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21. mail 2009 sõlmis Rae vald
lepingu hanke alusel leitud Peetri
lasteaia-põhikooli ümbruse teede
ehitajaga ASiga Talter. Alates 8.
juunist alustatakse objektil teede
ehitustöödega ja samast ajast hakkab kehtima ehitusaegne liikluskorraldus vastavalt allolevale skeemile.
Kuna ehituseks ette nähtud aeg on
lühike ja tegemist vajavad tööd on
suuremahulised, näeb AS Talter ette
ainuvõimaliku lahendusena teede
sulgemist ehitusperioodiks, s.o
kuni 14. augustini 2009. Palume
kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ja jälgida ajutist liikluskorraldust ning arvestada aegsalt ümbersõitudeks kuluva ajaga.
Täname mõistva suhtumise eest!
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Pressiteade:

Euroopa Liidu maaelu arendamise Leader-programmis osalevate Eestimaa kohalike tegevusgruppide ümarlaud toimus
26. mail k.a Roosna-Alliku vallas toredas Kaaruka külaseltsi
majas. Suurepärane, päikesepaisteline, suviselt soe ilm tõi kohale 26-st tegevusgrupist 20, mis on igati kiiduväärt hulk.
Ümarlauas osalenud kinnitasid üksmeelselt vajadust hoogustada Leader-liikumist kui külaelu loovjuure tasandilt
arendajat ning mõelda selles valdkonnas tegutsemist pikemal
perioodil kui 2013. aastani. Selleks peeti vajalikuks jätkata
arutelusid tegevusgruppideüleste probleemide väljaselgitamiseks, seisukohtade väljatöötamiseks ja ühiste koostöövormide
leidmiseks vajalike ametkondade ja riigivõimu struktuuridega.
Mõttevahetuse tulemuste koondamiseks ja arutelude jätkamiseks moodustati 7-liikmeline töögrupp.
Edasiselt on kavas ümarlaudade korraldamise tulemusena
moodustada esindusorganisatsioon, millega jõuda ühiste probleemide tõstatamisega otse Brüsselisse ehk Euroopa Liidu keskusse välja.
Täiendav Info: Anneli Viitkin, tel. 502 6632,
anneli@voruleader.ee
Info EL Leader-programmide rakendamise kohta Eestis:
www.maainfo.ee/leader
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Lapsesõbralik Rae vald
Eesti kohalikud omavalitsused investeerivad lastesse enam kui kunagi varem,
kuid erinevused omavalitsuste vahel on
kuni 5-kordsed. Sellisele järeldusele
tuli uuring, mis analüüsis Eesti kohalike
omavalitsuste lapsesõbralikkust 2008.
aastal.
Kõige enam investeerisid lastesse
2008. aastal Illuka ja Rae vald. Tubliduselt kolmas oli Mustvee linn. Lapsevanematele kõige päevahoiusõbralikum on
Kolga-Jaani vald.
Rae valda iseloomustati kui tüüpilist
kiiresti kasvavat suhteliselt jõuka elanikkonnaga valda. Kiire noorte perede juurdetulek on kasvatanud vajadust lastega
seotud teenuste – lasteaedade ja koolide
järele. Kuigi panustati kõigisse erinevatesse valdkondadesse, siis eriti suuri jõupingutusi tehti 2008. aastal lasteaiajärjekordade vähendamisel. Kõigele vaatamata püsis omavalitsuses nõudlus päevahoiu järele ning lasteaia
järjekord. See oli ka peamine põhjus, miks Illuka vald Rae valda edestas.

EELTEADE

Rae valla VI külade päev

toimub laupäeval, 22. augustil 2009. a algusega
12.30 Kadaka külas.
Kavas:
Avatseremoonia ja valla külaliikumise X aastapäeva tähistamine.
Rae kultuurikeskuse isetegevuslaste kontsert.
Külade ja alevike vahelised sportlikud mängud, viktoriin ja
supisöömine.
Motokrossi demonstratsioonesinemine ja simman.
Avatud töötoad, müügiletid, organisatsioonide reklaami- ja
tutvustusboksid, laste mängu- ja lõbustuskohad.
Sööki ja jooki pakuvad A Le-Coq ja Listok Grupp.
Kutsutud on kõikide külade ja alevike elanikud!

Tammiku pood on taas
avatud
Maikuu viimasel laupäeval avas Tammiku poehoones pidulikult uksed Grossi kauplus. Avamispeole oli kogunenud
tänu suviselt soojale ilmale rohkesti huvilisi. Kõigil kohaletulnutel oli võimalus osaleda loosimisel, kus lihtsale küsimusele vastates võis võita kaupu grill-lihast vaarikatordini,
degusteerida Grossi toidukaupu ja eestimaiseid tooteid teistelt tegijatelt. Avamispäeva puhul olid paljud tooted poes
ostjatele soodsamad.
Grossi toidukauplusi on üle Eesti juba 34.

Rae vallavanem Raivo Uukkivi lapsesõbraliku valla aukirja vastu
võtmas.

Uuring viidi läbi rahvastikuministri büroo ja Tartu ülikooli koostöös.
Uuringu tekstiga saab tutvuda aadressil www.rahvastikuminister.ee.
Liina Kanter
rahvastikuministri büroo
perepoliitika nõunik
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Rae valla kinnisvaraturu ülevaade
R

ae vald on Tallinna lähiümbruse
piirkondade seas kinnisvaraturul
keskmiselt mõnevõrra kõrgemalt hinnatud. Valla suurimaks eeliseks võib pidada
Tallinna lähedust ja head ühendust Tallinnaga. Perspektiivis on seoses Ülemiste
ristmiku ümberehitamisega oodata ka
liiklusühenduse paranemist tipptundidel. Võrreldes Tallinnaga hinnatakse Rae
valla puhul üldiselt rahulikumat ning
turvalisemat elukeskkonda. Puudusteks
võib pidada kohati kesist infrastruktuuri.
Vallasiseselt on kõrgemalt hinnatud hea
infrastruktuuriga Tallinnale lähemal paiknevad asumid (Peetri küla, Jüri alevik,
Lagedi alevik) ja mõnevõrra madalamalt
on hinnatud sisemaapoolne nõrgema infrastruktuuriga osa.

aasta jooksul keskmiselt 25–35%. Halva ligipääsu ja olematu infrastruktuuriga asukohas
on elamud oma hinnast kaotanud isegi üle
50%.

Krundid

semaid asumeid, kus korterelamuid leidub
(nt Lagedi alevik, Vaida alevik, Aaviku küla,
Karla küla), kuid nende osakaal turul on väike. Ka korterite tehinguaktiivsus on drastiliselt langenud – võrreldes aastatagusega umbes 2 korda – ja jõudnud praeguseks tasemeni
ca 10 tehinguni kuus terve valla peale. Jüri
aleviku ja Peetri küla korterite hinnatase on
enam-vähem võrdne ning suurusjärgult võrreldav Mustamäe ja Lasnamäe hinnatasemega, kohati isegi mõnevõrra kõrgem. Vanemate
korterite hinnad jäävad vahemikku 10 000–
16 000 kr/m², olenedes peamiselt korteri seisukorrast ja suurusest. Uute korterite müügihinnad on vahemikus 15 000–20 500 kr/m².
Suuremate korterite pinnaühikumaksumus on
madalam, sellest tuleneb peamiselt ka suur
erinevus toodud vahemikes.

Käesoleva aasta I kvartalis toimus Rae
vallas vaid 3 krunditehingut. Kruntide üldine
hinnatase on suurusjärgus 300 000–500 000
krooni. Parema asukoha ja suuremate (üle
5 000 m²) kruntide puhul võib hinnatase ulatuda ka mõnisada tuhat krooni kõrgemale,
kuid mitte üle miljoni krooni taseme. Lagedal alal ja ilma tehnovõrkudeta kruntide puhul ei pruugi likviidsust tagada ka ülaltoodud
vahemikust madalamale tasemele jääv müügihind. Huvi elamukruntide ostmise vastu on
viimase aastaga ja eriti viimase poolaastaga
selgelt vähenenud, kuna pangad nõuavad
Ühe kuu tehingute arvu ja pakkumiste arvu
hoonestamata kruntide puhul üldjuhul 100%Majad
Järjest raskemaks muutuv majanduskesk- list omafinantseeringu osa ja turul on müügis vahe on mitmekümnekordne. See sunnib
kond pärsib üha enam kinnisvara tehingu- väga palju valmis maju, mis oma hinnalt on müüjaid ka lähitulevikus hindu langetama ja
aktiivsust. Kui 2008. aasta lõpul toimus odavamad, kui ise maja ehitades investeeri- seega võib ka lähiajal oodata hinnalanguse
hoonestatud kinnistutega keskmisest ca 5 ma peaks. Hoonestamata elamumaa kruntide jätkumist. Millal kauaoodatud murdepunkt
korteritete majadeteh kruntidetehingud
tehingut kuus, siis käesoleva aasta esimestel hinnad langesid 2008. aasta jooksul keskmi- saabub ja tehinguaktiivsus tõusma hakkab,
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miste arv on käesoleval ajal kokku ca 280. konda Jüri alevik ja Peetri küla. On ka väikSeega lõhe pakkumise ja nõudluse vahel on
väga suur. Siinkohal tasub märkida, et enaTehingutearvRaevallas
mik pakkumistest on utoopiliste hindadega
120
ega vasta absoluutselt turuolukorrale.
Suurim nõudlus on uuseramute järele hinnaga kuni 2,5 milj krooni ja vanemate majade
järele hinnaga kuni 2 milj krooni, juhul kui
hooned on korralikult renoveeritud. Tasub
märkida, et suuremate majade (200–300 m²)
likviidsus on väga madal, kuna reeglina omanikud ootavad tehingust ca 3–5 miljonit. Selle hinnaklassi juures on ostjate sihtgrupp pea
olematuks kahanenud.
Rae valla elamute hinnad langesid 2008.
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Mänguväljak sai valmis!
28. mail sai Jüri kooli õuel valmis mänguväljak, mille tellija on
MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu. Mänguväljaku rajamist toetasid PRIA ja Rae vallavalitsus.
MTÜ, kes ühendab Jüri keskkooli ja gümnaasiumi lõpetanuid, on
tegutsenud kolm aastat ja selle üheks suuremaks ettevõtmiseks ongi
olnud mänguväljaku rajamine. Algus sai tehtud 2007. aasta detsembris, kui osalesime PRIA külameetme projektikonkursil, ja kui 2008.
aasta kevadel saime positiivse vastuse, algas juba täpsem planeerimine, ehitaja otsimine ja 2009. a talvel algas ehitustegevus. Mänguväljakul on mitmeid atraktsioone, mõni päris pisikestele, mõni
suurematele lastele.
Loodame, et kõik, kes käivad seal oma vaba aega sisustamas,
hoiavad seda kenasti ja septembrikuu algul, kui avame mänguväljaku pidulikult, on see sama niisama ilus kui praegu.
Kaunist suve ja meeldivaid hetki mänguväljakul!
MTÜ juhatus

Kui palju lapsi mahub ühele atraktsioonile?

