõisja, treener Mati Keerd ja Madis Sarik.

Rae Koss kui unistuste täitja
Iga algus on seda raskem,
mida rohkem takistusi tee
peal ees seisab. Seda enam
on tee konarlik, kui takistusi
juurde tekitatakse. Aga unistused on väärt, et nende
poole püüelda. Sel põhimõttel
saigi loodud uus korvpalliklubi Rae Koss, mille eestvedajaks sai Jüri Keskkooli
omaaegne kossuäss Kristjan
Laurits.

Oluline osa võistkonna edul on ka omapärasel ja meeldejääval Rae Kossu fänniklubil. Pildil
elatakse kaasas Haljalas toimunud võistlusele.

Kaasates teisi unistuse elluviimisel ületati ka
mõned formaalsed takistused, mis olid loodud ennast valla spordiarengu eestseisjaks
nimetava isiku poolt. Kuidas võistkonda
kokku panna, oli järgmine küsimus, mis
vajas lahendamist.
Jüri Keskkooli päevil oli Rae vallas korvpallikultuur, mis tänaseks on unustuste
hõlma vajunud. Osalt seepärast kutsuti
meeskonda mängumehed, kes igatsesid ja
mäletasid veel neid aegu. Pärast väikest
pausi olid tagasi korvpalliplatsil Meelis
Mõisja, Lauri Mõisja ja Oliver Tuus. Ülejäänud meeskonna moodustasid Siim Pukk,
Rivo Aunpu, Mikk Sarik, Madis Sarik, Priit
Marandi, Tõnis Vahesaar, Marko Laanemets,

Kaarel Keerd, Marek Hermaküla ja Jürgen
Pukk. Suuresti Jüri kooli vilistlastest (1.-25.
lennuni) koosnev võistkond hakkas treener
Mati Keerdi ja manager Ken Aunpu juhtimisel usinasti treenima.
Oktoobris alustati mängudega Eesti II
liigas, mida saatis mängumeestegi jaoks
uskumatu edu: esimesed 12 mängu võideti
järjest. Kuna meeskond oli komplekteeritud
kiiresti ja viimasel hetkel ning ettevalmistus
jäi lünklikuks, tulid võitude kõrvale ka kaotused.
Vaimuvärskust mindi otsima Haapsallu,
kust ammutati jõudu ka looduse vaatemängudest tormisel merel. Vahepealsest mõõnast
ülesaanuna jõudis Rae Koss välja turniirile,

kust kaks paremat saavad järgmiseks hooajaks koha Eesti esiliigas, mis on Eestis tugevuselt teine võistlussari korvpallis.
Läbi raskete võitluste jõuti kahe parema
sekka ja pääseti Eesti esiliigasse. Aastaga
tõusti korvpalli edetabelis kaksteist kohta.
Mängijad ise loodavad, et peagi tuuakse
Jürisse tagasi need vanad head korvpallilahingud, kus viimase pealtvaataja varbad olid juba mänguväljakul.
Lisaks Eesti meistrivõistlustele võisteldi
ka Eesti X Maatalimängudel Põlvas, kus Rae
valla esindus võitles välja hõbemedali.
Harjumaa meistrivõistlused lõpetati samuti
hõbemedaliga, jälle osutus paremaks naabervald Kiili.
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Intervjuu kapten
Kristjan Lauritsaga
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Vaidas algasid
noorte jalgpallitrennid

Kui reaalne oli oktoobris mänge alustades
mõte lõpetada hooaeg esiliigas? Millised
olid sügisel püstitatud eesmärgid Rae
Kossu jaoks?
Sügisene eesmärk oli teises liigas kanda
kinnitada, st jõuda tugevamate hulka. Pääs
esiliigasse tundus siis veel äärmiselt ebareaalne, kuna võistkond oli just kokku tulnud ning oli palju kahtlusi, kuidas meeste
vaim ja füüsis vastu peavad. Olles aga võitnud järjest 13 mängu, otsustasime üheskoos,
et esiliigasse pääsemine on meie uus peaeesmärk. Teine oluline eesmärk oli võita
Harju liiga, kuid pidime kahjuks finaalis
õige napilt alla vanduma Kiili võistkonnale.
Kolmas põhieesmärk oli võita medal Eesti
valdade talimängudel ning seda me ka
tegime, võites hõbemedali.
Kui tihedaks liigamängude graafik meestele osutus, korvpalli kõrval on kõigil ju
ka töö- või õppimiskohustused ja isiklik
elu?
Mängude graafik ei olnud liiga tihe,
pigem oleks võinud isegi rohkem neid olla,
sest mängijate kindlus ning omavaheline
koostöö sõltub just sellest, kui palju keegi
võistlusmängudel osaleda saab.
Missugused kohtumised on kaptenile eelkõige sellest hooajast meelde jäänud?
Kõige paremini on meeles valus kaotus
teise liiga meistrile Hansapangale, kelle
võitmise korral oleksime ise tulnud meistriteks. Juhtisime terve mängu 10 kuni 15
punktiga, kuid umbes 5 minutit enne mängu
lõppu kaotasime enesekindluse ning sellest

