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Jüri Gümnaasiumi I klassi õpilastele on koolitee alanud.

Pildi autor Juuli Laanemets.

1. september tõi kaasa aabitsa ja lilled
Rae vallas läks tänavu esimestesse klassidesse tervelt 9 klassikomplekti lapsi. Nelja kooli
peale anti noortele õppuritele 192 aabitsat. Jüri
gümnaasiumis ja Peetri põhikoolis said lapsed
koos aabitsaga koolimütsi, Vaida koolis jälle
õpilaspileti, eks need mõlemad ole osa õpilaseks
olemisest. Kindel on see, et lasteaia muretud
päevad on pöördumatult läbi.
Selle kinnituseks olid Jüri gümnaasiumi avaaktusele tulnud Taaramäe kasvatajad Kristiina Saarik
ja Külliki Kajasalu, et oma endistele rühmalastele
kooli mineku puhul tervitusi ja häid soove öelda.
Olid ju aktusel paljud lapsed just sealt lasteaiast
tulnud. Äratundmisrõõmu oli laste nägudelt selgelt näha. Kasvatajad lugesid lastele ette nende
endi toredaid arvamisi koolist ja õppeainetest. Kohaletulnud lapsevanemate ja koolipersonali jaoks
pani nii mõnigi laste mõtteavaldus neid lõbusalt
naerma.
Vallavalitsuse poolt said kõik esimese klassi
õpilased Rae valla kaardiga pusle. See annab kodus nii lastele kui vanematele tublisti nuputamist,
kus kõik vaatamisväärsused kaardi peal asuvad.
Nii saadakse ka parem ülevaade oma kodukohast
ja naaberküladest. Ka on Jüri gümnaasiumi esine
saanud juurde uue tänava, Taaramäe, mis oluliselt
tõstab koolilaste turvalisust. Jääb ära see kooli
ees peatuvate autode vahel sagimine ning loodud
on ka bussipeatus ning korralikult markeeritud

teeületuskohad. Valla eelarvest läks kogu projekt
maksma 2,890 miljonit krooni ning tulemus on
igati hea.
Vaida koolile oli alanud õppeaasta eriline juba
selle poolest, et sügisel alustas kooliteed 19 õppurit. Seda on väikese kooli jaoks rekordiline arv
ning koolijuhi Indrek Uuemaa sõnul näitab see
lastevanemate usaldust Vaida kooli suhtes. Kindlasti ei pea pered koolivaliku puhul pettuma, sest
kool omalt poolt on loonud rohkest võimalusi
õpilastele osaleda spordi- ja huvialaringides. Last
arendavaid tegevusi jätkub peale õppetöö seal majas hulganisti.
Lagedi kooli läks sellel aastal 10 õpilast ning
saame loota, et nende kõigiga tegelevad õpetajad
seda hoolsamalt. On ju väikeste maakoolide üks
võlusid õpetajate personaalne lähenemine lapsele,
igaühe jaoks jätkub aega ning tähelepanu.
Rae valla koolid paistavad silma võimalusega
pakkuda õpilastele rohkeid huvialaringe. Eraldi tuleb mainida Jüri gümnaasiumi majas asuvat
Rae huvialakooli, mis pakub kõikidele Rae valla
õpilastele rohkelt erinevaid ringe, alates muusika
õppimisest ja lõpetades kunstiringidega. Õpilaste
sporditegevust veavad tõelised entusiastid: Henry
Ausmaa, Urmas Põldre, Jens Vendel ja paljud teised tublid pedagoogid, kelleta me enam ei kujuta
Rae valla spordiüritusi ettegi.
Valla noorim kool Peetri külas alles seab oma
traditsioone paika, arengupotentsiaali on tohutult.

Juba ainuüksi valminud uus maja, mis eelmisel
sügisel avati, on tõeline unistuste koolimaja ning
kooli enda juhtkiri „Igas inimeses on päike, laskem tal särada“ lisab kindlust, et sellel koolil on
oma õpilastele palju pakkuda. Tänavu läks Peetri
põhikooli 3 klassikomplekti õpilasi ning vallavalitsus peab plaani tulevikus sinna ka juurdeehituse rajada. Soovime ju, et kõik Peetri küla lapsed
saaksid oma kodukohas koolis käia.
Rae valla koolides läks kõikide klasside peale
kokku kooli pea 1200 õpilast. See on suur arv õpilasi ühele valla omavalitsusele ja peredele seab
laste kooliminek lisa ootusi, jälgige ikka armastava südamega, kuidas te lapsed koolis hakkama
saavad ja ärge kaotage kontakti kooliga. Jälgige
oma laste käitumist, sageli kantakse suurimad
mured endas vaikides. Leidke see aeg oma lapse
jaoks, et ta muresid jagada ning pere toetust alati
pakkuda.
Järgmisest nädalast algab aga ka täiskasvanud
õppija nädal (TÕN). Loodan, et kõik leiavad endale midagi sobivat, sest koolituste ja loengute valik
on väga lai. Rae Sõnumid vahendavad teile nende
kursuste nimekirja koos toimumisaegadega lk 8.
Ilusat alanud kooliaastat kõigile!
Juuli Laanemets
Rae Sõnumid toimetaja
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TEATAB
järgmiste detailplaneeringute algatamisest

Vaskjala küla Ujula tee 3 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 3. augusti 2010 korraldusega nr 624.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks elamumaa. Detailplaneering vastab ka koostatavale valla üldplaneeringule.

Vaskjala küla Kurepesa tee 9 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 17. augusti 2010 korraldusega nr 663.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarvet elamumaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud põllumajandusmaa.
Vastavalt planeerimisseaduse §9 lg7 on kehtestatud üldplaneeringu
põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku
omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Ühe uue majapidamise planeerimist, mis on olemasoleva hoonestuse jätk, ei saa lugeda üldplaneeringu ulatuslikuks muutmiseks, samuti
ei muudeta antud detailplaneeringuga hoonestuse kõrguspiirangut ega
muudeta ulatuslikult piirkonna maakasutuse juhtsihtotstarvet. Seega ei
ole antud detailplaneering valla kehtivat üldplaneeringut muutev.

Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. augusti 2010 otsusega nr 129.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta valla üldplaneeringut seoses
kinnistute maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisega osaliselt äri- ja
tootmismaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Planeeritavale alale on 09.11.2004 Rae Vallavolikogu otsusega nr 314
kehtestatud Koplipere kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga
on Koplimetsa kinnistule planeeritud maatulundusmaa krunt. Rae valla kehtiva üldplaneeringuga on alale ette nähtud maatulundusmaa sihtotstarve, vastavalt menetletavale üldplaneeringule on alale võimalik
planeerida äri- ja tootmismaa sihtotstarbelisi krunte, kuid mitte PiritaÜlemiste kanali 100 m piiranguvööndi ulatuses.

