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Leader-meede arengutest Viimsi,
Rae ja Jõelähtme piirkonnas
Veebruarikuus alguse saanud arengufoorumid, tuleviku töötoad, intervjuud, teemapäev ja kohtumised, milles osales üle 100
Koostöökogu liikmete esindaja ja ka mitteliikmete piirkondlike ühenduste aktivisti,
näitas seda, et inimesed ja huvigrupid on huvitatud osalemisest külaelu arendamisel ja
kohapealsete tegevuste mitmekesistamisel.
Sellega näidati üles huvi koostööks meie
piirkonna strateegia, prioriteetide ja rakenduskava väljatöötamiseks ning hiljem ka
strateegia tegevusvaldkondadele vastavate
arenguprojektide koostamiseks.
Arengufoorumitel saime väga head informatsiooni otse algallikatest, seega n-ö loovjuure tasandilt e külarahva käest. Rõhutaks
siinjuures, et altpoolt tuleva algatuse kasutamine ja soodustamine ongi üks kõige olulisemaid Leader-lähenemise tunnuseid!
Meeldetuletusena toon siin lühidalt Lea
der-lähenemise seitse põhielementi.
1. Piirkonnapõhine lähenemine, millega
kohaliku arengu strateegia keskendub:
- tegevusgrupi territooriumile,
- sisemiste ressursside paremale kasutamisele,
- kohalike tegevuste sidumisele,
- piirkonna identiteedile,
- piirkonna arengu visioonile.
2. Alt üles lähenemine, millega kohalikud inimesed ja huvigrupid osalevad
koos:
- piirkonna arengu prioriteetide määramisel,
- strateegia koostamisel,
- strateegia elluviimisel.
3. Partnerluse põhimõte.
Avaliku, era- ja kolmanda sektori partnerlusel põhinev kohalik tegevusgrupp seob
kõiki partnereid samadel alustel ning samadeks eesmärkideks.
4. Uuenduslikkus, uued lahendused e
innovatsioon aitab kaasa piirkonna arengule:
- pakkudes uusi lahendusi piirkonna probleemidele,
- andes lisaväärtusi,
- suurendades piirkonna konkurentsivõimet.
5. Mitme sektori ühendus, millega ühise visiooni kujundamisel, strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel tegutsevad
koos:
- erinevate majandussektorite ja huvigruppide esindajad,
- avaliku, era- ja kolmanda sektori esindajad.
6. Võrgustikud institutsionaalsete (Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil),
Eestimaa kohalike tegevusgruppide ning
kohaliku tasandi partnerluse koostöövõrkude loomiseks:

- Euroopa maaeluvõrgustik,
- riiklik maaeluvõrgustik,
- vabatahtlikud võrgustikud.
7. Koostöö, millega rakendatakse kohalike tegevusgruppide ühised koostööprojektid:
- kohalike tegevusgruppide koostööprojektid;
- Leader-lähenemise strateegia kaudu toetuse saajate koostööprojektid.
Need elemendid ongi meie tegevuse
juhtmaterjalideks ning pidevalt kasutuses
tegevuskavade täitmisel ja ürituste korraldamisel. Rõhutaksin veel viimase elemendi
„Koostöö“ teist lõiku, milles on määratletud toetuste saaja prioriteetsus tema liikimelisuse kaudu. See võimaldab kaasata ka
mitteliikmete ühendusi, kuid ühe koostööpartnerina tahame alati näha meie kohaliku
tegevusgrupi liiget.

Uuringute läbiviimise lühikokkuvõte

Vastavalt ekspertide poolt esitatud metoodikale korraldati arengufoorumitel nn
SWOT analüüs, kuigi veidi erinevalt traditsioonilisest lähenemisest. Selgus, et enamikus kohaliku elu edendamise küsimustes,
eriti kultuurilistes ja sotsiaalsetes küsimustes on ühised huvid, mida iseloomustavad
ühised traditsioonid, kohalik identiteet, ühtekuuluvustunne ning ühised vajadused ja
ootused. Selliselt piirkonnaa võrdlusaluseks
seadmine lihtsustab meie piirkonna tugevate
ja nõrgakade külgede, ohtude ja võimaluste
ning piirkonna potentsiaali äratundmist ja
säästva arengu peamiste kitsaskohtade kindlakstegemist.
Majanduslike ühishuvide väljaselgitamine jätkub strateegia ja selle rakenduskava
väljatöötamisel, samas intervjuudes valdade
juhtidega ja vallaametnikega formeerusid
hästi ka arusaamad Leader-lähenemise rakendamise eeldustest ja võimalustest koostöös kohalike omavalitsustega (KOV).
Täna julgeme me juba tõdeda, et uuringute läbiviimisel osalenute arusaamises on
küllaltki selge koha leidnud strateegia üldine põhimõte suunata oma oskused, tahe (ja
ka osa kallist ajaressurssi) tegevustele, mis
suurendavad kohalikku suutlikkust, luues
uusi töökohti ja mitmekesistades elu maapiirkonnas.
Võib julgelt kinnitada osalejate arvamust,
et kogutud materjalid on väga laiaulatuslikud, põhjalikud ning kõiki maaelu valdkondi haaravad. Need materjalid on heaks
abiliseks ka KOV töö korraldamisel, sest
kõigi maaelu probleemide ja eelduste väljatoomisega on ka vallaametnikel kergem
oma tööd teha valdade omavalitsustele pandud kohustuste täitmisel. Eeltoodu tõrjub ka
väite, et oleme oma uuringutes asjata fiksee-

rinud kaaluka osa lahendust otsivaid KOVide probleeme, mis ei ole Leader-meetme
seisukohalt abikõlbulikud, seega Euroopa
Maaelu Arendamise Investeeringute Fondist
vahendeid nendeks investeeringuteks nii
ehk nii ei saa.
Korraldatud üritustel esitatud mõttekäigud, arvamused ja seisukohad on heaks
lähtematerjaliks strateegia koostamisel, mis
võimaldab koostöös lahendada mitmeid
piirkonna olulisi küsimusi.
Esiteks. Tellida uurimistöid nn pehmete
abikõlbulike investeeringutena piirkonna
maaelanikonna kindlakstegemiseks eesmärgiga selgitada välja huvigrupid, kohalike
inimeste potentsiaal jms.
Teiseks. Leida võimalusi, et rakendada
tegevuspiirkonda võimalikult tervikuna hõlmavaid projekte, mis viiakse ellu kohalike
omavalitsuste osalusel. Näiteks kergliiklusteed, mis võimaldaksid kohalikel elanikel tervislikke vabaõhuharrastusi ja ohutut
liikumist üle valdade piiride huviväärsuste
juurde Aruvallast kuni Püünsini või Kaberneemeni ja ka Pranglile ja Naissaarele ning
väikesaartele. Selliste algatuste juures toetame Leader-programmi kaudu planeeringuid,
projekteerimist ja võimalike kaasnevate teenuste käivitamist.
Kolmandaks. Rahastada Leader-meetme
kaudu uuringute ja projektide koostamisi
jms, mis on suunatud nii mõnegi piirkonda
haarava suurema investeeringu tegemiseks
(näiteks kogu piirkonna vanurite ajakohase
hooldekodu rajamise vajaduste ja võimaluste uuringute korraldamine, ühise noorte puhke-, spordi- ja huviala kompleksi rajamise
uuringute tegemine) jms. Kusjuures investeeringuteks saaks taotleda teisi maaelu - ja
säästliku keskkonna arengu tõukefonde.
Neljandaks. Teha ühiseid ringreise nii
Eestimaal kui ka välisriikides, et tutvuda
kohalike tegevusgruppide saavutustega ja
arenguprojektide koostamisega.
Viiendaks. Arendada meile nii vajalikku
seltsielu, mis nõuab tõsiseid pingutusi just
siin suure Tallinna mõjupiirkonnas jms.
Töögrupid ja lõppfoorum andsid eeldatava tulemi visiooni sõnastuseks ja mõttevahetuseks, mille alusel saame täpsustada
prioriteetide grupeeringuid, määratleda tulevased eelseisvad tegevusvaldkonnad/meetmed jms.
Siinjuures kaasame hea meelega ka teid,
lehelugejad, visiooni määratlemisse. Palun
saatke meile oma kommentaarid, märkused
ja ettepanekud, et võimalikult laiahaardeliselt meie ühine seisukoht formuleerida.
Selleks esitan teile tutvumiseks viimasel
foorumil arutusel olnud määratluse.
(järg lk 3)
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Visioon:
Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkond on aktiivse koostöö ja huvide ühitamise tulemusena loonud elukeskkonna, kus
• kohalikud inimesed ja külalised saavad
osa looduse, kultuuri- ja ajaloopärandi rikkalikest võimalustest,
• teenused on kättesaadavad keskustes ja
äärealadel, noortel ja vanadel, omainimestel
ja turistidel,
• inimestel on turvaline elada, aktiivselt
tegutseda ja tahe heakorda pidevalt taasluua,
• kohalikud elanikud järgivad üha rohkem
säästlikku elulaadi,
• lastel, noortel ja lastega peredel on hea
olla tänasel päeval ja väljavaated tulevikuks,
• ettevõtja leiab kohalikke võimalusi tegutsemiseks ja suurendab neid koostööga.
Kokkuvõttes saame lugeda I poolaasta
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töötulemused heaks ning kinnitada, et oleme
õigesti valitud ühise küla- ja seltsielu arendamise tee alguses.
Aasta tagasi alustasime 11-liikmelisena, täna on meid juba 36! Kusjuures lisaks
liikmetele oleme kaasanud oma aruteludesse mitteliikmeid, nagu Prangli Saare
Külade Seltsi, Kaberneeme, Tammneeme,
Leppneeme, Patika, Uusküla jt külaseltside
esindajaid, kes kenasti on heaks kiitnud Lea
der-lähenemise võimalused, kuid kahjuks
liitumisavaldusega ei ole veel meie poole
pöördunud.
Head külaseltsid ja -ühendused, meie uksed on avatud ja soovijail on vaja liitumiseks
täita vaid mõningad formaalsused: korraldada seltsi üldkoosolek, millel võtta vastu
otsus MTÜ Põhja-Harju Koostöökoguga
liitumiseks. Seejärel koostada meie juhatusele vabas vormis avaldus, millel on toodud
kontaktandmed ja lisatud üldkoosleku otsus
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ning seltsi registreerimise B-kaardi koopia.
Avaldus tuua või saata aadressil: Saha tee
13, Loo alevik, Jõelähtme vald 74 201.
Ärgem siis unustagem ka meie kodulehe
www.leaderph.eu külastust, millelt leiate
teabe toimunu kohta, strateegia algmaterjalide väljatöötamiseks ja eelseisvate ürituste
kohta.
Teatage ka meie ja maainfokeskuse üritustest osavõtu soovist.
Kirjutage meile, kas soovite täiendavaid
Leader-lähenemise põhimõtete ja eeliste tutvustamisi veel kord laiemale seltskonnale,
näiteks külavanematele. Oleme vähemalt
paarinädalase etteteatamise korral nõus tulema ning teie ette astuma.
Arno Kannike
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
juhatuse liige

