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Rae valla ametlik väljaanne

Jüri kalmistu langes
vandaalide ohvriks

24. juuli hommikul avastas Jüri kalmistuvaht
vandaalide kätetöö. Pikali ja puruks on löödud
hauakive, vaase ja laternaid, mitmed ristid on välja rebitud ja maha loobitud. Rüüstatud on üle 50
haua.
Jäljed – ühed suuremad ja teised väiksemad viitavad, et süüdlasi on kaks. Politsei on rikkumise
fikseerinud ning tekitatud kahjud on valla poolt
dokumenteeritud.
Vandaalitsemise nn vanal kalmistul, Jüri kiriku
ümber asuvas matmispaigas, avastas kalmistuvaht
31. juuli hommikul. Vandaalid rüvetasid enam
kui 15 hauaplatsi. Lõhutud oli hauakive, mitmed
hauaplaadid olid ümber lükatud ning küünlaid ja
laternaid puruks pekstud.
Rae vallavanem Raivo Uukkivi kutsub elanikke võimalike süüdlaste kohta infot andma.

„Isiklikult panen välja 10 000-kroonise preemia
info eest, mis viib süüdlasteni*. Tegemist on vääritu teoga, mille toimepanijad on argpüksid, kelle
tuvastamisele ja tabamisele me loodame,“ lisab
vallavanem.
Vald hindab hetkel tekkinud kahjusid ning aitab
korraldada kalmistu kiiret korrastamist. Inimestel,
kelle lähedased on maetud Rae valla kalmistule,
palutakse tulla oma lähedaste matmispaiga seisukorda kontrollima.
Rae kalmistul on taoline rüüstamine esmakordne.
Teated võimalike rüüstajate kohta on oodatud
e-posti aadressile raivo@rae.ee
* asutamisel on antivandalismi fond, kuhu saavad annetusi
teha kõik.

Vandaalid lõhkusid mitmed hauaplaadid
kildudeks

PILDISTA JA VÕIDA AUHINDU!
Aastaid on Rae vallas toimunud fotokonkurss

Konkursist osavõtja peab olema Rae valla kodanik.

nüüdseks meie hulgast lahkunud H.-V. Sepperi

Fotode soovitav formaat on 15 X 20 (või suurem).

eestvedamisel.

Fotosid hinnatakse kolmes kategoorias:

Huvi konkursi vastu on olnud suur ning osavõtjaid

loodus, inimene ja vabateema.

palju. Parematest töödest on koostatud igal aastal
vallarahvale näitus.
Rae Vallavalitsus on otsustanud seda ilusat traditsiooni jätkata ning kuulutab välja

fotokonkursi VALLA FOTO 2008

Fotod saata või tuua hiljemalt 2008. a detsembri
lõpuks Rae Vallavalitsusse.
Foto juurde lisada kategooria, milles soovitakse osaleda ning kindlasti autori kontaktandmed.
Parematest töödest koostatakse näitus ning autoreid
ootavad auhinnad.
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Rae valla Kaunis Kodu
konkursist

Vastavalt põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr. 59
“Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja
projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” paragrahvile 13 on loodud mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu registrikood 80269590, asukoht
postiaadressiga Saha tee 13, Loo alevik Harjumaa 74201.
Koostöökogu on asutatud Jõelähtme valla, Rae valla ja Viimsi valla omavalitsusüksuste poolt ühiselt nende territooriumil tegutsevate
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja ettevõtjatega (23.07. 2008. a
seisuga on kokku 23 liiget), et esitada Põllumajandusregistrite ja –Informatsiooni Ametile (PRIA) kohaliku tegevusgrupi taotluse rahastada piirkonna arengustrateegia koostamist Leader-programmi rakendamiseks nimetatud valdade territooriumil perioodiks 2008-2013.
Ühtlasi kutsume MTÜ Põhja-Harju Koostöökoguga ühinema
kõiki Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas tegutsevaid mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja ettevõtjaid (sealhulgas nii äriühinguid kui
ka FIE-sid).
Liikmeks astumise avalduse, millele on lisatud vastava ettevõtlusvormi osanike koosoleku otsus ja registrikood ning kontaktandmed,
palume saata MTÜ postiaadressil: Saha tee 13, Loo alevik Jõelähtme vald, 74 201 Harjumaa ning teatena ühele juhatuse liikmetest
tema e-maili aadressil.
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu nimel juhatuse liikmed:
Arno Kannike
kontakt: arno@tbc.ee, töötel. 631 0500
Tiit Eenmaa
kontakt: tiit.eenmaa@rae.ee, töötel. 605 7990
Enno Selirand
kontakt: enno.selirand@viimsivv.ee,
		
töötel. 606 6849

Rae vallas on juba traditsiooniks saanud igal suvel välja selgitada kaunid kodud. Sellel aastal külastas Rae valla poolt moodustatud komisjon konkursile esitatud kandidaate 11. juulil. Hindamiskriteeriumiteks olid objekti välishooldus,
sobivus maastikku, haljastus, dekoratiivelemendid ning üldmulje. Hindamine
toimus nelja erineva kategooria osas: pereelamud tiheasustuses, maakodud ehk
pereelamu hajaasustuses, mitmekorterilised elamud ning ettevõtted, asutused.
Tänavused ilusaimate kodude võitjad on:
Kategoorias pereelamud (tiheasustuses):
I koht – perekond Ojamaale kuuluv elamu A/Ü Külma nr 2 Lagedi alevikus;
II koht – Merle Pungale kuuluv elamu A/Ü Atleet 43 Karla külas;
Kategoorias maakodud (pereelamu hajaasustuses):
I koht – perekond Talvikule kuuluv Reieri talu Kopli külas;
II koht – perekond Elgulale kuuluv Korba talu Patika külas;
III koht – Ado Sepale kuuluv Sepa talu Rae külas.
Komisjoni kuulusid:
Komisjoni esimees Raivo Uukkivi – Rae vallavanem
Komisjoni liikmed Meelis Kasemaa – Rae valla abivallavanem
Koidu Anmann – maastikukujundaja
Andra Jansen – Rae valla maa-ameti arhitekt
Birgit Parmas – Rae valla keskkonnateenistuse keskkonnaspetsialist
Kristi Aru – Rae valla kultuuri- ja haridusameti vanemspetsialist
Mart Võrklaev – Rae valla maa-ameti maakorraldaja
Iga kategooria võitja pälvib aukirja peaministrilt ning auhinnatakse Rae valla
poolt. Lisaks saab võitja au esindada Rae valda maakonna kaunite kodude konkursil järgmisel aastal.

Üksi last kasvatav vanem võib taotleda riigilt elatisabi
Elatisabi seadus jõustus käesoleva aasta 1.
jaanuaril. Selle alusel maksab riik lühiajalist
toetust lapsele, kes on ühe vanema ülalpidamisel ja kelle teine vanem ülalpidamiskohustust ei
täida. Elatisabi saamise võimalus on alaealisel
lapsel, kes on Eesti alaline elanik või Eestis elav
tähtajalist elamisluba või elamisõigust omav
välismaalane. Elatisabi ei maksta juhul, kui samalaadset elatisabi maksab mõni teine riik või
kui vanem taotleb kohtu kaudu üksnes elatise
suuruse muutmist.
Kuigi elatisabi saajaks on laps, on taotlejaks
vanem, kes on pöördunud elatisnõudega kohtusse ja kelle kasuks on tehtud üks kohtumäärustest: 1) kiirmenetluse korral kohtu makseettepaneku määrus või 2) hagimenetluse korral
hagi tagamise abinõu rakendamise määrus.
Elatisabi taotlemiseks tuleb vanemal pöörduda elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse ja lisaks avaldusele esitada isikut tõendav
dokument (pass või ID-kaart) ja kohtult saadud
makseettepaneku määrus või hagi tagamise
määrus. Avalduse vorm on kättesaadav pensioniametis ja ka internetis Sotsiaalkindlustusameti
kodulehel http://www.ensib.ee . Pensioniametile esitatavad välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud ning välisriigi kohtulahendid

peavad olema Eestis tunnustatud ja täidetavaks
tunnistatud.
Elatisabi määratakse, kui taotlemiseks vajalikud dokumendid on esitatud 30 päeva jooksul
arvates makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse tegemisest. Elatisabi määramise
(või sellest keeldumise) otsustab Sotsiaalkindlustusamet 15 tööpäeva jooksul arvates avalduse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest.
Kui avaldus esitatakse kuu esimesel poolel,
s.t kuni 15. kuupäevani, siis makstakse vastav
osa elatisabist välja järgmisel kuul. Pärast 15.
kuupäeva esitatud avalduse alusel tehakse väljamakse ülejärgmisel kuul. Riik toetab elatise
taotlejat elatisabiga 90 päeva ulatuses, makstes
osade kaupa kokku maksimaalselt 4500 krooni,
millelt peetakse kinni tulumaks. Elatisabi saamine ei välista ega piira muude toetuste määramist ja maksmist.
Pärast kohtuotsuse jõustumist nõuab riik elatisabi taotlejale makstud summad sisse teiselt
vanemalt ehk elatisnõude võlgnikult. Juhul, kui
kohus ei kohusta teist vanemat lapsele elatist
maksma, peab taotleja saadud elatisabi summad
riigile tagasi maksma. Kui vanem ei maksa alusetult saadud elatisabi tagasi, teeb Sotsiaalkindlustusamet talle enam makstud summa tagasi-

nõudmiseks ettekirjutuse koos hoiatusega. Kui
vanem jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul
ettekirjutuse täitmata, annab Sotsiaalkindlustusamet ettekirjutuse sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Kui elatisabi taotleja või elatisnõude võlgnik
ei nõustu Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud
otsusega, siis on tal õigus pöörduda vaidega
elukohajärgse pensioniameti pensionikomisjoni
poole 30 päeva jooksul arvates otsuse kättesaamisest. Juhul, kui taotleja või elatisnõude võlgnik ei nõustu ka pensionikomisjoni otsusega,
on tal õigus pöörduda halduskohtusse 30 päeva
jooksul arvates päevast, millal vaideotsus talle
teatavaks tehti.
Üksikasjaliku ülevaate elatisabi õiguslikust
regulatsioonist leiate elatisabi seadusest. Lisateavet saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
www.ensib.ee või pöördudes elukohajärgse
pensioniameti klienditeenindusse või helistades
infotelefonil 16106, mis vastab tööpäeviti kl
9.00-17.00.
Kristiina Laanest
Sotsiaalkindlustusameti pensionide ja
toetuste osakonna peaspetsialist
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Uus prügivedaja
Seoses Rae Vallavalitsuse 27.05.2008 korraldusega nr 726 hakkab Rae vallas alates
01.08.2008 jäätmevedu korraldama OÜ Adelan
Prügiveod.
Jäätmevaldajatel on võimalus sõlmida lepinguid alates 15.07.2008 Adelani Prügivedude
OÜ kontoris (Suur-Sõjamäe 31) E-R 8.3016.30 või saates avalduse e-posti aadressile
rae@apveod.ee.
Kui oled rahul oma praeguse tühjendussagedusega, siis teavita sellest OÜ-d Adelan Prügiveod ning nad saadavad allkirjastatud lepingu
posti teel. (kontakt telefon 605 3851 või rae@
apveod.ee). Lisainfo saamiseks palume võtta
ühendust telefoninumbril 605 3851 või e-posti
teel rae@apveod.ee
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MÄÄRUS
Jüri, 28. juuli 2008 nr 89

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikest 1 ja § 22 lõike 1 punktist 8 ja
„Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse“ § 4 lõikest 1, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.

Kinnitada juurdelisatud Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava.

2.

Tunnistada kehtetuks Rae vallavolikogu 24. augusti 2005 määrus nr 72 „ Rae valla
asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava“.

3.

Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae
Sõnumid ja valla veebilehel.

4.

Käesolev määrus jõustub 31.07.2008.

