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Kallis ema!
Sa oled mulle kui ingel, kes saadetud taevast.
Ei kurda Sa iial, kuigi rusutud vaevast.
Su naeratav nägu ja siidised käed
on paigast liigutand suurimad mäed.
Sa teha ei oska muud kui vaid anda.
Sa oled väärt, et kätel Sind kanda.
Ei iial saa keegi olla parem kui tema nii kaunis, nii hea – mu ingel - mu ema.

Head emadepäeva!

EL Ühtekuuluvusfondist rahastatav veemajandusprojekt kogub tuure
5. märtsil 2009. aastal sõlmis Rae valla
vee-ettevõte AS ELVESO EL Konsult OÜga Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti juhtimislepingu, millega
sisuliselt alustati ka projekti elluviimist.
“Koostamisel on veetootmise rajamise ja
rekonstrueerimise ning kolm torustikuehituse
projekteerimis-ehitushanget,” kirjeldas projekti
arenguid OÜ EL Konsult projektijuht Toomas
Tutt ning lisas: “Esimesse hankesse on koondatud kõik projektis veetootmisega seotud spetsiifilisemad ehitustööd ning kolm ülejäänud on
torustikuhanked. Kõik hanked korraldatakse
avatud riigihangetena.”

Uued pumplad ja torud

Projekti käigus rekonstrueeritakse Rae valla
Pirita jõe reoveekogumisala veetöötlus ning
Jüri ja Lagedi asula olulisemad ja enim amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud
ning –pumplad. Ehitatakse välja kanalisatsiooni
ühendustorustik Tallinna linnaga läbi Lagedi
ning luuakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga
liitumise võimalus ca 695 Jüri, Lagedi, Karla,
Kopli, Ülejõe, Vaskjala ja Pildiküla majapidamisele.
AS ELVESO juhataja Toomas Heinaru sõnul on Rae valla jaoks tegemist suurprojektiga,
mis mõjutab otseselt või kaudselt iga elanikku.
“Vallas paraneb oluliselt nii veemajanduse kui
ka keskkonnakaitse tase. Majapidamiste kraanivesi muutub kvaliteetsemaks, suureneb vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ning väheneb amortiseerunud reoveepuhastite ja lekkivatest kogumiskaevudest tingitud keskkonnareostus,” seletas Heinaru.

Projekti rahastamine

Kokku rekonstrueeritakse ja
ehitatakse:
torustik kokku
77 km
sh veevarustustorud
30 km
kanalisatsioonitorud
46 km
sademeveetoru
1,5 km
liitumispunkte
695 tk
reoveepumplad
23 tk
joogiveetöötlused
4 tk
Ehitustöödega alustatakse sügisel
Toomas Tuti sõnul soovitakse veel sel suvel
alustada projekteerimisega ning sügisel ehitustöödega. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
nõuete kohaselt peab projekt lõppema hiljemalt
2010. aasta detsembriks.
“Kõigi eelduste kohaselt alustatakse projekteerimist juunis ning lõpetatakse oktoobris
2009, mil selguvad ka lõplikult kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ÜVK-ga) liituda
saavad elamud ning liitumispunktide täpsed
asukohad,” selgitas Tutt ning lisas, et seni tasuks kõikidel projektipiirkonda jäävatel ÜVKga liituda soovivatel kinnistuomanikel oodata
ära projekteerimine, mille käigus nendega ise
ühendust võetakse.
Tutt rõhutab samas, et ÜVKga liitumisvõimalus luuakse ennekõike olemasolevatele elamukinnistutele ning projekti raames ei rajata
liitumisi uuselamupiirkondades ega võeta üle
arendajate kohustusi ÜVK arendamisel.
“Liitumistasude osas kehtib olemasolev Rae
valla ja ASi ELVESO regulatsioon, mida on
plaanis lähiajal üle vaadata ja vajadusel täpsustada,” lisas Heinaru.

Lähtuvalt Rae vallale Keskkonnaministeeriumi poolt seatud kohustusest tagada 2010. aasta
lõpuks Pirita jõe reoveekogumisalas ÜVK-ga
liitumisvõimalus ning euronõuetele vastav
joogivesi, taotles AS ELVESO projekti kaasrahastamiseks abi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
AS ELVESO taotlus rahuldati detsembris
2008 täismahus ning projekti kogumaksumuseks olevast ligi 224 miljonist kroonist ca 70
protsenti ehk 157 miljonit krooni saadakse
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetmest
“Veemajanduse infrastruktuuri arendamine”.
AS ELVESO investeerib projekti omaosalusena
Rae valla veemajandusse 67miljonit krooni (ligi
30 protsenti).
“Vaatamata Ühtekuuluvusfondi toele peab
AS ELVESO projekti elluviimiseks vajaliku
omaosaluse tasumiseks võtma laenu ning on
sunnitud selle tagasimaksmiseks tõstma ka augustist 2009 mõnevõrra vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife,” tõdes Heinaru.

Informatsioon

AS ELVESO koduleheküljel (www.elveso.
ee) hakatakse infot projektist regulaarselt
uuendama. Seal kajastatakse ka liitumisinfot,
projekti käekäiku ning täpsemat ajaplaani. Samuti saab kliendi- ja liitumisinfot helistades AS
ELVESO klienditelefoni numbrile 603 1496 või
kirjutades info@elveso.ee.
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JAANIPÄEV

Peetri küla elanike
ÜLDKOOSOLEK

12.00 Jaanipäeva laat Rae Hooldekodu ees oleval platsil

Teisipäeval,
2. juunil 2009 kell18.30
Jüri Gümnaasiumi aulas

22. juunil Lehmja tammikus

Laadal esinevad Rae valla isetegevuslased
Lastele sõit elektriautodel, batuut, ponisõit, karussell, mängutelk.
Lastega mängib PIPI
Grillitelk, burgerikohvik, suhkruvatt, jäätis jpm.
Kauplejatel võtta ühendust
tel. 605 6759 või kultuur@rae.ee

19.00 Jaaniõhtu

Esinevad Rae Kultuurikeskuse rahvatantsijad
Esineb ansambel LAINE
Tantsuks mängib ansambel VALIK
Südaööl TULESHOW

Päevakord:
1. Külavanema tegevusaruanne.
2. Peetri uue külavanema valimised.
3. Vallavanem R.Uukkivi ettekanne, elanike küsimustele vastamine.
4. Kohapeal algatatud küsimused.

Tule, vali oma külale hea
esindaja!
Peetri külavanem Ivar Liivamägi
ivar.liivamagi@mail.ee
tel 513 1322

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

Keskerakonna eurobuss

JÜRI alevikus

Laupäeval, 30. mail kell 15.00-16.00
Grossi poe ees

Meeleolu loovad Erich Krieger ja päevajuht Aivar Riisalu
Esinevad Euroopa Parlamendi valimise Keskerakonna kandidaadid

Siiri Oviir, Mailis Reps,
Evelyn Sepp, Vladimir Velman
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Alates 01.06.2009. a toimuvad
Jüri Tervisekeskuse OÜ lastearsti dr Urma Petersoni
KÕIK VASTUVÕTUD
EELREGISTREERIMISEGA
tel. 604 8003
E
T
K
N
R

8 – 14
12 – 18
8 – 12 ainult terved imikud
13 – 17 ainult terved imikud
8 – 14
8 – 14
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Itella Logistics avas uue keskuse
Rae Tehnopargis tegutsev logistikaettevõte
Itella Logistics avas 28. aprillil pidulikult oma
uue, 16 000 ruutmeetrise laopinnaga keskuse.
Itella Logisticsi uue tegevjuhi Meelike
Paalbergi sõnul investeeris Soome emaettevõte Itella Corporation keskusesse eesmärgiga
Eestis oma tegevust laiendada. “Usume, et
üha rohkem ettevõtteid hakkab ostma sisse
kompleksset logistikateenust, see on kogu
logistikaahelat tarnijalt tarbijani, mis hõlmab
kõiki müügiks ette valmistavaid tegevusi,”
räägib Paalberg.
Alates maist juhibki Itella Logisticsit Meelike Paalberg, senine juht Risto Merisalu jätkab müügi- ja turundusjuhina. Avamisüritusel
võttis sõna ka Rae vallavanem Raivo Uukki-

vi, kes kutsus inimesi Jürisse elama.
Ürituse meelelahutusliku osa eest kandsid
hoolt segakoor Sõpruskond ja Tauri Tallermaa.
Uut ladu iseloomustavad arvud: laopinda
16 000 ruutmeetrit, 170 00 kuupmeetrit mahtu, 2000 ruutmeetrine kaubaterminal, 31 laadimissilda, 15 000 kaubaaluse kohta, 22 000
meetrit väikekauba riiuleid, 1000 ruutmeetrit
ülegabariitsete kaupade ladustamiseks, 2500
meetrit rippriiete ladustamisala. Keskus alustas tegevust juba veebruaris.
Heikki Sal-Saller

Koduvisiidid registreerida:
E, K, N, R
T

8 – 12 tel. 604 8003
8 – 11 tel. 523 8526
(dr. Peterson)
tel. 5199 7740 (õde Anne Ruudna)

Hea Rae valla elanik!
OÜ Perearst Katrin Akkel vaktsineerib puukentsefaliidi vastu
kõiki soovijaid.
Küsi infot ja lepi aeg kokku tel.
5340 0195.

Teade
Peetri kooli võetakse avaldusi
kõikidesse klassidesse vastu
veel 15. juunini.
Laekunud avalduste põhjal
otsustatakse, millised klassid
avatakse 1. septembril 2009. a,
ja sellest antakse teada juuni
lõpus.
Kooli kodulehekülg on:
www.peetri.edu.ee

Raivo Uukkivi
sümboolsel saadetist ümbritsenud
lindi läbi lõikamisel. Foto: Raivo
Tiikmaa

Tallinna linnavalitsuse esindajad
külastasid Rae vallavalitsust
Tallinna linnavalitsuse abilinnapea Jaanus
Mutli ja tema kaks nõunikku külastasid 29.
aprillil Rae vallavalitsust. Kohtumisel arutati
koostöö võimalusi ühistranspordi, planeeringute, hariduse ja sotsiaalvaldkonnas. Kõne all
oli ka Pargi-reisi süsteemi juurutamiseks linna
ja Rae valla piirile parkla ehitamine ning Peetri küla sissesõidu liikluslahenduse ohutus.
Ühiselt leiti, et valdkondi, milles koostööd
teha, on mitmeid ning järgmisel kohtumisel
esitatakse juba konkreetsed ettepanekud.

***
Rae vald ja Tallinna linn sõlmisid halduslepingu vee-ja kanalisatsiooni ühiskasutuseks.
Rae vald on esimene omavalitsus, kes Tallinna linnavalitsusega sellise lepingu sõlmis,
lähtudes ÜVK seadusest tulenevast kohustusest sõlmida vastav leping omavalitsuste
vahel, kelle territooriumil on ühte süsteemi
kuuluv ühisvee ja/või -kanalisatsiooni võrk.
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0

30,41

35,88

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade ja
abonenttasude kehtestamine AS ELVESO Pirita Jõe, Vaida
ja Peetri tegevuspiirkonnas

SG-3

30,41

0

30,41

35,88

SG-4

30,41

9,12

39,53

46,65

SG-5

30,41

15,21

45,62

55,83

Lähtudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-st 14, Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 15 kinnitatud Rae valla 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 11. aprilli 2006 määrusega nr
19 kinnitatud Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtuste ja saastegruppidesse jaotuse, Rae
vallavolikogu 28. juuli 2008 määrusega nr 89 kinnitatud Rae valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020, ning arvestades, et Rae Vallavolikogu on võtnud vastu 28. juulil 2008 otsuse
nr 416 “Nõusoleku andmine Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise projekti Ühtekuuluvusfondi taotluse kaasfinantseerimiseks“, mis
pani aluse teenuse hindade tõstmise vajadusele, ja võttes aluseks AS
ELVESO 5. märtsi 2009 taotluse nr 218, mille aluseks on EL Konsult
koostatud töö „AS ELVESO vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamine. Lõppraport“, Rae Vallavolikogu määrab.

SG-6

30,41

45,62

76,03

89,72

SG-7

30,41

60,82

91,23

107,65

SG-8

30,41

91,23

121,64

143,54

4.4
Abonenttasu
Abonenttasu
August 2009
vahemik (lubatud - detsember 2013
abonenttasu (EEK/
tarbimine m³/
kuus)
kuu) (km-ta)

Kokku
käibemaksuga
(18%)

30,41

Jüri, 14. aprill 2009 nr 113

Kokku
käibemaksuta

SG-1

MÄÄRUS

Ülereostuse
puhastamise
tasu

Põhihind (tasu
ärajuhtimise ja
puhastamise
eest)

4.3 Ülereostustasu
Heitvee
saastegrupp

AE
umid

RAE SÕNUMID • 

VALLAVALITSUS

August 2009
- detsember 2013
abonenttasu (EEK/
kuu) (km-ga)

0-20

48

56,64

20,1-30

99

116,82

30,1-40

139

164,02

40,1-50

178

210,04

50,1-60

220

259,6

60,1-80

276

325,68

80,1-100

351

414,18

100,1-140

466

549,88

140,1-180

615

725,7

2. Ühtlustada hinnad eraldi kliendigruppidele 1. juuliks 2013.

180,1-250

830

979,4

3. Kehtestada hinna püsiosa abonenttasuna.

250,1-...

3,9 x vooluhulk

4,6 x vooluhulk

1. Kohustada vallavalitsust kehtestama alates 1. augustist 2009 veeettevõtja AS ELVESO Pirita Jõe, Vaida ja Peetri tegevuspiirkonnas
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad ning abonenttasu,
tagamaks ühtekuuluvusfondi nõuete täitmine.