Gruusialased taas Rae vallas
Kesksuvel, 23. juulil külastas Rae Vallavalitsust Gruusia haridusministeeriumi delegatsioon. Rae vallavanem Raivo Uukkivi
andis põhjaliku ülevaate Rae vallast ja tema
arengutest viimase viie aasta jooksul. Samuti
anti külalistele ülevaade valla noorsootööst.
20.–26. juulini toimus Eesti Noorsootöötajate Ühenduse eestvedamisel ja koostöös
erinevate noorsootööd tegevate organisatsioonidega Eesti–Gruusia suvekool. Suvekoolis anti väga põhjalik ülevaade kogu
Eestis tehtavast noorsootööst ja samas andsid Gruusia delegatsiooni liikmed ülevaate,
missugune on noorsootöö nende kodumaal
ja kuidas seda arendatakse.
Delegatsiooni koosseisus oli 14 liiget,
sealhulgas nii tegevnoorsootöötajaid kui ka
ametnikke, laagrijuhte ja kohaliku omavalitsuse noorsootöö eest vastutajaid, kes olid
otseselt huvitatud noorsootööst riigi tasandil
kui ka kohalikul omavalitsuses tehtavast
noorsootööst. Väga palju pakkus grusiinlastele huvi laste suvise vaba aja tegevuse organiseerimine, noorte informeerimine ning
nõustamisalane tegevus.
Anne-Ly Suvi
kultuuri- ja haridusameti
vanemspetsialist
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 14. juuli 2009 nr 20

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine vee-ettevõtja osaühingu
Kalde Vesi tegevuspiirkonnas

Lähtudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse § 14, Rae Vallavolikogu 21. märtsi
2006 määrusega nr 15 kinnitatud Rae valla

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 14. juuli 2009 nr 121

Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste pedagoogide
töötasustamise aluste ning kuupalga
alammäärade kinnitamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2,
“Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 45
lõike 2, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” §
27 lõigete 3 ja 5, “Huvialakooli seaduse” §
12 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 25. juuni
2009 määruse nr 101 “Munitsipaalkoolide
õpetajate ametijärkude palga alammäärade
kehtestamine” alusel
§ 1 Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse
Rae valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused ja kuupalga
alammäärad.
(2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud
ametijärku.
§ 2 Direktorite ja juhatajate kuupalga
alammäärad
(1) Kooli direktori kuupalga alammäär
on:
Põhikoolis
13 000 krooni
Gümnaasiumis 18 500 krooni.
(2) Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal kuupalga alammäär on 11 700 krooni.
(3) Koolieelse lasteasutuse juhataja kuupalga alammäär on 12 600 krooni.
(4) Huvialakooli direktori kuupalga alammäär on 11 600 krooni.
§ 3 Pedagoogide kuupalga alammäärad
(1) Koolide klassiõpetaja ja aineõpetaja,
ringijuhi, pikapäevarühma kasvataja, koolieelikute rühma juhendaja, parandusõppe
õpetaja, huvialajuhi, logopeedi, sporditöö
juhi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi ning koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja ja õpetaja kuupalga alammäärad,
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veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinna reguleerimise korrast, Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 määrusega nr 50 kinnitatud
Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuse hinna reguleerimise korra muutmine,
Rae Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusest nr
533 osaühingu Kalde Vesi vee-ettevõtjaks
määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine ning võttes aluseks OÜ Kalde Vesi 01.
juuli 2009 taotluse nr 8-11/4087, Rae Vallavalitsus määrab.
1. Kehtestada vee-ettevõtja osaühingu Kalde Vesi Jaanivälja tee, Kaasiku tee ja Lepiku
tee tegevuspiirkonnas Rae külas veevarustu-

se teenuse hinnaks tavaklientidele 10,85
krooni/m³.
2. Osaühing Kalde Vesi ei ole käibemaksukohustuslane. Käibemaksukohuslaseks registreerimise korral tuleb esitada
uus hinnataotlus.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Harjumaa 2 korda nädalase vahega,
ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval
pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.

võttes arvesse vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog
9 516 krooni
pedagoog
10 077 krooni
vanempedagoog
11 517 krooni
pedagoog-metoodik 13 908 krooni
(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvale pedagoogile makstava lisatasu alammäärad:
noorempedagoogil
952 krooni
pedagoog
1 008 krooni
vanempedagoog
1 152 krooni
pedagoog-metoodik 1 391 krooni
§ 4 Palga alammäärade rakendamine
(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud palga
alammäärad kehtestatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
vastav kõrgharidus või keskeriharidus.
(2) Pedagoogina töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, palga alammäär on 7 000 krooni
kuus.
§ 5 Lisatasude määramine
(1) Määrata Rae valla üldhariduskoolide pedagoogidele igakuine lisatasu maksimaalselt
500 krooni proportsionaalselt riikliku õppekava õppetundide koormusele.
(2) Määrata Rae valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele igakuine lisatasu maksimaalselt 500 krooni proportsionaalselt ametikoha koormusele.
(3) Allasutuse juhtidel on õigus määrata haridusasutuse eelarve piires:
1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest (asendamine, ühekordsed ülesanded)
mitte rohkem kui 50 protsenti täiendavaid tööülesandeid täitva isiku lepingulisest palgamäärast;
2) ühekordseid preemiaid;
3) koolide direktoritel on õigus määrata lisatasusid pedagoogidele tulemusliku pedagoogilise töö eest kuni 4% ulatuses koolile riigieelarvest eraldatud töötasude kogusummast;
4) ületunnitöö eest.
(4) Asendustasu makstakse vastavalt asendava pedagoogi palgamäärale.
(5) Allasutuse juhtidele võib lisatasusid
maksta vahendite olemasolu korral kooskõlastatult kultuuri- ja haridusametiga järgmiselt:
1) puuduva pedagoogi asendamise korral
vastavalt käesoleva määruse § 5 lõikele 4;
2) ühekordseid preemiaid ja toetusi vastavalt
kultuuri- ja haridusameti esildisele;

3) ületunnitöö eest vastavalt fikseeritud
ja kooskõlastatud tööaja tabelile.
§ 6 Tunnipalga arvutamine
Ühekordsete täiendavate tööülesannete täitmist tasustatakse tunnipalga alusel.
Tunnipalga arvutamise aluseks on kuupalgamäära jagamine vastava kuu tööajanormiga lähtudes pedagoogidele kinnitatud
lühendatud üldtööajanormist, s.o 35 tunnist
nädalas ehk 7 tunnist päevas.
§ 7 Ületunnitasu arvutamine
(1) Arvutatakse töötaja piirkoormust ületavate tundide eest.
(2) Töötajale kinnitatud kuupalgamäär
jagatakse vastava kuu tööajanormiga lähtudes pedagoogidele kinnitatud lühendatud
üldtööajanormist, s.o 35 tunnist nädalas
ehk 7 tunnist päevas ja korrutatakse vastava
kuu töötabelijärgsete ületundide arvuga.
(3) Ületunnitasu lisamäär on:
1) pedagoogidele normkoormusega
18–24 tundi nädalas 75%
2) pedagoogidele normkoormusega 30
tundi nädalas 50%.
§ 8 Tarifitseerimisnimekiri
Kool koostab vallavalitsuse poolt kinnitatud vormi kohase koondtarifikatsiooni
elektroonselt ja paberkandjal ning esitab
15. septembriks ja 15. jaanuariks (muudatuste korral vastavalt nende tekkele) kooskõlastamiseks vallavalitsusele.
§ 9 Rakendussätted
(1) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus, ajalehes
Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
(2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 14. aprilli 2009 määrus nr 114 “Rae
valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise aluste
ning kuupalga alammäärade kinnitamine”
ja Rae Vallavolikogu 12. mai 2009 määrus nr 118 “Rae Vallavolikogu 14. aprilli
2009 määruse nr 114 “Rae valla hallatavate
munitsipaalharidusasutuste pedagoogide
töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine” muutmine”.
(3) Käesolev määrus jõustub 18. juulil
2009 ning rakendatakse 01. juulist 2009.

Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Veigo Gutmann,
vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVOLIKOGU
Jüri, 14. juuli 2009 nr 560

OTSUS

RAE
sõnumid

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõigetest 2¹ ja 3, osaühingu Krovitam
16. juunil 2009 esitatud taotlusest nr 8-11/3884 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu otsustab.
1. Määrata osaühing Krovitam (registrikood 11357768) vee-ettevõtjaks ja
kehtestada tema tegevuspiirkonnaks Kuremäe tee, Jõekääru tee, Roostiku tee,
Hundinuia tee ja Paislehe tee piirkond Patika külas, vastavalt asendiplaanile
lisa 1 ja kinnistute nimekirjale lisa 2.
2. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
3. Käesolev otsus jõustub osaühingule Krovitam teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30
päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann,
vallavolikogu esimees

RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
- järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

Kurna küla Ameerikanurga tehnopargi ja teede detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 18. juuni
2009 korraldusega nr 674 eesmärgiga muuta
12. veebruari 2008 Rae Vallavolikogu otsusega nr 259 kehtestatud Kurna küla Ameerikanurga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
teede ja trassikoridoride asukohta, kruntide
omavahelisi piire ja hoonestusalasid.
Vaskjala küla Lootsi tee 11a ja Kurekaela tee 1 kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 18. juuni
2009 korraldusega nr 673 eesmärgiga muuta 08.05.2007 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 266 kehtestatud Uus-Mustimäe kinnistu
detailplaneeringut kahe krundi osas, määrata
nende kruntide uued ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Rae küla Loode kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 18. juuni
2009 korraldusega nr 703 eesmärgiga muuta
20.10.1998 Rae Vallavolikogu otsusega nr
168 kehtestatud Loode maaüksuse detailplaneeringut ühe krundi osas, määrata selle
krundi uued ehitus- ja hoonestustingimused,
lahendada tehnovõrkudega varustamine ja
haljastus.
Lagedi alevik Lohu tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 02. juuni
2009 korraldusega nr 611 eesmärgiga jagada olev elamumaa kinnistu kaheks, määrata
ehitusõigused, lahendada juurdepääs, tehno-

RAE VALLAVOLIKOGU
OTSUS NR 2

Jüri, 28.07.2009

Valimiskomisjoni tööaeg

Tuginedes kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 19 lõikele 7 valimiskomisjon
otsustab.
1. Määrata Rae valla valimiskomisjoni tööajad
järgmiselt:
19. august–7. september 2009 tööpäeviti kell
15.00–17.00
Reedeti kell 12.00–14.00
8. septembril 2009 kell 15.00–18.00
2. Avalikustada tööajad Rae Vallamajas, koduleheküljel, vallalehes.
3. Otsus jõustub allakirjutamisest.
Tiit Eenmaa,
valimiskomisjoni esimees

võrkudega varustamine ja haljastus.
Veneküla küla Lagedi tee 11c kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. juuni 2009
otsusega nr 556 eesmärgiga planeerida üks elamukrunt ja üks ärimaa krunt turismiettevõtte
arendamiseks, määrata ehitusõigused ja hoonestustingimused, haljastus, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid tehnovõrkudega.
Vaskjala küla Köstrimäe tee 1, Toominga
tee 2 ja 4 kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 14. juuli 2009
korraldusega nr 780 eesmärgiga jagada kinnistud väiksemateks elamumaa sihtotstarbelisteks
kruntideks, määrata uued ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

- järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

Kurna küla Tamme kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 09. juuni
2009 otsusega nr 546. Planeeringu eesmärk
on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu
jagamine 4 ühepereelamu rajamiseks 4-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks, 1-ks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, 1-ks tootmismaa sihtotstarbega krundiks puurkaevu jaoks
ja 1-ks transpordimaa sihtotstarbega krundiks
kruntidele juurdepääsuks.

- järgmiste detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikustamisest
24.08.2009–07.09.2009 Rae Vallavalitsuse maa-ameti ruumides:

Soodevahe küla Voldi tee piirkonna detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 11.08.2009.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on Voldi tee ja selle äärsete äri- ja tootmismaa
kruntide ühendamine üheks ärimaa krundiks,
millele planeeritakse 35 m kõrgust robotiseeri-

tud laohoonet koos väiksema, 15 m kõrguse
hoonega.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult või e-posti aadressil info@
rae.ee hiljemalt 07. september 2009.

- järgmise detailplaneeringu eskiisi
avaliku väljapaneku tulemustest ja
avaliku arutelu toimumisest:

Peetri küla Kuldala pargi mobiilimasti
detailplaneering
Planeeringu eskiisi avalik väljapanek
toimus 29.06.2009–13.07.2009 Rae Vallavalitsuse maa-ameti ruumides. Esitatud lahenduses on detailplaneeringuga planeeritud
Kuldala parki kõrghaljastuse vahele torumast
Tele2 ja Elisa ASi mobiiliside kvaliteedi parandamiseks 3,5G kvaliteetse mobiilside leviga. Planeeringule esitatud vastuväidete
tõttu korraldatakse planeeringu eskiisi
avalik arutelu Rae Vallavalitsuses istungite saalis 25. augustil 2009 kl 16.00. Esitati
ettepanekuid masti mittepüstitamiseks parki
ja selle asukoha muutmiseks ning tunti muret planeeritava mõjust elanikele.

- järgmise detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade tutvustus
27.08.2009 Rae Vallavalitsuses
istungite saalis kl 16.00. Eelnevalt
on võimalik detailplaneeringu eskiisi
materjalidega tutvuda maa-ametis
arhitekti juures:

Karla küla Tallinna ringtee ja Kalmari
tee vahelise ala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. detsembri 2008 otsusega nr 482 eesmärgiga rajada
alale tööstuspark, moodustada uued krundid
ja muuta nende maakasutuse sihtotstarvet,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus ning varustada
krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
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Õpikute ja töövihikute väljastamine
Jüri gümnaasiumis
2009/2010 õ-a
2. klass
3. klass
4. klass
5. klass
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass

17. august
18. august
19. august
21. august
24. august
24. august
25. august
26. august

9.00 – 15.00
9.00 – 15.00
9.00 – 15.00
9.00 – 15.00
8.30 – 12.00
13.00 – 16.30
9.00 – 15.00
9.00 – 15.00

10. klass
11. klass
12. klass

28. august
31. august
31. august

9.00 – 15.00
8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

Iga õpilane (või lapsevanem) laenutab õpikud õppekirjanduse kogust individuaalselt.
1.–9. klasside õpilastele on õpikud ja töövihikud tasuta.
10.–12. klasside õpilastele esitatakse arved töövihikute eest tasumiseks teisel koolinädalal (7.–11. sept). Tasumise tähtaeg 1. oktoober
2009. 1. klassi õpilastele annab töövihikud-tööraamatud klassijuhataja 1. septembril.
Palun õpikute ja töövihikute väljastamise ajakavast täpselt kinni
pidada! Õpikute laenutamine toimub Jüri raamatukogu lugejakaardi
esitamisel!
Lisainfo: tel. 622 4214 või e-mail: liina.hergauk@jyri.edu.ee.

Lastehoid Naljatilk alustab
teist hooaega
Jüris Kasemäe tänaval tegutsev lastehoid
Naljatilk alustas 3. augustil oma teist hooaega. Esimese hooaja lõpupidu peeti juunikuu lõpul Polli loomaaias, kus lapsed said
kätte tunnistuse ja lastehoius tehtud tööd.
Üheskoos peeti väikest piknikku, tänati kasvatajaid ning uudistati erinevaid loomi ja
linde, igale lapsele oli väikeseks üllatuseks
ponisõit. Loomaaia töötaja oskas iga looma
ja linnu juures huvitavaid lugusid rääkida
– tõsi, need köitsid rohkem lapsevanemaid,
aga lapsed said sel ajal mõnusalt loomadele
ise leiba ja porgandeid anda.
Lastehoid Naljatilk avas uksed eelmise
aasta augustis ja on siiani ainus Rae vallas
täispäevahoidu pakkuv lastehoid. Esimese
tegevusaasta jooksul oli meie juures hoiul
kokku ligi 25 erinevaist paigust pärit last.
Kõige kaugem laps sõitis lastehoidu Paldiskist, palju käijaid oli ka Jõelähtme ja Kiili
valdadest.
Paljude laste jaoks on lastehoidu tulek
esimene suurem elumuutus, see on justkui
täiskasvanu jaoks uuel töökohal alustamine. Meie põhiliselt 2–3-aastased lapsed olid
aga väga tublid: mõnel kulus uute ruumide,
hoidjate ja teiste lastega harjumiseks vaid
pool päeva, teine vajas kohanemiseks paar
nädalat. Kui leiti endale sõpru või lemmikkasvataja, möödusid lastehoiupäevad üldjuhul hea tujuga.
Kevadeks olid kõik lapsed kasvanud palju-palju suuremaks, kiiresti arenesid nende
kuude jooksul laste kõne ja igapäevased
oskused, joonistustes ja käsitöödes oli näha
käelist arengut. Kõige väiksemate jaoks oli
suur saavutus, kui tavapäraste mähkmete

Lastehoiu lõpupeol Polli loomaaias oli kokku pea 40 inimest, ühispildil said kokku lapsed, lapsevanemad ja lastehoiu töötajad oma peredega.

asemel õpiti üsna kiirelt potil käima või kui
saadi esimest korda ise riidesse. Paar korda
olid lastehoius ka 4–5-aastased tüdrukud,
kelle vanemad olid pikemal reisil või haiglaravil. Tüdrukud hoolitsesid väiksemate
eest ja tundsid uhkust selle üle, et said olla
samuti justkui väikesed lapsehoidjad.
Oleme väga tänulikud lastehoiu töötajatele, lastele ja lapsevanematele, kes on meie

lastehoidu hea sõnaga toetanud. Soovime
neile lastele, kes lasteaeda lähevad, ilusat
uut õppeaastat ning neile, kes meie juures
käimist jätkavad või uues rühmas alustavad,
ütleme: “Tere tulemast!”
Janno Mikk
OÜ Naljatilk tegevjuht
www.naljatilk.ee
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Kultuurikoja õppereis
Rae kultuurimaja eest otse Peipsi äärde
Mehikoormasse, kus Meeksi vallavalitsus
- Rahvamajas ootas meid lahke pererahvas
ja uhke kohvilaud kohaliku kalatööstuse
suurepäraste suupistetega. Vallavanem Raivo Põhjala tutvustas kohalikku elu-olu ja
selle eripära. Vallas on 700 elanikku, neist
599 olid valimisnimekirjas. Koolis käib 37
õpilast. Lasteaeda ei ole, aga seda asendavad kolm raamatukogu, kus lapsed päeval
aega veeta saavad.. Suvel suureneb elanikkond 3–4 korda. Valla pindala on 140 km²,
aga veepiiri tervelt 110 km. Venemaale on
üle järve kitsamast kohast kõigest 2,5 km.
Elanike põhiline tegevus on kalandus. Äsja
on valminud suur sadam. Eelmisel nädalal
võeti vastu uus kai. Pikaks venitatud territooriumil on kõige suuremaks probleemiks
sisetransport. Rahvamajas organiseeritakse mitmesuguseid traditsioonilisi üritusi ja
tegutsevad ringid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Osavõtt oleks suurem, kui saaks
kindlustada kohale- ja kojuveo. Vald vajab
oma bussi. Spordis on suuremaid saavutusi
jahilaskuritel. Jaanipäeval organiseeritakse
kohaliku eestvedaja poolt jalgrattaralli, mis
võiks jääda traditsiooniliseks iga-aastaseks
ürituseks.
Teel Värskasse Seto Talumuuseumi külastasime ilusat Palusalude taluaeda. Suured eeskujulikult hooldatud muruplatsid
vahelduvad seal loogeliste puude-põõsaste
ja püsililledega kaetud aladega. See aed
oma hooldatusega võiks olla näide eestlaste
töökusest. Kõik tehakse oma perega ja põhiliselt käsitsi kasutatavate tööriistade abil.
Tulemus on suurepärane. Meie grupijuht
Kaja, kellele lillekasvatus on meelishobiks,
ei suutnud end sealt kuidagi lahti rebida.
Värska Tsäimajas tutvusime traditsioonilise Seto köögiga: suuliim + paks pudõr,

