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• Jaanipäeva üritused
külades ja alevikes
• Konkurss
„Kaunis Kodu“
• Koolide lõpuaktused
• Toimus Jüri Triatlon
Rae valla ametlik väljaanne

Jüri klunker avas Rae valla
suveürituste nimekirja
28. mail toimus järjekordne Rae valla lauluja tantsupidu, mis on kogu vallas armastatud
üritus. Seekordne pidu sai õhtuks ka ilmataadilt
kingituseks kena päikesepaiste, olid ju terve
päeva taevas kihutanud tumedad vihmapilved.
Inimesed tulid kaunist kevadõhtut nautima
ning pealtvaatajaid jagus rohkelt nii pinkidele
istuma kui Lehmja tammiku alla jalutama.
Selle aasta peo teemaks oli „Eluratas veereb“ ning esilauljana leelotas külalisena Kirile
Loo, kes oma sugestiivse häälega loitsis kõiki
regilaulu kuulama. Erilist elevust tekitas publiku hulgas joodiku hurjutamise laul.
Tantsuplatsile pääsesid paljud, näha sai kõike: mudilaste ringtantsust meeste tantsudeni
välja. Tantsijatele andsid hoogu juurde kooride
poolt saateks lauldud laulud. Vaatamist ning
kuulamist oli palju. Õhtu lõppedes, pärast vallavanem Veigo Gutmanni poolt lausutud kiidu-

sõnu esinejatele, laulsid koorid ennast lauluplatsilt minema. Selle võimsa lõppakordiga sai
Rae valla laulu- ja tantsupidu kena lõpetuse.
Eraldi tuleb esile tõsta 04. juunil toimunud
vallavanema vastuvõttu meie koolide parimatele õpilastele Rae Kultuurikeskuses. Sel kevadel lõpetas klassi kiituskirjaga 240 õpilast.
Loodame, et tuleb neile põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate näol veelgi lisa. Vastuvõtul
tunnustas vallavanem õpilasi nende pühendumise ja tulemuste eest ning andis üle meenetaldriku „Rae valla parim õpilane“. I klassi
tublid õpilased said meenetaldriku koos tunnistusega kooliaktusel. Samuti anti koolides
üle olümpiaadidel ja konkurssidel väga häid
tulemusi saavutanud õpilastele vallavalitsuse
poolsed kingitused.
Toimuvate suveürituste pikas nimekirjas tuleb kindlasti esile tõsta võidupüha, kui

Tantsuga sai Jüri klunker sisse õige hoo. Pildi autor Neil Savi.

23. juunil toimub traditsiooniline külade ja
alevike vabadustule tõrvikute süütamine ning
Jüri kirikuaias pärja asetamine vabadussõjas
langenute mälestuseks.
Selle aasta jaanipäeva peopaikade nimekiri
on üsna pikk ning küllaltki keeruline on valikut teha. Oluline on see, et Rae valla taasasutamise aastapäevale pühendatud kontsert 11.
juulil kell 19.00 Jüri kirikus meil kuulamata
ei jääks. Esinema on lubanud tulla nii Bonso,
Riho Sibul kui Alari Piispea ning kuulajatele
on kontsert tasuta.
Ilusaid suveelamusi kõigile! Järgmine Rae
Sõnumite number ilmub juba augustikuu alguses.
Juuli Laanemets
Rae Sõnumite toimetaja
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr 23
Jüri, 11. mai 2010

Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2009 määrusega
nr 108 kinnitatud “Rae valla ehitusmääruse”
muutmine

Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“
§ 22 lõike 1 punktist 29, „Planeerimisseaduse“ § 5 ja „Ehitusseaduse“ § 19 lõikest 4 ning arvestades Õiguskantsleri
17.11.2009 märgukirjas „Ehitusmääruses kehtestatud detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise üle otsustamise reeglite põhiseaduspärasuse küsimuses“ esitatud ettepanekuid,
Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1. Muuta Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2009 määrusega nr 108 kinnitatud Rae valla ehitusmäärust järgmiselt:
Muuta § 2 lõike 1 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„1) vastav ajaleht on maakondlik ajaleht Harju Elu ning
valla leht Rae Sõnumid, kus avaldatakse planeerimise ja ehitusvaldkonna ametlikud teated.“
Muuta § 6 lõiget 8 ja sõnastada see järgmiselt:
„(8) Detailplaneeringu algatamise otsuse tegemisel tuleb välja selgitada ning kaaluda omavahel nii avalikku kui
erahuvi. Muuhulgas kaalub otsuse tegija järgmiseid olulisi
asjaolusid:
[…].”
Muuta § 13 lõikeid 1 ja 2 ning lõike 2 punkti 6 ning sõnastada need järgmiselt:
„§ 13. Planeeringu kehtestamine ja sellest teatamine.
(1) Oluliseks avalikuks huviks detailplaneeringu kehtestamise otsustamisel on planeeringu elluviimisega kaasneva
sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri olemasolu või väljaehitamise tagamine valla arengukavas määratud järjekorras ja
eelarves ettenähtud vahendite piires. Kui valla arengukavas
ja eelarves ei ole ette nähtud rahalisi vahendeid planeerigu
elluviimiseks vajalike objektide ehitamiseks, siis võib see
olla selliseks ülekaalukaks avalikuks huviks, mis on piisavaks õigustuseks planeeringu kehtestamata jätmisel. Sellisel
juhul oleks planeeringu kehtestamine võimalik näiteks juhul,
kui huvitatud isik sõlmib valla poolt aktsepteeritava lepingu
planeeringuala väljaehitamisega kaasnevate rahaliste kohustuste ülevõtmiseks ning tagab piisavalt kohustuste täitmise.
(2) Planeeringu kehtestamise otsuse tegemisel tuleb välja
selgitada ja kaaluda omavahel nii avalikku kui erahuvi. Muuhulgas kaalub otsuse tegija järgmiseid olulisi asjaolusid:
[…]
6) Kas on sõlmitud planeeringuala väljaehitamisega kaasnevate rahaliste kohustuste osalist või tervikuna ülevõtmist
ja planeeringu realiseerimist tagav leping planeeringu kehtestamisest huvitatud isiku (sh arendaja, omanik) ja valla
vahel ning antud vajalikud tagatised.
§ 2. Kinnitada “Rae valla ehitusmäärus” uus redaktsioon
vastavalt lisale.
§ 3. Avaldada teave Rae valla ehitusmääruse muutmise
kohta ajalehes Rae Sõnumid ja avaldada Rae valla ehitusmääruse uus redaktsioon viivitamata valla veebilehel.
§ 4. Käesolev määrus jõustub 01. juunil 2010.
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RAE VALLAVALITSUS
teatab
Järgmiste detailplaneeringute
algatamisest:
Rae küla Pae 1 ja 2 kinnistute ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 25.
mai 2010 korraldusega nr 404.
Planeeringu eesmärk on muuta
Rae küla Uuemardi kinnistu maatüki
I Rae Vallavolikogu 20. juuni 2006
otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringut Pae tee 1 ja 2 kinnistute
hoonestustingimuste osas: suurendada krundi hoonestusala ja ehitusalust
pindala ning täpsustada arhitektuurseid nõudeid abihoonete ehitamiseks.
Lagedi aleviku Jõe 13a kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 25.
mai 2010 korraldusega nr 405.
Planeeringu eesmärk on muuta
maakasutuse sihtotstarvet, määrata
hoonestusala ja ehitusõigust väike
elamu ehitamiseks, varustada juurdepääsu ja tehnovõrkudega ning lahendada haljastus ja heakord.
Kurna küla Ameerikanurga tehnopargi ja teede detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11.
mai 2010 otsusega nr 107.
Planeeringu eesmärk on muuta valla kehtivat üldplaneeringut,
detailplaneeringusse haaratud kinnistute omavahelisi piire, määrata
moodustatavatele kruntidele ehitusja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja haljastus ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava
maa-ala suurus on ca 200 ha.
Järveküla küla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11.
mai 2010 otsusega nr 111.
Planeeringu eesmärk on muuta
valla kehtivat üldplaneeringut, planeerida ühepereelamutega kvartal,
lahendada juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustatus, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused.
Planeeritava maa-ala suurus on ca
10,3 ha.

Järgmiste detailplaneeringute
lõpetamisest:
Veneküla külas Pärnamäe kinnistu detailplaneering
Menetlus on lõpetatud Rae Vallavolikogu 11. mai otsusega nr 112.
Rae Vallavolikogu 10.12.2002 otsusega nr 30 algatati Veneküla küla
Pärnamäe kinnistu detailplaneering
eesmärgiga muuta kehtivat üldplaneeringut ja planeerida ühepereelamuid. Kinnistu omanik on esitanud
avalduse detailplaneeringu lõpetamiseks, avalik huvi detailplaneeringu
edasiseks menetluseks ja realiseerimiseks puudub.
Kurna küla Ameerika tee ja lähiala detailplaneering
Menetlus on lõpetatud Rae Vallavolikogu 11. mai otsusega nr 106.
Rae Vallavolikogu 15.09.2009
otsusega nr 584 algatati Kurna küla
Ameerika tee ja lähiala detailplaneering eesmärgiga planeerida Ameerika
teele uus teekoridor, jagades kinnistu kaheks, üheks transpordimaa ja
üheks maatulundusmaa sihtotstarbeliseks kinnistuks. Kuna Ameerika tee
projekteerimist ja rekonstrueerimist
saab lahendada Teeseaduse alusel
projekteerimistingimuste põhjal, siis
puudub edasine eesmärk detailplaneeringu menetluse jätkamiseks. Rae
Vallavalitsuse 13.04.2010 korraldusega nr 256 kinnitati Kurna küla
Ameerika ja Ristikheina kinnistutel
asuvate Ameerika tee lõikude rekonstrueerimise tööprojekti koostamise projekteerimistingimused.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 19.07.2010
– 01.08.2010 Rae Vallavalitsuse
Maa-ametis:
Suuresta küla Vanatammi-I kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse
25. mai 2010 korraldusega nr 406.
Planeeringu eesmärk on seada ehitus- ja hoonestustingimused äri- ja
büroohoone rajamiseks, varustada
krunt tehnovõrkudega ning lahendada juurdepääs ja haljastus.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
01.08.2010.

Ehitusmääruse terviktekstiga on võimalik tutvuda
valla veebilehel: www.rae.ee

Veigo Gutmann
Vallavanem
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2011. aastal möödub Rae vallal 145 aastat
asutamisest ning 20 aastat taasasutamisest.
Rae valla aastapäevade tähistamiseks ja valla
olemuslikuks tutvustamiseks korraldab Rae
vallavalitsus

konkursi Rae valla tunnusgraafika
ja tunnuslause leidmiseks
Konkursi eesmärgiks on leida Rae valla ainulaadsust, huvitavust ning positiivset sõnumit
kandev tunnusgraafika ja tunnuslause, mida
saaks kasutada valla meenetel ja valla tutvustamisel.
Ideekavandite esitamise tähtaeg on 01.
oktoober 2010. Auhinnafond 10 000 krooni.
Konkursitingimustega saab tutvuda Rae valla
kodulehel www.rae.ee

KONKURSS “KAUNIS KODU 2010”
Traditsiooniliselt kuulutas Rae Vallavalitsus 27. aprillil
heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi “Kaunis Kodu 2010”.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult e-posti teel: Birgit.Parmas@rae.ee või
suuliselt (tel 605 6781) Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks
siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti
omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on
15. juuni 2010. a.
Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• individuaalelamud
Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus maastikku;
• haljastus (lilled, hekid, puud jne);
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad,
kiviaiad jne);
• üldmulje.
Konkursi tulemused teeb kindlaks vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes teostab osalevate objektide ülevaatuse
2010. a juunikuus või juulikuus ning seejärel esitab võitjad Rae
Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud
objekte kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja
mälestusesemega.
Ootame rohket osavõttu!!!
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RAE VALLA FOTOKONKURSS 2010
Ootame osalema Rae valla fotokonkursil. Võrreldes varasemate aastatega on tingimused mõnevõrra muutunud, seda eelkõige
fotode esitamise osas.
Konkursi tingimused:
• Osaleja peab olema Rae valla elanik
• Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
- Loodus
- Rae vald
- Inimene
- Vaba teema
• Igasse kategooriasse võib autor esitada kuni 3 fotot
• Fotod esitada CD-l JPG/JPEG formaadis ning foto minimaal
seks suuruseks võib olla kuni 3 MB
• Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.
Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus
tasuta kasutada konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste
avalikustamiseks trükiväljaannetes ja internetis.
Konkursitööd tuua või saata CD-l Rae Vallavalitsusse hiljemalt
2010. aasta detsembri lõpuks. Juurde lisada autori kontaktandmed ning millises kategoorias osaletakse. Osavõtja vastutab andmete õigsuse eest ja et ta on konkursile saadetud fotode autor.
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel 2011. aasta veebruaris.
Küsimuste korral aitab teid Kristi Aru 6056760;
kristi.aru@rae.ee
TERAVAT SILMA JA HUVITAVAID VAATENURKI!

Harju Maavalitsus teatab
Harju maavanem algatas oma
27.04.2010 korraldusega nr 665-k
Harju maakonnaplaneeringut täpsustava
teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“
ja antud planeeringu kui strateegilise
planeerimisdokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna
kergliiklusteede võrgustiku planeerimine
läbi teekoridoride määratlemise ning selle
võrgustiku sidumine teiste infrastruktuuridega.
Planeeringualaks on kogu Harju maakond, välja
arvatud Tallinna linn. Planeeringu kehtestajaks on
Harju maavanem.
Planeeringu ning selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise korraldusega
on võimalik tutvuda Harju Maavalituse kodulehel
www.harju.ee/public/Maakonnaplaneering/
kergliiklus/korraldus_665-k.pdf
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Emad ja lapsed
ühiselt käsitööd
tegema
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja
Noored korraldab suve jooksul 3
korral käsitöö-alaseid suvekursusi
paljulapseliste perede emadele ja
lastele. Projekti rahastab SA EestiHollandi Heategevusfond Päikeselill.
Projektiga tahetakse anda võimalus emadel ja lastel koos teha käsitööd ja kunstialast loometööd.
Suvekursused on osalejatele tasuta.
Korraldajate poolt on juhendamine,
käsitöömaterjalid ja toitlustus. Suvekursused toimuvad Jüri alevikus ja
Lagedil. Huvilistel palun ühendust
võtta kas telefonitsi 502 9006 või
e-kirjaga info@kkharju.ee .
Osalemise kriteeriumiks on, et
peres peab kasvama vähemalt 3
last. Kõik loomulikult ei pea tulema
korraga kursusele, osa võtta võib ka
vaid ema.
Marianne Rosenfeld
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja
Noored juhatuse liige
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On teil ilus kodu või aed?
15. juulini saab osaleda ajakirja Kodu
& Aed võistlusel Kodu Kauniks, kus juba
10. aastat selgitatakse aasta huvitavamad
kodud ja aiad ning auhinnatakse kõiki finaali jõudnuid.
Auhinna saavad tänavu ökokodu, stiilne
kodu, parim vannituba, värvilahendus, õueruum, noor kodu, noor aed ning Aasta Kodu
ja Aasta Aed. Peaauhinnad on kumbki 30
000 krooni. Aasta Kodu auhinna paneb juba
10. aastat välja Swedbank ja Aasta Aia auhinna taga on tänavu esmakordselt Bauhaus.
Kõik aiandushuvilised võivad toimetusele
teha ettepaneku, kellele anda tänavu Eesti
ainus proffide aiandusauhind - aiakultuuri
edendamise preemia.
Ajakirja tegijad ootavad tänuga osavõtusoove ning ka ettepanekuid nende kohta, kes
ise ehk üles astuda ei tihkagi. Häid sõnu ja
tunnustust pole kunagi liiga palju, jagame
siis neid üheskoos ja võimalikult paljudele!
Eesmärk on ju kõigil ühine – et meid ümbritsev keskkond aitaks meil paremini elada.
Ajakirja tegijate soov on jagada huvitavaid
ideid ja erinevaid kogemusi ning anda tagasisidet ja tunnustada parimaid.
Tänavust auhinnafondi, 250 000 krooni
täiendavad lisaks rahalistele auhindadele
märkimisväärsed kingitused: kõik finalistid
saavad kirjastuse Varrak 750-lehküljelise
Aianduse Entsüklopeedia, kõige nüüdisaegsema ja asjatundlikuma aianduse teatmeteose Euroopas, mis Eesti oludele kohandatud.
Kõik võistlusest osavõtnud saavad kingituse
ja kutsutakse sügisel pidulikule võistluse
kokkuvõtete tegemisele.

