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• Kuidas ohutult
liigelda?
• Kodud tuleohutuks!
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Rae valla ametlik väljaanne

Kulu põletamine võib tuua
suure rahatrahvi
Hoolimata äsja sulanud lumest ning vaevalt
kuivanud rohust on Põhja-Eesti päästekeskuse
tuletõrjujatel tulnud käesoleval aastal korduvalt käia kustutamas süttinud kulu. Alates 12.
märtsist on kulupõletamine Eestis keelatud,
keelust üleastujate avastamiseks teevad päästetöötajad koostöös keskkonnainspektsiooni
ametnikega reide.
Möödunud aasta 1. aprillist jõustunud
keskkonnaministri määruse „Metsa ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete
kinnitamine” muudatusega keelustati kulu
põletamine peale lume sulamist. Keskkonnaministri määruse kohaselt algab tuleohtlik aeg
kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabudes. Tuleohtliku aja
alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituut.
Sellel aastal kehtib keeld alates 12. märtsist.
Päästekeskus korraldab kulupõletajate avastamiseks pidevalt reide. Keelust üleastujaid ootab kuni 18 000 krooni suurune rahatrahv.
Kulutuli on ohtlik sest:
• Tema leviku kiirus ja ulatus on ettearva-

matu. Ootamatu tuulepuhang võib
kulutule intensiivsust ja liikumise
kiirust mitmekordselt suurendada
ning tõhusa kustutamise võimatuks
muuta.
• Kulutule tõttu võivad kannatada saada nii kahjutule teele jäänud
hooned, elektripostid kui ka liikumisvõimetud looma-ja linnupojad.
• Kulutulest võib väga lihtsalt
saada metsatulekahi, mille kustutamine võib võtta päevi või ka
Möödunud aastal toimus Rae vallas Aaviku küla suurnädalaid.
põleng. Foto: www.krimi.ee
Nähes kulutuld peab sellest enMöödunud aastal toimus Eestis ligi 2000
nekõike teavitama 112. Kui põlenkulupõlengut, mille tagajärjel süttis 40 hoonet.
gu ulatus on väike ning leek madal võib enne
Kulu põletamise tagajärjel hukkus Järvamaal
tuletõrjujate saabumist alustada põleva kulu
üks inimene.
kustutamisega. Selleks saab kasutada nii kuKulupõlemist tulenevat ohtu on võimalik
luluudasid, märjaks kastetud kuuseoksi kui ka
vältida, kui koristada juba sügisel ära kuiv
muid käepäraseid vahendeid. Ennekõike peab
rohi, rämps ja kõik muu mida mööda kulutuli
silmas pidama enda ja teiste ohutust. Inimesevõib levida.
le võib leegist ohtlikum olla põlevast rohust
tõusev suits. Spetsiaalsete kaitsevahenditeta
Põhja-Eesti päästekeskus
paksus suitsus viibida ei tohi.

PILDISTA JA VÕIDA AUHINDU!
Aastaid on Rae vallas toimunud fotokonkurss
nüüdseks meie hulgast lahkunud H.-V. Sepperi
eestvedamisel.
Huvi konkursi vastu on olnud suur ning osavõtjaid palju. Parematest töödest on koostatud igal
aastal vallarahvale näitus.
Rae Vallavalitsus on otsustanud seda ilusat
traditsiooni jätkata ning kuulutab välja

fotokonkursi VALLA FOTO 2008

Konkursist osavõtja peab olema Rae valla kodanik.
Fotode soovitav formaat on 15 X 20 (või suurem).
Fotosid hinnatakse kolmes kategoorias:
loodus, inimene ja vabateema
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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ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS, HÄRRA PRESIDENT!
T

artu Rahu sõlmimisest oli möödunud kaheksa aastat. Eestimaa kosus
aeglaselt maailmasõja ja Vabadussõja
haavadest. Saaremaa Laimjala valla Tooma külas oli 10. mail 1928. aastal rõõmupäev. Sündis perepoeg – mantlipärija.
Nimeks pandi poisile Arnold. Nii algasid
Sinu esimesed tatsamised Saaremaale nii
omaste kadakate vahel, saatemuusikaks
meremüha. Kirjalikud andmed näitavad,
et Rüütlite pere oli seitsmendat põlve
saarlased. Eestimaa looduse mitmekesisus on vajutanud oma pitseri ka meie
loomusele. Saaremaa kivise pinnasega
põllulapid ja tormine meri kasvatasid
üles väga töökad ja üksteisest hoolivad
sirge seljaga tööinimesed. Samal ajal kui
Lõuna-Eesti viljakad põllud ja suhteliselt
parem elu on andnud ainet nii mõnelegi
kirjandusteosele, kus räägitakse egoismist ja teistest üleolekust. Harjukad on
alati elanud oma „harju keskmist“ elu.
Nii sisendati Sulle lapsepõlves ausust,
töökust, visadust ja austust vanemate
vastu. Isa õpetusest „tänaval ei kakelda“
on saatnud Sind kogu elu. Esimesed niitmised tulid 7-aastaselt, 8-aastaselt tuli
juba kahe hobusega kündma minna. Nii
viis Sind armastus maa vastu Kõljala põllumajanduskooli ja sealt hiljem Jäneda
tehnikumi. Tagasi kodusaarele pöördusid Sa juba diplomeeritud agronoomina.
Tuli ka vene kroonut teenida - viis aastat
mereväes ja sel ajal üleelatud laevaõnnetus.
Viis aastat oli mereväe norm ja kuidas
vingerdavad tänapäeva noormehed, et mitte

alla aasta õppida, kuidas mees peab oskama
kodumaa kaitsel püssi käes hoidma.
Järgnevad aastad viisid Tartumaa põldudele ja sealt edasi Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektoriks. Tartumaalt leidsid ka maarahva kultuuri armastava elukaaslase Ingridi
ja hiljuti oli teil võimalus tähistada 50 aastat
üksteist toetavat kooselu- kuldpulma.
Tolleaegsed võimumehed vajasid hea mainega, töökat, maamehe hingega keskkomitee
maine tõstjat ja nii tiriti Sind poliitikasse ja
sinna oled Sa jäänud tänini. Sa tegid kaasa
kõik taasiseseisvumise rasked päevad ENSV
Ülemnõukogu esimehena. Korduvalt tuli
Moskvas „vaibal“ käies kuulda ähvardusi
kuni isiklike arveteõiendusteni välja. Kodu
karjusid Jarovoi interrindlased lossiplatsil:
“Arnold, tule üksi välja!“. Selg jäi sirgeks ja
koos kõigi rahvuslikult mõtlevate rahvajuhtidega saavutati iseseisvus ühegi langenuta.
Suureks abiks oli Sinu hea läbisaamine
tolleaegse Venemaa presidendi Boriss Jeltsiniga.
Kes enam ei mäleta, siis meeldetuletuseks,
et Eesti kuulutati taasiseseisvaks 20. augustil
1991. aastal Ülemnõukogu otsusega. Eesti
maarahvast ühendava Maaliidu kõrval võtsid Sa aktiivselt osa EME (Eesti Maarahva
Erakond) loomisest ja hiljem Maaliidu ja
EME ühendamisest Rahvaliiduks. Sellest
alates algab ka meie kui ühe sünniaastaga
meeste koostöö.
Presidendiaastad Kadrioru lossis, millised
oleks kordunudki, mõni hääl jäi vaid puudu.
Sinu presidendiperioodil ei osanud meid solgiga loopijad muud sulepeast välja imeda
kui ühe ülemeeliku noortepeo.

Kodus istuda Sa ei oska; Ukraina presidendi nõustaja, Euroopa Liidu esindaja nn
endistel idaaladel, head suhted Gruusia presidendiga ja ikka osalemine Rahvaliidu töös.
Kui Sinu 65-eluaastal surnud isa ei näinud
Eesti taasiseseisvumist, siis Sinu 90-ndal
eluaastal meie seast lahkunud ema koos kahe
tütrega sai kaasa elada Sinu edusammudele.
Ole ikka edasi sirgeselgne Saaremaa kadakas ja olgu Sul õnne veel aastaid isamaa
auks rügada!
Sven-Allan Sagris

Riik küsib raha tagasi?!
S

otsiaalkindlustusamet küsib mõnikord inimestelt neile makstud raha
tagasi. See tekitab arusaamatust ja kutsub
esile proteste: kui olete maksnud, siis tagasi küsida ei tohi!
Vaatame siiski meie kõigi südame rahustuseks üle need alused, mis kohustavad Sotsiaalkindlustusametit raha tagasi küsima.
Üldprintsiip on see, et riigilt pensioni, toetust või hüvitist saav inimene peaks meeles
pidama, et erinevate pensioniliikide, peretoetuste ja hüvitiste puhul on seadustega kehtestatud erinevad maksmise tingimused. Seetõttu
on vajalik teavitada pensioniametit kõigist asjaoludest, mis võivad põhjustada pensionide,
toetuste ja/või hüvitiste maksmise lõpetamise
või vähendamise. Muutustest mitteteatamise
korral jätkatakse maksmist endistel alustel
ning vea ilmsiks tuleku ajaks võib olla tekkinud enammaks, mis tuleb riigile tagastada.
Vaatame, missugused on tüüpsituatsioonid,
kus inimeste jaoks ootamatult võidakse osa
neile makstud rahast tagasi nõuda.

Võtame näiteks vanemahüvitise. Lastega
kodus olevad emad teevad vahel mõne töö
lapse kõrvalt, või saavad muud tulu, mida
maksustatakse sotsiaalmaksuga, kuid unustavad, et sellest oleks vaja pensioniametit
teavitada. Siinkohal peab eriti rõhutama, et
kõik preemiad, toetused, hüvitised jne, mida
tööandja maksab, on üldjuhul maksustatavad
sotsiaalmaksuga.
Mõnikord on tekkinud enammaksed näiteks
siis, kui isikul on sõlmitud töövõtuleping teatud ajaks ning selle lõppedes, vanemahüvitise
saamise ajal makstakse talle välja suurem osa
töötasust või isegi kogu töötasu. Juurdeteenitud tulu mõjutab vanemahüvitise suurust
samal kalendrikuul ja seetõttu on teavitamine
vajalik.
Peretoetuste ning puudega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel võivad enammaksed
tekkida siis, kui vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevat lapse ülalpidamise kohustust ja seega ei ole neil ka õigust lapsega
seotud toetustele.

Enammakse võib tekkida ka siis, kui 16aastane või vanem laps jätab oma õpingud
pooleli. Andmed Eesti Hariduse Infosüsteemist laekuvad Sotsiaalkindlustusameti Infosüsteemi mõningase hilinemisega ning kui
Sotsiaalkindlustusamet selle asjaolu mõne aja
pärast avastab, on juba tavaliselt tekkinud peretoetuste enammakse.
Sageli unustatakse teavitada pensioniametit sellest, et perekond on Eestist lahkunud
ja asunud elama välismaale, ent peretoetusi
makstakse vaid Eestis alaliselt elavatele inimestele.
Ka pensionide puhul on tihti oht enammakse tekkimiseks. Üldjuhul makstakse vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni ka siis, kui
pensionär töötab.
Kuid toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni
toitja kaotuse korral töötamise ajal ei maksta,
välja arvatud alla 18-aastasele lapsele või alla
24-aastasele päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või
täiskoormusega õppijale.
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Ennetähtaegset vanaduspensioni kuni vanaduspensioniealiseks saamiseni töötamise
korral samuti ei maksta. Kui ennetähtaegset
vanaduspensioni saav inimene, olles veel mitte vanaduspensionieas, asub tööle, kuid pensioniametit sellest ei teavita, siis makstakse
talle ennetähtaegset vanaduspensioni ebaseaduslikult edasi ning tekibki enammakse.
Pensioni enammakse võib tekkida ka siis,
kui pensioni määramiseks või ümberarvutamiseks on teadlikult esitatud valeandmetega
dokumente.
Pensionide ja samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste puhul võib tekkida enammakse
toetuse saaja paigutamisel kinnipidamiskohta.
Pensioni ja sotsiaaltoetuste maksmine peatatakse kinnipidamiskohas viibimise ajaks.
Samuti ei maksta hoolekandeasutuses elava
või haiglas hooldusravil viibiva isiku kohta
hooldajatoetust.
Oluline on teada, et Sotsiaalkindlustusamet
kontrollib igakuiselt tagantjärele Maksu- ja
Tolliametilt laekunud isikustatud sotsiaalmaksu andmete alusel pensionide, toetuste ja hüvitiste määramise õigsust nende väljamaksete
osas, mille väljamaksmine on seotud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu saamisega.
Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete alusel
aga kontrollitakse peretoetusi, toitjakaotuspensioni ja õppetoetust saavate kuni 24-aastaste
noorte õpingute jätkamist või katkestamist.
Seega – kõigist muudatustest, mis mõjutavad pensioni-toetuse-hüvitise saamist on
kindlasti vajalik pensioniametit teavitada.
Ainult nii saab enammakset ja selle hilisemat
tagasinõuet vältida.

