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Täna lehes:
Rae endiste vallavanemate meenutused
 Koolilõpetajate nimekirjad
 Valda luuakse spordikeskus
 Ülevaated kultuuri- ja
noorteüritustest


Rae vald: 15 aastat taasasutamisest
11. juulil möödub 15 aastat
päevast, mil tollane Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees ja
tänane Eesti president Arnold
Rüütel andis allkirja seadlusele, millega kinnitati Rae vallale
omavalitsuse staatus.

Rae vald taasasutamise
15. aastapäeva üritused
11. juuli kell 14.00
Rae Hooldekodu juures asuva kivi juures
Taasasutamise 15. aastapäeva tähistamine
11. juuli kell 20.00
Jüri Kirikus
Isamaaliste laulude kontsert
Ivo Linna ja Antti Kammiste
Tasuta
14. juuli kell 19.00
Rahvapidu
Tantsuks Politseiorkester Kaido Kodumäe
juhendamisel ja Kaire Vilgats, vahepalad
Peeter Kaljumäelt.
Pilet 25 krooni.

Rae Vallavalitsus asub Jüris Aruküla teel olevas majas viimased 13 aastat, enne seda tehti tähtsamad vallaelu puudutavad otsused majas, mis kuulub täna Rae Hooldekodule.

Ajalooline foto aastast 1991, kui 31. augustil toimusid tollase vallamaja juures pidulikud üritused, mis olid pühendatud Rae valla taasasutamisele.

Valla viimase 15 aasta
ajalugu on kirjas äsjailmunud raamatus
Juulikuu algul, valla taasasutamise sünnipäeval ilmub trükist raamat Rae vald, mille alapealkiri on Rae vald aastatel 1991-2006, 15
aastat taasnimetamisest.
152-leheküljeline kõvakaaneline raamat
on jagatud valdkondade kaupa rubriikideks
– valla üldtutvustus, poliitika, ettevõtlus,
keskkond, haridus, kultuur, külaelu, sotsiaalelu, sport. Peatükkide ja fotode autoriteks on
paljud Rae valla inimesed, seega on valla ajalooraamat sündinud paljude inimeste koostööna.

Rae vald

Täna on Rae vald elanike arvu poolest üks
Eesti suuremaid omavalitsusi, laiem avalikkus tunneb meid kiiresti areneva piirkonnana,
mis on atraktiivne nii ettevõtetele kui inimestele, kes eelistavad oma kodu rajada pealinna
lähedale.
Taasasutamise 15. aastapäeva üritused, mis
leiavad aset 11. ja 14. juulil, on mõeldud kõigile, kes peavad Rae valda oma kodukohaks.
11. juuli päeval meenutatakse 1991.
aasta sündmusi tollase vallamaja ja tänase Rae Hooldekodu juures. Õhtul esinevad Jüri kirikus isamaaliste lauludega Ivo
Linna ja Antti Kammiste, kontsert on kõigile tasuta.
14. juulil kell 19 algab Rae Kultuurikeskuses rahvapidu, kus tantsuks mängib politseiorkester Kaido Kodumäe juhendamisel ja
laulmas on Kaire Vilgats.

Rae vald

Selline näeb välja ajalooraamatu esikaas.
Kauni kaadri autoriks on Jaan Keinaste.
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Rae valla juhtimine aastatel 1991-2006
Perioodil 1989-2006 on valda juhtinud 7 vallavanemat ja esinduskogu juhtinud 6
volikogu esimeest:
Vallavanem

Volikogu esimees

Rein Poolak (02.01.1990–04.08.1998)
Endel Lepik (04.08.1998–28.11.2000)
Meelis Rosenfeld (28.11.2000–14.12.2000)
Arno Kelnik (14.12.2000–19.09.2001)
Tarmo Klaar (19.09.2001–11.11.2003)
Ago Soasepp (04.12.2003-05.10.2004)
Raivo Uukkivi (05.10.2004-tänaseni)

Toomas Välimäe (28.10.1993–04.08.1998)
Meelis Rosenfeld (04.08.1998–09.09.1999)
Toomas Välimäe (09.09.1999-17.10.1999)
Meelis Rosenfeld (28.10.1999-07.04.2000)
Toomas Välimäe (07.04.2000-06.09.2001)
Meelis Rosenfeld (06.09.2001-20.10.2002)
Endel Lepik (12.11.2002-11.11.2003)
Priit Põldmäe (04.12.2003-27.04.2004)
Raivo Uukkivi (27.04.2004-05.10.2004)
Veigo Gutmann (05.10.2004-tänaseni)

Eesti NSV kohalike rahvasaadikute
nõukogude valimised 10.12.1989
Valimised toimusid 1989.aasta detsembris, mil laulva revolutsiooni periood oli võidukalt lõpule jõudmas ja vabaks saamise nimel oli toimunud mitmeid üleriigilisi aktsioone. Seega pole imekspandav, et vabaduse janule vastav meelsus oli kandunud ka kõikide
valimistel osalejate valimislubadustesse (Jüri
sovhoosi teabeleht „Jürilane”). Valimistel kandideeris 39 inimest üle terve tänase valla - toonase külanõukogu territooriumi.
1989.aasta valimistel täitsid valijatena oma
kohust 3619 Sommerlingi külanõukogu sissekirjutust omavat inimest, mis on tublim tulemus kõigist hilisemast valimisest. Valimisaktiivsus oli 76%. 39-st kandidaadist osutus valituks 21.
2. jaanuaril 1990.aastal kogunes värskelt
valitud Sommerlingi küla rahvasaadikute nõukogu ja asuti valima endale esimeest. Valituks
osutus Rein Poolak, kes juhtis külanõukogu
ja hiljem ka taastatud õigustega valda kuni 4.
augustini 1998.aastal.
Kuni 1993.aasta valimisteni polnud külanõukogul, mis 1991.aasta juulis nimetati ümber volikoguks, eraldi esimeest, seega nn. esinduskogu juht oli ka täitevorgani juht.

Kohalike omavalitsuste volikogude
valimised 17.10.1993
1993. aasta oktoobrikuus toimusid esimesed
kohalikud valimised taasiseseisvunud Eestis.
Võrreldes 1989. aastal toimunud valimistega oli 1993. aastal erinevuseks see, et arvatavalt ühiste vaadetega inimesed olid koondunud valimisliitudesse. Kokku osales valimistel neli valimisliitu ja kaks üksikkandidaati.
Valimised võitis selgelt valimisliit „Rae
Rippumatud Kandidaadid”, kes sai volikogus
kokku 11 kohta (nimekirjas 15 inimest), kolm
kohta said nii valimisliit „Rae Üksikkandidaadid” (nimekirjas 7 inimest), kui ka valimisliit
„Vaida äkilised” (nimekirjas 5 inimest) ja ühe
koha sai valimisliit „Vaida Piirkond” (nimekirjas 2 inimest).
Mandaate oli kokku 18. Valimistel oli 2
ringkonda ja mõlemas valiti 9 saadikut.

Valla taasasutamise 9. aastapäeva tähistamine
Lagedil. Toomas Välimäe (paremalt teine) annab Rae valla teeneteplaadi Elvira Luurile.

Kandidaate oli nimekirjas 31 ning valimas
käis 1789 inimest, mis moodustas 44,9% valimisõiguslikest isikutest.
Volikogu esimeheks osutus valituks Toomas Välimäe. Vallavanemaks valiti ühehäälselt Rein Poolak, abivallavanemaks kinnitati
Jüri Kreintaal.

Kohalike omavalitsuste volikogude
valimised 20.10.1996
Alates 1996.aasta valimistest on Rae valla
territooriumil vaid üks valimisringkond. Valimistel osales 3 valimisliitu ja kokku oli nimekirjades 60 kandidaati. Valijatest käis oma kodanikukohust täitmas 2274 inimest, mis moodustas 49,5% valimisõiguslikest kodanikest.
Volikogu esimeheks valiti taas Toomas
Välimäe. Vallavanemaks valiti juba kolmandat korda Rein Poolak ja abivallavanemaks
Jüri Kreintaal.
4. augustil 1998.aastal umbusaldatakse
Rein Poolakut ja Toomas Välimäed. Uueks
volikogu esimeheks valiti Meelis Rosenfeld
ja vallavanemaks Endel Lepik, aga mõlemale mehele avaldati umbusaldust 9. septembril
1999.aastal. Endel Lepik suutis vallavanema
positsiooni hoida õnnelikult valimisteni ja sealt
veel aasta edasigi. Volikogu juhtis valimisteni Toomas Välimäe.

Volikogu esimees Toomas Välimäe ja volikogu
sekretär Mare Seppel 2001. aasta volikogu istungil.

Arengukava arutelu 2001. aastal.

Kohalike omavalitsuste volikogude
valimised 17.10.1999
1999. aasta valimistel on jätkuvalt tugevad valimisliidud, seekord osalevad ka erakondlikud nimekirjad. Valimiste magusamad viljad noppisid siiski veel valimisliidud. Teistest parema tulemuse tegi valimisliit Vallakodanik (6 kohta volikogus), järgnesid valimisliidud Koduvald 5 ja Dialoog
4 kohaga.
Valimistel osales 108 kandidaati ning valimas käis 2832 inimest, mis moodustas 54,5%
valimisõiguslikest kodanikest.
Vallavanemana jätkas Endel Lepik, volikogu esimeheks sai Meelis Rosenfeld.
11.veebruaril 2000 alustati volikogu istungil
vallavanema suhtes umbusaldusmenetlust.