5.

Käesoleva määrus peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva
jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Soovides harvemat tühjendussagedust kui
kord kuus palume pöörduda kirjaliku avaldusega Rae Vallavalituse poole.

Veigo Gutmann,
Vallavolikogu esimees

Jüri kirikust leitud kapsel pandi kirikutorni tagasi
Juunikuu eelviimasel pühapäeval, päev enne jaanilaupäeva taas-paigaldati
Jüri kiriku torni 1923. aastast pärinev kapsel, mis leiti kuu aega tagasi kiriku katuse remondi käigus. Kirikutornist leitud vanu dokumente sisaldanud
vasksilinder täideti kaasaegsete dokumentidega, mis jäävad avastamiseks
tulevastele põlvedele.
Jüri kirikule uut katust ehitavad töömehed leidsid torni tipus kuldsest
munast kinnijoodetud vasksilindri. Leitud kapsel oli paigaldatud kirikutorni tippu 1923. aastal. Kapslist leitud dokumendid näitavad, et see avastati
ja avati 1990ndal aastal, kui tornirist hakkas viltu vajuma ja seda oli vaja
korrastada.
Kapslist leitud 1990. aasta aktis on toodud töömeeste nimed ja kirjeldatud
toonaste tööde käiku. Muud materjalid on seotud kirikuga ja pajatavad kirikuelust. Samuti on kirjas vana kapsli sisu kirjeldus - dokumendid, metall- ja
paberrahad, fotod ja 20. sajandi alguse ajalehed. 1923. aastast pärinevates
dokumentides oli kirjeldatud kirikuristi remonditöid, lisatud oli teateid kirikuõpetajate kohta ning märkmeid ilmast ja hindadest.
Dokumentidest selgub, et 1923nda aasta suvi oli vihmane: “On tänavu
vihmane suvi, mille tagajärel saak põllult ja heinamaalt puudulik on, praegu
4 okt sajab pea iga päev wihma ja kaevud on ääreni wett täis. Suvi tuli hilja.
Jaanipäeval 24. VI Uus. Kal. õitsesid alles puud, sirelid (õunapuudki veel)
jt. Praegu on aga haawadel kaskel ja sirelitel weel rohelisi lehti küljes. Suwe
wiljasi peksta ei saa wihma pärast,” räägitakse 1923. aastast pärinevas aktis.
1923nda aastal kutsutakse üles hoidma Eesti vabadust: “Meie praegused
kiriku tegelased oleme püüdnud moraalilist elu kiriku kaudu edendada ja hingesid Jumalale püüda. Tehke ka Teie, armsad järel tulijad, sedasama. Jääge
truuks oma kirikule, tema wigadele waatamata, Eestimaale ja Eesti rahwale.
Ärge painutage võõra wõimu alla. Jumal on teiega.” Nii pöörduvad autorid
dokumendi lõppsõnas tulevate põlvede poole.
Tseremoonial pandi kapslisse 1923. aasta akti koopia, 1990. aasta akti
koopia ning kaks 2008. aasta akti – kiriku esindaja kirjutatud ja valla esindaja kirjutatud sõnum, kus esimene räägib kirikuelust ning teine vallaelust
ja arengutest. Lisati praeguse Rae vallavolikogu ja vallavalitsuse koosseisu,
Jüri kiriku remonti toetanud isikute nimekirjad, info ehitaja kohta, ajaleht

Rae Sõnumid, remondiga seotud dokumendid ja käibelolev Eesti raha.
Kapsel pandi kinni ja joodeti kirikutorni muna sisse.
Rae vald on 2,5 miljoniga toetanud Jüri kiriku katuse renoveerimist. Rekonstrueerimine hõlmab katuse talade vahetust, katusepleki vahetust ja soojustamist. Praegune Jüri kiriku hoone valmis 1885. aastal. Tornikellad, kaks
kroonlühtrit ja kirikuriistad on pärit 14. sajandil rajatud kirikust.

Vasksilinder täidetakse tänapäevaste dokumentidega.
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Jaanipäevased tervitused tulevikku ehk Rae vallast 2008
Rae vald sündis 1866. aastal, mil kogukondlikule omavalitsusele
pandi alus 19. veebruaril, samal aastal keiser Aleksander II poolt välja
antud “Maakogukonna seadusega Eesti kubermangule”.
Nimetatud seaduse alusel kogunes 23. novembril 1866 esimene Rae
vallavolikogu. Nõukogude okupatsiooni ajal ei olnud omavalitsusüksustena tuntud valdasid, nende asemel olid nn külanõukogud. Rae valla
territooriumil oli mitu külanõukogu, millistest ükski ei kandnud nime
Rae.
Rae valla taasnimetamine toimus 11. juulil 1991. a, seega veidi üle
kuu varem, kui Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest.
Taasnimetamise järel on Rae vallas vastavalt põhiseadusele korraldanud elu aktiivsed inimesed, kes on valitud valla volikokku ja kes
omakorda on valinud tegevorgani – vallavalitsuse. Kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on olnud pärast Eesti iseseisvuse taastamist
viiel korral, mil kokku on Rae vallavolikokku kandideerinud 271 erinevat isikut. Sellel perioodil on olnud vallal seitse erinevat vallavanemat
(neist kõige lühemalt valitsenu 16 päeva) ja kümnel korral on vahetunud volikogu esimees, samas kümnest kuuel korral on seda positsiooni
teatepulgana vahetanud kaks aktiivset valla kodanikku.
Rae vald on tänapäeval üks kiiremini arenevaid valdu Eestis ja seda
tänu oma asukohale nii pealinna kui ka tähtsamate teede, sadamate ja
lennujaama suhtes.
Tänaseks on vallas 10 476 elanikku, selles osas oleme Harjumaal
Viimsi ja Harku järel kolmandal kohal. Vallas on registreeritud ca 1850
ettevõtet.
Vallas on viimaste aastate jooksul suurenenud sündimus sedavõrd, et
oluliseimaks teemaks on tõusnud lasteaedade rajamise vajadus. 2007ndal aastal sündis 146 uut ilmakodanikku, 2008. a jaanipäevaks on neid
registreeritud juba 90.
Taasnimetamise järel on suurimateks projektideks olnud Jüri gümnaasiumi renoveerimine ja laiendamine (2004-2006), samuti Rae kultuurikeskuse renoveerimine (2005).
Jüri gümnaasiumi kompleksi rajati juurde Jüri aleviku rahvaraamatukogu ja spordikeskus koos ujulaga.
2007-2008. a tähtsaimad rajatised on Jüris Taaramäe lasteaia laiendamine nelja rühma võrra ja uue kuuerühmalise Õie lasteaia rajamine.
Mõlemad avatakse septembris 2008. Samuti rajatakse 2008. a moodullasteaed Assakule vana koolimaja territooriumile. Käivitatud on riigihange Peetri lasteaed-põhikooli ehitamiseks, mis peaks valmima 2009.
a lõpuks.
Et kõiki seadustega pandud kohustusi kvaliteetselt täita, on Rae vallavalitsuses tänasel päeval tööl (2008. aastal) 44 ametnikku keskmise
vanusega 39,2 aastat. 28 töötajat on kõrgema haridusega, see teeb 64%
kõikidest töötajatest. Lisaks on vallavalitsusel 14 hallatavat asutust,
kus töötab 380 töötajat: Jüri gümnaasium, Vaida põhikool, Lagedi
põhikool; lasteaiad Tõruke, Taaramäe, Pillerpall ja Õie, Jüri, Vaida ja
Lagedi raamatukogud, Rae Spordikeskus, Rae Hooldekodu eakatele,
heakorrateenustega tegelev vallaasutus Vaheko ja Rae Kultuurikeskus.
Neile lisandub valla 100%ses omanduses olev äriühing - aktsiaselts ELVESO, mille ülesanneteks on veevarustuse, kanalisastiooni ja kaugkütteteenuste pakkumine ning ka elektrienergia vahendamine.
Ka on Rae vald osaline kahes sihtasutuses. Koos kiriku esindajatega
on loodud sihtasutus Jüri kiriku fond, eesmärgiga Jüri kirikukompleksi korrastamine. Teine on sihtasutus Rae Vabaajakeskus, mis on 100%
vallale kuuluv ja mille eesmärgiks on arendada valla territooriumil vabaajakompleks, mis koosneks motospordiks vajalikest rajatistest, suusatunnelist, uisuareenist ja messikompleksist.
Rae valla inimeste tunnustamine. Rae vallavalitsus ja -volikogu tunnustavad oma kodanikke mitmeti. Kõrgeimaks tunnustuseks on 1996ndast aastast välja antav Rae valla teeneteplaat, mis annab aukodaniku
nimetuse. Tänaseni on seda aumärki antud välja 15 korda.
See on niivõrd oluline tunnustus, et toon siinkohal ära kõik, kes siiani
selle tunnustuse saanud:
1. Julius Põldmäe
2. Oskar Raudmets

3. Alfred Põldmäe
4. Reet Raudkepp
5. Andres Maastik
6. Johannes Tõrs
7. Villu Aabne
8. Elvira Luur
9. Helin Kangur
10. Sven-Allan Sagris
11. Vaino Napp
12. Peeter Böckler
13. Linda Pihu
14. Varje Malsroos
15. Arvo Neimar
Lisaks sellele tunnustatakse Rae vallas kaunite kodude rajajaid. Samuti peetakse igal aastal meeles gümnaasiumi lõpetajaid, parimaid õpilasi, valda hästi esindanud sportlasi.
Ka on vallas traditsiooniks kujunenud vastsündinute vastuvõtt, mil
kõik uued kodanikud saavad endale mälestuseks oma tähtkujumärgiga
hõbelusika.
Valla juhtimine 2008. aastal
Rae Vallavolikogu liikmed:
Veigo Gutmann – volikogu esimees, keskkonnakomisjoni esimees
Ado Sepa, volikogu aseesimees
Endel Albin, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees
Indrek Uuemaa, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
Tatjana Lelov, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees
Priit Põldmäe, revisjonikomisjoni esimees
Aadi Potter
Margus Valgma
Raul Väinsar
Meelis Aaslaid
Tarmo Klaar
Tuulike Seljamaa
Enn Laidvee
Toomas Heinaru
Anneli Kihulane
Jaan Hiio
Ülo Timuska
Meelis Rosenfeld
Virgo-Jürgen Lips.
Rae Vallavalitsuse liikmed:
Raivo Uukkivi, vallavanem alates 05. oktoobrist 2004. a
Enn Mänd, abivallavanem, vastutusala – haridus, kultuur ja sotsiaaltöö
Meelis Kasemaa, abivallavanem, vastutusala – planeerimine, ehitus
ja maakorraldus
Tiit Keerma, rahandusameti juhataja
Koos käesoleva sõnumiga on lisatud kapslisse järgnev informatsioon:
1. Jüri kiriku katuse remonti toetanud isikute nimekiri;
2. 1923. a samasse kapslisse paigutatud ja 1990. a torniristi kohendamise käigus leitud teksti koopia;
3. 1990. a kapslisse paigutatud akti koopia;
4. Informatsioon katuse remonti teostanud ehitaja – Wunibald Ehitus
– kohta;
5. dokumendid, mis seotud katuse remondiga – SA Jüri Kiriku Fondi
nõukogu protokoll nr 15, millega kinnitati katuse renoveerimishanke
edukaks osutunud pakkuja);
6. Rae valla ametliku ajalehe Rae Sõnumid juunikuu number;
7. 2008. a Eestis käibel olev raha.
Raivo Uukkivi,			
vallavanem

„Kapslisse paigaldatud valla esindajate kirjutatud sõnum tulevastele põlvedele“

22. juuni 2008. a
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teatab järgmise detailplaneeringu
täiendavast avalikust väljapanekust
22. augustist kuni 05. septembrini 2008:
Peetri küla Kuldala tee 11 kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette Kuldala 11 kinnistule
rajada üks 4-korruseline korterelamu.
Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval Rae
Vallavalitsuse ehitusameti ja maa-ameti hoones aadressil Jüri alevik Aaviku tee 1.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 05. septembrini 14.00 või e-posti aadressil info@rae.ee