4. Punktis 1 nimetatud teenustasu suuruse ja ajalise muutuse aluseks võtta EL Konsult poolt koostatud „AS ELVESO vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamine. Lõppraport“ (muudatus 2009/14-04).
Uued hinnad ei tohi olla väiksemad kui:

•
lubatud tarbimise vahemikus 250,1 -... m³/kuus maksab
tarbija abonenttasu vastavalt lepingus lubatud vooluhulga alusel. Abonenttasu leitakse lubatud vooluhulga ja abonenttasu 1 m³ ühiku korrutisena.

4.1 Teenustasu: (tavaklient), ühik: krooni/m³
ilma käibemaksuta koos
käibemaksuga
Veevarustus
14,15
16,70
Heitvee
17,50
20,65
ärajuhtimine
Kokku:
31,65
37,35

5. Vallavalitsusel avalikustada käesolev määrus veebilehel ja Rae
Sõnumites ja muudetud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad
vähemalt 90 päeva enne kehtima hakkamist Rae valla veebilehel ja
ajalehes Harju Ekspress vähemalt kaks korda nädalase vahega. Hinnainformatsioon avaldada ka Rae Sõnumites

4.2 Teenustasu: (äriklient), ühik: krooni/m³
ilma käibemaksuta
Veevarustus
23,39
Heitvee
30,41
ärajuhtimine
Kokku:
53,80

7. Rae Vallavalitsusel analüüsida „AS ELVESO vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamine. Lõppraport“ (muudatus nr 2009/14-04)
toodud ettepanekuid ning vajaduse korral esitada volikogule ettepanekud paranduste sisseviimiseks Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korda, Rae valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise ja liitumise eeskirjadesse, Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava.

koos käibemaksuga
27,60
35,88
63.48

6. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.

Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 14. aprill 2009 nr 114

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 2009. a 26. veebruari määruse nr 44
“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/põhikoolis-lasteaias
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 ringijuhi, pikapäevarühma kasvataja, koolieelikute rühma juhendaja, parandusõppe õpetaja, huvialajuhi, logopeedi, sporditöö
juhi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi ning koolieelse
lasteasutuse õppealajuhataja ja õpetaja kuupalga alammäärad, võttes
arvesse vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja/või atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog
9 516 krooni
pedagoog
10 077 krooni
vanempedagoog
11 517 krooni
pedagoog-metoodik 13 908 krooni
(2) Koolide klassiõpetaja ja aineõpetaja kuupalga alammäärad, võttes arvesse vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
9 897 krooni
noorempedagoog
pedagoog
10 480 krooni
vanempedagoog
11 978 krooni
pedagoog-metoodik 14 464 krooni
(3) Klassijuhataja ülesandeid täitvale pedagoogile makstava lisatasu
alammäärad:
990 krooni
noorempedagoogil
pedagoog
1 048 krooni
vanempedagoog
1 198 krooni
pedagoog-metoodik 1 446 krooni
§ 4 Palga alammäärade rakendamine
(1) Paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud palga alammäärad kehtestatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
vastav kõrgharidus või keskeriharidus.
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(2) Pedagoogina töötaval isikul, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, on palga alammäär 7000 krooni
kuus (muudetud 12.05.2009).
§ 5 Lisatasude määramine
(1) Määrata Rae valla üldhariduskoolide pedagoogidele igakuine
lisatasu maksimaalselt 500 krooni proportsionaalselt riikliku õppekava õppetundide koormusega.
(2) Määrata Rae valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele igakuine lisatasu maksimaalselt 500 krooni proportsionaalselt ametikoha
koormusega.
(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 ja toetusi;
3) koolide direktoritel on õigus määrata lisatasusid pedagoogidele
tulemusliku pedagoogilise töö eest kuni 4% ulatuses koolile riigieelarvest eraldatud töötasude kogusummast;
4) tasu 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 2008. a 12. veebruari
määrus nr 75 “Rae valla hallatavate asutuste pedagoogide töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine”.
(3) Käesolev määrus jõustub 18.aprillil 2009.
(4) Käesoleva määruse § 1 – 6 ja 8 rakendatakse tagasiulatuvalt
1. jaanuarist 2009.
(5) Käesoleva määruse § 7 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist
2009.
Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 14. aprill 2009 nr 115

RAE
sõnumid

Rae Vallavolikogu 2002. a 13. augusti määrusega nr
72 kinnitatud “Rae valla eelarvest toetuste maksmise
korra” muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“
§ 23 lõike 1 alusel
§ 1. Teha Rae Vallavolikogu 2002. a 13. augusti määrusega nr 72
kinnitatud Rae valla eelarvest toetuste maksmise korras järgmised
muudatused:
1) muuta punkti 4.1.1. ning sõnastada see järgmiselt: „Ühekordset
lapse sünnitoetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et üksikvanem või mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel
registreeritud enne lapse sündi Rae valla elanikuks ning elanud rahvastikuregistri andmetel lapse sünni hetkeks Rae vallas vähemalt 3
kuud. Toetus makstakse sünnitunnistuse ja vastava avalduse alusel
(juhul kui sünd on registreeritud mujal)”;
2) asendada punktis 4.1.2. sõnad „Lapse ema” sõnaga „Lapsevanem”;
3) asendada punktis 4.1.3. sõnad „lapse emale” sõnaga „lapsevanemale”.
§ 2. Kinnitada “Rae valla eelarvest toetuste maksmise kord” uues
redaktsioonis vastavalt lisale.
§ 3. Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla
veebilehel.
§ 4. Käesolev määrus jõustub 18. aprillil 2009.
Veigo Gutmann, Vallavolikogu esimees
Rae valla eelarvest toetuste maksmise korraga on võimalik tutvuda Rae Vallavalitsuse kodulehel, aadressil www.rae.ee

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS

Jüri, 07. aprill 2009 nr 15

Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad 2009.
aastal

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest
1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae Vallavolikogu
2002. a 13. augusti määrusega nr 72 kinnitatud Rae vallaeelarvest
toetuste maksmise korrast ning Rae valla 2009. aasta eelarvest, Rae
Vallavalitsus määrab.
1. Kinnitada 2009. aastal valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad alljärgnevalt:
1.1. sünnitoetus – 5000 krooni, millele lisandub beebipakk 500
krooni väärtuses;
1.2. suurperede emadepäeva toetus – 1000 krooni;
1.3. suurperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.4. eestkosteperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.5. pensionäride jõulutoetus – 500 krooni;
1.6. puudega lapse jõulutoetus – 1000 krooni
1.7. I klassi õpilase ranitsatoetus – 1000 krooni;
1.8. vähekindlustatud perede lastele koolitoetus – 500 krooni aastas lapse kohta;
1.9. toetus ravimite ja prillide ostmiseks – 300 krooni (üks kord
aastas) ja invavahendite ning ostetud rehabilitatsiooniteenuse eest

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 14. aprill 2009 nr 116

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega
lapse hooldajale
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 7 lõike 1
ja § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel,
arvestades vallavalitsuse ning volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekuid, Rae Vallavolikogu
määrab:
§ 1 Kinnitada hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale (lisatud).
§ 2 Kinnitada hooldajatoetuse määr järgmiselt:
1. 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse
hooldajale 300 krooni ühes kalendrikuus;
2. 16 kuni 18-aastase raske puudega lapse hooldajale 240 krooni
ühes kalendrikuus;
3. 16 kuni 18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 400 krooni
ühes kalendrikuus.
§ 3 Määruse kohta võib 30 päeva jooksul määruse teadasaamisest
esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
§ 4 Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae
Sõnumid.
§ 5 Määrus jõustub tagasiulatuvalt alates 01.03.2009.
Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korraga puudega
lapse hooldajale saab tutvuda Rae Vallavalitsuse kodulehel,
aadressil www.rae.ee
osaliseks tasumiseks kuni 50 % esitatud arvest;
1.10. toetus eakatele (alates 80 eluaastast) ja vähekindlustatud peredele küttepuude eest osaliseks tasumiseks – 300 krooni;
1.11. toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ülalpidamis- või
koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud arve
alusel;
1.12. toetus puuetega inimeste ja vanurite ülalpidamiskulude eest
osaliseks tasumiseks hoolekandeasutuses vähekindlustatud peredele
– kuni 1000 krooni;
1.13. eakate tähtpäevatoetus (alates 90. eluaastast) – 300 krooni;
1.14. lastekodust saabunud lapse elluastumistoetus – 5000 krooni;
1.15. kinnipidamiskohast vabanenud isikule ühekordne toidutoetus
– 300 krooni;
1.16. matusetoetus – 1000 krooni;
1.17. vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 300 krooni.
2. Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu korral maksta täiendavat toetust punktides 1.8. ja 1.11. nimetatud juhtudel.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 2008. a 8. jaanuari määrus nr 6 “Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad”.
4. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes „Rae Sõnumid ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
6. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2009.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
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Teatab
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Vaidasoo ja Suuresta küla Kalda kinnistu maatükk II ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 2009. a 14. aprilli otsusega nr 517.
Kehtivat valla üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga
eraldada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust 2
äri- ja tootmismaa krunti, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja
tehnovõrkudega.
Veneküla küla Veldisauna kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 2009. a 14. aprilli otsusega nr 518.
Kehtivat valla üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga
muuta olemasolevat maakasutuse otstarvet, moodustada 1 maatulundusmaa, 1 elamumaa krunt ning 1 äri- ja tootmismaa krunt, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning
varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
Kopli küla Loo, Pärnamäe ja Mikku kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 2009. a 14. aprilli otsusega nr 519.
Kehtivat valla üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga
muuta kinnistute olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada elamumaa ja ärimaa sihtotstarbelised krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada
krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
Rae küla Graniidi tee 6 ja 8 kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 2009. a 28. aprilli korraldusega nr 455
eesmärgiga muuta Rae Vallavolikogu 2006. a 21. detsembri otsusega
nr 205 kehtestatud Uuemardi- Mardi-Kroosi 3-Tammiksalu kinnistute
piirkonna ja lähiala detailplaneeringut Graniidi tee 6 ja 8 kruntide osas,
moodustada kruntidest üks äri- ja tootmismaa krunt, määrata ehitusõi-

Aprillikuu lehenumbrisse sattus kaks kahetsusväärset viga:
Lehekülgedel 9 ja 10 asuva
artikli „Tänapäeva kasvatuse anarhia“ autoriks ei ole
lugupeetud Tiiu Kuurme,
vaid Margus Abel. Austatud
filosoof Tiiu Kuurmele kuulub
vaid artikli alguses olev kaldkirjas tsitaat.
Lehekülgedel 11 ja 12 avaldatud Lagedi põhikooli laste
jutukeste pealkirjaks on ekslikult sattunud „Lagedi kooli
4. klassi laste jutukesed“, tegelikult on avaldatud kooli teiste
klasside õpilaste lood.
Toimetus palub siiralt vabandust.
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gus ja hoonestustingimused ning lahendada tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääs.
Soodevahe küla Voldi tee piirkonna detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 2009. a 7. aprilli korraldusega nr 373
eesmärgiga muuta kehtivat Varivere tee 1 detailplaneeringut 30 m kõrguse robotiseeritud moodullao kompleksi planeerimiseks kogu endise Varivere tee 1 kinnistu ulatuses. Äri-ja tootmismaa sihtotstarve on
planeeritud muuta 100% ärimaaks, laokompleksile tuleb määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, haljastus, lahendada liikluskorraldus,
juurdepääs ja tehnovõrgud.

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Vaskjala küla Ujula tee 2 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 2009. a 21. aprilli korraldusega nr
422, millega on Ujula tee 2 kinnistu planeeritud jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ühepereelamute ehitamise eesmärgil.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikustamisest 25.05.2009 – 08.06.2009 Rae Vallavalitsuse
Maa-ameti ruumides:
Vaskjala küla Näkinurga kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 2009. a 28. aprilli korraldusega nr
457. Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev eesmärgiga
planeerida kolm elamumaa krunti, planeerida avaliku kasutusega parkmets, seada kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine.
Pildiküla küla Põrguvälja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 2009. a 5. aprilli korraldusega nr
508 eesmärgiga muuta olemasolevate kruntide sihtotstarvet, planeerida äri- ja tootmismaakrundid ning elamumaa sihtotstarbega krundid
ridaelamute püstitamiseks, varustada moodustatud krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 8. juuniks 2009 või
e-posti aadressil info@rae.ee

Abiturientide vastuvõtt
Jüripäeval võttis Rae vallavanem kultuurikeskuses vastu tänavused koolilõpetajad.
Kahe klassi peale 58 lõpetajat on kõige
suuremaarvulisem lend Jüri gümnaasiumis.
Iga abiturient sai vallavalitsuselt kingituseks
ümbriku 2000 krooniga. Vallavanem tänas
klassijuhatajaid Rea Meybaumi ja Marge
Gorbunovi, direktor Maria Tirot, direktori
asetäitjaid Anne Klorenit ja Esta Hiot.
„Tänavused abituriendid on väga kokkuhoidvad ja üksteisest hoolivad. Soliidsed,
väärikad ja väljapeetud. Seda näitas ka asjaolu, et esimest korda ei olnud tutipäeval
kasutusel veepudelid ja kool jäi kuivaks,“
iseloomustas lõpetajaid Esta Hio.
Abiturientide esindaja Lauri Baar tänas
oma kõnes vallavalitsust, häid õpetajaid ja
maitsva toidu valmistajaid.
Õpilased on valinud väga erinevad lõpueksamid: kümme riiklikku ja kaheksa erinevat koolieksamit, millest paljud on uurimistööd.