Magasiait Põlva Talurahvamuuseumis.

peale rabarberi piirak küümneteega. Seto
Talumuuseumis jagas seletusi giid Külli.
Peale selle, et seal on mitmesuguseid vana
aja asju, elavad talumuuseumis ka koer,
hobune ja kaks kitse. Räästa all kuivavad
kalad. Eeskojas pakub Seto rahvarõivais peremees suveniire ja kudumeid.
Järgmine peatuspunkt on Põlva kultuurikeskus. Maja ja ruumid on suured, valged
ja natuke kõledadki. Kultuurimaja juhatajalt
kuuleme, et populaarsemad üritused peetakse
Põlvas väljas, nagu peatänaval mäest allasõit
mitmesugustel mootorita liikuritel ja muidugi rahvapeod Intsikurmu lauluväljakul.
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AASTAT SINU
KODU HEAKS

Tiiu Võsu
õppereisil osalenu

HALJASTUSTÖÖD

KÕIGE LAIEM PUIDUVALIK EESTIS

• Niitmine ja trimmerdamine
alates 0,25 EEK/m² kord

SUUR VALIK EHITUSMATERJALE

Selle reklaami ettenäitamisel mai lõpuni jaehindadelt allahindlus –10%

PUUMARKETI KAUPLUS RAE TEHNOPARGIS
Sinikivi tee 6, Lehmja küla, tel 6646 930

Õppereisi lõpetasime koolitunniga Karilatsis Põlva Talurahvamuuseumis 1972.
aastal suletud kolmeklassilise kooli ühes
klassitoas. Õpilaste vähesuse tõttu kool suleti ja siinsele 5-hektarilisele territooriumile asutati muuseum. Hooned jäid valdavalt
oma algsesse asukohta, kahel pool künkalt
künkale loolevat vana Võru-Tartu postiteed.
Vaheldusrikkust lisab looduslik Piigaste
oja oma allikaga ja vana vesiveski paisuga.
Omapärane objekt on Põlva maakonna 2165
m² kaart looduses, mida aitavad täiendada
kooliõpilased omatehtud makettidega vanadest hoonetest, sildadest ja isegi raudteest
rongiga.

Väike-Männiku 11 Tallinn tel: 655 9232
Forelli 10a Tallinn tel: 656 3069
Ringtee 37c Tartu tel: 733 7944
Lina 24 Pärnu tel: 444 8087
Rägavere tee 44 Rakvere tel: 324 3926

• Haljasalade, tiikide ja teede projekteerimine
ning rajamine
• Haljasalade ja teede korrashoid aasta ringi
• Piirdeaedade ehitus ja parandus
• Kopatööd
• Konteiner- ja kallurveod ning konteinerite rent
• Kasvuhoonete müük ja paigaldus
• Septikute ja imbväljakute müük ning paigaldus
• Kojamehe- ja koristajateenused
(täislahendused nt: ühistutele, logistikakeskustele)

www.rkmteam.ee info@rkmteam.ee
GSM 5558 3483
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Harjumaa XV memme-taadi
lustipidu

PADISE PITSPALL
„Oh laula ja hõiska!”
ehk ärkamisaegsed laulud-tantsud (19. saj keskpaik – 20. saj algus)

Pidu toimus 27. juunil 2009 Padise vallamaja taga suurel peoplatsil. Osa võttis
27 tantsurühma, laulsid Padise segakoor ja
Memmede ühendkoor. Pidu juhtis Annely
Pakkane, kes vürtsitas peoliste meeleolu
värvikate ärkamisaegsete vahelugemistega.
Lustipeo laule ja tantse saatsid rahvamuusikud. Enne pärispeo algust kimbutas pidulisi
ja laadalisi kerge vihmasagar, aga õigeks
ajaks oli ilm ilus. Ei olnud vihma ega liigset
päikest. Laadal pakuti käsitöö ja suveniiride kõrval ka potililli, maalõnga, Saaremaa
leivatooteid, sinki ja suitsukala. Kes vähegi tahtis, jõudis ära käia naabruses asuvas
Padise kloostri varemetes ja mõisahoone
kunstipoes, kus muu hulgas pakuti omanäolisi Norra kividel naturaalse sambliku
vahele maalitud pilte sepisküünlajalgade
või nagiga. Jürist olid osavõtjateks laulu- ja
tantsuansambel Lustilised, kes seekord esines oma hallpunastes kostüümides, paistes
piduliste kirjus massis väga hästi silma. Peo
lõpul autasustati kollektiivide juhendajaid,
sealhulgas Rae valla tantsujuhti Linda Pihut
ja ansamblijuht Paul Mürkheina.
Tiiu Võsu
üks peo nautijatest.

Kati Murutar

Lustilised paistsid oma ilusates kostüümides väga hästi silma.

MINA, NAINE
25. septembril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Piletid hinnaga 145.-/125.- krooni müügil alates 20. augustist
Rae Kultuurikeskuses
Naine - Ülle Lichtfeldt

Lavastaja - Toomas Suuman
Kunstnik - Kristi Leppik
Muusikajuht - Ahti Bachblum
Liikumine - Kristin Pukka
Lauluõpetaja - Maiken

Kõik mehed on sead, kõik naised on naised.
Õieti sellepärast ongi kõik mehed sead, et naised on vaid naised.
Naised on meestest jumalad loonud. On tõstnud nad isandatena troonile ja toovad neile kingituseks lapsi, lõunasööke, toatuhvleid ja pisaraid.
Mehed ei märka naiste kingitusi.
Nad arvavad, et nõnda peabki. Mees on puuslik – juhm ja tiirane.
Naine teab seda ja ometi kummardab ta ette, heidab rõivad ült, pakub ennast
ja otsib õnne.
Mees on õnnelik oma mehelikkuses. Naise õnn – perekond, lapsed, köök, tolmuimeja ning orgasm on võimalikud vaid koos mehega, läbi tema, tema kaudu. Naise
töö on mehe jaoks vaid mäng. Naise mälestused ja naise vanadus on ainsad, mis
on päriselt tema omad.
Mees haigutab ja planeet pöörab ennast.
Naine karjub ja kaja ei jõua tähtedelt temani.
Ei jõua mitte kuhugi.

Lisainfo tel. 605 6759
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Lagedil rassiti ägedalt
19. juulil korraldas kodukandiliikumise ja ratsaspordi klubi Lagedi Kanged Kargajad Lagedi kiige- ja ratsaspordiplatsil kuuendat
korda rammumehe võistluse. Kokku on Rae vallas rammumehe
võistlust korraldatud juba 16 korda, neist esimesed kümme korraldas MTÜ Jüri Rammumees Jüri alevikus.
Selle aasta üheks eripäraks oli see, et Eesti Professionaalsete
Rammumeeste Ühing pakkus võistluse läbiviimiseks professionaalse peakohtuniku, kelleks oli Marek Tobi. Samuti oli tänavu
tegemist suurima võistlejate arvuga Lagedil.
Pärast korraldajate tervitust, milles anti edasi ka Rae valla volikogu ja vallavalitsuse tervitused, palus võistluse peakohtunik esimese võistleja esimest ala sooritama. Loosi tahtel oli esimeseks
sooritajaks Markus Männik Võrust. Esimene ala oli palgi surumine. Sportlastel, keda oli võistlustules kaksteist, tuli järgnevalt
pealtvaatajatele oma sitkust näidata sellistel klassikalistel rammumeeste aladel nagu traktorikummi kantimine ja betoonist „kohvrite” kandmine ning jõutõmme. Järgnesid Lagedi võistlusele omased
kaks ala: külakiige hoidmine ja saani sikutamine. Võistluse lõpuks
olid jälle kaks traditsioonilist ala: raskuste hoidmine väljasirutatud
kätega ning betoonist nelja erineva raskusega kivi tõstmine veoauto kasti. Kõik neli kivi tõstis veoauto kasti ainult Peeter Aan.
Markus Männik, esimene sooritaja, jagas pärast esimest ala II
kuni IV kohta, oli seejärel kolm ala teisel kohal, kolmel viimasel
alal asus aga võistlust juhtima ning kokkuvõttes võitis, saades aastaks enda kätte võistluste rändkarika, millele on graveeritud kõigi eelnenud viieteistkümne võistluse võitjate nimed. 2007. aasta
Rae Rammumehe võistluse võitja Peeter Aan Tartumaalt Elvast oli
võistluse liider esimesel neljal alal, viimasel kolmel alal saavutas
teise koha ning kokkuvõttes jäigi teiseks. Kolmandaks tuli Renat
Kimmer Tallinnast.
Võistlusalade vahel tutvustas kohtunik-kommentaator Aadi Potter võistluse sponsoreid Nefab Eesti ASi ja AS Kiviluksi. Sportlased ja pealtvaatajad said teada, et Nefab Eesti kuulub Nefab kontserni, mis on Rootsi kapitalil põhinev ettevõte. Tänavu saab Nefab
60aastaseks. Eestis tegutseb Nefab alates 2001. aastast, pakkudes
terviklikke pakendilahendusi paljudele rahvusvahelistele tööstusettevõtetele, eeskätt telekommunikatsiooni- ja masinatööstusseadmete transportimiseks. AS Kiviluks on 100 % Eesti kapitalil
põhinev ettevõte, asutatud 1997. aastal ja toodab mitmesuguseid
ehitus- ning teedeehitusmaterjale, näiteks erinevaid killustikke ja
paekivisõelmeid. Samuti tegeleb ettevõte ehitusjäätmete, näiteks
betoonelementide ja vana asfaldi purustamisega.