„Oluline on, et
elaksime kultuurselt heakorrastatud
keskkonnas, mis
aga poleks ülehooldatud ja -vuntsitud. Meie kodud ja aiad peaksid olema
funktsionaalsed, otstarbekalt planeeritud, ja
lillede vahel peaks jääma aega ka raamatuid
lugeda,“ on võistluse eesmärke sõnastanud
žüriiga kodusid ja aedasid külastanud arhitektuuriajaloolane Mart Kalm. Finaaliringi
jõudnutele avanebki võimalus küsida žürii
koosseisus kodu külastavatelt spetsialistidelt
kommentaare ja nõuandeid ehitus-, sisustusvõi aiandusteemadel.
Osalemiseks ootame hiljemalt
15. juuliks vähemalt viit fotot kodust või
aiast (ka grilli-, puhke või mängunurgast
vm) aadressil “Kodu Kauniks”, Kodu &
Aed, Sakala 16, Tallinn 10141 või meilil
kodukauniks@forma.ee.
Lisaks ootame kaaskirja oma pere ja
kodu või aia tutvustusega ning aadressi
ja telefoninumbriga. Finaalipääsenud
selguvad augustiks ja võitjad pärjatakse
oktoobri alguses. Lisainfot võistluse kohta
saab tel 667 6087 või forma@forma.ee.
Eve Veigel
Ajakiri Kodu&Aed peatoimetaja
AS Forma Media
Sakala 16, 10141 Tallinn
Tel +372 667 6086
GSM +372 5664 2028
www.kodu-aed.ee

Avati kevadiselt rõõmus
waldorfkoolide rändnäitus
Koolide
lõpuaktused
18. juuni kell 16.00
Lagedi Põhikooli lõpuaktus
19. juuni kell 15.00
Vaida Põhikooli lõpuaktus
21. juuni kell 17.00
Jüri Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus
22. juuni kell 14.00
Jüri Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus

2. juunil avati Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk tn. 73)
pidulikult Eesti waldorfkoolide 20. tegevusaastale pühendatud rändnäitus „Südamega mõeldes ja üksmeelselt tegutsedes“. Avapeol esinesid pillimängu ja tantsuga ka Aruküla
Vaba Waldorfkooli ôpilased.
Näituse fookuses on õpilaste vihikud, aga näha saab ka
laste käsitöid. Ekspositsioon on värviküllane ja sisutihe läbilõige õpilaste töödest ja tegemistest, mis peegeldab waldorf
pedagoogika võimalusi esimesest klassist kuni gümnaasiumi
lõpuni välja. Näitusekülastajal on võimalik saada ülevaade
Eesti waldorfkoolide kui lapse terviklikku arengut toetavate
haridusasutuste igapäevasest tegevusest ja olulisematest põhimõtetest, millest lähtub waldorfpedagoogika.
Sissepääs näitusele on tasuta ja väljapanek jääb avatuks
juuni lõpuni.
Vaata lisa www.waldorf.ee ja www.eltk.ee
Illinor Siebold
Aruküla Vaba Waldorfkool, lapsevanem
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MASU Taaramäe moodi
T

aaramäe lasteaia aastaring aina
veereb. On ju teada, et lasteaia
traditsioonid on sama olulised nagu
hommikune puder või päevane uni.
Rahvakalender, aastaajad, kuuplaan,
päevakava – kõik see dikteerib, mida
peab lasteaias tegema. Lasteaiaõpetaja
ülesanne on nuputada, kuidas seda teha
„masust“ hoolimata. Nüüd kevadel kokkuvõtteid tehes saame tõdeda, et meil
on palju abilisi ja häid sõpru.
Kui nüüd MASUst lähemalt rääkida, siis
tuleb alustada õppeaasta algusest ja sellest,
et septembris tähistasime liikluspäeva ja
avasime oma rattaväljaku. Liikluspäevale olime kutsunud politseinik Tiiu Karneri
ja Lõvi Leo. Kui Lõvi näitas lastele õigeid
sõiduvõtteid, siis politseinik selgitas liiklusreegleid jalgrattaväljakul ja tänaval. Järgmisel päeval saime lapsevanematelt tagasiside,
et nüüd kontrollib laps autos tähelepanelikult turvavöö kasutamist, ka külavaheteel.
Rattapäevadel nõuab kiivrit.
Varsti tulid külla Assaku tuletõrjekomando, Peeter Böckler ja Veikko Juusu. Lastele räägiti suitsuandurist, õpetati hädaabisse
helistamist. Sai proovida ka tuletõrjeautos
istumist ja hiiglaslikust tuletõrjevoolikust
vee pritsimist.
Ka kolmas päästeteenus kiirabi näol käis
Taaramäel, seekord olid meie külalisteks
lapsevanematest kiirabitöötajad Vahtra ja
Toome rühmast Paavo Lepisto ja Tuuli Volber. Mis on küüneviil, täpsemalt „a-ütlemis“
asi? Lapsed said teada, et see on siiski spaatel.
Kordamine on ju tarkuse ema ja nõnda
olidki vanemate rühmade lapsed kutsutud
kevadel ohutuspäevale, kus samad tuttavad
päästeautod ja kõik tähtsad momendid said
uuesti üle vaadatud ja korratud. Arvata on,
et kohtume samadel, õnnetusi ennetavatel
eesmärkidel ka järgmisel õppeaastal.
Lapsevanemad, hoolekogu liikmed, on
valitud meil silma peal hoidma. Hoolekogu
esimees Õunakese lapsevanem Tõnis Kattel
teeb seda nii, et kutsub vanemaid rühmi juba
neljandat kevadet endale külla üllal eesmärgil – me istutame lastega puid. Teine hoolekogu liige Kellukese lapsevanem Argo Verk,
finantseeris sel kevadel kõigi vanemate rühmade lõpureisid. Miks? Miks mitte!
Häid traditsioone on Taaramäel veelgi –
käime jõulude ajal metsas kuuske ehtimas ja
metsloomi toitmas. Juba viis aastat, giidiks
metsamees Kalle Meier. Kuuske me metsast
ei võta, vaid ehime metsloomadele meelepärase toiduga.
Hinge- ja vaimutoitu oleme traditsiooniliselt ammutanud igal kevadel Jüri kirikust.
Kirikuõpetaja Tanel Ots on siis lapsi kostitanud mõne südamliku looga ülestõusmispühadest. Muuseas, alati laulame ka „Ma

20. mail hoolekogu esimees Tõnis Kattel lastega puid istutamas.
Pildi autor Kristiina Saarik.

olen väike karjane“ ilma viimase salmita.
Sellepärast et viimase salmi õpetab meile
kirikuõpetaja. Traditsioon.
Kontserte – laulu ja pillimängu toovad
Taaramäele Siiri Laidi Rae Huvialakooli
õpilased.
Vaimutoidust veel – koostööd teeme ka
Jüri Gümnaasiumi õpilastega, kellest paljud on Taaramäe lasteaia vilistlased. Kuidas
muidu oleksid lasteaiaõpetajad saanud õpetajate päeval nautida Eve Aunveri peotantsijate esinemist, kui rühmades poleks lastega
mänginud Jüri Gümnaasiumi poisid-tüdrukud. Brey Velbergi antud muusikatund oli
lastele vahvaks vahelduseks.
Ott, meie momendil kuulsaim vilistlane, esines meil lasteaia 21. sünnipäeval ja
lapsed said talle küsimusi esitada ja koos
pildistada. Oti kasvataja Eda Murd kasvas
Taaramäe lasteaiast välja ja töötab nüüd Õie
lasteaias juhatajana. Õiet saame nimetada
oma sõpruslasteaiaks.
Jüri Raamatukogust kutsutakse meid
lastega külla alatasa. Mõnus on seal pehmel vaibal ja hubases miljöös muinasjutte
kuulata. Ka meie õpetajad – Helena Nigul
ja Külliki Kajasalu – aitasid ühel kevadisel
laupäeval raamatukogus läbi viia muinasjutuhommiku, kandes ette „Pöial-Liisi.“
Uhkusega võtame igal kevadel osa Klunkerist, uhkusega sellepärast, et Klunker
kasvas välja just Taaramäe lasteaia kiigepidudest. Nüüd on üritus muutunud nii laiahaardeliseks, et lasteaialaps võib jääda lausa

märkamata... Ei-ei, Kultuurikoda ja Linda
Pihu toimkond ei laseks midagi sellist juhtuda.
Tänulikud oleme ka Hansaplandi kollektiivile, kes andis meie lastele võimaluse osaleda oma käsitöökodades, kus lapsed said
ka esimese müügikogemuse. Meisterdasime
ja müüsime enda tehtud toodangut, nagu
jõulukaardid, klaasimaalid, käbi-päkapikud
ja pihlakamarjaketid lindude toitmiseks.
Marjaketid osutusid aga nii kuumadeks artikliteks, et meid otsisid üles Silvia Karro ja
ETV saade „Sõida maale“.
Rõõmu teeb see, et aina rohkem osalevad lasteaiaelus ka lapsevanemad – alates
oma otsusest valida ja usaldada Taaramäed,
jätkates sellega, et majasisestel koolitustel
võime emmed-issid lastega rühma usaldada,
lõpetades.... küllap me veel ei lõpeta.
Oma lasteaiavankrit veame tänu ühtsele
meeskonnale, tublile personalile, kes igas ettevõtmises enesestmõistetavalt kaasa lööb.
Aga kus oli MASU? Oli küll, lihtsalt Taaramäe moodi. Me usume ja loodame, et
Meid Aitavad Sõbrad Uuesti, et „MASU“
jätkuks!
Kristiina Saarik
Taaramäe Lasteaia juhataja asetäitja
õppekasvatustöö alal
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Lapsed tantsuhoos. Foto J. Laanemets.

Jüri Klunker

Kirile Loo regilaulu laulmas.
Foto J. Laanemets.
Tantsusammud. Foto J. Laanemets.

Vallavanem Veigo Gutmann ütleb tänusõnad.
Foto Neil Savi.

Ära mindi, laul huultel. Foto Neil Savi.

Toolil oodates.
Foto J. Laanemets.
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Käisime naabritel külas
Kas teate, kes elavad Vaida kooli kõrval? Jaanalinnud! Iga päev
kooli ja sealt koju minnes möödume me lindudest ja tihti ka näeme
neid. Reedel käisime oma klassiga jaanalinde lähemalt vaatamas. Tädi
Elle võttis meid lahkesti vastu ja rääkis nende kohta palju huvitavat.
Saime teada, et jaanalinnud on pärit Aafrikast, kuid Vaida linnud on
ostetud Rootsist. Kasvatuses on kaks peret, kokku seitse lindu. Pered
elavad eraldi, sest kaks isast võivad omavahel kaklema minna. Jaanalinnud söövad rohtu, vilja ja väikseid kive, mis aitavad toitu pugus
peeneks jahvatada. Lisaks saavad nad ka vitamiine. Jaanalinnud on
kõige suuremad linnud, kes ei suuda lennata, nad kaaluvad ligi 100 kg,
nad võivad joosta kuni 40 km/h ja jalalöögiga purustada lõvi selgroo.
Veel saime teada, et pesa teeb ja mune haub isane jaanalind, et muna
kaalub ligi 1,5 kg ja väike poeg on pardi suurune. See, et jaanalinnud
pistavad pea liiva alla, on legend. Jaanalindudel olevat kaks haigust:
luumurrud ja stress. Isegi hooldajatel soovitatakse kanda ühevärvilisi,
mitte väga erksaid riideid, et linnud end rahulikult tunneksid. Stressi
pärast ei tohi linde ka aia tagant narrimas käia. Kui külastusaeg hakkas lõppema, et tahtnud me sealt kuidagi ära tulla ja mitmed meist
kauplesid end jaanalinde hooldama. Kingituseks saime kõik suure
munakoore ja ka sulgi, mida tädi käis meile aedikust korjamas.
Aitäh, tädi Elle, et meid lahkesti vastu võtsid ja jaanalindude kohta
rääkisid.
Vaida kooli 2. klass

Vigurivänt 2010

Õpilased vasakult: Maribel Otsus, Anette Evisalu, lõvi Leo, Igor
Zahhartšuk, Karl-Erik Palo.

Meie, Maribel Otsus, Anette Evisalu, Karl-Erik Palo ja Igor Zahhartšuk, käisime Nõmme spordikeskuses jalgrattavõistlusel Vigurivänt ja saime 2. koha. Individuaalvõistlusel tüdrukute hulgas sai 3.
koha Maribel Otsus ja poiste arvestuses Karl-Erik Palo.
Vigurivändas osalemine oli meie jaoks tore kogemus. Võistlusel
tuli meil sõita slaalomit, tuli sõita ringe, sirgelt, sõita laugteel, näidata
käemärke, sõita üle kiige ja teha ka kirjalikke teste. Alguses kartsime,
et meil läheb halvasti, aga kui me teisi nägime ja ise ka ära sõitsime,
oli hirm möödas. Tegevusi oli palju, aga saime lõpuks kõigega kenasti hakkama. Kõik oli ju õpitud ning teooria ei olnud ka sugugi raske.
Eriti meeldis meile Nõmme seikluspargis ronida. Pärast ronimist
käisime söömas, supp oli väga maitsev. Me nägime võistlustel ka lõvi
Leod. Ta ütles meile, et olime väga tublid. Kui me juba 2. koha kätte
saime, olid kõik rõõmsad.
Ka auhinnad olid vahvad. Nimelt saime preemiaks hõbemedalid,
helkurvestid, märgid ja jalgratturi esmaabipaki.
Maribel Otsus, Anette Evisalu
Vaida Põhikooli 4. klassist

Leemet Loik, tädi Elle Tomberg, Valeria Melnitšenko, HenryCennert Volmerson, Annete Kesküla, Diana Maslova, Bretely
Jäätma, kükitavad: Angelina Odintsova ja Kirsila Ostaptšuk.
Pildistas õp Monika Lukkonen.