Abiturientide eest kõneles Lauri Baar
(12a). Foto: Kaja Kalmer

Tänavuste abiturientide seas on ka neli
võimalikku medaliga gümnaasiumi lõpetajat.
Vastuvõtt lõppes ühise tordisöömisega.
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Tähelepanu, õpime!
J

uba üle kümne aasta ärgitab
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras leidma tublisid inimesi ja esitama
neid aasta õppija tiitlile. Miks
seda tarvis on ja kes see aasta
õppija on?
Väike laps õpib iga päev uusi
asju, katsetab ning juurutab ja hakkab lõpuks kasutama. Koolitükkide
õppimist peame ka üldiselt tavaliseks ja tavapäraseks nähtuseks. Samamoodi võiks õppimine kuuluda
meie täiskasvanuea igapäevaste
toimetuste juurde. Eelmise aasta
Põlvamaa õppija, 20 aastat raamatukogu juhatajana töötanud Tiina
Hoop ütleb, et aastatega on tahe
teadmisi juurde saada aina süvenenud. „Õppida võib ja peakski kogu
elu - see hoiab meele erksa ja värske ning elatud aastad ei tuleta end
nii väga meelde”, räägib naine, kes
ei ole oma eriala koolis õppinud,
kõik teadmised on tulnud erinevate
koolituste kaudu.
Täiskasvanuna õppides on võimalusi palju rohkem. Kui üks amet
on selgeks õpitud, aga see enam ei
toimi, olgu siin põhjuseks koondamine, tüdimus, väike palk või see,
et erialast tööd pole saada, on juba
omandatud elukogemuste ja teadmiste pinnalt võimalik õppida uus
amet. Kui koolitee on kunagi pooleli jäänud ja olemasolevas ametis
oleks abi just lisateadmistest, saab
nüüd praktilisele kogemusele liita
juurde teoreetilise pagasi. „Täiskasvanuna õppida on mõnus, kuna
mõttelaad on küpsem, suhtumine
sihikindlam ning sul on võimalus
tugineda oma kogemustele ja loogikale”, ütleb Lääne-Virumaa aasta
õppija 2008 Anu Inno.

Märka õppijat!
Õppinud inimene on lausa rikkus
oma perele, sõpradele, tuttavatele
ja kokkuvõttes tervele ühiskonnale.
Õppinud inimese algatusel luuakse
kogukonnas töö- või õppimisvõimalused teistele inimestele. Suure
tõenäosusega ärgitab ja julgustab
õppija sama teed ette võtma ka oma
tuttavaid. Seda kasulikkust ei tohi
jätta märkamata ja tunnustamata!
Andras kutsub nendest inimestest
teada andma, et sellised lood jõuak-

sid avalikkuseni ning nende kangelasi saaks ühiskonda antud panuse
eest tänada.
Tähele tuleks panna ka inimesi,
kelle töö on õppijaid aidata ja suunata. Nad on koolitajad. Eelmisel
aastal parima koolitaja tiitli pälvinud Haapsalu Kutsehariduskeskuse
käsitöövaldkonna juhtõpetaja Marju Heldema koolitusel osalenud ütlevad, et Marju positiivsus innustab
inimesi üha rohkem mõtlema igapäevaselt sellele, et õppimine on
meie elu loomulik osa.
Andras ootab teateid ka nendest
organisatsioonidest, kellele on
esmatähtis töötajate arendamine.
2008. aasta koolitussõbralikuma
organisatsiooni tiitli pälvis A-Selveri AS. „Selver sai auhinna, sest
on loonud positiivse ja õppimist
soodustava keskkonna. Selveris
mõistetakse, et töö tulemused sõltuvad töötajate oskustest ja teadmistest ning on koostatud personali
arendamise ja koolitamise plaan,”
on kirjas žürii otsuses.
Eraldi tunnustatakse koolitussõbralikumat omavalitsust. Eelmisel
aastal hinnati kõrgelt Vinni valda,
kus igale töötule, aga ka kooliõpingute katkestajale proovitakse leida
uus väljakutse. Samuti peab vald
oluliseks lastevanemate koolitust,
kus raskustes pered saavad abi
spetsialistidelt. Vinni vald annab
välja Eduard Vilde nimelist kirjandusauhinda, mis on tunnustus kõige
värskemale kodumaisele kirjandusele, kuid peaeesmärk on ergutada
lugejahuvi. Lugemine on aga üks
elukestva õppe põhialuseid.
Kandidaate ootame hiljemalt
15. juuniks 2009 kirjalikult ETKA
Andrase aadressil Valge tänav 10,
Tallinn, 11413. Taotlusvormi leiab
www.andras.ee ning kandidaadi
võib esitada ka elektrooniliselt. Lisainfo: andras@andras.ee või 6211
671.
Hea kandidaadi esitaja, täname
Sind ette hoolivuse ja ettevõtlikkuse eest! Sinu märgatud lugu võib
osutuda innustavaks paljudele inimestele, kes veel ei ole otsustanud
õppimise ning enda ja ümbritsevate
elukvaliteedi edendamise kasuks.
Kati Käpp

INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB

1) Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt
www.hm.ee rubriigist „Õppijale” (täiskasvanute
gümnaasiumis ja üldhariduskooli juures avatud
õhtused või kaugõppeosakonnad ning kutseõppeasutuse või kõrgkooli tasemekoolitused);
2) kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse osakonnas on võimalik osaleda erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt
ja www.hm.ee/tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool, huvialakool) on samuti võimalik
osaleda erinevatel kursustel. Info: www.vabaharidus.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt.

KUULA JA LOE:

• Vikerraadios on igal reedel kl 10–11 saade
täiskasvanuharidusest
• Raadio 4 eetris on igal teisipäeval kl 11.10–
11.30 saade „Ainult täiskasvanutele”
• Ilmunud on ajakirja Õpitrepp esimene number. Lugeda ja kommenteerida saab seda www.
andras.ee ning paberkandjal on Õpitrepp olemas
kohalikus raamatukogus ja omavalitsuses.
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Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilaste
Ämblikud Lagedi
muljeid Riigikogu hoones viibimisest koolis
Kärt Kütt: „Esmaspäeval, 6. aprillil käisime klassiga Riigikogu hoones. Giid tutvustas meile Riigikogu hoone ajalugu, näitas
Riigikogu töötajate kabinette ja viis meid
istungisaali. Seal kõneles ta meile, kus Riigikogu liikmed istuvad, ja küsis paar küsimust meilt.
Istungisaalist suundusime e-saali. Seal tegime läbi hääletused teemal „Kas 16-aastased peaksid saama valimisõiguse?” ja „Kas
16-aastased peaksid saama täieliku juhtimisõiguse?”
Nägime peaminister Andrus Ansipit ja
mõnda Riigikogu liiget. Tore päev oli!”
Kristen Aigro: „Riigikogu hoonel oli väga
kena arhitektuur. Seal olid huvitavad laed ja
värvid olid ilusad. Päris huvitav oli seaduste
arutamist ja vastuvõtmist mängida. Kahju
on, et me neid seadusi päriselt vastu ei võtnud.”
Kristel Tevet: „Ma ootasin veidike rohkemat, aga samas oli põnev ka. Tore oli kuulata selle maja ajalugu ja saada teada igasuguseid huvitavaid fakte.”
Tõnis Teder: „Minu arvates oli väga hea,

et me seal käisime. Aga oleks võinud kauem
olla. Kahju oli sellest, et istungit ei olnud.
Siis oleks saanud näha, mida seal tehakse.”
Ivalo Võrno: „Riigikogus käimine mulle
meeldis. Nägin tähtsaid inimesi nagu Laar,
Ansip, Padar. Saime ise valimist läbi teha.”
Kuldar Sirelbu: „Kõige põnevam oli see,
kui hääletasime noorte õiguste poolt.”
Kätlin Maal: „Giid teadis rääkida palju
huvitavat nii Riigikogu hoone ajaloost kui
arhitektuurist. Ta näitas meile uut ja vana
maja ning viis meid istungisaali. Riigikogulaste kohtadele me istuda ei saanud, kuid
võisime nautida vaadet saalile ajakirjanike
rõdult. Pärast seda läksime ruumi, kus olid
veidrad toolid arvutitega. Saime seal ise
esitada küsimusi ja seaduseuuendusi ning
seejärel nende poolt või vastu vaielda. Ära
minnes nägime mitmeid tuntud poliitikuid.
Näiteks tervitas meid peaminister Andrus
Ansip isiklikult. Rõõmuga läheks ühe korra
sinna veel tagasi.”
Õpilasi küsitles ajalooõpetaja
Sirje Piho

Toomas Pranstibel näitab Lagedi kooli
lastele oma ämblikke.

15. aprillil külastas Lagedi põhikooli Toomas
Pranstibel. Tal olid kaasas neli ämblikku ja üks
skorpion. Skorpion ja üks ämblik olid väikesed,
teised ämblikud aga väheke suuremad. Külaline
rääkis väga huvitavat juttu sellest, millega ämblikke toita ja kuidas neid saada, ning huvitavatest juhtumistest oma lemmikloomadega. Toomas Pranstibel on varem käinud meile madusid
tutvustamas. Loodame, et ta tuleb varsti jälle.
Kristen Sekk,
Lagedi Põhikooli 6. kl

Põhjala Gaidide Malev osales traditsioonilisel gaidide
ja skautide jüripäeval Pärnus
17.-19. aprill kogunes üle 550 Eesti Gaidide
Liidu ja Eesti Skautide Ühingu liikme Pärnusse
järipäeva tähistama. Jüripäeva avas reedeõhtune tõrvikutega rongkäik ning avalõke. Reede
hilisõhtul, kui paljud juba magasid, andsid Põhjala Gaidide Maleva hellaksed küünlavalguse
käes sillerdava Pärnu jõe kaldal oma lubadused
ning said kaela kaelarätikud. Laupäeval toimus
suur linnamäng, kus osalejad said oma teadmisi proovile panna ning võtta teiste üksustega
mõõtu sõlmede tegemises, ajaloo ja kirjanduse
tundmises, orienteerumises, takistusraja läbimises, esmaabis ning muudel aladel. Õhtu lõppes
ühise peoga. Pühapäev algas piduliku rongkäiguga Rüütli platsile, kus tunnustati tublimaid
linnamängus osalejaid ning terve aasta jooksul
silma paistnud gaide ja skaute.
Põhjala Gaidide Maleva hellakesed saavutasid linnamängul I koha ning said auhinnaks
matkakruusid, toidusäilitamise termose ning
šokolaadi. Jüripäeval osalenud Annika kommenteeris üritust järgmiselt: “Jüripäev on lahe,
näiteks matk, lõkkeõhtu ja disko. Küünlaring
on õhtuti väga mõnus ja lubaduse andmine oli
väga tore. Ma olen nüüd hellake, mul on kaelarätt ja tibumärk.” Jüripäeval osalenud Kerttu
lisas: “Matkal oli lahe punkt, see kus me laulma
pidime. Kui munamäel olime, siis oli tore see, et
pidime draakoni peale heategusid kirjutama.”
Jüripäevaga tõmbavad kogu maailma gaidid

Hellakesed linnamängul.

ja skaudid joone alla talvisele sisehooajale ning
algab skautlik välihooaeg. Jüripäeva tähistamise eesmärgiks on luua võimalus Eesti skautide
ja gaidide kokkusaamiseks ja pakkuda noortele

sisukat ja meelepärast ühistegevust.
Mari Seljamaa
Põhjala Gaidide Malev
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APRILLIKUU Assaku lasteaias
MUNADEPÜHA, KEVADEPÜHA, JÄNKUDEPÜHA

Palju nimesid ühel pühal, nii nagu headel lastelgi mitu nime.
See pühadehommik algas ka meie lasteaias pisut teisiti kui tavaliselt.
Lasteaeda ei saabunud mitte lapsed, vaid väikesed jänkud, tibud, putukad
ja teised vahvad tegelased.
Päikesepuder söödud ning munad värvitud, ootasid saalis suured jänkud
oma urgu külla tantsima ja trallitama kõiki tegelasi, kes rühmadesse saabunud olid. Tibud vihtusid tibutantsu, jänesed kekslesid ja kukerpallitasid.
Putukad siristasid ja lendasid ringi. Vahva peo lõpus ei unustanud meid ka
pühadejänkud, üllatusi jagus kõigile.

Nõiatants tule ümber. Foto: Annika Madisson

Nõiapäev tõi endaga kaasa pisut müstilist hõngu. Suured nõiad viisid
oma väikesed õpilastest nõiakesed õue vahvaid nõiatrikke õppima. Prooviti võluda ja ennustada.
Kui kohale lendas Väike Nõid oma kaaren Abraksasega, siis alles hakkas õige nõidumine pihta. Lapsed said osa tema põnevatest seiklustest ja
tegemistest. Koos vihuti nõiatantsu, keedeti kärbsesuppi ja ussiputru. Loomulikult maitsesid need paremini mistahes tavalisest supist või pudrust.
Karita Ernes
õpetaja
Tants ja trall suurte jäneste urus. Foto: Annika Madisson

ÕNNITLEME!
25. aprillil Keilas toimunud konkursi “Harjumaa laululaps
2009” finaalvoorus olid Rae valla laululapsed väga edukad:
MARIANN KALININA
II koht 5–6-aastaste tüdrukute
hulgas, õpetaja Taimi Soomaa
MARKUS MÕTTUS
I koht 7–9-aastaste poiste hulgas,
õpetaja Rutt Ridbeck
BREY VELBERK		
II koht 13–15-aastaste noormeeste hulgas, õpetaja Rutt Ridbeck
KAIJA POOK		
II koht 16–18-aastaste neidude
hulgas, õpetaja Margot Peterson
Täname laululapsi, nende õpetajaid ja vanemaid!