Jüri, 17. juuli 2008 nr 36

MÄÄRUS

Soojusenergia piirhindade kooskõlastamine
Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusest nr 52 „Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord,
kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja
soojusettevõtja arenduskohustus“ lisa 1 punktist 4 ning võttes aluseks AS
ELVESO poolt 07. juulil 2008 esitatud taotlusest nr 499 koos lisadega 1,
2, 3, Rae Vallavalitsus määrab alljärgneva.
1. Kooskõlastada alates 01. novembrist 2008 Aktsiaselts ELVESO müüdava soojusenergia piirhinnad:
1.1 Jüri aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 860 krooni/MWh (ei sisalda
käbemaksu);
1.2 Vaida aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 1055 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu).
2. Tunnistada kehtetuks alates 01. novembrist 2008 Rae Vallavalitsuse
31. oktoobri 2006 määruse nr 41 punkt 1 ja Rae Vallavalitsuse 15. novembri 2005 määruse nr 28 punkt 1.2.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Käesolev määrus jõustub 23.07.2008.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Jüri, 17. juuli 2008 nr 37

MÄÄRUS

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine
Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 09. mai 2006 määrusest nr 23 „Peetri külas asuva Kuldala elurajooni
kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ § 4 ning võttes
aluseks osaühingu Kuldala Soojus poolt 11. juunil 2008 esitatud avalduse,
piirhinna- ja tarbimisarvutused, Rae Vallavalitsus määrab alljärgneva.
1. Kooskõlastada alates 01. novembrist 2008 osaühingule Kuldala
Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Peetri küla Kuldala elurajooni
kaugkütte võrgupiirkonnas 1095 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu).
2. Tunnistada alates 01. novembrist 2008 kehtetuks Rae Vallavalitsuse
14. augusti 2007 määruse nr 33 punkt 1.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Käesolev määrus jõustub 23.07.2008.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
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teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Rae küla Viigi kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2008 otsusega nr 403.
• Veneküla küla Väljavahi kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2008 otsusega nr 402.
• Soodevahe küla Kasemetsa II kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2008 otsusega nr 401.
• Peetri küla Läike tee põik 5 ja Kuma tee 3 kinnistud
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. mai 2008 korraldusega nr 598.
• Peetri küla Kuldala tee 11
Algatatud Rae Vallavalitsuse 20. mai 2008 korraldusega nr 686.
• Peetri küla Kuldala tee 8 kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. juuni 2008 korraldusega nr 733.
• Jüri alevik Aleviku tee 4/Teriku tn 2 kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. juuni 2008 korraldusega nr 736.
• Järveküla küla Sepa-Maidu kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. juuni 2008 otsusega nr 412.
• Ülejõe küla Kõpsu-Hansu ja Nurga 3 kinnistud ning lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. juuni 2008 otsusega nr 413.
• Ülejõe küla Kalda kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. juuni 2008 otsusega nr 414.
• Jüri alevik Suve tn 11
Algatatud Rae Vallavalitsuse 17. juuli 2008 korraldusega nr 905.
• Jüri alevik Ujula tn 1
Algatatud Rae Vallavalitsuse 17. juuli 2008 korraldusega nr 906.

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
• Assaku aleviku Järve tee põik 2
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 29. aprilli 2008 korraldusega nr 487.
Järve tee põik 2 kinnistu 11 684 m² suurusele maa-alale on kavandatud 4
elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks.
• Lagedi alevik Jüri tee 7
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 29. aprilli 2008 korraldusega nr 488.
Planeeringuga jagatakse Jüri tee 7 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks (ühepereelamud).
• Järveküla küla Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistud ning lähiala
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2008 otsusega nr 397.
26,26 ha suurusele maa-alale on kavandatud 16 elamumaa sihtotstarbega krunti paariselamute rajamiseks, 14 elamumaa sihtotstarbega krunti
ridaelamute rajamiseks, 1 elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krunt ridaelamute ja teenindusasutuse rajamiseks, 13 transpordimaa sihtotstarbega krunti
juurdepääsuteede rajamiseks, 9 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti mänguväljakute rajamiseks ja kogu ala läbiva allee-promenaadi rajamiseks, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt spordiväljakute ja spordihoone rajamiseks, 1
sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt lasteaia rajamiseks, 3 tootmismaa sihtotstarbega krunti alajaamade jaoks, 1 elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krunt
3-kordsete korterelamute ja teenindusasutuste rajamiseks.
• Rae küla Tammeraja-III kinnistu detailplaneeringu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2008 otsusega nr 396.
Tammeraja-III kinnistu 8353 m² suurusele maa-alale on kavandatud 4
elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks ja 2 teemaa
sihtotstarbega krunti.
• Rae küla Niidu kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 09. juuni 2008 otsusega nr 415.
Niidu kinnistu 5089 m² suurusele maa-alale on kavandatud 3 elamumaa
sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsutee rajamiseks.
• Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistud ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 28. juuli 2008 otsusega nr 419.
Detailplaneeringuga nähakse 30 ha suurusele alale ette äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundid. Planeeritud krunte on 23, milledest 11 on
äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, üks on ärimaa sihtotstarbega ja kolm
tootmismaa sihtotstarbega alajaamade jaoks.

järgmise detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest:
• Jüri alevik Allika tn 6 kinnistu
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavalituses 08. mai 2008 korraldusega nr
570.
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KORRALDUS
Jüri, 17. juuli 2008 nr 896

2008. a heakorrakonkursi Kaunis Kodu võitjate kinnitamine
Lähtudes Rae Vallavalitsuse 13. mai 2008 korraldusest nr 592 “2008. aasta heakorrakonkursi Kaunis Kodu väljakuulutamine” ja heakorrakonkursi Kaunis Kodu komisjoni 11. juuli 2008 ettepanekust,
Rae Vallavalitsus annab korralduse.
1. Kinnitada 2008. aasta heakorrakonkursi Kaunis Kodu võitjad alljärgnevalt.
1.1. Kategoorias pereelamud (tiheasustuses):
1.1.1. I koht perekond Ojamaale kuuluv elamu A/Ü Külma nr 2 Lagedi alevikus;
1.1.2. II koht Merle Pungale kuuluv elamu A/Ü Atleet 43 Karla külas.
1.2. Kategoorias maakodud (pereelamu hajaasustuses):
1.2.1. I koht perekond Talvikule kuuluv Reieri talu Kopli külas;
1.2.2. II koht perekond Elgulale kuuluv Korba talu Patika külas;
1.2.3. III koht Ado Sepale kuuluv Sepa talu Rae külas.
1.3. Kategooriates mitmekorterilised elamud võitjaid välja ei selgitatud.
1.4. Kategoorias ettevõtted, asutused võitjaid välja ei selgitatud, kuid otsustati korraldada uus
ringsõit märkimaks kauneid asutusi.
2. Autasustada I kohaga tunnustatud hoonete omanikke tunnustustahvliga majaseinale ning kõiki
tunnustatuid tänukirja ja kingitusega väärtuses:
2.1. I koht 4000 krooni;
2.2. II koht 2000 krooni;
2.3. III koht 1000 krooni.
3. Korralduse punktis 2 toodud autasud anda üle Rae valla aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel novembris 2008.
4. Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Alpek FL OÜ
otsib oma
kollektiivi seoses
tootmismahtude
suurenemisega

pakkijaid
ja

saeoperaatoreid

Konkursi Kaunis Kodu 2007, kategoorias pereelamud tiheasustuses, võitnud perekond
Sildoja kodu.

Väljaõpe kohapeal.
Huvi korral
helistada telefonil
603 0274 või saata
e-mail info@alpek.ee
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HARIDUS

AKTUSED:
Jüri Gümnaasiumis: Esmaspäeval, 1. septembril 2008
Kell 10.00 aktus 2. – 11. klassidele ilusa ilma korral koolimaja ees, halva ilma korral võimlas.
Kell 12.00 Aktus 1. ja 12. klassidele aulas.

Lagedi Põhikoolis: Aktus kell 10.00
Vaida Põhikoolis: Aktus kell 10.00

Õpikute ja töövihikute väljastamine
Jüri Gümnaasiumis 2008/2009. õa
Iga õpilane (või lapsevanem) laenutab õpikud õppekirjanduse
kogust individuaalselt.
1.-9. klasside õpilastele on töövihikud, tööraamatud jm tasuta.
10.-12. klasside õpilastele esitatakse arved töövihikute eest tasumiseks teisel koolinädalal (8.-12. sept). Tasumise tähtaeg 1. oktoober 2008.
1. klassile annab töövihikud-tööraamatud klassijuhataja 1. septembril.
21. august
22. august
		
25. august
		
26. august
27. august
28. august
		
29. august
		

9.00 -15.00
9.00 -12.00
13.00 -16.00
9.00 -12.00
13.00 -16.00
9.00-15.00
9.00 -15.00
9.00 -12.00
13.00 -16.00
9.00 -12.00
13.00 -16.00

2. klass
3. klass
4. klass
5. klass
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass
10. klass
11. klass
12. klass

Õpikute ja töövihikute väljastamise ajakavast palume täpselt
kinni pidada!
Õpikute laenutamine toimub Jüri raamatukogu lugejakaardi esitamisel.
Lisainfo tel 622 4214.

A

lljärgnev nimekiri on lastest, kellele kinkimiseks mõeldud hõbelusikad neid vallamajas ootavad. Lusika
saab kätte Rae Vallavalitsusest aadressil Aruküla tee 9, Jüri.
Sten Kurrusk

Sofia Troitskaja
Ken Marius Sven Shmidt
Sten Mozessov
Alexander Hagi
Kristiina Kidra
Oskar Järv
Aleksandra Leks
Kennet Kõrb
Mihkel Sander
Piia Oja

sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Rae kooli 140. aastapäev
Vaskjala külas Rae vallas
6. september 2008
Kava:
11.00 -11.45 – Kogunemine Jüri kirikuparki, rauakultuuri
alguse kivitähise juurde tiigi äärde. Lillede asetamine endiste
koolikaaslaste, õpetajate ja kooliteenijate haudadele.
12.00 – Jüri Gümnaasiumi külastus.
14.00 – Kogunemine Rae koolimajja.
14.30 – Rae kooli 140. aastapäeva avamine.
16.00 – Koolitunnid vilistlastele
18.00 – Kontsert
19.00 – Tants
Kokkutulekust osavõtjatele pakutakse tasuta lõunasuppi.
Klassiruumides näitus Rae kooli ajaloost.
Kõikidele endistele õpetajatele ja õpilastele palve – kaasa
võtta kooliteemalisi materjale, fotomaterjale Rae kooliajaloo
täiustamiseks.
Vaskjala sild remondi tõttu suletud. Koolimajja tulek autodega läbi Lagedi.