Tähelepanu Rae
valla elanikud,
kellel pole veel
perearsti!
Võimalik on ennast
registreerida
perearst Katrin Akkeli
nimistusse
Info telefonil 603 4315
Avalduse võib saata ka posti teel: Perearst Katrin Akkel,
Aruküla tee 25, Jüri 51013
Avalduse blanketi leiab internetist www.haigekassa.ee
loendist “Blanketid” valides
“Avaldus perearstile”

UUDISED
Mis saab siis, kui enammakse on tekkinud?
Pensioniametil on õigus enammakstud summa kinni pidada veel maksmisele kuuluvatest
pensionidest, toetustest ja hüvitistest. Juhul,
kui nende maksmine on lõppenud, võib pensioniamet teha enammakse tagasinõudmiseks
ettekirjutuse.
Sellega seoses on praktikas mõnikord probleemiks, et pensioniametite kirjad, otsused ja
ettekirjutused ei jõua mingil põhjusel adressaadini. Näiteks sellepärast, et inimene ei ole
teavitanud pensioniametit oma kontaktandmete muudatustest.
Juhul, kui haldusakti ei õnnestu inimesele
kätte toimetada, siis alates käesolevast aastast
on pensioniametil õigus kasutada Ametlike
Teadaannete abi ja avaldada teated elektroonilises portaalis. Avaldamisega loetakse teated
kättesaaduks.
Seega oleks tark tegu mõnikord külastada
Ametlike Teadaannete kodulehekülge aadressil http://www.ametlikudteadaanded.ee/ - kes
teab, võib-olla on mõni teade teie kohta sinna
ilmunud.
Sotsiaalkindlustusamet tahab olla meie
klientidele hea partner ja seetõttu püüame
lahendada neid kitsaskohti, mis mõlemale
poolele veel probleeme tekitavad. Pöörduge
julgelt elukohajärgsesse pensioniametisse, kui
miski jäi arusaamatuks või hinge vaevama püüame koos lahenduse leida. Tervist ja edu!
Kai Sipp
Sotsiaalkindlustusameti pensionide ja
toetuste osakonna juhataja kt
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Tähelepanu!
Käesolevaga avaldame Rae vallale võlgu (vanemad kui 29.02.2008.
a arved) olevate ettevõtete nimekirja:
Anti Õigusabi OÜ
BB & SS Arendus OÜ
EELK Jüri Kogudus
Endover KVB OÜ
Eri Kommertskinnisvara Lahenduste OÜ
Ilusmaa Arendus OÜ
Inff Meedia OÜ
Jüri Kulinaaria OÜ
Kinnisvara Agentuur OÜ
Kodu Grupp AS
Kuldvara OÜ
LAB Kinnisvarabüroo OÜ
Loyd Tootmine OÜ
Luige Päevahoid OÜ
Manorex Extreme OÜ
MicroX Consulting OÜ
MTÜ Tantsukool Laguun
Poki Ehitus OÜ
Päikese Pesulad OÜ
Q Vara OÜ
Raamatupidamisteenus OÜ
Rectus Vara AS
Reisigalerii OÜ
Skuba Eesti OÜ
Westline Trade OÜ
Vivarec AS
JÄRGMISES NUMBRIS
AVALDAME VALLALE VÕLGU OLEVATE
FÜÜSILISTE ISIKUTE
(71 isikut) NIMEKIRJA
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In memoriam
ALFRED PÕLDMÄE
1.09.1908 – 9.04.2008
Lahkunud sõbrale
Lõppenud Su tööd ja rännudmullarüppe viinud surm,
leinama jäid kodumännid,
omaksed ja kodunurm.
Palju head Sa teha jõudnud
enda eluaja sees,
kellegilt Sa pole nõudnud
tasu nähtud vaeva eest.
Ikka seal, kus abi vaja,
ulatasid oma käe,
tänulikuks iga maja
Sulle alatiseks jääb.*

UUDISED
Alfred Põldmäe sündis 1. septembril 1908.
aastal Harjumaal Rae vallas Limu külas paljulapselises taluperes. Tema koolitee algas 1919.
aastal Rae algkoolis ning jätkus 1925. aastal
Tallinna Linna Poeglaste Humanitaargümnaasiumis, mille lõpetas 1930. aastal. Majanduslik
olukord ei võimaldanud jätkata õpinguid ülikoolis. Peale teenistusaega kaitseväes pöördus
Alfred Põldmäe tagasi kodutallu. Ühe aasta
töötas ta Ülemaalise Eesti Noorsooühingu
Keskjuhatuse asjaajajana Tallinnas. 1936. aastal lõpetas ta vallasekretäride kursused ning
1937. aastast töötas Kuivajõel vallasekretärina. A. Põldmäe osales aktiivselt kohalikus
kultuurielus.
14. juunil 1941. aastal viidi Alfred Põldmäe
Juurust küüditamisrongi. Sõit läks algul Starobelskisse, sealt edasi aga Siberi vangilaagrisse.
Sosva vangilaagris, umbes aasta peale vangistamist määrati ka karistus - kaheksa aastat
sunnitööd.
Alfred Põldmäe vabanes siiski juba 1944.
aasta aprillis, asudes elama Tšeboksarõ linna
Tšuvaššias, kust ta 1945. aasta jaanuaris mobiliseeriti Eesti korpuse tagavarapolku, mis saa-

TULE TÖÖMALEVASSE!

J

uba seitsmendat korda leiab Rae vallas aset noorte töömalev. Käesoleval
aastal kestab Rae töömalev kaks nädalat,
ajavahemikus 30. juuni – 12. juuli 2008.
Selle aja jooksul töötavad Rae valla noored
15-liikmelistes rühmades valla heakorratöödel ja võimalusel erinevate tööandjate juures. Töötab Lagedil, Vaida ja Jüri
rühm.
Rae töömalev on 13–17 aastastele Rae valla
noortele suunatud ettevõtmine, mille raames
noored õpivad kinni pidama töödistsipliinist,
harjutavad tööga seotud vastutust ning saavad võimaluse ise teenida taskuraha. Viimane
õpetab noori väärtustama raha vastavuses selle
saamiseks nähtud vaevaga. Töömalevlastele
makstakse palka 25 krooni tunnis.
Iga rühmaga on kaasas meiepoolne juhendaja, kelle ülesanne on jälgida noorte töö käiku, vajadusel suunata neid ning teostada järelevalvet töö tegemise üle.
Sellel aastal lõppeb töömalev kahepäevase
telklaagriga. Samuti on igal malevlasel õigus
osaleda
12 - 14. augustil üle-eestilisel malevlaste
kokkutulekul.
Teist korda on Rae vallas võimalus noortel, kellel vanust 15 – 17 aastat, osaleda välisrühmas. Välisrühm töötab Valga maakonnas,
Tõrvas, Hummuli vallas 5. – 19. juulini 2008.
Nende tööks on maasikate korjamine, kuuseistikute rohimine ja herneste korjamine. Noorte
ja tööandja vahel on lepingulised suhted. Töö
tasustamine toimub tööandja poolt otse töötajale (noorele).
Rae vallavalitsus katab noore majutamise
ja toitlustamise kulud. Igal noorel tuleb tasuda 500 krooni osalustasu kohapeal. Noortega
on kaasas rühmajuht, kelle ülesandeks on korraldada noorte juhendamist ja vabaaja sisusta-

mist.
Juba kolmandat korda on toimumas
töö- ja puhkelaager, mis on mõeldud 10 - 12
aastastele lastele. Töötavad nad neli tundi päevas 21.juulist kuni 25. juulini. Neile palka ei
maksta, kuid neid toitlustatakse peale tööpäeva lõppu ja minnakse iga päev ühele väljasõidule. Töö- ja puhkelaagrist saavad osa võtta
kuni 20 last. Olenevalt piirkonnast, kus laagrisse registreeritakse, komplekteerime rühmad
vastavalt laste arvule. Lapsevanematel tuleb
arvestada asjaoluga, et aegajalt võib tekkida
vajadus last hommikul töö- ja puhkelaagri asupaika sõidutada.
Registreerimine toimub 05.05 – 26.05
2008.
Taotlus tuleb täita koos lapsevanemaga ning
toimetada see Rae Vallavalitsusse (Aruküla tee
9, Jüri.)
Kes ees, see malevlane!
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deti Kuramaale. Sõda lõppes õnneks enne
kui tuli lahingusse minna.
1945. aastal demobiliseerituna jõudis A.
Põldmäe tagasi kodutallu. Talutöö kõrvalt
jätkus taas aktiivne tegevus kultuurivallas.
1948. aastal määrati Alfred Põldmäe Vaida
rahvamaja juhatajaks. 1956. a veebruaris
sai ta Harju Rajooni Kultuurimaja instruktoriks ja edasi Kultuuriosakonna inspektoriks.
Pensionipõlve pidades jätkas Alfred
Põldmäe osalemist kohalikus isetegevuses.
Ta kirjutas näidendeid ja luuletusi, koostas
unikaalse fotoalbumi Eesti kultuuritegelaste haudadest. Lisaks oli ta andekas puitskulptuuride looja.
Rae valla aukodanik Alfred Põldmäe
on kokku pannud käsikirjalise luulekogu
”Troostisõnu otsin luulest” (Jüri 1989) ja
tema elulugu jutustava raamatu ”Pilguheit
käidud teele” (Jüri 1989).
* Luuletus pärineb Alfred Põldmäe luulekogust ”Troostisõnu otsin luulest”

Lagastatud bussiootepaviljon saab
uue koha
Rae Vallavalitsuses toimus 4. aprillil ümarlaud, kus arutati, mida teha Lagedi alevikus,
Betooni 15 A nurgal asuva bussiootepaviljoniga. Probleemiks on paviljoni stabiilne lagastamine ja lõhkumine. Paljuks ei peeta ka
paviljoni juures urineerida. Lagedi elanikud
oma lapsi nimetatud bussiootepaviljoni juba
ammu lubada ei julge. Paviljoni eesmärk on
aga hoopis teine.
Ümarlaual otsustasid Rae Vallavalitsuse,
konstaablijaoskonna, Vaheko ning Lagedi
elanike esindajad Betooni 15 A nurgal asuva
bussiootepaviljoni tõsta aadressil Betooni 17
asuva maja nurgale, et paviljon jääks nähtavamale kohale ning ehk siis ei kiputa bussiootepaviljoni õllejoomise kohana ja avaliku tualetina kasutama.
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Rae valla Spordikeskus
otsib oma töökasse kollektiivi

 
 

ÕHTUST KORISTAJAT



Laste 3, Jüri alevik



Töö Jüri Spordihoones



 
 
 


     



  

Kandidaadilt ootame:

kiiret kohanemisvõimet
kohusetundlikkust ja täpsust
iseseisvust ja head suhtlemisoskust
rõõmsat meelt ja tervislikku ellusuhtumist

Omalt poolt pakume:

võimalust asuda tööle kohe
vahetustega tööd
head seltskonda
konkurentsivõimelist töötasu

Lisainfo telefonil 622 4238 või 622 4247
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Vaida aleviku
üldkoosolek toimub
22. mail
algusega kell 18.30
Vaida Raamatukogu
saalis

UUDISED

Limu küla
koosolek toimub
17. mail
Limu küla
külaplatsil

KONKURSS
“KAUNIS KODU 2008”
Traditsiooniliselt kuulutab Rae Vallavalitsus
28. aprillil heakorrataseme tõstmiseks ning
kodukaunistamise väärtustamiseks välja
heakorrakonkursi “Kaunis Kodu 2008”.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik,
teatades sellest kirjalikult, e-posti teel: Birgit.Parmas@rae.
ee või suuliselt (tel. 605 6781) Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile
esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on
20. juuni 2008. a.

Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• Pereelamud (tiheasustuses);
• Maakodud ( pereelamu hajaasustuses);
• Mitmekorterilised elamud;
• Ettevõtted, asutused.
Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus maastiku;
• haljastus (lilled, hekid, puud jne);
• dekoratiivelemendid
(sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
• üldmulje.
Konkursi tulemused teeb kindlaks Vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kes teostab osalevate objektide
ülevaatuse 2008. a juunikuu viimasel nädalal ning seejärel
esitab võitjad Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja
ja mälestusesemega.

Ootame rohket osavõttu!!!

mai 2008

Eritellimus mööbel
Köögid, garderoobid, esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Pühapäeval, 18. mail 2008 kell 14.00 toimub
Lagedi koolimajas Lagedi aleviku elanike

ÜLDKOOSOLEK
Päevakord:
1. Alevikuvanema aruanne
2. Lagedi aleviku arengud lähiajal
3. Lagedi aleviku arengukava täiendamisest
4. Kohapeal algatatud küsimused
Aleviku eestseisus
Info telefonil 5340 6006
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Saksa investorid investeerivad Terminal no.11 laoparki
Elamu- ja ärikinnisvara arenduse tegelev Eesti kapitalil põhinev
ettevõte AS Q Vara kaasab Terminal no. 11 laopargi arendusee Saksa
finantsinvestori. Laopargi arendusse on kaasatakse Saksa suuruselt
teine investeerimispank HIH Global Invest GmbH.
Terminali projekti arendamiseks loodavasse ühisettevõttesse maksab Q Vara omakapitalina sisse 3, 5 mij. eurot ja saksa investeerimispank 4, 7 milj. eurot. Kogu arendusmaht aastatel 2008 -2010 on
ca 50 000 ruutmeetrit lao ja kontoripinda ning prognoositav käive
vahemikku 50 – 55 miljonit eurot.
Q Vara äripindade projektijuhi Jaak Puistama sõnul on, Terminal
no. 11“ laopark on tervikuna kolme aasta pikkune arendusprojekt ja
mis on jagatud 4 etappi. Käimasoleva I etapi raames valmib 3 laohoonet ja esimesed omanikud saavad sisse kolida juba 2008. aasta
maikuus.
Klientide huvi on meilegi üllatuseks kontseptsiooni vastu olnud
suur. Kusjuures ettevõtete ring ei piirdu ainult keskmise suurusega
ettevõtetega vaid mitmed läbirääkimised toimuvad „Terminal no 11“
projektiga liitumiseks suurte ja rahvusvahelise taustaga ettevõtetega.
Loodetavasti õnnestub meil seeläbi kaasa aidata Rae valla infrastruktuuri arengule ja uute töökohtade lisandumisele, lisas ta.
Terminal nr. 11 on asub Rae vallas, Rae külas, vahetult Tallinna
ringtee ääres, asuv multifunktsionaalne laopark. Terminali eeliseks
on tailormade loogika, kus ettevõttel on võimalik osta „võtmed kätte“ ladu või rajada individuaalne lao- või tootmishoone. Tänu läbimõeldud terviklahendusele, saab ühest kohast nii lao müügikontori ja
kauba komplekteerimise ruumid. Projektis „Terminal no 11“ kujuneb
„A+“ klassi laohoone ruutmeetri müügihinnaks 14 500 krooni.