Markus Mõttus ja tema õpetaja Rutt Ridbeck.
Foto: Urmas Põldre
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Külade ja alevike vanemad
pidasid aru
Naljakuu keskpaigas toimus külade ja
alevike vanemate täistõsine arupidamine,
kus vaeti eelmise aasta tegemisi ja seati atra
käesolevaks aastaks.
Mittetulundusühing Rae Valla Alevikeja Külavanemate Selts on mittetulunduslik
üksikisikute ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, tegutseb avalikes huvides ja
eesmärgiks ning põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu oma liikmete vahel
jaotatava tulu saamine.
Ühenduse põhitegevuseks 2008. aastal oli
Rae valla külade ja alevike majandusliku,
sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutliku arengu toetamine, huvide ja vajaduste kaitsmine,
ühistegevuste korraldamine, oma liikmete
esindamine, koolitamine, nõustamine ja informeerituse tagamine.
Aruandeaasta lõpuks oli liikmeid 33, neist
27 tegutsevat küla- või alevikuvanemat.
Aruandeaasta maikuuks olid Rae vallas külaliikumisega liitunud kõik 27 küla ja neljast
alevikust kolm, tegutsevaid külavanemaid
28.
Ühenduse igapäevategevust juhib kuueliikmeline juhatus. Juhatuse koosolekuid
toimus kaheksa, neist kolm elektroonilised,
seega on täidetud põhikirja nõue – vähemalt
üks koosolek kvartalis.
Oma liikmete informeerituse tagamiseks toimusid iga kuu teisel kolmapäeval
infotunnid, kus vahetati informatsiooni küladest/alevikest valda ja vastupidi. Regulaarselt, iga nädal, toimusid külade/alevike
vanemate ja elanike nõustamised vallamaja
külaliikumise toas.
Külade/alevike huvide ja vajaduste kaitsmine toimus ettepanekute esitamise kaudu
valla eelarve menetlusse. Aruandeaastal
esitasid omad ettepanekud 22 küla ja alevikku. Võib tõdeda, et toimunud infotundide,
nõustamiste ja ettepanekute esitamise tõttu

on paljud külade ning alevike kitsaskohad
leidnud Rae Vallavalitsuse toetuse ja lahendused. See on märk heast koostööst ühenduse ja vallavalitsuse vahel. Heast koostööst
annab tunnistust lepingu sõlmimine ühenduse ja vallavalitsuse vahel, mille tulemusel
toimus kogu valla külaliikumise tegevuse
korraldamine ning rahastamine ühenduse
kaudu.
Aruandeaastal korraldati kaks suuremat
koolitust. Esimene neist Rae, Kiili ja Viimsi
valdade külaliidritele külade/alevike arengukavade koostamiseks. Rae vallast oli
osalejaid 18, on valminud või täiendatud
arengukavad Lagedi alevikus, Vaidasoo külas, Pildikülas, Aruvalla külas, Rae külas,
Urvaste külas. Lõpetamisjärgus on arengukavad Kadaka külas, Järvekülas, Assaku
alevikus, Patika/Kautjala külades ja Venekülas. Aktiivselt tegutsetakse arengukavadega Vaida alevikus/Suuresta külas, Peetri
külas, Kopli külas, Seli külas, Suursoo külas, Vaskjala külas, Kurna külas ja Soodevahe külas. Teine suurem koolitus toimus
mittetulundusühingute asutamiseks. Selle
tulemusel moodustati mittetulundusühingud Vaidasoo külas, Kadaka külas, Pildikülas, Venekülas, Urvaste külas. Asutamisel
on mittetulundusühingud Assaku alevikus,
Vaida alevikus/Suuresta külas, Soodevahe

külas, Patika/Kautjala külades, Seli külas,
Aruvalla külas ja Peetri küla Mõigu-poolses
uues osas. Osa on võetud MTÜ Kodukant
Harjumaa ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatud koolitustest.
Oleme selles osa olnud aktiivsemad.
Aruandeaastal kirjutati kaks, rakendati tegevusse kolm Kohaliku Omaalgatus
Programmi projekti, kogusummas 123 850
kr. Üks projektidest, valla külaliikumise X
aastapäeva tähistamine rakendub tegevusse
käesoleval aastal. Nõu ja jõuga oldi abiks
Lagedi alevikule platsi ja kõlakoja rajamisel, PRIA-st rahaliste vahendite taotlemisel.
Toimusid küla-/alevike vanemate õppeekskursioon pealkirjaga „Kalevipoja radadel“, Rae valla V külade/alevike päev,
väikelaste piirkondlikud jõulupeod ja külade/alevike vanemate aastalõpu pidulik nõupidamine.
Aruandeaastal Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts juhatuse liikmetele töötasu
ei maksnud ja palgalisi töötajaid ei olnud.
Üldkogu lõppes aastaaruande kinnitamise
ja uute eesmärkide seadmisega.
Järg jaanikuulehes…
Ado Sepa
RVAKS juhatuse esimees

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614
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Rae valla ekskursioon Lilleorgu
9. mail kogunes Rae Kultuurikeskuse ette
bussitäis rahvast (kokku 50 inimest) sõiduks
Vaida lähedale Lilleoru tallu. Osa inimesi oli
näinud televiisorist Vahur Kersna saadet Lilleorust ja seetõttu teadsid, et tegemist ei ole üldse
mitte tavalise taluperega. Vaatamata ilmataadi
ebasoosingule ootas meid ees sõbralik vastuvõtt tervise tee ning kaerakoogiga. Parajasti
oli toimumas (9.-10. mai) ühisüritus „Ehitame
Elulille” ja võimalik, et just seetõttu oli rahvast
askeldamas palju. Valmispandult ootasid uusi
talgulisi käsikärud ja tööriistad: labidad, rehad.
Elulill kui loomeprotsessi väljendav iidne sümbol on Lilleoru maastikul valmimas pargikujundina. Astmelised terrassid tugimüüridega, punane kellaga värav, indiaani higistamistelk ja india
traditsioonidest sakraalehitised loovad juba ee-

malt erilise meeleolu. Elulille mustri moodustavad paekivist kontuuridega käigurajad, mille
keskele jäävad ravimtaimede, muru, ilupõõsaste ja lilledega kaetud alad. Elulill ise on nii suur,
et kõige ülevaatlikuma mulje sellest saab ilmselt helikopterilt niiöelda linnulennult.Aastaringselt elab Lilleoru talus ainult paar inimest
ja seal hulgas perenaine Iivi Kesa, kes oli üks
meiegi juhendajatest sellel ringkäigul. Põhjalikumalt kunagise Lilleoru eratalu kujunemisest
omalaadseks kommuuniks ja seal toimuvatest
regulaarsetest tseremooniatest, kursustest, kriya
hatha jooga õpetuse alustest, Tiibeti riitusest
rääkis meile Lilleoru juhatuse liige Ave Oit. Natuke osales tutvustamises ka joogaõpetaja Anneli Hallik. Territooriumil tegutseb pood, kust
võib igaüks saada konsultatsiooni loodustoode-

AVAME UUE
KAUPLUSE!
ŠOKIHINNAD

!

Neljapäeval, 28. mail 2009. a. kell 11.00
avame kaupluse JÜRIL (Aruküla tee 7)!
Laupäeval, 30. mail kell 12.00
algab OSTUPÄEV kogu perele!
Tuju aitab üleval hoida päevajuht!
Suurejooneline OMATOODANGU DEGUSTEERIMINE!
Pakume maitsta eestimaiseid tooteid
ka teistelt tunnustatud tegijatelt!

Supersoodsad hinnad igal päeval, nädalal ja kuul!
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SIM
O
O
L
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K
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VÕI
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k
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te kasvatamise ja raviomaduste kohta. Siit saab
kaasa osta mitmesuguseid ravimtaime teesid ja
teisi loodustooteid, nagu tatra ja spelta padjad ja
speltajahu. Ehitamisel on kaks täielikult ökoloogilist ehitust: teemaja ja rookatusega lastemaja.
Valmis on mätaskatusega tööriistakuur. Lilleoru
talu vahetusse naabrusse jääb Taevasmaa Ökoküla ehk Rae valla Aruvalla küla Mullikmäe,
mille kaks esimest maja peaksid valmima käesoleval aastal. Süvendamistööd käivad rajatava,
üle viie hektari suuruse tiigi alal, säilitades seejuures täielikult olemasoleva puistu. Kes soovib
kohapeal tutvuda ja tõelist suvist looduseilu
nautida, saab selleks teavet interneti vahendusel: www.lilleoru.ee
Tiiu Võsu
reisil osaleja

Koorimuusika
uudised
Rae Kammerkooril on rõõm teavitada teid,
meie kallid toetajad, uutest põnevatest plaanidest.
29. mail toimuval Rae valla laulu- ja tantsupeol “Jüri klunker” osaleb Rae Kammerkoor
ühendkooride koosseisus ja kahe eraldi lauluga.
Selle aasta veebruaris toimunud „Tuljaku”
võistulaulmisel saime hea esinemise eest kutse
osaleda 1. juulil toimuval laulupeotule saabumise tseremoonial Lohusalu sadamas. Lohusalus
toimub kooride kontsert ja simman.
Järgmisel hooajal oleme plaaninud osa võtta
XI Eesti kammerkooride festivalist ja Laululahingust. Sügisel olete kõik kutsutud meie esimesele sünnipäevakontserdile!
Kui Sinu hinges on peidus üks väikene helin,
siis oled oodatud meie koori laulma! Veel sellel
kevadel võtame vastu uusi liikmeid kõikidesse häälerühmadesse. Kirjuta või helista ja tule
proovi!
Kersti Peterson
Tel. 528 7084, raekammerkoor@hotmail.
com

JÜRI KLUNKER 2009
„Mina, meie ja meri“
RAE VALLA
TANTSU- JA
LAULUPIDU

29. mail kell 19.00
Lehmja tammikus

14 • RAE SÕNUMID

mai 2009

NOORED

Lagedi põhikooli 2. klassi ekskursioon Eesti Lastekirjanduse Keskusse
Egert: „Reedel, 17. aprillil läksime Eesti Lastekirjanduse Keskusse. Seal nägime kõigepealt raamatuid,
mis olid esimesel korrusel. Veel nägime Edgar Valteri
raamatuid ja maske, mis lapsed ise olid teinud. Siis läksime trepist üles. Seal oli lahe rong, mis oli väga pikk.
Siis läksime teisele korrusele, kus olid vanad aabitsad.
Kõige lõpus olime pööningul ja kiikusime ripptoolides.
Mulle meeldis see päev, kuid kõige rohkem meeldisid
vanad aabitsad.”
Rebecca: „Me sõitsime rongiga Balti jaama. Siis
läksime trammi peale ja väljusime Paksu Margareeta
juures. Kui kohale jõudsime, võttis meid vastu giid.
Ta tutvustas meile maja. Saime teada, et see maja on
108 aastat vana. Majas on kolm korrust, igal korrusel
on midagi huvitavat. Esimesel korrusel olid raamatud,
teisel maalid, kolmandal oli näitus, kus olid laste joonistatud pildid. Kui kõik korrused olid läbi vaadatud,

hakkasime kodu poole sättima. See oli lõbus päev!”
Tarmo: „Me vaatasime raamatuid suure huviga.
Majas oli keeruline trepp, mida mööda läksime pööningule. Seal olid populaarsed nukud. Mul oli seal
väga põnev.”
Reimo: „Lastekirjanduse keskuses vaatasime raamatuid ja lugesime. Allkorrusel oli palju raamatuid.
Siis läksime üles. Seal oli muinasjututuba, palju maale,
mida lapsed olid ise maalinud, kiik ja mänguhobused.
See oli lahe päev!”
Denis: „Lastekirjanduse keskuses oli väga palju
raamatuid. Mina koos Gerdiga vaatasin raamatuid rongidest ja laevadest, need olid väga huvitavad. Seal ma
sain teada, et Paula raamatuid on väga palju. Seal oli
väga tore.”
Laste arvamused kogus kokku klassijuhataja
Tiina Puuste

Stiilinädal Lagedi põhikoolis
Märtsi lõppu ja aprilli algust
tähistasime koolis stiilinädalaga.
Üritus toimus juba teist aastat ning
oli kõigi poolt kaua oodatud. Et
õpetajaid üritusse rohkem kaasata,
anti nende osavõtu korral klassile
topeltpunktid. See trikk paistis
mõjuvat: mitmed klassijuhatajad
riietusid tavapärasest huvitavamalt. Eriti paistsid silma algklasside õpetajad ja õpilased, vanema
astme klassid ei võtnud üritusest
kahjuks nii aktiivselt osa.
Esmaspäeval, 30. märtsil oli
soengu ja mütsi päev. See oleks
pidanud olema lemmikpäev neile,
kes mütsikandmisega pidevalt kooli kodukorda rikuvad, kuid tundus, et
mütsi on parem kanda siis, kui see on keelatud. Aga osavõtt ei olnud väike,
sest nii mõnedki olid hommikul juuksed geeliga üle tõmmanud või riiulilt
mütsi haaranud.
Teisipäeval, 31. märtsil toimus soovahetuse päev. Nii sai näha mitmeid
poisse seelikus ja tüdrukudki olid endale vuntsid ette joonistanud. See päev
tundus populaarsem olevat tüdrukute seas, poistele seelikud väga huvi ei
pakkunud, kuid oli ka erandeid. Väiksemad poisid olid kõik ema riidekapi
kallal käinud, aga suuremad vältisid seda.
Kolmapäeval, 1. aprillil oli pidžaamapäev. Päris huvitav vaatepilt avanes, kui klassikaaslased mööda kooli hommikumantlite ja sussidega ringi
jalutasid. Kõigil oli mugav .Võikski kogu aeg ööriietega koolis käia!
Neljapäev, viimane päev, kui riietumiseks teema anti, oli suvepäev.
Poisid kandsid lühikesi pükse ning ka tüdrukute püksid olid lühemad
või oli hoopiski seelik selga tõmmatud. Päikeseprillid olid sel päeval väga
populaarsed. Mõned panid isegi sukeldumisvarustuse selga või võtsid kaasa ujumisvarustuse.
Reedel tuli välja selgitada võitja klass. Kolme esikoha vahel oli tihe
rebimine, väikesed detailid otsustasid võitja. Esimesele kohale tuli kolmas
klass. Auhinnaks oli klassiga Coca-Cola Plaza külastus.
Teise koha sai teine klass ja kolmanda koha eelmise aasta stiilinädala
võitja neljas klass.Eriauhinnad pälvisid stiilseim õpetaja Katri Sild ja kaheksanda klassi õpilane Elis Kruuse.Nemad jäid hindajatele oma kostüümidega kõige rohkem silma.
Kristen Aigro
Lagedi Põhikooli 9. kl

Lagedi kooli 2. klass Eesti
Lastekirjanduse keskuse juures.