Vallavalitsuse liikmed ja töötajad 2001. aasta kevadel. Esireas vasakult Helin Kangur, Reet Raudkepp, Iivi Väli ning tagareas vasakult Arno Kelnik,
Rein Karm, Argo Rannamets ja Tarmo Klaar.

2002. aasta volikogu istung. Pildil vasakul Peeter Böckler, paremal Priit Põldmäe.
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Paraku ei valinud kukutajad uut vallavanemat ega määranud asendajat. Endel Lepik
vaidlustas vigase menetluse ning kohus tegi
otsuse, et umbusalduse jõustumine peatatakse kuni lõpliku kohtulahendini jõudmiseni.
Kohtu seisukoht andis võimaluse kontrarünnakuks ja 2. märtsil 2000.aastal umbusaldati volikogu esimeest. Kogu selles umbusalduste virr-varris jäi õigeaegselt vastu võtmata valla eelarve ning vastavalt seadusele astus ametisse volikogu teine koosseis, mida
asus juhtima taaskord Toomas Välimäe. See
juhtus 7. aprillil 2000.aastal.
Rae valla ajaloos sai ametisse astunud volikogu teine koosseis nimeks „libavolikogu”.
Selle põhjuseks oli, et Meelis Rosenfeldil õnnestus läbi kohtu kadalipu tõestada, et seadust
ei rikutud ning valitud volikogu õige koosseis
tuleb tagasi ja ajavahemikul 6. septembrist
2001 kuni 20. oktoobrini 2002 toimuvate valimisteni juhib volikogu jälle Meelis
Rosenfeld.
Kui volikogu esimehena jõudis valimisteni Rosenfeld, siis vallavanem Endel Lepikule avaldati 28. novembril 2000 umbusaldust, uueks vallavanemaks valiti Meelis
Rosenfeld. Selle võiduga algab lühim vallavanema tööperiood Rae vallas – Rosenfeld
saab olla ametis täpselt 16 päeva ega saa sisse isegi vallavanema kabinetti põhjusel, et tal
pole selle võtmeid. Juba 14. detsembril 2000
kukutatakse vallavanem 16 poolthäälega.
Uueks vallavanemaks saab Arno Kelnik, kellele antakse aega töötada kuni 19. septembrini 2001, siis saab ka tema umbusaldusavalduse. Koos Kelnikuga lahkub 9 vallavalitsuse töötajat, neist 8 ametnikku, mis tõotab teha vallavanemaks valitud Tarmo Klaari elu
uuel ametipostil keeruliseks. Tarmo Klaar
suudab siiski vallavanemana tegutseda 2002.
aasta valimisteni ja nende toimumise järgselt
kuni 2003.aasta novembrini.

Kohalike omavalitsuste volikogude
valimised 20.10.2002
Esmakordselt on osalevate nimekirjade hulgas selgelt ülekaalu saavutanud erakondlikud nimekirjad. Osales 8 nimekirja,
erakondadest olid esindatud kõik arvestatavad erakonnad, valimistel puudusid ük-

Lasteaed TÕRUKE
võtab tööle alates
augustist 2006
LASTEAIAÕPETAJA
TERVISHOIUTÖÖTAJA
Info: toruke@rae.ee
6048 338
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sikkandidaadid.
Kokku oli kandidaate 120. Valituks osutus
19. Valimistel andis oma hääle 3207 valijat, mis
moodustas 57,7% kogu valijaskonnast.
Vallavanemana jätkas Tarmo Klaar ja volikogu esimeheks valiti Endel Lepik. Kuna
koalitsioon sai kirju ja ilmselgelt ei suudetud
kõikide soove rahuldada, siis algas lagunemine päris kiiresti Aasta peale valimisi koalitsioon lagunes täielikult – vallavanem astus
tagasi, volikogu esimeest Lepikut umbusaldati volikogu poolt. Koalitsioon moodustus
Rahvaerakonnast Mõõdukad, erakonnast Vabariigi Eest – Res Publica, erakonnast Isamaaliit, ja kahest valimisliidust. Volikogu esimeheks valiti Priit Põldmäe ja vallavanemaks
Ago Soasepp.
Kuus kuud pärast esimese koalitsiooni
lagunemist lagunes teinegi koalitsioon. 28.
aprillil 2004 toimunud volikogu istungil astus tagasi volikogu esimees Priit Põldmäe.
Uueks volikogu esimeheks valiti Raivo Uukkivi, vallavanemaks jäi Ago Soasepp ning
abivallavanematena asusid tööle Enn Mänd
ja Meelis Kasemaa. 5. oktoobril 2004.aastal astus tervislikel põhjustel tagasi vallavanem Ago Soasepp. Uueks vallavanemaks valiti Raivo Uukkivi ja volikogu esimeheks
Veigo Gutmann.
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Jaan Hiio (vasakul) ja Meelis Kasemaa (paremal) 2002. aasta volikogu istungil.

Kohalike omavalitsuste volikogude
valimised 16.10.2005
2005.aasta valimised olid sisuliselt erakondadekesksed, osales veel vaid üks valimisliit, lisaks olid seekord esindatud jälle ka 2 üksikkandidaati. Valimistel osales kokku 97 kandidaati.
Valimisõiguslikest kodanikest väljendas oma tahet 49,7%.
Volikogu esimeheks valiti tagasi Veigo
Gutmann, vallavanemaks jätkuvalt Raivo Uukkivi. Vallavalitsuse liikmetena volitati lisaks
vallavanemale valda juhtima abivallavanemad
Enn Mänd ja Meelis Kasemaa ning finantsjuht
Peeter Heldur Ester.

Lühikokkuvõte raamatus Rae vald 15 ilmunud Raivo Uukkivi artiklist Poliitilised
kasvuraskused ehk Rae valla juhtimine perioodil 1989-2006

Kaader volikogu 2003. aasta esimesest istungist.

Rae vallavanem Ago Soasepp (vasakul) ja Priit
Põldmäe (paremal) 2004. aastal.

Rae Hooldekodu
pakub tööd kahele

Rae Vallavalitsus
pakub tööd

HOOLDUSTÖÖTAJALE

TEEHOIUSPETSIALISTILE

Täpsem info telefonil
6048353.

ja EHITUSJÄRELVALVE
SPETSIALISTILE.
Täpsem info internetis
www.rae.ee ja www.
cvkeskus.ee
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Vallavanemate meenutused

See oli kena aeg, mida meenutada. Eesti
oli saanud taas vabaks, vald oli saanud tagasi oma õigused. Kõik oli uus ja seetõttu ka segane. Et saada laeva kapteniks, tuli kõigepealt
laeva ehitama hakata. Oskusi selleks aga veel
polnud. Tuli palju õppida, ka lihtsalt katsetada, sest puudus täielik selgus ülesannete ja
nende sisu kohta. Taasiseseisvudes anti valdadele palju uusi ülesandeid, üle tuli võtta
koolid ja lasteaiad - kõik tuli ära teha enne,
kui selleks raha saadi. Ometi saadi kõige sellega vallavalitsuse ja volikogu rahumeelses
koostöös hakkama.

Rein Poolak
Vallavanem aastatel
1990-1998

Meelde jääb alati elu ilusam pool. Mäletan, et oli palju mõtteid ja sai kõvasti tööd tehtud. Sel ajajärgul algatati vallas esimesed suuremad planeeringud. Said alguse Kesko OY
ja Kalevi kommivabriku Jürisse kolimise planeerimine, samuti hakati sel ajal tõsisemalt
tegelema Jüri Tehnopargi planeeringuga.
Rae vald oli üks esimesi omavalitsusi vabariigis, kes tegi elurajooni detailplaneeringu. Vallarahvas võttis selle väga hästi vastu.
Meenutan oma vallavanemaks olemise aega
alati kenades toonides, samuti toredat ja toimekat meeskonda. Tahet tegutseda oli, ainult
aega jäi väheks.

Mida osakan ma öelda nende 16ne päeva
kohta, millega piirdusid minu kui vallavanema kohustused? Olid keerulised ja samas väga huvitavad ajad. Esimese nädala jooksul ei
õnnestunud saada vallavanema kabineti võtmeid, seega olid võimalused väga piiratud.
Selles kabinetis jõudsin teha vaid ühe vallavalitsuse istungi. Suurim kavatsus oli põhjalikult reformida valla ametnikkonda, et moodustada see inimestest, kes ei sõltuks poliitikast ja kes on samal ajal oma ala professionaalid. Usun, et see oli peamiseks põhjuseks,
miks mu vallavanemaks olemise periood nii
lühikeseks jäi. Aeg oli lihtsalt niisugune.

Endel Lepik
Vallavanem aastatel
1998-2000

Meelis Rosenfeld
Vallavanem 2000. aastal

Elus ja palverännakul kehtib põhimõte, et liiga palju asju kaasas ei kanta. Püüan mälus säilitada kogetud positiivset ning seda
oli üpriski suurel hulgal. See annab jõudu ja elurõõmu veel tänagi. Aeg-ajalt vilksab aga mälupilti nii üks kui teine «suur poliitik»,
kes virmaliste kombel kiiresti värve vahetas. Põhjamaalast aga virmalised ei heiduta, sest koidiku eel nad kaovad niikuinii. Ja tagasihoidlik soovitus - kui valla juhid teevad seda, millesse nad usuvad ja usuvad seda, mida nad teevad, saab kõik olema hästi. Kõik
muu on jõu ja aja raiskamine. PÄIKEST!!!