Emadepäev Vaidas
7. mail toimus emadepäeva tähistamiseks Vaida Põhikooli
saalis noorte artistide kontsert „Ema, kallis ema…“. Kontserdil
esinesid muusikapedagoog A. Solovjova-Kulli poolt ettevalmistatud noored muusikud ja lauljad. Kontserdist võtsid osa ka huviringijuhendaja Kristiina Suvi juhendamisel noored tantsijad.
Sel korral oli esinejaid juba 15, toimus kahetunnine kontsert
väga edukalt ja elavalt. Esitatavad palad olid eelnevalt harjutatud, mille tõttu tundsid esinejad ennast laval vabalt ja kindlalt.
Laule ja luuletusi pühendasid oma emadele Angelina Koch, Ženja Grigorjeva, Diana Maslova ja Tallinna tuntud laulja Milena
Sotšivko. Marietta Vassus mängis klaveril väga ilusalt „Bluezi“.
Väga keerulisi estraaditantse esitasid imeilusates kostüümides
Angelina ja Diana, kes tegelevad tantsimisega tuntud Tallinna
tantsukoolis „Todes“, ning talendikad tüdrukud Kristiina Suvi
tantsuringist. Nagu varemgi, sai erilise aplausi osaliseks meie
andekas akordionist Oskar Koch, kes esitas 15 klassikalist ja
estraadikompositsiooni. Tema saatel laulsid meie emad ja vanaemad eesti ja vene populaarseid laule „Meri“, „Mere lained“,
„Vändra polka“, Katjuša“, „Sinine rätik“, „Suliko“ ja teised.
Kontserdi lõpus esitas A. Solovjova-Kull bajaanil Oginski
„Poloneesi“, „Tsiganotška“ ja estraadipala „Karussell“.
Pärast kontserti kinkisime saalis olevatele naistele lilli ja kostitasime kõiki kohalviibijaid kringli, maiustuste ja limonaadiga.
Seegi üritus toimus Rae Vallavalitsuse toetusel.
Suur tänu lapsevanematele Ljudmila ja Valentina Kochile,
Anna Grigorjevale, Svetlana Maslovale, Vassili Klimovale,
Kristiina Suvile ja kooli direktorile Indrek Uuemaale, kes aitasid
meid selle meeleoluka ürituse läbiviimisel.
Aleksandra Solovjova-Kull
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Preemiareis

Vaade veskile Pärnu jõel Kurgjal.

Vaida Põhikooli edukatele ja hea käitumisega õpilastele on juba
mitmeid aastaid korraldatud preemiareise. Ekskursioonide paigad on
valitud hariva eesmärgiga, lisaks ka tore päev puhkamiseks. Eelnevatel aastatel on külastatud Tõravere Observatooriumi, Rakvere linnust
ja käidud Viru rabas ja Palmse mõisas.
Sel aastal sai siht seatud Kurgjale C. R. Jakobsoni talumuuseumi ja
Türi Ringhäälingumuuseumi. Tunnustamist vääris 45 õpilast. Kurgjale jõuti veidi enne kokkulepitud aega ning oli võimalus talu loomade-lindudega tutvust teha, lõkkeplatsil kiikuda, karusselliga sõita.
Giid meenutas olulist C. R. Jakobsoni elust ja tegevusest. Vaadati
koos C. R. Jakobsoni eluruume, mis olid oma aja eesrindliku mõtte
järgi ehitatud. Meenete ostmise taustaks mängis Ellina häärberi saalis klaverit. Taluhoonetest käidi sauna ja vesiveskit (jahu- ja saeveskit) vaatamas. Rehetares kinnitati maitsva lõunasöögiga keha. Nüüd
teavad kõik reisist osavõtjad, mis on karask ja kuidas see maitseb.
Peale lõunat lubati hobuseid ja lehmi paitada ja rahulikule jäärale
musi anda, mõnel oli võimalus käsikiviga teri jahvatada. Lindudest
sai õpilaste lemmikuks suur ja uhke kalkunikukk. Giid kiitis lapsi
asjalike ja arukate küsimuste ja ka vastuste eest.
Türi Ringhäälingumuuseumis veedeti märkamatult poolteist tundi.
Kuulati raadio- ja teleajaloo kohta huvitavaid fakte, tutvuti vahakujudega, esitati omapoolne reportaaž jalgpallivõistluse ja suusamaratoni
kohta. Rõkkava naeru kutsusid esile KUKU RAADIO äpardused eetris. Rõõmu valmistas seegi, kui keegi tundis muuseumi eksponaatide
hulgas ära oma vanavanemate raadio või vana teleri. Lõpuks vaadati
saatelõike meie legendaarsest teletegijast Valdo Pandist.
Sellest päevast jääb osalejatele hea mälestus, olgu ta siis 1. või 8.
klassi õpilane. Loodame, et suudame seda toredat tava preemiareisina õpilaste tunnustamisel ka järgmistel aastatel jätkata.
Eve Möls
Vaida kooli klassiõpetaja
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Laevade päev
Lagedi kooli 7. klass käis 21. mail Lennusadamas ja laeval Baltic
Princess. D-terminalis ootas meid kapten Tarvi-Carlos Tuulik. Läksime ametikäike mööda laevale. Käisime kaptenisillal, kus nägime,
kuidas kapten töötab ja kui raske on tema tegevus.
Pärast seda tuli meile vastu peamehhaanik ja viis meid mootoriruumi. Laeval on neli peamootorit ja need on väga suured. Mootoriruumides oli suhteliselt palav ja suur müra.
Saime kaptenilt ja peamehhaanikult küsida igasuguseid küsimusi.
Kõigepealt tahtsime teada, mitu aastat kapteniks õpitakse. Meile öeldi, et pärast kooli tuleb veel tükk aega laevadega sõita, et kapteniks
saada. Kapteni palga kohta kõneldi, et see oleneb laevast ja vastutusest, mida kapten peab kandma.
Pärisime, kas laevahuku korral upub kapten koos laevaga. Selle
peale vastati, et uppuma ei pea, aga kapten lahkub laevast viimasena.
Laeva Baltic Princess kohta saime teada, et päästevarustust on sellel rohkem, kui reisijaile vaja läheb, töötajate jaoks tehakse igal aastal päästekoolitusi.
Pärastpoole läksime Lennusadamasse. Kõigepealt külastasime allveelaeva Lembit. Saime selle allveelaeva ajaloost teada nii mõndagi,
mis jääb meelde. Järgmisena tutvusime jäämurdjaga Suur Tõll. See
oli muuseumilaevadest kõige lahedam.
Oli tore päev, mis meile kõigile meeldis. Saime laevadest ja meresõidust palju teadmisi.
Loora-Elisabet Lomp, Riste Kaaret

Kapten Tuulik seletab laevajuhtimise põhitõdesid.
Pildi autor Pilvi Leemets.

Tüdrukute laager toimus juba teist korda
Maikuus said Rae valla tüdrukud jälle
kokku tänavuses laagris Kloogarannas. Tüdrukute laager on iga-aastane ettevõtmine,
kus pakutakse põnevaid tegevusi eesmärgiga igakülgselt toetada tüdrukuid nende arengus. Seekord olid olulisel kohal positiivse
mina leidmine ja meeskonnatöö, kuidas teha
koostööd. Algatuseks läbisime erinevaid
võimalusi pakkuva seiklusraja. Õhtul tegid
kõik endale siiditrükis mandalarätiku, mis
jäi laagripäevi meenutama. Laagris oli ka
karjääritund, kus igaüks sai mõtiskleda selle

üle, mida ta elult ootab ja missugune võiks
välja näha tema karjäär tulevikus. Esimest
korda mängisime mängu „Nupud laual“ ja
esimest korda pöörasime ka suuremat tähelepanu juuste korrashoiule ja tüdrukute
erinevatele soenguvõimalustele. Igal aastal
on samal ajal ka muuseumiöö, külastasime
Keila muuseumit, kus väljas 2 just tüdrukutele mõeldud näitust: „Kunstiandelised naised“ ja „Naiste aksessuaarid läbi aastate“.
Väga põnevaid valikuid pakkus näitus ja
nii mõnigi asi oli tüdrukutele suureks ülla-

tuseks. Kõik tegevused on alati laagris koos
tüdrukutega eelnevalt kavandatud ja kuigi ainuke tingimus laagris osalemiseks on
osavõtt kõikidest tegevustest, siis lihtsalt
hängimiseks jäigi vähe aega. Aga järgmine laager juba järgmisel aastal nädal pärast
emadepäeva.
Kohtumiseni uutel üritustel.
Anne-Ly Suvi
Rae vallavalitsuse noorsootöötaja

juuni 2010
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Põnnistuudio kevadkontsert
8. mail toimus Lagedi Põhikoolis Põnnistuudio kevadkontsert, mis ühtlasi oli
pühendatud ka emadepäevale.
Kontserti alustasid muusikaõpetaja Tamara Rebane ja projektijuhi Jaanika Petti
tervitussõnadega ning muusikaõpetaja Tamara õpetas kõigile saalis viibijatele meie
igapäevastes tundides tuttavat tervituslaulu.
Üllatuskülaliseks oli Punamütsike, kes
esines muuhulgas ka teadustaja rollis.
Esimesena kutsus Punamütsike lavale
meie 1. rühma lapsi: Stanko (1a 6k), Kaisa
(11 kuune), Greta (1a 2k), Grettel (1a 2k),
Liis Karolin (1a 6k), kes meenutasid vanemate abiga veelkord selgeks õpitud jõuluaegseid laule. Järgmisena tuli lavale 2. ja 3.
rühma lapsed Katleen (1a 8k), Greete (1a
6k), Christoph Nathan (1a 11k), Mirelle (2a
2k), Ristjan (2a 3k), Peter Robin (2a 9k), kes
koos emmede ja isside abiga laulsid rändamise laulu ja mängisid rütmipille. Järgmisena tulid lavale meie kõige suuremad lapsed
4. ja 5. rühmast, kes said proovida laulda ka
mikrofoni. Liis (3a 10k), Jan Rasmus (2a
10k), Angela (2a 9k), Loviise (3a 1k), Annika (2a 6k), Elis (3a 8k), Klaudia (4a 2k),
Katarina (6a) laulsid esmalt Aafrika laulu
djembe mängu saatel..
6. aprillil osalesid viis Põnnistuudio last
Tallinnas Vene Kultuurikeskuses Kesklinna
Lasteaedade laulufestivalil Kasside Boogie,
kus esitasid K. Kuuse laulu “Hiirte tants”.
Õpetasime seda laulu ka kõigile 4. ja 5. rühma lastele, mille nad siis kevadkontserdil
esitasid. Edasi astusid lavale meie külali-

Põnnistuudio lapsed lina all. Pildi autor Indrek Petti.

sesinejad 5–6-aastased lapsed Tallinna 22.
Lasteaiast, kus Tamara töötab muusikaõpetajana. Kevadkontserdi lõpetuseks tulid
lavale kõik meie Põnnistuudio lapsed koos
emmede, isside ja vanaemadega ning esitasid emadepäeva tervituseks kolm laulu ja
kaks ühistantsu.
Igapäevastes tundides lõpetab õpetaja Tamara tunni rahustava tegevusega. Nii sai ka
kontserdi lõpulooks traditsiooniline rahustav
toiming, kus kõik kevadkontserdist osavõtjad ja soovijad saalist said olla õrnõhukese
roheliste lehtedega kaunistatud kanga all ja
vanemad liigutasid kangast muusika rütmis

Lagedi koolis toimus traditsiooniline emadepäeva kontsert ja õpilastööde näitus

laste peade kohal.
Tänud kõigile esinejatele ja osavõtjatele.
Olite väga tublid!
19. juunil läheb Põnnistuudio suvepuhkusele, kuid soovi korral saab juba registreerida tundidesse, mis algavad jälle uuesti
augusti 2. poolest. www.liisulastekeskus.ee
Ilusat suve!
Jaanika Petti
MTÜ Liisu Lastekeskus

Restoran “Vana Veski“
(Peetri tee 2, Peetri küla)
kutsub

Jaanitule peole,
mis toimub ööl vastu
24.06.10.
Elav muusika, ansambel
Maia & Special Project,
kohal õhtujuht.
Peo algus 23.06.10
kell 20.00.
Ootame kõiki külla!
Käsitöö kaasaegseks! Omakootud kindaid esitleb Riste Kaaret. Foto Riina Noor.
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Kon om tuu lump, kon kunna’ umma’?
Tan, tan, sanna man,
tan om tuu lump, kon kunna’ umma’.
29. mai varahommikul sõitis Jüri perekoor
Põlva poole, et osaleda võrukeelsel laulu- ja
rahvapeol Uma Pido, mida peetakse juba
teist korda. Lisaks Lõuna-Eesti maakonna
kooridele osalevad peol ka nn sõbra ja sugulasõ – kõik koorid, kes laulud ära õpivad
ja võru keelest ja meelest koos lõunaeestlastega rõõmu tunda tahavad. Kokku oli kohale
tulnud 125 erinevat koori 3300 lauljaga üle
terve Eesti.
Päev algas ühiste proovidega, kus sai
antud veel viimast lihvi õpitud lauludele.
Rongkäiguks koguneti Põlva järve äärde,
et sealt koos suunduda peoplatsile. Üheks
erilisemaks kooriks Uma Pidol oli maailmas
ainulaadne Ühendatud Tsiklimeeste koor,
kes mootorite põrisedes tulid rivi lõpus. Ja
siis algaski pidu. See, mida kuulsime ja kogesime, oli võimas. Ja mis kõige huvitavam,
olles selles keskkonnas, jääb keel tahes või
tahtmata ka sulle külge. Päeva lõpuks hakkad endalegi märkamatult inimestega rääkima võro keeles.
Peo korraldajad olid ka Ilmataadiga hea
ilma suhtes kokkuleppe teinud, sest need
üksikud väiksed vihmasagarad ei heiduta-

nud kellegi meelt ja peotuju ei rikkunud.
Uma Pido oli meeldejääv ja väga tore
üritus, kus saime teada palju uut võru keelest ja kommetest. Loodame, et Uma Pido
traditsioon jätkub veel palju aastaid ja et ka

Vanavanema ja lapselapse
ühisüritus emadepäeva eel
2. mail sõitis bussitäis vanaemasid ja –isasid lapselaste ning piknikukorvidega Tuhalasse Polli Loomaaeda. Loomaaia asukad (kokku
80) ei olnud kitsid oma oskuste näitamisel. Nad ei karda inimesi, vaid
tulevad kohe külastajaid uudistama. Eriti uhket vaatepilti pakkus
paabulind, kes sirutas oma värvierksa saba laiali ja keerutas ennast
pikka aega igas suunas, et kõik näeksid ja jõuaksid oma kaamerad
käiku lasta.
Lastele valmistas elamuse ponisõit.
Nagu ikka klubis kombeks, panid proua Elvira ja Helmi sünnipäevalastele kaela šokolaadimedali. Seekord said medali ka mais
sündinud lapselapsed (3) ja see pani mõnegi lapse ohkama, et tema
sünnipäev maikuus ei ole.
Külastati lisaks naabruses asuvat Tuhala Nõiakaevu ja katsuti oma
käega energiasamba juures kasvavat puud, mille seest kiirgas soojust.
Näha võis kuulsa maa-aluse jõe asukohta.
Kuigi kõikidel memme-taadi klubi liikmel ei olnud võimalik kaasa
võtta oma lapselast, meeldis väljasõit kõikidele.
Tiiu Võsu
üks osavõtjatest

meil oleks võimalus nendest fantastilistest
pidudest osa võtta.
Terje Jaamul
Jüri perekoorist

ÜRITUSED / TALGUD

juuni 2010

RAE SÕNUMID • 11

Mis on saanud Vaida poldrist?
Talvel lõunapoolsete külade ajalooga tutvunud huvilised otsustasid mai keskel minna loodusesse – Vaida poldrile, vaatama, mis
on tänaseks järel Vaida sovhoosi ajal tehtud
uhkest maaparandusobjektist. Ilm meid eriti
ei soosinud. Sadas äikesevihma. Kuid nagu
tellimise peale tegi vihmasadu peatuskohtades väikese vaheaja. Matkajuhiks oli Peeter
Böckler, giidiks Vello Lugna. Esimene peatus oli plaanitud Tallinn - Tartu mnt. ääres,
uudistamaks konnadele ja teistele pisiloomadele mõeldud tunnelit. Sadu oli väga tugev, tunneli vaatlemine toimus autoaknast.
Saime teada, et see on Eestis teine konnadele ehitatud tunnel. Ettenägelikult olime
varustatud veidi suuremate sõiduriistadega,
sest poldri teed olid parajad mudaaugud.
Vello Lugna rääkis oma Vaita tulemise ajast,
siis kasvas poldrialadel võsa, aasta oli 1970.
Kuivendustööd Vaida luhal tegi Kose EPT.
80-ndate alguseks oli Vaida sovhoosil juures 800 hektarit kuivendatud maad. Sellel
kasvatati köögivilja, kartulit ja vilja. Maaparandusobjekt oli Eestis suuruselt kolmas.