Ikvart.
2009
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Lipupäev
4. juunil möödus sada kakskümmend viis
aastat esimese sinimustvalge lipu pühitsemisest
ja õnnistamisest Otepääl. Toona õnnistatud lipp
oli esmalt eesti üliõpilaste tunnuslipp, seejärel
eesti rahvuslipp ning Eesti Vabariigi loomisel
kuulutati sinimustvalge värvikombinatsioon
riigivärvideks.
Sünnipäeva üritused kulmineerusid 5. juunil
Otepääl Eesti lipule pühendatud kontserdiga
ning presidendi poolt tuhatkonnale laulu- ja
tantsupeo kollektiivile kingitud lippude merega.
Enne kontserdi algust jõudis kohale ka hommikul Tartust teekonda alustanud hoburongkäik
koos üliõpilastega. Võis märgata, et sajune ja
jahe ilm oli sundinud neist paljusid ohtralt külmarohtu manustama, mis aga ei vähendanud
nende jaoks ürituse tähtsust.
Rae valda esindas vallavanem Raivo Uukkivi
ning kingituseks saadud lippe olid tulnud vastu
võtma Jüri perekoori, tantsrühma Sukad & tagi,
Jüri Gümnaasiumi 3.-4. klasside ja Lagedi mudilaskoori esindajad. Presidendi poolt kingitud
lippe võib näha suvel laulu- ja tantsupeo rongkäigus.

Hoburongkäik jõuab Otepääle. Halva ilma vastu aitab hea tuju ja kesvamärjuke.

Sammud selged, ootavad omavalitsusesindajad oma etteaste algust (meie vallavanem ees vasakul heledas ülikonnas).

Pildike pidulistest.

Lippude meri.
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VALLAVALITSUS
Asendiplaan

RAE VALLAVOLIKOGU
OTSUS nr 533
Jüri, 12. mai 2009

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 Kalde Vesi 23. märtsil 2009 esitatud taotlusest
nr 8-11/1765, ASi ELVESO ja osaühingu Kalde Vesi vahel 23.
aprillil 2009 sõlmitud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni koostöölepingust ning Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu otsustab järgmist:
1) määrata osaühing Kalde Vesi (registrikood 11578759) veeettevõtjaks ja kehtestada tema tegevuspiirkonnaks Jaanivälja tee,
Kaasiku tee ja Lepiku tee piirkond Rae 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 Kalde Vesi teatavaks
tegemisest.
4) käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest.
Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees

Maakond:

Harjumaa

Omavalitsus:

Rae vald

Asustusüksus:

Rae küla

Nimetus:

OÜ Kalde Vesi tegevuspiirkond

Asendiplaani mõõtkava:

1:5000

Katastri aluskaardi nr:

63.842

Märkused:
Lisa 1
Rae Vallavolikogu .... mai 2009 otsusele nr

Koostaja:

........................................./Mart Võrklaev
23. aprill 2009. a.

Leppemärgid:

Lisa 2

Registreeritud katastriüksused

Rae Vallavolikogu 12.05.2009 määrusele nr 533

Maakonna piir
Valla piir

Kinnistute nimekiri
Jrk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aadress/nimetus
Jaani
Niidu
Jaanivälja tee 2
Jaanivälja tee 3
Jaanivälja tee 4
Jaanivälja tee 5
Jaanivälja tee 6
Jaanivälja tee 7
Jaanivälja tee 8
Jaanivälja tee 13
Jaanivälja tee 12
Jaanivälja tee 1
Jaanivälja tee 11
Jaanivälja tee 10
Jaanivälja tee 9
Kaasiku tee 23
Kaasiku tee 21
Kaasiku tee 19
Kaasiku tee 12
Kaasiku tee 17
Kaasiku tee 10
Kaasiku tee 15
Kaasiku tee 8
Kaasiku tee 8A
Kaasiku tee 6B
Kaasiku tee 6A
Kaasiku tee 6
Kaasiku tee 13

Piiriettepanek

Pindala
14714 m²
5089 m²
1634 m²
1510 m²
1507 m²
1502 m²
1505 m²
1710 m²
1563 m²
1575 m²
1567 m²
1646 m²
1563 m²
1566 m²
1565 m²
1548 m²
1594 m²
1243 m²
1819 m²
1416 m²
2321 m²
1366 m²
1394 m²
1378 m²
1548 m²
1312 m²
1282 m²
1423 m²

Katastritunnus
65301:002:0889
65301:002:0891
65301:002:0550
65301:002:0551
65301:002:0552
65301:002:0553
65301:002:0554
65301:002:0555
65301:002:0556
65301:002:0561
65301:002:0560
65301:002:0549
65301:002:0559
65301:002:0558
65301:002:0557
65301:002:0277
65301:002:0276
65301:002:0275
65301:002:0271
65301:002:0274
65301:002:0270
65301:002:0273
65301:002:0268
65301:002:0269
65301:002:0267
65301:002:0266
65301:002:0265
65301:002:0272

Ühiskanal
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Kaasiku tee 11
Kaasiku tee 2A
Kaasiku tee 2
Kaasiku tee 9
Kaasiku tee 7
Kaasiku tee 5
Kaasiku tee 3
Kaasiku tee 1
Lepiku tee 2
Lepiku tee 4
Lepiku tee 6
Lepiku tee 8
Lepiku tee 10
Lepiku tee 12
Lepiku tee 14
Lepiku tee 16
Lepiku tee 18
Lepiku tee 13
Lepiku tee 11
Lepiku tee 9
Lepiku tee 7
Lepiku tee 5
Lepiku tee 3
Lepiku tee 1
Kalde
Lepiku tee 9A
Lepiku tee 9B
Lepiku tee 11A

1900
2142
1765
1426
1923
2905
1453
1272
1318
1497
1675
1852
1926
1836
1691
1732
2769
2127
1444
1949
1256
1670
1440
1323
7650
1606
1942
1603

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

65301:002:0259
65301:002:0254
65301:002:0253
65301:002:0258
65301:002:0257
65301:002:0256
65301:002:0255
65301:002:0252
65301:002:0234
65301:002:0236
65301:002:0238
65301:002:0240
65301:002:0244
65301:002:0247
65301:002:0249
65301:002:0250
65301:002:0251
65301:002:0248
65301:002:0245
65301:002:0241
65301:002:0239
65301:002:0237
65301:002:0235
65301:002:0233
65301:002:0232
65301:002:0242
65301:002:0243
65301:002:0246

jah

jah
jah
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr 117

RAE
sõnumid

Jüri, 12. mai 2009
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
Vähendada kulueelarvet järgnevalt:

Tegevusala
104 Perekondade
ja laste sotsiaalne
kaitse

Artik Artikli nimetus
kel
55
Majandamiskulud

Summa
kroonides
60 000

104 Perekondade
ja laste sotsiaalne
kaitse

MÄÄRUS nr 118
Rae Vallavolikogu 14. aprilli 2009 määruse nr 114
“Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine” muutmine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punktist 5, Rae valla 2009. aasta eelarvest ning
Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab

Summa
kroonides
60 000

1. Muuta Rae Vallavolikogu 14. aprilli 2009 määruse nr
114 “Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine” §
4 lõiget 2 alljärgnevalt:
“(2) Palga alammäär pedagoogina töötaval isikul, kelle
kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, on 7000 krooni kuus”.
2. Käesolev määrus jõustub 16.05.2009 ning rakendatakse
tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2009.
3. Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees

Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees

2. Suurendada kulueelarvet järgnevalt:

Tegevusala

RAE VALLAVOLIKOGU

Jüri, 12. mai 2009

Rae valla 2009. aasta eelarve muutmine

1.
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VALLAVALITSUS

Artik Artikli nimetus
kel
4133 Toetused puudega
inimestele ja nende
hooldajatele

3. Käesolev määrus jõustub 16. mail 2009.

KONKURSS “KAUNIS KODU 2009”
Traditsiooniliselt kuulutas Rae Vallavalitsus 2. juunil heakorrataseme
tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja
heakorrakonkursi “Kaunis kodu 2009”.
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 10. juuli 2009. a.

• 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.

Hindamine toimub järgmistes kategooriates:
• pereelamud (tiheasustuses);
• maakodud (pereelamu hajaasustuses);
• mitmekorterilised elamud;
• ettevõtted, asutused.

Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.

Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus maastikku;

Ootame rohket osavõttu!!!

Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja
ja mälestusesemega.
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VALLAVALITSUS

RAE VALLAVALITSUS
teatab
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Karla küla Roopilli kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 538. Kehtivat valla üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga muuta
kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada 2
elamumaa sihtotstarbelist ja 1 sotsiaalmaa sihtotstarbeline krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus
ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega;
Järveküla küla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailpla
neering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 536. Kehtivat valla üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga muuta
kinnistute olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada
elamumaa krundid ühepereelamute ja ridaelamute rajamiseks ning 1
sotsiaalmaa ja 1 ärimaa sihtotstarbeline krunt piirkonda teenindavate hoonete rajamiseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja
tehnovõrkudega;
Aaviku küla Kuusesalu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 537. Kehtivat valla üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga muuta
kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada 3
elamumaa krunti ühepereelamute rajamiseks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega;
Ülejõe küla Olepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 535. Kehtivat valla üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga muuta
kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, suurendada kolme olemasoleva elamumaa sihtotstarbega naaberkinnistu pinda ning
moodustada kaks uut elamumaa krunti ühepereelamute rajamiseks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega;

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Järveküla küla Sylvia 5 ja 13 kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 534. Planeeringu eesmärk on korrigeerida Rae Vallavolikogu 11.05.2004 otsusega nr 246 kehtestatud Sylvia kinnistu detailplaneeringu lahendust
seoses piirkonnas ühisvõrkude väljaehitamisega. Detailplaneeringuga
planeeritakse ühest kinnistust 2 elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ühe
ühepereelamu ja ühe kahepereelamu püstitamiseks. Elamumaa teenindamiseks on moodustatud 2 transpordimaa krunti;

järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikustamisest 29.06.2009 – 13.07.2009 Rae Vallavalitsuse
maa-ameti ruumides:
Veneküla küla Väljavahi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 02.06.2009.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on raudteeäärse maa-ala
äri-ja tootmismaa kruntideks jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine;
Peetri küla Kuldala pargi mobiilimasti detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 09.06.2009.
Detailplaneeringu eesmärk on püstitada Kuldala parki torumast
Tele2 ja Elisa AS mobiiliside kvaliteedi parandamiseks 3,5G kvaliteetse mobiilside leviga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae
Vallavalitsusele kirjalikult või e-posti aadressil info@rae.ee hiljemalt
13. juuli 2009;

järgmise detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade
tutvustus 30.06.2009 Rae Vallavalitsuses istungite saalis
kl 16.00. Eelnevalt on võimalik detailplaneeringu eskiisi
materjalidega tutvuda maa-ametis arhitekti juures:
Peetri küla Kuldala tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kuldala tee 8 kinnistu
jagamine kaheks erineva hoonestusega elamumaa sihtotstarbega krundiks ühepereelamute ja korterelamu rajamiseks ning moodustatavatele
kruntidele juurdepääsutee ja tehnovõrkude planeerimine ning ehitusõiguse seadmine.

Rae valla taasasutamise aastapäevale pühendatud kontsert toimub
10. juulil kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses.

Esineb:
Tšellokvartett C-JAM (Pärt Tarvas, Villu Vihermäe, Margus Uus, Andres Lend)
kavaga TšELLOPALAVIK
Repertuaari kuuluvad teosed sellistelt heliloojatelt nagu Andersson-Ulvaeus, Lloyd Webber jt
ning ansamblitelt Bon Jovi, AC/DC, Boney M, Status Quo – tuntud palad uues garneeringus,
millele on lisatud palju omapoolset vürtsi. Enamik esitusele tulevate teoste seadetest on tehtud
ansambli liikmete poolt ja mõjuvad värskelt ja uudselt.
Kavas kasutatakse nii klassikalisi kui elektritšellosid.

Kontsert on tasuta!
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Rae kultuurikeskuses tunnustati
valla parimaid õpilasi
3. juunil said vallavalitsuse poolt meenetaldriku “Rae
valla parim õpilane 2009” 215 õpilast.
Just nii palju on meie vallas lapsi ja noori, kes lõpetasid sel
kevadel kooli kiituskirjaga. Loodetavasti tuleb neile põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetajatest veelgi lisa.
Rae Kultuurikeskuses toimunud parimate õpilaste vastuvõtul
esinesid kontserdiga Lagedi põhikooli õpilased õpetajate Silja
Tammelehe ja Liisi Vesselovi juhendamisel. Pärast kontserti said
õpilased koos vallavanema käepigistusega mälestuseks meenetaldriku. Kiidusõnad kuuldud, asuti üheskoos peolaualt head-paremat maitsma. Kuna meie vallas on tublisid õppureid nii palju, et
isegi suur saal neid ära ei mahuta, siis I klassi õpilased said meenetaldriku kätte koolis toimunud aktusel. Samuti kingiti koolides
vallavalitsuse poolt olümpiaadidel ja ainekonkurssidel silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele raamatud.
Rõõmsat ja tegusat koolivaheaega kõigile õpilastele ja õpetajatele!
Kristi Aru
haridusamet

Tunnustava käepigistuse vallavanemalt saab Karoliina Sirel.

Esimese mai mõttetal- Tüdrukute ainepäevad Jüri
gümnaasiumis
gud Lagedi koolis
21.–22. mail toimusid Jüri gümnaasiumis tüdrukute ainepäevad. Kahe päeva
jooksul toimusid erinevad üritused, mis
olid mõeldud tüdrukutele. Esimesel päeval said 1.–4. klasside neiud osa võtta
erinevatest ainetundidest: jooga, muusika trummidel, etikett riietuses, jumpstyle
olid vaid mõned pakutud valdkondadest.
Teine päev oli liikuvam ja tantsulisem.
Päev algas Laura Kärsoni juhtimisel
hommikuvõimlemisega, millele järgnes

line-tants, mida õpetas lastele Marleen
Hiiekivi. Peale lõunasööki seadsime
sammud Rae Kultuurikeskuse poole, kus
tüdrukud said mängida erinevaid seltskonnamänge – arutati lõngakera lahti,
tantsiti limbot ja mängiti ajalehetantsu.
Lõpetuseks tehti pulgakommiga suu magusaks ja jäädi ootama järgmist korda.

Esimese mai mõttetalgud Lagedil.

Esimesel mail kogunes koolimajja paarkümmend inimest.
Tuli nii noori kui ka vanu. Kõik olid valmis esitama küsimusi
ja otsima üheskoos neile vastuseid. Põhiteemadeks olid hariduselu ja ühistegevus Lagedil. Arutelu kulges asjalikult ja
elavalt.
Mõttetalgute lõpus andsid kõik lubaduse midagi ise ära teha
ja panid selle ka kirja, määrates endale kindla tähtaja.
Tore oli kohata vestlusringis Lagedi kooli õpilaste vanemaid ja koos arutada kooli osa üle meie piirkonnas. Rõõmustas nende soov meie väikest kooli aidata nii nõu kui ka jõuga.
Jutuks tulid ka väikese kooli eelised: kõik tunnevad kõiki
ja suhtlevad omavahel; õpetajatel on aega oma õpilasi tundma õppida ja nende huvide ning võimetega arvestada; kõigil
õpilastel on võimalus aktiivselt osaleda kooli üritustel ja tegutseda huviringides.
Kindlasti aitasid mõttetalgud kaasa kokkutulnud kohalike
elanike ühtsustunde suurenemisele. Üksteisest lahkuti huvitavate ideede ja tegevusplaanidega.
Ester Kaidro
Lagedi Põhikooli direktor

Teine ainepäev oli liikuvam ja mängulisem.

Sirle Reinholm
Jüri gümnaasiumi klassiõpetaja
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Puhta Õhu Pidu

Emadepäeva kontsert Lagedi põhikoolis.

Nagu igal kevadel nõnda toimus ka sellel
aastal Lagedi põhikoolis võimas emadepäeva
kontsert ning õpilastööde näitus.
Kontserdi alguses oli võimalik kuulda trummimängu, flöödi- ja klaveripalu. Seejärel esinesid luuletuste lugejad ja tantsijad, laulsid
solistid, ühendkoor, mudilaskoor, poistekoor.
Kindlasti üllatas kuulajaid Lagedi täiskasvanute
koor.
Kontserdi lõpetas kooli näiteringi rahvas
etendusega „Skangpoomijad ehk mida ma küll
teeksin ilma oma Mammita”.
Kontserdi eel müüdi kooli rõõmsavärvilist
lehte Jõgi Jutustab.
Mariina Paesalu

Ökokratt UKO jagab soovijaile lahkest autogrammi.

Jüri gümnaasiumi staadionil toimus 28. mail
Puhta Õhu Pidu, mille rahastajaks on Kohalike
Omavalitsuste Programm.
Pidu vedas ökokratt UKO, kes esitas lõbusaid viktoriiniküsimusi, laulis koos lastega laulu
„Müra pole muusika!“ ning kaasas lapsed suurte ringmänge mängima. Peo raames toimus ka

uue CD “Kiisulaulud” esitluskontsert. Esinesid
Kaari Sillamaa Laste Kaunite Kunstide Kooli
mudilased Kersti Kuuse juhatusel ja Jüri lasteaia
Tõruke mudilased Taimi Soomaa juhatusel. Lastelauludele elas innukalt kaasa Kairit Tuhkanen
alias Niki, kes hiljem ka rahvale esines.
Kohale oli tulnud ca 500 noort.

Rae huvialakooli lõpuaktus-kontsert leidis
aset 22. mail Rae kultuurikeskuses
2009. aasta muusikaosakonna lõpetajad on:
Henry-Mario Hallik–klaveri eriala
Katrin Leppik– kandle eriala
Evert- Daniel Paananen– klaveri eriala
Kristel Roots – plokkflöödi eriala
Maia-Liisa Teearu–klaveri ja plokkflöödi eriala
Mariam Tkatš– klaveri eriala

Hetk Lagedi põhikooli näiteringi etendusest ”Skangpoomijad”.

Rae huvialakooli tänavused lõpetajad ja
õpetajad.

Memme-taadi klubiga Peningi dendropargis

Lagedi põhikooli õpilastööde näitus.