Ülejõe küla Mäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 9. veebruari 2010 otsusega nr 61.
Detailplaneeringu eesmärk on planeerida üks elamumaa sihtotstarbega
krunt ühepereelamu rajamiseks, lahendada juurdepääs, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning varustada krundid tehnovõrkudega.
Kehtiva valla üldplaneeringu järgi asub kinnistu hajaasustuspiirkonnas, kuhu detailplaneeringuga võib planeerida ühte majapidamist.
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Menetlemisel üldplaneeringu järgi jääb planeeritav ala hajaasustuspiirkonda rohevõrgustiku koridori äärde, kuhu on ette nähtud haljasala
ja parkmetsa maa.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest

Järveküla küla Männi tee 10 kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. augusti 2010 korraldusega nr 664.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta Loopealse-Suurekivi pereelamute kvartali II järjekorra detailplaneeringut Männi tee 10 kinnistu
ehitusõiguse osas: muuta korruselisust ja ehitusala ning täpsustada arhitektuurseid nõudeid.
Võrreldes Rae Vallavolikogu 13.mai 2003 otsusega nr 82 kehtestatud
Loopealse-Suurekivi pereelamute kvartali II järjekorra detailplaneeringuga seatud hoonestustingimustega on tehtud järgmised muudatused: suurendatud on brutopinda 20 m2 võrra- varem on lubatud 440 m2
ja käesolevaga planeeritud 460 m2, suurendatud on eluhoone korruste
arvu- varem on lubatud 2 korrust ja käesolevaga on planeeritud lisaks
keldri- või soklikorrus, suurendatud on abihoone korruste arvu - varem
on lubatud 1 korrus ja käesolevaga planeeritud lisaks keldrikorrus.
Hoonestusala Männi 12 poolsest kinnistu piirist on vähendatud 1m
võrra – varem on lubatud 5 m ja käesolevaga on planeeritud 4m.
Detailplaneeringu avalikustamine toimus 24.05.2010 – 06.06.2010,
mille ajal esitati üks vastuväide. Kokkulepete ja detailplaneeringu lahenduse korrigeerimisega jõuti omavahelise kompromissini. Vastuväide võeti tagasi 28.07.2010.

Peetri küla Reti tee 13 kinnistu kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. juuli 2010 korraldusega nr 660.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta Allika kinnistute piirkonna detailplaneeringut Reti tee 13 ehitusõiguse osas: suurendada krundi
hoonestusala ja ehitusalust pindala ning täpsustada arhitektuurseid
nõudeid.
Kinnistul on suurendatud ehitusalust pinda, varem ette nähtud 300m²
asemel on planeeritud 380 m² ja varem lubatud kahe hoone asemel on
käesolevas planeeringus ette nähtud üks hoonemaht brutopinnaga 760
m2. Rae valla kehtiv üldplaneering näeb alale ette tootmisettevõtete ja
ladude maa-ala. Reti tee 13 kinnistu asub 22.03.2005 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 351 kehtestatud „Allika kinnistute piirkonna
detailplaneeringu“ elamualal. Rae valla menetletava üldplaneeringu
kohaselt on tegemist elamualaga. Tehnovõrkudega varustamine on lahendatud vastavalt „Allika kinnistute piirkonna detailplaneeringule“.
Avalikustamine toimus 24.05.2010 – 06.06.2010. Avalikustamise ajal
vastuväiteid ei esitatud.

Vaida aleviku Saare põik 5 ja 5a kinnistute ja
nende lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10. augusti 2010 otsusega nr 130.
Detailplaneeringu eesmärk on Saare põik 5 Bensiinijaam ja Saare põik
5a kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks,
kruntide liitmine ning ehitus- ja hoonestustingimuste seadmine, lahendada tehnovõrkude ja juurdepääsudega varustamine ning haljastus.
Rae valla kehtiv üldplaneering ja Vaida aleviku planeerimise ja hoonestamise projekt näeb alale ette tootmisettevõtete ja ladude maa-ala.
Seega ei ole antud detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev.
Avalikustamine toimus 24.05.2010 – 06.06.2010. Avalikustamise ajal
vastuväiteid ei esitatud.
Veigo Gutmann
vallavanem
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RAE VALLAVALITSUSE MÄÄRUS NR 25
Jüri, 10. august 2010

Rae valla eelarvest kultuuri- ja spordiprojektide
toetamise kord
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 ja § 22 lõike 1 punktist 5 Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1 Üldsätted
Rae valla eelarvest kultuuri- ja spordiprojektide toetamise kord (edaspidi Kord) sätestab Rae valla eelarvelistest (edaspidi vallaeelarve)
vahenditest ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste taotlemise,
taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise
üle järelevalve teostamise korra. Käesolev kord ei laiene toetustele,
mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega.
Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis vallaeelarvest kultuuri- ja
spordiprojektide toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.
Valla elanik käesoleva korra mõistes on elanik, kelle elukohana on
registreeritud Eesti rahvastikuregistris Rae vald.
§ 2 Toetuse eesmärgid
Valla elanikele suunatud projektide toetust saab taotleda järgmistel
eesmärkidel:
• kultuuritegevuse edendamine,
• sporditegevuse edendamine,
• muinsuskaitse edendamine,
rahvahariduse edendamine.
Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
• tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Rae valla
haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Rae valda;
• tegevus on suunatud Rae valla elanikele või on nende huvides;
• kultuuritegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist
rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel;
• sporditegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist
vabariiklikel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
• aktsepteeritakse treening- ja/või õppevahendite soetamist organisatsioonidele ja seltsingutele summas kuni 10 000 krooni aga mitte
rohkem kui 20% projekti kogumaksumusest.
Käesoleva korra alusel ei toetata:
• ehitus-, remondi- või renoveerimistöid,
• organisatsioonide halduskulude katmist.
§ 3 Toetuse taotleja
Valla eelarvest võib toetust taotleda üksikisik, organisatsioon või
seltsing (edaspidi Taotleja).
Toetust ei eraldata Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuseks.
Toetust ei eraldata Taotlejale, kellel on Rae vallale (Rae Vallavalitsus
või tema hallatavad asutused) maksetähtaja ületanud võlgnevused.
Toetust ei eraldata Taotlejale, kes ei ole esitanud varasema eraldatud
toetuse kasutamise kohta vormikohast aruannet või on esitanud valeandmeid.
§ 4 Toetuse taotlemine ja määramine
Toetamise aluseks on Taotleja taotlus Rae Vallavalitsusele (vorm lisa
1), mis on esitatud hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist.
Vallavalitsusel on õigus nõuda Taotlejalt täiendavaid andmeid (osalejate nimed, ülevaade senisest tegevusest, tegevusplaanid edaspidiseks, kogu projekti eelarve jne).
Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest viivitamatult Taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks
puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse menetlus.
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Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul peale
taotluse esitamist või puuduste likvideerimist. Peale toetuse eraldamise otsust kannab vald raha üle 10 päeva jooksul.
Toetuse mitteandmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10
(kümne) tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
§ 5 Aruandlus ja kontroll
Toetuse saaja esitab vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast projekti
lõppemist vormikohase aruande (vorm lisa 2) eraldatud raha kasutamise kohta, näidates ära kogu projekti eelarve ja raha kasutamise ning esitades kuludokumendid või nende koopiad toetusesumma
suuruses, vajadusel kogu projekti kuludokumendid.
Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab
vallavalitsus.
Toetuse mittesihtotsatrbelise kasutamise või toetuse kasutamatajätmise korral nõuab vallavalitsus mittesihipäraselt kasutatud summa
tagastamist ning taotlejal on kohustus mittesihipäraselt kasutatud või
kasutamata toetus tagastada.
§ 6. Rakendussätted
Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonses andmebaasis,
ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
Käesolev määrus jõustub 14. augustil 2010.
Agu Laius
Vallavolikogu esimees
* Lisad 1 ja 2 avaldatakse valla veebilehel koos terviktekstiga.
Lisa 1 – Taotlus Rae valla eelarvest kultuuri- ja spordiprojekttoetuse
saamiseks.
Kinnitatud Rae Vallavolikogu 10.08.2010 määrusega nr 25.
Lisa 2 – Aruanne toetuse kasutamisest.
Kinnitatud Rae Vallavolikogu 10.08.2010 määrusega nr 25.
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Vallaettevõte VAHEKO
Otsime oma meeskonda kohusetundlikku,
pühendunud, õppimisvõimelist