Vaida poldri pumbajaama abihoone-saun, hooned hävinenud.
Foto A. Põldmäe albumist.

Kahjuks viis 90-ndate alguse metallikorilus
poldrilt pumbad, tassiti laiali saun, lagunes
pumbajaam. Tulevik on taas võsastunud
Vaida luht, mis on juba selgelt märgatav.
Vaida sovhoosi uhkest maaparandusobjektist on jäänud järele märgala. Tulevikus on

seal puhke- ja virgestusmaa. Kevaditi vaadatakse suurvett, käiakse jahil ja kalal ning
nauditakse loodust.
Reet Raudkepp
Vaida raamatukogu juhataja

Head Peetri küla elanikud ja sõbrad
naaberküladest
Peetri küla jaanituli toimub 23. juunil.
Mängudega lastele ja suurematele alustame
kell 19. Tule süütame kell 21.
Vaata täpsemalt: www.peetri.ee
JÜRI GÜMNAASIUM - 30
VILISTLASTE KOKKUTULEK TOIMUB
23.OKTOOBRIL 2010
JÜRI GÜMNAASIUMIS
LASTE TN 3, JÜRI
KAVAS:
KELL 8-16
KELL 8-16

UJULA KASUTAMISE VÕIMALUS
VÕIMALUS PÜSTITADA JG UJUMISREKORD
DISTANTSIL 50M
KELL 10
VEEKORVPALLI VÕISTLUS (JG VS VIL)
KELL 12-13.30 ERINEVAD TÖÖTOAD
KELL 13.30
ESINEVAD KOOLITEATRID
KELL 11-14.30 KOOLILÕUNA
KELL 16
VASTUVÕTT ENDISTELE JA
PRAEGUSTELE KOOLITÖÖTAJATELE
KELL 17
AKTUS
KELL 18.30
KLASSIJUHATAJATUNNID VILISTLASTELE
LENDUDE PILDISTAMISED
KELL 20 - 02 PIDU VÕIMLAS

INFO JA REGISTREERIMINE (PIDU, TÖÖTOAD) ALATES
1.SEPTEMBRIST 2010 WWW.VILISTLANE.EE.

Rae küla jaanituli toimub 23. juunil algusega kell 20.00 külaplatsil Rahnu tee ääres.
Kavas on mängud ja võistlused lastele ning
jõukatsumised täiskasvanutele.
Tantsuks mängib Tiit Hellenurm. Puhvet.
Toomas Hiio, külavanem

Jaanipäeva üritused Rae valla külades
22. juuni Aruvalla, Suursoo, Vaidasoo.
23. juuni Aaviku, Kadaka, Kurna, Limu, Peetri,
Pildiküla, Salu, Soodevahe, Urvaste, Veneküla,
Lagedi.
23. juuni kell 19.00 Patika ja Kautjala külade
jaanituli toimub Kure talu koplis, rohkem infot
külavanemalt.
24. juuni Kopli, Tuulevälja, Veskitaguse, Ülejõe.
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Talgud Teeme Ära.
Jätkame tublide inimeste kajastamist ja kiidame neid
Meeldejääv talgupäev Jüri Peetri sai palju puhtamaks
ja pisut rohelisemaks
kirikaias

1. mai hommik oli tuuline, külmavõitu ja vihmgi ei olnud kaugel.
Kokkulepitud ajaks, kella 10. kogunes kiriku juurde mitmes vanuses talgulisi, et saada juhtnööre vajalikest töödest ja nende vastavusest muinsuskaitse nõuetele. Kellel töövahendeid kaasas ei olnud, sai
need kohapeal. Juba lõunaajaks sai kirikaed hoopis rõõmsama ilme.
Lisaks talveprahile – vanadele hauaküünaldele ja lehtedele - puhastati hauasambaid, -kive ja vanu raudaedu. Tibutav vihm ei võimaldanud plaanitud raudaedade värvimist, aga Jüri koguduse õpetajal on
juba sellekski tööks tegijad teada.
Suuremat puhastamist vajas kirikaiatagune ja sealt leitud igivanad
pealuud olid noortele koristajatele tõeliseks elamuseks.
Lõunasöögi eest kirikuaia värava peiemajas hoolitses traditsiooniliselt kohviku Jaave pere ja selle juurde vaimse osa täitis koguduse
õpetaja Tanel Ots huvitava vestlusega Jüri kiriku ajaloolisest taustast,
seostest vanade eestlaste taarausu tavadega. Vaadati pilte ja lauldi õp
T. Otsa eestvedamisel.
Osavõtjad olid väsinud, kuid rahul, et said oma väikese panuse
anda meie kodupaiga heakorrale.
Tiiu Võsu
üks talgulistest

Uuesalu talgupäev

Kohe, kui Teeme Ära korraldajad talgupäeva ideega lagedale tulid,
oli kindel, et midagi tuleb ka Peetris korraldada. Esialgu oli hea plaan
meie pealtnäha lagedasse külla puid juurde istutada, kuid tähelepanelikumal vaatlusel selgus, et noori puuhakatisi on kasvamas palju.
Vaja vaid aega, mis neist väärikad puumürakad kasvataks.
Koristamine aga kuulub kevade juurde. Nii koguneski vihmamärjal hommikul üle 30 vapra talgulise, kes olid valmis oma aega küla
heaks panustama.
Rämpsust said puhtaks osa Salu tänavast, Mõigu ja Küti tee ääred,
Kelgumäe piirkond. Kuldala rahvas kraamis Kuldalat, Vahtra piirkonna elanikud olid juba oma majade ümbrustele värskema väljanägemise andnud.
Et ümbrust rohelisemaks muuta, kinkis küla Peetri koolile kirsi- ja
õunapuid, mis üheskoos ka maha istutati. Tänaseks puud juba õitsevad kenasti. Kool sai ka mõned pesakastid, mille õpilased ise üles
panevad. Suur tänu Margus Laulale ja Kloostrimetsa Puukoolile, kes
puude istutamise võimalikuks tegid.
Kaia Roots

See hunnik, mis näha, on vaid käputäis sellest, mis sellelt kohalt
tegelikult kokku koguti.

Osalejaid oli 50 inimese ringis ning, mis peaasi, koos lastega. Meil tehakse kõike koos
lastega.
Merike Teder
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Kompleksne kompleksarvestus
jõudis kokkuvõteteni
Maikuus lõppes Jüri gümnaasiumi kogu
õppeaasta väldanud spordi- ja kultuuri kompleksarvestus, mis on kooli põnevil hoidnud
juba viimased neli aastat.
Septembris viidi läbi selle hooaja esimesed
võistlused, mis hõlmasid pendelteatejooksu ja staadioni teatejooksu. Kui väiksemad
võistlesid eelkõige „pendeldamises“, siis
suuremad proovisid juba päris teatejookse.
Teatepulga vahetus on alati sellistel võistlustel väljakutse, mis just võistluse meeleolus
tikub ebaõnnestuma. Sellel hooajal õnnestusid aga jürikatel kõik teatepulga vahetused
suurepäraselt.
Teatejooksudele järgnes jalgpalliturniir,
mida mängiti kahes jaos: osa sügisel ja osa
kevadel. Kevadel mängisid need vanusegrupid, kus oli rohkem klassikomplekte, teised
said oma võistlemisega juba sügisel ühele
poole.
Talvel hoidis võistlusmängudest põnevust
saalihoki, milles järjestikustel teisipäevadel
kooli aulas omavahel mõõtu võeti. Kuigi viimaste tundide lõpu ja koolibussi väljumiseni
jääva aja vahele on keeruline turniire mahutada, said kõik soovijad omavahelistes hokimängudes jõudu proovida.
Teisel veerandil, enne suurt lund tõsteti
vanemal vanuserühmal fookusesse võrkpall,
samas väikesed mängisid võrkpalli asemel
rahvaste palli. Võrkpall on paari Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja spetsialiteet ning seetõttu on võrkpalli tase aastatega ka järjest professionaalsemaks muutunud.
Samuti on rahvaste pallis näha visketabavuse paranemist ning järjest täpsemaid sööte,
argus palliplatsil on asendumas südikusega.
Esimesele klassile korraldati talvel saalis
kombineeritud teatevõistlus.
Veebruaris toimusid ka teateujumised

Saalihoki kangelased mängu alustamas. Pildi autor Urmas Põldre.

kõikidele vanuserühmadele. Tänu Indrek
Sei ujumiskooli populaarsusele Jüri gümnaasiumi õpilaste seas on ka ujumise tase
aasta-aastalt paranemas. Veebruaris toimus
lisaks ujumisele ka traditsiooniline sõbrapäeva ergutusvõistlus, kus seekord elati
kaasa korvpallile. Värvikad kuulsused Erkki Nool, Ott Kiivikas ja Meelis Atonen, kes
koos Jüri noortega võistlesid, lausa kutsusid
endale kaasa elama. Nii oligi ergutusvõistlus
tõhusaks häälepaelte proovilepanekuks ning
üks emotsionaalsemaid alasid selles kompleksarvestuses.
Lisaks spordile kuulusid kompleksarvestusse veel ka kolme-minuti tants 4.–12. klas-

sidele, mini-playbox 1.–4. klassidele ning
moeshow 5.–12. klassidele.
Kui lugeja tahab nüüd teada, kes olid selle
aasta võitjad, siis siin nad on: 1. klasside arvestuses 1.a klass, 2.–3. klasside arvestuses
3.d klass, 4.–5. klasside arvestuses 4.b klass,
6.–7. klasside arvestuses 6.a klass, 8.–9.
klassides 9.b klass ja 10.–12. klassides 12.r
klass.
Jüri gümnaasiumis on loodud võitjate sein,
kus on nii ülaltoodud klassid kui ka kõik varasemate aastate kompleksarvestuse võitjad
välja toodud.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Margus Valgma järjekordne superesinemine jahilaskevõistlusel
Mai alguses Lätis toimunud 2-päevasel
rahvusvahelisel jahilaskevõistlusel Baltic
Trophy (Balti Karikas) esines Rae valla jahilaskesportlane Margus Valgma väga edukalt,
saavutades suurepärase 2. koha. Margusel on
ka eelnevatel aastatel sobinud lõunanaabrite
juures võidulaskmine – möödunud sügisel
saavutas ta samas lasketiirus maailmakarika
etapil kolmanda koha.
Viesaki looduspargis peetud võistlusel
alustas Margus esimest laskepäeva kohe
edukalt, jagades võistluspäeva lõppedes 1.
kohta leeduka Viktoras Abaturovasega. Mõlema mehe saavutatud tulemus oli 87 märki
100-st võimalikust. Kuna Viesaki laskerajad

on tuntud oma väga tehnilise taseme poolest,
siis saavutatud 87 märki on maailmaklassi tulemus. Kohe kahe mehe järel hoidis kolmandat kohta lätlane Runnis Girts tulemusega
85 tabatud märki. Enne esimese päeva lõppu
kandideeris esikolmikusse veel kaks eesti
meest tulemusega 84 tabatud märki. Kuna
3-punktine vahe on jahilaskmises väga väike näitaja, siis tõotas teine võistluspäev tulla
väga pingeline.
Teine päev osutuski paljudele osalejatele
raskemaks, kuna ainult kolm kohalike radadega hästi kursis olevat laskurit suutsid lasta
välja tulemuse üle 80 tabatud märgi. Marguse
isiklik päeva tulemus 79 tabatud märki tagas

samas kindla koha esikolmikus. Esikohale
tõusis lätlane Runnis Girts, teise koha võttis
Margus Valgma ning kolmanda koha sai leedukas Abaturovas, kes küll pidi oma kolmanda koha välja võitlema eraldi kahe laskuri
vahel toimunud ümberlaskmise käigus.
Käesoleval aastal juunikuu lõpus on Viesaki radadel tulemas veel üks suur rahvusvaheline võistlus FITASC Grand Prix, mis on
ühtlasi maailmakarika osaetapiks. Margusele
tuleb soovida ainult edu ja seekord loota, et
koju tuleb esikoht. Eks ole harjutatud küll
juba.
Inga Kõue
Eesti Jahispordi Liidu juhatuse liige
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Korvpalliklubi Rae Koss
võistlusterohke hooaja lõpp
M

aikuu keskpaik hellitas inimesi suvise kuumusega.
Esimesed julged said kirja selle
aasta esimesed suplused merevees.
Eesti meeste meistriliiga kulmineerus Tartu Ülikool Rocki meistriks
tulemisega. Rakvere Tarvasel jäi sel
korral veel rammu pisut puudu, et
vormistada täielik suurüllatus. Laste
korvpallihooaeg veel selleks ajaks
lõppenud ei olnud. Järgnevalt teeme
tagasivaate väga tihedale võistluskarussellile, millel Rae Kossu noored
korvpallurid mais pöörlesid.
5.–7. mail osalesid KK Rae Koss
1995. a ja hiljem sündinud noormehed Junior Basket Tournamentil Turu
linnas Soomes. JBT korvpallifestivalil
osales kokku erinevates vanuseklassides 105 võistkonda Soomest, Eestist, Fotod: Siim Semiskar.
Venemaalt ja Rootsist. Meie poiste vanuseklassis osales kokku 7 võistkonda.
koosseisus Raid Vellerind, Christopher Aloe,
Alagrupis tuli esimesel päeval alla vanduda
Kaarel Allemann, Uku Pärn, Karl-Gustav
URA Whites võistkonnale. Kuna meie olime
Solman, Janno Peterson, Karli Kukk, Sander
alagrupis, kus oli 3 võistkonda, siis tuli teine
Nahkur, Karl-Mihkel Vabrit ja treenerid Henri
mäng kindlasti võita, et edasi pääseda. Selle
Ausmaa ning Meelis Raiend.
ülesandega tulid poisid teisel päeval ilusasti
14.–15. mail osalesid KK Rae Koss tüdrutoime ja Naantali võistkond Nako võideti suukud Lääne-Virumaal toimunud korvpallifestirelt 72 : 37. Viimasel päeval toimusid poolvalil Maheda Cup. Rakveres, Vinnis ja Väikefinaalmängud ja kohamängud. Poolfinaalis
Maarjas toimunud festivalil osales erinevates
mängisime URA Reds võistkonnaga. URA
vanuseklassides kokku 56 võistkonda. Meie
Whites ja Reds võistkonnad oli moodustatud
tüdrukute vanuseklassis 1998. a ja nooremad
URA Basket võistkonnast, kes saavutas Sooosales kokku 3 võistkonda. Lisaks meie tüdme meistrivõistlustel (1995 a. poisid) hõbemerukutele osalesid Maheda Cupil selles vanusedali. Poolfinaalis suutis tugev URA Reds alguklassis veel KK Siit ja Sealt ning Panevezyse
ses eest ära minna. Teisel poolajal said ka meie
võistkond Leedust. Kuna võistkondi oli ainult
poisid oma mängu käima, kuid päris kinni ei
3, siis otsustasid korraldajad, et turniir mängisuudetud vastast enam püüda. 3.–4. koha mäntakse kahel päeval ja mõlema vastasega tuleb
gus kohtusime SäyRi võistkonnaga. Mängu
kohtuda 2 korda. Meie tüdrukutel õnnestus
algus ei tõotanud meie poistele midagi head.
mõlemal päeval võita Eesti konkurenti KK Siit
Vastane alustas agressiivselt ja teravalt ning
ja Sealt (Imaverest), kuid kaotused tuli vastu
suutis paariminutilise mänguga minna juhtima
võtta Panevezyse võistkonnalt. 2 võidu ja 2
9 : 2. Pärast meie kiiret minutilist vaheaega
kaotusega tuldi kokkuvõttes hõbemedalile.
tõmbas Rae Kossu võistkonna käima Kaarel
21.–23. mail olid võistlustules kõik 3 KK
Allemanni resultatiivne tegutsemine rünnakul.
Rae Koss võistkonda.
Kaarel viskas 8 punkti järjest, nendest 4 punkti
Tüdrukud võistlesid Rakveres toimunud
õnnestus tal teenida oma luhtunud kaugviske
Eesti minifestivalil. Minifestival on huvitav
järel saadud ründelauapallidest. Alguse ehvõistlus, seal ei võistelda ainult korvpallis, vaid
matus oli üle elatud, meeskondlik kaitsemäng
ka teatevõistluses, rahvastepallis, viskevõistlumuutus järjest tõhusamaks. Poolajaks suudeti
ses ja viktoriinis. Kõigil viiel alal selgitatakse
eduseis kasvatada juba 10-punktiliseks. Kõige
paremusjärjestus ja siis liidetakse alade koharohkem valmistas treeneritele rõõmu see, et
punktid ning selgubki paremusjärjestus. Tüdkaitse lausa betoneeriti. Vastased ei leidnud
rukute võistkondi oli üle Eesti osalema tulnud
esimese poolaja viimaste minutite jooksul korkokku koguni 16! Meie tüdrukutel õnnestus
dagi teed enam korvini. Teise poolaja alguses
võita teatevõistlus ning saavutada seal maksitabasid vastased veel kahel järjestikusel rünmumpunktid. Viskevõistluses ja rahvastepallis
nakul kolmepunktiviske, kuid lähemale kui 7
saadi 5. koht, korvpallis 6. koht ja viktoriinis
punkti enam vastast ei lastud. Mängu lõpuks
9. koht. Kõikide võistkondade kohapunktide
kasvatati eduseis turvaliseks. Suhteliselt korliitmisel selgus tõsiasi, et meie tüdrukud olid
videvaese pronksimängu võitis KK Rae Koss
teinud suurepärase võistluse ja positiivse ül47 : 27. Klubi ajaloo esimene medalikoht välatusena võitsime kokkuvõttes 3. koha. Meist
listurniiridel oli saavutatud. Võistkond mängis
ettepoole jäid vaid Tartu Kalev ja Rapla Korv-