Kirsten Piktve
Elenor Loitmaa
Emma Krinal
Sören Vard
Rasmus Tomp
Andrea Bereng
Trevon Lepp
Lauri Lüüding
Rasmus Baumann
Harri-Joosep Lekštedt
Marianne Anette Väster
Ksenia Tihhomirova
Gerli Karolin Oolmann
Karl Martin Linberg
Tristan Sebastian Haddad

sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd

2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008

Mattias Mändmets
Ursula Kutti
Raiko Maal
Henry Helilaid
Kevin Lääne
Oliver Tamm
Gert Emil Hütt
Jakob Komp
Joosep Lille
Rico Simonov
Gertrud Piiriste
Vanessa Venig
Hugo Neo Tobias Parts
Ken-Erik Rätsepp
Remi Henrik Dreving

sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd
sünd

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
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Robert Estor Kreemi mälestuspäev Saaremaal
13. juunil 2008. a avati Saaremaal Salme
vallas Länga külas Tatterselja metsavahitalus
mälestustahvel tuntuima saarlase Robert Estor
Kreemi auks.
Robert Kreem oli suure hingega saarlane ja
väliseestluse tuntuim ühiskonnategelane. Ta oli
ESTO isa ning rahva juht ja suurte ideede generaator.
Robert Kreem sündis 30. mail 1923. aastal
Salme vallas Länga külas. Ta sündis pere kaheksanda lapsena. Haridusteed alustas ta Tiirimetsa koolis ja hiljem jätkas Kuressaare Gümnaasiumis.
1940. aastal, kui toimus Nõukogude Liidu
vägede poolt Eesti okupeerimine, moodustati
Robert Kreemi algatusel noorte salaorganisatsioon, mille juhiks ta oli.
1941. aastal arreteeris NKVD Roberti isa ja
ema. Nad viidi Tallinna vanglasse. Kuna sakslased lõikasid 1941. aastal suvel venelaste taganemistee ära, õnnestus vanematel Siberisse
saatmisest pääseda.
Robert Kreem otsustas minna koos oma
kolme vennaga Saksa armeesse võitlema okupantide vastu. Alguses kulges Robert Kreemi
sõjatee idarindel Leningradi lähistel. Hiljem
Peipsi ääres. Roberti sõjatee lõppes 1944. aastal
Saksamaal.
Saksamaal viibides õppis ta ühes sealses
ülikoolis õigusteadust, õpingud jätkusid hiljem
USA-s. 1963. aastal lõpetas Robert Kreem Kanadas Ottawa ülikooli, kus kaitses magistrikraadi sotsiaaltöö erialal.
Samal ajal oli ta skautmaster ja väliseestlaste
rahvusliku liikumise eestvedaja. 1970-ndatel
aastatel oli just Robert Kreem see, kes algatas
väliseestlaste suurejoonelise ja tänapäevani
kestva hiigelprojekti ESTO. Esimesed Eesti
Päevad ehk ESTO festival sai teoks 1972. aastal
Torontos.
Robert Estor Kreem on Saaremaa teeneteplaadi omanik, Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi auliige, Eesti Muinsuskaitse Seltsi auliige,
autasustatud paljude medalite ja ordenitega nii
kodu- kui ka välismaal.
Robert Estor Kreemi elutee lõppes 16. augustil 2006. aastal Torontos. Tema poeg Madis
Kreem tõi 2007. aastal Saaremaale osakese oma
isa tuhast, mis puistati Jaagarahu sadamasse,

OÜ VISARI METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd
Tel/fax: 670 6917
GSM: 501 4504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee

kust Robert Kreemi vanemad 1949. aastal Siberisse küüditati.
13. juunil 2008. aastal kõlas võimsalt ses
kaunis päikeselises ja tuulevaikses metsatukaäärses Tatterselja metsavahitalus Robert Kreemi koduõuel Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna
Meeskoori ja Tartu Akadeemilise Meeskoori
eestvedamisel Eesti Vabariigi hümn.
Eesti Vabariigi ja Kanada lippude all pidas
avakõne Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi
juhataja Johannes Tõrs. Tervitussõnad ütles
Salme vallavanem Kalmer Poopuu, kes kinkis
Salme valla poolt Johannes Tõrsile kui selle
mälestuspäeva initsiaatorile mälestuseks kauni
vihmavarju.
Seejärel toimunud mälestuspäeva sõnavõtu
lõpetas Johannes Tõrs patriootiliste lausetega:
“Selle maa, Eestimaa, on Jumal andnud meile
elamiseks ja kellelgi pole õigust näidata, mida
me siin maal teeme. Me elame pühal maal ja me
ei lähe siit kunagi mitte kuskile!”
Katte Robert Kreemile pühendatud mälestustahvlilt, mis oli Tatterselja metsavahitalu seinale kinnitatud, eemaldas kaugsõidukapten Anto
Tõrs koos abikaasaga. Mälestustahvli pühitses
Anseküla kirikuõpetaja Anu Konks.
Kõikidele kohalviibijatele loeti ette tervitussõnad, mille olid saatnud Kanadas elav Robert
Kreemi lesk Mai, poeg Madis ja tütar Piret ning
kogu Saarlaste Ühing Torontos.
Pärast isamaaliste laulude esitamist toimus
ühispildistamine ning sellega lõppes pidulik
osa. Hiljem suundusid kõik Salme Kultuurimajja, et osa saada seal toimuvast näituse avamisest, seminaridest ja kontsertidest.
Näitus, mis oli pühendatud Robert Estor
Kreemile, avati pidulikult lindi lõikamisega
Salme vallavanema Kalmer Poopuu poolt. Näitus kajastas Robert Kreemi lapsepõlve, kooliteed, tegevust sõjamehena ja väliseestlasena
Kanadas. Välja oli pandud hulga fotoalbumeid
ja Robert Kreemi sulest valminud raamatud.
Neist kõige tuntumad olid sõjamälestuste raamat „Vandega seotud“, mis ilmus 1984. aastal
Torontos ja tema suurteos „ESTO tee Torontost
Tallinnasse“, mis andis ülevaatliku pildi väliseestlaste elust ja tegemistest vabas maailmas.
Ajalooseminari juhatas sisse Johannes Tõrs.
Seejärel kõneles ajaloolane Enn Kreem, kes

Veoteenus Scania
kalluriga,
multilifti võimalus,
kandevõime
15 tonni
Tellimine 524 4969

ESTO projekti algataja ja kuulsaim saarlane Robert Kreem

vaatles Robert Kreemi sugupuud aegade jooksul.
Saaremaa lahingutest ja Robert Kreemi sõjateest jutustas Johannes Tõrs.
Pärast seminari toimus Salme lauluväljakul
kontsert, mille avakõne pidas Johannes Tõrs.
Laulis Tartu Akadeemiline Meeskoor prof Alo
Ritsingu ja Made Ritsingu juhatusel ning üles
astus ka Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoor, mida juhatas dotsent Jüri Rent.
Pärast pidulikku kontserti suunduti uuesti
Salme Kultuurimaja juurde, kus pakuti nii esinejatele kui ka publikule sööki ja jooki. Vahepalaks mängis tantsuks muusikat Kuuno Kasak.
Maitsva supi söömise järel saabus väike vihm
ja seejärel oligi kaunis üritus lõppenud.
Täname suure saarlase Robert Estor Kreemi
mälestuspäeva korraldamisele kaasaaitajaid,
Salme vallavalitsust ja kultuurimaja ning loomulikult meie taevavana suurepärase ilma eest!
Kaunist suve kõigile Rae valla elanikele,
soovib
Johannes Tõrs,
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja

Soome ja Eesti Digitaal-TV (ZoomTV) antennide paigaldus ja müük,
digibox’ide häälestus, SAT-TV paigaldus, Digi-TV vastuvõtuks antennisüsteemi ümberseadistamine ühistutes,
eramutes, suvilates, TV signaali mõõtmine. Garantii.

Tellimine ja info
tel. 510 8742.
Kogemustega antennipaigaldajad.
• Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.
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Külavanemate õppeekskursioon
Jätkuna külade ja alevike arengukavade
koostamise koolitusele toimus heinakuu esimesel pühapäeval küla- ja alevikevanemate
õppeekskursioon „Kalevipoja jälgedes“. Kuna
küla- ja alevikevanematest jäi grupis kohti üle,
siis oli ekskursioonist kutsutud osalema valla
külaliikumise heade koostööpartnerite esindajad. Kes siis ühel või teisel moel on viimastel
aastatel aidanud kaasa valla külaliikumise arengule. Eesmärgiks oli tutvuda teiste piirkondade
külaliikumise aktivistide tegemistega kohapeal,
omandada ja vahetada kogemusi. Näha oma
silmaga, et ka kitsamates majanduslikes tingimustes on hea tahtmise juures võimalik palju
ära teha.
Pikk ja sisutihe päev algas kella seitsmest.
Ekskursiooni käigus läbiti viis maakonda. Sõidu käigus tutvustas ekskursioonist osavõtjatele
läbitud kohtade ajaloopärandit ja huvitavaid
seiku üks nõutumaid giide Aarne Timm.
Esimene peatus tehti Järvamaal Müüsleris,
kus kohalikud külaaktivistid alustasid 2002. a
kohaliku vallavalitsuse, sponsorite ja mitmesuguste toetuste abiga endisesse mõisaparki laste
ja noorte mängu- ja spordiväljaku Kilplala rajamist. Enamik selle objekte ja atraktsioone on
seotud Fr. R. Kreutzwaldi raamatust „Jutud“ pärit kilplaste muistendiga. Kreutzwaldi järgi olid
kilplased pärit Uppakallo külast, mis asus Peetri
kihelkonnas Müüsleri mõisa territooriumil.
Seega on igati põhjendatud kilplaste nime kasutusele võtmine just siin. Selliste tutvustussõnadega võttis meid vastu energilise oleku ja laia
naeratusega Kilplala perenaine Helena Siiroja.
Täna majandab ja arendab objekti Müüsleri
Küla Selts. Käesolev kirjutis ei võimalda kõike
lähemalt tutvustada, aga oma silm on kuningas.
Soovitan külastada Kilplalat, veedate kindlasti
koos lastega mõnusa puhkehetke.
Järgmise lühipeatuse tegime tihedas vihmasajus Jõgevamaal Kärdes. Siin asub 17-ndast
sajandist säilinud Kärde Rahumajake, kus le-

Palamuse laadal. Foto: Svetlana Luur

Grupp kilplaste nõukoja ees. Foto: Olev Raid

gendi järgi sõlmiti juulis 1661. a Rootsi ja Venemaa vahel toimunud sõja rahuleping. Saime
giid Aarnelt teada, et hilisemad uuringud on tõe
jalule seadnud ja tuvastanud ühe järjekordse
kohaliku mõisniku trikkidest. Mis siis, et vale,
ikkagi ilus.
Edasi kulges sõit mööda Vooremaa iseloomulikke seljandikke ja kaunite järvesilmakestega orge. Hetkelise peatuse käigus Kuremaa lossi ees saime giidilt teada, et Kuremaa lossitrepi
alumine aste on samal kõrgusel Palamuse kiriku
torni tipuga. See on kujukas näide Vooremaa
leivapätsi kujuliste seljandike ja orgude kõrguste vahe kohta. Vooremaa on üks Eesti hinnatumad turismi ja perepuhkuse kohti.