KALMISTUVAHTI
Nõudmised kandidaadile:
• hea suhtlemisoskus, täpsus,
• arvutikasutamise oskus,
• isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalus,
• soovitavalt elukoht Jüri alevikus või selle ümbruses.
Töö eeldab:
• kalmisturegistri pidamist,
• dokumendihaldust,
• tegevust välitingimustes,
• vastutamist kalmistu heakorra eest.
Pakume:
Väljaõpet, tööd välitingimustes, füüsilist tööd, paindlikku
töögraafikut (osalist tööaega).
Info: Meelis Kasemaa, tel 520 5453,
e-mail:meelis.kasemaa@rae.ee
CV ootame 15. oktoobriks 2010.
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Valla koalitsioon seab pikemad sihid
Reformierakonna ja IRL-i koostöö valla
juhtimisel on olnud ettevaatav. Suvekuudel
oli piisavalt aega tegeleda paljude vallaelu
alusdokumentide analüüsimisega ning vajalike muudatuste kavandamisega, et nende
alusel ette valmistada valla eelarve strateegia
järgmiseks neljaks aastaks.
Juba mitu kuud on arutatud volikogu
liikmete poolt algatatud valla põhimääruse
muutmise vajadust. On jõutud ühisele arusaamisele, et kosmeetilistest parandustest jääb
väheks ja volikogule arutamiseks esitatakse
uus põhimääruse tekst. 14. septembri volikogu istungil toimub selle esimene lugemine.
Eelnõu on avaldatud valla kodulehel kõigile
tutvumiseks ning soovi korral ettepanekute
tegemiseks.
Vallavalitsus on teinud tõsised järeldused
kevadistest üleujutustest ja on valmis saanud
üleujutatavate alade riskianalüüsiga. Sellest
lähtuvalt on valmimas üleujutuspiirkondade
tegevuskava. Välja on selgitatud üleujutatud
alad, mis omakorda on kantud ka valla üldplaneeringusse, et tulevikus vältida riskantseid arendustegevusi nendes piirkondades.
Koostamisel on Jüri, Peetri ja Kopli piirkonna sadevee süsteemide arendamise kavad.
Jooksvalt on vallavalitsus tegelenud sadevete
ärajuhtimise ehitustöödega Peetri ja Kopli

külas, et järgmistel aastatel hoida ära kevadiste sulavete põhjustatud üleujutused.
Kevadest alates oleme analüüsinud valla arengukava lähtudes oluliselt muutunud
majandusoludest ning valla elanike kiirest,
kuid ebaühtlasest kasvust. Nüüd oleme valmis saamas arengukava uue versiooni, mis
vaatab perioodi aastani 2025. Selle lisana
valmivas tegevuskavas sätestatakse järgmise nelja aasta suuremate investeeringute ja
eraldiste kulud. See on vajalik seda enam, et
valla tulubaasi kasv jääb lähiaastatel endiselt
kõvasti ootustest ja vajadustest maha. Seega,
iga kulutus peab saama tehtud suurima üldise
kasuga. Koostamisel on haridusvõrgu arengukava, spordi- ja harrastusliikumise arengukava.
Oleme
asunud
korrastama
mitte
-tulundusühenduste, seltside ja kodanikualgatuslike ürituste toetamise võimalusi ja
selle korraldamist. Augustis kiitis volikogu
heaks valla eelarvest kultuuri- ja spordiprojektide toetamise korra. Nüüd on volikogus
arutamiseks valmis saamas valla eelarvest
mittetulundusühendustele investeeringutoetuse maksmise kord.
Kõik need väga mahukad eelnõud loovad
selgust, et kavandada järgmise aasta valla
eelarve ja pikem eelarve strateegia järgmi-

seks neljaks aastaks.
Elus juhtub nii mõndagi ja mitte kõik koalitsioonikoosolekutel arutatu ei ole olnud
meeldivate killast. Nii arutati koalitsioonis
16. augustil ka vallavanem Veigo Gutmanni
taotlusel tema poja osalusel toimunud poevargust. Koalitsiooni liikmed olid tunnistajaks,
kui rängalt Veigo Gutmann juhtunut üle elab
ning isana mõistab tekkinud olukorra täit tõsidust. Tänaseks on nooruk käinud kaupluses
vabandamas, hüvitanud tekitatud kahju ning
kahetseb sügavalt oma mõtlematut tegu.
Koalitsiooni liikmed taunisid juhtunut, mis
on kahjustanud vallavalitsuse mainet. Samas
tõdesid, et vallavanema eestvedamisel
on vallas algatatud
mitmed
mahukad
ümberkorraldused
vallavalitsuse töö tulemuslikkuse parandamiseks ja pidasid
vajalikuks nende elluviimist ühtse meeskonnana jätkata.

Agu Laius

Reformierakonna ja IRL
koalitsiooni esimees

Assaku alevik saab uue näo
Vald algatab Assaku alevikus mitu ehitushanget. Varasemast lehest jooksis läbi info
valla eelarvest planeeritavatest ehitustest.
Suvel lõpetati Peetri külas Peetri ja Heki tee
rekonstrueerimised, mille käigus rajati uus
sadevete ärajuhtimise süsteem, kaasaegne
tänavavalgustus ja kergliiklustee. Sõiduteed
said samuti uued asfaltkatted. Kogu projekti
maksumus koos käibemaksuga oli 3 582 672
krooni.
Nüüd lähemalt sellest suurprojektist, mis
toob palju uuendusi Assaku aleviku elanikele. Septembri lõpul väljakuulutatavad hanked
hõlmavad mitut erinevat projekti. Ehitustööd
hõlmavad Assaku aleviku siseteid: Järve
põik, Veski ja Karja teed. Ehitatakse välja
tsentraalsed vee- ja kanalisatsioonitorustikud, ajakohane tänavavalgustus ning sõiduja kergliiklusteed. Järgmise aasta suveks planeeritakse lõpetada ehitustööd. Selleks ajaks
peab valmima terve rida töid:

Jüri gümnaasiumi ees olev Taaramäe tänav on üks sellel suvel valminud valla
ehitusobjektidest.
Pildi autor Ain Puna

• Veetorustikke ehitatakse kogupikkuses
~5,6 km.
• Rekonstrueeritavate teede pikkus 3,34 km.
• Reoveekanalisatsiooni ehitatakse ~ 4 km.
• Survekanalisatsiooni ehitatakse ~1,45 km.
• Ehitatakse 3 reoveepumplat.
• Välja ehitatakse 97 tänavavalgustuspunkti.
• Ehitatakse ~ 1 km 10/04 kV kaabel-liine.