AS ELVESO elektrienergia ja võrguteenuse
hinnad alates 1. augustist 2008.a
Elektrienergia hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr 016/08E 25.aprillil 2008.a.
Võrguteenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr.002/08E 25.veebruaril 2008.a.
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3*63A
Elektrienergia
Pakett
ühik
km-ta km-ga
P1
Põhitariif
s/kWh
EL1 46.71 55.12
P2
Ajatariifiga päev
s/kWh
EL2 56.87 67.11
P2
Ajatariifiga öö
s/kWh
EL2 31.76 37.48
P3
Ampritasuga ajatariif päev s/kWh
EL3 55.99 66.07
P3
Ampritasuga ajatariif öö
s/kWh
EL3 32.90 38.82
P3
Ampritasu
kr/A kuus EL3
P4
Küttepakett päev
s/kWh
EL4 28.75 33.93
P4
Küttepakett öö
s/kWh
EL4 9.62 11.35
P4
Ampritasu
kr/A kuus EL4 8.43 9.95
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3*63A
Elektrienergia
P5
Põhitariif
s/kWh
EL5 34.89 41.17
P5
Ampritasu
kr/A kuus EL5 9.15 10.80
P6
Ajatariifiga päev
s/kWh
EL6 40.36 47.62
P6
Ajatariifiga öö
s/kWh
EL6 27.25 32.16
P6
Ampritasu
kr/A kuus EL6 9.15 10.80
Reaktiivenergia

s/kvarh

Rae Vallavalitsus
Võrguteenus
km-ta
VT1 57.92
VT2 68.58
VT2 39.85
VT3 44.36
VT3 25.37
VT3 4.27
VT4 44.36
VT4 25.37
VT4 4.27

km-ga
68.35
80.92
47.02
52.34
29.94
5.04
52.34
29.94
5.04

Võrguteenus
VT5 40.92
VT5 3.31
VT6 48.45
VT6 28.54
VT6 3.31

48.29
3.91
57.17
33.68
3.91

7.91

9.33

pakub tööd

õpetajatele
uude avatavasse
Õie lasteaeda
Avaldus koos CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiatega
palume esitada e-aadressil:
jane.abroi@rae.ee
või Aruküla tee 9 Jüri alevik 75301 Rae
vald Harjumaa.
Lisainfo telefonil 510 0640
Lisainfo
Tööle asumise aeg: 15. august 2008
Kontaktisik: Jane Abroi 6064700
Koduleht: http://www rae.ee
Faks: 605 6770
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Peaosatäitjaks
lühimängufilmi
Produktsiooni firma Average Monkey
filmib sel suvel augustikuus lühmängufilmi
“Päev, mil ma kasvasin”. Võtted toimuvad
enamuselt Lõuna-Eestis ja hetkel oleme otsingutel leidmaks noort poissi peaossa, kes
oleks vanuses 5-10 eluaastat.
10-aastase puhul eeldame, et ta on lühemat kasvu. Juustevärv jms ei oma tähtsust.
Oluline on avatus, aktiivsus ja rõõmsameelsus (ent mitte liigne).
Me otsime oma filmi lihtsat ja tavalist
poissi, kes on siiras ja koostööaldis.
Castingul (näitleja valimisel) viiakse
kandidaatidega läbi erinevaid etüüde, kõneharjutusi ning liikumisülesandeid. Etüüde
tehakse nii individuaalselt kui kõikide kandidaatidega koos. Kandidaadil ei pea olema
eelnevat lavalist ega näitlemiskogemust!
Kõik poisid on oodatud proovima!
Kui tunnete mõnd vahvat poissi, kes võiks
sobida peaosatäitjaks, siis saatke tema foto
aadressil kristi@averagemonkey.com või
kohtume juba castingul, mis
toimub:

AEG: 24 mail 2008
kella 12.00 – 16.00
KOHT: Rae Kultuurikeskuses
(kaaretoas)
Film räägib väikesest poisist Priidikust,
kes leiab oma vanaisa antiigiärist nahkköites võluraamatu, mis kõik katkise taas korda
teeb. Poiss otsustab võluraamatu abil ellu
äratada liblika, kes tema enda tähelepanematusest hukka sai.
Priidiku isa on üksikvanem ja taunib poisi
lennukat fantaasialendu ning püüab noormeest kõigest jõust eelseisvaks kooliminekuks ette valmistada.
Paraku ei ühti isa ja poja eesmärgid ning
nende mõttemaailmad erinevad teineteisest
liialt palju.
Isa teadmata soovib Priidik raamatu abil
jätta hüvasti kaotatud ema ning peagi kaduva lapsepõlvega.
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VALLAVALITSUS

Korraldatud jäätmeveo konkursist
Juulikuus lõpeb leping AS-ga Cleanaway,
kes teenindas jäätmete vedu Rae valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas. Eelmine korraldatud jäätmeveo konkurss toimus 2005.
aastal ning AS-ga Cleanaway sõlmiti leping
kolmeks aastaks. Rae Vallavalitsuse 2. aprilli 2008 korraldusega nr 367 anti korraldus

välja kuulutada avalik konkurss korraldatud
jäätmeveo vedaja leidmiseks Rae Vallavolikogu poolt määratud veopiirkonnas. Avatud
pakkumine kestab 14.04 – 19.05.2008.
Pakkumise võitjaga sõlmitakse leping
seekord viieks aastaks (juuli 2008 – juuli
2013).

RAE VALLAVALITSUS

teatab järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust
16. maist kuni 30. maini 2008: Rae küla Niidu kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine
3 üksikelamu (pereelamu) krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine.
Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval Rae Vallavalitsuse ehitusameti- ja maaameti hoones aadressil Jüri alevik Aaviku tee 1.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult
hiljemalt 30. maiks kella 14.00 või e-posti aadressil info@rae.ee

RAE VALLAVALITSUS

teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Lagedi alevik Jüri tee 9 kinnistu
Algatatud Rae Vallavalitsuse 02. aprilli 2008 korraldusega nr 380
• Assaku alevik Järve tee 3 kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 08. aprilli 2008 korraldusega nr 407
• Rae küla Graniidi 1, 3, 5, 7, 9 ja 11 kinnistud
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. aprilli 2008 otsusega nr 390

ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
• Peetri küla Järvemetsa kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 02. aprilli 2008 korraldusega nr 382 Järvemetsa kinnistu
2,01 ha suurusele maa-alale on kavandatud 14 ühepereelamu sihtotstarbega krunti ja 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede rajamiseks.
• Jüri alevik Allika tn 6 kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 08. aprilli 2008 korraldusega nr 408 Allika tn 6 kinnistu 6 246 m² suurusele maa-alale on kavandatud kolm elamumaa sihtotstarbega krunti, üks
tootmismaa sihtotstarbega krunt ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsuteede
rajamiseks.
• Vaskjala küla Vabriku kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 08. aprilli 2008 otsusega nr 391 Vabriku kinnistu 2,8 ha
suurusele maa-alale on kavandatud 10 elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega puurkaevu krunt ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt
juurdepääsutee rajamiseks.
• Rae küla Palli kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 08. aprilli 2008 otsusega nr 392 Palli kinnistu 11 615 m²
suurusele maa-alale on kavandatud 5 elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks ja 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede rajamiseks.
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VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED
Jüri, 08. aprill 2008 nr 82

Volitatud isikute määramine Teeseaduse ja selle alusel
antud õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks kohalikel teedel ja rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuste
koostamiseks
Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikest 1
ja „Teeseaduse” § 39 lõike 1 punktist 2 ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1 Volitada Rae valla omandis olevatel teedel Teeseaduse ja selle
alusel antud õigusaktide nõuete täitmist kontrollima ja rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutusi koostama Rae valla Ehitusameti juhatajat, Ehitusameti teehoiuspetsialisti ja Ehitusameti ehitusjärelevalve spetsialisti.
§ 2 Määrus jõustub 12. aprillil 2008.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Jüri, 08. aprill 2008 nr 83

Rae valla eelarvest noorsootöö projektide toetamise kord
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike
3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, „Noorsootöö seaduse” § 2 punkti 2,
Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1 Toetuse andmise eesmärgiks on toetada Rae valla noortele suunatud noorsootöö projekte.
§ 2 Toetust eraldatakse projektidele, mis on suunatud Rae valla noortele vanuses 5-26 aastat.
§ 3 Toetamise aluseks on üksikisiku või organisatsiooni (edaspidi taotleja) taotlus Rae Vallavalitsusele (vorm lisa 1), mis on esitatud hiljemalt
10. veebruar ja/või 10. september ning 2008 aastal määruse jõustumise
kuupäevast 30 päeva jooksul.
§ 4 Toetuse eraldamise otsustab kultuuri- ja haridusameti ettepanekul
vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega.
§ 5 Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti elluviimiseks.
§ 6 Nõutav on projekti oma- ja/või kaasfinantseering vähemalt 20%
ulatuses.
§ 7 Kümne tööpäeva jooksul alates Rae Vallavalitsuse toetuse andmise
otsuse tegemise päevast sõlmib vallavanem toetuse taotlejaga lepingu.
§ 8 Toetuse saaja esitab vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande (vorm lisa 2) eraldatud raha kasutamise kohta, näidates ära kogu projekti eelarve ja raha kasutamise ning
osalenud noorte nimekirja.
§ 9 Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest taotlejale,
kes ei ole esitanud varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta vormikohast aruannet või on esitanud valeandmeid.
§ 10 Toetust ei maksta isikutele, kellel on Rae vallale (Rae Vallavalitsus või valla allasutused) maksetähtaja ületanud võlgnevused.
§ 11 Tühistada Rae Vallavolikogu 11. mai 2004 määruse nr 29 alusel
”Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse
eraldamise kord”.
§ 12 Käesolev määrus jõustub 12. aprillil 2008. a.
§ 13 Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae
Sõnumid.
Veigo Gutmann, volikogu esimees
Jüri, 08. aprill 2008 nr 84

Rae valla eelarvest laste ja noortelaagrites osalevate
noorte toetamise kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ §
22 lõike 1 punkti 5, „Noorsootöö seaduse” § 9 punkti 1 ja § 15 lõike 1
alusel
§ 1 Üldsätted
(1) Rae valla eelarvest lastelaagrites osalevate noorte toetuse eraldamise kord (edaspidi kord) sätestab Rae valla eelarvelistest vahenditest
(edaspidi vallaeelarve) lastelaagrites osalevate noorte toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise
üle järelevalve teostamise korra.

(2) Toetust antakse taotlejale, kelle elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald ja kes on vanuses 5 – 16 (kaasa arvatud)
eluaastat ning vanuses 17 - 22 eluaastat, tingimusel, et taotleja õpib põhikooli, kutsekooli, gümnaasiumi või kõrgkooli päevases õppevormis.
(3) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale valla eelarvest
lastelaagrite toetamiseks ette nähtud vahendite arvel.
(4) Lastelaagriteks loetakse vähemalt 6 päeva kestvaid laagreid, millel on valla- või linnavalitsuse, mille haldusterritooriumil noortelaager
läbi viiakse, kirjalik nõusolek noortelaagri korraldamiseks või Haridusja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri tegevusloa koopia
ja töötab(vad) kasvataja(d), kellele on Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
väljastatud noortelaagri kasvataja tunnistus.
(5) Toetust antakse kuni 1000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 50% osalustasust.
§ 2 Toetuse taotlemine ja määramine
(1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1) ja
maksmist tõendav kuludokument, mis esitatakse Rae Vallavalitsusele
(edaspidi vallavalitsus). Kui taotleja on vanuses 17-22 eluaastat, tuleb
esitada ka koolitõend.
(2) Taotluste esitamise tähtaeg on iga kuu kümnes kuupäev.
(3) Taotluse esitajaks on kuni lapse 18. eluaastani lapsevanem või
hooldaja.
(4) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 (kümne) tööpäeva
jooksul.
(5) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, arvates otsuse tegemise
päevast.
(6) Toetust ei maksta isikutele, kellel on Rae vallale (Rae Vallavalitsus
või valla allasutused) maksetähtaja ületanud võlgnevused.
§ 3 Aruandlus ja kontroll
(1) Vallavalitsusel on õigus teostada toetuse kasutamise sihipärasuse
kontrolli kuue kuu jooksul.
(2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutavat
informatsiooni või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on
taotleja kohustus mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetus vallavalitsusele
tagastada.
§ 4 Tühistada Rae Vallavolikogu 11 mai 2004 määruse nr 29 alusel
”Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse
eraldamise kord”
§ 5 Käesolev määrus jõustub 12. aprillil 2008.a.
§ 6 Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
Veigo Gutmann, volikogu esimees
Jüri, 08. aprill 2008 nr 85

Rae valla 2008. aasta eelarve muutmine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike
1 punktist 1 ja § 38, „Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12, Rae valla
põhimääruse § 54 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Vähendada kulueelarvet 149 250 krooni järgnevalt:
Tegevusala
Artik- Artikli nimetus
Summa
kel
kroonides
05600 Muu keskkon55
Majandamiskulud 75 000
nakaitse
09601 Haridusüritused 55
Majandamiskulud 74 250
2. Suurendada kulueelarvet 149 250 krooni järgnevalt:
Tegevusala
Artik- Artikli nimetus
Summa
kel
kroonides
05600 Muu kesk- 4500
Sihtotstarbelised eraldi- 75 000
konnakaitse
sed jooksvateks kuludeks
09601 Haridusüri- 4500
Sihtotstarbelised eraldi- 74 250
tused
sed jooksvateks kuludeks
3. Käesolev määrus jõustub 12. aprillil 2008.
Veigo Gutmann, volikogu esimees
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Jüri, 08. aprill 2008 nr 86

Rae valla 2007. eelarveaasta assigneeringute sulgemine
ja üleviimine 2008. aasta eelarvesse
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punktist 1, § 38 ja 39, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 19, Rae valla
põhimääruse § 55 lõikest 6 ning Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae
Vallavolikogu määrab:
1. Sulgeda eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud
seisuga 31. detsember 2007, välja arvatud punktides 2. ja 3. loetletud
summad.
2. Jätta sulgemata 2007. eelarveaasta lõpul alljärgnevad kasutamata
investeeringud kokku summas 37 303 229 krooni.
04510
06601

Maanteetransport
1 823 225
Elamu- ja kommunaalmajanduse halda- 47 410
mine
082013 Lagedi Raamatukogu
49 672
091102 Lasteaed Taaramäe
6 593 171
28 789 751
091104 Lasteaed Õie

3. Jätta sulgemata 2007. eelarveaasta lõpul alljärgnevad kasutamata majandamiskulud kokku summas 111 039 krooni.
08103 Puhkepargid

63 075

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

35 964

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

12 000

4. Vallavalitsusel võtta punktides 2 ja 3 nimetatud summad sihtotstarbeliselt 2008. aasta eelarvesse.
5. Võtta sihtotstarbeliselt 2008.a. eelarvesse tegevusalale 107011
Riiklik toimetulekutoetus 2007. aastal riigieelarvest eraldatud ja laekunud kasutamata vahendite jääk summas 39 000 krooni.
6. Võtta sihtotstarbeliselt 2008.a. eelarvesse tegevusalale 09220 Jüri
Gümnaasium 2007. aastal Hansapangast eraldatud ja laekunud kasutamata projektivahendite „Tähed särama” jääk summas 10 000 krooni.
7. Kinnitada seisuga 31.12.2007 Rae Valla rahalised vahendid (finantsvarad) summas 191 914 634 (ükssada üheksakümmend üks miljonit üheksasada neliteist tuhat kuussada kolmkümmend neli) krooni.
8. Suurendada 2008.aasta eelarve finantseerimistehinguid 37 463 268
(kolmkümmend seitse miljonit nelisada kuuskümmend kolm tuhat kakssada kuuskümmend kaheksa) krooni finantsvarade vähendamise kaudu
ja suunata need 2007.aastast ületulevate sulgemata assigneeringute katteks ning eelarve tasakaalustamiseks.
9. Käesolev määrus jõustub 12.04.2008.
Veigo Gutmann,
volikogu esimees