27. mail külastasime Peningi dendroparki,
kus 2,5 hektaril kasvab 700 liiki puid, põõsaid ja 1500 püsilillesorti. Pargi rajasid kunagise Udara kõrtsi maadele Irma Tungal ja
Aksel Kurt 20 aastat tagasi. See on üks Eesti
väiksemaid ja nooremaid dendroparke, pealegi looduslikult sellisele pargile ebasoodsas
kohas, kus temperatuur langeb talviti madalale ja lumi püsib kevadieti kaua maas. Nii on
viimane talvgi kahjustanud paljusi elupuuliike, värvides nad roostekarva. Huvitavad on
pargis punaselehelised tammed ja Ungarist
toodud ussikujulised kuusevormid. Augustis

pidavat pargi peatee ääres õitsema 80 sorti
flokse, mida spetsiaalselt vaatamas käiakse.
Õieilu ei ole siin ainult vaatamiseks: aias on
60 mesipuud ja mesilased pidid siin elama
talve üle ilma lisasuhkruta. Meile korraldas
ringkäigu ja pidas huvitava vestluse taimedest ning nende raviomadustest härra Aksel
Kurt. Vaateid ei suutnud oluliselt segada
meid juba teist korda ekskursioonil tabanud
vihmasagar.
Tiiu Võsu
üks osavõtjatest
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1. juulil kell 19.00
Lagedil

Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis

ESINEVAD:

Nørre Hostrup´i rahvatantsijad Taanist
Lagedi laulukoor
Meesansambel „Kuldne õhtupäike“
Lauluansambel ja tantsurühm „Lustilised“

Info tel. 6056759
http://kultuur.rae.ee/

Külade ja alevike vanemad pidasid aru
algus Rae sõnumid nr 5
Käesoleval, 2009. aastal jätkuvad tegevused
jätkusuutliku arengu ja vanemate informeerituse
tagamisel, oma liikmete ja teiste vallakodanike
nõustamisel. Ettepanekute kaudu valla järgmise
aasta eelarve menetlusse jätkub tegevus külade
ja alevike huvide ning vajaduse kaitsmisel. Seltsi tegevuse paremaks avalikustamiseks on alates
selle aasta algusest kõik infotundide protokollid
valla kodulehel soovijatele külaliikumise nimetuse all kättesaadavad. Esmakordselt saime
käesoleval aastal valla kodulehele (külaliikumise alla) üles riputada külade/alevike aasta tegevuskavade koondi. Kahjuks ei avalikustanud
kõik külad oma tegevusi, ei oleks õiglane mõelda, et neis midagi ei tehta. Probleeme on endiselt
külades ja alevikes aastakoosolekute ning arengukavade koostamise korraldamisega. Vastavalt
ametijuhendile on külade ja alevike vanemad
ning eestseisused valimiseks nõusoleku andmisega, võtnud endale kohustuse külaelanike ees
nende tegevuste korraldamiseks. Jätkuvad vanemate kohtumised vallaametnikega infotundides.
Nende kohtumiste eesmärgiks on saada vahetut
informatsiooni valla ametite ja ametnike tegevusest ning puutepunktide ja võimaluste leidmine
külaelu paremaks korraldamiseks. Tahe selleks
on olnud mõlemapoolne.
Märtsi lõpus toimus seltsi korraldamisel Rae
ja Jõelähtme valdade külade/alevike vanematele

eelmise aasta lõpus ärajäänud ohutusalane koolitus. Selle tulemusel sai Rae vald juurde 21 ja
Jõelähtme vald 2 tunnistusega ohutusalast asjatundjat. Huvitavaid ja asjalikke koolitusi on toimunud ja toimumas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning MTÜ Kodukant Harjumaa
korraldamisel. Oleme nendes ühed aktiivsemad
osalejad. Siiski võiks koolitustel aktiivsemalt
osaleda külade/alevike vanemate kõrval eestseisuste liikmed ja teised asjast huvitatud külaelanikud. Info koolituste kohta on vanemate kaudu
kättesaadav. Laiapõhjaline koolitustes osalemine
tagab ühe või teise külaliidri lahkumisel vajaliku
info säilimise külas/alevikus ega tule jälle kõike
otsast alustada.
Ees on suvi ja tulemas mitmeid huvitavaid
tegemisi. Maikuu viimasel päeval toimub Kiili
vallas MTÜ Kodukant Harjumaa järjekordne
maapäev. Maapäeval viiakse läbi MTÜ Kodukant Harjumaa üldkoosolek. Vastavalt maikuu
infotunni otsusele esitab meie selts seekord
MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liikmekandidaadiks ka oma esindaja. Jaanilaupäeval süüdatakse Jüri kirikuaias Vabadussõjas langenute
mälestussamba juures koos vallavalitsuse ja
kaitseliidu esindajatega külade/alevike võidutuled. Heinakuu 12ndale kuupäevale on kavandatud korraldada Rae rattaretk. Eesmärgiks on
tähistada sportliku üritusega Rae valla taasasutamise aastapäeva, tutvustada rattasadulas valla
erinevaid kante ja propageerida jalgrattasporti

ning jalgratast kui liiklusvahendit. Loodame sellega rikastada ülevallaliste traditsiooniliste ürituste nimistut. Traditsiooniliselt toimub juulikuu
viimasel või augustikuu esimesel nädalavahetusel küla ja alevike vanemate õppeekskursioon,
tutvumaks teiste piirkondade külaliikumise
tegevuste ning saavutustega. Käesoleva aasta
augustikuu teisel nädalavahetusel toimub Tartumaal Rannus vabariiklik maapäev. Meie seltsil
on kavas osaleda kaheksaliikmelise esindusega.
Augustikuu eelviimasel laupäeval on toimumas
valla kuues külade päev. Tegevused külade päeva heaks kordaminekuks käivad juba mitmendat
kuud. Seekord on enda tutvustamiseks saanud
õiguse Kadaka küla, seal need külade päevad ka
toimuvad. Kavakohaselt toimub samas valla külaliikumise kümnenda aastapäeva tähistamine.
Sügisperioodil on kavas korraldada valla külaja alevikevanematele ning eestseisuste liikmetele juhtimisalane koolitus. Seoses kärbetega ei
ole valla eelarves rahalisi vahendeid väikelaste
jõulupakkideks, seega ei kavandata juba aastaid
toimunud väikelaste piirkondlikke jõulupidusid.
Toimeka aasta valla külaliikumises lõpetame
juba traditsioonilise külade ja alevike vanemate
aastalõpu nõupidamisega.
Ado Sepa
RVAKS juhatuse esimees
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Toimetuse postkasti saabus allolev kiri, mille avaldamiseks palusime
ka teise osapoole kommentaari juhtunule:
Minuga juhtus 25. mail šokeeriv
intsident:

Helistasin 25. mai hommikul veterinaararstile, kes tegutseb Jüri alevikus
Ehituse 6. Leppisime kokku, et saan oma
taksiga jutule sama päeva õhtul kella
17–19ni. Taks käis nabasonga lõikusel ja
vaja oli niidid eemalda. Olen ise meedik
ja olin valmis seda protseduuri ise tegema, kuid kahjuks oli Välek, nii on taksikutsu nimi, selle ettevõtmise vastu.
Telefoni teel püüdsin selgitada, et võib
juhtuda, et tuleb teha rahustav süst, sest
koer on nõus seina mööda üles ronima.
Vastuseks sain väga kärkival toonil manitsuse, et iga pisiasja pärast ei hakka
küll süsti tegema. Vastasin, et olen ka
seda meelt ja tore, kui ilma hakkama
saame.
Läksin siis Välekiga kella viieks loomakliinikusse. Vastu võtsid mind seal
üks väga lahke ja viisaka olemisega
tädi, kes teretas rõõmsameelselt, ja teine
vähem viisakas tädi, kes istus laua taga
toolil ja ei teretanud. Ütlesin selgituseks,
et helistasin hommikul ja tulin niite välja
võtma. Mulle anti suukorv ja paluti koerale panna. Tuli välja, et see vähem viisakas tädi oligi veterinaar. Pobises omaette, et ei tea, miks oli vaja nelja-aastasel
koeral nabasonga lõigata. Vastust ta oma
küsimusele ei oodanud, asus asja kallale.
Nii nagu aimasingi, tegi Välek selle suhteliselt keeruliseks. Ta rapsis ja rabeles.
Üritasin selgitada, et koera jaoks on isegi
tavaline küünte lõikus nii võimatu missioon, et viimasel korral pakkus arst ise
rahustavat süsti. Selle peale ründas veterinaar mind, et mida ma õige mõtlen,
mis süsti ja tundus, nagu oleksin süüdi,
et koer nii neurootiline on. Karjus, et
tema on professionaal ja 30 aastat koeri
pidanud, kuidas ma julgen oma arvamust
avaldada, miks ma teda ei usalda.
Välek võeti minu sülest ära, minule
käratati (!), et mina mingu ruumist välja.
Mina loomulikult keeldusin. Kuri tädi