pallikool. Kohe meie seljataga võtsid kohad
sisse ülitugevad Siili Palliklubi ja Audentese
SK. Meie tüdrukud võistlesid turniiril koosseisus Ariina Mürkhain, Mairiin Mürkhain,
Gerda Frederike Enok, Kendra Lysbeth Laid,
Sigrid Mägi ja treener Tuulike Pajumets.
Nooremad poisid (sündinud 2000. a ja hiljem) võistlesid samal nädalavahetusel Märjamaal, kus toimus poiste 2000-Liiga finaalturniir. Märjamaa Korvpalliklubi eestvedamisel
veebruari lõpust maini toimunud liigas osales
kokku 18 võistkonda. Liiga loodi eesmärgiga
anda poistele mängupraktikat. Eesti Korvpalli
Liit sellele vanuseklassile võistlusi ei korralda. Meie poisid said tublisti mängupraktikat,
kogeti nii võite kui kaotusi. Kokkuvõttes saavutati tubli kümnes koht. 2000-Liiga võitjaks
tuli Rakvere SK/AQVA Hotels võistkond,
teine oli Rapla Korvpallikool, kolmas Tartu Rock ja neljas Erkmaa Korvpallikool. KK
Rae Koss mängis koosseisus Ott Pärn, Mikk
Viigand, Georg Allemann, Sten Erik Priskus,
Christopher Anderson, Gregor Kornav, Gaspar
Luik, Mark-Andreas Jaakson, Markus Mõttus,
Marcel Malsroos-Väli, Erast Männik ja treener
Siim Palu.
Suuremad poisid võistlesid Tallinna Meistrivõistluste finaalturniiril. Tallinna Tööstusharidus Keskuses peetud play-off võistlustel
oli põhiturniiri tulemuste põhjal veel kõigil
võistkondadel võimalik esikohale tulla. Esmalt kohtusid meie poisid H-Sport võistkonnaga, kellele sel hooajal on 2 korda kaotatud ja
keda on 1 kord võidetud. H-Spordi võistkond
oli mänguks hästi häälestunud ja võitis mängu
5 punktiga ning kinnitas koha esimese 8 hulgas. Meie poistel jäi võimalus võidelda 9. koha
eest. Selleks et 9. koht saavutada, tuli kõigepealt võita BC Kalev/Cramo järelkasvu. Selle
ülesandega õnnestus poistel tänu korralikule
mängu lõpule hakkama saada. 9.–10. koha
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mängus SK Marcusega tuli treeneril kaotada
nii mõnigi närvirakk. Tegemist oli hooaja viimase mänguga, loomulikult sooviti ilus punkt
panna ja mäng võita. Vastane oli alguses teravam ja võitis esimese veerandaja 10 punktiga.
Seejärel asusime vastast ülevälja pressima.
Pressing tõi edu ja poolajaks läksime juba 2
punktiga ette. Teise poolaja alguses suutsime
vastase võitlusvaimu juba murda. Saavutasime 14-punktilise edu ja 6 mehega mängule
saabunud vastaste liidermängija sai viienda
vea. Seejärel langes vastastel viie veaga pingile veel teinegi mängija ja vastane jäi platsile
arvulisse vähemusse neli mängijat viie vastu.
Meie poisid lasid selgelt jala sirgu ja arvasid,
et mäng on tehtud, kuid üllatus-üllatus: vastane võitles neljakesi, nagu sõltuks sellest nende
elu. Suutsime mängu enda jaoks nii raskeks
teha, et lõpplahendus tuli alles viimasel minutil. Sedakorda õnnestus meil pääseda väga
suure ehmatusega, tuli võit 69 : 66 ning 9. koht
Tallinna meistrivõistlustel. Tallinna MV võitis
Korvpalliklubi Viimsi, kes finaalis alistas teiseks tulnud Kohila SK 1 punktiga. Kolmas oli
Tabasalu PK ja neljas Nõmme SK.
28.–30. mail osalesid KK Rae Koss nooremad poisid (2000) Erkmaa Korvpallikooli rahvusvahelisel turniiril Meiega Meistriks 2010
Tartus. Tegemist oli ilmselt tugevaima koosseisuga turniiriga, kus KK Rae Koss võistkonnad
osalenud on. Turniiril oli kokku 10 võistkonda.
Esmalt moodustati 2 alagruppi. Meie poistega
ühes alagrupis olid Erkmaa Korvpallikooli,
Sankt-Peterburg VO, Riia-Ridzene Baronsi ja
Panevezyse poisid. Erkmaa Korvpallikooli ja
Panevezyse poisid olid meie poistest tunduvalt kindlamad ja suutsid meid võita kindlalt.
Sankt-Peterburg VO poistega mängisid meie
poisid võrdselt, kuid kahjuks ei õnnestunud
meil neid seekord võita. Alagrupis siiski võiduta ei jäädud, võita suudeti Läti Meeste Meitrite
järelkasvu võistkonda Riia Baronsit 5 punktiga.
Alagrupis seega 4. koht ning edasi saime mängida 7.–8. koha mängus. Seal tuli meie poistele
vastu Wartti Basketi võistkond. Soomlased olid
sedakorda tugevamad ja said 7. koha ning meie
poisid leppisid 8. kohaga. Turniiri võitis Panevezyse võistkond Leedust. 2. Sankt-Peterburg
NAB, 3. Erkmaa Korvpallikool, 4. KK Pärnu
Paulus, 5. Daugava SK, 6. Sankt-Peterburg
VO, 7. Wartti Basket, 8. KK Rae Koss, 9. Riia
Barons, 10. Erkmaa KK II. KK Rae Koss parimaks mängijaks valiti Mark Andreas Jaakson.
Võistkond mängis koosseisus Ott Pärn, Harald
Nuut, Mikk Viigand, Georg Allemann, StenErik Priskus, Christopher Anderson, Gregor
Kornav, Erast Männik, Gaspar Luik, MarkAndreas Jaakson, Markus Mõttus, Marcel
Malsroos-Väli ja treener Siim Palu.
Hooaeg on peaaegu läbi, jäänud on veel
hooaja lõpetamine. Punkt pikale hooajale pannakse 19. juunil Kõrvemaal ühise matkapäevaga, millest saavad osa võtta kõik KK Rae Koss
lapsed, nende vanemad, pered ja sõbrad.
Korvpalliklubi Rae Koss soovib kõikidele pallisõpradele sportlikku suve. Meie klubi
noored osalevad spordilaagrites juunis, juulis
ja augustis. Ühislaager toimub augustis Jõulumäe Tervisekeskuses Pärnumaal.
Pall korvi!
Henri Ausmaa
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Kuum ilm ja spordirõõm ehtisid
spordipäevi
Maikuu kolmandal neljapäeval ja reedel,
just keset selle kevade suurimat kuumalainet
toimusid Jüri Gümnaasiumis spordipäevad.
Nooremate, kuni neljandate klasside spordipäev toimus neljapäeval ning vanematel,
kuni üheteistkümnendate klassideni reedel.
Mõlemad hommikud algasid rivistusega,
kus noorematele pidas kõne Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro ning vanematele
juhtkonna liige Sirje Kautsaar. Rivistusel
heiskasid lipu kooli kogu aasta jooksul toimunud spordi- ja kultuuri kompleksarvestuse parimad noorematest 1.a, 1.c, 3.d ja 4.b
ning vanematest 6.a, 9.b ja 12.r klassi esindajad.
Vanemate spordipäeva avamisel mängis
marssi muusikaõpetaja Kuno Kasak koos
oma vähendatud koosseisus orkestriga.
Nooremate spordipäev oli väga rohke
osavõtjaskonnaga, kõik võistlesid 60 meetri
ja 400 meetri jooksudes, palliviskes ja kaugushüppes. Eraldi toimusid arvestused esimeste klasside, teiste klasside ning kolmandate-neljandate klasside vahel.
Nooremate spordipäeval hiilgasid Morten
Karja 2.a klassist ja Jarmo Pajula 2.d klassist, Marian-Liis Kopp 2.a klassist ja Joanna-Britt Metsar 2.b klassist, Kätlin Kruus
3.b ja Kendra-Lisbeth Laid 4.a ning Rasmus
Puusta 3.d klassist, Georg Kõss 1.c ja Gert
Herodes 1.c ja Berit Arunurm 1.a klassist.
Vanemad klassid võistlesid erinevatel
aladel: 5.–6. klassid palliviskes, ülejäänud
aga kuulitõukes, 7.–8. klassid kõrgushüppes, teised aga kaugushüppes, 5.–6. klasside tüdrukud 400 meetri jooksus, vanemad
tüdrukud 600 meetri ja poisid 800 meetri
jooksus, 5.–6. klasside poisid ja tüdrukud
jooksid 60 meetrit ja vanemad juba 100
meetrit.
Vanemate õpilaste spordipäeval oli pinget
ja võistluslikkust. Pingelises poiste 100
meetri jooksus sündis koguni uus Jüri Gümnaasiumi rekord, mille saavutas Keit Kokk

Keit Kokk 10.r klassist kaugushüppes
nautimas pikka võiduhüpet. Foto autor
Ketlin Hiob.

10.r klassist tulemusega 11,5. Teine oli samast klassist Mikk Kajasalu ajaga 11,7.
800 meetri jooksus said sama aja klassivennad Keit Kokk ja Robert Rivik ajaga
2.20,9. Kahjuks jäi Robert lõpuspurdiga hilja peale, kui rada oleks pikem olnud, oleks
ta võinud ka võita.
7.–8. klasside kõrgushüppes saavutasid
tulemuse 1.30 koguni kolm õpilast. Katsete
arvu põhjal osutus võitjaks Meriliis Tõnisson 8.r klassist, teine oli Meriliisi klassiõde
Elisabeth Kendrali ning kolmas Kristin Sõber 7.r klassist.
Samas vanuseklassis oli ka pinev poiste
jooks, kus 7.–8. klasside teine ja kolmas lõpetasid võrdsete aegadega: Uku Pärn 8.r
klassist ja Karl-Mihkel Vabrit 7.r klassist.
Võtja oli ülekaalukalt Karl Sirak 8.b klassist
ajaga 2.27,1.
Häid tulemusi näidati ka 7.–8. klasside
noormeeste kõrgushüppes: 1.55 Mikk Luts
berg 8.h ja isikliku rekordi kordamisega
Alex Talisainen 7.h klassist 1.50.
Tore on tõdeda, et võrreldes eelmise aastaga on üldine tulemuste keskmine tase paranenud.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

NUHJA TALL KUTSUB:

Laste ja noorte suvelaagrid Nuhja Tallis.
Laager kestab esmaspäeva hommikust reede õhtuni.
Hind 2000.Võimalik tulla ka päevastesse laagritesse (ilma
ööbimiseta). 1 päeva hind 350.Laagrivahetused: 5.–9. juuli, 19.–23. juuli, 02.–06.
august, 16.–20. august. Hind 2000.Kutsume lapsi algtaseme ratsakursusele alates
juunist.
Trennid toimuvad E ja K kell 17.00 ja P kell 12.00.
Ka teistele ratsutamishuvilistele on talliuksed avatud!
Täpsem info ja registreerimine: tel 507 3401 Liina
Hõlpus, nuhjatall@hot.ee, www.nuhjatall.ee
Asume Lagedil, Kopli külas.
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Jüri basseinitriatloni võitjaks
tuli Harri Sokk
E

smakordne triatlonivõistlus Rae
vallas toimus pühapäeval, 23. mail.
Võistluspäeva alustati sooja päikese ja
suure rahvahulgaga. Üritusele pani ennast kirja 100 osalejat üle Eesti, kellest
83 olid individuaalvõistlejad ning 17
võistkonda (3-liikmelised). Inimesi rajal
seega kokku 134.
Kõige rohkem võis rajal näha 21CC Triatloniklubi (15), Stoneridge (6) ja Tabasalu
Triatloniklubi (5) esindajaid. Paljud olid
tulnud triatloni proovima esmakordselt ning
võistluselt saadud muljed olid igati positiivsed.
Võistluspäev algas kell 10:00, mil oli võimalik võistlejatel kasutada basseini, et kell
11:00 starti asuda. Seejärel tuli pikalt rattasõidu algust oodata, sest suure arvu osalejate
tõttu lükkus ratturite start 1,5h võrra edasi
kella 14:00 peale.
Ujumisel näitas kiireimat aega Eesti noortekoondisesse kuuluv Siim Holts Tartu Ujumisklubist, ujudes 300m ajaga 3:26,3. Talle
järgnes Hans Korman (Tabasalu TK) ajaga
3:42,3 ja esmakordselt triatlonil osalenud
Eve Virkkunen ajaga 3:43,5. Ujujate vahed
järgnevate ees olid väikesed, mis lubas rattaja jooksuetapiks põnevat võistlust.
Kuigi Siim Holts startis oma lähimate jälitajate ees ligi 20-sekundilise eduga, suutis
kuuendana rattarajale startinud Harri Sokk
(TTÜ SK) temast mööduda, saades 15km
läbimisel parima rattaaja 21:30,3. Edu järgneva ees oli ligi 45 sekundit. Teda asusid
jälitama Margus Tamm (TRIATLEET), mitmekordne Eesti meister duatlonis, ja Siim
Kauge (Tabasalu TK), 2010. aasta Eesti
meister talitriatlonis.
3km jooksuetapil suutis Sokk oma positsiooni hoida ning kindlustas sellega üldvõidu ajaga 35:32,5. Margus Tamm hoidis teist
kohta ning kolmandaks tuli Siim Kauge.
Märkimist väärib, et esimesed 5 mahtusid

I koht - Harri Sokk, II koht - Siim Kauge, III koht - Hans Korman. Autor: Jüri Suurkivi.

ligikaudu 1 minuti sisse.
Naiste arvestuses tugevalt alustanud Eve
Virkkunen pidi loovutama oma liidrikoha
rattarajal. Jooksu alustas naiste liidrina Alma
Sarapuu (Tabasalu TK), kes just päev varem
oli saanud SEB Maijooksul naistearvestuses
2. koha. Rattarajalt tuli teisena Kerti Kesküla (SK Raudmees) ja tema järel Liis-Grete
Arro (Tabasalu TK). Naiste üldvõit kuulus
Alma Sarapuule ning teiseks tõusis Kerti
Kesküla ees tugeva jooksu teinud Liis-Grete
Arro.
Üldvõitjat tuli autasustama tuntud laulja
ja 21CC Triatloniklubi asutaja Uno Loop,
kes andis võitjale üle Uno Loop’i nimelise
rändkarika.