tulenevalt ka keskendumisvõime. Positiivne
on, et pärast mängu analüüsi mõistsin, et see
oli meile kõigile väärtuslik õppetund. Kõige
meeldivam elamus on aga üleminekuturniiri
mängust EPMÜ-ga, mis toimus Tartus ning
kuhu sai sõita vaid 8 mängijat 13st. Teised
oli kas haiged või sooritasid olulisi koolieksameid. Mäng tuli aga kindlasti võita, et säiliks võimalus jõuda esiliigasse. Bussis oli
näha, kuidas kõik mehed olid väga kontsentreeritud ning võitluslikult meelestatud.
Üheskoos väljakul võideldes saavutasime
väga väärtusliku võidu. See oli meeldejääv
mäng, kuna ta näitas kõige paremini, kui
oluline ja hädavajalik on võistkonna KÕIGI
liikmete häälestatud vaid ühele eesmärgile −
anda endast parim võistkonna heaks.

Kui rääkida Rae Kossust, siis ei saa
mööda minna fännidest. Fännidest, kelle
kaasaelamine aitas võita mitmeid mänge,
kes reisisid meeskonnaga välismängudele,
kes olid kuuendaks meheks mänguplatsil.
Julgelt võib öelda, et Rae Kossu fännklubi
tegi silmad ette kõikidele vastastele, kellega
kohtuti võõrsil ja kodusaalis. Eesti korvpallimaastikul on ehk suurem fännklubi ainult
kahel meistriliiga klubil. Järjekordne korvpallimeeskonna kohtumine fännidega palliplatsil seisab veel ees ja ootab põnevat elamust.
Nii, nagu ei oleks tulnud võite ilma fännideta, nii ei oleks meeskonda ilma sponsoriteta. Rae Koss tänab oma toetajaid,
kelleks olid ansambel “Meie Mees”,
Hansainvest ja Rae vald. Tänu neile oli võimalus realiseerida oma sportlikke unistusi
läbi Rae Kossu.
Korvpalliklubil on juba tehtud uue hooaja plaanid, mis on tõsisemad ja läbimõeldumad kui eelmisel hooajal. Alustades ettevalmistuslaagrist ja lõpetades treeningudetailidega. Kõige suurem muudatus on see, et
moodustati teine võistkond, mis hakkab
mängima Eesti III liigas. Võistkonna üks

eestvedajaid Sten Seebold on öelnud, et Rae
Kossu korvpalliklubi alla taheti tulla just
kvaliteedi pärast, mida üks spordiklubi
pakkuda saab. Rae Kossu nimi on korvpalliringkondades kerkinud kiiresti järjest
kõrgemale ja asjaosalised annavad endast
kõik, et lipp kõrgele püsima jääkski.
Uue hooaja suurimaks mureks on
kodusaali
puudumine,
sest
Jüri
Gümnaasiumi võimla läheb remonti. Otsime
treenimis- ja võistlemisvõimalusi lähinaabrite juures, millega kaasnevad muidugi
suuremad kulutused. Teine tähtis eesmärk
Rae Kossu spordiklubi jaoks on tegeleda
noortega. Laste treeningrühmade moodustamisele saame aga mõelda alles peale
kodusaali remondi lõppu.
Kui otseselt sportlikud eesmärgid kõrvale
jätta, on Rae Kossul plaanid ka korvpalli
kõrvalt. Meie soov on arendada sportlikku
ellusuhtumist ja propageerida tervet eluviisi.
Kõik, mis algab raskelt, on seda magusama
lõpuga.
Rae Koss on aga eksisteerinud ühe aasta
ning ka meie spordiklubi areng on veel
alguses. Kõige olulisem on aga ikkagi see, et
Rae Koss loob aina uusi unistusi.

Kolmapäeviti võib Vaida Põhikooli staadionil näha jalgpalle ja kuulata koolitatud jalgpallitreenerite juhendamist,
sest Nõmme Jalgpalliklubi otsustas
pakkuda ka Vaida lastele osalemist jalgpallitrennides.
Klubi juhatuse liige Anton Siht ütles,
et igal kolmapäeval on plaanis läbi viia
kolm trenni. Kõige väiksemad trennihuvilised lõpetavad praegu lasteaeda,
suuremad poisid käivad juba ammu koolis. Esimesed treeningud toimusid
11.mail.
Algul treenitakse lapsi Vaida
Põhikooli väljakul, hiljem juba Hiiu
staadioni kunstmurul. Klubi hakkab korraldama lastele mitmeid võistlusi ja
kaasama lapsi muudelegi jalgpalliüritustele.