-USTAKIVI JA eLEMISTE 2IMI H~PER
MARKETID OOTAVAD OMA MEESKONDA

PAGAREID

.zUDMISED KANDIDAADILE

 soovitavalt erialane haridus
 eelnev töökogemus antud
valdkonnas
 kohusetundlik
 iseseisva töö tegemise oskus
 vahetustega töö sobivus

/MALT POOLT PAKUME

 põhipalka+tulemustasu
 häid töötingimusi
 sõbralikku kollektiivi
 erialast täiendkoolitust ja
firmasisest arenguvõimalust

+~SI LISA TELEFONIL
  
+ANDIDEERIMISEKS
PALUME PyyRDUDA
H~PERMARKETI
INFOLETTI VzI TiITA
TyyANKEET
MEIE KODULEHEL
WWWRIMIEE
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ÜKS IMELINE ÕHTU
Jüri Gümnaasiumi 10 h klassi lapsevanemad, sugulased, sõbrad ja aineõpetajad kogunesid 29. aprillil õpilaste kutsel kooli klassiõhtule. Algul
oli väike ärevus ka sees, ei teadnud ju, mida oodata. Aga õhtu kujunes
imepäraseks, mis ajendas ka seda artiklit kirjutama.
Saalis rippusid lastenimed, laudadel olid laste valmistatud suupisted.
Külalisi oli tulnud üllatavalt palju.
Ja siis see algas. Laste humoorikas moeshow, kaunid laulud kitarri
saatel, huvitavad tantsud, poiste naljakas balletinumber ja monoloog
„Hamletist“, tekstilised vaheklipid ja improvisatsioon – see kõik oli nii
liigutav, et mitmel korral tulid pisarad silma. See on tõesti liigutav, kui
lapsed tahavad esineda oma vanematele, kui neil on nii hea meeskonnatöö ja tegutsemistahe. Esinesid 27 õpilasest 21! Kurb oli nende kuue
pärast, kes ei saanud osa võtta (või ei saanud/tahtnud vanemad tulla?).
Vaheaegadel organiseerisid lapsed vanematele mänge, viktoriini ja õpetasid line-tantsu. Nad olid nii julged organiseerimisel, et keegi ei saanud
jääda lauda istuma, pealtvaatajaks.
Sellest kümnendast klassist on kujunenud väga kokkuhoidev ja vaimukas klass. Mina suhtumine küll muutus varem natuke tüütavaks muutunud pidevatesse autosõitudesse Jürisse ja tagasi.
Suur tänu teile, 10 h klass! Suur tänu ka teie toredale klassijuhatajale,
kes teid juhib ja suunab. Te olete suurepärased!
Lapsevanem Siiri Villido

Jüri Gümnaasiumi Algklasside
Kevadball ‘08
Kooli traditsiooniline kevadball toimus juba kolmandat korda.
Noorhärrad lipsudes ja preilid kleidikestes-soengutes koguneti ballisaali.
Pidulikes riietes laste vanemad mahtusid lavale ja rõdule. Kaunistatud
saalis kostis taustaks valsimuusika. Lapsed olid eelnevalt harjutanud ja
käitusid väga väärikalt. Klassijuhatajad näitasid välja ilmset uhkust oma
klassi laste üle. Poistel olid käes tantsukaardid, kuhu märgitud tantsu -ja
partneri nimi. Lapsed (2. – 4. klassini ) õppisid seltskonnatantsutundide
raames aeglast valssi, viini valssi, cha-cha-cha´d, rocki ja tangot. Neljandad klassid näitasid ka fokstrotti. Avavalss tõi tantsupaarid põrandale ja julgus kasvas. Pealtvaatajate aplaus kogus samuti hoogu. Tantsule
palumine sujus imehästi ja kiiresti. Sähvisid fotoaparaadid ja kaamerad.
Puupüsti täis ballisaal tekitas väga võimsa ja ülipiduliku meeleolu. Balli
lõpetas ühine perekonnavalss vanematega. Üllatusesinejad Tantsutrupp
Modus näitas oma vahvaid tantsunumbreid ning kõiki külalisi kostitati
koolisööklas hea ja paremaga. Külalised olid lahke moega ja naeratasid
– küllap tundis iga lapsevanem oma lapse üle sügavat uhkust.
Aitäh kõigile, kes ilusale ballile kaasa aitasid.
Eve Aunver
tantsuõpetaja

Lagedi Põhikooli õpilane osales
edukalt rahvusvahelisel tantsuvõistlusel!
Käesoleva aasta märtsikuus oli
Lagedi Põhikooli V kl õpilasel
Ranno Aigrol võimalus osaleda maailma mainekamal tantsuvõistlusel Inglismaal- “Blackpool Dance Festival”. Võistelda
tuli lausa viis päeva ja konkurente oli üheksakümmend paari
üle maailma. Laste vanuserühma standardtantsudes õnnestus
Rannol Aigrol koos oma partneri Edukad tantsijad Ranno Aigro
Carmen Kreininiga saavutada ja Carmen Kreinin
suurepärane kolmas koht! Eraldi
peeti ka Viini valsi võistlus, kus õnnestus välja võistelda finaalikoht ja
kuues tulemus!
Kristen Aigro
Lapsevanem ja innukas toetaja

Rae Valla tantsijate edu Eesti
Meistrivõistlustel 2008
Jaanuarikuus toimusid Kalevi Spordihallis Eesti Meistrivõistlused
Standardtantsudes 2008,
veebruaris keskel TTÜ Spordihallis Eesti Meistrivõistlused LadinaAmeerika tantsudes.
Rae valla esindajad
saavutasid poolfinaali ja
finaalide kohti rahvusvahelise kohtunikezürii ees.
Sel aastal hindasid Eesti parimaid tantsupaare
kohtunikud – Inglismaalt,
Austriast, Rootsist, Taanist, Lätist, Hollandist,
Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt, Sloveeniast, Norrast ja Soomest.
Märtsikuus on ees veel
10-tantsu Eesti mestrivõistlused. Hoiame meie
võistlejatele pöialt.
Info ja pildid – www.
tkroyal.ee
Noored 1 kategoorias VI koha saavuTantsuklubi Royal tanud Koit Georg Peterson ja Grete
nimel, Eve Aunver Papp

A

VÕL

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

Kevadballil osalejad. Foto: Maiu Aadli

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

12 • RAE SÕNUMID

mai 2008

NOORED

Pillerpalli sportlik jüripäev

22. aprillil toimus Vaida Lasteaia Pillerpall
perede sportlik jüripäev kooli spordihoones
muusikaõpetaja Siiri, treener Gunnari ja tantsuõpetaja Kristiina eestvedamisel. Alustati nii
nagu sporditegemisel ikka, kõigepealt soojendusharjutustega. Harjutusi näitas ette ja võistlusi juhendas treener Gunnar. Pole naljaasi need
puusaringid ja painutused, aga nii nagu lapsed
ees, nii vanemad järgi ja hakkama said kõik.
Teatevõistlustel võistlesid lapsed koos ema,
isaga. Isadel oli parajaks katsumuseks läbida
vahemaa käpuli koos lapsega kukil ja emad
aga võistlesid tekiga lastevedamises. Esinesid
ka lasteaia ja kooli väikesed tantsutüdrukud
õpetaja Kristiina juhendamisel. Elevust ja kaasaelemist jätkus kõigile, hea meel oli näha nii
palju lapsevanemaid osalemas. Enne tõrvikutega jooksu said lapsed kosutuseks mahlapaki.
Lõpetuseks kutsuti kõik vanemad twisti tantsima. Oli väga tore üritus!
Selle nädala sisse mahtusid veel jüripäeva
võistlused Vaidas, lasteaedade teatevõistlus
Rae Spordikeskuses ja esmakordselt osalesime
ka Audentese kooli spordivõistlustel. Spordis
võidavad kõik, sest hea tuju ja liikumisrõõmu
saab kaasa igaüks!

Medalid Eesti Meistrivõistlustelt
sprindi distantsil puudu medalist vaid kümprilli viiendal kuupäeval toimusid
nendikud.
A
Tallinnas Nõmme ujulas Eesti NoorTubli oli ka Siim Saar, kes pidi võistlema
temeistrivõistlused lestaujumises, kus osa-

lesid ka edukalt SK Fortuna noored.
SK Fortuna Jüri osakonda esindasid neli tubli sportlast: poistest Martin Siller ja Siim Saar
ning tüdrukutest Elisabeth Tammiste ja Elin
Kornav.
Kõige lühemal, 25 m sprindi distantsil olid
esindatud kõik neli sportlast. Kõik meie sportlased võistlesid vanusekategoorias 1994. aastal
sündinud ja nooremad.
Kõige lähemale medalile, vaid kümnendiku
kaugusele, jäi Martin Siller.
Poole pikemal distantsil, 50 m ujumisel
monolestaga, suutis aga Martin tõusta hõbemedalile, jäädes võitjast maha vaid alla poole
sekundi.
Martini peadistantsil, 50 m bi-fins- ehk lestaujumises, kus ta oli võidukas Tallinna meistrivõistlustel, saavutas ta kolmanda koha.
Kokku startis ta viiel distantsil, nende hulgas
lisaks eelnimetatutele ka 100 m ujumises ja vanemas vanusekategoorias ka 400 m ujumises.
100 m ujumises jäid sarnaselt lühimale

endast neli aastat vanemate poistega ja suutis
püstitada iskliku rekordi.
Samuti endast vanematega võistlema pidanud Elisabeth ja Elin ujusid välja tulemusi , mis
näitavad, et tüdrukutel on kõvasti potentsiaali.
Minu arvates on tegemist väga heade tulemustega. Kahju on, et Martinil jäi võitudest
puudu kümnendikke, kuid tuleks arvestada, et
konkurendid teevad trenni kuus korda nädalas,
meil sellist võimalust kahjuks ei ole. Rae
valla toetusega saime võistlusteks valmistumisel teha trenni neli korda nädalas. Jüris on väga
head tingimused treenimiseks, praegu me kasutame lisatreeninguna ka staadioni, kus saame
jooksmas käia, kuid , et püsida konkurentsis ka
järgmisel aastal, peame me siis ujuma ka viis
kuni kuus korda nädalas nagu meie rivaalid.
Noortel on sel kevadel veel kaks võistlust tulemas: Maardu lahtised meistrivõistlused ja 17.
mail Jüris toimuvad SK Fortuna võistlused.
Vladimir Kunitsõn, treener

Võidukas Martin Siller.
Foto: Vladimir Kunitsõn

Lagedi Põhikooli 5. klass külastas Nõmme Tuletõrje komandot
Neljapäeval, 17. aprillil käis Lagedi Põhikooli 5. klass Nõmme Tuletõrje komandos.
Algul vastas meie küsimustele üks tuletõrjetöötaja. Paljud said tuletõrjujate riideid
selga proovida. Nende riiete sees oli palav
ning need riided olid koos ballooniga üsna
rasked.
Pärast riiete proovimist läksime tuletõrjujate autosid uurima. Alguses kohe me tuletõrjeautosid ei näinud, sest just siis, kui
me kohale jõudsime, kutsuti brigaad välja.
Õnneks ei olnud autod kaua ära ning meil
õnnestus neid siiski näha Saime tuletõrjujate

auto peal olevast redelist üles ronida.
Järgmisena saime proovida torust allalaskmist. Toru oli umbes 4 meetrit kõrge.
Pärast torust allalaskmist läksime ülemisele
korrusele filmi vaatama. Film oli väga õpetlik. Seal näidati, kuidas võib maja põlema
minna ning kuidas seda vältida saab. Meile
näidati ka tulekahju jalgpallistaadionil.
See oli tore päev ning ma arvan, et see
meeldis kõigile.
Rasmus Pajula,
Lagedi Põhikooli 5. klassi õpilane

Lagedi Põhikooli 5. klass Nõmme Tuletõrje komandos.
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Noored kohtusid Sauel
Saue linnas toimus 17. aprillil piirkondlik noortekonverents „Noorsootöö läbi noorte silmade“. Noortekonverentsi ellukutsumiseks ühendasid
jõud Saue linna, Saku valla, Keila linna, Kiisa, Kernu valla, Kose valla,
Jüri, Lagedi ning Riisipere avatud noortekeskused eesmärgiga propageerida ühiselt toimivat noorsootööd Harjumaal. Põhirõhk oli asetatud küsimusele – „Noorsootöö – miks ja kuidas?“. Kuue noortekeskuse noored
uurisid eelnevalt noorsootöö erinevaid valdkondi, kuidas need toimivad
meie piirkonnas täna ning kuidas noored soovivad, et oleks tulevikus.
Noortekonverents „Noorsootöö läbi noorte silmade“ sooviks on ühendada Lääne-Harjumaa kohalike omavalitsuste noorsootöötajaid, aktiivseid noori inimesi ning omavalitsusjuhte.
„Oluline on usaldada noori ja kaasata neid protsessidesse, anda neile
võimalus osaleda noorsootöö vajaduste kaardistamisel,“ ütleb Saue Avatud Noortekeskuse juhataja Erna Gerndorf.
Saue abilinnapea Rafael Amos tervitas aktiivseid noori ning rääkis
osalenutele noorsootöö olulisusest ning arendamise võimalustest.
Päeva lõpul pakuti külalistele muusikalist meelelahutust ning lõigati
lahti isuäratav tort.
Piirkondlikul noortekonverentsil allkirjastati omavalitsuste juhtide
poolt ka Noorsootöö Memorandum, mis hüüdlause all „Ühised Noored“
soovib ühendada jõud tagamaks noorsootöö jätkusuutlikkust, suurendamaks noorsootöö teenuste mitmekesisust, kättesaadavust ja kvaliteeti.
See on väga oluline, sest nagu ütleb koostöö tunnuslause „Üheskoos
saab rohkem!“

Kivi Talu korraldab 21. juunil kell 10.00

“garaažimüügi”
(kasutatud asjade odav väljamüük).
Oodatud on nii ostjad kui ka inimesed,
kellel midagi huvitavat müüa.
Müügikohal tasu ei ole.
Müüjatel vajalik eelregistreerimine 518 6888 või
info@kivitalupuhkus.ee.
Kohtumiseni!

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista
He st ja küsi pakkumist,
p k umist
GSM:: 524
4 8614
8 4

Proovisuk
keldumine
R V
Rae
Valla
ll Spo
S ordikeskuses!
dik k
!
21. mai k
kell 18.00
Maksumusega 100 krooni + ujula pilet
Hind sisaldab – varu
ustust ja instruktorit
Oodatud on kõik, alates 10 eluaastast.