Tulemused:
Harri Sokk – 35:32,5 (M vanusegrupi
võitja)
Margus Tamm – 36:13,5 (M-40 võitja)
Siim Holts – 36:42,8 (M-18 võitja)
Alma Sarapuu – 40:42,4 (N vanusegrupi
võitja)
Eve Objartel – 53:48,4 (N-40)
Liis-Grete Arro – 41:07,3 (N-18)
Jürikad (Niin, Sirak, Sirak) – 40:54,6
(Tiim M)
Mimmud (Urgard, Valtson, Lääts) –
58:30,7 (Tiim – N)
Parimad Rae valla triatleedid on Rain Vellerind ajaga 45:26,1 (üld. 42. koht) ja Liza
Sudakova ajaga 52:16,1 (üld. 76. koht).
Tulemused ja pildid www.21cc.ee
Tegemist oli seni suurima basseinitriatloni üritusega Eestis, sest enamasti on jäänud
osalejate arv 50 piiresse.
Lõpetuseks soovin tänada kõiki osalejaid,
sponsoreid ja abilisi! Üritusele aitasid kaasa
Stoneridge Electronics AS, DSV Transport
AS, Rae vald, Rae valla spordikeskus, Aqris
Software AS. Auhinnad oli välja pannud Kalev Chocolate Factory AS, Freesport Trading
OÜ, Pringlike OÜ ja Spordipartner OÜ.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Jooksja August Albert ja rattur Tanel Sildnik. Autor: Sten-Martin Kreisberg.

Siim Vollmer
Jüri basseinitriatloni korraldaja
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Hooldamata kinnistu võib tuua
endaga kaasa kopsaka rahatrahvi
Heakorraeeskirjade rikkumise eest on võimalik määrata
rahatrahv - füüsilisele isikule kuni 6 000 krooni ja juriidilisele isikule kuni 20 000 krooni.
Jäätmehoolduseeskirjade rikkumise eest on võimalik
määrata trahv - füüsilisele isikule kuni 18 000 krooni ja
juriidilisele isikule kuni 30 000 krooni.
06.05. algatati väärteomenetlus Rae külas isiku suhtes, kes põletas ebaseaduslikus korras jäätmeid. Isikut karistati rahatrahviga.
12.05. algatati väärteomenetlus seoses sellega, et Vaidas ründas hoovist välja pääsenud koer tänaval jalutavat teist koera ja
selle perenaist. Ründava koera omanikku karistati rahatrahviga.
12.05. algatati väärteomenetlus seoses kodaniku poolt antud
ütlustega ning lisatud fotodega, kus veoauto ladustas selleks
mitteettenähtud kohta jäätmeid.
18.05. algatati väärteomenetlus seoses faktiga, kus eraisik
korraldas ebaseaduslikus korras mullahorisondi kaevandamise
ning äraveo vaid mulla saamise eesmärgil. Selline tegu on keelatud maapõueseadusega ning süüdlast karistati rahatrahviga.
19.05. algatati väärteomenetlus seoses faktiga, kus Tallinna
ringteel vedas eraisik ehitusjäätmeid, omamata selleks jäätmekäitleja registreerimise tõendit. Süüdlast karistati rahatrahviga.
Kiirmenetluse korras karistati rahatrahviga isikuid, kes aprillis 2010 korraldasid Järveküla külas asfaldijäätmete kõrvaldamise selleks mitteettenähtud kohta.
06.05. algatati Suursoo külas Paraspõllu looduskaitsealal
oleval kinnistul avastatud sinna ebaseaduslikus korras jäätmete
(autodetailide) kõrvaldamise kohta haldusmenetlus. Kuna süüdlast ei õnnestunud välja selgitada, tuleb jäätmed koristada maa
omanikul.
12.05. algatati Karla külas eramaale sinna ebaseaduslikus
korras (olme- ja ehitus-) jäätmete kõrvaldamise kohta haldusmenetlus. Kuna süüdlast ei õnnestunud välja selgitada, tuleb
jäätmed koristada maa omanikul.
12.05. algatati Karla külas Andrekse elamurajoonis oleval
eramaal sinna ebaseaduslikus korras jäätmete (kaevisejäägid)
kõrvaldamise kohta haldusmenetlus.
20.05. algatati Suursoo külas eramaale sinna ebaseaduslikus
korras (olme- ja ehitus-) jäätmete kõrvaldamise kohta haldusmenetlus. Jäätmete kõrvaldamise organiseeris maa omanik ning
ta ei täitnud enda poolt vabatahtlikult võetud kohustust koristada
jäätmed kindlaks kuupäevaks, siis on talle tehtud ettekirjutus jäätmete koristamiseks kindlaks kuupäevaks. Ettekirjutuse täitmata
jätmise korral rakendatakse tema suhtes sunniraha 20 000 krooni,
millele järgneb uus ettekirjutus uue sunniraha määramisega.
2009. a kõrvaldas juriidiline isik jäätmeid Järveküla külas,
selleks mitte ettenähtud kohta. Jäätmete koristamiseks tehtud
ettekirjutus jäeti täitmata, mistõttu 20.05. esitati kohtutäiturile
avaldus nõuda välja Rae Vallavalitsuse kasuks juriidiliselt isikult ettekirjutuse täitmata jätmise eest sunniraha 25 00 krooni
ning tehti uus ettekirjutus ning määrati uus sunniraha.
Peetri külas on algatatud 7 väärteomenetlust kinnistutel umbrohutõrje tegemata jätmises ning agrotehniliselt õigel ajal niitma
muru ja rohu faktides.
Õiguserikkumiste kahtluse korral palume pöörduda Rae Vallavalitsuse keskkonnateenistuse poole. Kui on võimalik, soovitame teha fotosid ning saata need aadressil keskkond@rae.ee,
lisades enda kontaktandmed.

Peeter Liinsoo
Rae Vallavalitsus
keskkonnajärelevalve spetsialist
605 6786, 5621 9291
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PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
01. mail kustutati järelvalveta lõke Rae külas Niinesalu
teel.
02. mail kustutati järelvalveta lõke Vaskjala külas Vesiroosi teel.
05. mail likvideeriti avarii Lagedil ringtee ristmikul.
07. mail põleng Mõigus Juhtme teel ja Tuulevälja külas.
11. mail põles Soodevahe külas aiamaja.
13. mail abistati kiirabi Jüris, Väljaku 17.
14. mail likvideeriti õlireostus Rae külas Uus-Suti teel.
15. mail põles Soodevahe külas aiamaja.
27. mail põles Soodevahe külas aiamaja.
30. mail põles prügi Lagedil Betooni tänaval.

Pääsukesi abistada on
imelihtne
L

indudele tehislike pesitsusvõimaluste loomine on aastasadade pikkune traditsioon. Erinevate kampaaniate käigus,
millel, nagu igal protsessil, on olnud oma tõusud ja mõõnad,
on hulgaliselt valmistatud ja üles seatud erinevaid pesakaste ja
pesaaluseid küll suluspesitsejatele lindudele, küll toonekurgedele ja kullilistele. Kuid ilmselt üsna vähesed meist teavad, et
tehispesi on võimalik valmistada ja üles seada ka niisugustele
lindudele, nagu seda on pääsukesed.
Suitsu- ja räästapääsukestele tehispesade valmistamise traditsioon
sai alguse juba möödunud sajandi 50ndate lõpuaastail, mil mitmed
Lääne-Euroopa kompaniid hakkasid tootma valmispesi ja pesaaluseid pääsukestele. Kuna pääsukesed asustasid neile üles seatud tehispesi väga meelsasti, hakkas lindude arvukus kiiresti tõusma ka
nendes piirkondades, kus looduslikud olud – linnaasfalt ja liivased
maad – järglaskonna soetamist ei soosinud. Enamgi veel – uuringud
näitasid, et tehispesi asustanud linnud munesid keskmiselt rohkem
mune ja seetõttu kasvatasid üles ka rohkem järglasi. Kuna tehispesad
olid lihtsalt teisaldatavad, sai neid pärast igat pesitsemist ka puhastada, mistõttu langes ära ka linde piinavate (pesa)parasiitide probleem.
Tänuga võtsid tehispesade tootmise alustamise vastu ka ornitoloogid:
lisaks pääsukeste arvukuse märkimisväärsele tõusule andsid varisemiskindlad tehispesad hea võimaluse pääsukeste populatsiooniökoloogiliste uuringute tegemiseks.
Eeltoodut kokku võttes on rõõm tõdeda, et ka Eestis on hakatud
tähelepanu pöörama pääsukeste pesitsusvõimaluste parandamisele.
Heaks näiteks selles vallas on Siimusti Keraamikatehas Jõgevamaal,
kes muu hulgas on leidnud võimaluse juurutada ka pääsukestele pesaaluste tootmise. Kui tehispesi saab osta kõikidest keraamikatehase
esinduskauplustest (parima valikuga kauplus asub Tallinnas Virmalise tn. 9), siis mitmete teiste väiketootjate toodang ei ole laiema avalikkuse ette veel jõudnud. Kui kauba tootmine ja turustamine on iga
ettevõtte siseasi, siis tegevuse eesmärk on neil kõigil ühine – olla
abiks meie pääsukestele, sealhulgas meie armsale rahvuslinnule.
Hea lugeja!
Tee sinagi heategu ja sea juba sellel suvel üles kas või üks tehispesa meie pääsukestele. Uskuge – rõõmu ja rahulolu pakub kodukoha
pääsupaari tegevuse jälgimine igale pereliikmele.
Jaanus Aua
Eesti Ornitoloogiaühing

18 • RAE SÕNUMID

TASUB TEADA

juuni 2010

Professionaalse võlanõustaja vastuvõtt
Miks on vaja võlanõustamist?
Keerulise majandusolukorra tõttu on paljudel meist vähendatud töötasu, väga paljud on
kaotanud töö. Seetõttu on tekkinud probleemid
laenude/liisingute tähtajalise tagasimaksega,
samuti pere toimetuleku tagamisega. Mida
ette võtta sellises olukorras, kuidas edasi elada? Üks asi on kindel: selline olukord on ajutine ja on olemas erinevaid võimalusi, kuidas
olukorda leevendada. Kindlasti ei peaks keegi
häbenema, et on kaotanud töö või on pere sissetulekud sedavõrd vähenenud, et ei suudeta
toime tulla edukamal ajal võetud kohustuste
täitmisega. Sellisesse olukorda sattumise eest
ei ole meist keegi kaitstud.
Võlanõustamine on teenus, mis on suunatud finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele,
kellel on ülemäärane võlgnevus ning kes iseseisvalt ei ole võimelised võlgasid reguleerima või võlgadest vabanema.
Ülemäärane võlgnevus on olukord, kus
võlgnikule on esitatud võlanõue, kuid ta ei
suuda seda tasuda täies mahus ettenähtud
tähtajaks.
Võlanõustaja on isik, kes nõustab isikut või
perekonda võlanõustamisteenuse osutamise
käigus. Võlanõustajal on riiklikult tunnustatud
kõrgharidus sotsiaaltöös, sotsiaalpedagoogikas, majanduses või juriidiline haridus ning
kes on läbinud 160-tunnise võlanõustamise
kursuse.
Teenus koosneb probleemi kirjeldusest,
võlgadesse sattumise põhjuste väljaselgitamisest, eesmärgi seadmisest, elatise kindlustamisest, võlanõuete kontrollist, võlgniku kait-

sest, sissetuleku- ja majapidamisnõustamisest,
psühhosotsiaalsest nõustamisest, juhendamisest, võlgniku eneseabipotentsiaali kindlaks
tegemisest ja olemasolevate ressursside aktiveerimisest, võlgade reguleerimisest. Teenuse
hulka kuulub veel abistamine maksegraafiku
koostamisel, vahendamine võlgniku ja võlausaldaja vahel, võlgadest vabanemine, järelabi,
uute võlgade teket vältivate tegevusstrateegiate väljatöötamine, preventiivne nõustamine.
Teenuse hind:
MTÜ Restart nõustamise tunni hind on 250
krooni. Kliendid, kes vajavad teenust, kuid

kellel puudub võimalus tasuliseks teenuseks,
saavad pöörduda toetuse taotlusega kohaliku
omavalitsuse sotsiaalosakonna poole. Teenuse
osutaja arvates ei soovi enamus inimesi oma
võlaprobleemidest teavitada valla- või linnavalitsuse ametnikke. Tasulise teenuse korral
pöördutakse otse võlanõustaja poole ning teenuse lepinguga tagatakse konfidentsiaalsus.
Astrid Ojasoon
MTÜ Restart juhatuse esimees
Sotsiaaltöö teadusmagister,
võlanõustajate koolitaja

Professionaalse võlanõustaja vastuvõtt
JÜRIS aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, I korrus.
Vastuvõtt 10. ja 22. juunil kella 10–17.
Eelregistreerimine alates 28. maist REEDETI kell 10–14 võlanõustaja telefonil 5696 4396. Esimesele kohtumisele võtke kaasa kõik olemasolevad
võlanõuded ja võlgnevusega seotud kirjavahetus.
MTÜ Restart nõustamise tunni hind on 250 krooni. Kliendid, kes vajavad
teenust, kuid kellel puudub võimalus tasuliseks teenuseks, saavad pöörduda
toetuse taotlusega kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.
Teenuse kohta lugege täpsemalt aadressilt www.restart.okas.ee

ÄRGE LASKE PROBLEEMIDEL
KASVADA ÜLE PEA,
HAKKAME TEGUTSEMA!

Teenuse arendamist toetab Rae vald ja

Kuidas ravimite eest vähem maksta?
Õige vastus: küsides apteegis sama toimeainega ravimite hulgast soodsaimat.
Ravimites on mitmeid aineid, aga ainult ühel
neist (mõnikord ka rohkematel) on raviv toime.
Selliseid aineid nimetatakse toimeaineteks.
Teised ravimi koostisosad ehk abiained annavad kas värvi, hoiavad ravimit koos vms. See
kehtib nii käsimüügis vabalt saada olevate kui
ainult retsepti alusel müüdavate ravimite kohta.
Sama toimeainega ravimeid on sageli mitmeid,
kuid maksavad erinevalt. Miks? Hind sõltub
sageli sellest, kas tegu on originaal- või geneerilise ravimiga.

Mis on originaalravim, mis on geneeriline ravim?

Ravimi teekond alates selle loomisest kuni
apteegiletile jõudmiseni on kallis ning pikk
protsess. Seepärast on ravimi leiutanud ja turule toonud firmal õigus patendiajale ehk ravimi
ainumüügiõigusele (tavaliselt umbes 10 aastat), et saada oma leiutatud nn originaalravimist
kasu ning säilitada motivatsioon ka edaspidi
uute ravimite väljatöötamiseks. Peale patendiaja lõppu võivad hakata ka teised firmad tootma ravimit, mis sisaldab täpselt sama toimeainet kui originaalravim ning on mõeldud täpselt
samade haiguste raviks. Neid nimetatakse geneerilisteks ravimiteks, vahel kasutatakse ka

nimetust koopiaravimid või geneerikud.
Geneeriline ravim on sama efektiivne,
ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim,
kuna sisaldab sama toimeainet samas koguses kui originaalravim ja on kontrollitud Ravimiametis.

enamasti toimeainepõhiselt ehk viisil, mis apteegis võimaldaks inimesel valida talle sobivaima hinnaga ravimi. Samuti on apteekril kohustus pakkuda inimesele kõige soodsamat sama
toimega ravimit, kuid osake ja julgege seda
kindlasti ka ise küsida!