Eesti parim ponitakistussõitja ja hobune elavad meil
Selle aasta aprilli teisel poolel toimusid
Tallinna Tondi maneezhis Eesti sisemeistrivõistlused ponide takistussõidus.
Eesti meistritiitli sai Jüris elav ning
Lagedil treeniv Marit Poltimäe koos
oma poni Rigolettiga.
Meistrivõistlustel tuli võistlejatel
läbida kaks vooru. Esimeses voorus olid
takistused 90cm kõrgused ja teises voorus juba 100cm.
Kui tihedas konkurentsis oli lõpuks
sõelale jäänud vaid neli võistlejat, kes
kõik olid suutnud läbida parkuuri
(võistlusraja) puhtalt, siis paremuse selgitamiseks korraldati nende vahel
ümberhüpped.
Selle raske raja suutsid vigadeta
läbida vaid kaks võistlejat. Marit
Poltimäe ja tema kuueaastane superponi
Rigolett suutsid selle läbida kõige
kiiremini ja tulidki seega võitjaks.
Aga see polnud veel kõik. Järgmisel
päeval lisandus sellele paarile ka Eesti
Ratsaspordiliidu Talvise Ponide Karikasarja finaalvõistluse võit!
Marit Poltimäe elab Jüris ja käib Jüri
Gümnaasiumis. Treeningutel käib Lagedi Ratsaspordikoolis, kus teda iga päev
ootab kannatamatult eesti tõugu poni
Rigolett. Treeneriks on Riina Seder.
Õnnitleme Maritit ja tema treenerit
Riinat.
Rigoletile aga teeme pika pai ning
anname tüki suhkrut!
Ain Unt
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SPORT

Sportlik ja
meeldejääv
Jüripäev 2005
23.aprillil toimus Jüri Gümnaasiumi juures
ülevallaline Jüripäev 2005. Kavas olid nii
traditsiooniline tõrvikutega teatejooks, jalgja korvpalli ning kabe- ja maleturniirid.
Lapsed said möllata koos Frediga, hüpata
batuudil.
24.aprillil toimus autoorienteerumise
võistlus, kus osales kokku 21 ekipaazhi.
Jüripäeva tõrvikutega teatejooksu võitis
koolide arvestus põhikooli astmes Jüri
Gümnaasium ajaga 3,59 (Jürgen Meisalu,
Kaivo Kirs, Katrin Leppik, Tomas Salamäe,
Egle Vetka, Sander Nelis), 2. tuli Lagedi
Põhikooli, 3. Lehmja Põhikooli, 4. Jüri
Meistrite ja 5. Jürikate võistkonnad. Täiskasvanute jooksu võitis taas võistkond Rae
Noored ajaga 3,42 (Tanel Aruväli, Anti
Peterson, Triin Konsap, Joonas Peterson,
Kristi Lepik, Tanel Akõlov). Neile järgnesid
Jüri Gümnaasiumi, Rae Orienteerujate, Rae
Vallavalitsuse ja Rae valla õpetajate
võistkonnad.
Jalgpalliturniiril võttis esikoha FC Jyri.
Üsna tõsisel võistlusel järgnesid neile
Lagedi Põhikooli, Rae vallavalitsuse ja
Vaida Põhikooli jalgpallurid. Kabeturniiri
võitis noorte arvestuses Ingvar Barbo ja
täiskasvanute arvestuses Arvo Koppel ja
Jüri Hermann. Maleturniiril oli noormeeste
arvestuses parimad Madis Pertel (Lagedi
Põhikool) ja Bahtijar Kulijev (Lagedi

REMEI Baltica
OÜ pakub tööd
tootmistöölisele
Lagedil
asuvas
tehases
Põhikool), tütarlastest Aveli Vellerind (Jüri
Gümnaasium) ja täiskasvanutest Erlend
Barbo.
Korvpalli viskevõistlustel oli noortest
võitja Mario Hallik ja täiskasvanutest Raido
Lember.
Autoorienteerumise võistlustel olid Rae
valla
ajalooliste
ja
kultuuriliste
vaatamisväärsuste ülesleidmisel kiired
mitmed ekipaazhid. Paremusjärjestuse selgitamisel tuli appi võtta lisaküsimused ning
nende põhjal selgitati ka võitjad. Esikoht
kuulus paarile Eeva Luht – Märt Maipuu,
teine koht paarile Esko Pekkenen – Margus
Valgma ja kolmandale kohale tulid Urmas
Vana – Kaupo Vana. Parim naisekipaazh Ege
Kibuspuu – Krista Koppel oli üldarvestuses
12. kohal ning noortevõistkondadest sai
esikoha üldjärjestuses 8ndale kohale platseerunud ekipaazh Priit Põldmäe – Rain
Tarto.