MEILE KIRJUTATAKSE
17.–19. juulil Leisi vallas toimunud külapillimeeste kokkutulekul osales Rae vallast külapillimees Helju Täär, kes saarerahvale suupillilugusid esitas.
Eelmistel aastatel on Helju Täär kokkutulekutel
mänginud ka kannelt ja akordionit.
Osalejaile kingiti kokkutulekut meenutav kadakapuust rinnaplaat.

Peeter Aan oli ainuke mees, kes autokasti 180 kg tõstis.
Foto: Raivo Kruuk

Vahekommentaarides tutvustas Aadi Potter, kust võistlejad on
pärit ja milline on olnud nende spordimehetee. Võistluse võitja
Markus Männik pidas esimese rammumehevõistluse 2005. aastal.
Kõige suurema kannapöörde sportlaseteel on teinud Argo Aanurm
Tartust, kes on kaheksakordne noortemeister vibulaskmises ja
nüüd on juba kolm aastat tõsiselt tegelnud rammumehe aladega.
Pealtvaatajate tähelepanu kontrolliks esitas Aadi Potter mõne aja
pärast vahekommentaarides kõneldu kohta küsimusi. Kiiremad õigesti vastajad said väikesed auhinnad.
Ka oli kommentaatoril võimalus platsil olevatele vallalistele neidudele välja pakkuda vallalisi jõumehi, kes võinuks neide kogu elu
kätel kanda.
Pereõde Ly Jõekääral tuli paaril korral esmaabi anda, mis aga ei
takistanud võistlejatel jätkata.
Nii sportlased kui ka pealtvaatajad veetsid Lagedi kiige- ja ratsaspordiplatsil elamusliku pärastlõuna ja ilmgi soosis võistlust.
Aitäh kõigile, kes võistluse kordaminekule kaasa aitasid. Eriline
tänu Rae Vallavalitsusele, Nefab Eesti ASile ja AS Kiviluksile.
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614
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Lastega ujuma!
Maikuu viimastel nädalatel, kui aktiivne
õppeperiood oli möödas, pakkus Rae spordiklubi juhataja Jens Vendel lasteaiale võimalust ujuma tulla. Olime juba eelmisel õppeaastal põgusalt seda kaalunud ja leidnud
siiski, et jäägu basseinilõbud peredele. Miinuseid leidsime enda õigustuseks ka – naisõpetajad versus poisid, tüdrukud versus pikad juuksed jne. On ju ühel emalgi juba kas
või kahe lapsega üsna palju tegemist ujumise, pesemise, saunatamise ja kuivatamisega.
Rääkimata rühmatäiest rüblikutest.
Siiski, meile pakuti väike lahendusepoeg
– ujumistreener. Küsitlesime läbi lapsevanemad, leidsime need viis päeva ja läksime ettevaatlikult, küsimärk pea kohal, Rae
spordihoonesse.
Võib öelda, et meie murepilved hajutas
ääretult heatujuline ja lastega arvestav ujumistreener Teet Daaniel. Ta saavutas rühmatäie 5–6-aastastega kohe hea kontakti. Laste
ujutamise eesmärgiks oli veega kohanemine, ujumise propageerimine ning kehaline
aktiivsus. Esimesed ülesanded olidki veega

harjumiseks: pritsimised ja vees kõndimised, jooksmised, näo kastmised jne. Iga
päev õpetati midagi uut, ka ohtra veega näo
pesemine oli mõne lapse jaoks uus kogemus.
Tund ise kestis 30 minutit, millele preemiaks
lisandus veel 10 minutit suplusaega.
Peaks mainima ka seda, et meie rühmas
oli 15 last ja ujumisel käis kaasas alati 2 õpetajat: üks aitas treenerit basseini äärelt, teine
oli koos lastega vees ja julgustas proovima
kõiki treeneri poolt ettenäidatud ülesandeid.
Nii juhtusidki meie jaoks mitu head asja
korraga: saime spordiklubilt suurepärase
treeneri, lastelt särasilmad ja boonusena
lapsevanematelt väga positiivse tagasiside.
Tagantjärele võib öelda, et lapsed said juurde hea annuse iseseisvust ja ka väike mälutreening käis asja juurde: mis number oli
minu kapp ja kas kõik asjad said ikka kotti?
Viimasel päeval sai iga mudilane ka diplomi
läbitud viietunnise algkursuse kohta.
Hea meel oli näha, et pärast meie treeningut tuli ujuma Vaida lasteaed, järelikult
jätkus ka neil julgust tulla välja sellisele et-

Rae valla noored tõid neli medalit
Eesti meistrivõistlustelt
14.–15. juulil Rakveres toimunud noorte A- ja B-vanuseklassi ehk 1992–1993 ja
1994–1995 aastal sündinud poiste ja tüdrukute kergejõustiku meistrivõistlustel olid
Rae valla noored edukad.
Parima tulemuse, teise koha, saavutas
Tallinna 21. keskkoolis õppiv Järveküla noormees Sten Ütsmüts poiste B-klassi
300 meetri tõkkejooksus ajaga 42,70. Kolmandaid kohti saadi koguni kolm. Isiklikud
rekordid püstitasid nii Tallinna Saksa gümnaasiumi õpilane, ka Järvekülas elav Klarika Kaldmaa tütarlaste B-klassis teivashüppes tulemusega 3.00, poiste A-klassis Jüri
noormehed Tanel Reismann kõrgushüppes
tulemusega 1.98 ja samas vanuseklassis
Kristen Sirak 800 meetri jooksus tulemusega 2.01,25. Kaks viimast tulemust on ühtlasi
ka Jüri gümnaasiumi rekordid.
Lisaks teivashüppe kolmandale kohale tuli
Klarika Kaldmaa neljandaks kolmikhüppes
tulemusega 10.65 ja üheteistkümnendaks
kõrgushüppes tulemusega 1.45.
Neljanda koha saavutas ka Vaida põhikooli neiu Helen Loik tütarlaste B-klassi
odaviskes, kus tema odakaare pikkuseks

mõõdeti 35.14 meetrit. Kaugushüppes oli
Helen üheksas tulemusega 4,83. Muide,
paar nädalat hiljem saavutas Helen Loik
oma vanuseklassis neljanda koha ka Eesti
meistrivõistlustel seitsmevõistluses.
Tütarlaste A-klassis oli Jüris elav ja õppiv Anastassia Gorohova 400 meetris kooli
rekordiga 62,08 viies ja kaugushüppes tulemusega 5.17 kuues.
Viienda koha saavutas ka Sikupilli keskkoolis õppiv Lagedi noormees Kuldar Sirelbu poiste A-klassi teivashüppes tulemusega
3.70.
Tütarlaste A-klassis saavutas Lagedi neiu,
praegu Kadrioru Saksa gümnaasiumi õpilane Hedvig Tõnisson kümnenda koha kuulitõukes tõugates kolmekilost kuuli 10.94
meetri kaugusele. Odaviskes oli ta tulemusega 32.15 üheteistkümnes.
Säravat algavat sügishooaega kõikidele
noorsportlastele!
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

Treener Teet Daaniel (paremal) saavutas
lastega väga hea kontakti.

tevõtmisele. Ettevõtmine see ju oligi – suvi
on peaaegu käes, mis muud, kui emmede-issidega mere äärde omi uusi oskusi näitama.
Aitäh Rae spordiklubile hea pakkumise
eest!
Kristiina Saarik ja Külliki Kajasalu
Taaramäe lasteaia õpetajad

Lasteriiete
ja jalanõude
roheline müük!
Rae kultuurikeskuse suures
saalis toimub 23. augustil kell
11.00–13.00 kasutatud lasteriiete
ja jalanõude müük.
Müüma võivad tulla kõik lapsevanemad, kellel on kodus väikeseks jäänud lasterõivaid ja jalanõusid.
Müüdavad esemed peavad olema terved ja puhtad. Müüjatel palun kohale tulla kell 10.30, et valida endale meelepärane müügilett.
Müügikoht on tasuta!
Ostma on oodatud kõik lapsed
ja vanemad, kellel vaja uueks
kooliaastaks rõivaid ja jalanõusid.

Säästkem loodust ja
hoidkem raha kokku!
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MTÜ Kolmas Tee kutsub
neljapäeval, 20. augustil
kõiki Rae valla peresid kohtuma

ALEKSEI
TUROVSKIGA
Tuntud loomauurija korraldab
tasuta matka ja loengu teemal

REBASED JA JÄNESED –
ISESEISVAD või ISEPÄISED?

Kogunemine 20. augustil kell 14.00
Jüri kiriku juures parklas.
Kiriku juurest tehakse jalgsimatk
Vaskjala vanasse koolimajja, kus kell
15.00 algab Aleksei Turovski ettekanne teemal “Rebased ja jänesed –
iseseisvad või isepäised?” (ilusa ilma
korral hoovil, vihma korral sees).
Järgneb piknik!
Vaata lisainfot www.kolmastee.com
TULE NING VÕTA LAPSED,
SUGULASED JA
SÕBRAD KAASA!