Nb! Vajalik eelne
ev registreerimine
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Kultuurikeskuses tervitati tänavusi abituriente
Rae Vallavalitsus kutsus tänavused abituriendid 29. aprillil pidulikule vastvõtule Rae
Kultuurikeskusesse. Elluastujaile pidas tervituskõne vallavanem Raivo Uukkivi, kes soovis
lõpetajaile soovide täitumist ja arukust oma elu
alustamiseks. ”Kõigel on oma aeg, ei maksa
kiirustades valikuid teha ning alati on mõistlik
arvestada, et sõbra valik eluteel ei pruugi olla

sulle see kõige õigem. Igaühel on oma ja see
ainuõige valik,” rääkis vallavanem.
Traditsiooniliselt kinkis vallavalitsus lisaks
soojale käepigistusele ja lilleõiele ka igale abituriendile 2000 krooni.
Jüri Gümnaasiumi direktriss Maria Tiro
kinkis abiturientidele lisaks südantliigutavale
kõnele nahkköites tühjade lehtedega raamatu,

mille palus lõpuaktusel koolile sisukana tagasi
kinkida. Loodetavasti saab sellest alguse ilus
ja pikaajaline traditsioon.
Piduliku vastuvõtu lõppedes üllatasid abituriendid õnnitlenuid HU megahitt ”Absoluutselt” viisil ja omaloodud sõnadega humoorika
ühislaulu esitamisega koolielust
Tänavused abituriendid.

Lagedi Põhikooli 6. ja 7. klass Eesti
Loodusmuuseumis ja Eesti Tervishoiu
Muuseumis
26. märtsil külastasime kahe klassiga Tallinna vanalinnas asuvaid
muuseume. Esimesena
läksime Loodusmuuseumi. Seal tutvustati meile
dinosauruste elu. Kõneldi ka, millal ja miks
nad välja surid. Sauruste
liike oli palju ja nad olid
väga raskete nimedega.
Pärastpoole viidi meid
ruumi, mis oli täis Eesti loomade topiseid. Need nägid välja, nagu oleksid elus. Meile räägiti
neist loomadest päris palju. Seal oli mitmeid akvaariume, milles olid
huvitavad kalad.
Järgmisena juhatati meid ruumi, kus olid välismaa loomade topised.
Ka nende kohta räägiti huvitavalt.
Loodusmuuseumist läksime Eesti Tervishoiu Muuseumi. Seal oli palju asju, millega sai ise tegelda. Näiteks oli võimalik nägemist, kaalu
ning ka teadmisi kontrollida. Näidati, mis juhtub, kui suitsetada, narkootikume või alkoholi tarbida. Sai tundma õppida inimese siseorganeid.
Minu arvates oli see muuseumides käimine põnev. Minu jaoks oli huvitavam Tervishoiu Muuseum, sest seal võis ise tegutseda. Tahaks veel
sellisele ekskursioonile minna.
Kelly Toim,
Lagedi Põhikooli 6. klassi õpilane

Eesti Pärimusmuusika Keskuse muusikud Lagedi Põhikoolis
9. aprillil olid Lagedi koolipere külalisteks Eesti Pärimusmuusika
Keskuse muusikud. Kõigepealt räägiti sellest, mis üldse on pärimusmuusika, ja lauldi üheskoos vana regivärsilist jahilaulu. Selle järel tutvustati
mitmesuguseid pille: väikest kannelt, parmupilli, Hiiu kannelt, torupilli,
viiulit ja karmoškat. Kõigil neil pillidel mängiti meeleolukaid lugusid.
Lugude paremaks mõistmiseks pajatati üht-teist vanal ajal elanud inimeste muusikategevusest.
Lapsed kõnelesid pärimusmuusikute esinemise järel, et tore oli üheskoos muistset laulu laulda. See tekitas kuidagi erilise tunde ja äratas huvi
kaugete esivanemate elu vastu. Mõnus oli ka pillide tutvustus ning esinejad ise olid hästi sümpaatsed.
Silja Tammeleht,
Lagedi Põhikooli muusikaõpetaja

Pärimusmuusikud
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Taaramäe lasteaia armastatud juhataja Tuulike
Seljamaa oma kasvandike silme läbi
15. aprillil tähistasime Taaramäe lasteaias
juhataja Tuulike Seljamaa juubelit. Eelnevalt
olid rühmaõpetajad lastega rühmas vestelnud
juhatajast ja uurinud, mida lapsed juhatajast
teavad ja arvavad. Siinkohal pakumegi lugemiseks laste ütlusi, sest lapsesuu ei valeta.
3-4 aastased Pesamunad:
- Juhatajat on vaja selleks, et lapsed saaksid
lasteaias käia.
- Hoiatab lapsi, et nad pahandust ei teeks.
- Juhatajat on vaja selleks, et rääkida, kui
midagi katki läheb, siis onu Hansule rääkida.
3-5 aastased Kellukesed:
- Tal on prillid. Tal on suured punased juuksed.
- Juhataja on minu boss, vot, minu emme
ütles.
4-5 aastased Sirelikesed:
- Juhataja on pikk, väga valgete juustega,
peenike, ilus ja hästi hea.
- Kui kasvataja on haige, siis juhataja tuleb
tema asemele ja mängib äraarvamismängu.
- Kui kellelgi on sünnipäev, siis juhataja tuleb rühma laulma.
- Kui kasvatajal midagi juhtub, siis juhataja
kohe aitab.
- Vahel läheb juhataja Külli valgest uksest
sisse ja teeb seal printeriga midagi, aga tavaliselt teeb oma kabinetis igasuguseid asju.
- Vallamajas ta vist kirjutab mingeid raamatuid läbi.
5-6 aastased Pihlakesed:
- Juhataja kasvatab lapsi, kui on pahandust
teinud, räägib oma kabinetis nendega.

- Aga juhataja näeb oma kabinetis telekast, mida lapsed
teevad.
- Juhataja on majas boss. Ta
käsutab kõiki, ka Küllit.
3-7 aastased Kirsikesed:
- Ta on prillidega, tark, pikk.
Ta on sellepärast, et lapsed oleks
ilusti. Mulle meeldib juhataja
arvuti, ma nägin mõnikord, kui
mul oli vaja saapapaelu siduda.
- Ta peab ütlema onu Hansile,
mis ta peab tegema, et ta peab
selle maja valmis tegema.
- Siis, kui pahad lapsed on,
siis ta viib oma töökohta.
- Kui keegi teeb pahandust, Taaramäe lasteaia juhatajat õnnitleb juubeli puhul üks
siis juhataja läheb tema juurde. noorimatest kasvandikest
Veel ta töötab arvutis ja vaatab,
- Juhatajat on vaja, ta aitab, ta oskab kõiki
et kõik korralikult käituksid.
asju, ta hoiab majapidamist kokku.
- Juhataja teeb uksed lahti. Kui mõni laps
- Juhataja juurde viiakse, kui ei taha magatuleb lasteaeda, siis ütleb, mis rühmas peab
da ja siis tuleb parem uni.
käima.
- Kui keegi jookseb, juhataja peab kinni ja
- Ta valvab maja ja käsutab teisi. Annab kashoiab maja korras.
vatajatele mingid paberid ja kasvatajad anna- Juhataja ütleb kasvatajatele, mida peab
vad need lapsevanematele.
lastega õppima.
- Juhataja kirjutab ja õpib tähti ja helistab ja
- Ta maksab maksud ja on kõige tähtsam.
vaatab, et kõik lilled oleks kastud ja. Ja käib
- Juhataja juhatab kõike asju, ainult mitte
lastega koos kaasas ja ..
söögitegemist, seda teeb majandusjuhataja.
- Mulle meeldib, et siis, kui näiteks siia mur- Juhataja on kõige tähtsam, aga lapsed on
rab pätt sisse, siis ta kutsub politsei. Kui kasvaka tähtsad.
tajad on kuskil saalis ja õpivad midagi, siis ta
Kokkuvõtteks võib öelda, et juhataja olla
tuleb meid vaatama, et kas me magame ilusti.
pole kerge.
6-7 aastased Õunakesed:

Lagedi Põhikooli pikapäevarühma töös
L

Pikapäevarühma lapsed.

agedi põhikoolis on pikapäevarühm juba palju aastaid edukalt
tegutsenud. Käesoleval õppeaastal
töötab pikapäevarühm esmaspäevast
reedeni kella kaheteistkümnest seitsmeteistkümneni. Pikapäevarühm on
mõeldud eelkõige 1. – 4. klassi õpilastele, aga sinna võivad tulla ka vanemad lapsed.
Rühma eesmärk on sisustada väikese
koolilapse päev seni, kuni vanemad tööl
on. Kasvataja järelvalve all, tema suunamisel, juhendamisel lapsed õpivad, mängivad üheskoos, jalutavad kooli õues.
Kodutööde tegemisel on lastel võimalik
abi saada pikapäevarühma kasvatajalt,
aga ka oma õpetajalt, kui tema veel koolimajas viibib. Lapsed osalevad parandusõppe tundides, huviringides, koolis
toimuvail üritustel.
Lagedi Põhikooli pikapäevarühma
päevakava:
12.10 – 12.25
kogunemine, vestlused

12.25 – 13.15
osalemine ringides:
koorilaul, tantsu-, male- , kunstiring jm
jalu13.15 – 14.10
puhketund:
tuskäik või sportmängud värskes õhus,
halva ilma korral liikumismängud saalis,
raamatukogu külastus
14.10 – 14.30
eine sööklas
õppetöö
14.30 – 15.30
15.30 – 17.00
mitmesugune arendav tegevus: lauamängude mängimine,
ristsõnade ja mõistatuste lahendamine,
üksteisele ettelugemine, arvutiga tegelemine.
Vastavalt kalendritähtpäevadele toimuvad teemakohased nädalad arendavate vestluste ja tegevusega: veebruaris
sõbrapäeva nädal, märtsis lihavõttenädal,
aprillis naljanädal, mais loodusnädal.
Helbe Sinimeri,
Lagedi Põhikooli pikapäevarühma
kasvataja-õpetaja
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20 aastat lusti
T

antsuansambel Lustilised pidas kahekümnendat juubelit 26. aprillil.
Samas tähistas tantsurühm Sukad & Tagi
viiendat sünnipäeva. Rae kultuurikeskusesse oli kogunenud enneolematu hulk
õnnitlejaid lähematest ja kaugematest
linnadest ning valdadest. Uhked etteasted päevakangelastelt ja valla noorimatelt
tantsijatelt rõõmustasid silma ja südant.
Kaunid õnnesoovid tantsurühmade juhendaja Linda Pihu´le ja hulk südamlike
kallistusi ja kingitusi sõpradelt, endistelt
tantsurühmakaaslastelt, toetajatelt ja konkurentidelt muutsid peomeeleolu soojaks
ja südamlikuks.
Juubilarid Lustilised

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

Sünnipäevalapsed Sukad ja Tagi

Tellimine ja info
tel. 510 8742.
Kogemustega antennipaigaldajad.
• Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.

Vastsündinud vallakodanikud
vallavanema vastuvõtul

R

ae Kultuurikeskuses õnnitles Rae
vallavanem Raivo Uukkivi 6. aprillil
vastsündinud vallakodanikke. Iga beebi
sai mälestuseks sünnitähtkujuga nimelise hõbelusika. Kõik vastuvõtul osalenud
jäädvustati koos vallavanemaga ühisele
grupipildile ning traditsiooniliselt saadetakse igale vastuvõtul osalenud perekonnale ühispilt posti teel koju.

Vallavanem vastsündinut vallakodanikku
õnnitlemas

Rae vald versus Kiili vald
MALE

Külad panid teadmisi proovile mälumängus  ja katsusid
jõudu sõudeergomeetritel
MÄLUMÄNG

Jüripäeva raames oli külla kutsutud naaber
vald Kiili vald, et selgitada välja, kumb on parem males. Võistkonda pidi kuuluma 3 noort
ja 4 täiskasvanut. Rae valla täiskasvanute arvestuses tegid hea tulemuse kaks noort Anti
Kaar ja Andree Porila. Seekord jäi peale Rae
valla selge mõistus, üldseisuga: Rae vald 15,5
p, Kiili vald 9,5 p.
Täiskasvanud: Rae 8,5 p - Kiili 7,5 p
Noored: Rae 7 p – Kiili 2 p
Puhta töö tegid omas vanusegrupis Tarmo
Tuul ja Kristen Sekk.
Rae valla võistkonnas mängisid: Tarmo Tuul,
Anti Kaar, Kuuno Kasak, Andree Porila, Martin Kasak, Kristen Sekk, Kristjan Ainumäe.

1. Lagedi
15
2. Vaskjala
15
3. Rae küla
13
4. Patika
10
5. Järveküla
8
6. Assaku
5
7. Algajad
1
Seekord läks mälumängu rändkarikas Lagedile. Loodame, et Jüripäeva mälumängust
saab edaspidi traditsioon.
Küsimused koostas Rain Vellerind.

Esikoha saavutanud Kristen Sekk

Võidukate võistkondade esindajad.
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Jüripäeva tuleshow Jüris
J

üripäeva ürituste raames toimus
26. aprillil Jüri Spordkikeskuse ees
asuval mäenõlval enneolematu tuleshow. Kohal oli sarviline, sepanahkne ja
trummide peale ilmset viha pidav, löökriistade staartaltsutaja Peeter Jõgioja
isiklikult.
Esimesed võimsad, vaid vett pritsivad
hoobid löökriistadele ja möll sai alata. Tuld
purskas ja rütm kaikus üle kogu aleviku.
Lummatud publik astus nii mõnedki
sammud kartlikult tagasi kui trummimees
taldrik-kiiver peas end koos trummikomplektiga rahvahulka asutas, jagades soovijaile
trummipulke ja õhutades neid showd kaasa
tegema. Ülimalt innukaks osutusid valla
nooremad meeskodanikud, kes trummipulgad haarasid ja ennastunustavalt, auru välja
lastes komplekti taguma hakkasid, sealjuures ei unustanud nad trummirütmi kõlavaks
muutmise eesmärgil taguda ka Jõgioja peas
oleva kiivri külge kinnitatud taldrikut.
Jagatud trummipulgad võis iga asjaosaline endale jätta ja kui pulgad läinud, siis mis
sellest trummist enam.. Nii otsustaski sar-

Innukas publik showle oma osa andmas.

viline Peeter Jõgioja maha põletada, minu
kui asjatundmatu arvates korraliku trummikomplekti ja kõik, mis ei hävinud tules,
leidis oma otsa põleva mõõga läbi.
Päästeameti lõputud kampaaniad tuleohu-

tuse propageerimisest olid show korraldajatel vägagi kindlalt meeles ja järgiti ilmselt
viimast kui ühte tuleohutuseeskirja punkti.