Selle projektiga ühendatakse jalgrattatee
Uuesalu elurajoonis olemasolevate jalgrattateedega. Tööde valmimisel saab Assaku
alevik kaasaegse näo ning toob spordiharrastajale tulevikus kätte paremad võimalused.
Ootame ju pikisilmi, et Tallinna linn ja Kiili
vald teostaksid oma planeeritavad ehitustööd
Männiku teega. See annaks ümbruskonna
inimestele kasutada tervet jalgrattateede võr-

gustikku.
Kergliiklusteed ja valgustused rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ÜF) toel
85% ulatuses ning ühisveevärk saab rahad
70% ulatuses Keskkonna Investeeringute
Keskuselt (KIK).
Meelis Kasemaa
abivallavanem
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Otsime lahendusi sademeveeprobleemidele Rae vallas

iimasel ajal kuuleme järjest rohkem üleujutustest Euroopas (Poolas, Tšehhis, Saksamaal ja paljudes teistes piirkondades kogu maailmas), mille
kahjud ulatuvad miljarditesse eurodesse.
Kindlasti mäletavad paljud möödunud
kevadel Rae vallas toimunud üleujutusi.
Nende kahju ja mastaapsust ei saa küll
võrrelda maailmas toimunud üleujutustega, aga probleem on olemas ja see
vajab järjepidevat tegelemist ning lahenduste otsimist nende vältimiseks või leevendamiseks.
Praeguse seisuga võime kindlalt öelda, et
vallavalitsus ei ole seda inimeste muret unustanud. Aprillis, kõige suuremate üleujutuste
ajal, valmis geodeetiline uurimistöö „Rae
valla veed“ seisuga 7. aprill 2010, mille käigus kaardistati üleujutatud alad ja mõõdistati
vastavalt lähteülesandele veepinnad ja kindelpunktid, kust on võimalik ka tulevikus
veepindade kõrguseid mõõta. Mõõdistuspunktid on kantud ka Rae valla skemaatilisele kaardile.
Probleemsemateks piirkondadeks osutusid
Suurekivi tee, Suurekivi põik ja Vägeva tee
Peetri külas, Põllu põik, Kangilaski tee, Jüri
tee ja selle lähiümbrus Lagedil, Päikese tänav
Kopli külas ja mitmed teised kohad.
Järgmise loogilise sammuna valmis mõni
aeg hiljem kaart, millele on kantud Rae valla
üleujutatavad alad. Seda kaarti on võimalik
kasutada juba mitmeks otstarbeks. Näiteks
saame kinnisvaraarendajatele anda olulist infot, kas koht, kuhu soovitakse tulevikus uut
arendusala rajada, on liigniiskel alal või asub
planeeritav ala koguni kohas, kus võib ette
tulla hooajalisi üleujutusi. Mis peamine, oleme saanud selge ülevaate, millistes piirkondades on vaja sademevee kraave puhastada
või juurde rajada, kus on vaja teedealuseid
truupe vahetada suuremate vastu või kuhu on
vaja projekteerida ja rajada uusi sademevee
torustikke või pumplaid.
Vältimaks kevadiste üleujutustega kaasnevaid ebameeldivusi meid ümbritsevas keskkonnas on vallavalitsusel valmimas järgmiste
üleujutusriskipiirkondade ülevaated ja tegevuskavad ohtude maandamiseks:
Jüri aleviku ja lähiala sademeveekäitluse
eelprojekt;
Kopli küla sademete-, drenaaživee ning
muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tegevuskava;
Peetri küla sademete-, drenaaživee ning
muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tegevuskava.
Kõikide eelpool nimetatud tegevuskavade,
sademeveekäitluse eelprojekti ja geodeetilise

Üleujutus Atleedi ristmikul.

uurimistööga saab lähiajal tutvuda ka Rae
valla kodulehel.
Esmakordselt on leidnud käsitlemist üleujutusohuga seotud riskid ja nende maandamine ka seadusandluses. Nimelt võttis 16.
juunil ka riigikogu vastu veeseaduse muudatused, milline jõustus 17. juulil 2010. Terviktekstiga on võimalik tutvuda juuresoleval
lingil
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=13339827 .
Üleujutusohuga seotud riskide esialgse
hinnangu alusel määratakse piirkonnad, kus
esinevad või tõenäoliselt võivad esineda üleujutusohuga seotud olulised riskid. Üleujutusohuga seotud riski peetakse oluliseks, kui
üleujutusega kaasneb muu hulgas:
1) jõe kaldavööndis või mere rannavööndis
kahju inimese tervisele ja varale;
2) jõesängi või ranniku erosioon või kulumine;
3) vee või veevooluga kaasa toodud uhtematerjalidega kattumisest tingitud looduslike
või kultuurtaimekoosluste hävimine;
4) omandi kasutamise takistus, juurdepääsuteede äralõikamine või juurdepääsutingimuste oluline halvenemine.
Samas sätestab seadus ka mõningad keelud. Maaomanik (maavaldaja) ja veekasutaja
ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega põhjustada:
1) üleujutust;
2) kaldakindlustuse, tammi, paisu ega muu
rajatise purunemist;
3) pinnase erosiooni ega maalihet;
4) maa soostumist.
Samuti on üleujutusega kaasneva kahju
ja muude kahjulike tagajärgede vältimiseks
keelatud olulises riskipiirkonnas tulvavee

omavoliline ümbersuunamine ja tõkestamine.
Lähtudes valminud töödest on vallavalitsusel võimalik asuda lahendama eespool
nimetatud probleeme, planeerides tegevuste
prioriteete ja nende tööde rahastamist. Rahalisi vahendeid tuleb ette näha juba järgmiste
aastate eelarves. Lisaks tuleb otsida projektide rahastamise võimalusi erinevate fondide
abil.
Tarmo Toomet
abivallavanem
Üleujutus on maismaa vee alla jäämine jõe, järve või mere veetaseme
tõusu tagajärjel, mis võib olla tingitud erakorralistest sademetest, vee
äravoolu tõkestamisest või inimeste
rajatud voolutõkete ootamatust purunemisest.
Üleujutuse tüüpe võib olla erinevaid. Kevadine suurveeaegne või
-järgne üleujutus jõgedel, kauakestvate sademete tulvavee poolt
põhjustatud üleujutused jne. Nende klassikaliste üleujutuste kõrval
on veel erinevaid liigvee poolt esile
kutsutud üleujutuse tüüpe, millest
üks on suurvesi.
Suurvesi on ühel ja samal aastaajal
korduv veetaseme kõrgseis, mida
põhjustab kevadine lumesulamine,
millega kaasneb veehulk, mis jõesängi või tavapärasesse järvenõkku
ära ei mahu.
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Vaskjala tamm sai külastajate jaoks laudtee

Lapsed tantsuhoos. Foto J. Laanemets.