Olin vallavanemaks perioodil,
kus staažikad Rae valla poliitikud
olid teineteise suhtes täielikult usalduse kaotanud ja uued ei olnud veel
jõudu kogunud. Volikogus sõltus ühe
või teise koalitsiooni elujõud vaid
ühest-kahest häälest, kes jooksid
kord ühele, kord teisele poole üle.
Lühidalt - käis lihtsalt vastastikune
ärapanemine. Tavatsetakse küll öelda, et meelde jääb vaid positiivne,
ent minu mälestused tollest ajast on
pigem mosaiik alatutest poliitilistest
intriigidest ning enda meeletust tahtest midagi olulist valla heaks teoks
teha. Hoolimata eelpool nimetatud
ärapanemise õhkkonnast õnnestus
mul vallavanemana vähemalt üks asi
algusest lõpuni teostada. Vaida Põhikool sai spordihoone ja korraliku
garderoobi. Siiski on rõõm tõdeda,
et paljud tol ajal minu poolt oluliseks peetud objektid ja põhimõtted
kuuluvad tänase võimukoalitsiooni
prioriteetide hulka.

Arno Kelnik
Vallavanem aastatel
2000-2001

Tarmo Klaar
Vallavanem aastatel
2001-2003
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Rae vald aastal 2006
• Valla pindala: 206, 7 km2.
• Elanike arv: 8694 (1.juuni 2006 seisuga)
• Külad ja alevikud: 4 alevikku ja 27 küla
• Vallavalitsus, 4 liiget: vallavanem Raivo Uukkivi, abivallavanem Meelis Kasemaa, abivallavanem Enn Mänd, finantsjuht Peeter-Heldur Ester
• Vallavolikogu, 19 liiget:
Tatjana Lelov

Eesti Keskerakond

Enn Laidvee

Eesti Reformierakond

Meelis Aaslaid

Eesti Keskerakond

Tuulike Seljamaa

Eesti Reformierakond

Ado Sepa

Eesti Keskerakond volikogu aseesimees

Krister Parbo

Eesti Reformierakond

Margus Valgma

Eesti Keskerakond

Endel Albin

Eesti Reformierakond

Indrek Uuemaa

Eesti Keskerakond

Ülo Timuska

Erakond ResPublica

Raul Väinsar

Eesti Keskerakond

Priit Põldmäe

Erakond Res Publica

Aadi Potter

Eesti Keskerakond

Virgo-Jürgen Lips

Erakond Isamaaliit

Veigo Gutmann

Eesti Reformierakond volikogu esimees

Meelis Rosenfeld

Valimisliit Vallakodanik

Tarmo Klaar

Eesti Reformierakond

Jaan Hiio

Eestimaa Rahvaliit

Madis Sarik

Eesti Reformierakond

* Ettevõtlus: Rae vallas on 1. märtsi 2006 seisuga 42 aktsiaseltsi, 446 osaühingut, 137 mittetulundusühingut, 4 täisühingut ja 2 usaldusühingut.

Volikogu liikmed 2005. aasta algul. Esiplaanil
vasakult Endel Lepik ja Priit Põldmäe.

Rae Vallavalitsuse liikmed koos vallasekretäriga 2006. aasta kevadel. Vasakult finantsjuht PeeterHeldur Ester, vallasekretär Tiit Eenmaa, vallavanem Raivo Uukkivi, abivallavanem Enn Mänd ja abivallavanem Meelis Kasemaa.

Rae Vallavalitsuse istung 2004. aasta sügisel. Vasakult Ago Soasepp, Rita Abel, Raul Kinks, Raivo Uukkivi.

Volikogu esimene istung 2005. aasta sügisel.
Esiplaanil vasakult Ado Sepa, Enn Mänd ja Indrek Uuemaa.

6

RAE SÕNUMID

juuli 2006

HARIDUS

Jüri Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumiosa lõpetajad said tunnistused kätte uhiuues, vaid nädalapäevad enne lõpuaktusi valminud aulas.
Pildil hetk 9. klasside lõpuaktusest, laval on 9a ja 9b klasside lõpetajad.

PUUD ANNAVAD KÄEST
KÄTTE TUULT
Lehte Hainsalu
Puud annavad käest kätte tuult,
käest kätte, ladvast latva tuult.
Külm pihlamarju nopib puult
ja laste kilkeist kaigub hoov.
Käib salasosin puule puult

kui kutsekumin suule suult üks igatsus, üks salasoov.
Pärn kasvab vaikselt, endamisi
ja järjest valjeneb ta müha.
Ka laps ei sirgu lendamisi,
ta sirgub vaikselt, üha, üha.
Puud annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka.
Kes väike tarkust kogub truult,
see sobib varsti suurte hulka.

On ühed väljalennupakul
ja teised alles läve hakul.
Ei iial tühjaks jää see õu.
Ei iial vanaks jää see õu.
On järjest uutel koolialgus.
Ja läinuid saadab koolivalgus.
Puud annavad käest kätte tuult
käest kätte, ladvast latva tuult.
ja põlvest põlve kestab see koolirõõm ja koolitee.

Kevad on koolides lõpuaktuste aeg
Tänavu said meie vallas kooli lõputunnistuse 112 noort. Neist 71 lõpetasid edukalt
põhikooli ning 41 gümnaasiumi. Vallavalitsuse poolt on igale põhikooli kiitusega lõpetajale kingituseks 500 krooni, gümnaasiumis hõbemedali saanud noormeest Ermil
Metsa ootab 2000-kroonine preemia. Talle
kuulus ka gümnaasiumi lõpetamisel eksamitel suurima punktisumma kogunud lõpetajale mõeldud rahasumma, mis on võrdne kogutud punktide arvu kümnekordse
korrutisega.
Jüri Gümnaasiumi
9A klass
1. Elery Altmäe
2. Triin Eevardi
3. Elis-Ketter Heinaru
4. Aleksei Jeršovski
5. Arnold Jürisalu
6. Reimo Kaar
7. Karel Karu
8. Kathriin Karus
9. Zinaida Komarova
10. Maria Kritsko
11. Anett Kämara
12. Merilyn Laid
13. Aron Laur
14. Ann Lausmaa
15. Grete Papp
16. Martin Poltimäe
17. Marit Poltimäe
18. Illart Ruudna
19. Leena Siir

20. Andreas Taniel
21. Sergei Sõtšjov
22. Andreas Taniel
23. Sven Teder
24. Kristel Vello
25. Kristiina Välik
9B klass
1. Thea Albin
2. Andrus Ansip
3. Mikk Ellama
4. Margot Kalam
5. Sergei Kosmatšjov
6. Piret Laanes
7. Rannes Laas
8. Rauno Laur
9. Helena Ljäkin
10. Marju Piilmann
11. Ann-Riin Ridbeck
12. Karet Rikko
13. Sandra Rump
14. Kristo Saare
15. Raul Sannik
16. Kaisa Timuska
9C klass
1. Lauri Birnbaum
2. Henry Feil
3. Henriette Feil
4. Mirjam Jegorov
5. Urmo Jõessar
6. Mart Kütt
7. Eva-Kaisa Lokk
8. Maarja Mangmann

9. Roman Orusaar
10. Mikk Raudsepp
11. Kristina Rebane
12. Triin Suiste
13. Mika Tammera
Lagedi Põhikooli 9. klassi lõpetajad
1. Hart Allmäe
2. Kristjan Jõema
3. Tauri Kaasik
4. Sander Salm
Vaida Põhikooli 9. klass
1. Ain Almre
2. Mari-Lii Hirsik
3. Merili Kaadu
4. Martin Kütt
5. Tambet Laan
6. Joonas Loik
7. Maria Lisett Lääts
8. Mihkel Misler
9. Liina Möls
10. Julia Painilainen
11. Nils Puhk
12. Tõnu Tootsi
13. Raigo Ärsis

Jüri Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajad
1. Annika Aasa
2. Andres Boklan
3. Merje Jõgi
4. Kätlin Järmut
5. Getter Järve

juuli 2006

6. Mait Kuuseok
7. Rain Kärkinen
8. Agne Liiskmann
9. Leiu Lipping
10. Bätris Madrus
11. Merit Martsik
12. Ermil Mets
13. Merike Milvere
14. Tiina Mõttus
15. Mari Möls
16. Krista Naarismaa
17. Kaarli Nagel

HARIDUS
18. Margit Norit
19. Merili Närep
20. Tiina Otsmaa
21. Luisa Pani
22. Oliver Papp
23. Mariliis Pihlakas
24. Ragne Pless
25. Tauri Plinkner
26. Helina Purtolainen
27. Meelis Rohula
28. Ranner Ruus
29. Kaili Sall

RAE SÕNUMID
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30. Suzan Sarv
31. Mari Seljamaa
32. Marit Tahk
33. Birgit Tamsalu
34. Maret Teder
35. Maris Tomingas
36. Henri Toomet
37. Ulvar Tuus
38. Sandra Vaher
39. Aire Veimann
40. Triin Virgaste
41. Martin Västra

Huvialakool lõpetas aasta kontsert-aktusega
31. mail kostus Rae Kultuurikeskuse saalist
nii kaasakiskuvat kitarritümpsu kui õrna flöödimängimist, kuulata võis lihtsamaid viisikesi ja klassikaliseid muusikapalasid – just nii
vahvate meeleoludega lõpetasid oma tänavuse kooliaasta Rae Huvialakooli õpilased.
Lõpuaktus-kontserdil astusid lavale muusikaosakonna erinevate klasside õpilased ning kultuurikeskuse seintel rippusid kunstiosakonnas
õppijate tööd. „Hea, et on võimalus lapsi õpetada ja et lastel on olemas ka esinemisvõimalusi,”
ütles Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid.
Muusikaosakonna lõpetasid tänavu Mirjam
Jegorov, Madis Kõosaar, Liina-Liis Pihu ja
Kevin Vaidla. Kunstiosakonna lõpetajad olid
Liina Jõgimaa, Merit Meier ja Liisa Sähka.