Lõunahakul jõudsime sõiduga Palamusele. Palamuse üllatas meid oma traditsioonilise
suvelaadaga. Meid pealinna-äärseid inimesi
üllatas laada rahulikkus ja väiksus. Tegelikult
oli kõik olemas, isegi Saaremaa põhukarva õlu
ja selle kõrvale soolane kuivatatud seakamara
lõigud. Rääkimata riietest, jalatsitest ja tarbeesemetest.
Seejärel kutsus Palamuse Kihelkonnakoolmuuseumi O. Lutsu „Kevadest“ tuntud
kaardikepiga köster, kehastajaks kohalik giid,
tutvuma koolihariduse andmise minevikuga
ja kirjanik O. Lutsu elu ning loominguga. On
märkimisväärne, et Palamusel asutati kool
juba 1687. aastal. Tänaseni Jõgevamaa keskmuuseumina tegutseva kihelkonnakooli hoone
koos köstri eluruumidega valmis 1874. aastal.
Aastatel 1895 - 1899 õppis koolis kirjanik Oskar Luts. Peale muuseumi tutvusime veel Eesti
ühe vanima Palamuse kiriku, pastoraadi hoone,
apteegi, vesiveski ja pargiga. Olgu mainitud, et
ettetellimisel on võimalik ka tänapäeval apteegist saada „punsliõli“.
Edasi viis ekskursioonimarsruut meid Saare
valda. Vallakeskuses Kääpal tutvusime Kalevipoja teemakülaga ja kohtusime vallavanema
ja volikogu aseesimehega. Kes oli ühtlasi meile
kohalikuks giidiks. Kalevipoja teemakülas võisime tõdeda, kuidas kohalike külaliikumisaktivistide sihipärase ja oskusliku tegutsemisega
on osutunud võimalikuks kujundada legend
Kalevipojast valla sümboliks ning turismimagnetiks, rajada kohaliku omavalitsuse, sponsorite
ja projektitoetuste abil teemaküla iseloomustavaid objekte, sealhulgas vanasse koolimajja Kalevipoja muuseum. Kogu teemaküla majandab
MTÜ Kalevipoja Koda. Suure vaimustusega
nautisid ekskursioonist osavõtjad muuseumis
lugu Kalevipojast nii seinal rippuvaid pilte vaa-
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dates kui ka muuseumitöötajate väga emotsionaalse esinemise kaudu. Kuna vihma tibutas,
siis korraldasime Kalevipoja Koja ja seltsimaja
töötajate toel valla seltsimajas pikniku. Selle
käigus vahetasid meiega huvitavaid mõtteid
maaelu ja külaliikumise arengust sealsed võõrustad. Kääpalt lahkumise ajal tuli pilve tagant
välja isegi päikene. Seisime Kääpa jõe sillal ja
vaatasime vetevoogudes lebavat Kalevipoja
mõõka. Legendi järgi pidanuks Kalevipojale
väärika järglase ilmumisel tõusma mõõk jõelainetest tema puusale. Seekord jäi siiski mõõk
vetevoogudesse lebama.
Hilisel õhtupoolikul jätkasime sõitu Peipsi
järve ääres asuvale Alatskivile. Alatskivi kalmistul austasime oma külastusega luuletaja
Juhan Liivi viimset puhkepaika. Alatskivi lossihoovis saime, vaatamata jahedale õhtuhämarusele ja tammepuunokkadega sääseparvedele,
tugeva emotsionaalse laengu vabaõhu etenduselt „Vihurimäe“.
Tund enne keskööd alustasime Alatskivilt
rampväsinutena ja muljetest tulvil tagasisõitu
kodu suunas.
Grupijuhina tänan bussijuht Antsu, giid
Aarnet ja kõiki ekskursioonil osalenuid püsiva
hea tuju säilitamise ja mõistva suhtumise eest
tujukasse ilmastikku ja korraldusse. Üritusel
osalejate rahulolu on kõige parem tasu korraldajale. Teiselt poolt loodan, et ekskursioonil
kogetust on kasu meie valla külaliikumise arengule. Ütleb ju vanasõnagi: “Kui heinakuhjast
mööda minna, võib kõrs külge jääda”.
Ado Sepa

• SISEVIIMISTLUS JA REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne.);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.);
• VÄIKEEHITUS
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.
Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.
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KK Rae Koss lõpetas hooaja

Tagareas vasakult: Uku Pärn, Raid Vellerind, Karl-Erik Kalle, Janno Peterson ja treener
Henri Ausmaa. Esimeses reas vasakult: Karl-Mihkel Vabrit, Christopher Aloe, Alex Talisainen, Kaarel Allemann, Karl-Gustav Solman. Foto: Henri Ausmaa

Pühapäeval 8. juunil toimus Jüri Spordihoones KK Rae Koss noorteturniir 2008. Selle vahva turniiriga, kus osales seitse võistkonda, tõmmati joon alla 2007/08. a hooajale. Nagu turniiri
nimigi ütleb, oli turniir mõeldud noortele. Võisteldi kahes vanuseklassis: noormehed (sündinud
1995. aastal ja hiljem) ning poisid, kes sündinud
1997. aastal ja hiljem. Mõlemas vanuseklassis
oli esindatud KK Rae Koss võistkond.
Väiksemate poiste turniir
1997. aastal ja hiljem sündinud poiste turniiril osales kolm võistkonda (KK Rae Koss, SK
Saku ja SK Kundasport). Kõik kolm võistkonda
mängisid omavahel läbi üheringilise turniiri.
Võitjana lahkus turniirilt SK Saku võistkond.
Teise koha hõivas Kunda ning kolmandale kohale platseerusid meie poisid ehk KK Rae Koss.
Meie nooremad poisid harjutavad treener Siim
Palu käe all kaks korda nädalas. Kindlasti on
tulevikus treeninguid rohkem, aga see oli poiste
jaoks alles esimene aasta. Tore oli näha, et esimese aasta jooksul oli mõnel korral koguni 20
poissi korraga saalis.
Vanemad poisid
Vanemate poiste turniirislt võttis osa neli
võistkonda (KK Rae Koss, Märjamaa, Kunda
ja BC RIM Tallinnast). Turniiri võit läks eelmise aasta noorteturniiri hõbedavõistkonnale
BC Rimi. Rimi järel saavutas teise koha Kunda
võistkond. Pronksmedalid said kaela KK Rae
Koss poisid ning neljanda kohaga pidid leppima
Märjamaa noored.
Hea meel oli näha, et n-ö omad poisid andsid
esimesele kahele võistkonnale tulise lahingu.
Samuti suudeti murda Märjamaa võistkond
teisel poolajal, kui tehti 25:0 vahespurt. Väike
areng on toimunud. Kindlasti on üheks põhjuseks see, et talvel hakkasime treenima varasema
kolme korra asemel neli korda nädalas. Kiitma

peab ka poisse, kes väga usinalt trennis on käinud. Siin kohal soovin esile tõsta kaht poissi,
kes aasta jooksul kõige rohkem treeningutel
osalesid, need on Alex Talisainen ja Christopher Aloe. Mõlemad poisid on viimase aastaga
kõvasti edasi arenenud. Loodan, et kõikidel
poistel jätkub motivatsiooni ka edaspidi usinalt
treenida. Suveks jagasime poistele kätte iseseisva treeninguplaani, mida nad lapsevanemate
valvsa pilgu all hoolsalt täitma peavad.
Loomulikult ei piirdu suvised treeningud
ainult individuaalselt pingutades. Juuli lõpus
sõidame poistega laagrisse Kuremaale. Nädala
jooksul üritame ühiselt põhja laduda järgmiseks võistlushooajaks. Kuremaa on laagri pidamiseks ideaalne paik. Seal on olemas kõik
vajalikud spordirajatised. Halva ilma korral on
võimalik treenida korvpalli saalis ja ujuda basseinis. Loomulikult ootame ilusat ilma, et saaks
hoolega metsa all kilomeetreid mõõta.
Pärast Kuremaa laagrit sõidame poistega
korvpallifestivalile Soome Tampere linna. Seal
toimub sel aastal juba 21. Delfin Basketi turniir.
Tegemist on väga suure korvpallipeoga. Eelmisel aastal osales turniiril üle 250 võistkonna
Soomest, Rootsist, Taanist, Venemaalt, Eestist,
Lätist, Leedust ja Ukrainast. Tegemist on festivaliga, kus võistlevad nii poisid kui ka tüdrukud
mitmetes erinevates vanuseklassides. Lisaks
korvpallivõistlustele on festivalil ka korralik
kultuuriprogramm noortele ja treeneritele. Loodetavasti annab osalemine sellel festivalil indu
kogu järgmiseks hooajaks ja kauemgi veel.
Korvpalliklubi Rae Koss soovib kõigile korvpallisõpradele kaunist päikeselist suve!
Henri Ausmaa,
KK Rae Koss
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Jüri noored jalgpallurid osalesid Norhalne Elite Cup-il
Koos jalgpalliklubi Tallinna Kalev poistega
moodustatud ühisvõistkonnana võistlesid noored Jüri jalgpallurid Taanis toimunud Norhalne
Elite Cup-il.
FC Jyri klubi esindasid ühisvõistkonnas kuus
noort jalgpallurit: Henri Roos, Ivar Veskus, Sander Arumägi, Timo Lainevool, Aaron Avaste ja
Frederik Tihhonov, kellest parimaks tunnistati
Aaron Avaste.
30. aprillist kuni 4. maini kestnud Norhalne
Elite Cup toimub kuuendat aastat.
Cup-il osalesid 459 võistkonda 20 riigist,
lisaks eesti poistele võistlesid noored jalgpallurid Brasiiliast, Inglismaalt, Lätist, Rootsist,
Iirimaalt, Hollandist, Poolast, Saksamaalt ja
mujalt.
Võistlus peeti kahes liigas: nõrgemad ja tugevamad ehk Eliit, kus mängisid Jüri poiste ja

Jüri noored jalgpallurid annavad võimaluse end särkide järgi tuvastada.

FC Jyri klubi poisid
treenivad ka koolivaheajal
Noored FC Jyri klubi jalgpallurid veetsid
juulikuu teise poole Eesti Noorte Meistrivõistluseks treenides.
Valtu treeninglaagris, kahes vahetuses treeninud 24 poissi said kehvast ilmast hoolimata
suve nautida. Laagris oli lastel lisaks üldfüüsilisele treeningule võimalus basseinis ujuda ja
võistlusmängudest osa võtta.
Noorte jalgpallurite treeningut suvelaagris
toetasid lapsevanemad, FC Jyri, OÜ TomArg,
JK Tallinna Kalev ja Rae vald.

Foto: Steklovich

JK Tallinna Kalev ühisvõistkond. Saavutati 27.
meeskonna seas 14. koht.

Kadaka küla esimene jaanituli
18. mail, küla üldkoosolekul valiti külavanemaks Margus Sirelbu. Jaanilaupäeval toimuski
küla esimene ühine üritus, mis algas 23. juunil
kell seitse õhtul Vana-Kepsu karjamaal. Alguses õnnistati ametisse külavanem, kellele anti
kadakapuust valitsemiskepp, -mantel ja asetati
pähe kroon. Külavanem andis seejärel tõotuse
olla parim oma ametis. Vardasse tõmmati ka
oma küla lipp, kuhu eelnevalt kirjutasid kõik
külaelanikud oma nimed. Seejärel asuti keha
kinnitama. Kõhud täis ja meel hea, üritasime
hoolimata vihmast lõket süüdata ning ilmataadi
kiuste see ikkagi õnnestus. Kohalolnud 44-st
inimesest võistlesid kõik erinevatel spordiala-
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del ja mängudel, nagu sangpommi- ja kummikuviskes, kuulitõukes, kuulitõstmises, tomatite
loopimises mehe kuju pihta, lastele paberkala
püüdmises, mille kõhus oli maiustus, ja seotud silmadega nööri otsas rippuvate auhindade
lõikamises. Toimus ka mälumäng talude vahel,
mille teemaks oli kadakas, Kadaka küla ja Rae
vald. Tõmmati lõõtsa ja lauldi karaoket pea
hommikuni. Kui lipp langetati, anti see üle Arumäe talule, kus toimub järgmise aasta jaanituli.
Järgmisel aastal võõrustab külaelanikke jaanitulel Juhani Papp
Tore üritus oli!

Pildil on II vahetuse kõige nooremad jalgpallurid, vasakult: Daniel, Robert, Kaspar,
Titas, Gregor, Marten ja Kevin.

FC Jyri kontakt:
toomas@fcjyri.ee
www fcjyri.ee
tel. 513 3269, Toomas Klaas

A ja O Haljastus OÜ
pakub haljastusteenust:
murud, puud, hekid, aiad,
terassid, kivipaigaldus.
5694 1701; 5694 1670
www.ahaljastus.ee

MULD
Esimesena kirjutab oma nime küla lipule kuningaseisusesse tõstetud külavanem Mati
Sirelbu.