Tööpakkumise
kirjeldus:
Betoonilisandite
ja vedelate
värvipigmentide
tootmine.
Väljaõpe
kohapeal
Kontakt: 638 1464 või
Tehase tn 7, Lagedi

info@remei.ee

Ostan väikemööbli
valmistamiseks sobiva
hoone (laut, sigala,
töökoda jne.)
Matkapunkt Kinnisvara
ostab kinnistuid Harjumaal 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

Tel 5647 9962
Vajatakse veoautojuhte toidukaupade
laialiveoks vabariigi
piires
Vajalik C- ja E-kategooria.
CV koos palgasooviga saata
aadressil Kaluri tee 5, pk. 45,
Haabneeme, 74001

mai 2005
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Aprillikuus registreeritud sünnid:

MAIKUU SÜNNIPÄEVAD

1. Germo Murd
2. Krislin Klemm
3. Catreen Rebeca
Johanson
4. Merili Ivask
5. Markus Kajak
6. Kristin Jassik

HELENE-KRISTIINE
LILLEOKS
VASSILI MARTTSEV
VELLO KUIMETS
SALME-ELENA

Aprillikuus registreeritud surmad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tatjana Lupanova
Salme Laidmaa
Jaan Rääts
Hermilde Tiis
Rosalie Hio
Helga Piir

ÕNNE PUBI
Avatud
E-N 11.00 - 20.00
R 11.00 - 02.00
L 12.00 - 20.00
10.juunil kell 21 toimub

KARAOKE

tasuta
PARIMATELE AUHINNAD
17. juunil kell 22

ELAV
MUUSIKA
pilet 25 krooni

Asume
ARUKÜLA TEE 27, JÜRIS.
Võimalik pidada
sünnipäevi, peiesid jne.

tel 603 4350,
5348 1206

METSATALU
JULJUS POST
OLGA TSEGADAJEVA
ERNA-EMILIE
MARLEY

86
84
83
82
82
80
80
80

ESTER RÄITNA
JELENA MAGUS

75
75

LAINE PIIR
VAIKE KUMARI
ALJA KATKOV

70
70
70

ANTONINA ALLIKSOO
HIIVI SÕBER
GALINA MORDASSOVA
MAIA VEHMANN
ALEKSANDER NEIGAUS
ELDUR SAAR
ARVI LEUKMANN

65
65
65
65
65
65
65

SAIDE HIIO
RIINA KIIGEMÄE
LIDIA-ALISE AREN
MAI JALG
MATI KIVILA

60
60
60
60
60

Palju õnne!

sünnipäevadel,
pulmades, erinevatel
üritustel.
Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise keeles.

Annan üürile
1-toalise
korteri Lagedil

Tel 5648 7220

Tel 5672 0585

Tel 5392 8612

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

89
87
86

LEHTE-JOHANNA
TERAS
HILJA RANNU
LINDA LEHIS
FERDINAND SINEP
HELGA KAUR
ANNA TIHHOMIROVA
EINO PUKKO

Teostan
haljasalade
hooldust ning
segavate puude
ja puuokste
mahavõtmist

Korraldan
karaoket

93
91
90

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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KUULUTUSED
UUDISED
SANGLEPA TALU
KASVATAB

DEKORATIIVISTIKUID
www.hot.ee/
sanglepa,
tel 527 6985,
Vaskjala küla
Pärna 10

Linnas töötav keskastmejuht
(mehaanika erialal) vajab

kodulähedast
töökohta
Tel 5346 3059

FIE teeb sanitaartehnilisi töid:

torustike paigaldus, boilerite, WC pottide, kraanikausside ja pesumasinate paigaldus.
Kanalisatsiooniummistuste kõrvaldamine. Keskküttesüsteemide läbipesu, torustike ja
seadmete termoisolatsioonitööd. Hinnad taskukohased ka maainimesele.
Kontaktid: 5668 1433, õhtuti kell 19 – 21 tel 675 6021
e-mail ttahe@hotmail.com

Soovime osta MAAD
Rae vallas
Tel 646 6130
Fax 644 4064
Gsm 554 9460
e-post toomas@rilanto.ee

Otsin koduabilist
Assakule 1x nädalas.
Tel 513 6017

Pakun
klassikalist massaazhi,
manuaalteraapiat, refleksoloogiat Teie oma kodus.
Tel 5373 1992