Rae Huvialakoolis kestab õppeaeg 7 aastat, fotol on tänavused ülemineku- ja lõpueksamite tegijad koos õpetajatega.

Liina Jõgimaa õppis kunstiosakonnas 4 aastat ning tegi lõputööks fotol oleva maali.

Liisa Sähka näitas lõpuaktusel oma siidimaalitehnikas valminud töid.

Kitarriõpetaja Igor Besstšotnov (vasakul) ja huvialakooli 5. klassis õppiv Innar Tumm panid
saali elektrikitarri abil vahvalt kaasa elama.

Parimate õpilaste vastuvõtt
Kooliaasta parimate õppurite jaoks
korraldab vallavalitsus igal kevadel traditsiooniliselt parimate õpilaste vastuvõtu. 2. juunil suutis Rae
Kultuurikeskuse saal vaevu mahutada kõiki tublimaid õppijaid. Koos
nendega olid vastuvõtule kutsutud
ka need lapsed, kellel on aasta
jooksul ette näidata tublid sportlikud saavutused. Ühtekokku märgiti ära ligi 180 lapse ettevõtmised.
Neid tervitasid vallavanem Raivo
Uukkivi, abivallavanem Enn Mänd ning kultuuri- ja haridusameti
juhataja Heli Niin.
Parimatele õppuritele jäi vastuvõtust mälestuseks meenetaldrik Paljude jaoks oli parimate õpilaste vastuvõtt selle õppeaasta viimane
koolipäev, sest samal päeval saadi koolis ka tunnistused.
kirjaga Parim õpilane 2006.
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Detailplaneeringute
avalik väljapanek
Rae Vallavalitsus teatab
järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 26. juunist kuni 10.
juulini 2006:
Lagedi alevik Jaama tn 10 kinnistu
● Detailplaneeringuga nähakse ette Jaama tn 10 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning korterelamute planeerimine.
Veskitaguse küla Uus-Mändjõe kinnistu
● Detailplaneeringuga nähakse ette UusMändjõe kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning jagamine üksik- ja paariselamu kruntideks.
Vaskjala küla Karba kinnistu maatükk I
● Detailplaneeringuga nähakse ette
Karba kinnistu maatükk I maakasutuse
sihtotstarbe muutmine elamu -, äri- ja
sotsiaalmaaks ning jagamine üksik - ja
ridaelamu ning ärikruntideks.
Järveküla küla Otsa kinnistu
● Detailplaneeringuga nähakse ette Otsa kinnistu maakasutuse sihtotstarbe
muutmine elamumaaks ning jagamine
üksik-, rida- ja korterelamu kruntideks.
Järveküla küla Iirise kinnistu
● Detailplaneeringuga nähakse ette Iirise kinnistu maakasutuse sihtotstarbe
muutmine äri- ja tootmismaaks ehitusõiguse määramisega.

● Detailplaneeringutega saab tutvuda
igal tööpäeval Rae vallamaja II korruse
fuajees, Jüri alevik Aruküla tee 9. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 10. juuliks kella 17.00
või e-posti aadressil info@rae.ee

VA Vaheko
müüb
sõelutud mulda
hinnaga
100 kr/ m³

VALLAMAJA

Volikogu kiitis heaks majandusaasta aruande ja ütles
jah-sõna Rae Valla Spordikeskuse loomisele
20. juunil kogunenud volikogu kinnitas olulisemate otsustena Rae valla 2005. aasta majandusaruande ning toetas Rae Valla Spordikeskuse asutamist.
Rae Valla Spordikeskus on Rae valla asutus, mille põhiülesanneteks on koostöös valla
koolidega korraldada kehakultuuri- ja sporditööd. Keskus koordineerib ja korraldab Rae
vallas spordi edendamisega seonduvat ning
haldab spordirajatisi isemajandamise põhimõtteid järgides. Spordikeskust finantseeritakse
vallaeelarvest, riigieelarvest, annetustest, tasuliste teenuste ja erinevate laekumiste abil.

Spordikeskus asub Jüris, Laste tn. 3.
Lisaks olid volikogu istungil arutlusel küsimused, mis puudutasid vallavara omandamist ja tasuta kasutusse andmist, maa-ala üürilepingu lõpetamist aktsiaseltsiga Kiviluks. Vastu võeti otsused kahe katastriüksuse jagamise
ja mitmete detailplaneeringute kehtestamise
kohta. Samuti kinnitas volikogu Rae valla kolmanda lisaeelarve. Seoses KOKSi muutmisega tehti muudatus ka valla põhimäärusesse
ning täiendati valla avaliku korra, heakorraeeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja. Viimast muudatust puudutava määruse
täistekst ilmub ka tänases vallalehes.

KORRALDUS
Jüri

23. mai 2006 nr 650

Rae valla laste suviste lastelaagrite finantseerimine jaotuskava
Lähtudes Rae valla 2006 aasta eelarvet, Rae Vallavolikogu 01. jaanuari 2006 määrusest nr 7
“Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise kord” ning
arvestades kultuuri- ja haridusameti ettepanekuid, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Jaotada eelarve tegevusala 81092 „Lastelaagrid“ raha alljärgnevalt:
1.1 Rae valla laste suvise „Rae töömalev 2006“ vanuses 13–17 ning Rae töö- ja puhkelaagri 10-12 aastastele noortele läbiviimiseks 141 000 krooni.
1.1.1 Rae töömalevas peab olema tagatud osalemisvõimalus vähemalt 50 noorele.
1.1.2 Töö- ja puhkelaagris peab olema tagatud osalemisvõimalus vähemalt 30 lapsele.
1.1.3 Töö- ja puhkelaagri ning töömaleva raames toimub töötamine koostöös Vallaasutusega
Vaheko.
1.1.4 Töömaleva raames toimub töötamine koostöös Hansaviimistlus OÜ-ga. Kultuuri- ja haridusametil korraldada lepingute sõlmimine koostööpartneritega.
1.1.5 Töö- ja puhkelaagri ning töömaleva korraldajaks on kultuuri- ja haridusamet.
1.1.6 Pärast töö- ja puhkelaagri ning töömaleva lõppu esitab laagri korraldaja ühe kuu jooksul vallavalitsusele eelarve täitmise aruande.
1.2 Rae valla laste ( vanuses 7-18 aastat) osalemise toetamiseks suvistes lastelaagrites kokku
summas 65 000 krooni.
1.1.1 Toetatakse lapsi, kelle registreeritud elukoht seisuga 31.mai 2006 on Rae vald.
1.1.2 Toetatakse osalemist laagrites, mis vastavad noorsootöö seaduse § 9 või 15 tingimustele.
1.1.3 Toetust eraldatakse lapse kohta lähtudes võrdse kohtlemise printsiibist.
1.1.4 Lapsevanema toetuse taotluse esitamise tähtaeg kultuuri- ja haridusametile on 30. juuni
2006. a.
1.1.5 Toetus makstakse lastelaagri korraldaja arve alusel lapsevanemale.
2. Avalikustada käesolev korraldus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja Rae Sõnumites.
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Info tel. 56 953 663

juuli 2006

Martin Minn
Jurist
vallasekretäri ülesannetes
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MÄÄRUS

Jüri

20. juuni 2006 nr. 27

Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määruse nr 9 “Rae valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisa 2 muutmine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punktidest 361ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae
Vallavolikogu
määrab:
§ 1. Teha Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määruse nr 9 “Rae valla
avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisas 2 “Rae valla heakorraeeskiri” alljärgnevad muudatused:
(1) muuta lisas 2 punkti 9.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“9.1. korras hoidma oma kinnistu piirde (aed, hekk jms), mille kõrgus
võib olla maapinnast kuni 2 meetrit.”
(2) lisada lisasse 2 punkt 10.13 alljärgnevas sõnastuses:
“10.13 paigutama kortermaja territooriumile kogumismahuti lemmikloomade väljaheidete jaoks.”
(3) muuta lisas 2 punkti 20.11 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“20.11 ladustada kütte-, ehitus- ja muud materjali vastu kasvavaid puid.”

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
see ei maksa midagi!
GSM: 5373 5811, 524 8614

Soovime osta
paarismaja
ehituseks maad
alates 2000 m2.
Reigo 5053166
Marco 5142605

(4) lisada lisas 2 punkt 20.24 alljärgnevas sõnastuses:
“20.24 hoida kütte-, ehitus-, või muud materjali kinnistul punktis 9.1
kirjeldatud piirdest kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool
kinnistu piiri. Erandkorras on vallavalitsuse kirjalikul loal lubatud
tahke kütuse, ehitusmaterjali või muu materjali mahalaadimine ja ladustamine k.a üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul, kui loaga ei ole määratud muud aega;“
(5) lisada lisas 2 punkt 20.25 alljärgnevas sõnastuses:
“20.25 kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või
pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt
peab olema 2–6 mm;”
(6) lisada lisas 2 punkt 20.26 alljärgnevas sõnastuses:
“20.26 parkida sõidukõlbmatut sõidukit avalikul teel, parklas või muul
üldkasutataval alal. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab
olema maavaldaja luba.“
§ 2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 3. Käesolev määrus jõustub 26. juunil 2006.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

AS Elektriteenused on üks Eesti suurimaid elektritööde ettevõtjaid. Meie tegevusaladeks on eletrivõrkude hooldus, remont ja elektripaigaldiste ehitus ning kontrollmõõtmised.
Tegutseme Harju- ja Virumaal, Kesk-, Lõuna- ja Kagu-Eestis.