Müüa sõelutud mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku.
Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546
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Jahilaskmine Euroopa tasemel
Juulikuu keskel toimus Austrias Eesti jahilaskesportlaste jaoks aasta üks tähtsamaid ja huvitavamaid üritusi. Austria pealinna Viini külje
all Hirtenbergis toimusid 7.-13. juulil Euroopa meistrivõistlused jahilaskmises harjutuses
Sporting, millel osales üle 900 jahilaskuri üle
terve Euroopa.
Jahilaskesport on juba ammustest aegadest
olnud jahimeestele/härradele vabaaja harrastus,
mis seisneb jahipüssiga lendavate taldrikute
laskmises looduslikes tingimustes ehk siis simuleeritakse linnujahti. Kuna tänapäeval on selle
ala harrastajate hulk kõvasti kasvanud ja alaga
harrastajate oskused tahavad mõõduvõtmist,
siis korraldatakse üle maailma pidevalt erinevaid võistlusi. Ka Eestis on antud ala viimastel
aastatel jahimeeste seas populaarsust kogunud
ning uusi laskesportlasi tuleb üha juurde. Kõiki laskureid koondab enda alla Eesti Jahispordi
Liit. Täna harjutab ja võtab erinevatest võistlustes regulaarselt osa ligi 200 meest, nende seas
ka kümmekond naislaskurit.
Euroopa meistrivõistlustel oli Eesti esindatud
sel aastal 25 laskuriga, mis oli üks suuremaid
delegatsioone viimastel aastatel. Rae valla toetusel käisid osalemas Margus Valgma, Anti Järvelaid ning naislaskur Inga Kõue. Kui tavaliselt
asuvad jahilasketiirud asulatest eemal metsades,
siis seekord üllatas, et võistlus toimus küllaltki
lähedal Hirtenbergi asulale. Esimese hooga ei
leidnud õiget teeotsagi üles, kuna eeldasime, et
tiir asub kuskil eemal mäeküngaste vahel. Kohale jõudes tõdesime üllatunult, et laskepaigad
on väga kavalalt rajatud asulat eraldava mäeselja taha. Kuna looduse poolest antud paik Eestist
eriti ei erinenud, lehtmets ümberringi, siis oli
loota headele tulemustele. Nimelt sõltub antud
ala paljuski n-ö taustast, kas on mets või kõrged
mäed ja kaljud. Ainus, mis meid „häirida“ sai,

olid väga soojad ilmad, ligi 30 kraadi päeval, millega meie sel aastal ei olnud jõudnud
veel harjuda.
Võistluste ametlik avamine toimus 9. juulil, kus kogu laskurite seltskond oli kogunenud ühte suurde telki pidulikus ootuses, kuid
kahjuks jäi sel aastal avamistseremoonia
austerlaste poolt korraldatud üritusel üsna
hoomamatuks. Kohati tundus, et tegu on pigem kohaliku külafestivaliga, mitte Euroopa
meistrivõistlustega. Seega tuli panused teha
konkreetselt võistluse läbiviimisele endale.
Juba esimesel päeval näitas Anti Järvelaid,
et tal on n-ö hea minek, 50-st võimalikust
lasi ta pihta 43 märki. Ka Margus, kes oli
meie delegatsiooni üks debütante rahvusvahelisel suurvõistlusel, lasi väga hästi. Ingal,
Võidukad jahilaskjad Margus Valgma, Inga
kes on tegelenud selle alaga kaks aastat,
Kõue ja Anti Järvelaid.
esimene päev küll nii hästi veel ei läinud.
Samas ei olnud ta ka endale kõrgeid lootules üldarvestuses 900 laskuri seas väärilisele
si seadnud, kuna tippudega võrdselt laskmine
35. kohale ning meeste arvestuses 29. kohale,
eeldab vähemalt viieaastast jahilaskmise kogetabades 200st märgist 178. Inga positsioon jäi
must. Järgmistel päevadel kogus Anti üha enam
sel võitlusel küll tagasihoidlikuks, samas aga oli
tuure ja võitles kogu võistluse aja esimese 30
paaril päeval ka temal meestega võrdne tabamiseas. Võrdluseks olgu öeldud, et selle ala tipud
ne, mis annab lootust järgmisteks edukamateks
on professionaalid, kes lasevad aastas pea 30võistlusteks.
40 tuhat märki treeningutel-võistlustel kokku ja
Kokkuvõttes jäi Eesti delegatsioon võistnende tulemused on pidevalt 90% tabamise juulusega igati rahule, sest just riikide arvestuses
res. Seetõttu olid meie laskurid oma laskmisega
võideti meeskondlikult VI koht kuueteistkümne
antud võistlusel väga rahul, kuna meil jäävad
riigi seas, edestades selliseid suurriike nagu Histreeningumahud erinevatel kodutöistel põhjuspaania, Saksamaa ja Venemaa. Meeskondlikult
tel kaheksa tuhande märgi juurde.
esindas Eestit Anti Järvelaid, Hannes Kuusmik
Tagasi tulles võistluse juurde, võib öelda, et
(2008. a Eesti meister), Raimo Uuemõis ning
ka Margus jätkas väga hea tasakaaluka laskmiAnti Peetso. Selline hea tulemus annab hea ettesega ning üllatas ennastki kokkuvõttes väga hea
valmistustoonuse maailma meistrivõistlusteks,
tulemusega, saavutades eestlaste seas seitsmenmis toimuvad septembrikuus Küprosel.
da koha ning meesteklassi arvestuses 182. koha
(üldse osales meesteklassis kokku 460 laskurit).
Margus Valgma
Eestlaste parimaks osutuski Anti Järvelaid, tul-

Memme-taadi lustipidu
Pühapäeval, 29. juunil 2008 toimus Lohusalu sadamas
Harjumaa XIV memme-taadi lustipidu. Hommikune taevas Jüri kohal oli üpris tume ja vihmapilved madalal, aga
kõik läks hoopis teisiti. Ilm oli suurepärane, päikese sära
muutis mereranna ja seal sagivad rahva- või stiiliriietuses tantsijad ja lauljad lausa muinasjutuliselt värvilisteks.
Tantsijaid oli nii palju, et tantsiti lisaks tantsuplatsile ka
juurdepääsuteel ning käsitöötelkide ees. Meeleolu tõstsid
veelgi meremehe Peep Rauni kui peojuhi lustakad vahepalad. Kogu peo kava pani kokku Rae tantsurühma LUSTILISED juht Linda Pihu. Laulukooris oli kesksel kohal
Paul Mürkheina juhendamisel tegutsev Rae Kultuuriansambel LUSTILISED. Hr Mürkhein ise oli peol koos
oma pilliga. Laule ja tantse saatis ansambel HELI NELI
legendaarse Ahto Nurga juhatusel. Erilist pettumust ei
põhjustanud ka eelmise päeva tuulesuuna muutus põhja,
mis viis kala rannast minema ja väljakuulutatud kalalaat
tuli kala puudumisel lihtsalt ära jätta. Kokkuvõtteks – oli
väga ilus pidu. Mere ääres kõlanud merelaulud kumisevad veel kaua osavõtjate meenutustes.
Tiiu Võsu,
üks kuulajatest

Lustipidu Lohusalu sadamas. Foto: Tiiu Võsu

14 • RAE SÕNUMID

ÜRITUSED

Mõned mõtted möödunud jaaniajast

Lugupeetavad küla- ja alevikuvanemad, austatud külaliikumise huvilised!
Vaatamata jaaniaegsele heitlikule ilmale,
jõudsid kaitseliidu paraadil presidendi poolt
süüdatud võidutuled igasse Eestimaa nurka, nii
ka Rae valda. Eelmisel aastal algatatud traditsiooni kohaselt kutsusime kõigi valla külade ja
alevike esindused Jüri kiriku juurde võidutuld
vastu võtma. Müts maha vallaesinduse ees, kes
läbi vihmasaju võidutuleleegid õigeaegselt kohale tõi. Kahjuks austasid nende tegevust vaid
Lagedi aleviku, Kopli, Ülejõe, Peetri, Limu, Patika, Vaskjala ja Rae külade esindused.
“Tulel on meie elus olnud aastasadu müstiline jõud”, märkis president võiduparaadil.
Olen veendunud, edasiantud võidutule leegid
süütasid paljudes vabariigi kodanike südameis
innustava leegi. Siit ka tõdemus – ilma südameleegita, käsukorras ja raha eest külaliikumise
tööd ei tee. On heameel, et suurel enamikul täna
tegutsevatel küla- ja alevikuvanematel ja nende
tegevust toetavatel eestseisuste liikmetel on see
olemas.
Täna võime tõdeda, et oleme külaliikumises
täitnud kvantitatiivse ülesande ja kõik 27 küla ja
kolm alevikku on liitunud külaliikumisega. Sellist näitajat ei ole üheski vabariigi vallas. See
on oluline märk meie kõigi ühistest püüdlustest.
Tulevikus, kui tahame olla niisama edukad peame pöörama tähelepanu rohkem kvaliteedile, et
meie külasid ja alevikke juhiks ainult külaliikumise südameleeki omavad vallakodanikud.
Teiseks külaliikumise märksõnaks peaks tulevikus saama igakülgne ja erinevatel tasanditel
koostöö. See on koostöö erinevate külade ja
alevike vahel, see on koostöö vallavolikoguga
ja vallavalitsusega. Mida rohkem ja laiaulatus-

Vaskjala küla tuld vastu võtmas.

likum on koostöö, seda tugevam on meie küla
ja alevik. Näitena võiks siin tuua Lagedi aleviku, Kopli ja Ülejõe külade ühist võidupüha ja
jaanipäeva tähistamist ning Assaku aleviku ja
Järveküla koos planeeritavat külapäeva.
Ees seisab tähtis etapp külade ja alevike ning
nendes elavate kodanike huvide kaitsmisel.
Eelmisel aastal esitasid omad ettepanekud valla
2008. a eelarvesse 17 küla ja alevikku. Suurem
osa neist leiab ka käeoleval aastal täitmist. Loodan tõsiselt, et tänavu esitavad kõigi 27 küla ja
3 aleviku eestseisused õigeaegselt, 21. juuliks
2008, omad ettepanekud valla 2009. a eelarvesse. Samas ainult ei kiibitseta, vaid tehakse
igakülgset koostööd vallavolikogu ja vallavalitsusega nende täitmisel.
Tänavu toimuvad 16. augustil V külade ja
alevike päevad Peetri külas. Tahaks siin rõhutada, ilma kõigi külade ja alevike esinduste
osavõtuta jääb see kahvatuks ja korraldajate töö
jääb teenitud moraalse tasuta.
Arvestades majandusliku olukorra tõttu
tekkinud muutusi korrakaitse olukorras valla
territooriumil ja täitmaks tekkinud lünka, moodustasid kolm vallakodanikust abipolitseinikku
Rae Korrakaitse Seltsi. Vaatamata saadud ülesandele on külade ja alevike eestseisuste poolt
tehtav töö sobivate kodanike suunamisel seltsi
liikmeteks olnud olematu. Loodan siiralt olukorra paranemist ja järgmisel valla võidupüha
rivistusel seisavad meie korrakaitseseltsi liikmetest abipolitseinikud väärikal kohal kaitseliitlaste kõrval.
Mõnusat suve kõigile!
Ado Sepa,
vallavolikogu aseesimees
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Jaaniõhtu Lagedil
Mäletatavasti hakkas võidupüha paraadi ajal
Tallinnas tugevasti vihma sadama. Nii ka Lagedil. Õnneks halastas ilmataat meie peale ja
õhtupoole vihmasadu lakkas. Kui jõudis kätte
lõkke süütamise aeg, tuli päikegi välja. Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris süüdatud ja sealt
Eestimaale laiali jagatud võidutule tõid Lagedi jaanituleplatsile alevikuvanem Kai Lasn ja
naaberkülade vanemad Sulev Puumeister ning
Aleksander Torjus. Nemad süütasid ka jaanilõkke. Samal ajal meenutas ajaloolane ja Rae valla
aukodanik Sven-Allan Sagris teist päevasündmust – võidupüha. Möödus ju käesoleval aastal
ajaloolisest Võnnu lahingust 89 aastat. Oma
lühikeses sõnavõtus mainis hr Sagris muuhulgas murega, et kahjuks paljudel majadel ei lehvi
sinimustvalged lipud.