Vaskjala küla maadel asub Rae valla üks toredamaid vaatamisväärsusi. Senimaani oli pea võimatu seda massiivse oksvõraga iludust
näha, sest tee tammeni oli täis võsa ja rägu. Vallavalitsuses peetud
kevadise talguteemalise koosoleku käigus otsustati kaunis vaatamisväärsus külastajatele kättesaadavaks teha ning ehitada maanteelt sobiv laudtee tammeni. Selle kevade rohke lume sulamine tegi pinnase
väga pehmeks ning töid otsustati alustada päev enne taasiseiseisvuspäeva. Vallamajast tuli kokku üle 10 inimese, kes eesotsas vallavanem Veigo Gutmanniga pärast lühendatud tööpäeva suundusid tamme
juurde. Suve jooksul olid VAHEKO töömehed suurema võsa maha
võtnud ning pärast poolepäevast rassimist, kus mehed laudasid ning
puupakke sobitasid ning naised jalgteed koorepuruga täitsid, võisime
tõdeda, et üks valla vaatamisväärsus on jälle inimestele kättesaadavaks tehtud. Ühe õige talgupäeva lõpetas ühine supisöömine ning pildi tegemine valminud laudteel.
Kes soovib rohkem tamme kohta teada, siis neile jagab selgitusi
keskkonnaspetsialist Birgit Parmas
Miks me räägime Vaskjala tammest?
Tamme teeb eriliseks tema võra ulatus. Tamme tüve ümbermõõt
1,3 meetri kõrguselt on 470 sentimeetrit ning kõrguseks on 22 meetrit
(H.Relve, 1998).
Atlantilise (8000–5000 aastat tagasi) ja subboreaalse (5000–25000
aastat tagasi) kliimastaadiumi ajal olid siin kandis laialt levinud tammemetsad. Arvatakse, et Lehmja tammik ulatus kunagi Pirita jõeni
ning üksikud tammesalud jätkusid ka peale jõge. Karjavere tamm on
üks jäänuk ühest sellisest salust.
Mis võiks olla tamme orienteeruv vanus?
Täpset vanust ei oska öelda, kuid võib pakkuda vahemikku 250–
300 aastat.

AE
numid

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
1. oktoober 2010.
Auhinnafond 10 000 krooni.
Konkursitingimustega saab tutvuda Rae valla
kodulehel www.rae.ee

Foto autori pildikogust.
Asjaosalised said laudtee tugevust ise proovida.

Tamm on tuntu mitme erineva nime all, heal lapsel mitu nime, miks?
(Karjavere tamm, Vaskjala tamm, kas veel midagi?)
Nimed Kapa ja Karjavere on seotud kõrval paiknevate taludega ning Vaskjala tamme nimi on seotud külaga, kus tamm paikneb.
Tee äärde plaanitakse püstitada teadetetahvel, mis annaks külastajatele
rohkem informatsiooni nii tamme, kui ümbruskonna legendide kohta. Praegu
märgistab tee pealt pööramise kohta uus parkimistasku, kuhu on mugav auto
jätta.
Vahendas Juuli Laanemets
üks talgulistest

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 minimaalseks
suuruseks võib olla 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
selle eest, et ta on konkursile saadetud fotode autor.
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel 2011. aasta veebruaris.
Küsimuste korral aitab teid Kristi Aru 6056760;
kristi.aru@rae.ee
TERAVAT SILMA JA HUVITAVAID VAATENURKI!
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Rae valda väisas
erukindral Tiiu Kera
Augustikuu viimasel päeval külastas vabadussõja muuseumi Lagedil USA erukindral Tiiu Kera, keda saatis tema abikaasa. Tiiu Kera
istutas 2006. aastal muuseumi aeda tamme ning nüüd oli hea võimalus uurida, kuidas puuke kasvama on läinud. Muuseumi juht Johannes Tõrsi tegi aias tutvustusringi ning näitas huvitavamaid tammesid,
neid on aias koguni üle 120 puu. Iga puu juurde käib jutt istutajast
ning antakse palju ajaloolis-kultuurilist informatsiooni juurde. Erukindralil oli uudistamist palju, hiljem tutvuti majas uute eksponaatidega, sest pidevalt tuleb esemeid juurde. Lõpetuseks külastati ka
keldrit, kus vanade relvade väljapanek on aukartusäratav. Tiiu Kera
tegi omalt poolt muuseumile väikese kingituse annetades muuseumile militaarse päritoluga mõõteriista. Väliseestlasena on proua Kera
teadaolevalt ainuke USA naiskindral ja tema kontaktid Eestimaaga
on jäänud väga soojaks. Iseseisvusaja paarkümmend aastat on Tiiu
Kera sõnul olnud Eesti arengule rõõmustavad ning toimunud protsesse on olnud meeldiv jälgida.
Juuli Laanemets
Rae Sõnumid toimetaja

4 aastaga on puuke tublisti kasvanud ning hästi juurdunud. Tiiu
Kera koos Johannes Tõrsiga.
Pildi autor: Peeter Böckler.

Lagedi segakoor alustas uut hooaega

Kontserdipaik Jüri Konsumi aatriumis mõjus kuulajatele üllatavalt.

Tähelepanelikud Lagedi ja naaberkülade elanikud võisid märgata teadetetahvlitel kutset uute
lauljate liitumiseks Lagedi segakooriga, kes alustas augusti lõpus oma kolmandat hooaega. Kui
esimesel tegevusaastal sai üles astutud vaid paaril
kolmel korral valla ja Lagedi üritustel, siis eelmine hooaeg oli koorile juba palju tegusam. Andsime kaks terviklikku kontserti Lagedi põhikoolis:
jõuluootuse kontserdi ning erinevate rahvaste
lauludest ja Eesti lipu päeva meeleoludest kantud kontserdi „Rahval on vaja...“. Põnevate esinemispaikade otsingul andsime kontserdi ka Jüri
Konsumi aatriumis 9. juunil. Lisaks esinesime
tantsurühma Jüri Marid juubelil, Rae valla 143.
aastapäeva kontsertaktusel, Lagedi Põhikooli 225.

aastapäeval (koos ansambliga Kuldne Õhtupäike),
valla kooride jüripäeva kontserdil Jüri kirikus ja
Rae valla klunkeril. Suvel kutsuti meid laulma
veel Johannes Tõrsi juubelile Lagedi vabadusvõitluse muuseumi ja Haljava küla päevale, mida me
ka rõõmuga tegime.
Lagedi segakooris on 15 lauljat. Oleme ühtehoidev väike pere ning ei saa lubada proovidest
puudumist. Laulame nii klassikalisi koorilaule kui
ka muud meeleolukat. Käesolevat hooaega alustasime uute laulude õppimisega hingedeaja kontserdiks. Dirigendi Silja Tammelehe sõnul oleme kahe
aasta jooksul palju arenenud ja ühtlasemalt kokku
kõlama hakanud. Suurema kõlajõu saavutamise
nimel kutsume oma ridadesse uusi lauljaid.