Pakume tööd ELEKTRIKUTELE Harjumaal
Töö sisu:
*elektripaigaldiste ehitus, hooldus ja remont
Eeldame:
*elektrialast haridust
*kasuks tuleb töökogemus elektri alal
*kasuks tuleb korvtõstuki juhtimise kogemus
* soovitav C-kategooria juhiluba
Pakume:
*erialast täiendõpet
*stabiilset tööd
*tänapäevasst töökeskkonda
Sooviavaldus ja elulookirjeldus
palume saata
AS Elektriteenused, Järve 37,
11314 Tallinn või
e-post Marge.Hiiskula@energia.ee
info tel 71 54 134
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TURVALISUS

Falck püüdis kinni metallivargad
Erakorralised sündmused


1. juuni öösel leiti Jüris Aruküla teel
asuvas Tuule bussipeatuses lamav meesterahvas, kes oli verine ja keda olid tema sõnul peksnud kolm noormeest. Kiirabi viis
mehe haiglasse.

6. juuni öösel helistas ekipaažile Jüri
elank, kelle sõnul nägi ta naabermaja juures
vargust. Ekipaaž edastas info ka politseile ja
suundus koheselt oletatavasse vargusepaika.
Sündmuskohalt ega selle lähiümbrusest midagi kahtlast silma ei hakanud, küll jäi ekipaažile silma tühjalt seisev sõiduauto.
 7. juuni öösel palus politsei ekipaažilt abi
Vaidas avarii tagajärjel süttinud sõiduauto kustutamisel.
 12. juunil põles Jürist 5 kilomeetrit Aruküla poole sõiduauto Opel Kadett. Päästeamet
kustutas põlengu ja info edastati politseile.
 13. juuni öösel oli Jüri alevikku sissesõidul kraavis Nissan Patrol. Abi keegi ei vajanud, sõidukil oli ilmnenud tehniline rike.
 15. juunil teatati politseist, et Tallinna ringteel põleb veoauto. Kohapeal selgus, et auto
oli kustutatud ja oodati päästeametit.
 17. juuni päeval palus politsei sõita ekipaažil Pajupea külla, kus pidi kraavis olema
paljas tüdruk. Neiu oli juba hoovi jõudnud,
kus olid ka lapsed ja purjus mehed. Noor naine oli nii agressiivne, et oli vaja kasutada käeraudu ning ta anti üle kiirabi hoole alla.
 18. juuni õhtul teatati, et Jüris on vallamaja ees lõhutud politseiautot. Autol olid katki
tehtud plafoonid, samuti tagumine klaas kiviga sisse visatud. Videosalvestuselt oli näha,
kuidas kaks noormeest autoga politseimasina
juurde sõitsid ning seda lõhkusid. Asi anti üle
politseile.

Politseile üle antud õigusrikkujad
 9. juunil lamas Tartu maanteel, Lehmja
bussipeatuse lähedal autoga kokku põrganud
surnud põder. Info edastati politseile.
 10. juunil helistati ekipaažile politseist ja
paluti sõita Rae külla, kus ühe eramu omaniku territooriumil pidid olema metallivargad.
Sündmuspaika liikusid mõlemad Rae valla
ekipaažid. Kohapeal peeti kinni kaks kodanik-

Politseiteated


Ajavahemikul 29.-30. maini varastati
Lagedi alevikus Raadiojaama teel sõiduautolt neli rehvi koos velgedega, samuti lõhuti auto küljepeegel, tagatuled, tagaklaas ja
makk. Kahju on 150 000 krooni.
 Ajavahemikul 31.maist 1.juunini varastati Peetri külas ehitusobjektilt segumasin.
Kahju on 5000 krooni.
 2. juunil varastati Suursoo külas talu kõrvalhoones seisnud sõiduautolt neli ratast ning

ku, kes varastasid metalli. Mehed anti üle politseile.
 10. juuni õhtul peeti Jüri Alexela tanklas
kinni alkoholijoobe kahtlusega meesterahvas,
kes juhtis sõiduautot. Alkomeeter näitas joovet, mees anti üle politseile.
 12. juunil teatati, et Tallinn-Tartu maanteel Lukoili tankla lähedal lamab maas meesterahvas koos jalgrattaga. Kohapeal selgus, et
tugevas joobes mees ei olnud suuteline püsti
tõusma. Kohale kutsuti politsei, kes isiku minema toimetas.
 16. juuni päeval kästi ekipaažil sõita Vaida
alevikku Vana-Tartu mnt.13 maja juurde, kus
valget värvi sõiduauto BMW oli maha sõitnud
aiapostid ja juht olevat alkoholijoobes. Kohepeal tunnistas juht end kõiges süüdi ja ütles ka
seda, et on alkoholi tarvitanud. Juht anti üle
politseile.
 17. juuni öösel märkas ekipaaži liige Jüris Aleviku teel seltskonda, kes tarvitas autos
alkoholi. Hiljem märgati autot liiklemas, see
peeti kinni ja alkoholijoobes juht anti üle politseile.

Avalik kord
 31. mai hilisõhtul tehti tuld Vaidas, Saa-

re tee 5 juures. Tuletegijal lasti see ära kustutada.
 1. juuni öösel helistati, et Jüris Aruküla
tee 15 juures kukkus maha meesterahvas. Kohapeal selgus, et mees oli purjus ning tal oli
pea verine. Kohale kutsuti politsei ja kiirabi,
mees viidi kiirabiga ära.
 3. juuni öösel helistati Jürist Tammiku 23
maja juurest ja öeldi, et maja ees toimub kaklus. Ekipaaži kohale jõudes oli kaklus läbi ja
osapooled ära leppinud.
 4. juuni õhtul helistas juhtimiskeskusesse
Salu küla elanik, kes palus abi, et Falcki ekipaažid tuleksid ja püüaksid kinni külateedel
reede ja laupäeva õhtuti kihutavad uljaspead.
Kohale saadetud ekipaaž ei märganud külavaheteedel kihutavaid autosid. Piirkonda saadeti patrullima ka teine ekipaaž. Salu külas Kaldamäe tee lõpus avastati teeäärsel puhkeplatsil seismas viis sõiduautot ja suur kamp noorukeid. Kohapeale kutsuti politsei isikute kont-

makk ja tööriistu. Kahju on 4000 krooni.
 4. juunil varastati Rae külas ehitusjärgus
eramust tööriistu. Kahju on 1 000 krooni.
 7. juuni päeval varastati Assakus kontorihoonest sülearvuti. Kahju on 25 400 krooni.
 10. juunil varastati Rae külas talumaalt
veokidetaile ning mootoriosi. Kahju on 40
000 krooni.
 Ajavahemikul 17. - 18. juunini varastati Assaku alevikus Järve teel korterist
kaks elektridrelli ja elektrisaag. Kahju on
14 500 krooni.

rollimiseks. Politseipatrulli sõnul ei olnud seal
alaealisi ega alkoholi tarbimist.
 9. juunil helistas Pajupea elanik ja teatas,
et bussipeatuses on pikali meeskodanik. Kohapeal selgus, et tegemist on asotsiaaliga, kes
aeti üles ja saadeti minema.
 10. juuni öösel oli Jüris Edu kaupluse juures viie autoga noorte seltskond, kes tarbis alkoholi ja lärmas. Noortega vestlemise ajal jõudis kohapeale ka politsei, kes nendega edasi
tegeles.
 10. juunil oli Jüris Lehmja tammikus noorterühm, kes tarbis alkoholi. Noored kutsuti
korrale ja saadeti laiali.
 14. juuni öösel palus politsei sõita Kuusekese tänavale, kuna seal pidi olema suur lärm
ja kisa. Ekipaaži saabudes mingit pidu ei toimunud, kohapeal oli rahulik grilliõhtu.
 16. juuni öösel helistas Jürist naine, kes
teatas, et Ehituse tänaval rikutakse öörahu. Kohepeal lärmanud mehed kutsuti korrale ja neile seletati avaliku korra eeskirju.
 17. juuni päeval helistati Jüri ekipaažile,
et Ehituse tänaval magavad kolm meest. Magamast leiti ainult kaks inimest, kes aeti üles
ja saadeti koju.

Muud sündmused
 2. juunil helistas naisterahvas ja teatas, et
Väljaku 12 trepikojas on võõrad noormehed.
Ekipaaži saabudes lahkusid mehed valga Mercedes Benz sõiduautoga.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaaž 53 32 63 18
Vaida ekipaaž 53 32 63 16

Päästeteenistuse teated
 1. juunil põles Mõigus metsaalune
 1. juunil lõi välk Patikal maja põlema
 3. juunil kustutati Loopere maaüksu-

sel järelvalveta lõke
 10. juunil põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja
 12. juunil põles Pajupea külas sõiduauto
 15. juunil avastati Kuusalus metsapõleng, kuhu Assaku komando saadeti mitmeks ööpäevaks
 15. juunil põles ringteel Jüri ja Lagedi vahel sõiduauto
 18. juunil põles Vana-Aavikul sõiduauto
Peeter Böckler
Rae TPS
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Rae koolimaja täitus
ilusa muusikaga

Kahe tunni jooksul jõuti laulda kümmekond laulu, mille meloodiad ulatusid ballaadidest
tempoka lastelauluni.