Traditsioonilisele köieveole registreerus
kuus võistkonda.

Tervitused öeldud ja meenutused meenutatud, alustas bänd Väike Mees. Tantsu vaheaegadel olid korraldajad peolistele ette valmistanud rahvalik-sportlikud üritused. 12 osavõtjat
alustasid 32kilogrammise sangpommi rebimist.
Võitis 65ndat eluaastat käiv spordimees Mati
Kanarbik 45 korraga. Teisele kohale tuli Matist
pea poole noorem Raivo Aberut 20 korraga.
Traditsioonilisele köieveole registreerus kuus
võistkonda. Võitjaks osutus võistkond Võitjad
koosseisus Maido Martin, Allan Toomela, Andero Põllu, Raivo Aberut ja Andrus Aberut. On
hea meel märkida, et kõigile aladele elasid peolised kaasa mitte sugugi vähem kui publik Reet
Linna juhitavas populaarses telesaates „Laulge
kaasa”.
Naised said oma osavust näidata lõngakera
kerimisel. Osavõtjaid oli kuus. 45meetrise lõngakera ümberkerimisel oli kiireim Mirjam, kel
ajaks 1 minut 40,78 sekundit.
Lastele oli kohale toodud batuut, kus käis
vilgas hüppamine ja oli palju rõõmu. Suuremad
lapsed ja noorukid tundsid mõnu külakiigest.
Tantsumurugi sai kõvasti vatti. Peagi oli aeg
niikaugel, et bänd kuulutas välja viimase pala.
Kui Lagedi aleviku, Kopli ja Ülejõe külade ühine jaaniõhtu oli lõppenud, siis... Kes läks jätkupidu pidama, kes sõnajalaõit otsima...
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi
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Sportlik perepäev
Heinakuu viimasel laupäeval sai teoks Rae
valla, Assaku aleviku ja Järveküla ühine sportlik
perepäev. Assaku alevikuvanema Kalle Suurekivi sõnul hakkas mõte sellise ühisürituse korraldamiseks liikuma nende aleviku eestseisuse
poolt. Kui Assaku alevikus oli see esmane sellelaadne üritus, siis Järveküla külavanema Urmas
Taali sõnul oli see neil juba üheksas. Ühe küla
piirid jäid üritusele kitsaks ning oli oht kalduda üksluisusele. Ühisüritusega laienes sportliku
mõõduvõtmise moment ja paremini leidsid kasutamist selleks planeeritud rahalised vahendid.
Perepäeva ühine korraldustoimkond oli mõelnud
kõigele ja kõigile. Päeva jooksul jätkus tegevust
nii väikestele kui ka suurtele osavõtjatele. Korraldustoimkonna liikme Maire Pottisepa sõnutsi korraldati perenaistele maitsvama suupiste
konkurss. Nendest võistlustöödest kaeti õhtuks
Assaku tuuleveskis ühine peolaud. Maitsvama
võistlustöö valmistas Maili Suurekivi. Korraldajate arvates võttis perepäevast osa ligi kolmsada
inimest Järvekülast, Assakult ja teistest ümberkaudsetest küladest. Võistluspaigad asusid nii
Assaku alevikus kui ka Järvekülas.
Hommikul kella kümne ajal asusid esimesena perepäeval mõõtu võtma kuus kolmeliikmelist võrkpallivõistkonda Assaku vastvalminud
võrkpalliplatsil. Võitjana väljus Kalle Suurekivi
võistkond, teiseks jäid Peetri küla poisid ja kolmandaks perekond Tuusi võistkond.

Vastamisi on mees ja traktorikumm.

Laste limpsi-jooksust osavõtjad ja kohtunikud. Pildid: Marek Lindau ja Ado Sepa.

Järgmisena anti ühisstart laste limpsi-jooksule. Kus siis etteantud aja jooksul ja mõnesajameetrise jooksu järel tuli rohu seest üles otsida
nöörijupid, mis hiljem kohtunike juures vahetusid limonaadipudeliteks.
Keskpäeval, pärast perepäeva ametlikku
avamist, rivistusid Järvekülas Tohvri talu maal
kuuma suvepäikese all mõõtu võtma Assaku aleviku ja
Järveküla jalgpallivõistkonnad. Kohtuniku lõpuvile
kõlades jäi seisuks sõbralik
2:2 viik. Seekord osutus
võitjaks sport.
Seejärel rivistusid võistlejad Järveküla perepäevadel
traditsiooniliseks
spordialaks kujunenud minitriatloniks.
Võistlusala
koosnes 1500 m jooksust,
20 m ujumisest ja 1,5 km
rattasõidust. Parima ajaga
tuli esikohale Toomas Kalm,
teiseks jäi Marek Lindau ja
kolmandaks turskete meeste

- arvutite ja lisade müük
- arvutite hooldus ja kojukutsed
- bürootehnika müük ja hooldus
- tindid, lindid, toonerid
- toonerikassettide täitmine
- kontoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6012120 / 5255363

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R 9-19
Tel: 62 16 112 , E-post: pood@jbt.ee

ees nääpsuke koolitüdruk Klarika Kaldmaa.
Siis kandus võistlustander Assaku tuuleveski juurde. Asuti kompleksvõitlusega selgitama
Assaku aleviku ja Järveküla rammumeest.
Võistlusrajal tuli mees mehe vastu kanda jalge
vahel gaasiballooni, kahte 50 kg kaaluvat liivakanistrit ja ümber pöörata suur veljega traktorikumm. Tasavägise võistluse järel pärjati Assaku
aleviku ja Järveküla rammumeheks 2008 mitmekordne Assaku rammumees Elari Birnbaum,
teiseks rammumeheks jäi Kristjan Jegorov ja
kolmandaks Andro Perling. Samas tuuleveski
juures võistlesid veel laste ja täiskasvanute segavõistkonnad rahvastepallis.
Meeleolukas ja tegevusrohke perepäev lõppes hilistel õhtutundidel ühiselt kokkupandud
peolauas ja lõkkekuma paistel tantsu keerutades. Meeleolukat muusikat tegi ansambel
Pohmell. Peoplatsil ringi liikudes võis kuulda
perepäevast osavõtjate suust vaid kiitvaid hinnanguid korraldajate aadressil. Jõudu ja sportlikku vaimu edasiseks nii osalejatele kui ka
korraldajatele.
Ado Sepa

Otsin alates oktoobrist
Jürisse lapsehoidjat
1,5-aastasele tüdrukule.
Tööaeg tööpäeviti
8.30- 17.30.
Tasu kokkuleppel.
Info tel. 52 76159,
Mari Annus
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3. juunil põles Kurnal auto.
3. juunil toimus avarii Vaida bussipeatuses.
3. juunil põles kulu aadressil Läike tee 5.
6. juunil likvideeriti Rae külas õlireostus.
8. juunil toimus Peetri külas põleng.
10. juunil toimus Karla külas põleng.
11. juunil kustutati Rae külas Lootsi teel
järelvalveta lõke.
12. juunil toimus avarii ringteel.
12. juunil toimus Jüris Rebase tn 26 põleng.
17. juunil toimusJüri alevikus põleng.
17. juunil oli Lehmja bussipeatuses murdunud puu teel.
17. juunil oli Rae külas Lepiku teel murdunud puu.
23. juunil põles Rae külas Kivinuki 10
ehitusjärgus maja.
23. juunil põles Suur-Sõjamäe tänaval
suvila.
25. juunil likvideeriti õlireostus Kurnal.
26. juunil toimus Jüris, Aruküla teel põleng.
1. juulil põles Kiili ristteel auto.
2. juulil põles Suur Sõjamäel suvila.
5. juulil kustutati Lagedil järelvalveta lõke.
6. juulil kustutati Peetri külas järelvalveta
lõke.
6. juulil põles Assakul bussiootepaviljon.
8. juulil põles ringteel autobuss.
9. juulil kustutati Jüris Tiigi tänaval järelvalveta lõke.
17. juulil päästeti Lagedil hättasattunud
lind.
24. juulil põles Peningil elumaja.
28. juulil toimus autoavarii Rae külas.
29. juulil põles Suur-Sõjamäel suvila.

ÜRITUSED

POLITSEITEATED
Kehaline väärkohtlemine:
18. juunil kell 9.13 tungis Jüri alevikus Põrguvälja teel 1955. aastal sündinud Pavelile
kallale töökaaslane, lüües teda pea ja rinna
piirkonda, tekitades sellega tervisekahjustusi.
4. juulil kell 9.00 tekitati Rae vallas Jüri alevikus konflikti käigus 1960. aastal sündinud Agole kehavigastusi.
Vargused:
2. - 3. juunil varastati Rae vallas Lagedi alevikus vaba juurdepääsu teel erafirma territooriumilt puidust ehitusmaterjalid. Kahju
täpsustamisel.
12. juunil varastati Rae vallas Rae külas
elumajast arvutimonitor, ehteid 200 krooni
sularaha ja muid esemeid. Kahju on 15 000
krooni.
25. - 26. juunil varastati Rae vallas Peetri
külas sõiduautolt neli velge koos rehvidega. Kahju on 10 750 krooni.
27. juunil varastati Rae vallas Järveküla külas talust sularaha, ehteid ja muid esemeid.
Kahju on 20 330 krooni.
30. juunil varastati Rae vallas Jüri alevikus
Tammiku teel väikebussist tööriistu. Kahju
on 1500 krooni.
2. - 3. juulil üritati Rae vallas Jüri alevikus
Veetorni tänaval ettevõtte territooriumilt
varastada metalli. Politsei pidas sündmuskohal kahtlustatavatena kinni 1961. aastal
sündinud Aleksandri ja 1969. aastal sündinud Valeri. Kahju on 3000 krooni.
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3. juulil varastati Rae vallas Salu külas taluhoonest toiduaineid. Kahju on 100 krooni.
10. juulil varastati Rae vallas Järveküla külas elumajade juurest laste mänguväljaku
varustust. Kahju on 7000 krooni.
14. juulil varastati Rae vallas Assaku alevikus Järve teel ametiruumidest rahakott
pangakaartide, dokumentide ja 2800
krooni sularahaga.
15.-16. juulil varastati Rae vallas Peetri külas garaažist erinevaid seadmeid. Kahju
on selgitamisel.
15.-16. juulil varastati Rae vallas Assakul
Järve teel maja kõrvalt 9 plastikakent.
Kahju on 18 000 krooni.
17. juulil varastati Aaviku külas Rae vallas
kaubikust erinevaid tööriistu ja tehnikat.
Kahju täpsustamisel.
18. juulil varastati Rae vallas Jüri alevikus
Tiigi tänaval sõiduautost CD-mängija.
Kahju on täpsustamisel.
19. juulil varastati Peetri külas Rae vallas
jalgrattad Scott ja Schwinn.
22. juulil varastati Rae vallas Jüri alevikus ehitusobjektilt aknalauad. Kahju on
40 000 krooni.
23. juulil varastati Rae vallas Assakul elumajast sülearvuti, fotoaparaat ja muid
esemeid. Kahju on 27 500 krooni.
25. juulil üritati Rae vallas Assakul laohoonest varastada suuremat kogust sigarette.
Politsei pidas sündmuskohal kahtlustatavatena kinni 1990. aastal sündinud noormehed.
28. juulil varastati Rae vallas Assakul soojakust tööriistu. Kahju on 21 500 krooni.

august 2008
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Valveseadmed sinu koju või kontorisse - www.jbt.ee
al.

350.kuumakse

kuumakse 2-aastase lepinguga
tehnika jääb peale lepingu lõppu kliendile

GSM-VALVE komplekt:
GSM-keskseade kuni 8-le sisendile 1tk
ukseandurid välisuksele või aknale 2tk
liikumisandur PIR1510/1680 2tk
suitsuandur 1tk
magnetvõtmete komplekt (2 võtit + lugeja) 1tk
aku 7AH 1tk
toiteadapter 12V 1tk
GSM-kaart kuumaksega 89.- kr 1tk

8500.-

12500.-

Hind ei sisalda paigaldust ja kulumaterjale!
Võimalikud muudatused vastavalt kliendi soovile!