Pildi autor: Sandra Tammeleht

Väsitava tööpäeva või koduse argipäeva õhtul
on laulmine üks igati lõõgastav ja meeliülendav
tegevus. Kes ei usu, tulge proovige järele!
Eve Kaaret
Lagedi segakoori laulja

Lagedi segakooriga saab liituda
20. septembril kell 18.00 Lagedi
põhikoolis. Alates 20. septembrist
algavad regulaarsed proovid esmaspäeviti algusega kell 18.00 samas
kohas.
Lisainfo: muusiter@hot.ee;
tel 53440595
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Rae valla TÕN 8.- 15. oktoober
“Õppimine seob põlvkondi”
Koolitustele on vajalik registreerimine!
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<ĂĚƌŝ:ćƌǀͲDćŶĚŽũĂ ƚĂƐƵƚĂ
ƚĂƐƵƚĂ
DĂƟůůŝŬ
ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ
OŝĞ>ĂƐƚĞĂĞĚ
>ĂŐĞĚŝZĂĂŵĂƚƵŬŽŐƵ
:ƺƌŝZĂĂŵĂƚƵŬŽŐƵ

ϲϬϱϲϳϱϵ
ϲϮϭϲϲϲϭ
ϲϲϳϲϮϯϵ
ϲϬϱϲϳϱϵ

ϰ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ

ƌŝŬƵũƵůŝŶĞƚƌĂĂĚŝǀććŶĂŵŝŶĞ͘sĂůŵŝďŬĂƵŶŝƐŬĂĞůĂŬĞĞ͘

DĂƌŝƐsŝŝƌĞƐ

ϱϬ͘Ͳ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϲ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϯϬ

KůŝǀĞƌWĂƉƉ

ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϲ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ

^ĂůƐĂƚĂŶƚƐƵƁƉŝƚƵďĂͲ^ĂůƐĂŽŶ<ĂƌŝŝďŝƉćƌŝƚŽůƵŵƵƵͲ
ƐŝŬĂƐƟŝůũĂƐĂŵĂŶŝŵĞůŝŶĞƚĂŶƚƐ͕ŵŝƐŬƵƵůƵď>ĂĚŝŶĂͲ
ŵĞĞƌŝŬĂƚĂŶƚƐƵĚĞŚƵůŬĂ͘
dĞƌǀŝƐƚĞƌǀŝƐůŝŬĞĞůƵǀŝŝƐŝĚĞŐĂũĂƚĞƌǀŝƐĞƚŽŽĚĞƚĞŐĂ

ƚĂƐƵƚĂ

:ƺƌŝZĂĂŵĂƚƵŬŽŐƵ

ϲϮϮϰϮϯϳ

ϳ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ

ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϴ͘ŽŬƚ͘

ϭϲ͘ϬϬ

E>W;ŶĞƵƌŽͲůŝŶŐǀŝƐƟůŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌŝŵŝŶĞͿŬƵŝĞůĂͲ
ŵŝƐĞƁƉĞƚƵƐ
͞EĂŝŶĞŬĂƵŶŝŬƐ͊͟^ŽĞŶŐƵũĂŵĞŝŐŝŬŽŽůŝƚƵƐ

>ŝŝǀŝ:ĂŵƐũĂŝŵĞ
ĞƐŵĂĂ
sŝŝǀĞŝŶĨĞůĚ

ƵĚƌǇ/ůƵƐĂůŽŶŐ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϭϬ͘ŽŬƚ͘

ϭϱ͘ϬϬ

^ƵƐŚŝǀĂůŵŝƐƚĂŵŝƐĞƚƂƂƚƵďĂ

/ůŽŶĂ>ĞƉƉŝŬũĂŶŶĞͲ ϭϬϬ͘Ͳ
ůĂ>ĂĂŶĞŽŬƐ
ůĞůŝĂDĂĚŝ
ϯϬϬ͘Ͳ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϭϭ͘ŽŬƚ͘
ϭϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ
ϭϵ͘ϬϬ

>ŝůůĞƐĞĂĚĞ͞^ƺŐŝƐƚƵůĞďƚƵƉƉĂ͟
sćŝƚůƵƐƁŚƚƵ

OŶŶĞWćĞƐŬĞ
hǀĞWŽŽŵ

ƚĂƐƵƚĂ
ƚĂƐƵƚĂ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵŝ
ƚƂƂƁƉĞƚƵƐĞŬůĂƐƐ
ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ
ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

ϭϰ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ

DŝƐŽŶĨĞŶŐƐŚƵŝũĂƌĞŝŬŝ

/ƌŵĂ^ĂůĂ

ƚĂƐƵƚĂ

>ĂŐĞĚŝZĂĂŵĂƚƵŬŽŐƵ

ϲϲϳϲϮϯϵ

ϭϰ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ

ZĂĞǀĂůůĂĂũĂůŽŽůŝƐĞĚŽďũĞŬƟĚŶŝŶŐZĂĞǀĂůůĂŬƺůĂĚĞ
ĞƐŵĂŵĂŝŶŝŵŝƐĞϳϳϬ͘ĂĂƐƚĂƉćĞǀĂůćŚĞŶĞŵŝŶĞ

sĂŝĚĂZĂĂŵĂƚƵŬŽŐƵ
ĂũĂůŽŽƌŝŶŐ

ƚĂƐƵƚĂ

sĂŝĚĂZĂĂŵĂƚƵŬŽŐƵ

ϲϬϯϱϮϯϬ

ϭϴ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ

&ŽƚŽŬŽŽůŝƚƵƐ

/ůŽŶĂ>ĞƉƉŝŬ

ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

6056759
ϲϬϯϱϮϯϬ

ϭϵ͘ŽŬƚ͘

ϭϯ͘ϯϬ

dƵŶŶĞĞůƵƐƚŵƁŶƵũĂƵƐƵůĞŝĚŵŝŶĞŝƐĞĞŶĚĂƐ

DĂƌŝĂŶŶĞZŽƐĞŶĨĞůĚ

ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϮϬ͘ŽŬƚ͘

ϭϴ͘ϬϬ

<ŽŬŬĂǀĂĚůĂƉƐĞĚũĂǀĂŶĞŵĂĚƺŚĞƐŬŽŽƐ͞WĂƐƚĞĞĚŝƐŝŝůŝĚ͟ sŝƌǀĞũĂdĞƌũĞ:ĂĂŵƵů

ϱϬ͘Ͳ

ϲϬϱϲϳϱϵ
ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

<ƵƵƉćĞǀ
ϭϴ͘ƐĞƉƚ͘

ĞŐ
ϭϮ͘ϬϬ

ϭϴ͘ƐĞƉƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

Ϯϯ͘ƐĞƉƚ͘

ϭϳ͘ϬϬ

OƉŝƚƵďĂ͕ůŽĞŶŐ͕ƚƌĞĞŶŝŶŐ
dĂůƵͲĂŝĂůĂĂĚĂůŬćƐŝƚƂƂƁƉŝƚƵďĂͲDĂĐƌĂŵĞƚĞŚŶŝŬĂƐ
ŬćĞƉĂĞů
dĂůƵͲĂŝĂůĂĂĚĂůŶćŽŵĂĂůŝŶŐƵƚĞƁƉŝƚƵďĂͲƚĞĞŝƐĞŶćŽͲ
ŵĂĂůŝŶŐ
<ŽŚƚƵŵŝŶĞŬŝƌũĂŶŝŬĞŐĂ

Ϯϰ͘ͲϮϱ͘ƐĞƉƚ͘

Ϭϵ͘ϯϬ

Ϯϲ͘ƐĞƉƚ͘

ϭϳ͘ϬϬ

Ϯϳ͘ƐĞƉƚ͘
Ϯϳ͘ƐĞƉƚ͘

ϲϬϱϲϳϱϵ
ϲϬϱϲϳϱϵ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

WĞƌƐŽŶĂĂůƚƌĞĞŶŝŶŐ

DĂƌĞŬ^ŽŽććƌ

ƚĂƐƵƚĂ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵŝ
ƚƂƂƁƉĞƚƵƐĞŬůĂƐƐ
ZĂĞ^ƉŽƌĚŝŬĞƐŬƵƐ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