Laulge kaasa koos Reet Linnaga
ootab telerite ette 8. juulil
9. juunil võis Jüri Kirikumõisa pargis osaleda nii ühislaulmisel kui telesaate tegemisel, kuna Eesti Televisiooni saate Laulge
kaasa! salvestus toimus esmakordselt ka
Rae vallas.
Telemeeste saabumisega ilmusid justkui võluväel pargiteedele ja –murule juhtmepesad, kaamerameeste alused, helipult,
kõlarid ja kõik muu, mis ühe laulusaate salvestamisega kaasas käib.
Saatejuht Reet Linna ja režissöör Jaanus Nõgisto juhtimisel prooviti üheskoos
laulda nii saate tunnuslaulu kui ka näiteks
troopikaööle ja rahvaloendajale pühendatud viise. Külalisesinejaks oli ansambel
Kukerpillid ja noortest lauljatest astus rahva ette Ott Lepland.
Lisaks laulusõpradele võttis juhtoperaator Aare Varik kaameraga üles ka Lage-

Ekskursioon Rae vallas
15. juulil on kõik huvilised oodatud väljasõidule, kus külastame nii mitmeidki
kauneid ja huvitavaid paiku Rae vallas.
Ekskursiooni juhivad Mari-Ann Remmel
ja Toomas Hiio.
Väljasõit algab kell 10 Rae vallamaja
eest. Kuna kohtade arv bussis on piiratud,
palun aegsasti teatada oma osavõtust telefonil 56 22 96 86, e-postiga eli@rae.ee või Rae
valla sekretäri telefoninumbril 60 56 750.
Osavõtt prii, piknikupausile võtta
kaasa söödavat-joodavat!

Reet Linna intervjueeris saate jaoks nii vallavanem Raivo Uukkivi kui Elvira Luuri.

di ja Jüri kaunimad kohad, mida valikuliselt saates näidatakse. Telesaade Laulge
kaasa! on Eesti Televisiooni ekraanil 8. juulil kell 20.30, kordussaadet on võimalik vaadata 15. juulil.

19. juulil kell 20.00
Jüri kirikus
TAJO KADAJAS &
JASSI ZAHHAROV
Kontsertkavaga
TEISELPOOL VETT
Kõlavad parimad laulud Urmas
Alenderi repertuaarist.
Pileti hind 125 krooni.

Rae valla ajalugu puudutavad loengud Rae
koolimajas on saamas juba traditsiooniks. Et
suvi on aga alati oodatud ja veidi teistmoodi
aeg, siis sai kolmele loodetavasti jätkuvalt päikesepaistelisele kuule planeeritud midagi vahelduseks, suviselt kergemat.
Nii väljusimegi juunikuu soojal õhtul Rae
vallast ja käisime mõneski maailma huvitavas paigas, teiste seas ikka ka Eestis. Nimelt
toimus 13. juunil Rae koolimajas muusikaõhtu, kus oma plaadikogust valis muusikat
ja kommenteeris oma valikut Peeter Kaljumäe. Ta on tuntuks saanud nii kupleelaulja
kui ka näitlejana, kehastades teater Variuse
etendustes näiteks Eduard Vildet või Paul
Pinnat. Lisaks ilusale muusikale sai kuulda
teoste saamisloost, ajastust nende ümber ning
inimestest.
Valitud lood pärinesid erinevatest lavateostest - ooperitest, operettidest ja muusikalidest. Valikukriteeriumiks ütles Kaljumäe olevat mõne heas mõttes «kiiksu», mis igas loos
sees oli. Näiteks mõni ekstrakõrge noot (Luciano Pavarotti balansseeris vahepeal suisa
inimvõimete piiril), mõni eriliselt jõuline muusikapala, mille heaks näiteks sai kuulda Eesti oma solistide Tiit Kuusiku ja Teo Maiste
esitatud duetti Giuseppe Verdi «Attilast» või
siis lihtsalt lugude vähetuntus. Viimane ei johtunud õhtujuhi sõnul mitte lugude kvaliteedist, vaid pigem lihtsalt tänapäeva
muusika(li)maitse ühekülgsusest.
Kaljumäe kommenteeris lugusid ja rääkis
seiku lauljate elust – inimestest teoste taga,
mis tegi õhtu eriliselt huvitavaks. Kena oli
kuulda õhtujuhi meeletust huvist muusika vastu, mis sai alguse juba nooremas koolipõlves,
kus klassikaaslastega kaubeldi välja vaba päeva luba reedeks ja laupäevaks, et külastada
uurimistöö koostamise sildi all Estonia teatri
etendusi.
Kuna Kaljumäe ja tema klassikaaslaste
näol on tegemist pärnakatega, siis valiti kodu-uurimusliku töö pealkirjaks “Pärnust pärit
Estonia lauljad”. Töö kirjutasid poisid ka valmis, kuid mitte kõige kõrgemale hindele.
Retsensent mainis oma hinnangus, et on
käidud ja kuulatud, kuid kirja pandud juba
üldtuntud faktid ning mitte midagi uut. Kaljumäe tunnistas nüüd muigega, et poiste peaeesmärgiks polnudki mitte eeskujuliku uurimuse kirjutamine, vaid hoopis estoonlastega
kohtumine ja etenduste nautimine.
Publik võttis muusikaõhtul pakutu tänuga vastu, samuti jäi oma «väljasõiduga» rahule esineja. Erineva sisuga suveõhtud Rae
koolimajas jätkuvad aga juba juulikuise ekskursiooniga Jüri kihelkonna aladel, kus saab
vaadata palju ilusaid kohti, minna mõttes ajas
tagasi, külastada mõnd hiiekohta, seirata mõnd
mõisa.
Eli Pilve
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Harju maakonna laulu- ja tantsupidu
toimus seekord Keilas
3. juunil toimus Keila Lauluväljakul Harju
maakonna laulu- ja tantsupidu, tänavuse peo
tunnuslauseks oli „Üksteist peab hoidma“, mis
on võetud Kadri Hundi samanimelisest laulust. Hoolimata ilmataadi saadetud suurest
vihmasajust, olid piduliste tujud rõõmsad ja
kaasaelajaidki küllaga. Suurpidu algas rongkäiguga, millele järgnes kontsertosa.
Tänavusele Harju maakonna laulu- ja tantsupeole oli registreerunud üle 5000 laulja, pillimängija ning rahvatantsija. Aktiivsed rahvakultuuriga tegelejad kohtusid Eesti suurimal
maakondlikul peol.
Tuhandete esinejate seas võis kohata ka
Rae valla laulu- ja tantsurahvast. Meie vallast
jätkus pidulisi noortest koolilastest eakate vanaprouade ja vanahärradeni. Peol osalesid Jüri Gümnaasiumi mudilas- ja lastekoor ning tantsijad, Vaida Põhikooli lastekoor, Lagedi Põhikooli lastekoor, Rae Huvialakooli tantsijad ning
Rae Kultuurikeskuse lauljad ja tantsijad.
Harju maakonna suurpidu toimub üleriigiliste laulu- ja tantsupidude vahelisel perioodil.
Viimane taoline pidu toimus 2003. aastal.

Hoolimata vihmasajust oli maakonna laulu- ja tantsupidu meeleolukas elamus nii osalejatele kui
pealtvaatajatele. Ülemisel pildil marsivad rongkäigus Rae valla noorte rahvatantsurühma tantsijad.

Lehmja tammikus peeti taas traditsiooniline rattaralli
4. juunil toimus Lehmja tammikus traditsiooniline rattaralli. Ratturid selgitasid omavahel nii kõige kiiremad kui kõige aeglasemad sõitjad ning kõige meisterlikumad vigursõidus. Võistlustest ei jäänud eemale ka
aktiivsed lapsevanemad, kes oma haarava
võistlemisega olid lastele igati eeskujuks.
Võisteldi neljas vanusegrupis, igas rühmas selgitati parimad poisid ja tüdrukud,
parimad isad ja emad. Ilusat kevadpäeva
ja huvitavat võistlust oli nautima tulnud
kokku ligi 50 osalejat.

Aeglussõidus sai näidata nii rattasõiduoskust kui panna proovile oma tasakaalutunnetus.

Lastekaitsepäev
Rae vallas

Lasteaialapsed joonistasid ilusaid looduspilte, enamasti alustati pildi tegemist ikka suure päikese tegemisega.

1. juunil, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, kogunesid lasteaedade ja algklasside
lapsed Kirikumõisa parki, et üheskoos osaleda asfaldijoonistuste tegemisel. Päeva
teisel poolel ootas vanemaid lapsi matkamäng ja seiklusrada, kus viieliikmelised
võistkonnad said kaardi järgi orieteerudes
otsida erinevaid kontrollpunkte ja end igati proovile panna.