VIDEO-VALVE sisetingimustesse:
digitaalne videosalvesti 1tk
160GB SATA HDD 1tk
FUHO kuppelkaamera 4tk
12V toiteplokid 4tk
Komplektil on võrguvalmidus RJ-45,
salvestisi saab vaadata üle interneti,
seadet on võimalik juhtida üle interneti.

11500.16500.-

Hind ei sisalda paigaldust ja kulumaterjale!
Võimalikud muudatused vastavalt kliendi soovile!

VIDEO-VALVE välitingimustesse:
digitaalne videosalvesti 1tk
160GB SATA HDD 1tk
FUHO IR-ledidega välikaamera 4tk
12V toiteplokid 4tk
Komplektil on võrguvalmidus RJ-45,
salvestisi saab vaadata üle interneti,
seadet on võimalik juhtida üle interneti.

Jüri Bürooteenindus OÜ pakub turvateenust järgmistes valdkondades:
 turvakonsultatsioon
 valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine
Meie käest saate tellida oma kodu või ettevõtte jaoks täpselt sobiva lahenduse. Teie heaolu eest seisab meeskond,
kes armastab seda, mida teeb ning omab piisavalt kogemusi, et lahendada ükskõik milline tehniline turvaprobleem.
Lisaks turvatehnika paigaldusele teeme ka kõiki muid nõrkvoolutöid alates arvuti- ja wi-fi võrkude ehitusest kuni uste
kaameratega fonosüsteemideni välja. Helistage 52 55 363 ja lepime kokku teile sobiva aja objekti ülevaatamiseks.

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

TÄHELEPANU

ASTUTE TEHNILISE VALVE PIIRKONDA

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Jüri Kaubanduskeskuses
Aruküla tee 29, 75301 Jüri

TEHNILINE VALVE
Jüri Bürooteenindus OÜ
Tel: 60 12 120
www.jbt.ee

Avatud: E-R: 9-19
Tel: 62 16 112 & 52 55 363
E-post: pood@jbt.ee
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Elion pakub Rae vallas kvaliteetset
traadita Internetti
Elionil on Harjumaal kokku 51 traadita Interneti tugijaama, mis
tagavad kiire ja stabiilse püsiühenduse nendele maakonna elanikele, kelleni kaabel ei ulatu. Elion on ka Rae valda Assaku alevikku, Aruvalla ning Lehmja külla paigaldanud tugijaama, millest 15 km raadiuses asuvates kodudes on võimalik kasutada
kvaliteetset WiMAX tehnoloogial põhinevat traadita Internetti.
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti oluline eelis on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti teenuste
puhul langeb ühenduskiirus täiendavate klientide lisandumisel, siis
Elioni poolt pakutavat teenust see ei mõjuta ning ühendus on alati
sama kvaliteetne. Elioni traadita Interneti kiireim allalaadimiskiirus
on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpsasti kõiki peamisi toiminguid Internetis.
Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn oleks
näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja pinnavormid takistavad ka raadiolainete levi. Enne teenusega liitumist viib Elion kliendi juures läbi
levimõõtmise ning kui levi tugevus vastab nõuetele, paigaldatakse
kliendi koju vastuvõtuseade. Paigaldamine on kuni 15. septembrini
tasuta.
Elioni traadita interneti kuutasud ning alla- ja üleslaadimiskiirused on järgmised:
256/128 kb/s		
295 kr
512/128 kb/s		
395 kr
1 Mb/s/ 256 kb/s		
495 kr
Seadme üür		
150 kr
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Kodu otsivad metsast päris
beebina hüljatuna leitud kaks
isast kolmekuust triibulist kassipoega Frodo ja Sam.

The European Lead Logistic Provider

Otsime oma meeskonda

Kiisud on üles kasvatatud lutipudeli abil ja on väga-väga sõbralikud ning
tahavad väga inimese lähedust, kuid
samas ei puudu neis ka kassipoegadele omane mänguhimu ja energilisus.
Kui sa tunned, et sinu kodus

PAPIPRESSI OPERAATOREID
BalDis Estonia OÜ pakub
logistikateenuseid Rimi hüperja supermarketitele ning
Säästumarketitele.
BalDis Estonia kuulub
rahvusvahelisse kontserni Alpha
Grupp, kelle tütarfirmad
tegutsevad enam kui 36 erinevas
riigis üle Euroopa.
Tänasel päeval on BalDis
Estonia tööandjaks 180
inimesele.

Papipressi operaatori tööülesandeks on
• papi ja kile sorteerimine ning pressimine
Sobiv kandidaat
• ei pelga kasutada oma töös masinaid
• on korda ja puhtust armastav karskete
eluviisidega inimene
Omalt poolt pakume:
• püsivat töösuhet
• brutopalka alates 7500 kroonist kuus
• töö tegemiseks korralikke töövahendeid
i väljaõpet
älj õ t kohapeal
k h
l
ning
• soodsat toitlustamist
• sõbraliku kollektiivi tuge
Töökoht asub Jüris.
Töö on vahetustega, kuid öiseid vahetusi ei ole.
Info saamiseks helista 6973321 või 6973300.
Huvi korral tule kohale aadressil Põrguvälja
tee 3, Jüri, Harjumaa või saada CV aadressile:
jobs@baldis.ee või faksile 6973 327.

on puudu üks vahva kassike,
siis võta ühendust telefonil:
526 7117 või kirjuta e-posti aadressile liivike@gmail.com
Rohkem pilte kiisudest leiad
aadressilt:
www.fotoalbum.ee/photos/
chatton

Elektritööd
projekteerimine
Tel. 611 6056, 5669 7110, http://www.fenceproject.ee
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LÕHUTUD

KÕIGE LAIEM
PUIDUVALIK EESTIS

KÜTTEPUUDE MÜÜK
Hind: 600 kr/rm
(lepp, hinnas sisaldub km

SUUR VALIK
EHITUSMATERJALE

ja transport Rae vallas)

Tel. 511 7841
info@maurusehitus.ee
www.maurusehitus.ee
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PUUMARKETI KAUPLUS NÜÜD KA JÜRI TEHNOPARGIS Sinikivi tee 6, Lehmja küla, tel 664 6931

Puumarket Tallinnas: Männiku tee 123, Forelli 10a;
Tartus: Ringtee 37c; Pärnus: Lina 24; Rakveres: Rägavere tee 44
www.puumarket.ee

Olete oodatud tutvuma 4-toalise ridaelamukorteriga Jüri alevi lähistel (Jüri kiriku taga) Lodjapuu tänav 9-11.
Müügil viimased 2 boxi üldpinnaga 157 m2, elamispinnaga 123,7 m2. Hinnas kaks autokohta mõlemas boxis.
Kinnisvara vahetus võimalus. Valge karbi hind 2,28 milj. Võimalus tellida erinevaid siseviimistluslahendusi.
Olete oodatud kliendipäevale 07.08.2008 17.00-20.00.
Müügiinfo otse arendajalt: Rain +372 58 008 633
Martti +372 56 214 403
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REKLAAM

A

VÕL
Rimi Keskköök kutsub tööle:

kokkasid

Peamised tööülesanded:

z Kulinaariatoodete valmistamine
vastavalt tellimustele ja
retseptuurile
z Vamistoodangu märgistamine
vastavate etikettidega
z Valmistoodangu kvaliteedi
tagamine
z Töökeskkonna ja toiduohutuse
tagamine - hügieen, enesekontroll ja tööohutus

Kandidaadilt eeldame:

z Erialast haridust
z Eelnevat töökogemust
antud valdkonnas
z Positiivsust, kohusetundlikkust
ja korrektsust
z Iseseisva töö tegemise oskust
z Vahetustega- ja öötöö
sobivust

Omalt poolt pakume:

z Väärtuslikku töökogemust
heas meeskonnas
z Põhipalka+tulemustasu
z Erialaseid täiendkoolitusi
ja karjäärivõimalust

Küsi lisa telefonil
6 056 306 või 6 817 698.
Kandideerimiseks palume
täita tööankeet
meie kodulehel
www.rimi.ee

ABI

Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista
Helis a ja küsi
k s pakkumist,
pa k mis ,
GSM:
GSM 524
5 8614
6
ÕL
A
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Rae Vallavalitsuses juunikuus
registreeritud sünnid:

Juulikuu
sünnipäevalapsed
AIME KALJURAND		
IDA MUTIKOVA		
ELGA JULIETTE TAMM
LUNDA NATALIE		
HELMI ÕISLA			
OLGA PUUSEPP		
LELJA KRINAL			
KULMET LINDA		
ZINAIDA KLIMOVA		
LINDA LEIDLA		
ELLEN PUUMEISTER		
VAIKE VEELAINE MÄTTAS
AINO LAID			
HELMI TAMMEORU		
VOLDEMAR KANGUR		
VAIKE VIHUL			
ERNST KRINTAL		
ROZETE NIITOJA		
JAAN ROOTS			
SILVI REHEPAPP		
AGNES NEMTSOVA		
HEILI TOMINGAS		
MALLE-URVE KANGUST
ALEKSANDR PORTUNOV
LILJA LEUKMANN		

94
90
90
89
87
87
87
86
86
85
85
83
83
81
81
80
80
75
75
70
70
70
70
65
65

RIHARD MASIKAS		
JEKATERINA TEEDLA		
BENITA-MIRALDA MILGAUSEN
ANITA KÜNNERPÄ		
NATALIE TIKKER		
SILVIA PEETERSON		
VEELJUS VÄEDEN		
LEONID RADIONOV		
SELMA VAINU			
VILMA- LUDMILLA PÕLLUS
TUNE PARKONEN		
MAIMU SULÕND		
ASTA PALLING		
INES-MALLE APPELBERG
MIKHALINA KRINTAL		
ALBERT RENTEL		
URVE EERLIH			
LEILI VAIK			
ALEKSANDER VILU		
TATJANA PANTELEJEVA
PEETER VAHT			
ANTS UUSMAA		
ELMAR LINDER		
TÕNU KUUSK			

83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
80
80
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65
65
65

KUULUTUSED

Augustikuu
sünnipäevalapsed

San-tehnilised tööd. Tel. 5828 2483.

ALINE KALLASTE		
VEERA ROOSAAR		
HILDA KÄOSAAR		
ARMILDE KESKÜLA		
LAINE KUNTS			
FERDINAND TAMMEKIVI
JOHANES KRISTJANSEN
NIKOLAI PARKONEN		
ERLI MÄEVÄLI 		
LINDA SELKS			

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

94
91
87
86
85
85
85
85
84
84

Rae Vallavalitsuses juulikuus
registreeritud sünnid:

Ostame ja veame vanametalli. Veoteenused. Tel. 5332 5178.

Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid. Hinnad kokkuleppel.
Tel. 5663 3062, crabbar@gmail.com
Pakume tööd majahoidjale, kelle tööülessandeks on kortermajade sise- ja
välikoristus. Tel. 5342 3388.

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Rae Vallavalitsuses
juunikuus registreeritud
surmad:

1. Kalev Tui
2. Aivar Mägi
3. Herta Meos

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.

24 • RAE SÕNUMID

KUULUTUSED

eaugust 2008

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja eramutele
elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Haljastuse rajamine (haljasalad, aiad, pargid...)
Kujundamine ja projekteerimine
Sillutiskivist teede rajamine
ning kivitööd
Mänguväljakute, piirdeadade,
lehtlate ja pergolate rajamine
Muru pügamine
Tel: 65 06 32
GSM: 53 476 878
Puude ja põõsaste lõikus
nfo@aiadisain.ee
Sisehaljastuse rajamine ning hooldamine ww.aiadisain.ee