ŶĞƐĞŬĂŝƚƐĞ

<ƌŝƐƚĞƌWĂƌďŽ

ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ^ƉŽƌĚŝŬĞƐŬƵƐ

ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

sĂŶĂĚƐĞůƚƐŬŽŶŶĂƚĂŶƚƐƵĚ

>ŝŶĚĂWŝŚƵ

ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ^ƉŽƌĚŝŬĞƐŬƵƐ

ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

ƐŵĂĂďŝ

ŶŶŝ^Ăƌǀ

ƚĂƐƵƚĂ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ

ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

DĞŝƐƚĞƌĚĂŵŝŶĞǀŝŶĞĞƌŝƐƚ

ZĂƵůsƁƐĂŶĚŝ

ƚĂƐƵƚĂ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ

ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

^ŝŝĚŝŵĂĂů

DĂƌũĞdĂŚŬ

ϭϬϬ͘Ͳ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ

ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ

<ćƐŝƚƂƂ

/ƌũĂ>ĂŝĚǀĞĞ

ϭϬϬ͘Ͳ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ

ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

Ϯϯ͘ŽŬƚ͘
Ϯϯ͘ŽŬƚ͘
Ϯϯ͘ŽŬƚ͘
Ϯϯ͘ŽŬƚ͘

ϭϮ͘ϬϬ
ϭϮ͘ϬϬ
ϭϮ͘ϬϬ
ϭϮ͘ϬϬ

ƌǀƵƟĂůŐƁƉĞƚƵƐ
<ǀĂŶƞƺƺƐŝŬĂ
'ĞŽůŽŽŐŝĂ
:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵŝĂũĂůƵŐƵ

ƚĂƐƵƚĂ
ƚĂƐƵƚĂ
ƚĂƐƵƚĂ
ƚĂƐƵƚĂ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ
:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ
:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ
:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ

ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ
ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ
ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ
ǁǁǁ͘ǀŝůŝƐƚůĂŶĞ͘ĞĞ

Ϭϭ͘ŶŽǀ͘

ϭϴ͘ϬϬ

dƌĂĂĚŝŬĞĞƌƵƚƵƐĞƚƂƂƚƵďĂ͕ǀĂůŵŝďŬĂƵŶŝƐŬĂĞůĂŬĞĞ͘

:ĂŶĂZĂƚĂƐĞƉƉ
ǀĞDƁƩ
ŶĚƌĞƐDĂĂƐƟŬ
sĂƌũĞDĂůƐƌŽŽƐũĂ
>ŝŝŶĂ,ĞƌŐĂƵŬ
DĂƌŝƐsŝŝƌĞƐ

ϭϱϬ͘Ͳ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϭϭ͘ŶŽǀ͘

ϭϴ͘ϬϬ

^ŝŝƌŝ>ĂŝĚ

ƚĂƐƵƚĂ

:ƺƌŝ'ƺŵŶĂĂƐŝƵŵ

ϲϬϱϲϳϱϵ

ϭϰ͘ŶŽǀ͘

ϭϭ͘ϬϬ

ZććŐŝŵĞĞĞƐƟŬĞĞůƚƁŝŐĞƐƟ͗ŵŝůůĂůŬƺƺƐ͕ŵŝůůĂůŬƺƺŶ͖
ŵŝůůĂůƁŝĞƟ͕ŵŝůůĂůƁŝŐĞƐƟũŶĞ͘
^ƁďƌĂůĂĂƚͲůŝƐĂŬƐŬĂƐƵƚĂƚƵĚƌŝŝĞƚĞŵƺƺŐŝůĞ͕ŽƐƚƵůĞũĂ
ǀĂŚĞƚĂŵŝƐĞůĞƚŽŝŵƵďƌŝŝĞƚĞŬŽŐƵŵŝŶĞũĂŬĞƐŬŬŽŶŶĂũĂ
ƐććƐƚǀĂƚĂƌďŝŵŝƐĞƚĞĞŵĂůŝŶĞƚƂƂƚƵďĂͣWůƵƵƐŽŶŵŝŶƵ
ƉĂŬĞŶĚ͟

DĂƌŝͲ,ĞůĞŶĞ<ĂďĞƌ

ƚĂƐƵƚĂ

ZĂĞ<ƵůƚƵƵƌŝŬĞƐŬƵƐ

ϲϬϱϲϳϱϵ
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OMAD osalesid teleseriaalis

Rae kultuurikeskuse näitetrupp OMAD kutsuti osalema uue teleseriaali „Unistuste agentuuri“ võtetele. Trupi näitlejad olid pulmalisteks agentuuri poolt korraldatud pulmas. OMADele oli see loomulikult huvitav ja meeldiv kogemus.
Kaja Kalmer
OMADe trupi juht

Eralasteaed (vene
õppekeelega) kutsub lapsi
vanuses 2,5 eluaastat.

ADVENDIAEG
JÕULUPEALINNAS
TURUS

27.–28. november
Motivatsioonireis eelkõige eakatele, aga teretulnud on ka kõik teised.
Turu sai jõulupealinna tiitli 1996. aastal ja nüüdseks teevad kõik linna asutused koostööd nii palju,
et jõulukalendris on igal aastal 400 erinevat üritust.
Tule meiega ja tutvu osaliselt nendega!
• Külastame vanaaegset jõuluturgu, kus on
müügil traditsioonilised küpsetised, käsitööd,
jõuluehted ja kingitused.
• Võtame osa laternate rongkäigust, kus väikesed päkapikud juhatavad meid toomkiriku
juurde. Teel kohtume metsloomade, lumekuninganna, saamide, lumememmede ja jõulumooriga.
• Osaleme Turu kui jõululinna avamisüritustel, mille lõpus süüdatakse tuled Soome kõige
tuntumal jõulupuul – Turu toomkiriku esisel
kuusel.
• Külastame Kloostrimäe Käsitööliste küla,
mis tegutseb 1827.aasta suurtulekahjus puutumata Luostarinmäe kvartalis. See on endisel
kujul säilinud ainulaadne linnaosa.
• Teeme bussiekskursiooni Turu linnas, näeme
ka kahte Turu linna sümbolit – Turu toomkirik

„Unistuste agentuur“ on TV3 uus kodumaine
telesari, mille peakangelanna Anne Kõrvits kolib
Tartust Tallinnasse, et pöörata elus uus lehekülg ja
leida elu armastus. Anne arvab, et tal on vedanud,
kui ta saab uue töökoha pealinna ühes mainekamas üritusi korraldavas firmas Unistuste Agentuur.
Firma klientuur koosneb rikastest tegelastest, kelle
pulmad, sünnipäevad, unistused, peod, matused ja
muud elu kuldsed hetked on usaldatud agentuuri
töötajate kätesse. Peagi aga selgub, et Unistuste
Agentuuri klientide veidrad ja kohati lausa illegaalsed soovid panevad Anne südametunnistuse iga
päev proovile. Nii kukubki Annele uues linnas
kaela tänapäeva elu humoorikas virvarr, mille sees
peab ka tema suutma oma unistused ellu viia.
Sarjas mängivad Harriet Toompere, Külli Reinumägi, Andrus Vaarik, Piret Kalda, Ester Pajusoo,
Eiise Paula Roosa jt. Sarja stsenarist on Raoul
Suvi, tootja Teletalu Stuudio OÜ.