RAE VALLAVALITSUS &
MTÜ LAGEDI-JÜRI NOORTEÜHING KUTSUVAD!

1. Juunil, algusega kell 15.00 –
18.00 Rae Kultuurikeskuses.
Lastekaitsepäeva üritus

MäNgUpÕrGu
Mängud koolilastele ja lasteaialastele.
Individuaalsed mängud, paarismängud,
lauamängud, võistlusmängud ja
meeskonnamängud.

Parimatele auhinnad!
Kes on Eesti Mängu parim võistkond.
Tule ise ja võta sõber kaasa!
Lisainfo: Anne-Ly Suvi, Anne-Ly.Suvi@rae.ee, Tel 605 6764
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Jüripäeva tähistamine Jüris on pikk traditsioon
Jüripäeva tähistamist alustati Rae vallas kolmapäeval 22. aprillil Jüri
Kuuskemaa loenguga Jüridest ja jüripäevast. Ajaloolane Jüri Kuuskemaa
rääkis Püha Jüri draakoniga võitlemise legendist ja selle erinevatest versioonidest läbi aegade ja uskumuste. Kuulajaskond sai targemaks vanarahva tarkuste osas, mida Jüripäeval kasulik teha on ja mida üldse teha
ei tohi.
Näiteks ei tohi jüripäeval raha välja anda ja jüritule tegemist unustada!
Neljapäeval toimus jüripäevajooks Rae valla kõikides koolides. Lasteaedade vanematele rühmadele Vaidast ja Jürist oli jüripäevajooks korraldatud Rae Spordikeskuses. Jüripäeva tähistamine lõppes 25. aprillil
ohutuspäevaga, kus oli võimalik saada häid nõuandeid ja tutvuda politsei,
kiirabi ja tuletõrje tööde ja tegemistega.
Rae vallas traditsiooniliseks kujunenud jüripäeva tähistamine oli kavandatud reede õhtuks ning toimus Jüri Kirikumõisa pargis. Ürituse avas
tervituskõnega Rae vallavanem Raivo Uukkivi ning andis loa lõkke süütamiseks.
Üritust korraldasid Rae valla kultuuri-ja haridusamet, Rae kultuurikeskus, Rae spordikeskus, MTÜ Kolmas Tee, MTÜ Rae Tehnikaspordi Klubi,
juudoklubi Aitado, Lagedi põhikool, Vaida alevik, VA Vaheko.

Jüripäevajooksul osalejatest puudu ei tulnud

Jüripäevajooksuks registreerus kuusteist 6-liikmelist võistkonda, raja
pikkuseks oli ca 1,5 km. Jooksust võtsid osa kõik Rae valla koolid.
Vallavanem jooksmisest ise osa ei võtnud ning paugutas selle asemel
stardipüstolit.
Täiskasvanute arvestuses võitis JG liikumisrühm Nilbed Pelmeenid ajaga 3.27.08
Vll-lX klassi arvestuses võitis Tiim Pumbajaam ajaga 3.33.42
lV-Vl klassi arvestuses võitis võistkond 6-ndad Klassid ajaga 4.01.00
Auhinnaks oli võitjatel valida, kas 10 korda ujula kasutamist või 5 korda
jõusaali kasutamist Rae Spordikeskuses. ll ja lll koha auhindadeks oli Rae
valla kirjaga kotid, jalgratta-joogipudelid ja maiustusi kõikidele võitjatele.
Eriauhinna, kutse kontserdile “Meelejahutaja” Rae kultuurikeskusesse,
sai Rae vallaametnike võistkond Ööliblikad, kes olid end riietanud öösärkidesse, hommikumantlitesse, lokirullid peas, ning kes jooksid sussides.
Jüripäevajooksu lõpetas Henri Ausmaa organiseeritud üllatusjooks, kus
nöörist kinni hoides jooksis korraga sada kümme jooksjat.

Jüriööjooksule registreerus kuusteist võistkonda.
Foto: Ivo Vahter/Harju Ekspress

Autoorienteerumine
Ajaloolane Jüri Kuuskemaa tutvustas jürpäeva kombeid ja vanarahva tarkuseid jüripäeva tegevuste kohta.

Tegevust jätkus nii noortele, mudilastele kui ka vanadele

Kava järgi algas üritus kell seitse õhtul, kuid vähemalt tunni jagu varem
oli sündmuskoht siginat-saginat täis. Seati üles batuuti, müügikohti, häälestati helitehnikat, olid kohal ka esimesed uudistajad.
Rae kultuurikeskuse juhataja Kaja Kalmeri sõnul on jüripäeva tähistamine Rael alguse saanud juba hulk aastaid tagasi ja on muutunud traditsiooniliseks ürituseks. Jüripäeva on Rae vallas tähistatud 1977. aastast
alates, seega kolmkümmend kaks aastat, märkis oma tervituskõnes Raivo
Uukkivi.
„On meediv tõdeda, et iga aastaga tuleb rahvast järjest rohkem koduseinte vahelt välja üritusest osa võtma. Tavaliselt on, sõluvalt küll ilmast,
üritusest osa võtnud 200-250 inimest, kuid sellel aastal on juba enne ürituse algust näha, et tänu just ilusale ilmale tuleb rahvast tunduvalt rohkem,”
rääkis Kaja Kalmer.
„Organiseerijate poolt oleme püüdnud teha võimalikult palju selleks,
et inimesed saaksid jüripäeva tähistamisel meeldivalt oma aega veeta,”
märkis Kaja Kalmer.
„Lapsed saavad hüpata batuudil, sõita poniga, mudilastega tegeleb Piraadiplika. Pubi Kahvel pakkus välikohvikus suppi, putru, saiakesi, teed
ja kohvi. OÜ Listokk Grupp pakkus maiasmokkadele suhkruvatti ja popkorni. Trikke jalgratastel esitasid Bert Sibul, Erik Laev ja Silver Haljandi.
Bert Sibul, Eesti parim tegija, võitis talendijahis 10000 krooni. Muusikat
tegi Ska Factor”.

Traditsiooniliselt toimus ka iga-aastane autoorienteerumine, kus pannakse proovile võistlejate kaardilugemise, kodukandi tundmise ja liikluseeskirjadest kinnipidamise oskused. Tänavu osales orienteerumisel kakskümmend ekipaaži, neist kaks naised ja kaks noored. Esikoha napsasidki
noored Rain ja Raid Vellerind. Auväärse teise koha saavutasid Andres Kikkas ja Ülo Timuska ning kolmandale kohale platseerusid Veiko Meltsas ja
Priit Saksniit. Naistest olid tublimad Birgit Parmas ja Ege Kibuspuu.

Aivar Neimar ja Kaupo Taelma saavutasid auväärse seitsmenda
koha.
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Ohutuspäeval jagati kasulikke nõuandeid nii lastele kui ka
emmedele-issidele

Ohutuspäeval, mis toimus 25. aprillil, oli valla elanikel võimalik saada
kasulikke nõuandeid tuleohutuse, tervishoiu, liikluse ja koduse vara kaitse kohta. Turvalisuse probleemidest ja nende lahendamistest rääkisid Põhja-Eesti Päästekeskuse, maanteeameti, politsei, verekeskuse, turvafirma
G4S, Naabrivalve esindajad. Ei puudunud ka korstnapühkija. Huvilistel
oli võimalik lähemalt tutvuda tulekustutiga ja proovida voolikute lahtirullimist. Lastele tutvustas politseitööd Lõvi Leo, kes jagas õpperaamatuid nii
noorematele kui ka vanematele huvilistele.
Kõigil oli võimalik proovida turvavöö vajalikkust, kui auto 7 km/h kiirusel järsult pidurdab.
Veretelgis oli võimalik ka verd loovutada.
Jüri Noortekeskuse meisterdamise töötoas sai valmistada ehteid ning
huvilisi jätkus kogu päevaks.
Meelelahutust pakkusid politseiorkestri vaskpillikvintett ja Rae valla
noored lauljad. Valla lauluvõistluse võitsid Sten-Kristjan Saarik, Marleen
Väinsalu, Helena Märtinson ja Rae valla koolidevahelise talendijahi eriauhinna võitis Romet Kaljo.
Õhtul toimus Rae kultuurikeskuses kontsertetendus “Meelejahutaja”,
kus esinesid Margus Abel, Raimo Aas, Karl Aas, Jaanus Kõrv, Lea Kuldsepp, ansambel MTJ ja Rae kultuurikeskuse noorterühm Sukad ja Tagi.
Korraldajate poolt suur aitäh kõigile abistajatele-tegijatele ürituse korraldamisel: Henri Ausmaa, Emil Oja, Anni Sarv, Kalev Pukk, Rene Forser,
Jevgeni Nurmla, Andres Maastik, Tanel Ots, Ants Põllupea, Varje Malsroos, Kennu Mängutuba, Pubi Kahvel ja Anneli Männapsoo ning OÜ Listokk Grupp.

Mänguasjaturg – lapsed müüvad lastele!
Neljapäeval, 28. mail kell 14.30 - 16.00
toimub Jüri gümnaasiumi sööklas
mänguasjaturg.
Kõik lapsed, olenemata vanusest, on oodatud müüma
oma mänguasju. Kindlasti on mõned mänguasjad jäänud
kappi või keldrisse vedelema. Tehke oma kodus suurpuhastus ja tooge ülejäänud asjad kooli. Müügiks sobivad
mänguasjad: näiteks autod, nukud ja nukumööbel; raamatud; videod, CD-d, DVD-d; rulad; PS2-mängud; mängukaardid; konstruktorid...
Hea võimalus teenida taskuraha ja teha rõõmu sõbrale,
kes asjade uueks omanikuks saab.
Mänguasjad peavad olemas terved ja töökorras. Hinna
müüdavatele asjadele määrab laps.
Lapsevanemad võivad loomulikult müügist osa võtta,
kuid ainult ostjatena. Leti taga müüjaks on laps.
Klass, kes on mänguasjaturul enim esindatud, saab üllatusauhinna!
Kohtumiseni Mänguasjaturul!
Kersti Peterson
Jüri Gümnaasium VIL!
tel. 528 7084

Ürituse organiseerijad Virve Sepp (Rae Kultuurikeskus), Külli Viivik (Rae Kultuurikeskus), Kairi Kadastik (Rae Spordikeskus), Kaja
Kalmer (Rae Kultuurikeskus), tagumises reas Henri Ausmaa (Eesti Koolispordi Liit). Foto: Ivo Vahter/Harju Ekspress

Ivo Vahter/Harju Ekspress
Styna Eerma

Urvaste küla koosolek
Urvaste külas toimus 23. aprillil külarahva üldkoosolek, kuhu kogunes 24 elanikku. Vastavalt päevakorrale arutasime küla heakorraprobleeme ja leppisime kokku ühises koristamisaktsioonis. Inimestele tutvustati küla hiljuti valminud arengukava ning räägitud kodude
tuleohutusest. Kohapeal kerkis üles ka mitmeid küsimusi, millele
otsime vastuseid valla vastavate ametnike käest.
Võib öelda, et meie küla rahvas on oma kodukoha arengust ja heakorrast huvitatud ning on ka väga sõbralik ning ühtehoidev.
Suur aitäh kõigile kohaletulnuile!
Sulev Aaslaid
Urvaste külavanem

Piljardiklubi Jüris!
Hot Shot Club nüüd avatud
Meil on
* soojad pirukad, saiakesed, koogid, pitsad,
burgerid jne
* Kohv Lavazza
* Lahtine kesvamärg, muid jooke ja sakummi.
Reedel, laupäeval pidu varajaste
hommikutundideni.

Saali broneerimine tel. 5647 9479
Oleme suveperioodil lahti:
E-N 12-22
R 12-04
L 18-04
P Lukus
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Seekord jüripäeval teisiti
Kui me 24. aprilli õhtul Jürisse sportlikule
jüripäeva tähistamisele jõudsime, olid traditsioonilised jüripäeva teatejooksud juba alanud. Meist tuhisesid mööda kõige nooremad
jooksjad, suure kiiruse pealt tundsin vaevalt
Jüri gümnaasiumi tiimi liikmed ära. Aga
sellest polnud midagi, sest koolikaaslaste
innuka kaasaelamise järgi oli aru saada, et
meie tiim juhtis kogu aja ning tõi ülekaaluka
võidu koju.