Geneeriliste ravimite tootjad ei kanna kulutusi, mis on seotud ravimi leiutamisega ja turule toomisega. Samuti ei pea geneerilise ravimi
tootja läbi viima kalleid kliinilisi uuringuid,
tõestamaks ravimi toimet konkreetse haiguse
korral, nagu seda teeb originaalravimi tootja.
Seetõttu saab geneerilise ravimi tootja müüa
ravimit tunduvalt odavamalt kui originaalravimi tootja. Tavaliselt on apteegis müügil erinevate ravimitootjate poolt valmistatud sama
toimeainega geneerilised ravimid, nende hinnatase võib olla erinev, kuid nad on kõik sama
toimega.
Geneerilised ravimid on reeglina odavamad kui originaalravimid, erinevatel geneerilistel ravimitel võib olla erinev hind, kuid
nad on kõik sama efektiivsed, kvaliteetsed ja
ohutud.

Võtame näiteks suhteliselt sageli (eriti vanemaealiste hulgas) esineva kõrgvererõhktõve
ja sellega tihti kaasuva kolesterooliprobleemi.
Vererõhu ja kolesterooli ohjamiseks on harilikult vaja enamat kui ühte ravimit. Haigekassa
tehtud arvutused näitavad, et kui inimene tarbib Eestis hetkel enimkasutatava kaubamärgiga
vastava toimeainega vererõhu ja kolesterooli
ravimeid, maksab ta kuus umbes 310 krooni.
Kui ta kasutaks aga soodsaimaid saadaolevaid
sama toimeainega ravimeid, maksaks ta kuus
85 krooni. Vahe ühe kuu kohta on 220 krooni,
aasta peale tuleks kokkuhoid aga juba ligi 3000
krooni. Seega tasub apteegist soodsaimat
sama toimeainega ravimit alati küsida,
rahaline kokkuhoid võib olla märkimisväärne!

Miks on hind erinev?

Osake ja julgege apteekrilt küsida
odavaimat ravimit

Arstil on kohustus kirjutada ravimiretsept

Kokkuhoid võib olla märkimisväärne

Eesti Haigekassa
harju@haigekassa.ee
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„Tahan inimestele südamele panna, et
nad hoiaksid oma varal silma peal!“

J

uhtiva politseiniku Rein Milli intervjuu Rae sõnumitele:

Kuidas hindad kuritegevuse olukorda
Rae vallas eelmise kevadega võrreldes?
Võime rääkida siin teatavast sesoonsusest.
Kevad on üldse aeg, kui kuritegevus kasvab.
Enne teatati nädalas kümnest juhtumist, siis
nüüd on juba 15–17 juhtumit nädalas. Suvilapiirkondades on palju juhtumeid, kus inimesed lähevad pärast talve suvilatesse ning
teatavad juba varem sooritatud sissetungidest. Millal need täpselt toimusid, jääb sageli teadmata. Eelmise aastaga võrreldes on
kuritegevus siiski märgatavalt suurenenud.
Saame seda suuresti panna masuaja arvele.
Millised on rikkumised, kas vargused
keldriboksidest, jalgrattad, tööriistad ettevõtetest või midagi muud?
Nii ei saagi ütelda, sest vald on suur ja
paljud õigusrikkumised on just vastavast
piirkonnast tingitud. Kuid mida saab kindlasti välja tuua, on jalgrataste ning metallivarguste suur hulk ning seda kõigis paikkondades: Peetris, Jüris, Vaidas. Võime rääkida
lausa hüppelisest kasvust. Vaatamata sellele,
et meil on üks varaste jõuk käes, kes tegeles just otseselt rataste vargusega, toimuvad
vargused edasi. Sellest võime järeldada, et
tõenäoliselt on palju ka võõrast rahvast, kes
rahvakeeli teevad „külalisesinemisi“ meie
vallas, aga elavad kuskil mujal. Mida meil
vähe esineb, on korterivargused ja selle üle
on mul tõsiselt hea meel.
Kas need jalgrattad on väga lihtsalt
kättesaadavaks tehtud või tungitakse
rohkem keldriboksidesse? Pean just küsimusega silmas seda, et kas on tegu kerge
hõlptulu lootusega või tullakse tõsisema
plaaniga?
Ei, sellised emotsiooniotsused on väga
harvad, tegu on kindlate plaanidega ning on
tehtud ka varasemad ettevalmistused, sest
võetakse ette mitmed keldriboksid või kogu
majaalune keldriruum. Nojah, ühe ratta saad
niisama ära viia, aga rohkem rattaid vajab
juba autot, et neid transportida.
Kus see pakkumine siis käib, kuidas
seda suurt rattakogust müüakse?
Seda ei oska hetkel öelda, sest turule pole
tulnud sellist hulka rattaid. Võimalusi on
mitu, ehk viiakse need Eestist välja. Samuti

ei saa välistada, et neid ladustatakse praegu
kuskil hoiukohas ning hiljem püütakse realiseerida. Uurimine alles käib.
On sul kõige selle taustal midagi inimestele öelda, panna midagi neile südamele?
Siin on raske midagi otse välja tuua, sest
enamik rattaid ongi lukustatud või hoitud lukustatud ruumis. Väga harva on jäetud ratas
niisama kuskile seisma. Mida saaksid inimesed küll teha, on ehk rohkem oma keldriboksidel silma peal hoida. Käia iga päev
korra vaatamas, ega seal midagi kahtlast
pole tehtud; ukselukke maha murtud, elektrijuhtmeid puruks lõigatud. Inimesed peavad
jälgima, et uksed sulguksid korrektselt. Kui
inimene tuleb tagasi alles nädala pärast ning
siis vargust näeb, on kõik jäljed „jahtunud“.
Kui palju võime lugeda kuritegevuse
tõusu põhjuseks paljukirutud masuaega?
Kui talvel võisime nentida, et kehv ostuvõime pärssis ka „tellimusvargusi“ või
lihtsalt vargusi, sest ostjaid nappis, siis
kas nüüd on piirid murtud ning ka rahvas
ise ostab varastatuid asju?
Jah, see muutus on nüüd tulnud ning
kaubaks lähevad paljud asjad. Eriti tahaks
inimestele südamele panna, et autodesse ei
jäetaks midagi, mis pilku paelub. Ega varas
ei tea, et autoistmele jäetud kilekott sisaldab
ainult vanu ajalehti, ta lööb ikka akna katki ning võtab sageli väga väheväärtuslikku
kaasa. Üldse võib rääkida autodesse sissemurdmiste juhtumite arvu suurenemisest.
Ühest küljest võime ka tõdeda, et inimesed
on hooletumaks läinud. On tekkinud uus
komme jätta oma sülearvuti autosse. Vargale on see aga suur ahvatlus. Selline asi, et
pagasiruumi tungitakse ning sealt varastatakse, on üliharv – ikka klaas puruks ning
salongist loodetakse oma noos kätte saada.
Ka automakkide vargused jäävad rohkem
aastatetaguseks trendiks. Rohkem saame
rääkida ikka dokumentide, rahakottide ja
telefonide vargustest autodest. See on väga
valus teema.
Kas meil käiakse ka eramute juures,
abihoonetes või muidu õues luusimas?
Jah, see on kahjuks üks igapäevasemaid
probleeme. Kuigi siis võime öelda, et metall on see, mis tõmbab. Siit ka soovitus:
kui hoovis on vedelemas vanametalli, siis
tuleks see ise utiliseerida, et ei jääks niisama
varastele peibutuseks silma. Kuid on ka selliseid juhtumeid, kus korralikult ladustatud
laoplatsidelt on välja viidud suured kogused
metalli. Kuid millal on viidud, ei oska omanikud kahjuks öelda.
Kuidas meil naabrivalvega lood on, kas
sellest on olnud abi?
Õnneks on meil vallas omajagu ka naabrivalvet tekkinud ning külades juba hoitakse
asjadel rohkem silm peal. Eriti tahaks esile
tõsta Peetriküla, kus inimesed vabatahtlikult
tänavatel patrullisid. See kõik on aidanud
inimeste teadlikust ja turvalisust tõsta.

Kuidas sa avaliku korra hoidmisega
rahul oled?
Mida ma saan öelda on see, et oleneb suuresti piirkonnast, näiteks Jüri asula on suur
aga samas üsna vaikne piirkond. Kontrastiks
võib välja tuua Lagedi piirkonna, kus asi on
vastupidine. Lihtsalt seal on seltskond noori,
kes endale kuidagi õiget rakendust ei leia,
ning siis on pahandused lihtsad tulema. Samas – kui Lagedil saame rääkida noorukite
huligaansusest, siis avaliku korra rikkumised Vaidas on rohkem joomingute tagajärjel
toimunud väärteod.
Mida sa inimestele lõpetuseks ütleksid?
Keegi ei suuda tulla ja kaitsta inimese
vara, kui inimene sellest ise ei hooli. Ei aita
siin ei politsei, naabrivalve ega keegi teine.
Inimesed peaksid hoidma oma varal silma
peal, alustuseks kas või see ammuräägitud
uste lukustamise vajadus – nii tihti juhtub,
et varas lihtsalt kõnnib korteri ukse taha või
vaatab eramu õuel ringi ning võtab kaasa
esimesed kättejuhtunud asjad. Selleks läheb
ju vaja vaid ühte hetke.
Positiivse sõnumina võib lõpetuseks välja
tuua seda, et meie vald on ka õhtutundidel
turvaline paik, kus inimene saab pelgamata
liikuda.
Intervjueeris Juuli Laanemets
Rae Sõnumite toimetaja

Vaida ja Lagedi
raamatukogude
suvised lahtiolekuajad
Vaida raamatukogu on
avatud igal tööpäeval 11.00–
18.00.
Juunis, juulis ja augustis
on raamatukogu laupäeval
suletud.
Pühapäev on puhkepäev.
Lagedi raamatukogu
on avatud teisipäeval,
kolmapäeval 10.00 –17.00,
neljapäeval 10.00–18.00,
reedel 10.00–17.00,
laupäeval 10.00–14.00.
Juunis, juulis, augustis
on raamatukogu
esmaspäeval
suletud.
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Sul on idee - aga palun!
Kuidas leida reaalseid võimalusi oma
ideede rahastamiseks?
Tänapäeval on selleks väga palju võimalusi. Kõige lihtsam - löö Googlisse sisse
rahastamine ja mis sa näed, hakka või kohe
projekti kirjutama. Kirjutamine tundub lihtne, meil enamusel haridust just nii palju, et
kirjutada suudab küll igaüks. Eelkõige mõtesta oma idee, milleks ja kellele ja mida
sa teha tahad ning kuhu välja jõuda. Kõige
lihtsam on kirjutada projekti siis, kui idee on
tulnud sinu seest, ja kes muu oskab seda kõige paremini seletada kui sina ise. Võib-olla
sa ei oska igal hetkel just kõige olulisematele
nüanssidele tähelepanu pöörata, aga arutledes koos mõttekaaslastega ideede üle, leiad
kindlasti võimaluse seda ka kirjalikult esitleda. Keegi ei saa sinu eest kirjutada projekti,
mille sa ise oled välja mõelnud, keegi võib
vaid aidata sul seda võimalikult selgeks kirjutada, et teised paremini aru saaksid, mida
sa teha tahad.
Üheks võimaluseks taotleda raha oma
ideede elluviimiseks on programm „Euroopa Noored“ (enamikes riikides „Youth
in Action“). Programmi „Euroopa Noored“ kaasabil on noortel suurepärane
võimalus korraldada noortevahetusi erinevate riikide vahel ja seda mitte ainult
Euroopa Liidu siseselt, aga ka väljaspool
Euroopa Liitu. Kui sul on endal partnerite
otsimisega raskusi, siis aitab sind Euroopa
Noored kodulehekülg, kus rida partnerot-

Meid kliendid soovitavad!

KAS SINUL ON JUBA ISIKLIK MAAKLER?

Aitan leida sobiva lahenduse kinnisvara
ostu, müügi ja üüri valdkonnas!

singuid, kes soovivad teha erinevaid koostööprojekte.
Mai alguses oli mul võimalus osaleda
seminaril „Eastern Express-2010“, mis toimus Kaliningradi oblastis Svetlogorskis.
„Eastern – Express“ on iga-aastane „Youth
in Action“ Ressursikeskuse SALTO* poolt
läbi viidav koolitusseminar, mille eesmärgiks on omavahel kokku viia erinevate riikide organisatsioone, leidmaks uusi partnereid
just Kaukaasiast ja Ida-Euroopast, et korraldada tulevikus edukalt noortevahetuse projekte. Prioriteediks selliste noortevahetuste
projektide puhul on euroopa kodanikuks
olemine, noorteosalus, kultuuridevaheline
õppimine ja väheste võimalustega noorte integreerumine. Projektides võivad osaleda 27
Euroopa Liidu liikmesmaad, lisaks Island,
Lichtenstein, Norra ja Türgi. Partnerriikidena Ida – Euroopast ja Kaukaasiast Armeenia,
Azerbaidzjan, Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Vene Föderatsioon. Tegelikult on valik, kellega koostööd teha, väga
lai. Kindlasti oleneb palju sellest, milline on
motivatsioon koostööks, sest on põnev kohtuda noortega nii Moldovast kui Gruusiast,
aga sama põnev võib olla korraldada kohtumist ka naaberriikide noortega. Kõike seda,
milleks teha, kuidas ja kellega teha noortevahetuse projekte, õppisimegi me nädala
jooksul seminaril. Enamusel osalejatest oli
kodus ettevalmistatud video oma organisatsioonist ning see oli suurepäraseks materjaliks esimese päeva sissejuhatavale osale, kus
õppisime kõigepealt tundma oma kaaslasi.
Kõigele sellele järgnes loogiline jätk: ideede genereerimine, ideede esitlemine teistele,
ühisosa leidmine läbi kultuuriliste erinevuste
ja nii järk-järgult edasi, kuni projekti valmimiseni. Seminari käigus tutvusime põhjalikult taotlusvormiga, mis esialgu ehmatas
oma pikkusega. Kuid sellesse süüvides ei ole
taotluse kirjutamisel midagi ületamatut ega
üleliigset. Tuleb kirjeldada kõike seda, mida

teha tahate ning kindlasti positiivses võtmes.
Kui nii mõnegi Eesti rahastaja puhul tuleb
tegevuseks kuluvad rahasummad endal välja
mõelda, siis Euroopa Noored programmis on
igaks tegevuseks kindlad rahaarvestuse alused: päevaraha inimese kohta, reisikulu inimese kohta, tegevuskulu grupi kohta ja isegi
viisa taotlemisega seotud kulud juhuks, kui
riigi saatkond, kellega koostööd teete, ei asu
asukoha maal. Tänu konkreetsetele juhistele
on võimalik koostada täpne eelarve ja kõiki kulusid eelnevat planeerida, arvestades
inimeste ja osalejate riikide arvu. Kõikide
riikide kohta on ette antud summad ja need
ei ole kõik ühesugused, näiteks on Eestis ja
Norras päevaraha suurus erinev. Kindlasti on
põnev teada, et tehes koostööd Venemaaga
või Moldovas, peab taotluse esitajaks olema
hoopis Euroopa Liidu liikmesriik. Huvitav
on ka fakt, et Valgevenesse saab sisse viia
sularahana 10 000 eurot ja kasulikum on
arveldada kohapeal sularahas. Mina küll ei
kujuta ette, et ma liigun, 10 000 eurot taskus.
See kõik on omamoodi kultuuridevaheline
õppimine, sest igast kogemusest on võimalus
midagi õppida. Olgu selleks kas või viimasel
kohtumisel õpitud viini valss, mis osutus seminarinädalal väga populaarseks, omamoodi
aitas muidugi sellele kaasa muusika, mis on
lihtsalt imeilus.
Tutvudes põhjalikult Euroopa Noored
programmi võimalustega, ei tohiks küll ükski idee teostumata jääda, võimalus on ainult
põnevaid kogemusi saada.
Kui kellelgi on idee, olen hea meelega
nõus aitama seda paberile panna.
*SALTO - Euroopa Komisjoni poolt ellu
kutsutud Euroopa noorsootööd erinevates
valdkondades toetav ressursikeskus.
Anne-Ly Suvi
Rae vallavalitsuse noorsootöötaja
anne-ly.suvi@rae.ee

MEIE LEIAME OSTJA!
Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Fred Linnukütt
+372 5347 2228
fred@uusmaa.ee
Otsin investoritele investeerimiseks
projekte, vaatame läbi kõik pakkumised!