KONTSERT

„Augustivalgus“
20. augustil 2009 kell 20.00
Rae kultuurikeskuses

Esineb meesansambel
Kuldne Õhtupäike ja Sõbrad.
Õhtut juhivad: Johannes Tõrs, Kuuno
Kasak ja Mariin Virolainen

Mati Prits
Õnnitleme 60.,
juubelisünnpäeva
puhul.
Abikaasa, lapsed ja
Seli küla rahvas
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Batuut, kiik ja hobused Lagedil
Lagedi aleviku, Kopli küla ja Ülejõe küla ühisel jaaniõhtul tervitas
kohalolijaid kõigepealt Lagedi alevikuvanem Kai Lasn, kes muuhulgas meenutas mõningaid jaanipäeva vanu maagilisi ja romantilisi
ettevõtmisi, näiteks sõnajalaõie otsimine, mis pidavat tooma rikkuse
majja, samuti jaanikaste tervistav ja ilu andev jõud. Oma tervitused
ütlesid ka Ülejõe küla külavanem Aleksander Torjus ja Kopli küla
külavanem Elena Lomp. Kuna 23. juunil, mil me Lagedil jaaniõhtut
pidasime, oli võidupüha, siis meenutas ajaloolane Sven-Allan Sagris
lühidalt ka seda tähtpäeva. Tervitused öeldud ja meenutused meenutatud, siirdusid Rae valla aukodanik Sven-Allan Sagris ja Lagedi alevikuvanem Kai Lasn koos naaberkülade külavanemate Elena Lombi
ja Aleksander Torjusega lõkke juurde, et süüdata jaanilõke. Päeval
Jüri kirikaias, Vabadussõjas langenute mälestussamba juures jagatud
võidutuli toodi peoplatsile mootorratturite eskordi saatel.
Järgmisena oli peolistel võimalus vaadata Lagedi Ratsaspordikooli
õpilaste esituses ja Ain Undi lavastatud kadrilli. Pärast ratsaetendust
oli ka peolistel võimalus proovida, mis tunne on olla hobuse seljas.
Seda võimalust kasutasid enamasti väikesed peolised. Väikestele
peolistele oli ka batuut, mille juures oli lausa järjekord. Teine koht,
mida väikesed ja noored peolised usinasti kasutasid, oli külakiik. Vahetevahel õnnestus ka vanematel peolistel kiikuma pääseda.
Tantsuks mängis ansambel Detail Ida-Virumaalt. Tantsu vaheaega
sisustasid spordimängud: meestele köie tõmbamine ja suusatamine
ning naistele lõngakera kerimine. Meestele mõeldud aladel lubati
võistlema ka õrnema soo esindajaid. Köie tõmbamise võitiski võistkond Kirsti ja Tütred. Suusatamises võitis ülekaalukalt Tanel Kaasiku võistkond. Lõngakera kerimise võitis Lea Torjus. Lõngakera
kerimisel väärib ära märkimist ka kolmanda koha saavutanud, juba
aastaid pensionäripõlve pidav Silvi Aberut.
Tantsides ja võisteldes möödus aeg kiiresti. Kel oli vajadus ja soov,
sai Signe Klemmi puhvetist kehakinnitust ja keelekastet. Ja oligi aeg
niikaugel, et ansambel kuulutas välja lõpuloo. Kes läks sõnajalaõit

Ja nii süttis jaanituli. Foto: Raivo Kruuk

otsima, kes hommikusel kastel kõndima, kes jätkupidu pidama, kes
koju.
Hea meel on tõdeda, et peolised pidasid end korrektselt üleval.
Tühi joogitaara ja muu prügi pandi enamasti prügikastidesse. Korraldajatel läks järgmisel päeval peoplatsi korrastamine suhteliselt
kiiresti.
Aitäh kõigile, kes jaaniõhtu kordaminekule kaasa aitasid!

Üheskoos on kerge
hingata
Juulikuu algus tõi meie argiellu taas ühe
ilusa elamuse – eestimaalased asusid ühiselt
hingama. Poliitikute pideva üksteise hinge
kinnipigistamise taustal on ühishingamine tõeline pidupäev. Olles viieteistkümnel
laulupeol kaasategijana osalenud, oli seekord tõeline elamus kõike seda vaimustavat
kõrvalt jälgida. Laulupeo rongkäik – sealt
nad tulid lippude lehvides viis ja pool tundi. Tundus, nagu oleks kogu Eestimaa Tallinnasse kokku sõitnud. Ameerika, Kanada,
Inglismaa ja veel paljude riikide eestlaste
kogukonnad ühiselt rivis, isegi ÜRO eestlased olid esindatud ning naabrid Soomest,
Lätist ja Venemaalt. Rahvahulkade rõõmuhõisked, ühine rõõm omakandi inimeste
äratundmisel. Korraldajad püüdsid hiljem
selgitada esimese päeva graafikust väljumist
sellega, et tekkis liiga emotsionaalne side
publiku ja osavõtjate vahel. Tore ju! Me hingame vähemalt kaks päeva ühiselt!
Tuli maavanem Värner Harjumaa esiridades ja siis jäi vaid veidi oodata Rae valla
embleemide tulekut. Ja tulidki! Tore, et meie

valla juhid nii kultuurilembesed on. Raivo,
Enn, Meelis, Heli jt ühises rivis. Kaunites
rahvarõivastes mööduvad kultuurikeskuse,
Jüri gümnaasiumi ja Lagedi põhikooli lapsed. Kollektiivide ridades Kuuno, Linda,
Paul, Juss, Lembit ja veel terve trobikond
valla kultuurielu edendajaid. Tantsupeol
oli südantsoojendav kuulda tänusõnu Linda
Pihu aadressil. Valla tantsumemm üldjuhtide rivis. Kahtlemata on valla kultuurielu
arengule andnud oma osa Siiri, Kaja, Kristi,
Kai jt. Palun vabandust nendelt, keda minu
vana silm ei märganud. Perekonnanimede
lisamise soovitan korraldada perekondlikel
mälumängudel. Üllatav oli tantsupeol näha
kodukoha Kolgaküla rahvatantsijate ridades kepsutamas Tallinna Sadama juhatuse
esimeest Ain Kaljuranda. Kui juba sellisel
tasandil mehed tulevad koos rahvaga ühiselt
hingama, ootab Eestimaad helge tulevik.
Optimistina usun, et meie vallas hingatakse
ühises rütmis järgmise laulupeoni.
Sven-Allan Sagris
Lagedil päev pärast laulupidu

Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi
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Nelja põlvkonna esindajad
laulupeol
Rae vallas on palju laululembeseid inimesi, neist suur osa osales ka tänavusel
laulupeol, kuid märkimist väärivad neli
naisterahvast, kes on pika traditsiooniga
laulupeol esmakordselt korraga esindatud. Neli Kirti, nagu koorikaaslased neid
kokkuvõtvalt hüüavad on alati naerused
Aime, Raili, Vivika ja Lisette.
Vanaema Aime laulab Rae valla kooris aastast 1968, mil loodi Jüri segakoor.
Segakooris on laulnud ka ema Raili, kes
Lehmja koolis õppides igal laulu- ja tantsupeol osales nii laulja kui rahvatantsijana. Hiljem, kui tütred Helena ja Vivika
imikueast väljas, asus Raili tütarde soovile
vastu tulles Jüri Perekoori laulma. Jüri perekoor on loodud 1993. aasta septembris
juhendaja Rutt Ridbeck’i eestvedamisel.
Ema Raili meenutab, et kui Helena lavale kolmeaastaselt laulma pandi, siis
ärevusest, et sõnad meelest läksid, hakkas
tütreke kleiti ülespoole rullima, kolmanda salmi alguseks oli kleidiserv juba liiga
kõrgel.
Tütred Helena ja Vivika on lapseeast
alates üsna professionaalsel tasemel laulnud, mõlemad nimelt Tiia-Ester Loitme
karmi käe all tütarlastekooris Ellerhein.
Vivika lausa 11 aastat, Helena mõned aastad vähem.
„Igal kevadel teatasid tütred, et nii –
nüüd aitab, enam Ellerheina ei lähe, kuid
sügisest oli taas emmel põhjust kolm korda nädalas linna sõita,“ naerab Raili ning
lisab tõsinedes, et eks see oli ikka karm ka,
kolm korda nädalas proovid ja nädalavahetuseti esinemised, sekka laagrid ja välisreisid, kuid sellest hoolimata on Ellerheinas laulmine lastele ikka palju andnud.
„Ja selle kõige kõrval veel perekoor?“
pöördun Vivika poole.
„See oli loomulik, et kui esmaspäeval,
kolmapäeval ja reedel sai Ellerheina proovides käia, siis teisipäeva õhtul läksime
ikka rõõmuga perekoori ka. Kui on ikka
fun, siis sa ei „unusta“ ära, millal lauluproov on ja perekooris on fun laulda!“
Raili tõdeb, et laulmise puhul oleneb
hästi palju dirigendist ja seltskonnast, kas
tahad seal käia või mitte: „Rutil (Ridbeck)
on alati nägu nalja täis, hea on kohe minna
laulma.“
Lisaks õppisid Vivika ja Helena ka kla-

Neli põlvkonda laulunaisi (vasakult) Aime, Vivika, Lisette ja Raili.

verimängu. „Kui ilmusin suusasaabastes
klaveritundi, pani õpetaja mind fakti ette,
et kas suusatad või mängid klaverit,“
meenutab Vivika naerdes. „Sellega minu
pianistikarjäär lõppeski. Helena õppis
kauem.“
Vivika viibis Ellerheina tütarlastekooriga kuu aega Jaapanis. Koduigatsus
oli nii suur, et igakord laulu „Ta lendab
mesipuu poole“ esitades tikkusid pisarad
silma; mida lähemale jõudis päev koju
sõita, seda suurem nutt laulu esitades peale tuli. „Seetõttu ei suutnud Vivika seda
laulu kaua aega laulda,“ selgitab Raili.
Nimetatud laul oli ka tänavuse laulupeo
repertuaaris.
Tänavust laulupidu meenutades lähevad
silmad Kirdi-tüdrukutel niiskeks. „See oli

nii uskumatult võimas tunne! Paljud tuttavad helistasid järgmisel päeval ja tänasid
ilusa kontserdi eest ning rääkisid, et oli
ikka võimas tunne küll, kui murul istudes
altpoolt kätemeri laineid lööma hakkas,“
räägib Raili.
Aime meenutab meeldivalt üllatunult,
et üks esimesi, kes kätemerega publiku
hulgas liitus, oli peaminister ise. „Kunagi on keegi dirigent öelnud, et ainult see
koor hakkab kõlama, kes hingab ühes.
Need , kes on laulnud koos ja kellel tekib
ühine feeling,“ märgib Raili.
„Ühes hingamine!“ hüüatab Aime. „See
ongi ühes hingamine!“.
Tütretütar Lisette käest küsides, et kas
talle laulda meeldib, sain kohe vastuseks
ei, talle meeldivat hoopis kala püüda.
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Suvised kellaajad

1. juunist–31. augustini on Jüri Spordihoone avatud teistel aegadel
E–N 6.30–22.00
R
6.30–15.00
L
suletud
P
15.00–22.00

10 korra kaardid

Kõiki 10 korra kaarte on võimalik osta alates 17. augustist (kuni
kohti jätkub) ning kehtima hakkavad need septembrist (treeningu esimesest tunnist).

august 2009

Meie personaaltreener Marek Sooäär on tagasi

Uusi aegu saab broneerida, kui kirjutate meilile terviseklubi@yahoo.com või helistate numbrile 524 4927.