ähvardas, et mingu ma sinna tagasi, kus
operatsioon tehti, ise samal ajal juba tegutses koeraga.
Niidid said välja. Püüdsin rahulikuks
jäädes lepitust otsida ja selgitada, et ei
tahtnud kedagi solvata ega mingit pahandust. Minule tundus, et arst ründas mind
ja oli väga käre, kuid tema teatas, et tema
ongi selline. Viisakas tädi üritas ka rahulikult midagi siluda, kuid “arstitädi” teatas, et mingu mina kohe sealt minema,
muidu ta ei garanteeri, mis juhtub. ...???
Järele hõikas, et võtku ma veel endale
taks...ei tea, mis ta sellega mõtles.
Võtsin automaadist raha ja läksin tagasi. Tädi oli veel väge täis. Panin raha
lauale ja ütlesin, et professionaal võite
küll olla, aga klienditeenindusest ei tea
te midagi.
Ta kärkis mulle midagi hoogsalt vastu,
vaatasin, kuidas pääseda.
Oleksin selle loo jätnud enda teada,
rääkinud siin-seal tuttavatele, et milline
lugu minuga juhtus, kuid 26. mai hommikul hambaarsti kabineti ukse taga istudes sattusin jutustama ühe keskealise
prouaga. Peale hirmsate üleelamiste kunagisest hambaarstil käigust sain teada,
et ka temale ja tema kiisule oli sama veterinaari juures sama vääriline kohtlemine osaks saanud.
Keldrikabinetis olid olnud arstiproua
isiklikud suured koerad, kes kiisu olemise väga ebamugavaks tegid. Suhtumine
ja suhtlemine oli olnud samas stiilis nagu
minule ja Välekile osaks langes.
Loo moraal võiks olla, et ole viisakas
klienditeenindaja.
Tihti kohtab meedikute poolt sellist
üleolevat suhtumist. Inimesed, ärge kartke arste, olgu nad looma või inimese
omad. Teie olete klient/patsient, teil on
õigus viisakale teenindusele. Olgu arst
või kassiir, klienditeenindajad on mõlemad!
Riin Närjussoo

Lp. lehelugejad, kliendid, ajakirjanikud!
Käesolevaga soovin omalt poolt selgitada kahetsusväärset intsidenti, mis leidis aset 25. mail
käesoleval aastal. Kuna eelkõige on tehtud antud
juhul etteheiteid mulle kui klienditeenindajale, siis
pean vajalikuks ära mainida, et hoolimata üldlevinud väitest “klient on kuningas” peab kliendi ja
klienditeenindaja vaheline aktsepteerimine toimima
siiski mõlemapoolselt. Selle juhtumi puhul oli tegu
kahjuks olukorraga, kus klient üritas loomaarstile
peale suruda oma (inim)meditsiinialast pädevust,
omamata antud juhul selleks vähimatki õigustust.
Mõistan täiesti, et lemmiklooma tervisehädad mõjuvad häirivalt ka omanikele ning muudavad omaniku
tihti ärritunuks või kergesti erutuvaks, ent taoliste
emotsioonide väljaelamiseks on teised kohad ja teised olukorrad. Inimeste ning loomade ravimine on
mõnevõrra erinevad tegevused, mille käigus mitmed
tegevused (nt narkoos, lõikused, patsiendi psüühika) ja nende mõju ei lange üks-ühele kokku. Mis on
sobiv inimestele, ei pruugi sobida koertele ja vastupidi. Seetõttu leian, et minu käitumine loomaarstina
oli antud olukorras pädevuse piires ja kvaliteetne
ning loom sai vajamineva abi ilma probleemide ja
tüsistusteta kätte. Samuti üritasin ka klienditeenindajana olla maksimaalselt mõistev ja rahulik, hoolimata kliendist, kes oma ilmselget muret ja erutust
tol momendil kahjuks minu peal välja elada üritas.
Seetõttu ei näe ma ka vajadust kommenteerida
süüdistusi stiilis “kärkimine”, “ründamine”, “viisakusetus”, kuna nagu eelnevastki võib mõista, siis
oli klient tol momendil endast väljas ning looma
terviseprobleemidest tingitud mure tõttu ei suutnud
olukorda adekvaatselt ja kaine mõistusega hinnata.
Kõigile loomaarsti juurde (olgu siis minu või mõne
teise spetsialisti) minejatele soovitan aga säilitada
külma närvi - inimene, kes teie loomaga tegelema
hakkab on oma ala professionaal ning teab, mis antud situatsioonis tema patsiendile kõige parem ravi
on. Seetõttu ei ole põhjust ka muretseda või asjatuid
intsidente tekitada, kuna loomad tajuvad oma omanike tundeid ja emotsioone väga hästi ning peremehe-perenaise ärevus kandub üle ka loomale ning
muudab tolle ravimise mõnevõrra keerulisemaks.
Kersti Heinmäe

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

Kruusa, killustiku,
(täite)mulla ja liiva müük
koos transpordiga.
Info tel 5565 7090.
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Lagedi põhikooli lahtised meistrivõistlused males 2009
25. aprillil korraldati Lagedi põhikoolis
viiendat aastat järjest maleturniir. Turniir toimus jüripäevaürituste ajal kooli lahtiste meistrivõistluste nime all. Maleturniiri peakorraldaja
oli Lagedi põhikool koos maleringi ja abivalmis
lastevanematega. Malevõistluse eesmärk oli
Rae valla koolide kuni 18-aastastele õpilastele võistlusvõimaluste pakkumine. Eesmärk oli
anda võistluskogemusi ka algajatele, I-II klassi
õpilastele.
Turniirile oli kutsutud osavõtjaid veel Mustamäe Laste Loomingu Majast ja Nõmme Noortemajast. Turniiri kõige nooremad mängijad
olid Lepistiku lasteaia-algkooli lasteaiarühmast
ja I klassist, samuti Lagedi põhikooli I klassist.
Vastaseid jätkus igale vanusele ja tugevusele.
Seekord püstitati osavõturekord - 46 mängijat.
Imekspandav oli, et kõik kutsutud külalismängijad olid kohal. Vanematelgi jätkus entusiasmi
veeta kaunis kevadpäev lapsega malevõistlusel.
Seekordsel turniiril oli Lagedi põhikool esindatud 16 mängijaga, Rae vallast tulid võistlema
veel üheksa mängijat, kellest neli olid Lagedi
põhikooli endised õpilased. 16 osavõtjat oli
Nõmme Noortemajast ja viis Mustamäe Laste
Loomingu Majast. Mängiti Šveitsi süsteemis
viis vooru, ajakontrolliga 15 minutit mõlemale
vastasele. Nagu näitab praktika, on ühepäevaseks turniiriks selline ajakontroll ja mängupäeva pikkus optimaalne. Noorimatele osavõtjatele
käib pikem võistluspäev lihtsalt üle jõu.
Lagedi põhikooli lahtistel meistrivõistlustel
2009 saavutas esimese koha täiseduga Andree
Porila Jüri gümnaasiumist, teine oli Kristjan
Ainumäe Gustav Adolfi gümnaasiumist ja kol-

mas Kristen Sekk Lagedi põhikoolist. Nelja
punktiga. Kristen Sekile kuulus ka Lagedi põhikooli parima mängija karikas. Kolm esimest
kohta jäid Rae valda. Võitjatele järgnesid Oliver
Kilk ( TNNM), Klim Gusarov, Daniil Mölder
(MLLM) ja Riivo Rohi (Kiili gümnaasium) samuti nelja punktiga.

Turniiri eriauhindade võitjad: parim neiu
– Eelika Esvald (TNNM), parim 8-aastane mängija – Daniel Tuhkanen (TNNM), parim 10aastane mängija - Oliver Kilk (TNNM), parim
12-aastane mängija – Klim Gusarov (MLLM),
parim 14-aastane mängija – Riivo Rohi (Kiili
gümnaasium.), parim 12-aastane neiu – Kristiina Paju (TNNM). Lühikesel Šveitsi turniiril on
vähe võimalusi, et mõnd juhuslikku eksimust
järgnevalt heastada. Lühike ajakontroll ei sobi
ka kõigile mängijatele.
Tahaks veel kord rõhutada, et see turniir on
korraldatud oma valla lastele ja pakub mängurõõmu ka algajatele maletajatele. Rae vallast

tulid kohale siiski ainult malega tõsisemalt
tegelejad. Rõõmustavalt arvukalt olid esindatud Lagedi põhikooli I ja II klass. Loomulikult
nõuab see ka vanematelt abi. Vaatepilt klassitäiest lastest malelaudade taga vaikuses pead
murdmas ja kelladega toimetamas aga korvab
nähtud vaeva.
Peale karikate oli Rae vald võistlejatele välja pannud hulgaliselt meeneid. Auhinnalauda
täiendas raamatutega Lagedi põhikooli lapsevanem ja Lepistiku lasteaia-algkooli lapsevanem
hoolitses, et kõigi turniirist osavõtjate energia
saaks taastatud kommiasendajatega. Suur tänu!
Pärast kolmandat vooru oli oodatud lõunapaus - kõiki osavõtjaid kostitati kohalike kondiitrite küpsetatud pirukate ja AS Loiri Pagari
traditsioonilise maletordiga. Lõunale järgnes
traditsioonide hulka kuuluv meeleolukas ühispildi tegemine. Pildil on kõik osalised: mängijad, kohtunikud, lapsevanemad, organisaatorid.
Koolis oli stendidel väljas eelmise nelja aasta
ajalugu - turniiride tabelid ja ühispildid.
Nõmme Noortemaja lapsevanemad olid
väga üllatunud ja tänulikud, et sellist turniiri
korraldatakse ja et nende lastel oli võimalus turniiril osaleda.
Nagu ikka malevõistluste ajal oli ilm ka seekord soe ja päikesepaisteline. Tõeliselt õnnestunud malepäev! Suur tänu Rae vallale, Lagedi
põhikoolile ja lapsevanematele, kes abistasid
turniiri korraldamisel ja kel oli võimalust tulla
võistlejatele kaasa elama! Kohtumiseni Lagedi
maleturniiril 2010!
Viive Tutt
Maleõpetaja

Jüri gümnaasiumi poistelaager
õppeaasta lõpul kooli kevadlaagris. Tänavu otsustas algklasside
õppetool korraldada esmakordselt 1.–4. klasside poistelaagri, mis
toimus 21.–22. mail Kloogaranna noortelaagris. Laagri korraldamise
eesmärgiks oli pakkuda poistele erinevaid tegevusi: sportida, õppida
skauditarkusi, saada teada tulega seotud ohtudest, nautida seiklust ja
põnevust. Poistelaagri avamisele olid kutsutud külalised Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolist ning koerte esinemist jälgiti suure
põnevusega. Nagu poiste puhul oodata oli, pakkus neile kõige rohkem huvi sportlik tegevus ja erinevad seiklusmängud, mille korraldajateks olid külalised Põhja-Eesti Päästekeskusest ning Eesti Skautide
Ühingust. Kaks laagripäeva möödusid hoogsalt ning meie laagrikavast ei puudunud ka traditsiooniline matk ning lõkkeõhtu koos grillimisega. Laagri lõpurivistusel olid 155 poissi ühisel arvamusel, et
soovivad järgmisel aastal taas osaleda poistelaagris. Seega laager
õnnestus. Tänan kõiki õpetajaid ning külalisi, kes pakkusid poistele
köitvat ja mitmekesist tegevust ning sellega laagri õnnestumisse oma
panuse andsid.
Liidi Mehide
Jüri gümnaasiumi klassiõpetaja

Poistelaagri avamisele olid kutsutud külalised Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolist.
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Tõrukese lasteaia sportlik maikuu

Üle-eestilistel lasteaedade spordivõistlusel saavutasid lasteaed Tõruke lapsed IV koha.