Ville Värk

Angela Virak

51 32 422
66 84 700

56 640 991
66 84 700

OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

INVESTEERIMINE
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Buldooser T-170 teenus

• teede ehitus
eerimine
• pinnase plan
ja
• vundamentide
e
in
tiikide lükkam
Hind kokkuleppel tel 5564 3493

MÜÜA TOLMUVABA FREESASFALTI
Ideaalne materjal teede ja platside remondiks, ehituseks.
Materjal ja transport väga soodsa hinnaga!
Väike auto 14 tonni – 1500.Suur auto 28 tonni – 2700.Vajadusel paigaldus ja konsultatsioon.
Andrus Kuiva tel. 5557 6087
andrus.kuiva@mail.ee

KIVID OTSE TOOTJALT!

Betoneks kõnniteekivide kulumiskindluse ja vastupidavuse tagavad
kaasaegne tehnoloogia, kvaliteetsed toorained ja pidev kvaliteedikontroll

....................................................................................................
Betoonist kõnniteekivid
KLOOSTRI-kivi
VANALINNA-kivi
KARTAANO-kivi
NUNNA-kivi

Äärekivid
Sõidutee
äärekivi

UNI-kivi

ISO 9001:2008

85.-/m2

Betoneks AS
Silikaltsiidi 5
Tallinn 11216

Kõnnitee
äärekivi

Betoneks plokid

Kergplokk
LAO TÜHJENDUSMÜÜK!

Kergplokk 250 alates 13.-/tk
Kergplokk

Hinnad koos käibemaksuga
SOODUSHINNAD KEHTIVAD KUNI KAUPA JÄTKUB!

Tel: 50 58 651 e-mail: jaanus.kaitsa@betoneks.ee
Tel: 50 74 632 e-mail: janno.reimaa@betoneks.ee
Faks: 6814135

www.betoneks.ee
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Müüa kvaliteetset
haljastus- ja täitemulda.
Hind sõltub kogusest,
küsi julgelt pakkumist.
Katti Järvsoo
Golfest AS
Rae vald, Harjumaa, 75302
GMS: +372 527 0580
fax: +372 662 6470
mail: muld@golfest.ee
www.golfest.ee

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus,
remondijärgne puhastus, akende pesemine, põrandate
vahatamine, vaipade masinpesemine, muru riisumine ja niitmine
jne…

Rae valla elanikele ja firmadele soodustus kuni 15%
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
www.kuldsedkaed.ee
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee

PLEKK-KATUS
• Katuseplekk
• Sileplekk
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn
www.plekiladu.ee

OÜ LÕUNAEKSPERT
Piirdeaedade ja väravate
ehitus, hooldus, remont.
Väravaautomaatika
paigaldamine.
Lipumastide müük ja
paigaldamine.
Tel 509 7627
www.lounaekspert.ee

Teie põrand, meie mure!
Põrandatööd mõistliku hinnaga
pikaajaliste kogemustega
spetsialistidelt.
OÜ Helerek Est, reg. nr 11319348
Ilumetsa Ling 7, Kopli küla
Rae vald 75303
Tel 5556 7841, helerek@helerek.ee
www.helerek.ee
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Kevadpraht
konteinerisse!

1 m3

8 m3

10 m3

15 m3

Käes on kevadkoristuse
aeg ning korrastamist
vajavad nii aiad, pööningud,
keldrid kui ka metsaalused.
Pakume prahi transportimiseks konteinereid mõõtudes 1 kuni 30 kuupmeetrit.

Telli konteiner telefonil: 6 400 836
Lisainfot ja hinnapakkumist küsi e-kirjaga heiti.vassila@veolia.ee
või mobiililt: 5 012 012 (Heiti Vassila, transpordiosakonna müügijuht).

Aitan teil müüa või soetada
kinnisvara
Ive Pulma

Sinu maakler
Rae vallas

tel 626 4261
gsm 5556 6606
ive.pulma@bpe.ee
www.bpe.ee

Soodne AUTOREMONT
ja VARUOSAD otse
maaletoojatelt.
Sõiduauto sildade, kere, pidurite,
roolivõimu pumpade, elektri ja
teiste süsteemide remonti, rehvitöid,
õlivahetust ning hooldust teostab OÜ
AUTOVARUOSA.
Jüris Teriku 3, Alexela tanklast üle
Aleviku tee.
avatud E–R 11.00–18.00
Tel 5622 2324
bvaruosa@hot.ee
www.hot.ee/bvaruosa/

30 m3
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OÜ LEXKAVAATOR
Teostame kõikvõimalikke pinnase- ja
kaevetöid. Teostame ka vee- ja kanalisatsiooniliitumisi liitumispunktist.
Lisaks teeme ka kõikvõimalikke taastamistöid (haljastus, asfalteerimine jne.)
Laadurekskavaatorite rent, kallurite
rent, roomikekskavaatori rent, bobcat’i
rent, sõelutud mulla müük, liivamüük,
killustiku müük, täitepinnase müük.
Tel 5191 4467, Thomas Puhk
Aavike tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee

- graniidist sillutiskivide müük ja
paigaldus
- betoonist sillutiskivide müük ja
paigaldus
- killustikaluste rajamine
- haljastus
- kauba transport
- üldehitus (vundamendist kuni
siseviimistluseni)
www.tuurmaa.ee
Tel. +372 5811 8322
tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

INFRABAU OÜ

FEKAALIVEDU
Tel 564 84863
indrek@radix.ee
www.radix.ee

• Ekskavaator-koppade renditeenus
• Sõelutud mulla müük koos
kohaletoomisega
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
terviklahendusena
• Kõikvõimalikud kaeve- ja pinnasetööd
• Liiva, killustiku ja täitepinnase müük koos
kohaletoomisega
• Sõlmime eelkokkuleppeid ettevõtetega,
korteriühistutega ja eramaja omanikega
talviseks lumetõrjeks
Vaadake täpsemalt meie kodulehelt www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
GSM: 5384 5999
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Peetri küla
Rae vald 75312, HARJUMAA

#
#
#
#
#

Üldehitus
Siseviimistlus
Välistrasside ehitus
Elektritööd
Projekteerimine

Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee
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Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Varuosade müük ja
vahetus, rehvihotell.
Busside ja
kaubikute rent.
Loo Autokeskus OÜ
Killustiku 8
Lagedi 75303, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel. 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.
Palju erinevaid soodustusi!
Müügil aiakaubad ja
kaminapuud.
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?
Vana-Tartu mnt 20, Järveküla,
Rae vald.
Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L
10.00–16.00
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

Haljastus
• teede, haljasalade ja tiikide projekteerimine,
rajamine ning hooldus aasta ringi
• kivitööd
• kopatööd
• konteinerveod ning konteinerite rent
Müük, ehitus ning paigaldus:
• piirdeaiad
• prügimajad
• mahutid
• septikud ja imbväljakud
• lipumastid
• kasvuhooned
NB! Muruniitmine alates 0,15-0,5 kr/m²
Vaadake meie ideelahendusi ja tehtud töid
www.rkmteam.ee
Konsultatsioon ja lisainfo 5558 3483
info@rkmteam.ee
Abimees kõigil õuetöödel
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Teostame siseviimistlus- ja üldehitustöid. Pikaajalised kogemused. Tel 5560 4300.

Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ja aitan
kasutusloa taotlemisel. Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.

Langetame teile ohtlikud puud, puhastame territooriume võsast ja puidujäätmetest. Teostame raietöid.
Kontakt tel 525 0893 või e-mail: info@vahergrupp.
ee

Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate, soemüüride
ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid,
konsultatsioon. Tel 515 0555.

Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516 5035.

Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40, 50 cm),
brikett, koos kojutoomisega. Tel 501 8594.

Kasutatud autode kokkuost 1988-2005. a. Kõik automargid. Töötame ka puhkepäevadel. Sobiva pakkumise korral kohapealne vormistamine ning maksmine. Tel 5819 0200, rain30@hot.ee

Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja raietöödel.
Oma transport. Tel 5663 6076.

MÜÜA garaaž Jüris, Rebase tn. Tel 518 8607.

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

Müüa loomasõnnikut 7t 1900.-, 15t 2900.-, mulda,
killustikku, kruusa ja liiva. Tel. 5563 0861, 670 1290,
e-mail: taluaed@hot.ee

Teeme erinevaid üldehitustöid: vundamendid, seinad
ja katused. Tel 501 3305.

Fekaalivedu, WC-tühjendus. Hinnad soodsad. Tel.
5803 2885.

Keevitustööd: treppide, väravate, kergkonstruktsioonide valmistamine ja projekteerimine. Töö täpne, kiire, soodne! Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee

Ostan Jüris garaaži. Tel. 5649 5125.

Pottsepp, korstnapühkija. Küttekehade remont.
Tel 558 8671.
Müüa lõhutud küttepuud: lepp 420.-, kask 550.ruum (laotud). Transport alates kümnest rm-st tasuta. Tel 506 2645.
Rõivaste parandus, korrigeerimine ja õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri küla piires
võin ka ise kohale tulla. Tel 5661 8219.
Teen rõivaste parandustöid. Tel 5345 2848.
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Kolmetoaline renoveeritud korter Järsi - Aruküla piiril
männimetsa ääres vahetada korteriga Jürisse. Fotod
ja täpsem info: hot.ee/vessenberg Tel. 5693 4927.
Ostame vanu autoakusid. Tel 5631 6939.
Puit- ja krohvmajade värvimine, katuste survepesu.
Tel. 5813 3444, varvin.maja@hot.ee
Teen rohu- ja heinamaadel niitmistöid. Tel 527 1184.
Otsin hoidjat toredale ja aktiivsele 2-aastasele poisile
Peetri külas. Alates augustist, tasu kokkuleppel. Info:
5088 300

Peagi lõpeb Eestis analoog
televisiooni edastamine ja
minnakse üle digilevile.
Paigaldame eramajadesse
digiboksi ja muu vajaliku
digi-tv vaatamiseks.
Parim hind!
5560 2969
5341 6101

Soome ja Eesti digitaal-TV
(Zoom-TV) antennide paigaldus
ja müük, digibokside häälestus,
SAT-TV paigaldus, digi-TV
vastuvõtuks antennisüsteemi
ümberseadistamine ühistutes,
eramutes, suvilates, TV-signaali
mõõtmine. Digibokside müük ja
häälestus. Garantii.
Tellimine ja info tel 510 8742.
Kogemustega
antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.

Müüa küttepuid:
Toored lepahalud
(30 cm kuni 50 cm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 52 44 969

VARIA
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Juunikuu
sünnipäevalapsed
Meta Kask 			
Taissia Jacukovicz
Fjodor Ahtamonov
Salme Kuus			
Liidia Stepanjuga		
Jelena Mašinistova
Vilma Ööbik 		
Luisa Pluks			
Toivo-Voldemar
		
Malmila
Avrora Žeglovskaja	
Ilmar Hannus		
Viktor Mossov		
Valter Kruuk		
Helve Väli			
Anetta Anton		
Aino Keba			
Milja Aron			
Reet Malsroos		
Enno Kroon			
Irina Mamovitš		
Ljudmila Golubeva
Irina Seeblum		
Uno Kriisa			

Rae Vallavalitsuses maikuus
registreeritud sünnid:

93
92
88
87
86
85
84
84
83
80
80
80
80
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65

Pakun kvaliteedijuhi ja
töökeskkonnaspetsialisti
püsiteenust.
Tel 5344 4025
hain.heinla@mail.ee.

CMYK 100/0/83/50
PMS 349

Jumalateenistused Jüri kirikus toimuvad igal pühapäeval kell 12.
Pühapäeval, 27. juunil kell 12.00
Surnuaiapüha jumalateenistus Suurel
Kalmistul.
Koguduse lastelaager 28.–30. juunil Jüri koguduse laagrikeskuses Tõdva
palvemajas.
Pühapäeval, 01. augustil kell 12.00
Surnuaiapüha jumalateenistus Jüri Kirikaias.
Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Eralasteaed (vene õppekeelega)
kutsub lapsi vanuses 2,5 eluaastat.
Oma töös tugineme Montessori
pedagoogika printsiipidele, mis on
välja töötatud itaalia arsti, filosoofi,
pedagoogi ja psühholoogi Maria
Montessori poolt.
Igas lapses näeme ainulaadset
isiksust, kellel on oma vajadused.
Aitame last tema arengus, luues
selleks soodsad tingimused. Meie
lasteaed asub Lasnamäel.
Tel. 503 1674, 634 4128
www.montessori.ee
www.montessoricentre.eu

Töötan välja, dokumenteerin
ja rakendan Teie ettevõttes
ISO 9001, 14001 ja OHSAS
18001 standarditele vastava
juhtimissüsteemi, kindlustan
sertifitseerimisauditi edukuse.

CMYK 100/0/100/0
PMS 355

Kiriku
Teated
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MÄLESTAME
CMYK

Rae vallavalitsuses
maikuus registreeritud
surmad:

• Haljastusprojektide ja
eskiiside koostamine.
• Aedniku teenus.
• Istutusalade rajamine ja
taimede istututamine.
• Haljastusalane
konsultatsioon.

Firmalt LandArt OÜ
Julika Korv 514 0524

Benita-Miralda
Milgausen
Ernst Kattus

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Juuli Laanemets, 508 3285, sonumid@rae.ee

PMS

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5700 eksemplari
ja see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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23. juunil kell 18.00 Jüri kirikuaias
Kaitseliitlaste rivistus ja pärja
asetamine Vabadussõjas langenute
mälestussamba jalamile.
Traditsiooniline külade ja alevike
vabadustule tõrvikute süütamine.
Palume küla- ja alevikuvanemate
esindajatel tõrvikud kaasa võtta.

Rae valla
taasasutamise
aastapäevale
pühendatud kontsert
11. juulil kell 19.00 Jüri kirikus
BONZO, RIHO SIBUL ja
ALARI PIISPEA
Sissepääs prii

Jaanipäev

22. juunil Lehmja tammikus
12.00–17.00 Jaanilaat
Müüakse käsitöökaupu, riideid, jalatseid, kodutarbeid, istikuid, mänguasju,
ehteid, karnevalikaupu jpm.
Toidukaupu: leiba, saia, suitsuliha, kala, maiustusi
12.30 esineb Kloun Ummi
Lastele on kogu päeva vältel avatud eraldi mänguala - Juku mängumaa.
Lisaks veel grillitelk, kohvik, suhkruvatt, jäätis jpm.
19.00 Jaaniõhtu
Esinevad „Laulud Tähtedega“ staarid Tauri Tallermaa ja Merlyn Uusküla
kell 21.00 jaanitule süütamine
Tantsuks mängib ansambel Haljas
Mängud, võistlused suurtele ja väikestele
Õhtut juhib Margus Abel
Lisainfo telefonil 605 6759