Kirikumõisa parki puude vahele nööridest tehtud seiklusrada ahvatles juba
enne mängu starti poisse turnima.
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Lagedi juubeldas erinevate ürituste abil
6. mail 2006 tähistati koolimajas Lagedi esmamainimisest mööduvat 765. aastat. Esimesed kirjalikud andmed aleviku kohta pärinevad Taani hindamise raamatust, kus on
aastaarvuks kirjas 1241 ja tänane Lagedi
kandis nime Lakethae küla. Küla staatuse
sai Lagedi 1939. aastal ja aleviku staatuse
1977. aastal.
Juubeli tähistamiseks oli kavandatud neli ürituste blokki. Juubeliürituste start anti koolimaja
saalis toimunud ajalootunniga. Ajalootunni juhatas sisse abivallavanem Enn Mänd. Seejärel esines põhiettekandega diplomeeritud ajaloolane ja
kauaaegne koolijuht Sven Sagris. Sven Sagris
rääkis kaugetest mõisaaegadest, sh ka endisest Lagedi mõisast, raudtee rollist Lagedi arengus ja
ühismajandite moodustamise ajast.
Ettekandja meenutas ka viimaste aastakümnete Lagedi suurehitise – rippsilla avamist 1984.
aasta kevadel. Kuna ajavahemik, millest rääkida oli pikk ja huvitavat materjali küllaga, ei
mahtunud tema ettekanne planeeritud aega ära.
Sestap jäi kuulajatele võimalus ettekandjatele
oma küsimusi esitada peale tundi individuaalses korras. Ettekande lõpus näidati kuulajatele
valikut asjakohastest piltidest, mille juurde käisid ettekandja mahlakad kommentaarid.
Nii Sven Sagrise, kui ka järgnenud kaasettekannetest selgus, et omal ajal on Lagedi
olnud suurem ja tähtsam koht, kui tänased Jüri ja Loo alevikud.
Põhiettekandele järgnesid kolm kaasettekannet. Esimene ettekanne oli Lagedi kauaaegselt velskrilt Aino Tamlakult, kes rääkis
tervishoiu arengust Lagedil. Teadaolevalt alustas Lagedi Haigla tegevust 1959. aastal tolleaegses Kopli külas (tänase aadressiga Jüri tee
14) ja on tegutsenud nii üld- kui ka erihaiglana. Lagedi Haigla lõpetas oma tegevuse 15.
mail 1993. aastal seoses maja tagastamisega
õigusjärgsetele omanikele.
Algaastatel tegutses haigla koosseisus ja
ruumides ka ambulatoorium. 1965. aasta jaanuaris moodustati ambulatooriumi asemele
eraldi velsker-ämmaemanda punkt. Punktile
eraldati esialgu ruum Aadu talumajas, kus tegutsesid apteek ja hambaarst. 1972. aastal kolis velskri-ämmaemanda punkt suurematesse
ruumidesse Urbase taluhoonesse, kus asub ka
tänane perearstikeskus.
Teises ettekandes käsitles Ilme Ingel Lagedi
raamatukogu ajalugu. Lagedi raamatukogu sünniaastaks loetakse aastat 1907 ja esialgu tegutses
raamatukogu koolimaja ruumides. Nõukogude
aja algul kolis raamatukogu Keskkülla Nuhja talumajja ja 1965. aastal kolis raamatukogu Aadu
taluhoones vabanenud apteegi ruumidesse.
Seejärel tegutses raamatukogu Urbase taluhoones algul velskripunkti naabrina, hiljem
sama hoone teises tiivas avaramates ruumides.
Momendil teeb raamatukogu pere ettevalmistusi, et lähiajal kolida Urbase taluhoonest vastvalminud Lagedi keskusehoonesse.
Ajalootunni lõpetuseks rääkis Rein Karm

Vanameister Andres Vooremaa vastu võistlesid nii kooli maleringi õpilased kui täiskasvanud.
Võit tuli Lagedile seisuga 7:6.

lühidalt side ajaloost. Teatavasti avati 1870.
aastal Haapsalu – Tallinn – Peterburi raudtee.
1873. aastal seati Lagedi raudteejaamas sisse
„telegrrafi kuntur”. Siit saab alguse Lagedi
postiteenistus. Jaamas oli 30-ne kohaline postijaotuskapp, kust elanikud said oma posti kätte. Ametlikult avati Lagedi raudteejaamas postiagentuur 23. veebruaril 1923. Paljud Lagedi
elanikud mäletavad, et 1998. aastal tähistati
pidulikult Lagedi sidejaoskonna 75-ndat tegevusaastat. 1943. aastal toodi postiagentuur tolleaegses Kopli külas asuvasse Viirmaadeštšeglovide majja. Kaasa toodi ka postijaotuskapp ja varsti alustas tööd esimene, 25 numbriline käsikeskjaam. Posti hakati kodudesse
tooma alles 1949. aastal. Senine käsikeskjaam
asendati 1962. aastal automaat-telefonijaamaga. 1997. aastal sai Lagedi digitaalse telefonijaama, mis muuhulgas võimaldas klientidele
ka korraliku internetiühenduse.
Ajalootunnile järgnes spordiblokk. Koolimaja sööklas andis 13 laual malesimultaani
vanameister Andres Vooremaa. Muuseas Andres Vooremaa on sündinud Lagedi koolimajas lühikest aega tegutsenud sünnitushaiglas. Simultaani andja vastu võistlesid 11 kooli maleringi õpilast ja kaks täiskasvanut. Noored olid hästi ettevalmistunud ja nii tuli võit
Lagedile 7 : 6. Siinkohal eriline tänu maleringi juhendajale Viive Tutile. Aga seda sära võitjate silmis oleks pidanud ise nägema, seda kirjeldada pole võimalik. Arvan, et indu malega
edasi tegelemiseks said kõik kuhjaga. Osavõtjad said kõik mälestuskarika ja võitjad eriauhinna. Õpilastest võitsid simultaani Toomas
Liivamägi, Kristen Sekk, Ranno Aigro, Madis Pertel, Nils Tirs, Bahtiar Kulijev ja täiskasvanutest Ain Karjus.
Samal ajal toimus kooli spordiväljakul
sõpruskohtumine Lagedi ja Jüri noorte jalgpallurite vahel. Kuigi esimesel poolajal ründasid Lagedi jalgpallurid vastu päikest, lõi
Tauri Kaasik mängu 18. minutil avavärava ja
34. minutil saatis Tõnis Salumäe teisegi palli külaliste väravasse. Esimene poolaeg lõp-

peski seisuga 2 : 0. Teise poolaja 5. minutil vähendas Taivo Kaasik Jürist vahet 2 : 1 –le.
Mäng käis endiselt üle väljaku ja mõlemad
võistkonnad mängisid innuga, kuid väravaid
enam ei tulnud. Nii lõppeski kohtumine kodupubliku rõõmuks seisuga 2 : 1 Lagedi kasuks.
Võistlejad said mälestuseks karika ja võitjad
ka T-särgid kirjaga „Lagedi 765”.
Juubeliürituste õhtust osa alustati kontserdiga. Oma tervitussõnavõtus mainis vallavanem Raivo Uukkivi muuhulgas, et korraldajad on olnud kavalad ja kaks kärbest ühe hoobiga löönud. Nimelt oli kontsert pühendatud
lähenevale emadepäevale. Sõnavõtu lõpus andis vallavanem värskelt ametisse valitud Lagedi alevikuvanemale Kai Lasnile ja Ülejõe
küla külavanemale Aleksander Torjusele kätte ametimärgid ja tavalisest veidi pidulikumad
vallavalitsuse asjakohased korraldused.
Esitatud kontsert oli ka omamoodi aruandekontsert, kus kooli huvijuht Liisi Vesselov ja
õpilased näitasid, mida nad olid aasta jooksul
õppinud. Pidulistele esitati lühinäidend, esitati
klaveri- ja flöödipalu, laval olid lauljad ning
line- ja showtantsu tüdrukud. Publik tänas esinejaid ja nende juhendajaid tugeva aplausiga.
Kogu päeva oli pidulistel võimalus vaadata näitust. Esimesel korrusel oli aukohale
üles pandud vanad fotod ja dokumendid. Fotosid ja dokumente said korraldajad kohalikelt
elanikelt ja sisestasid need arvutisse ning peale töötlust trükkisid paberile.
Vanadest dokumentidest olid väljas eelmise
sajandivahetuseaegsed Lagedi kooli tunnistused.
Sajand tagasi pandi selliseid hindeid nagu näiteks 2½, mis täna vastaks mitteametlikule kolmmiinusele ning sant või vaevalt rahuloldav.
Praegu Rae Vallavalitsuse poolt korraldatav Kauni Kodu konkurss pole midagi uut.
Näitusel oli väljas tunnistus, kust tõdesime, et
1935. aasta analoogsel konkursil määrati Nikolai Kruuk’ile III auhind. Teisel korrusel
olid tulevikku vaatavad materjalid: Lagedi kodukandiklubi poolt koostatud aleviku arengukava projekt ja Lagedi tulevikku tutvustav
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kaardimaterjal, mida soovijatele tutvustas abivallavanem Meelis Kasemaa.
Kõige suurem osa näitusest paiknes kolmandal korrusel, mis koosnes kolmest osast.
Uksest sisenedes võis näha Lagedi elanike töid
nii kohalikelt kunstnikelt kui ka käsitöömeistritelt. Teise ploki moodustas kokkuvõte keskkonnaprojektist Ökokratt ja kolmas ning kõige
suurem osa oli traditsiooniline iga-aastane õpilastööde näitus, mis hõlmas joonistusi, käsitöid
kui ka õpilaste kirjanduslikku omaloomingut.
Esimeses plokis võtsid enda alla suure osa
Enn Koorti kalanahast pildid ja looduslikud
puukujukesed. Pargitud kalanahkadest on harrastuskunstnik kujundanud huvitavaid maastikke. Sellist tehnikat on maailmas vähe kasutatud. Kalanahad on suitsutatud ja kuivatatud
või siis soolatud ja kuivatatud. Värvitud neid
pole. Kõik nahad on töödelnud Enn Koort ise.
Puuokstest ja juurtest meisterdatud skulptuurid võis jagada kolme gruppi: kitsed, ürgloomad metsas ja metsakollid. Enn Koortist on
varemgi Rae Sõnumites ja mitmetes vabariiklikus ajalehtedes kirjutatud ning tema töid on
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eksponeeritud Rae Kultuurikeskuses ning väga paljudes kohtades üle vabariigi.
Seekord oli teenimatult vähe ruumi jäänud meie kandi kõige kuulsamale mehele,
graafik Ott Kangilaskile. Tema sünnist möödus käesoleval aastal 95 aastat ja tema väärib
eraldi väljapanekut.
Nooremat generatsiooni ja tarbekunsti
poolt esindas nahakunstnik Eve Kaaret, kes
samuti parkis oma ehete nahad ise ja kasutas
ehete valmistamiseks uudset keedutehnikat.
Lisaks oli väljas kunstniku ja tema tütre Ristega
koostöös kujundatud muinasjuturaamat. Eksponeeriti ka Aino Unt’i, Riina Noore, Kersti Kärneri, Pilvi Leemetsa ja Tiina Ojabsteini
käsitöid. Mehi esindas oma joonistustega Lagedi õpetaja Raul Võsandi. Ain Unt oli välja pannud Lagedi Ratsaspordikooli õpilaste
2005. aasta autasud, mida oli terve stenditäis.
Keskkonna projekti Ökokratt raames olid väljas kooli matemaatikaõpetaja Maie Itse loodusfotod teemal „Kes elab vees?“ ja ka õpilaste akvarelle, käsitöid, plakateid, logosid ja
kirjatükke samal teemal.