Jüripäeva autoorienteerumine Teeme ära 2008!

J

uba traditsiooniks saanud autoorienteerumine toimus selgi aastal Jüripäeva ürituste raames Rae vallas. 25. aprilli
keskpäeval sai stardi esimene auto ning järjekorras oli ootamas
veel 23 ekipaaži.
Autoorienteerumisel läbisid võistlejad topograafilise kaardiga
määratud kontrollpunktid korraldaja poolt etteantud tingimustel. Sõit
toimus ainult mööda üldiseks liikluseks avatud teid. Kogu võistlussõit pidi toimuma ranges vastavuses liikluseeskirja nõuetega..
Läbiti kümneid kilomeetreid ja seda mitte ainult koduvalla territooriumil.
Esikoha saavutas üllatuslikult naisekipaaž koosseisus Airi Läänemets ja Erika Sireli.
Teise koha pälvis ekipaaž Tarvi ja Arvo Meos koosseisus ning kolmandale kohale platseerusid Andres Kikkas ja Ülo Timuska.

Esikoha napsanud Airi Läänemets ja Erika Sireli.

Ü

le-eestilise prügikoristuskampaania “Teeme ära 2008”
raames käis metsa alt prügi koristamas vähemalt 50 000
inimest. Rae valda oli ametlikult registreerinud 614 inimest,
kuid 3. mail tuli koristama ka palju neid vabatahtlikke, kes polnud ennast ametlikult kirja pannud.
Koristatud prügi viiakse kuude sorteerimisjaama, kus jäätmefirmad sordivad sellest taaskasutatava osa välja ning ladestavad ülejäänud kraami prügilatesse. Eesmärgiks on võetud, et taaskasutusse
jõuaks enamik koristatud prügist (umbes 80%)
Rae vallast koristati umbes 500 m³ prügi.
Rae Vallavalitsus tahab tänada kõiki vabatahtlikke, kes osalesid 3.
mail meie valla koristamisel! Suured tänud ettevõtetele ja vallakodanikele, kes abistasid talgulisi ürituse õnnestumisel rasketehnikaga ja
transpordiga.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

See oli vaid osa Rae vallas kokku korjatud prügist.
Foto: Ain Puna
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Jüripäev Rae vallas
A

prillikuu viimasel reedel süüdati
taas traditsiooniline Jüripäeva tuli.
Tavaliselt süütavad tiigiveel hõljuva lõkke möödunud Jüripäeva jooksu võitnud
meeskonnaliikmed ja sel aastal oleks
see au kuulunud võistkonnale ”Välk ja
pauk”. Kahjuks ei olnud seekord kohal
ühtegi nimetatud võistkonna esindajat
ning seetõttu anti tule süütamise võimalus tänavuse Jüripäeva jooksust osavõtvale, vanuselt noorimale võistkonna
esindajale, kes uhkusega tule ka süütas.
Jüripäeva jooksul osales ka Rae Vallavalitsuse võistkond, kes tavapärase jooksudressi
asemel hoopis kontsadel ja miniseelikutes
jooksurajale ilmusid ning lisaks teatepulgale ka igakord mappi tähtsate dokumentidega
üle andes üritasid võistlust võita, ainsana
arendas vallamaja võistkonnas jooksutempot meesliige, kes tänu oma soole ei pidanud
kontsakingi kandma, kuid jooksu ajal tuules
lehviv lips ei takistanud sugugi vähem edasi
liikumist.
Noorimad Jüipäevajooksul osalejad tuld süütamas.
Rae Vallavalitsuse võistkond

Patika küla võistkond.

Krausberg hooldusteenindus otsib täistööajaga

puhastusteenindajat
Otsime oma kollektiivi
meestejuuksurit!
Info tel. 513 7898

Karjaveresse Põrguväljale.
Palk alates 45 kr/h sõltuvalt töö iseloomust.
Info tel. 639 1376
e-mail: helga@krausberg.ee
www.krausberg.ee
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Rae Koss Hansaviimistluse hooaeg I liigas lõppes veerandfinaalis

R

aske on leida sõnu, millega kokku
võtta Rae Koss Hansaviimistluse kolmandat hooaega Eesti I liigas. Väga ilusasti
alanud hooaeg sai lõpu veerandfinaalides.
Tulemuseks jäi VII koht nagu eelmisel aastal. Tuska teeb aga see, mil moel pidime
veerandfinaalis alla vanduma Kohtla-Järve
korvpalliklubile Hito. Veerandfinaale mängitakse Eesti I liigas süsteemi järgi, kus pidada tuleb omavahel kaks kohtumist. Mõlemad võistkonnad saavad mängida ühe
mängu oma kodusaalis. Kusjuures põhihooajal tabelis kõrgemal kohal lõpetanud
võistkond peab oma kodumängu teisena.
27. märtsil võõrustas Rae Koss Hansaviimistlus korvpalliklubi Hitot esimeses veerandfinaali mängus Jüri spordihoones. Rae
Koss suutis Ida-Virulased üle mängida juba
esimestest minutitest peale. Poolaeg võideti
viie punktiga, seisuga 56:51. Edasi pani kodumeeskond sisse teise käigu ja kasvatas edu
mängu lõpuks 19-le punktile 108:89. Rae Kossu parimatena tõid Tauri Raja 24, Jürgen Pukk
23 ja Reemo Veski 21 punkti. Hito poolel olid
tulemuslikumad Toomas Nõmmiste 29 ja Edvard Trumm 21 punktiga.
See 19 punktiline võit tähendas seda, et Rae
Koss pääsenuks edasi ka kuni 18 punktilise
kaotusega kordusmängus Kohtla-Järvel.
Nädal aega hiljem…
3. aprillil sõitis Rae Koss Hansaviimistlus
Kohtla-Järvele. Üle pika aja sõitis mängu vaatama terve bussitäis Rae Kossu fänne. Selle
nädala jooksul, mis kahte mängu lahutas ei
osanud ükski Raekoslane uneski näha, milliseks kujuneb teine otsustav mäng.
Juhtus see, mida üritan Teile järgnevate lausetega jutustada. Kohtla-Järve spordihoones
istus sekretariaadi laua taha Ida-Virumaa spordiliidu peasekretär Rene Kundla. R. Kundla
võttis enda kätte mikrofoni ja hakkas mängu
esimestest minutitest peale kommenteerima.
Nagu Te arvata võite ei olnud kommentaar
erapooletu. Kodumeeskonnale elas kohaliku
spordiliidu peasekretär kaasa vahendeid valimata. Liialdamata võin väita, et Rene Kundla
mõnitas, halvustas ja alavääristas Rae Koss
Hansaviimistluse mängijaid ja treenereid
kogu mängu vältel. Eesti keelest tuntud sõnad „KURAT“ ja „RAISK“ esinesid Kundla
kommentaarides igas teises lauses. Siin kohal
ei hakka ma mainima sõnu, mis kostusid läbi
valjuhääldi ja iseloomustavad inimese keha
piirkonda vööst allpool. Samuti mõjutas ta
oma kommentaaridega kohtunike tööd, karjudes „VIGA“, „JOOKS“ ja teisi korvpalli sõnastikku kuuluvaid sõnu. Kõige kurvem kogu
selle loo juures on see, et sellist halvustamist
ja täielikku spordieetika rikkumist pidid pealt
nägema meie fännid, kes enamjaolt alles kooliealised on. Me ei saa kindlad olla, et sellisest
käitumisest õppust ei võetud. Siiski loodame,
et meie fännid kunagi ei laskuks oma tegudes
nii madalale – ebainimlikule, ahvi tasemele.
Samuti pean veel tähelepanu juhtima kahele asjale, mis minu pähe kuidagi mahtuda ei
taha.
Esiteks: mängu oli vilistama kutsutud kohtunike paar Tartust (see on võrreldes varasema ajaga juba suur edasiminek kuna tavaliselt

Esireas vasakult: Mikk Sarik, Jens Vendel, Siim Pukk, Rivo Aunpu, Jürgen Pukk, Tõnis Vahesaar. Tagareas vasakult: treener Madis Sarik, Henri Ausmaa, Rivo Turro, Oliver
Tuus, Raido Kuusk, Reemo Veski, Tauri Raja, Kristjan Laurits, Peatreener Urmas Iher,
manager Ken Aunpu. Foto Mariliis Reinberg

vilistavad Kohtla-Järvel mänge kohalikud
kohtunikud) Tiit Tammaru ja Sven Kukemelk.
Inimesed, kes tihedalt korvpalliga seotud pole
ei tea seda, et teisena mainitud kohtunik Sven
Kukemelk mängib ise samuti I liigas Kuremaa
SK/Salva Tartu meeskonnas (Rae Koss Hansaviimistlus võitis seda meeskonda sel hooajal
kahel korral, kodus 82:69 ja võõrsil hävitavalt
105:60). Hito selle meeskonnaga põhihooajal
ei kohtunud!). Mängu ajal juhtisid Rae Koss
Hansaviimistluse mängijad korduvalt kohtunikepaarile tähelepanu Rene Kundla tegevuse
kohta. Kohtunikud vastasid, et nemad ei saa
midagi teha. Kuidas nii? Mängu kohtunikul on
õigus saalist minema saata mõlema võistkonna
mängijaid, fänne ja ka teisi tegelasi, kes reglemendist kinni ei pea.
Teiseks ei vasta Kohtla-Järve spordihoone
korvpallisaal nõuetele, mis on esitatud Eesti I
liiga mängude korraldamiseks. Väljaku mõõtmed on väiksemad kui lubatud. Puudulik on
ka valgustus. Sellele vaatamata on Hito klubil lubatud juba aastaid mängida selles saalis.
Kahjuks on mõni klubi Eesti korvpallis teistest
õiglasem.
Rae Koss Hansaviimistlus esitas mängu tulemuse ja korralduse kohta ka protesti. Mängu
tulemus, mida ma siiani veel mainidagi ei ole
jõudnud oli 101:69 Hitole, jäeti jõusse. Kahe
mängu kokkuvõttes pääses Hito poolfinaali 13
punktilise paremusega.
Eesti Korvpalliliit määras Hito klubile trahvi mille suurust pole siiani avaldatud. I liiga
juhendi järgi võib see trahv olla kuni 20 000
krooni. Kas see karistus on õiglane, võib igaüks ise otsustada. Kahju on lihtsalt sellest, et
taoliste otsuste tagajärjel võib mõni klubi ilma
jääda sponsorite toetusest ja sootuks oma tegevuse lõpetada. See ei näi aga kordaminevat
korvpalliliidu ametnikele kes Kalevi ja Rocki
„Euroedust“ pimestatud on ja kellele väiksemate klubide tegemised on vaevarikas lisakohustus.

Vaatamata I liiga lõpule pole korvpallihooaeg veel Rae Koss Hansaviimistluse jaoks lõppenud. Osaletakse ka Tallinna liigas, kus esimesest kahest mängust kaks võitu on võetud.
Tallinna liiga alagrupimängud peetakse kuni 5.
maini. Selleks ajaks kui see lugu avaldub on
käes kohamängud. Loodetavasti sekkub Rae
Koss Hansaviimistlus vaatamata erakordselt
tugevale klubide nimekirjale Tallinna liigas
võitlusse koha eest esikolmikus.
TÖÖ NOORTEGA
Lapsed on meie tulevik. Sellepärast jätkame
järjepidevat tööd noortega. Vanemad poisid,
sünniaastatega 1995-96 treenivad 4 korda nädalas.
Esmaspäev 16.00
Neljapäev 17.30
Reede
15.00
Pühapäev 15.30
Treener: Henri Ausmaa henri@eksl.sport.ee
Nooremad poisid sünniaastatega 1997-99
treenivad 2 korda nädalas.
Esmaspäev 13.00
Reede
14.00
Treener: Siim Palu siim.palu@jyri.edu.ee
Mõlematesse gruppidesse ootame uusi pallisõpru. Huvilised saavad treenerite kontaktandmed Jüri Spordihoone administraatoritelt
või e-posti aadressilt henri@eksl.sport.ee .
Treeningud toimuvad kuni kooliaasta lõpuni. Uuesti alustatakse treeninguid sügisel septembri alguses.
Juuni alguses korraldab Rae Koss noorte
kevadturniiri. Lisaks Rae Kossu noorte võistkondadele osalevad mõlemas vanusegrupis
veel kolm võistkonda. Oma osaluse on kinnitanud juba võistkonnad Märjamaalt, Kohilast,
Kundast ja Tallinnast. Jälgige reklaami Jüri
Spordihoones.
Pall korvi!
Henri Ausmaa,
Korvpalliklubi Rae Koss
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Kooliharidust on Vaidas antud 145 aastat
V

1980-ndate aastate keskel tuli tollasel Vaida
aida kooli ajalugu algas 1863. aasta
sovhoosi direktoril Ants Prometil idee Saare
15. jaanuaril, siis kui viis poissi ja kapargist putkamajanduse kaotamiseks ja üldiheksa tüdrukut kogunesid Kolga talus, et
seks pargi korrastamiseks, projekteerida Vaida
alustada õppetööd. Esimesed kolm maja
kooli uus hoone sinna. Projekt sai ka 1990.
põlesid viie aasta jooksul maha. Harjumaa
aastal valmis, kuid ehitamiseks ei läinud, sest
arhiivis ongi märgitud Vaida kooli asutamisaastaks 1868, aastal kui
kool sai esimese oma maja
Väljaotsa talu maadel, mis oli
küll algselt ehitatud haagikohtu hooneks.
Koolil on olnud aegade jooksul vähemalt kümme erinevat
nime. Kõikides nimedes on aga
Vaida:
1863 - 1869 Vaida- Aruvalla
kool;
1869 - 1918 Vaida- Aruvalla
3-klassiline külakool;
1918 - 1924 Vaida – Aruvalla
Koolimaja 1867. aastal
algkool;
1924 - 1946 Vaida algkool
(1924. aastal lisandub viies klass);
1946.a Vaida 6-klassiline kool ning seoses
Vene klassidega Atsimäel anti samal aastal
koolile nimeks Vaida Mittetäielik Keskkool;
1946 - 1955 Vaida Mittetäielik Keskkool;
1955 - 1963 Vaida 7-klassiline kool;
1963 - 1986 Vaida 8-klassiline kool;
1986 - 1988 Vaida 9-klassiline kool;
1988 Vaida Põhikool.
Külas liigub üks legend, et kunagi ehitati
koolimajaks praegune Vaida puhastusseadme kõrval asuv Männiku talu, milline kuulub
Otenurmele. Minul ei õnnestunud leida mitte
Koolimaja peale ümberehitust, aastal 1890
kusagilt andmeid selle legendi tõestuseks või
sotsialism sai enne otsa.
ka ümberlükkamiseks. On teada, et OtenurUmbes samal ajal Vaidaga alustas tööd ka
med (nimi eestistatud 30-ndatel aastatel) ostkool Salu külas, milline kolis hiljem Urvastessid selle talu. Andmed puuduvad selle kohta,
se ja eksisteerib praegu Pikavere Põhikoolina.
mispärast sinna kooli ei asutatud ja miks läks
Meie piirkonnas oli veel üks kool - Kautjala
see maja müüki.