Esimene magus võit tekitas suured lootused ka teise jooksu suhtes. Kas võiks ka
siin võimalik olla, et tublid jooksjad, kes just
päev varem olid oma koolis teatejooksudes
üksteist üle trumbanud, ka siin suudavad
ennast parimate hulgas näidata? Põhikooli
tiim 6.-9. klasside õpilastega alustas innukalt ning haaras õige pea juhtohjad. Kindlalt
ja turvaliselt juhiti kogu jooksu vältel ning
võimas esikoht oligi käes.

Gümnaasiumi ja täiskasvanute start oli
kirju: alates pleedidesse mässitud ööliblikatest, kes õrnalt raja kohal hõljusid, kuni Jüri
gümnaasiumi ja SK Raespordi tiimini, kes
professionaalselt üksteisele silmi ette tehes
enne starti sooja tegid. Nende kahe viimasena mainitud tiimi vahel läkski võiduajamiseks. Trassi alguses esimeste vahetustega oligi tunne, et seekord libiseb võit Jüri
gümnaasiumi tiimilt ära ja tuleb tunnistada
professionaalsete raespordikate paremust.
Aga siiski, kui viimase vahetuse trumpäss,
kooli kiireim jooksja Kristen Sirak teatepulga kätte sai, hakkas vahe raespordikatega
silmnähtavalt vähenema. Jüri gümnaasiumi
õnneks oli rada piisavalt pikk, nii et Kristen
ka sellest jooksust võidu kätte sai.
Ja kui nüüd kallis lugeja imestab, mis oli
seekord teisiti, siis võrreldes eelmise aastaga
saadi kolm esikohta rohkem. Jüri gümnaasiumi kohale on tõusnud tõeline spordivaim,
mille innustusel on paljud noored spordipisikusse nakatunud ning suurima heameelega
võistlevad oma kooli nimel, näidates oma
võimu spordis.
Urmas Põldre
spordijuht

Meeleolukas pilt valla jüripäeva gümnasistide ja täiskasvanute teatejooksu stardist. Foto: Urmas Põldre

Jüri gümnaasiumi kompleksarvestus
spordis ja kultuuris sai võiduka punkti
Alates eelmise aasta septembrist on kõik
Jüri gümnaasiumi klassid võistelnud spordi
kompleksarvestuses. Lisaks aktiivsele osalemisele on kolmeteistkümnel alal omavahel võisteldud ka üldises sportlikus vaimus,
millest on tunnistust andnud kaasaelajate
rohkus, klassijuhatajate kohalolek ning ergutusplakatite ja -pillide olemasolu.
Septembris avati arvestus jalgpalliga, milles oktoobri keskpaigaks selgitati parimad.
Teatevõistluses algklassidele ja teatejooksudes vanematele selgitati parimad septembris-oktoobris.
Oktoober lõpetati nn kolme minuti tantsuga, kus oli osavõtjaid alates neljandast
klassist. Novembris kuulus peaaegu kogu tähelepanu saalihokile ja algklasside saalijalg-

pallile, kus mitme nädala jooksul selgitati
meistrid ja parimad klassid. Novembri lõpu
play-box, jaanuari mini-play-box ja jaanuarikuu moe-show tõid vaheldust sportlikesse
teemadesse. Suurimad punktid jagati välja
aga sõbrapäeva ergutusvõistlusel: koguni 18
klassi teenisid aktiivse osavõtu eest maksimaalsed võimalikud punktid. Märts ja aprill
olid võrkpallikuud põhikooli 8.-9. klassidele ja gümnaasiumile. Õppeaasta lõpetasid
jooksuvõistlused algklassidele.
Jüri Gümnaasiumi kümme sportlikumat
klassi on:
1. 11r
2. 1a
3. 3b
4. 4c

5. 1e
6.-7. 1d
6.-7. 5c
8. 8b
9. 11h
10. 6b
Suur tänu kõikidele sportlastele, klassijuhatajatele, kaasaelajatele ja kehalise kasvatuse õpetajatele. Erilisne tänu aga Jüri gümnaasiumi õpilaste sporditoimkonna juhile
Rasmus Onkelile, kes on selle ainulaadse
mitmevõistluse idee autor, algataja, innustaja ja arvestuse pidaja!
Urmas Põldre
spordijuht
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Jüripäeva juudoturniir
25. mail toimus Jüri Spordihoones jüripäeva juudoturniiri 2009. Võistluse korraldajaks oli juudoklubi AITADO. Võistlejateks olid Jüri ja Aruküla noored juudokad
(vanuses 6–9 eluaastat), lisaks oli võistlejaid kohale tulnud ka Tallinnast ja Pärnust.
Korraldajatel on eriti heameel selle üle, et
juudosaal oli võistlejaid ja pealtvaatajaid
pilgeni täis. Kokku oli võistlejaid ligi 50 ja
pealtvaatajaid peaaegu kaks korda rohkem.

Võistlus oli paljudele noortele juudokatele esimeseks võistluskogemuseks ning pakkus võistlejatele ja ka pealtvaatajatele palju
emotsioone ja ilusaid hetki. Auhindu ja tunnustust jätkus kõikidele võistlejatele. Võistluste tulemused on ära toodud allpool.
Kohtunikena tegutsesid võitlusel Jüri AITADO vanema treeningrühma juudokad,
kes said oma ülesannetega suurepäraselt
hakkama. Parimaks noorkohtunikuks tunnistati (teiste kohtunike
hääletuse tulemusena)
ise alles C-vanuseklassis
võistlev Ivar Veskus.
Suur tänu abi ja toetuse eest Rae vallavalitsusele, Rae kultuurikeskusele ja Rae valla
spordikeskusele,
kes
aitasid kaasa ürituse õnnestumisele.
Krister Parbo
juudoõpetaja

II koht
III koht
III koht
I koht
II koht
III koht
III koht
I koht
II koht
III koht
III koht
I koht
II koht
III koht
III koht
I koht
II koht

Egert Ervin Messek
Merko Aasaleht
Ragnar Veismann
kuni 30 kg
Jürgen Hintsov
Kaur Kristofer Suik
Kelli Kruusma
Ricco Himma
kuni 35 kg
Robin- Alexander Veskus
Rasmus Puusta
Sten- Paul Sternhof
Kristen- Priit Põldmäe
kuni 40 kg
Janmar Kasak
Ragnar Esken
Richard Marks
Mark Erik Eik
40 pluss kg
Aleksander Kesküla
Kalev Villem

Nimepäeva teatejooksud Jüri gümnaasiumis tõid
lapsed jooksma
Esimese kevadpäikese kiirte säras toimunud jüripäeva teatejooksude võistlus mahutati kiire koolipäeva tundide vahele. Alates
kõige väiksematest kuni gümnasistideni
võisteldi Jüri gümnaasiumi kõrval ümber
Tammiku pargi teatejooksudes. Noorimad
läbisid kümne peale ühekilomeetrise ringi ja
vanemad kaheksa peale kaks kilomeetrit.
Kokku osales 31 tiimi ja üle paarisaja
õpilase. Alguse tegid lahti kõige väiksemad,
kellest paljude jaoks oli selline teatejooks
üks esimesi elus. Ometi suudeti teatepulka
hästi käsitleda ning kõik leidsid ka vahetuse
alas oma klassikaaslase üles, kellele teatepulk edasi anda.
Põhikooli osas seisti vastamisi juba pikema distantsiga, kuid alla keegi ei andnud.
Tihedas konkurentsis võistlesid viiendad
ja kuuendad klassid omavahel ning seitsmendad ja kaheksandad omavahel. Üheksandikud olid aga pandud seekord kokku
gümnaasiumiga. Tihedad rebimised kuni
viimase vahetuse viimaste meetriteni olid
kõikides jooksudes.
Vanuseklasside parimad tulemused saavutasid 1a, 2b, 4c , 6a, 8b ja 11r.
Meeleolukas teatejooksupäev oli ka heaks
sissejuhatuseks järgmisel päeval toimunud

Jüri spordikeskuse poolt korraldatud jüripäeva teatejooksudele. Aga sellest juba järgmises loos.
Urmas Põldre
spordijuht

Jüri gümnaasiumi jüripäeva
teatejooksude stardis teised
klassid. Foto: Urmas Põldre
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Ainult maikuus 10 = 12 ja 30 = 36
Kõikidel alates 6. maist ostetud 10 korra kaartidel on peal 12 kasutuskorda
ja kõikidel 30 korra kaartidel 36 kasutuskorda !!
Kasutage juhust ja treenige ennast SUVEKS VORMI.

Vesiaeroobika
12.-28. maini jäävad treeningtunnid ära. Edasi toimuvad tunnid ka juunis.
Viimane hommikune treeningtund toimub 18. juunil.
25. ja 30. juunil toimub ainult üks tund - kell 18.00

Pilates

Meie majas juba tuntuks saanud aeroobikatreener Kristi Pedaru alustas 21.aprillil pilatese
algkursusega. Tunnid toimuvad teisipäeviti 19.30 ja pühapäeviti 17:00
Selle hooaja lõpuni (juuni algus) on pilatese treening tutvumishinnaga 40.- kord.
Ootame Teid kõiki trenni!

Kallid kliendid!
Meie sahtlitesse on kogunenud hulgaliselt ehteid, võtmeid, käekelli, mõned mobiiltelefonid ja
ka palju muud. Samuti ootavad oma omanikku sajad trikood ja ujumispüksid, aga ka erinevad
jalanõud ning riietusesemed.
Tulge, kirjeldage oma kadunud eset ja ehk saame Teile selle tagastada.
Kõik asjad, millele ei ole 30. maiks järele tuldud, oleme ruumipuuduse tõttu sunnitud
viima taaskasutuskeskusesse.

Reklaam

Tervist edendavatel ja sporti toetavatel ettevõtetel on võimalik Jüri Spordihoone ujula
seintele osta reklaampinda hinnaga 200 krooni m²/kuus
Lisainformatsiooni saab tel 622 42 47 või info@raespordikeskus.ee

Vaida pallimängudesaal

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

Sportlikud sünnipäevad

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 korraldada. Avalda oma soov ja spordikeskus
leiab koostöös Sinuga sobiva lahenduse.
Infot ja hinnapakkumist küsige tel. 622 4247 info@raespordikeskus.ee
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PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
7. aprillil põles Lagedil Killustiku tänaval
kulu.
7. aprillil toimus Lagedil Tallinna ringteel
avarii.
9. aprillil põles kulu Rae mõisa juures.
9. aprillil abistati kiirabi Venekülas.
10. aprillil kustutati järelvalveta lõke Peetri
külas Vägeva teel.
11. aprillil põles Jüris Rebase tänaval kulu.
12. aprillil põles Jüris Rebase tänaval kulu.
14. aprillil kustutati järelvalveta lõke Jüris
Rebase tänaval.
18. aprillil põles Sõmeru külas kulu.
18. aprillil põles Venekülas kulu.
19. aprillil põles Peetri külas Raudkivi tänaval prügikast.
19. aprillil põles Vaidas kulu.

20. aprillil põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja.
21. aprillil põles Jüris Rebase tänaval kulu.
22. aprillil põles Suur-Sõjamäe tänaval kulu
ja prügi.
22. aprillil kustutati aadressil Kodala 13 järelvalveta lõke.
22. aprillil põles Vaskjala külas Vesiroosi
teel kulu.
22. aprillil põles Assakul Tiigi tänaval auto.
23. aprillil põles Jüris kulu.
26. aprillil põles Lool puidukuivati.
26. aprillil põles Rae külas kulu.
26. aprillil põles Lagedil Betooni tänaval
kulu.
26. aprillil põles Lagedi mõisas kulu.
28. aprillil põles Jüris Laste tänaval prügikast.