Sportlik merepäev Valkla rannas.

Tõrukese lasteaia maikuu oli täis mitmesuguseid spordiüritusi. Tänu meie
tublile liikumisõpetajal Eha Tammele
on laste spordihuvi ja saavutused märgatavalt tõusnud.
Mai alguses osalesid vanemate rühmade lapsed juba kaheksandat korda
spordiklubi Audentes poolt korraldatud üle-eestilistel lasteaedade spordivõistlustel. Pinget jätkus mitmel alal:
teatejooks, kombineeritud teatevõistlus,
köievedu ja tüdrukute osavusvõistlus.
Sel aastal saavutas meie võistkond IV
koha 31 osalenud lasteaia seas.
Kogu lasteaia kevadise spordipäeva
korraldasime läbi Jüri gümnaasiumi
staadionil, kus hüpati kaugust, visati sabapalle ja selgitati kiiremaid jooksjaid.
Enamikul jagus jõudu ka suure staadioniringi läbimiseks. Kõik osalejad said
medalid ja jagati ka diplomeid.
Juba teist aastat esindavad lasteaeda
tõelised autospordi harrastajad. Maikuus
toimunud koolispordi meistrivõistlustel
kardispordis saavutas meie lasteaia kasvandik Georg Kõss I koha meistrivõistluste teisel etapil. Tõrukese lasteaed aga
tunnistati kardispordis parimaks lasteaiaks ja teda autasustati uhke karikaga.
Maikuu lõpus toimub lasteaial tradit-

siooniline sportlik merepäev Valkla rannas. Tegemisi jagus ja ilm soosis lapsi
täiega. Soe päike, puhas liiv ja võrratud
võimalused mitmesugusteks liikumisteks – tõeliselt mõnus lõpetus pingelisele õppeaastale.
Epp Puström
Tõrukese lasteaia juhataja

Georg Kõss saavutas I koha koolispordi meistrivõistluste teisel etapil
kardispordis.

Oli huvitav, oli lõbus, oli äge ja nii palju kommi sai!
Just niimoodi iseloomustasid lastekaitsepäeva naerusuil lapsed,
kui nad lahkusid Rae kultuurikeskuse saalist, kus toimus 1. juunil
suur „Mängupõrgu“.
Sellel päeval pakuti lastele võimalust mängida, arutleda, arvata,
laulda kui vaja, hüpata, teada tähestikku peast, argumenteerida ja
mida kõike veel…
Igale lauale oli asetatud mäng või mitu, mängida sai üksinda, kahekesi, meeskonnaga, aja peale ja lihtsalt proovida, mis välja tuleb. Kui
mänguisu vahepeal ära kadus, võis joonistada selleks ettenähtud paberitele seintel või jälgida laval
toimuvat koolidevahelist „Eesti
mälumängu“. Seekord osutus
küll võitjaks Jüri gümnaasiumi
Mängupõrgu üritukuueliikmeline võistkond, kuid
sel andis Jüri gümkõik võistkonnad olid tublid ja
naasiumi 11. klassi
võit tuli väga napilt.
Väga populaarseks osutusid
esindaja Katrin Lepkohaletoodud diskomatid. Muupik Rae vallavalitsuse
sika saatel pidid lapsed õiges
sotsiaalameti esindataktis ja õigele kohale hüppama.
Poiste seas oli väga popp laevajale Maret Mäevälide pommitamine, mida tavalile üle koolikaaslaste
selt paberil mängitakse. Veel sai
poolt kogutud väikenooleviskes kätt harjutada, aja
peale puslet kokku panna, binseks jäänud riided,
got mängida ja twister’dada. Iga
et neid läbi sotsiaalmängu võitja sai võitjakleepameti abivajajatele
su. Kel kleepse kokku juba üle
kümne, sai auhinna.
peredele jagada.
Ka kõige pisemad lapsed võisid bowling’ut mängida ja Lotte

Rae vallavalitsuse sotsiaalameti esindaja Maret Mäeväli ja Jüri
gümnaasiumi 11. klassi esindaja Katrin Leppik.

doominot kokku panna, liiklusmärke õppida ning keksu hüpata.
Tegevust kõigile ja kõiges, keegi ei igavlenud, kahju ainult, et aeg
nii ruttu lendas.
Anne-Ly Suvi
noorsootöötaja
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Lagedi põhikool osales jälle keskkonnaprojektis „Ökokratt”
Aprilli- ja maikuus võtsid paljud Eestimaa
koolid osa keskkonnaprojektist „Ökokratt. Selle
aasta teemaks oli „Müra pole muusika“. Lagedi
koolis on projekti eestvedajaks kunstiõpetaja ja
kunstitööde tegemise kaudu jõudsid õpilased
meid ümbritsevate müraprobleemideni. Sellel aastal valmisid õpilastel pildid ja plakatid
teemadel „Linnulaul on muusika kõrvadele“,
„Loodushääled“, „Jalgratas auto asemel“, „Müraallikad Lagedil“, „Linnakära“, „Müra minu
ümber“, „Muusika pole müra“ jne. Kunstiringis
valmisid müraraamatud ja hoiatavad märgid
müratekitajatele. Need kõik olid vaatamiseks
välja pandud kevadisel õpilastööde näitusel.
Sealt ei puudunud ka fotostend. Stendil olid
pildid teemal „Mürarikas koolitee“. Kanalisatsiooniehituse tõttu on Lagedil sel kevadel palju
müra ja kooli tulemine on üsna stressirohke.

Lagedi lapsed oma kooli ümbrust koristamas.

Igal aastal oleme teinud kooli ümbruse koristamise päeva. Kõik andsid ka sel aastal oma
panuse, et kooli ümbrus oleks lapsesõbralik
ja kaunis. Kooli juures tahavad paljud Lagedi
elanikud käia vabal ajal oma väikeste lastega
jalutamas.

Keskkonnaprojekti toetavad eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Nende juhendamisel kirjutati
kirjandeid teemal „Müra pole muusika”. Kirjandite kirjutamise protsessis mõtlesid õpilased
veel kord läbi „Ökokrati” käesoleva aasta teema
ja tulid üpriski huvitavatele järeldustele.
Riina Noor
projektijuht

Mis on müra, mis vaikus?
Kõige õigem oleks alustada sellest, mida defineeritakse vaikusena. On see linnamüra puudumine? Või on see puhkus inimeste häältest?
Võib-olla on see hoopis hetk, mil sa ei kuule
muusikat või oma mõtteid.
Inimene vajab vaikust, milline see ka poleks,
oma mõtete mõtlemiseks, mõned õppimiseks,
mõned lugemiseks. Mõnedel on raskusi auto
juhtimisega, kui pole vaikust. Mõni ei suuda
keskenduda lugemisele, kui on taustamüra.
Vaikus on iga inimese enda asi, kui imelik see
ka ei tunduks. Näiteks, kui oled tunnis ja teed
tööd, vajad vaikust. Mõistad seda ajana, mil
keegi klassis ei räägi, võib-olla kuuled väljast
autohääli ja ukse tagant koridoris samme või
kellegi jutuajamist, aga seda on vähe, et see sind
segaks. Mõni peab vaikuseks absoluutselt igasuguste häälte puudumist, hetke, mil võid kuulda
ka oma kõige tasasemat hingamist või kuuseokka kukkumist.
Mis on müra? On see linnahääled või inimeste jutt? Võib-olla on see muusika või oma
mõtted. Taas sõltub vastus sellest, kellelt küsida. Tegelikult on raske midagi kindlat müraks
nimetada. Mõnele inimesele ehk meeldibki, kui
ta kuuleb automootorite lärmi, inimeste samme

Külade/alevike jaanituled 2009. a
Vaida alevik
Vaidasoo küla
Suursoo küla
Seli küla
Aruvalla küla
Urvaste küla
Limu küla
Salu küla
Kurna küla
Lagedi alevik
Veneküla
Kadaka küla
Rae küla
Patika küla

22. juuni 2009.a algus kell 19.00, Andres Kaev
22. juuni 2009. a algus kell 20.45, Kaia Pilvik
22. juuni 2009. a algus kell 19.00, Taivo Laherand
22. juuni 2009. a algus kell 19.00, Mati Prits
22. juuni 2009. a algus kell 19.00, Ardi Mitt
23. juuni 2009. a algus kell 20.00, Sulev Aaslaid
23. juuni 2009. a algusega kell 20.00, Priit Põldmäe
23. juuni 2009. a algusega kell 20.00, Meeli Paluvits
23. juuni 2009. a algusega kell 19.00, Katrin Laurberg
23. juuni 2009. a algusega kell 20.00, Kai Lasn
23. juuni 2009. a algusega kell 18.00, Ramses Alliksoo
23. juuni 2009. a algusega kell 18.00, Marju Lutt
23. juuni 2009. a algusega kell 20.00, Jaan Hiio
23. juuni 2009. a algusega kell 20.00, Margus Vain