Algkool, mis asus Patikal Vana-Tartu mnt ääres, praegu tuntud Loigu taluna või ka rahva
hulgas Patika koolimajana. Kui Töösangari
kolhoosil sai valmis uus peahoone nn Patika
klubi, siis 1965. aastal viidi ka Kautjala algkool sinna hoonesse. Kautjala algkool ühendati
1970. aastal, siis kui kooli oli jäänud veel kaks
klassi ja teises klassis oli neli õpilast, Lehmja
Mittetäieliku Keskkooliga.
Käesoleval ajal koostan raamatut Vaida kooli 145-aastasest ajaloost. Raamat on koostatud
Vaida Põhikooli arhiivis ja Harju maakonna
arhiivis leiduvate ürikute põhjal. Kasutatud
on palju materjale teenekate õpetajate August
Nahkuri ja Vivian-Juta Kalderi isiklikest arhiividest. Tekstile on lisatud hulgaliselt pilte.
Raamat sisaldab teavet lõpetajatest, kusjuures joon on alla tõmmatud neljade ja viitega
lõpetajatele ja värviliselt on trükitud kiitusega
lõpetajate nimed. Välja on toodud ka kõikide
õpetajate ja direktorite nimed läbi aegade.
Vaida Põhikool planeerib
oma kooli 145. aastast juubelit pidada 25. oktoobril 2008.
aastal. Selleks ajaks peaks ka
valmima ligi 200 lk sisaldav
raamat. Raamatu trükkimise
kulud on küllaltki suured ning
selleks, et raamat ikka tegelikult ka saaks trükitud, kutsun
üles kõiki Vaida kooli vilistlasi
ja ka teisi asjast huvitatud inimesi või asutusi raamatu väljaandmist toetama.
Asutasime
mittetulundusühingu (MTÜ) VAIDA KOOL,
millise arveldusarve on: 221040857597
Jääme Teie abi ootama!
Peeter Böckler
raamatu koostaja

Lagedi kooli külastas Miku-Manni Lasteteater
26. märtsil külastas Lagedi kooli MikuManni Lasteteater. Anti etendus “Kõige
parem”. Seda vaatasid 1. – 3. klassi lapsed. Pärast etendust kirjutasid iga klassi
lapsed oma muljetest.
Siin need on!
Gert: “Väga toredad näitlejad olid.”
Kerstin: “Lahe oli see, et lauldi.”
Rene: “Algus oli igav, aga muidu hea.”
Rebecca: “Lõbus oli see, kuidas tädi avastas maad. Rõõmus, lahe, eriti kratt.”
Tommy: “Lühike, hea.”
Reimo: “Oli väga lõbus, kuidas tädi rändas üle maailma.”
Rene: “Minule meeldisid kõige rohkem
pildid laval, siis need naised, kes laulsid,
veel ka mehhiklane. Aga kõige rohkem
meeldis see, et lapsed said kaasa teha.”
Lemme: “Meeldisid selles teatris kratt ja
peategelane, papagoi, muusika, tiiger ja kostüümid.”
Cristofer: “Mulle meeldisid mehhiklane,

tiiger, peategelane, papagoi, nõid, pildid,
kostüümid, hamburger ja jook.”
Risto: “Meeldisid mehhiklane, kratt, peategelane, papagoi, tiiger. Meeldis näidendi
mõte.”
Kristiina: “See teater oli huvitav ja naljakas. Veel meeldis mulle see, et saime end
liigutada.”
Evelin: “Meeldis see, et lapsed said tantsida kaasa.”

Kait: “Mulle meeldis mehhiklane, veel
meeldisid tiiger, papagoi, peategelane.”
Karmo: “Mehhiklane, kratt ja peategelane, tiiger ja papagoi meeldisid mulle.”
Kelly: “Algus oli kohe eriti vahva. Eriti
meeldis mehhiklane. Etenduse peamõte oli
ka armas: oma kodus on ikka kõige parem.”
Kariina: “Meeldis väga tiiger. Ta oli
sõbralik ja tore. Meeldis ka laulmine. Veel
meeldis siis, kui onu kitarri mängis. Kõige
toredam lause oli see, et kodu on ikka kõige
parem maailmas. Suur aitäh teatri eest!”
Robin: “Mulle meeldis kõige rohkem see,
kui mees mängis kitarri.”
Sander: “Minu meelest oli tore etendus.
Kõige rohkem meeldis see, kuidas mees
mängis kitarri. Laulud olid ka rõõmsad.”
Oliver Martyn: “Meeldis see, kui naine
autoga ringi rallitas. Ka see koht oli lahe,
kui ta Antarktikas oli. Siis saime meie võimelda.”
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Jahimehed looduse tasakaalustajatena

R

ae Jahimeeste Seltsi liikmed kogunesid 12. aprillil Kivi tallu, et teha
kokkuvõtet möödunud hooajast. Seltsi
üldkoosolek on seadnud liikmeskonna
piirmääraks 36 liiget, neile lisanduvad
kaks noorliiget ning 3 kandidaati. Aruande
möödunud hooajast esitas seltsi esimees
Jaan Hiio.
Selts rajas möödunud hooajal 3,7 hektari
jagu uusi söödapõlde, 16 sigade söögikohta,
12 heintega sõimi ning 29 soolakut. Ehitati ka
rida uusi kõrgistmeid. Metsloomadele osteti
15 tuhande krooni eest sööta, millele lisanduvad veel vili, kartul ja juurvili jahimeeste endi
põldudelt. Need arvud näitavad, et jahimees ei
lähe sõpradega metsa mitte toidulisa hankima
nagu see oli vanasti vaid hoolitsema selle eest,
et looduses valitseks tasakaal.
Hooajal lasti seltsi jahimeeste poolt 22 põtra,
64 metssiga, 64 metskitse ja arvukalt rebaseid,
kährikuid, saarmaid ja vareseid. Rae Jahiseltsi
piirkonnas ei ela hunte ega karusid.
Võrdluseks võib tuua, et 1999. aastal kütiti
2 põtra, 1 siga ja 10 metskitse. Need arvud näitavad metsloomade arvu enneolematut kasvu.
Meie piirkonna liikluses hukkus möödunud
hooaja perioodil 10 põtra, 9 siga ja 36 kitse.
Iga selle numbri taga on purunenud auto ja
kurb perekond, hea, et inimesed terveks jäid.
Siit veelkord hoiatus autojuhtidele olla eriti
tähelepanelik metsavahelistel teedel. Enim
ületavad metsloomad teid päikeseloojangu ja
-tõusu ajal, magamiskohta otsima minnes või

sealt tulles.
Tänavune mõnepäevane lumi võimaldas seltsil viia
läbi
ligilähedase
metsloomade loenduse. Tulemus ehmatas eriti kitsede osas
– 230 isendit! Põtru
loendati 25, metssigu
70, kopraid 60 ning
ilveseid 3.
Valla territooriumil
tegutseb edukalt veel
teinegi jahiselts – Jüri
Jahimeeste Selts. Kui
nüüd oletada, et neil
umbes
samavõrra
metskitsi jahitud on,
jõuame
neljasaja
isendini. Kõik need
loomad maiustavad
meelsasti just noorte metsaistikutega, laastavad männid, metssead pööravad ümber metsaveere majade-talude kartulipõllud, koprad ujutavad üle rohumaad, rebased söövad linnud ja
jänesepojad ning levitavad marutaudi. Kõige
selle taustal on mõistmatu mõne maavaldaja
püüe hoida jahimehed oma valdustest võimalikult kaugel.
Väga murelikuks teeb hulkuvate koerte kasvav arv. Hooletute peremeeste poolt hulkuma
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lastud koerad murravad kitsi, lambatalli, jänesepoegi ja on ohtlikud ka kooliteel liikuvatele
lastele. Kui paljukirutud stagna-ajal võis jahimees metsas hulkuva koera kohapeal maha lasta, siis nüüd tuleb kohale kutsuda koerapüüdja
ja loota, et hulgus kohapeal ootama jääb. Paljudes kodudes lubatakse koer hommikul kooliteele asuvale lapsele saatjaks kaasa, laps kooli
saadetud, tuleb koer koju tagasi. Kui ta peaks
aga mõnda last näksama, järgneks sellele pikk
ja piinarikas süstimine.
Kuid pöördugem nüüd tagasi koosoleku
juurde. Revisjonikomisjoni esimees Arno Jõgis
seltsi aastases töös puudujääke ei täheldanud.
Kandidaatide hulgast võetakse lahkunud liikmete asemele Vambola Paks ja Erki Bahman;
liikmekandidaadiks saavad Andrus Baida ja
esmakordselt naisterahvas, 18-aastane neiu
Kristel Vello. Piirkondlike juhtidena koordineerivad seltsi tegevust Urvaste piirkonnas
Margus Valgma (kes on ühtlasi ka seltsi parim jahilaskur), Lehmja piirkonnas Andres
Päeslane ja Patika piirkonnas Andres Varem.
Üksmeelselt valiti seltsi esimeheks tagasi Jaan
Hiio ja sekretäriks Raivo Uukkivi. Eelarveliste
rahade õige ja otstarbeka kulutamise eest hoolitseb revisjonikomisjon koosseisus Alo Kippar, Toomas Kaeramaa ja Erki Bahman.
Rae Jahimeeste Seltsi jahimehed teevad ka
tuleval hooajal kõik selleks, et säilitada looduses optimaalset tasakaalu ja veeta sõbraliku
perena vaba aega.
Sven-Allan Sagris
Püssimees teiste hulgas

Lagedi Põhikooli 9. klassi õppeekskursioon
A. H. Tammsaare muuseumi
2. aprillil viibis Lagedi Põhikooli 9. klass
Kadriorus A. H. Tammsaare Muuseumis. See
muuseum koosneb kahest osast. Kõigepealt

vaadati Tammsaare viietoalist korterit, kus
kirjanik elas aastail 1932 – 1940. Giid rääkis
väga huvitavalt Tammsaare isikust ja tema perekonnast.
Korterist siirduti muuseumi teise ossa, kus
giidi saatel tutvuti kirjandusloolise väljapanekuga Tammsaare elust ja loomingust. Peale
selle vaadati filmi Tammsaare kodupaigast.
Tammsaare muuseumis käimine on Lagedi
koolis kauaaegne traditsioon: 1999. aastast
saadik on seda väga mitme 9. klassi poolt külastatud.
Mariina Paesalu,
Lagedi Põhikooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja
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Ülevaade G4S patrullekipaažide tegevusest

K

uritegevuse ennetamiseks vallavalitsuse tellimusel regulaarselt patrullivad G4S Eesti ekipaažid edastavad tuvastatud õigusrikkumiste kohta operatiivselt
teavet politseile.
Ajavahemikul 1.04 - 28.04.2008. a G4S
patrullide poolt registreeritud olulisemad
juhtumid:

Avalik kord
• Patika Jõekääru teel seisab ammust ajast vana
veoauto Gaz ja takistab liiklemist.
• 6. aprillil helistati ekipaažile ja teatati, et Ehituse tänaval ühe maja juures tee peal magab
meesterahvas. Ekipaaž äratas alkoholi joobes
meesterahva üles, kes teatas, et väsis koduteel ära. Patrull aitas mehel jalad alla võtta
ning viimane hakkas kodu poole liikuma. 20
minutit hiljem tuli politseist kõne sama mehe
kohta, kes oli eelmisest kohast jõudnud edasi
liikuda ainult 10 m ning uuesti magama jäänud. Meesterahvas äratati taas ning tõdeti, et
mehest ei ole omal jõul liikujat ja talle kutsuti politsei.
• 7. aprillil helistas G4S Juhtimiskeskusele
Vana-Tartu mnt ühe maja elanik ja teatas
kaklusest. Ekipaaži sõitis kohale ning kohtas
trepikojas meesterahvast, kes ütles, et kaklus
on läbi ja olukord rahunenud. Tema sõnu kinnitas ka juhtimiskeskusele helistanud meesterahvas.
• 23. aprillil märkas ekipaaž Lehmja tammikus
suitsetavat alaealist tütarlast. Õpilane anti üle
kooli direktorile.
• 23. aprillil teatati ekipaažile, et tammikus
tehakse lõket. Kohapeal selgus, et viis poisikest küpsetavad lõkkel vorste. Olukorrast
informeeriti politseid. Ekipaaž kirjutas poiste
nimed üles ning palus poistel lõke ära kustutada, mida viimased ka tegid.
• 26. aprillil toimus Vaidas Vana-Tartu mnt
asuva maja ühes korteris kaklus. Alkoholijoobes naisterahvas oli löönud kööginoaga
oma elukaaslast rinda. Ekipaaž aitas kannatanu kiirabiautosse transportida. Kohale kut-

suti politsei ningg ekipaaž aitas agressivse
kinnipeetu politseiautosse konvoeerida.
• 26. aprillil helistati ekipaažile ja teatati,
et Tuuliku tee ühes majas mängib valjusti
muusika. Ekipaaž tegi muusikasõbrale sellekohase märkuse, mille peale valju muusikat
kuulanud isik vabandas ja keeras muusika
vaiksemaks.
• 27. aprillil märkas ekipaaž Jüris Tammiku
tänava ühe maja taga haljasalale pargitud autot. Info edastati politseile.
• 27. aprillil märkas patrull Aruküla teel Tuule
bussipeatuses põlevat prügikasti. Patrull kustutas leegid käepäraste vahenditega.
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• 6. - 7. aprillil varastati Rae vallas Lagedil sõiduautolt valuveljed koos rehvidega. Kahju on selgitamisel.
• 8. aprillil varastati Rae vallas Vene külas
kuurist tööriistu. Kahju on 1335 krooni.
• 10. aprillil varastati Rae vallas Ülejõe
külas majast skanner ja mobiiltelefoni
lisaseade.
• 18. - 19. aprillil varastati Rae vallas Kurna külas Kangromäe teel maja juurest
murutraktor. Kahju on 40 000 krooni.
• 29. aprillil varastati Rae vallas Suuresta
külas segumasin.