JULGE SEKKUDA!
Psühholoogid on kindlaks teinud, et lapsed ja
noored vajavad õigeks arenguks kindlaid piiranguid, vastasel korral ei oska nad käituda. Paljudel
noortel puudub koduste tähelepanu, sageli järelevalve ning nad ei tea reegleid-piire, sest neid lihtsalt ei ole vanemate poolt seatud.
Ühiskonnas on muutunud tavaliseks, et noor
ropendab avalikult tänaval, kaupluses või koolibussis, tarbib alkoholi ja suitsetab palliplatsil või
scate-pargis. Kui mõned aastad tagasi sõitsid õpilased kooli vaid koolibussiga, on tavaliseks muutunud auto kasutamine. Ka mopeedid-jalgrattad on
kujunenud harjumuspärasteks liiklusvahenditeks.
Kõik justkui toimiks, kuid…
Samas häirib kaaskodanikke noorte lärmakus,
ebatsensuursete väljendite kasutamine, autoderolleritega kihutamine, samaaegselt nn tümpsu
kuulamisega. Tihti kogunetakse lihtsalt kaupluse
juurde või parkimisplatsile aega veetma. Ja jälle käitutakse seejuures kaaskodanikke häirivalt.
Kohe teavitatakse politseid ja loodetakse sellega
kõik probleemid lahendada.
Tegelikult saab kõik alguse kodust. Ja isegi siis,
kui kodus on kõik hästi, vajab noor inimene tähelepanu ka väljaspool seda. Talle on oluline tema
kaaslaste suhtumine, õpetaja, isegi direktori seisukoht, ka naabritädi või sõbra vanemate oma. Kui
noor näeb, et teda märgatakse, on juba pool võitu.
Samas saab ta tihti valesti aru, kui keegi sekkub
tema tegemistesse. Varem on tal lubatud karjudes
oma seisukohti välja öelda, aga nüüd tuleb keegi
teda lihtsalt korrale kutsuma. Otsekohe asub ta end
ja kaaslasi kaitsma, isegi sõnavõtjat ründama, peale mida lõpetab korralekutsuja oma tegevuse ning
helistab numbril 110.
Olen kindlalt veendunud, et vaatamata kõigele
tuleb muuta üldsuse suhtumist ja sekkuda probleemi lahendamisse. See on vajalik esmalt noorte
endi kaitseks: alkoholi tarvitamisest tingitud ohud,
liiklusõnnetuste ennetamine, kooli- ja koduvägivalla juhtumite avastamine, öisel ajal ilma täiskasvanud saatjata lapse ohud jne. Ja teiseks on vajalik

selleks, et anda lastele-noortele märku õigetest
väärtushinnangutest ja eetilisest käitumisest. Igaüks neist peab teadma, et teol on tagajärg ning selle eest tuleb ka vastutada.
Kõik eelnev võiks koonduda ühise nimetuse,
sotsiaalne hoolivus, alla. Lapsevanem, naaber,
õpetaja, ametnik, iga hooliv kaaskodanik – nad on
olemas, tihti lausa kõrval, nad märkavad, aitavad
ning vajadusel sekkuvad ning kutsuvad korrale.
Just sellest viimasest jääb meie ühiskonnas puudu!
Me kõik saame ja peame selles midagi muutma,
vähemalt suhtumist kindlasti.
Ida-Harju politseiosakonna töötajad viivad
2009. a läbi ennetusprojekti „Julge sekkuda!“.
Algus on juba tehtud ning välja on kuulutatud
plakatikonkurss kunstikoolide õpilastele vanuses
15–19 aastat tähtajaga 15. mai 2009 (A2 formaat).
Plakatite kujundamiseks pakkusime välja kolm
teemat:
- alkohol, tubakas, narkootikumid,
- koolivägivald,
- rollerid jt sõidukid liikluses.
Seejuures lisasime juurde mõned mõtteterad:
„Kui märkad, siis hoolid”, „Ma tahan suureks kasvada”, „Võõraid lapsi ei ole olemas ja omasid me
ei tapa”, „Aga miks sa lubasid?”, „Hoolimine ei
ole pealekaebamine”, „Märkamata jätmine = hoolimatus”.
Parimad tööd valitakse välja kolme kuni kuue
plakati tarbeks. Hiljem paigutatakse need koos
vastavasisuliste sõnumitega erinevatesse avalikesse kohtadesse: kauplustesse, õppeasutustesse,
omavalitsustesse, politseiasutustesse jne. Kahekümnele parimale autorile pakume välja seikluspäeva ühel Eesti väikesaarel.
Soovin ilusat kevadet ja märgake ikka teisi enda
ümber. Hoolige ja julgege sekkuda!
Tiiu Karner
Ida-Harju politseiosakonna
juhtivkonstaabel
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POLITSEITEATED
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE:
30. aprillil kella 16 ajal teatati politseile, et Rae vallas Jüri alevikus
tungis tundmatu mees Kirsi tänaval kallale 11-aastasele poisile.
VARGUSED
2. aprillil 2.45 ajal teatati politseile,
et Rae külas Koplipere tänaval on
laoruumist varastatud autorehvid
ning kaablit. Varaline kahju 7 000
krooni.
3. aprillil kella 5.45 ajal teatati
politseile, et Rae vallas Koplipere
külas on laoruumidest varastatud
paadimootor Merkuri. Varaline
kahju 100 000 krooni.
5. aprillil varastati Rae vallas Jüri
alevikus asuvast eramust 6 jalgratast. Varaline kahju on 26 500
krooni.
11. aprillil varastati Rae vallas
Mõigus Juhtme tänaval asuva
maja keldrist 4 rehvi ja tööriistad.
Varaline kahju on 10 000 krooni.
20. aprillil kella 17.30 ajal varastati
Rae vallas Peetri külas erahoonest
sülearvuti. Varaline kahju täpsustamisel.
26. aprillil kella 8.00 ajal teatati
politseile, et Rae vallas Karla külas on Seedri tänaval varastatud
kuurist jalgratas ja ketaslõikur.
Varaline kahju 7 000 krooni.
28. aprillil kella 0.30 ja 14.00 vahel
varastati Rae vallas Jüri alevikus
Aruküla teel olnud sõiduautost
Mercedes Benz tolmuimeja ja lasernivelliiri kast. Varaline kahju
5 000 krooni.
30. aprillil varastati Rae vallas,
Peetri külas asuvast eramajast
krediitkaart ja sularaha. Varaline
kahju 10 350 krooni.
30. aprillil varastati Rae vallas
Peetri külas Läike teel asuvalt majalt valvekaamera. Varaline kahju
10 000 krooni.
30. aprillil varastati Rae vallas
Jüri alevikus Tiigi tänaval asuvast
korterist sülearvuti, ehted, mobiiltelefon, dokumendid ja muid esemeid. Varaline kahju on 38 500
krooni.
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Kulupõlengud – igakevadine mure
Suure hooga peale tunginud kevad toob pähe
rõõmsamad mõtted ja ajab nii mõnelgi pea hoopis sassi. Paljudele toob kiiresti sulanud lumi
uued mured: tuule toodud või visatud praht
põõsa alt, sügisesed lehed ning kuiv kulu vajavad koristamist ning see kõik kiirete kevadtööde aegu. Siinkohal peavad aga südametunnistus
ja päästeteenistus inimestele meelde tuletama,
et kuni sügiseste vihmadeni on kulupõletamine
kõikjal Eestis keelatud.

Kulupõletamise ahelreaktsioon
Ulatusliku kulupõlengu esimene eeldus on
kõrge rohi, mis nüüdseks paraja kuivusastme
saavutanud ja põleb sobiva tuulega sama kiiresti kui bussi peale kiirustav treenitud meesterahvas. Selline tuli levib kiirelt üle väljade, jõuab
metsatukka ja varsti ongi tegu metsatulekahjuga, mille puhul algatatakse kindlasti uurimine.
Irooniliselt võib öelda, et hea kui niigi hästi läheb, sest põldude ja metsade vahel asuvad tihti
elumajad, mis võivad samuti kulupõlengute
tagajärjel tuleroaks saada. Mõnel juhul on hukkunud ka inimene.
Niisiis peab maaomanik tõsiselt kaaluma, kas
oma valdused juba sügisel korrastada – kui jaks,
vikat või trimmer veel rohust jagu saavad – või
riskida rahatrahvi, metsapõlengu või hoopiski
mõne kodu ja inimelu hävimisega. Sealjuures
tuleb arvestada, et lähim hoone ülekäte läinud
põlengule võib olla kulupõllu omaniku enda
kodu. Oluline on kodu turvalisuse jaoks ise

midagi ette võtta, sest ka hooletult kustutatud
sigaret või ükskõikne naabrimees võivad suure
hävingu põhjustada.

Lõkked ja prahi põletamine

Prahi põletamise puhul tuleb kindlasti uurida
kohaliku omavalitsuse õigusakte. Näiteks Tallinna linna heakorra eeskiri keelab jäätmete ja
kulu põletamise ükskõik millisel aastaajal ja tingimustel. Jäätmete hulka võib lugeda ka koristustöödel kokku riisutud lehed. Tavalise lõkke
puhul tuleb aga lähtuda tuleohutusnõuetest, mis
on sätestatud siseministri määruses küttekoldevälise tule tegemise kohta. Nõuded on loogilised ja lihtsad meelde jätta:
• Lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 ja
metsast 30 meetri kaugusel.
• Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta!
• Käeulatusse tuleb varuda tulekustuti või
vähemalt esmased kustutusvahendid (näiteks
ämber veega, kustutusluuad, labidas, märjad
oksad vms).
• Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m/s) ja suunda.
Samuti peab arvestama lõkkest lenduda võivate
sädemetega.
• Lõkkease peab olema ümbritsetud mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi).
• Pärast põletamise lõppu tuleb lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.
Kõik eelnev on tarvilik selleks, et kevadine

tuuleiil hõõguvaid vahtralehti või ajalehetükke
lähima katuseni ei lennutaks või lõkke piir ootamatult üle lageda kuluvälja ei liiguks.

Seadus ütleb veel

Mida teha, kui tekib küsimus, kas tõmmata
tikku ja jääda lootma parimat või käituda seaduskuulekalt? Mõlemal juhul peab inimene
teadma, et keskkonnaministri määrus keelab
kulupõletamise tuleohtlikul ajal, tuleohtlik aeg
aga algab pärast lume sulamist. Kui aga inimene otsustab seadust rikkuda, tuleb tal arvestada,
et kulupõletajaid ja tuleohutusnõuete rikkujaid
(nt valveta jäetud lõke, liialt tuuline ja kuiv ilm)
võib karistada järgmiselt:
• trahv füüsilisele isikule on kuni 18 000;
• trahv juriidilisele isikule on kuni 50 000
krooni;
• üle viie hektari suuruse kulupõlengu või
ühe hektari metsa põlengu korral algatatakse
kriminaalmenetlus.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kevad on rõõmus
aastaaeg ja iga inimene peaks oma toimingud
sättima nii, et tema tehtu või tegemata jätmine
ei seaks ka sel aastal ohtu tema kodu, koduümbrust, naabreid või loodust. Samuti peaks mõtlema sellele, et hooletult visatud suitsukonist või
tikust alguse saanud kulupõlengut kustutavad
päästjad saaksid mujal ehk kasulikumad olla.
Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus

Teeme varga elu põrguks
Mõni nädal tagasi helistas tuttav. Tal käisid
kodus vargad. Tuttav ise oli perega soojamaareisil. Valvesüsteemi tal pole. Naabrid ei kuulnud ega näinud ka midagi. Telekast, kodukinost
ja sülearvutist jäi ta ilma. Naise ehted viidi ka,
mõni neist vanaema pärandatud perereliikvia.
Aga kõige vastikum tunne on sellest, ütles tuttav,
et ma ei suutnud olukorda kontrollida, et keegi
võõras on käinud ja meie asjades sorinud.
Mu tuttav pole erandiks. Inimestel on põhjust
aina rohkem oma vara pärast muretseda, kinnitab ka kuritegevuse statistika. Justiitsministeeriumi andmeil suurenes registreeritud varguste
hulk tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aastaga kuue protsendi võrra.

Vargused ei juhtu kogemata

Kas vargust saanuks vältida, küsis tuttav.
Kindlasti, sest vargused ei juhtu kogemata.
Selleks, et vältida soovimatuid „külalisi“, saab
igaüks üsna palju ise ära teha. Sageli on vaja
vaid pisut vaeva näha, et suurendada oma kodu
turvalisust.
Varas teab väga täpselt, kuhu ja milleks ta läheb. Tema soovimatu „visiit“ on seda kindlam,
mida rohkem „küllakutseid“ talle maha jätate.
Lumemütsi, tolmukihi või sügislehtede all peituv auto, puhastamata kõnniteed, päevastpäeva
kardinatega kaetud aknad, kus ka õhtuhämaruses tuled ei sütti, niitmata muru, peenral norgu

vajunud lilled, ajalehti üle ääre pressiv postkast.
Need ja mitmed muud sarnased märgid on vargale mõistetavas keeles esitatud „küllakutsed“,
mis ütlevad: pererahvast pole kodus, saad segamatult tegutseda. Ja võite kindlad olla – varas ei
lükka „kutset“ tagasi.
Esmalt peaks mõtlema, et te ei jätaks kurjategijale maha märke, mis näitavad vara kaitsetust.
Püüdke olla oma käikudes ebaregulaarne. Kui
juhtute tööpäeva jooksul kodu lähedalt mööda
sõitma, tasuks võimalusel sisse põigata, veendumaks, et kõik on korras. Sellised ebaregulaarsed käigud sunnivad teie tegemisi jälgivad
vargad uue ohvri otsingule.
Teiseks, ärge jätke nähtavale kohale ahvatlusi. Läbi akna paistev arvuti, lahti unustatud garaažiuksest piiluv murutraktor või hoovi jäetud
jalgratas on vargale piisavaks tegutsema lükkavaks jõuks.
Kolmas tegur on sissemurdmise lihtsus. Kui
vargal on võimalik lihtsa vaevaga korterisse või
eramusse siseneda, ei jäta ta võimalust kasutamata. Ärge jätke aknaid kodust lahkudes lahti
või tuulutusasendisse, isegi mitte kõrgemate
korruste omi. Jälgige, et hoovis ei oleks võimalikke n-ö abivahendeid, mis aitaksid vargal
läbi kõrgema korruse akende ja rõdude majja
pääseda. On juhuseid, kus eramu uks on lahti
kangutatud või aken lõhutud hoovist leitud kangi või toruga. Või on varas nurga taga seisnud
kaubaalustest tellingu improviseerinud ja seelä-

bi rõduni küündinud.
Pöörake tähelepanu ka maja ümbruses asuvatele pimedatele nurkadele ja varjatud kohtadele.
Selleks, et varga elu ebamugavamaks teha, tuleb taolised kohad valgustada. Et mitte kulutada
liigselt elektrit, tasuks kasutada liikumisanduritega välivalgusteid. Ühtlasi muudavad need ka
pererahval pimedatel õhtutel koju saabumise
mugavamaks.
Vaadake üle uksed ja aknad, veenduge, et
nende sulused ja lukud oleks piisavalt turvalised. Luku valikul pöörake tähelepanu selle
muukimis-, puurimis- ja lõhkumiskindlusele.
Kui teie kodul on juba tuntud lukutootja kindel
lukk, siis vähem tähtis pole ka see, kelle käes
võivad olla selle võtmed. Vahetades eluaset tuleb kindlasti vahetada välja ka uue kodu lukusüdamikud. Samuti tuleb lukk vahetada, kui mõni
pereliikmetest on võtmed kaotanud.
Kindlasti tuleks välisuks hoida pidevalt lukustatud. Olles kodus tasuks (snepper) lukk
hoida suletud selliselt, et seda saaks seestpoolt
lihtsalt väändenupust avada. Näiteks tulekahju
korral saavad siis pereliikmed võtmeid otsimata
kiirelt evakueeruda. Kui lahkute kodust, tuleks
lukul fikseerida väändenupu kasutamatus. Seda
põhjusel, et kui varas peaks teie koju sisenema
akna kaudu, siis ei saa ta seestpoolt lihtsalt ust
avada ja korteris olevaid asju ukse kaudu välja
vedada.
(järg lk 22)
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Soovitusi koduvalveks

Kas keegi on sinu eest valvel?