NB! Külade/alevike vanemate kontaktandmed: www.rae.ee, külaliikumine.
Traditsiooniline külade ja alevike vabadustule tõrvikute süütamine, koos kaitseliitlaste
rivistuse ja lillede mälestussambale asetamisega toimub 23. juuni 2009. a kell 18.00 Jüri
kirikuaias, Vabadussõjas langenute mälestussamba juures. Külade ja alevike esindajatel palume tõrvikud kaasa võtta.
Ado Sepa
RVAKS juhatuse esimees

ja hääli, valju muusikat.
Oletame, et sul on mõni tähtis kontrolltöö,
näiteks matemaatikas. Õpetaja kirjutab tahvlile,
mida pead tegema pärast kontrolltööd. Järsku
märkad, et kriidi krigin segab sind ja ei lase korralikult mõelda. Võib-olla unustad mõne tähtsa
reegli või kirjutad midagi, mida sa absoluutselt
ei mõelnud. Sellel hetkel võtad kriidi häält kui
müra. Samas hetk hiljem kuuled kusagilt oma
lemmiklugu. Äkitselt tuleb sulle see ununenud
reegel meelde ja sa märkad paari viga, mis ennist
tegid. Nüüd ei sega kriidi krigin sind, pigem aitab, ja sa ei defineeri seda enda jaoks kui müra.
Nii et tegelikult on kõik kinni situatsioonis.
Järelikult ei saa müra võtta kõigi inimeste jaoks
ühe mõõdupuuga, sest sama kontrolltööd võib
teha laps, kes eelistab kriidi häält muusikale.
Samamoodi saab ka ühte heli mõista mitut
moodi. Oletame, et olid Internetis ja kuulsid
mõnda head lugu. See meeldis sulle ja sa tahtsid seda veel mitmeid kordi kuulata. Järgmine
päev oled kodus ja pea valutab ning kuuled seda
lugu raadiost. Sel hetkel tunnetad kaunist muusikat kohutava mürana, mis su peavalu veel hullemaks teeb. Nüüd on Su lemmiklugu äkitselt
ebameeldivaks lärmiks muutunud.
Sama lugu on koolikellaga. Kui kell heliseb
tundi, on see äärmiselt ebameeldiv, jube heli,
mida nimetatakse müraks. Kui oled klassis,
ootad aga juba järgmist kellahelinat, mis tooks
vahetunni. Sellist helinat sa enam müraks ei
tembelda.
Nii et mina järeldan järgmist: kindlaid helisid
ei saa müraks nimetada ja ei ole ka kõigile inimestele sobivat vaikust. Kõik on kinni inimestes
endis, tuleks lihtsalt teistega rohkem arvestada.
Liis Kass,
Lagedi Põhikooli 7. klass
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KLUNKER 2009

XVI Rae valla laulu- ja tantsupeo ”Mina, meie ja meri” avasid Jüri gümnaasiumi orkestri trummarid palaga ”Intermezzo”, õpetaja Kuuno
Kasaku juhatusel.

Mart Selding tantsurühmast Sukad & Tagi pakkus välja rollid vahetada, kuid Kaja Kalmer Rae perekoorist tegi ettepaneku vanade
liistude juurde jääda: tantsijad tantsigu ja lauljad laulgu. Taamal
õpetajate kapell ja orkester.

Klunkeril olid esindatud kõik valla laulukoorid: Jüri segakoor,
Jüri perekoor, Rae kammerkoor, Jüri gümnaasiumi vilistlas-, mudilas- ja lastekoor, Lagedi kooli mudilas-, laste- ja poistekoor ning
Lagedi laulukoor.

Tantsu lõid naisrühm Jüri Marid, segarühm Sukad & Tagi, tantsurühm Lustilised, Jüri gümnaasiumi 1. ja 2. klasside tantsulapsed,
3.–4. klassi tantsurühm ja noorterühm, Rae huvialakooli 7. klassi
rahvatantsurühm, Tõrukese, Taaramäe ja Pillerpalli lasteaedade
tantsulapsed ning külalisesinejatest naisrühm Loolill, segarühm
Tontar.

Klunkeri traditsioon kasvas välja Taaramäe lasteaia kiigepidudest
ning sellest tekkis mõte korraldada folkloorsete tantsude, laulumängude ja laulude õpetamisega pidu lastele, mis sai teoks 1993.
aastal.

juuni 2009
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Üllatuslikult siiski hakkasid lauljad tantsima. Rae kammerkoor üllatas publikut huvitava tantsuetendusega.

22. juunil
Lehmja tammikus

12.00 jaanipäevalaat
Rae hooldekodu ees oleval platsil

Laadal esinevad Rae valla isetegevuslased
Lastele sõit elektriautodel, batuut, ponisõit, karussell, mängutelk.
Lastega mängib PIPI
Grillitelk, burgerikohvik, suhkruvatt, jäätis jpm.

19.00 jaaniõhtu

Esinevad Rae kultuurikeskuse rahvatantsijad

ansambel LAINE
Tantsuks mängib ansambel VALIK
Südaööl TULE-SHOW
Esineb

Mängud, võistlused suurtele ja väikestele
Lastele sõit elektriautodel, batuut, ponisõit.
Grillitelk, suhkruvatt, jäätis jpm.

Rae Rattaretk
pühapäeval, 12. juulil 2009
Start ja finiš Jüris, Rae Spordikeskuse esisel platsil.
Päevakava:
11.00 - 12.00 Kogunemine, jalgrataste ja varustuse ülevaatus,
registreerimine.
12.00 - 16.00 Rattaretk valla põhjapiirkonna teedel 30–35 km, koos
kolme vahepeatusega, grupisõit.
16.00 - 18.00 Kokkuvõtete tegemine, autasustamine, osavõtjatele
ühine supisöömine, jalgrataste näitus.
18.00 - 21.00 Simman kõigile.
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Klunkeri kordaminekule aitasid kaasa Linda Pihu, Rutt Ridbeck,
Kristi Toomra, Paul Mürkhain, Hairi Laurand, Silja Tammeleht,
Alice Pehk, Kuuno Kasak, Erika Põlendik, Maria Tiro, Siiri Laid,
Maiu Aadli, Taimi Soomaa, Epp Puström, Eha Pomerants, Urve
Muna, Kairi Vainult, Tuulike Seljamaa, Heli Kensap, Kristiina Saarik, Külliki Kajasalu, Siiri Villido, Ülle Alliksaar, Esta Tetsmann,
Külli Põdra, Rae vallavalitsus, Madis Võrklaev, Eventech OÜ,
vallaasutus Vaheko, Jüri raamatukogu, Rae hooldekodu, A-Telgirent.

Laupäeval 18. juulil toimub

Järveküla ja Assaku
PEREPÄEV
Algus 16.00 ASSAKU VESKI juures
Kavas:
jalgpall ASSAKU vs JÄRVEKÜLA
jõumeeste proovilepanek
maitsvama suupiste konkurss
võistlusmängud suurtele ja väikestele.

TULGE KOGU PEREGA!
Jälgige reklaami külade infotahvlitel
Info 5645 3652 ja 5664 2725

Peaauhinnaks 6500-kroonine (tehase hind) jalgratta kinkekaa
rt ja lohutusauhindadeks 75 temaatilist T-särki.
Osalema lubatakse jalgratturi loaga alates 12. eluaastast, loata alates
15. eluaastast, kiivri kandmine kõigil kohustuslik. Kolmandik rajast
paikneb kruusateedel.
Korraldaja: Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Rae Vallavalitsus, Hawaii Express,
Rae Spordikeskus, Politsei Rae konstaablijaoskond, külade vanemad.
Täpsem info: 5645 0014, adosepa@hot.ee ja www.rae.ee, alates
25.06.09.
Korraldaja jätab õiguse vajadusel päevakava muuta.
RVAKS juhatus
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Jüri gümnaasiumi spordipäevad innustasid õpilasi sportima
R

ae valla aasta suurimatel koolispordipäevadel osales sel aastal
kahe päeva jooksul muljet avaldav hulk
õpilasi, kokku 662 õpilast. Tegemist oli
Jüri gümnaasiumi kevadiste spordipäevadega 1.–11. klassidele. Hiigelvõistluste
ettevalmistamine algas nädalaid varem,
kui hakati koostama esimesi kavasid, mis
sadadel õpilastel võimaldaks staadionil
kuni kümnel alal korraga võistelda.
Nii jõutigi selleni, et 1.–4. klasside spordipäevadel võisteldi korraga kahes kaugushüppekastis, kahes palliviskesektoris ning ka
mõlemal staadionisirgel 60 meetri jooksus. Lisandus veel ühe staadioni ringi ehk 330 meetri
jooks 3.–4. klassidele ning vabatahtlikult joosta soovinud noorematele.
5.–11. klassides oli aga alade spekter tunduvalt laiem: kuulitõuge, kaugushüpe, kõrgushüpe, 60, 100, 400, 800 ja 1000 meetri jooksud.
Kokkuvõttes igale vanusele neli ala.
Peale varahommikust rivistust alustati kibekiiresti võistlusaladega, et enne kella kahest
bussi kõik valmis jõuda. Väikeste spordipäeva
tasavägisemad alad olid 60 meetri jooks ja pallivise, kus mitmes vanuserühmas läksid esikohad jagamisele. Näiteks teise klassi 60 meetri

jooksu võitsid Brigitta Markus ja Mark-Andreas Jaakson ajaga 9.90, 3.–4. klasside poiste
palliviske aga 47 meetriga Mihkel Ludvi ja
Timo Lainevool.
3.–4. klassi poistest oli kanget Vestmanni-Piibelehe kangutamist Sander Arumägi ja
Marko Mändla vahel: 60 meetrit läbiti võrdse
ajaga 9.10, Sander viskas palli 43 meetrit ja
kaugushüppes võitis Markot vaid ühe sentimeetriga tulemusega 3.85. Samas Marko võitis staadioniringi jooksu ajaga 1.01,80.
Esimeste klasside tulevikulootustest oli
poistest stabiilseim Morten Karja ja tüdrukutest Joanna-Britt Metsar. Teise klassi poistest
ühtlaseima kõrge tasemega paistis silma Sander Mägi ja tüdrukutest Desiree Himuškin.
Suuremate spordipäeva naelaks kujunes
9.–11. klasside kõrgushüpe, kus kooli parim
hüppaja Tanel Reismann üritas korrata kooli
rekordit. Seda kogunesid vaatama kõik, kellel
oma võistlust parasjagu käimas polnud. Siiski, superklassi võidutulemus 1.90 jäi rekordile
seekord veel 5 cm alla.
Spordipäevadel võisteldi innukalt ja rõõmuga, millest annavad tunnistust silmapaistvad
ja säravad tulemused. Näiteks 9.–11. klasside
poistest võitis 1000 meetri jooksus Kristen Si-