Muud sündmused

• 2. aprillil helistati ekipaažile ja teatati, et
Peetri külas, Uusmaa bussipeatuses istub lagastav seltskond. Ekipaaži kohale jõudes oli
seltskond juba lahkunud ning endast maha
jätnud räpase bussipeatuse.
• 5. aprillil helistas Vaida elanik ja teatas, et
Vana-Tartu mnt ühe maja juures kaevavad
kaks meest kaablit maa seest välja. Ekipaaž
märkas kohale jõudes kahte meesterahvast,
kes olid maa seest eemaldanud umbes 10 m
kaablit. Patrull informeeris olukorrast politseid.
• 5. aprillil helistas Vaida kooli valvur ja palus
abi, et korrale kutsuda kooli territooriumil
viibivaid noorukeid, kes olevat rulaväljakul
midagi põletanud. Ekipaaži kohale jõudes
olid põletajad juba lahkunud. Selgus, et põletatud oli mobiiltelefoni.
G 4S üld num b er 1911
Jüri ekip aaž 5332 6318
Vaid a ekip aaz 5332 6316

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
• 2. aprillil Lagedil põles kulu.
• 4. aprillil Suur-Sõjamäe tänaval põles
aiamaja.
• 5. aprillil Patikal likvideeriti õlireostus.
• 7. aprillil likvideeriti õlireostus Tallinna ringteel.
• 11. aprillil Tallinna ringteel, Lagedi
ristmikul toimus autoavarii.
• 12. aprillil kõrvaldati Karla külas murdunud puu teelt.
• 15. aprillil Jüris, Ehitajate teel põles
kulu.
• 15. aprillil Arukülas, Järsi teel põles
elumaja.
• 19. aprillil Kurnal põles kulu.
• 20. aprillil põles elumaja Kalesi külas.
• 23. aprillil Tallinna ringteel põles kulu.
• 24. aprillil Suur-Sõjamäe tänaval põles
aiamaja.
• 28. aprillil Suur-Sõjamäe tänaval põles
aiamaja.

Päästjad ja vabatahtlikud tuletõrjujad tulevad
inimesi kodudesse nõustama
K

ampaania „Kodu Tuleohutuks!”
raames hakkavad vabatahtlikud tuletõrjujad koos päästetöötajatega Tallinna
ja Harjumaa elanikele tuleohutusalast nõu
andma.
Päästeamet ja päästekeskused üle Eesti korraldavad tänavu kampaania, mille jooksul võivad elanikud tasuta koju kutsuda tuleohutuse
spetsialisti. Põhja-Eesti päästekeskus on koostöölepingud sõlminud ka Tallinna ja Harju
vabatahtlike tuletõrjeseltsidega ning nüüdsest
hakkavad lisaks päästetöötajatele Tallinna ja
Harjumaa elanikele tuleohutusalast nõu andma
ka vabatahtlikud.
Kodukülastused toimuvad inimeste soo-

viavalduse alusel ning lähtuvad nende individuaalsetest vajadustest. Kodukülastuse ajal
hindab spetsialist kohapeal olukorra ning koos
eluaseme valdajaga arutatakse võimalikke lahendusi kodu turvalisemaks muutmisel.
Külastuste eesmärk ei ole võimalike tuleohutusalaste rikkumiste selgumise korral
inimeste karistamine, vaid tulekahjude ennetamine.
Kodukülastusteks saab ennast alates käesoleva aasta märtsist registreerida päästeala infotelefonil 1524. Helistajaga lepitakse kokku
aeg, millal külastus toimub.
Kampaania jooksul käivad vabatahtlikud
koos kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga

majanduslikult vähekindlustatud perekondade
juures, päästespetsialistid külastavad aga kõiki
infotelefoni kaudu registreerunuid.
Kampaania eesmärk on suurendada koduohutust ning juhtida inimeste tähelepanu
võimalikele tuleohutusalastele puudujääkidele. Päästeamet ja Põhja-Eesti päästekeskus
loodavad personaalse nõustamisega õpetada
inimesi turvaliselt mõtlema ja käituma.
Mullu hukkus Eestis toimunud tulekahjudes
132 inimest, neist 104 eluruumist alguse saanud tulekahjudes.
Marek Simulman
Põhja-Eesti Päästekeskus
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Turvaliselt on võimalik liigelda!
M

ärtsikuu lehes sarjasin vanemaid,
kes ostavad oma lastele jalgratta
või rolleri ning saadavad nad siis ettevalmistuseta liikluskeerisesse. Selgitan nüüd
veidi laiemalt võimalust, kuidas saab laps
muretsetud liiklusvahendiga sõita nii, et
see oleks seaduslik ja seeläbi talle ka ohutum.
Jalgratas
Jalgratas on kahe- (harva kolme-) rattaline
inimjõul edasiliikuv sõiduvahend.
Jalgrattur on jalgratta juht kellel on liikluses samad õigused ja kohustused, mis autojuhilgi.
Liikluseeskiri näeb ette, et jalgrattaga võib
sõita sõiduteel alates kümnendast eluaastast
ning sel juhul peab kaasas olema jalgratturi juhiluba. Juhilubade taotlemiseks peab laps olema 10-15 aastane. Selleks, et juhiluba saada,
peab sooritama eksami, mis koosneb teooriaeksamist ja sõiduoskuse eksamist (22. juuni 2001.
a määrus nr.70 “Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise
eeskiri”). Edukaks eksamisoorituseks on vaja
selgeks saada jalgratta valitsemine ning põhilised liiklusreeglid, liiklusmärkide tähendused,
käega märguanded, eriti liiklemine ristmikel
(parema käe reegel). Koolitused ja eksamid
toimuvad valla koolides, aga ka Plekk-Liisu
Liikluskoolis Narva mnt 7-II/tuba327, telefon
610 9299, info@plekkliisu.ee.Samuti võetakse
jalgratta eksameid vastu Põhja Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve talituses Rahumäe tee
6. Materjalid iseseisvaks õppimiseks saab eelneval kokkuleppel talituse valvelauast.
Eksamid toimuvad: teisipäeval 14.00-16.00
teooria ja neljapäeval kell 14.00-16.00 sõit.
Kindlasti on eelnevalt vajalik kokku leppida
telefonidel 612 5673, 612 5676, 612 5659.
Jalgrattal peavad olema töökorras pidurid ja
signaalkell, vähemalt ühe ratta mõlemal küljel
kollane helkur, pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli või
viimast asendav punane helkur (Liikluseeskiri
§ 232 ).

Hekidhaljastus
soovitab!
Tegeleme hekitaimede kasvatamise
ning hekkide istutamisega.
Üks hinnatumaid hekitaimi on
HARILIK KUUSK (Picea Abies),
viimast soovitame ka meie.
Müügil mitmed erinevad istikud!
Veel tegeleme haljastustöödega!
Tel 5558 0158, 5558 0159
hekidhaljastus@hekidhaljastus.ee

Kiiver on varustuse eluliselt tähtis osa. See
ei hoia õnnetust ära, kuid kaitseb jalgratturi
pead õnnetuse või kukkumise korral. Kiiver
peab vastama kvaliteedinormidele ning olema
tähistatud sellekohase märgiga CE, EN1078.
Sõiduteel liiklev jalgrattur on halvasti nähtav ning soovituslikult võiks kanda helkurvesti,
eriti kui on pikem sõit või matk.
Mopeed ja motoroller
Mopeed on kahe- või kolmerattaline sõiduk,
mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50
cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h.
Motoroller, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus 45 km/
h, on samuti mopeed. Mopeediga liiklemiseks
peab olema vähemalt 14-aastane. Kiiver on kohustuslik. Sõidu ajal peab põlema esituli.
Jalgratturi juhiluba ei ole mopeediga sõitmiseks piisav. 14-15 aastasel mopeedijuhil
peab olema mopeedijuhiluba. Juhilube väljastab Autoregistrikeskuses (www.ark.ee).
Mopeedijuhiloa taotlemine
Juhiloa taotlejal peab olema lapsevanema
(seadusliku eestkostja) kirjalik nõusolek jalgratturi või mopeedijuhiloa taotlemiseks. Juhtimisõiguse taotleja peab esitama eksamikomisjonile:
1) avalduse;
2) õpilaspileti, sünnitunnistuse või passi;
3) kaks identset värvifotot suurusega 35×45
mm;
4) lapsevanema (seadusliku eestkostja) kirjaliku nõusoleku juhiloa taotlemiseks.
Juhiloa taotleja peab edukalt sooritama teooria- ja sõidueksami. Mopeedijuhiloa saamiseks
tuleb eksam sooritada isiku kooli asukohajärgses või isiku elukohajärgses ARK büroos.
Teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui mopeedijuhiloa taotleja vastab õigesti 15 küsimusele 17-st. Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse taotleja pärast teooriaeksami sooritamist.
Sõidueksam tuleb sooritada hiljemalt kolme
kuu jooksul, alates teooriaeksami sooritamise
päevast. Mopeedijuhi sõidueksamil kasutab
juhtimisõiguse taotleja isiklikku või autokooli

mopeedi.
Mootorratas
Mopeedi, mille sisepõlemismootori töömaht
ületab 50 cm³ ja valmistajakiirus 45 km/h, nimetatakse mootorrattaks. 16-aastane nooruk
võib taotleda A1-alamkategooria mootoratta
juhtimisõigust. See on motorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125cm² ja võimsus ei ületa
11kw.
Auto
16- kuni 17-aastasel isikul on võimalik taotleda B-kategooria piiratud juhtimisõigust, mis
kehtib isiku 18-aastaseks saamiseni. Juhiloa
taotleja peab läbima edukalt koolituskursused
autokoolis ning sooritama eksami ARK-is.
Auto võib juhtimiseks anda 16-17 -aastasele
piiratud juhtimisõigusega isikule tingimusel,
et mootorsõidukis on tema kõrval lapsevanem
(seaduslik eestkostja) või lapsevanema (seadusliku eestkostja) poolt selleks volitatud isik.
Nimetatud isikutel peab olema B-kategooria
auto juhiluba vähemalt kaks aastat.
ATV
Lühend ATV tuleneb inglise keelsest terminist “All Terrain Vehicle”, mis tõlkes tähendab
“iga maastiku sõiduk”.
ATVga on võimalik liigelda teedel ainult,
siis kui mootorsõiduk on registreeritud ratastraktorina (Ratastraktoriks loetakse ka nimetatud tingimustele vastavat mootorsõidukit,
mille põhifunktsioon on veose vedamine ja
mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h). ATVga sõitmisel on kiiver kohustuslik. ATV- ga
liiklemiseks peab isikul olema vähemalt Bkategooria juhiluba.
Rulatajad ja rulluisutajaid
Liikluseeskirja järgi on nende näol tegemist
jalakäijatega ning neil tuleb täita jalakäija reegleid, see tähendab liigelda kõnniteel ohustamata teisi jalakäijaid, ületada tänavat jalakäijale
ettenähtud kohas. Kindlasti on vajalik kanda
turvavarustust.
Turvalise kohtumiseni tänaval!
Rein Mill, vanemkomissar
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Lõbus üle 1-aastane
plikatirts otsib

täiskohaga lapsehoidjat
Peetri külas või selle
läheduses.
Lapsehoidja võib töötada nii
enda kui ka meie kodus.
Töötasu kokkuleppel.
Telefon: 504 4978 Ere

Veoteenus Scania
kalluriga,
multilifti võimalus,
kandevõime
15 tonni
Tellimine 524 4969
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KÕIGE LAIEM
PUIDUVALIK EESTIS
SUUR VALIK
EHITUSMATERJALE
PUUMARKETI KAUPLUS NÜÜD KA JÜRI TEHNOPARGIS Sinikivi tee 6, Lehmja küla, tel 664 6931
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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

OÜ VISARI METALLITÖÖD

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

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

Raamatupidamisteenus:
Kogemustega pearaamatupidaja
pakub raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele:
jooksev raamatupidamine,
aastaaruanne, maksudeklaratsioonid
Tel. 56 986 706

AUTOREMONDITÖÖKODA

SÕIDUAUTODE JA KAUBIKUTE
REMONT
HOOLDUS
DIAGNOSTIKA

REHVIMONTAAZ
VARUOSAD JA TARVIKUD
ALARMIDE PAIGALDUS

ELEKTRITÖÖD
AL-KEEVITUS

TEEME SINU AUTO KORDA!
Telefonid: +372 5044040, +372 6081547
E-post: info@arupo.ee
Harjumaa, Jõelähtme vald, Kostivere, Urke 5

WWW.ARUPO.EE
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VARIA

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.aia isain.ee
OLGA TŠEGADAJEVA
HILJA RANNU		
LINDA LEHIS			
FERDINAND SINEP		
HELGA KAUR			
ANNA TIHHOMIROVA
EINO PUKKO			
LEIDA ELFRIDE STUPTŠIK
HELGA PÄRN			
VASSILI SMIRNOV		
ARNOLD KOTSAR		
ERVIN MEOS			
MEEDI LEPPIK		
LINDA ILVES			
SULEV UTNO			
LINDA LOKK			
ELLI VIIRA			
ALEKSANDRA LÕIV		
ELGI PAJUSALU		
JEVGENIA TAFINOVA
LEILI UTNO			
NIINA SEMTŠENKO		
FELIKS TAAL			
ARVO TULIT			
ALDUR KULL			
VLADIMIR KHANKOV
TAISIA SMIRNOVA		
KALEV LONN		
PEETER ÜLO DOBRJANSKI
ARVO MEOS			
ENN TÕLDSEPP		
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vutite ja lisade müük
vutite hooldus ja kojukutsed
rootehnika müük ja hooldus
did, lindid, toonerid
onerikassettide täitmine
ntoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6012120 / 5255363

Jüri
Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee
Rae Vallavalitsuses aprillikuus
registreeritud sünnid:

Rae valla ajaleht
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75301 Jüri
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Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee
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Müüa garaaž Jüris, Rebase tänaval.
Telefon 553 2686, 534 74383, e-mail:
keidalootus@hot.ee
Müüa kinnistud Pirita jõe ääres, hinnad
alates 650 000 EEK koos kõikide kommunikatsioonidega.
Tel 5623 7146 www.kmmk.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon 502 9075.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid. Hinnad kokkuleppel. 5663 3062 crabbar@gmail.com

Rae Vallavalitsuses aprillikuus
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4. Nadezda Tikker
5. Mare Matov
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Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.
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ELME Trans OÜ Renditalitus
Tõstukid (Denka, Sky-Man, Haulotte),
Haagised (Respo), Ehitusseadmete rent.
Ekskavaator JCB 4CX. Roksonitööd (610 2262)
Mõistlikud hinnad.
Võimalus tellitud varustuse objektile saabumine.
Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
610 - 22 22
Fax:
E-mail: renditalitus@bsr ee
www.elmetrans.ee
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