Tuntavalt vähendab sissemurdmise riski liitumine turvafirma valveteenusega. Statistika
näitab, et turvafirmade valves olevatesse kodudesse proovitakse sisse murda kordi harvem kui
valveta kodudesse.
Samas ei ole liikumisandur seinal ja iga turvafirma kleeps aknal võluvitsaks. Kindlustunde
ja meelerahu annab teadmine, et turvafirma suudab sissetungi korral ka kiiresti reageerida.
Seepärast tuleb koduvalveteenuse valimisel
uurida, mis juhtub pärast seda, kui valvesüsteemist häire turvafirma juhtimiskeskusse jõuab.
Vastused tuleb leida küsimustele: kas valvesüsteemi pakkuv ettevõte üldse suudab häirele reageerida? kas ettevõttel on oma juhtimiskeskus ja
patrullid või on ta n-ö virtuaalturvaja – lihtsalt
tehnika müüja ja paigaldaja? Kui olete kodust
eemal, pole just palju kasu telefonile saabunud
SMSist, mis sissemurdmisest teada annab. Sel
juhul jõuate ise vargust tõkestama vaid siis, kui
juhtute parajasti naabri juures olema. Aga ka sel
juhul ei pruugi te olla kindlad, et teil on piisavalt
oskusi varga või varastega hakkama saamiseks,
nende võimaliku kallaletungi tõrjumiseks.
Järgmiseks tuleks uurida, kui palju on turvafirmal teie kodupaiga ümbruses patrulle ja
milline on patrullekipaažide kohalejõudmise
keskmine aeg selles piirkonnas. Kliendile olulise kiire reageerimise tagab võimalikult suur
patrullide arv ja moodne GPS-süsteemil põhinev juhtimiskeskus, kus kõik patrullekipaažid
on reaalajas nähtavad ja suunatavad.
Kõige kindlam on koduvalvega liitujatel võtta nii seadmed, paigaldus kui ka valveteenuse
pakett ühest ettevõttest, kes suudab pakkuda
terviklahendust.
Last but not least! 1. juulist peab igas kodus
olema
suitsuandur.mööbel
Tasub teada, et koduvalveEritellimus
süsteemi suitsuandur edastab signaali turvafirKöögid,
garderoobid,
ja ei
ma
juhtimiskeskusse
isegi siis,esikukui süsteem
ole
valvestatud.
Topeltkaitse
seega, nii varga
vannitoa
mööbel,
büroomööbel
kui ka tule vastu.
Seda kõike ma muretsevale tuttavale ka sooKüsi infot:
56 610
792 turvameetvitasin:
mõtle hästi
läbi, milliseid
meid
ise rakendada
ja võimalusel
56suudad
290 229;
Tel: 633
3215 kaasa
professionaalid, kes on sinu vara eest valvel.
Faks:
633kurjategija
3275 saagilootused kesiseks,
See
muudab
vahelejäämise
tõenäosuse
info@uukren.ee suureks ning sunnib
teda kurjast plaanist loobuma.
www.uukren.ee Margus Kolumbus
G4S Eesti valvedivisjoni direktor

• kogu turvasüsteemi ülesehitamine
peab põhinema riskianalüüsil:
• kõigepealt baasküsimused:
- mille ja kelle eest ennast kaitsen;
- mida minult on varastada;
- milline on varga motivatsioon minu
vara osas;
• edasi juba detailsemalt ja kontseptuaalsemalt:
- millised on minu asukoha, korteri, vara
jne nõrgad kohad;
- palju mul on raha investeerida turvalisusesse;
- milliseid võimalusi on veel minu riskide hajutamiseks peale tehniliste turvasüsteemide;
- millist turvafirmat valida paigaldama
ja valvama;
- milline on riski tase minu vahetus
naabruses.
• ja veel detailsemalt:
- milliseid andureid, kuhu ja palju;
- milline keskus;
- kuidas ühenduda turvafirmaga – telefoniliin, saatja,
- mitmes korrus, milline välisuks, aknad;
- mis toimub trepikojas, välisukse juures;
- kellele annan koodid,
- mitu tsooni korterisse tekitada,
- mida teha koduloomadega;
+
- koosta lähteülesanne paigaldusfirmale.
• ja nüüd praktikasse:
- kasuta professionaalset paigaldusfirmat, saad garantii paigaldusele;
- kasuta proffvalvefirmat, saad kindluse,
et reageeritakse vajadusel ja korvatakse
kahjud eksimuse korral;
- ära osta kõige odavamaid seadmeid;
- ära osta kõige kallimaid seadmeid;
- loe hoolega paigaldus- ja valvelepingu
tingimusi;

MAJAPIDAMINE PRÜGIST PUHTAKS!
Üldehitusja ja
remontööd
• Üldehitusremonttööd
korteritele
ja
eramutele
korteritele ja eramutele
elektrija ja
santehnilised
tööd
• Elektrisantehnilised
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

Tel 50 30 960
+

Pakume erinevate suurustega konteinereid
ja teostame veoteenust.
www.vsaeesti.ee
info@vsaeesti.ee

- korralik välisuks ja kvaliteetsed lukud;
- uksekett ja silm;
- aknad spets-turvasulustega;
- akendele rulood/kardinad, et ei paistaks sisemus,
- hinnalised esemed nägemisulatusest
välja;
- raha, relvad, väärisesemed jms seifi;
- koduloomade puhul spets-loomaandurid;
- eritähelepanu – esimene ja viimane
korrus, läheduses rõdud, redelid, vahekatused;
- välisustele magnetid;
- miinimumprogramm: igasse aknaga
ruumi + koridori liikumisandur + välisuksele magnet + tulekahjuandur;
- iga edasine samm tekitab lisaturvalisust, kuid nõuab ka suuremaid investeeringuid.
• Täiendavad turvameetmed:
- aknaga ruumidesse klaasipurustusandurid;
- akendele vibratsiooniandurid;
- seifile spetsiaalne seifiandur;
- trepikotta/koridori videokaamera,
- paanikanupp;
- programmeerida tulekahjuandur eraldi tsoonina ja defineerida see ka eraldi
staatusena.
• veel vajalikke nõuandeid:
- hoolda valvesüsteemi regulaarselt;
- hangi korterisse tulekustuti ja esmaabivahendid,
- ära vigasta valvesüsteemi seadmeid,
ära remondi neid ise ega paigalda ümber;
- ära varja andurite vaatevälja;
- muuda valvekoodi ca 1-2 korda aastas,
- ära kirjuta koodi märkmikusse vm;
Allikas: G4S Eesti
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Töötan välja, dokumenteerin
ja rakendan Teie ettevõttes
ISO 9001, 14001 ja OHSAS
18001 standarditele vastava
juhtimissüsteemi, kindlustan
sertifitseerimisauditi edukuse.
Pakun kvaliteedijuhi ja
töökeskkonnaspetsialisti
püsiteenust.
Tel. 5344 4025
E-post: hain.heinla@mail.ee

Paigaldan kangasja geelküüsi!
AITAN MÜÜA KINNISVARA

Angela Virak 56 640 991
66 84 700

Ville Värk

51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

Aaviku külas
tel. 506 6618, Riina
riina@wunderstern.org.ee
Firma müüb
puidugraanuleid
(pelleteid):
Diameeter: 8 mm
Alusel: 60 kotti (16 kg)
Hind: 2 200 EEK/tonn + 18% km
Alates 3-st tonnist odavam!
Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel. 5838 0342

Puumarket annab üürile soojustamata PVC-halli (valmimisaasta 2008) suurusega 1600 m² ning
pakub sinna juurde asfalteeritud,
tarastatud ja valvega väliterritooriumi suurusega kuni 2000m².
Hinnad kokkuleppel.
Pakume ka lao haldamise teenust,
olemas kvalifitseeritud personal ja
2 frontaaltõstukit ning 1 külglaadimistõstuk.
Kontakttelefon 506 5832, 504 6022

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
Fax: 666 0115
e–mail: info@ehituskaup.ee
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Pakume järgmisi teenuseid:
• fassaadide survepesu
• kiviparketi pesu
• õliplekkide eemaldus kiviparketilt
• põllutehnika pesu
• grafiti eemaldus
• kõrgsurve värvimine
• parklate joonimine
Info ja tellimine tel. 5647 9479
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- 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

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

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

• 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.

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
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Koli kasvõi
lemmiklooma!*
BIG BAG prahikott

on ideaalne lahendus Sinu
aia- ja pargijäätmete,
ehitusprahi või suuremõõtmeliste olmejäätmete kogumiseks
ning äraveoks.

Külasta
Lilleorgu!
Ehitame Elulille  6. - 7. juunil
Elulille iidne sümbol on Lilleoru maastikul valmimas pargikujundina. Talgute ajal rajame Elulille mustrile vastavalt
peenraid ja istutame ravimtaimi, jätkame paekivist kontuuride ehitamist ning rajame sümboli keskosa tähistava kujundi. Elulille pargi loomise eestvedaja arhitekt Ain Padrik
tutvustab Elulille tähendust üldiselt ja seost Lilleoru territooriumiga.

Lilleoru tutvustuspäev 30. mail
* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid
tavalise, suure metallkonteineri ees:
�
�
�
�

Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist
Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive
Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu
Paindlik hind

Suuremate koguste ehitus-, lammutus-, koristus- ja
suurjäätmete äraveoks pakume ka konteinereid
mahuga 5 - 30 m³ kevadkampaania hinnaga kuni -25%
Personaalse pakkumise ja konsultatsiooni saamiseks
kontakteeruge meie klienditeenindusega!

Kandevõime:
1250 kg

Maht:
1 m3

Toimuvad ekskursioonid Lilleoru koolituskeskuse ja kõrvale rajatava ökoküla territooriumil, Elulille pargi ja ravimtaimeaia tutvustused. Samuti Lilleoru kursusi ja kriya joogat
tutvustavad ettekanded ning mitmesugused praktilised töötoad. Õhtul on võimalus käia higistamistelgis või vaadata
filmi. Avatud on Lilleoru pood ja kohvik.
Lilleoru asub Aruvalla külas Vaida lähedal.
Täpsem info ja tuleku juhend
kodulehel: www.lilleoru.ee

Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee Telli BIG BAG kott
koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn), 7 386 700
(Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).

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

Suur koristuse
hooaeg on alanud!
Telli suurpuhastus juba täna!!
• Pakume hoolduskoristust
(Siseruumides teostavad tööd)
• Nõudepesu
• Triikimine
• Aia riisumine
Võta ühendust 5665 6891
koduhaldjad@gmail.com
Asukoht: Rae vald või Harjumaa
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Maikuu
sünnipäevalapsed
OLGA TŠEGODAJEVA
HILJA RANNU
LINDA LEHIS
FERDINAND SINEP
HELGA KAUR
ANNA TIHHOMIROVA
LEIDA-ELFRIDE
STUPTŠIK
VASSILI SMIRNOVA
ARNOLD KOTSAR
ERVIN MEOS
MEEDI LEPPIK
LINDA ILVES
SULEV UTNO
LEMBIT RAUAMÄE
KALJU TALVING
ASTA-MAIMU PÄRNASTE
EHA JUNOLAINEN
ÕIE PÄRN
VALDE TAMLAK
REIN TIISEL
MAIE ALLMÄE
MALLE LIIVAMÄGI
HILLE LESSOSAAR
VALTER SÄÄSK
AAVO LIIV
ANTS VIIKMANN
KULDAR KOEL
URVE TASA
TIIU ESTNA

90
87
86
86
84
84
83
83
82
82
81
81
81
80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65

Müüa elamukrunt linna lähedal. Krundil
põlispuud ja puuviljaaed. Tel. 676 6267.
Müüa hariliku sireli kultuursortide istikud.
Õite mitmekesine värvus. Tel. 676 6267.
Ostame Teie seisma jäänud või mittetöötava, käibemaksu- või mitte käibemaksukohuslasest firma. Info ja konsultatsioonid
meie poolt tel. 5808 8088.
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 garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.
Teen rõivaste pisiparandusi.
Tel. 5345 2848.

Rae Vallavalitsuses aprillikuus
registreeritud sünnid:

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 riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
www.nagusul.ee Tel. 522 1151.
Müüa loomasõnnikut 7 t – 1900 EEK, 15 t
– 2900 EEK, mulda 2100 EEK, killustikku,
kruusa ja liiva. Tel. 5620 0473, 670 1290,
taluaed@hot.ee
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate
ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon. Tel. 515 0555.

MÄLESTAME
Rae Vallavalitsuses aprillikuus
registreeritud surmad:

Eino Pukko
Helju Kuldkepp
Salme Bergmann
Voldemar Kokh
Ernst Krintal

Mälestame
endist kolleegi

ERNST KRINTALi
Avaldame kaastunnet omastele.
Lasteaed Tõrukese töötajad

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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