Tennis

Tenniseväljaku aegu saab broneerida tel. 622 4240.
Kuna soovijaid on palju, palume aeg alati ette broneerida. Kui
olete broneerinud endale aja, aga mängima tulla ei saa, siis palume
sellest kindlasti meid teavitada.

Täiskasvanute ujumiskursus

1. septembrist 2009 algavad taas vesiaeroobika treeningud, treener Maiu Herzmann. Selle treeningu austajaid rõõmustame sel hooajal teisipäeviti ja neljapäeviti kolme treeningajaga 12.00, 17.30 ja
18.45

Sul on võimalus parandada oma ujumisoskust või alustada täiesti
algusest!
Kursus koosneb 12 tunnist (E, K) ning maksab 1080 EEK
Kursusele on võimalik registreerida ka lapsi alates 12. eluaastast.
Juba on võimalik registreeruda 21. septembril 2009 algavatele
ujumiskursustele.
Info ja registreerimine administraatori juures 622 4240.

Laste tervisestuudio

Sportlikud sünnipäevad

Vesiaeroobika

2. septembrist 2009 algavad taas individuaalsed ujumistunnid
kolmapäeviti ja reedeti kell 15.00–16.30 ning võimlemistunnid kolmapäeviti ja reedeti kell 16.00–18.00.
Lisaks alustab septembrist tööd kolm võimlemisrühma:
* beebidele 3–5 kuud ja 6–9 kuud – last arendav võimlemine
* vanuses 3–5 aastat – mudilaste ÜKE treening
Beebide võimlemistunnid toimuvad esmaspäeviti 16.00–17.00.
Väikelaste võimlemistunnid toimuvad kolmapäeviti ja reedeti
17.00–18.00.
Info ja registreerimine telefonil 507 9260.

Shaping

6. septembril kell 16.00 toimub näidis-shaping’u-trenn.
Shaping on treening, kus võetakse läbi kõik lihasgrupid rasvapõletus-sagedusel. Trenn algab soojendusega, põhiosa toimub maas
mattidel ja lõpeb venitusega. Kõik toimub videoprogrammide järgi,
mis annab võimaluse valida endale sobiv koormus. Sobib igas vanuses naistele. Ainult sel pühapäeval treeningtasu 40.- inimene. Tule
ja proovi!

Aeroobika ja pilates

7. septembril 2009 algavad aeroobika ja pilates’e treeningud.
Treeneriks Kristi Pedaru.
Treeningtunnid toimuvad endiselt esmaspäeviti ja kolmapäeviti.
Pilates kell 19.00 ja aeroobika 20.00

Kinkekaart

Müügile saabusid Rae valla Spordikeskuse kinkekaardid väärtuses
250.- ja 500.Tee oma sõbrale sportlik kingitus.

Rannavolle

Alates 25. juunist on võimalik broneerida liivaväljakut 50.tund (hind ei sisalda pesemisvõimalust). Pallilaenutus 25.-

Jüri spordihoone pakub võimalust pidada nii lastel kui ka täiskasvanutel sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida erinevaid saale
ja ujularadu. Ka on võimalus tellida juhendaja, kes aitab mänge ning
võistlusi läbi viia. Avalda oma soov ja spordikeskus koostöös Sinuga
leiab sobiva lahenduse.
Infot ja hinnapakkumist küsige tel. 622 4247 info@raespordikeskus.ee

Peetri Lasteaed-Põhikool

Sügisel avab uksed Peetri lasteaed-põhikool. Seoses sellega lisandub novembrist Rae valda veel üks ilus pallimängusaal, kus õhtuti
võimalik trenni teha. Võtame juba praegu vastu sooviavaldusi õhtuste aegade broneerimiseks. Kõik soovid palume saata e-posti aadressile info@raespordikeskus.ee.

Vaida pallimängusaal

Veel on võimalik rentida Vaida koolis asuvat pallimängusaali.
Laste ja noorte (kuni 22 a) treeningrühmad ning pensionärid
(60 min) E–N kuni 20.00 130.-, R–P 100.Täiskasvanud (60 min)
E–N kuni 22.00 250.-, R kuni 22.00 200.-, L–P 100.Pange oma soovid meile meilile info@raespordikeskus.ee

Kõik kabe- ja malehuvilised

Pakume teile võimalust kolmapäeviti Jüri spordihoones koos
käia.
Kui olete sellest huvitatud, kirjutage meie meilile info@raespordikeskus.ee, et siis juba leppida kokku kindel kellaaeg.

Pensionäride soodusujumine

Esmaspäevast reedeni, ajavahemikul 14.00–16.00 on pensionäridel võimalik osta 1,5-tunnine ujulapääse 20 krooni eest. Sooduspileti
ostmisel on vaja esitada pensionitunnistus.
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Rae rattaretk
Esimene Rae rattaretk sai teoks heinakuu teisel pühapäeval. Korraldajate poolt oli
eesmärkideks seatud sportliku üritusega tähistada Rae valla taasasutamise aastapäeva,
tutvustada rattasadulast valla erinevaid kante,
propageerida jalgrattasporti ja jalgratast kui
liiklusvahendit. Samas peeti silmas ka valla
üritustekalendri rikastamist uue traditsioonilise spordisündmusega.
Seekord oli rada valitud valla põhjapiirkonna teedele ja pikkuseks 30,8 km. Rattaretke rada algas ja lõppes Rae Spordikeskuse
esisel platsil ja läbiti Rae, Peetri, Järveküla,
Lehmja külasid ning Assaku ja Jüri alevikke.
Arvestades valla põhjapiirkonna teede liiklussagedust, toimus rattaretk grupisõiduna,
kolme vahepeatusega. Sõit kestis kaks ja pool
tundi. Jalgratturite gruppi saatsid Politsei Rae
konstaablijaoskonna ja K-grupi vilkurautod.
Ohtlikumaid ristmikke ja ülesõite turvasid K-

grupi liiklusreguleerijad. Saateautos viibis Jüri
tervisekeskuse meditsiinitöötaja.
Vaatamata heitlikule ilmastikule registreerus ja asus auhindu jahtima nelikümmend
ratturit Rae vallast, üks Tallinnast ja üks Saue
vallast. Peaauhindadeks oli välja pandud Rae
Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi poolt
5000-kroonine kinkekaart ja 1500-kroonine
kinkekaart Hawaii Expressilt. Osalejatele ja
korraldajatele temaatilised T-särgid olid Rae
vallavalitsuse poolt. Vastavalt pikaajalise
koostöö leppele oli rattaretke alguseks kohal
jalgrattaid ja varustust müüva Hawaii Ekspressi esindus. Üles seati jalgrattaid tutvustav
näitus ja tehti osalejatele jalgrataste tasuta kiirhooldust.
Sõidu lõppedes kujunes meeleolukaks osavõtjakaartide alusel auhindade loosimine. Seekord naeratas õnn ja peaauhinna, 5000-kroonise kinkekaardi võitis 34nda numbriga sõitnud

RAE SÕNUMID • 15

Kristi Aru Lagedi alevikust, 1500-kroonise
kinkekaarti võitis 20nda numbriga sõitnud
Laura Kiigemägi Peetri külast.
Jalgrattahuviliste seas kujunes menukaks
ülesseatud jalgrattanäitus. Jalgrattureid oli
raja ääres tervitamas külade ja alevike elanikke. See näitab ürituse jätkusuutlikkust.
Rae rattaretke toetasid Eesti Kultuurkapital, Rae Vallavalitsus, Hawaii Express, Rae
Spordikeskus, Jüri Tervisekeskus, Politsei Rae
Konstaablijaoskond, VA Vaheko ja külade/alevike vanemad.
Tänan kõiki toetajaid, korraldajaid, abilisi
ja osavõtjaid, hästi toiminud ja korraldatud
sportliku ürituse eest. Kokkuvõtteks oli kõigil
heameel mõnusalt veedetud tervislikust pühapäevast.
RR korraldajate nimel,
Ado Sepa

Rae vald valdade mängudel kergejõustikus teine!
Juunikuu lõpus toimunud valdade mängudel oli sellel aastal Rae vald suurepärases
kergejõustikuvormis. Noorte, täiskasvanute
ja veteranide tiimi koostöös toodi suurte, üle
10 000 elanikuga valla arvestuses koju teine
koht, kusjuures püüdmatuks jäi seekord vaid
pea iga-aastane ülekaalukas võitja Tartu vald.
Rapla maakonnas Kohilas toimunud kahepäevasel võistlusel osales Rae valla erinevatest nurkadest ligi 20 võistlejat – kõik, kellele
oli oluline oma valla hea nime, kuulsuse ja
au pärast võistelda. Tipptiim tõi koju 18 (!)
medalikohta, neli teist kohta ning hulgaliselt
kohti esikümnes. Valla traditsioonilistele medaliomanikele Mari ja Helen Piirile ja Kalle
Suurekivile ja Alar Lambile lisandusid sel aastal veel kümmekond uut tegijat.
Eriliselt paistis seekord silma noortetiim.
Isegi Rae vallas elavad, aga Tallinnas haridust

omandavad Klarika Kaldma, Sten Ütsmüts,
Kuldar Sirelbu ja Hedvig Tõnisson olid kõik
oma koduvalla eest võistlema tulnud. Esimest
korda üle aastate saavutasid noored omavanuste hulgas ka ühe esikoha, mille tõi Jüri
gümnaasiumi noormees Tanel Reismann kõrgushüppes. Silma paistsid ka Hedvig Tõnisson
kuulitõukes teise ja Klarika Kaldmaa kõrgushüppes kolmanda koha tulemusega.
Taas kord tõi põhilised punktid aga üliedukas veteranide tiim: Uno Roosileht kaks teist
kohta kaugushüppes ja 100 meetri jooksus,
Alar Lamp kolmas koht kuulitõukes ja neljas
koht kettaheites , Kalle Suurekivi kolmas koht
odaviskes ja teine koht kuulitõukes, Mari Piir
esimene koht 100 meetri jooksus, teine koht
400 meetri jooksus ja kaugushüppes, kolmas
koht kuulitõukes, Heigo Saar 3000 meetri
jooksus kolmas koht ning Andrus Konks kau-