Kolmandas osas tegi Lagedi kool traditsioonilise emadepäeva ülevaatenäituse aasta jooksul
tehtud töödest. Vaadata sai joonistusi, puukujukesi, käsitöid, laste jutukesi-kirjandeid jne. Suure töö
tegid õpetajad Kersti Kärner, Tiina Ojabstein,
Pilvi Leemets, Katri Sild kunsti ja käsitöö õpetamisel ja välja panemisel ning kirjanduse poole
pealt õpetaja Mariina Paesalu. Näituse peakujundajaks oli kooli kunstiõpetaja Riina Noor ja
teda abistas alevikuvanem Kai Lasn.
Õhtu viimaseks ürituseks oli tants, kus
muusikat tegi ansambel Jaskar Tartust. Tantsu vaheajal peeti maha ka viimasel ajal Lagedil populaarseks saanud karaoke võistlus. Korraldajate auhinna andis Rae Kultuurikeskuse
juhataja Kristi Aru üle duetile Sigrid Enok
ja Renno Karjus, kes esitasid Hendrik SalSalleri laulu „Käime katuseid mööda”.
Ajalootunni ettekanded avaldatakse lähiajal ka Rae Sõnumites.
Tänan kõiki, kes Lagedi auväärse juubeli
tähistamisele igati kaasa aitasid.
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi

Arheoloogilised väljakaevamised Lehmja külas Sinikivil
Jüri kihelkonnas kees vilgas elu juba muinasajal. Sellest annavad tunnistust siinsel alal tihedalt paiknevad asulakohad, kalmed ja kultusekivid. Praegused suured ehitused sunnivad arheolooge läbi viima päästekaevamisi, et uute
rajatiste alla jäävatest muinsusväärtustest jääks
midagi ka järeltulevatele põlvedele. Sellistel
puhkudel jäävad alles küll vaid kaevamisaruanded ja avaldatavad artiklid, sest kaevatavad
alad ise jäävad uute tehaste territooriumile, kus
neid ei eksponeerita.
Meie kodukandis on Muinsuskaitse poolt
arvele võetud palju kinnismuistiseid, selles on
oma osa kindlasti paljukiidetud Oskar Raudmetsal, kellest vist on kuulnud küll juba kõik
kohalikud inimesed. Tal on osa ka tänases päevas, sest Põrguväljal toimuvatel arheoloogilistel väljakaevamistel uuritakse praegu just
üht rauaaja teise poolde kuuluvat kivikalmet,
mille omal ajal lasi arvele võtta just kohalik
harrastusarheoloog ise.
Nimetatud kivikalme on tugevasti lõhu-

Muuseum ootab
eksponaate
Rae valla rajatav muuseum
kogub eksponaatide tarvis
vanu esemeid: mööbel,
põllutööriistad, majapidamisesemed, nipsasjakesed, tarbeesemed jms.
Kohale toomine muuseumi
poolt. Küsimused: 60 56
750, 56 22 96 86, eli@rae.ee

tud, seda on maantee ehitamise käigus kahjustatud, oma töö on teinud nõukogudeaegne maaparandus. Seetõttu pole siin näha kindlat ehitusstruktuuri, ent pole ka kindel, kas seda lõhkumata kujulgi näha oleks, sest rauaaja teise
poole kivikalmed olidki sageli ebakorrapärased kivilasud.
Kõike eelnevat arvestades ei tulnud arheoloog Villu Kadakas siiakanti suurte lootustega, kuid pole kaevamistel jäänud ka päris mõtteaineta. Kaevendis leiduvast leiurikkamast
alast on välja tulnud muinasaegset käsitsivormitud keraamikat, mõned pronksist spiraalsõrmused, ebamääraseid esemekatkeid ning
põletatud inimluukilde. Võib-olla muutub pilt
kunagisest kalmest ka selgemaks, sest kaevamistööd alles käivad.
Põrguväljal tuleb tulevikus ehituste jätkudes ilmselt veelgi päästekaevamisi, sest piirkonnast on teada ka muistseid asulajälgi.
Eli Pilve

Lagedil on avatud
C.G.Mannerheimi näitus
4. juunil avati Lagedil Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis Soome marssalile Carl Gustaf Mannerheimile pühendatud näitus. Avamispäeval toimusid
ka Põhjala suurmehe elu ja tegevust
tutvustavad loengud, soovijad said
vaadata Mannerheimi tutvustavat filmi. Ürituse lõpus pakuti kõigile soovijatele sõdurisuppi.

Rauaaja teise poolde kuuluval kivikalmel leiti
ka keraamikat, esemetükke ja põletatud inimluukilde.
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VARIA

RAE SÕNUMID
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JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
HARALD SUIDRE
92
AIME KALJURAND
92
HILDA KRAAVIK
88
IDA MUTIKOVA
88
ELGA JULIETTE TAMM
88
NATALIE LUNDA
87
HELMI ÕISLA
85
LELJA KRINAL
85
LINDA KULMET
84
ZINAIDA KLIMOVA
84
LINDA LEIDLA
83
ELLEN PUUMEISTER
83
VILMA SALUMÄE
83
VAIKE VEELAINE MÄTTAS 81
AINO LAID
81
VEELAINE TEEARU
80
ELFRIEDE JÕGI
75
VAIKE VAINOMÄE
75
VALVE-ROSALIE KINGSEPP 75
ROBERT PLATONOV
70
EVI ANNUS
70
TIIU-ENDLA SOORM
70
MARIA GALTŠINA
70
PJOTR MURAJEV
65
ELLEN EINARD
65
LILLE BAUMANN
65
SIRJA VALTRUP
65
MAI- JA JUUNIKUUS
REGISTREERITUD SÜNNID:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Silver Romandi
Petrik Tamtik
Mathias Jaan Mark
Mirtel Meeri Leega
Kert Laanemets
Karl Kristof Järve

KUULUTUSED
ILLISSONI KINNISVARA BÜROO võtab
müüki Teie KINNISVARA: maa, talu, maja, korteri, suvila.
Mare Illisson, telefon 5019544, 6979635,
e-post: kwinfo@hot.ee
Ahjud, pliidid, kaminad. Pottsepa tööd.
Tel 555 93 881

Vajan lapsehoidjat

Tammiku pood

7-aastasele poisile alates
augusti lõpust
1 kord nädalas õhtuti
17:00-23:00 ja 2 korda
ööseks 19:00-08:00.

pakub tööd

Vajalik järelevalve e. lapsega
samas korteris magamine.

MÜÜJALE ja
KORISTAJALE.

Tasun hästi.
Asukoht Jüris Väljaku 12.
Kersti Peterson,
tel. 5287084

Info telefonil 50 67 665

Juunikuus registreeritud
surmad:
1. Arkadi Balasjan
2. Mart Riismaa
3. Jelizaveta Kouru
4. Aliide-Vilhelmine Kiir

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, 5621 8638, sonumid@rae.ee

5. Jaan Tomingas
6. Silva Lell
7. Elmar Vaus

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 4100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.

16 RAE SÕNUMID

Jüris, Veetorni 9
( Tammiku pesula kõrval )

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS
Sildade remont ja reguleerimine sillastendis.
Rehvitööd ja rehvide müük.
Õlivahetus ja müük.

KUULUTUSED
Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L eelneval kokkuleppel
Telefon: 6 048 775,
www.kokpit.ee info@kokpit.ee

Tellimine telefonil
51 27 340

Korraldan

Soovin osta

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.
Tel 56 48 72 20

Rendin
Jüri alevikus
kauplemiseks
I korrusel
ruumid.
Tel. 5283853

Paigaldame
TV- ja SATantenne
Hinnad soodsad,
garantii
Tel. 55 69 38 58

garaaži Jüris.

Jüri elanik Meelis
56 801858
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Põhja-Eesti
Küttepuu OÜ

Küttepuud
Kaminapuud
Müüme: Halli leppa,
Haaba Sangleppa,
Kaske, Kuuskekohaletoomisega
Halupikkus 30-60cm.
Koorma suurus
5-24m3
Täpne kogus ja parim
kvaliteet.
Tel: 5333 4347;
501 9454
E-mail: info@tulepuu.ee

www.tulepuu.ee

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID
TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.
ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.
Tel 52 211 51

Puidufirma Jüris
võtab tööle

abitöölise ja
tõstukijuhi.
Info tel. 6034450

Ostame

MAAD
Rae vallas.
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Detailplaneeringud ja projektid.
Tel.501 7720, 650 9822,
E-post:
hauster@hauster.ee