Brandon Bogatšov, Grete Ly Jõgisoo ja Heleanor Kala väikeste spordipäeval.

rak ajaga 2.51,7, Mikk Kajasalu võitis 100 m
ajaga 12,0, tüdrukute 800 meetri jooksu võitis
Gerli Rosenfeld ajaga 3.10,0, 7.–8. klasside
poistest saavutas Karl-Sander Saarik 100 m
12,5, Siim Viigand kaugushüppes 5,35.
„Kõige enam jäin rahule sellega, et selline
üritus toimus ja loodan, et sellest saab traditsioon,“ kommenteeris spordipäeva Heidy
Siirak, 2.b klassi juhataja. „Väga rahule jäin
õpilastega, kes oskasid hästi käituda ja nautisid osavõttu,“ lisas ta.
Liidi Mehide, 4.c klassi juhataja lisas:
„Spordipäev täitis oma eesmärgid, lapsed olid
rõõmsad ja rahul.“
Suurepärast tööd tegid võistluse päeval kõik
vabastatud õpilased ja õpetajad, kes olid kohtunikeks. Alad kulgesid igati sujuvalt, mikrofonis kommenteeriti võistlust põnevalt, sekretariaat autasustas usinalt kümneid võistlejaid
ja peale tehnika toimimise tagamise kirjutas
IT-juht ülinobedalt protokolle. Suur, suur tänu
kõikidele korraldajatele! Ilma teieta poleks nii
silmapaistvat üritust toimunud!
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht
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POLITSEITEATED
KEHALINE
VÄÄRKOHTLEMINE:
2. mail kella 21.00 ajal teatati politseile, et Rae vallas Salu külas
tungis tundmatu mees kallale 66aastasele mehele.
VARGUSED
6. mail varastati Rae vallas Peetri
külas asuvast büroohoonest viis
sülearvutit ning sularaha. Kahju
on 66 000 krooni.
7. mail kella 9.00 ajal teatati politseile, et Rae vallas Vaskjala külas
on Milgi tänaval asunud eramust
varastatud kaks rahakotti. Varaline kahju 14 100 krooni.
13. mail kella 8.00 ajal teatati politseile, et Rae külas on varastatud suures koguses laudu. Varaline kahju 9 000 krooni.
29. mail varastati Rae vallas Jüri
alevikus asuva maja trepikojast
jalgratas. Varaline kahju on 10
000 krooni.

TURVALISUS /
REKLAAM
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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

NUHJA TALL KUTSUB
Laste ja noorte suvelaagrid Nuhja Tallis!

Laager kestab pühapäeva õhtust reede õhtuni. Hind 2000.*Võimalik tulla ka päevastesse laagritesse!
(ilma ööbimiseta)

1 päeva hind 300.-

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
2. mail olid Tartu maanteel Patika
küla kandis mullikad teel. Koristati surnud loomad ja katkised
autod.
9. mail likvideeriti värvireostus
Peetri külas Läike teel.
11. mail likvideeriti avarii tekitatud
reostus Tartu maanteel.
13. mail toimus põleng Venekülas.
14. mail toimus põleng Mõigus
Tartu mnt 119.
15. mail põlesid Lagedi raudteejaamas liiprid.
17. mail põles kuur Pajupea külas.
17. mail põles abihoone Patika 3
A/Ü territooriumil.
22. mail põles veoauto Assakul.
24. mail toimus Vaida viaduktil
avarii.
27. mail toimus avarii Rae külas.

Laagrivahetused:
14.–19. juuni, 12.–17. juuli, 19.–24. juuli, 2.–7. august.
* Kutsume lapsi algtaseme ratsakursusele alates 3. juunist.
Trennid toimuvad E ja K kell 18.00
Ka teistele ratsutamishuvilistele on talliuksed avatud.
Info ja reg. tel. 507 3401 Liina Hõlpus, nuhjatall@hot.ee
www.nuhjatall.pri.ee . Asume Lagedil, Kopli külas.
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AASTAT SINU
KODU HEAKS

KÕIGE LAIEM PUIDUVALIK EESTIS
SUUR VALIK EHITUSMATERJALE

Selle reklaami ettenäitamisel mai lõpuni jaehindadelt allahindlus –10%

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

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
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Stelling Kaubanduse OÜ

ehitusmaterjalide jae-, hulgi- ja
projektimüük.

SUUR ALLAHINDLUS!
ehitus- ja viimistlusmaterjalid,
tööriistad, aiatarvikud.

Asume: Rae vald, Vana-Tartu mnt 20
(pärast Ülemiste järve paremale 3 km)
Tel. 666 0117; 5331 4687
Faks 666 0115;
e-mail: info@ehituskaup.ee

E – R 8.00 – 17.00

juuni 2009

Küsi infot: 56 610 792
56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
juuni 2009
info@uukren.ee
www.uukren.ee

REKLAAM

Üldehitusja ja
remontööd
• Üldehitusremonttööd
korteritele
eramutele
korteritele
jajaeramutele
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

Puitbrikett otse tootjalt!
25 kg kottides
ühe tonni hind 1950.- ja
neljakandiline 10 kg kottides
alusel 960 kg alus hinnaga 2200.-

- klassikaline maniküür
- SPA maniküür (parafiinihooldus)
- geelküünte paigaldus
Asun Jüris, telefon 5660 8191

*NIITMISTÖÖD*
*OÜ PAKUB MURU NIITMIST,
TRIMMERDAMIST*
Kogu vajalik tehnika olemas, korralik tulemus ja kindel kvaliteet. Teeme ka väiksemaid haljastustöid ning kivipuhastust. Oleme avatud osa võtmaks hinnapakkumiste
konkurssidest.
*Võimalikud head kokkuleppehinnad!*
Hinnapäringu või lisainfo saamiseks võtke julgesti ühendust!
Telefon: (+372) 5666 6137 või
e-mail: muruniitmine@yahoo.com
Harjumaa, Rae vald, Jüri

Vedu Tallinnas ja lähiümbruses
tasuta.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Info ja tellimine tel 682 7227
GSM 5661 2555,
info@briketipoisid.ee
www.briketipoisid.ee

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
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Müüa:

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

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

Tel: 6216112 / 6012120

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

HALJASTUSTÖÖD

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

• 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 koristaja teenused
(täislahendused nt: ühistutele, logistikakeskustele)

www.rkmteam.ee info@rkmteam.ee
GSM 5558 3483

Jüri Bürooteenindus OÜ Jüri kauplus
Mõisa tn 10, 75301 Jüri, Tel: 6216112
Mõigu/Peetri teenindus- ja müügisaal
Tartu mnt 171/1, 75312 Peetri, Tel: 6012120

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

juuni 2009
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VARIA
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Juunikuu
sünnipäevalapsed
Herta-Aurelie
		Aaslaid
Meta Kask			
Taissia Jacukovicz
Fjodor Ahtamanov
Salme Kuus		
Liidia Stepanjuga
Jelena Mašinistova
Melanie Juss		
Vilma Ööbik		
Luisa Plukš		
Toivo-Voldemar
		
Malmila
Irja Lutsberg		
Hilma Pohlak		
Zoya Volynko		
Lia Sepp			
Malle Lissmann		
Vaino Napp		
Hannes Meier		
Kuldar Poltimäe
Jaano Sõber		
Mati Naarismaa		
Anne Ainsaar		
Ants Hiie			
Arvo Väinsaar		
Viktor Käär		

97
92
91
87
86
85
84
84
83
83
82
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65

Pakun tööd ehitus-remondimehele.
Tel 676 6267.
Müüa hariliku sireli kultuursortide istikud. Õite mitmekesine värvus.
Tel. 676 6267.
Dendrohoolduse OÜ pakub aiahooldust:
muruniitmine, trimmerdamine, hekkide
lõikus, puude kujundus ja raie.
Tel. 5693 6334, www.dendro.ee.
Müüa saetud küttepinnud hinnaga 280
kr/rm koos kohaletoomisega Harjumaal.
Info ja tellimine 5346 6680 või
www.hirvlisaeveski.ee
Säästa kuni 70% küttekuludelt! Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,Tel. 666 1355 www.kodukliima.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
www.nagusul.ee Tel. 522 1151.

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.
Müüa SÕNNIKUT, MULDA, KILLUSTIKKU KRUUSA ja LIIVA.
Tel. 5620 0473, 670 1290,
e-mail: taluaed@hot.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.
Saen ja lõhun halumasinaga 3 m küttepuud tellija juures, vajalik tööstusvool.
Küsige lisainfot tel. 503 8134 Ivar.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate
ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon. Tel. 515 0555.
Piirdeaedade müük ja paigaldus. Aedade remont. Terrasside ehitus. Mulla
müük ja kohalevedu.
Övera Puit ja Aed OÜ, 5551 9950.
Teeme erinevaid üldehitustöid: vundamendid, seinad ja katused.
Tel 501 3305.

MÄLESTAME
Rae Vallavalitsuses maikuus
registreeritud surm:

Leida-Elfride
Stuptšik

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

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

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