Tanel Reismann kõrgushüppel, tulemus 1.96. Foto: Urmas Põldre

gushüppes teine koht.
Täiskasvanute klass on aga ainus koht, millega saame tulevikus võidukale Tartu vallale
vastu hakata. Sellel aastal said medalid Helen
Piir, olles 100 meetri jooksus esimene, kaugushüppes teine ja kõrgushüppes kolmas, ja Aleksei Krainov kettaheites esimesena. Samas on
siin meil veel kõvasti arenguruumi ning kutsun üles kõiki Rae valla elanikke, kes on selles
klassis silmapaistvate tulemustega, endast juba
järgmise aasta valdade mängudeks märku andma. Nii on ka kullasära käeulatuses!
Suur tänu kõikidele, kes kaks kaunist suvepäeva koduvalla eest võistlemisele pühendasid!
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

16 • RAE SÕNUMID

POLITSEITEATED

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE:
8. juunil kella 1.00 ajal tungis tundmatu
isik Rae vallas Vaida alevikus Vana-Tartu maanteel kallale 60-aastasele mehele.
VARGUSED
5. juunil kella 11.30 ja 21.30 vahel varastati Rae vallas Peetri külas Kuldala
teel asuvast elamust sülearvuti, videokaamera, ehteid, neli käekella ja naiste
parfüüm. Varaline kahju 62 000 krooni.
5. juunil vastu 6. juunit kella 14.00 ja
11.30 vahel varastati Rae vallas Suuresta külas eravalduselt kõrgsurvepesur. Varaline kahju 43 500 krooni.
9. juunil kella 9.00 ajal teatati politseile,
et Rae vallas Järvekülas elamu keldrist
on varastatud gaasiküttekatlaid ja radiaatoreid. Varaline kahju täpsustamisel.
1. juulil varastati Rae vallas Peetri külas
pargitud auto katuselt kaks prožektorit.
Varaline kahju on 9 000 krooni.
3. juulil varastati Rae vallas Peetri külas
pargitud auto küljest kaitserauad. Varaline kahju on 5 000 krooni.
15. juulil varastati Rae vallas Lagedi alevikus asuvast poest alkoholi. Varaline
kahju on 1 500 krooni.
21. juulil varastati Rae külas asuva ettevõtte kontorist seif koos sularahaga.
Varaline kahju on 23 000 krooni.
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TURVALISUS /
REKLAAM

KUI SA OLED LANGENUD

• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI
SEKSUAALSE VÄGIVALLA OHVRIKS,

ON SUL ABI SAAMISEKS VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJA POOLE.
NB! Soovijail on vajalik vastuvõtule ette registreerida telefonil 600
6204 (Harju Ohvriabikeskus) või saata kirjalik teade e-mailile: oksana.
sviridenko@ensib.ee
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13–15 Jüri
konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri).
Kontakt: Oksana Sviridenko, Sots. kindlustusameti Harju
ohvriabikeskuse peaspetsialist

AITAN MÜÜA KINNISVARA

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
9. juunil oli Vaidas, Väljaotsa teel asuvas majas suits toas.
12. juunil kõrvaldati Kurna külas takistus teelt.
19. juunil abistati Lagedil Kalda tänaval
kiirabi.
20. juunil põles Raasikul elumaja.
21. juunil põles Lagedil Tooma tänaval
saepuru.
21. juunil põles Suuresta külas saun.
23. juunil likvideeriti õlireostus Vaidas.
23. juunil põles Saula külas Viikingite
küla saun.
2. juulil kustutati Lagedi jaamas põlevad liiprid.
3. juulil põles Peetri külas Salu teel soojak.
9. juulil koristati Jüris Aruküla teel õlireostus.
9. juulil kõrvaldati Peetri külas teele
kukkunud puu.
12. juulil toimus Lagedil autoavarii.
15. juulil põles Kurna pargis auto.
17. juulil põles Jüris Aruküla teel prügikast.
17. juulil kustutati Lagedi jaamas põlevad liiprid.
19. juulil kustutati Peetri külas järelvalveta lõke.
24. juulil oli Vaidasoo külas suits toas.
26. juulil koristati Patikal Vana-Tartu
maanteelt murdunud puu.

Kaili Tamm 56 268 258
66 84 700

Ville Värk

51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee
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REKLAAM
Uued ja kasutatud rõivad
Inglismaalt kogu perele!
Tulge ja külastage meie kauplust
Mõisa tee 10 II korrusel
(Jüri Ehituskaupade majas)
E-R 9-18
L 9-15
www.fairytale.ee
info@fairytale.ee

Puitbrikett otse tootjalt!
25 kg kottides
ühe tonni hind 1950.- ja
neljakandiline 10 kg kottides
alusel 960 kg alus hinnaga 2200.Vedu Tallinnas ja lähiümbruses
tasuta.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Info ja tellimine tel 682 7227
GSM 5661 2555,
info@briketipoisid.ee
www.briketipoisid.ee

soodsamalt parimat
JÜRI KONSUMIS
avatud uus rõivakauplus!
Müügil: *rõivad
*jalatsid
*pesu
*sokid
*käe- ja rahakotid
*ehted ja muud
Valik suur, hinnad soodsad!
AVATUD:
E – R 10 – 18
L
10 - 17

Puitbrikett
aasta ringi
otse tootjalt.
Pakendatult 25 kg kotid,
12 kg kotid ja 1-tonnised Big Bag’id
Info ja tellimine:
GSM 526 0602, Tel 672 5666
info@puitbrikett.ee
www.puitbrikett.ee

*NIITMISTÖÖD*
*OÜ PAKUB MURU NIITMIST,
TRIMMERDAMIST*
Eritellimus
mööbel
Kogu vajalik tehnika olemas, korraKöögid,
esikuja ka
lik
tulemusgarderoobid,
ja kindel kvaliteet.
Teeme
väiksemaid
haljastustöid
ning
kivipuhasvannitoa mööbel, büroomööbel
tust. Oleme avatud osa võtmaks hinnapakkumiste konkurssidest.
*Võimalikud
kokkuleppehinnad!*
Küsi infot: head
56 610
792
Hinnapäringu
või
lisainfo
saamiseks
56 290 229; Tel: 633
3215
võtke julgesti ühendust!
Faks:
633(+372)
32755666 6137 või
Telefon:
e-mail: muruniitmine@yahoo.com
info@uukren.ee
Harjumaa, Rae vald, Jüri

www.uukren.ee

Müüa:

- Kuivi kaminapuid
40 l võrkkottides
- Kuivi 50 cm lepahalge
lahtiselt
- Tooreid lepa- ja kasehalge
(30 cm kuni 50 cm)
- Ümmargust puitbriketti
- Puidugraanuleid
(6 mm ja 8 mm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 524 4969

Üldehitusja remontööd
• Üldehitusja remonttööd
korteritele
eramutele
korteritele
ja ja
eramutele
elektrija santehnilised
tööd
• Elektrija santehnilised
tööd
Küsiinfot:
infot: 5663
0915
Küsi
56 630
915
Tel. 633 3215, faks 633 3275
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee
www.uukren.ee
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REKLAAM

Kennu Mängutuba Jüris
ootab uuel hooajal lapsi
- mängima
- sünnipäevi pidama
- beebide ja väikelaste ringitundidesse

Täpsem info ja registreerimine
tel: 5693 9904
www.kennumangutuba.ee
info@kennumangutuba.ee

KUULUTUSED
Õmblusteenused ja rätsepatöö (rõivaste valmistamine ja parandamine), telefon
+372 5617 6032.

Säästa kuni 70% küttekuludelt! Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,Tel. 666 1355 www.kodukliima.ee

Kõige soodsamad küttepuud! Hinnad
alates 330.-/ruum ja 1050.-/konteiner.
Harjumaal tasuta transport! Tellimiseks
helista 670 7110, 520 0093 või täida tellimisleht internetis: www.puu24.ee

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
www.nagusul.ee Tel. 522 1151.

Müüa saetud küttepinnud hinnaga 280
kr/rm koos kohaletoomisega Harjumaal.
Info ja tellimine 5346 6680 või
www.hirvlisaeveski.ee
Alumiiniumkatuseredelid. Tel 515 9155.
Müüa 4-toaline renoveeritud korter Jüris Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud,
köögis täispuitmööbel koos tehnikaga.
Duširuum ja WC eraldi, lisaks veel saun.
Korteri juurde kuulub ka keldriboks. Maja
ees suur autoparkla. Majas tegus korteriühistu. Katus remonditud, fassaad osaliselt
soojustatud ja renoveeritud, püstikud vahetatud. Trepikodadel uued lukustatavad
turvauksed, fonolukk. Võimalik vahetada
1–2-toalise korteri vastu Jüris või selle lähiümbruses + kompensatsioon.
Info tel. 511 2335.

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.
KIIRESTI MÜÜA soodsalt (peaaegu uued)
KAMINA ja AHJU osad: klaasiga kaminauks, klaasiga pliidiuks koos tuhaluugiga,
klaasiga praeahjuuks, ümarate nurkadega
2 auguga pliidiplaat, tuhaluugid 4 + 2 , 3
siibrit, soojamüüri külge lisamiseks 2 toru
asjade hoidmiseks, 2 resti, muud ahju ja
kamina jaoks mõeldud detailid.(Väärtus
üle 12 000 krooni). Müügihind 6000 krooni. Lagedi, 5660 4264, veinika@hotmail.
com, pr. Lemsalu.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate,
soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon.
Tel. 515 0555.
Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid, seinad ja katused. Tel 501 3305.
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KUULUTUSED

Haara Kahvlist!
Kõht koriseb? Vajad kosutust?
Hommikul, lõunal, õhtul...
Pubi Kahvel pakub Sulle ergutava
kohvi ja hommikusöögi, teeb parima
lõunapakkumise, katab soliidse õhtueine.

Kahvli praad (päevapakkumised)
alates 45.- kroonist.
Korraldame Sinu sündmuse,
pakume catering-teenust ja
ettetellimisel katame Sinu peolaua.

Küsi ka meie kliendikaarti!
Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald
Oleme avatud
E-N 10-19, R 10-22,
L 11-22, P 12-18
tel. 623 2766,
e-post: info@pubikahvel.ee
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