on üle 700 aasta vana ja Soome rahvuspühamu. Turu kindluse ajalugu ulatub 1280-ndatesse aastatesse
• Omal käel saab minna veeparadiisi – mullivannid, veemassaazinurgad, liumäed, Soome
saun ja aurusaun, erinevad basseinid (kaasa
arvatud vastuvoolubassein ja välibassein)
• Teel Helsingist Turusse räägime Soomest ja
meie põhjanaabrite traditsioonidest.
• Ööbime kesklinna ühes huvitavas ööbimiskohas 2-3 kohalistes mugavustega tubades.
• Aega jääb ka jõuluostudeks ja omal käel ringijalutamiseks.
Soodushind Jüri kihelkonna pensionäridele
400 krooni (ei sisalda sööke, kuid sisaldab pileteid ja majutust 2–3 kohalistes tubades).
Reisi kohta täpsem info Marianne Rosenfeld
tel 502 9006 või
e-kiri: vanadjanoored@gmail.com
Sõidu korraldaja MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja
Noored

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

Soome ja Eesti
digitaal-TV (ZoomTV) 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.
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Suvetuurilt naasnud koolibänd
rokkimas debüütalbumi poole

Palamuse rahvamajas (vasakult): kitarrist Kauri Jakobson, trummar Henry-Mario Hallik,
basskitarrist Brey Velberk ja kitarrist Sander Tramm.
Pildi autor: Liis Feiman.

Ansambel, kelle algupärane idee oli vaid
suurte poiste eeskujul, kuid mitte mingeid
muusikalisi oskusi omades leida tee kooliruumidest välja, on kahe ja poole aastaga
saanud hakkama märkimisväärse asjaga
– gümnasistid läksid üle-eestilisele suvetuurile.
2008. aastal moodustatud kollektiivil, kes
viljeleb eestikeelset omaloomingulist rokkmuusikat, on olnud kaks liikme- ja nimemuutust, kuid lõpuks on saadud end raamidesse ja
koostöö liikmete vahel on sujuvamast sujuvam.
Vokalist Brey Velberk, trummar Henry-Mario
Hallik ning kitarristid Kauri Jakobson ja Sander
Tramm moodustavad neliku nimega BREYMES, mille keskmine vanus on vaid 17.
Poisid said esinemistega tuule tiibadesse, kui
2009. aastal toimus üritus Noorsoolikas: Sealt
saadi esmakordselt palju head vastukaja ja tutvuti esimeste tõeliste fännidega. Edasipidine on
läinud vaid ülesmäge, uue dekaadi esimestel
nädalatel käidi stuudios, kus lindistati neli lugu,
aprillikuus saavutati Märjamaa omaloomingu
konkursil II koht looga “Loterii”, lood “Saatan”
ja “Klaasist maja” on aga mitmeid kordi kõlanud raadiotes, nagu Raadio Elmar, Vikerraadio
ja Raadio 2. “Õnne kardan tunda taas” on saavutanud kõige suurema populaarsuse tüdrukute
seas.
Sellega aga ei saa piirduda, sest tipu saavutamiseks on vaja anda endast teada kõigile,
kellele võimalik. Igor Besstšotnov, ansambli juhendaja, andis märku, et oleks vaja korraldada
midagi harukordset. Mees sõnast, härga sarvist,
hakatigi otsima esinemispaiku üle Eesti. Läbi-

rääkimiste tulemusena saadi kokku 13 paika,
mis jäid vahemikku 7.-31.juuli 2010. Esialgne
idee oli anda suvetuurile nimeks “Bevete piu
latte”. (Joo rohkem piima), kuid sponsorite otsimine piimatööstustest ei kandnud vilja ning
jäädi ainult heategevusliku suvetuuri raamidesse. Esinemispaigad leitud, oli vaja leida
häid inimesi, kes aitaksid kogu ringsõidul õnnestuda. Mõeldud-tehtud, võeti ühendust Ailen
Timuskaga, kelle fotograafivõimetes ei tulnud
pettuda ning kelle nimi ansambli tänuavaldustega ka tuuriplakatil seisis. Helitehnika laenutati Jüri gümnaasiumilt, kes ei küsinud sentigi
rendihinda ning kelleta poleks tuuri ideid üldse
pähe tulnudki. Transpordi poole pealt said poisid toetust Kauri isa, Ervin Jakobsoni käest, kes
lausa terveks kuuks enda auto välja laenutas ja
seda täiesti tasuta. Sama suure tänu olid noored
võlgu Raivo Uukkivile ja Kivi Talule, kes sponsoreerisid neid treileriga, kus helitehnikat hoida
ja transportida.
7. juuliks oli poistel kokku lepitud kohtumine Rae vallavalitsuses, nagu ikka, jäeti tähtsad
asjad viimastele hetkedele ja leiti end läbirääkimistelt esimesel esinemispäeval. Pärast taotlusankeetide täitmist ja vallatöötajate abi eest
tänamist istuti autosse ootusärevuses ja hakatigi
esimesse peatuspaika Vastse-Kuustesse sõitma.
Pärast õnnestunud esinemist kuuldi uudist, kus
teatati, et neid toetatakse Rae vallavalitsuse
poolt 20 000 krooniga. Tuju läks veelgi paremaks, võttis lausa sõnatukski. Peas kumisesid
tänusõnad taeva ja Rae valla poole, samas teati, et viimasel hetkel tehtud kohtumine määras
selle tuuri saatuse, ning seekord tundus, et kõik
läheb üle ootuste hästi. Ja läkski.

Tuuri raames käidi läbi sellised kaunid paigad
nagu Vastse-Kuuste, Kadrina, Puurmani, Tilsi,
Palamuse, Tõstamaa, Kärla, Orissaare, Kullamaa, Raikküla, Aakre, Mõisaküla ja Sooru.
Kogu ettevõtmist soosisid nii hea ilm, uskumatult palju häid inimesi ja kokkusattumusi.
Heategevuslikule tuurile iseloomulikult ei küsitud inimeste käest raha ning kontserdid olid
tasuta. Samas tuleb mainida, et see oli esimene
sellelaadne kogemus bändile - areneb looming
ja kvaliteet ning tekkis palju uusi ja häid ideid.
Tuuri ajal peeti ka blogi, mis on siiani loetav
nende kodulehelt (www.breymes.com/blog.
html) Pärast igat esinemist analüüsiti kontserdi plusse ja miinuseid ning pandi koondhinne.
Avastati ilusaid paiku, saadi häid tutvusi üle Eesti, anti eeskuju noortele, valdadele ja koolidele
– sääraseid võimalusi pole igale kooliansamblile ikkagi võimaldatud. Oli ainult paar väikest
viperust, mis tänu heasoovlikele inimestele ja
toredatele kokkusattumustele lahenesid kenasti.
Kogu tuur sujus fantastiliselt hästi!
Kindlasti ei ole see viimane kord, mil BREYMES sellist asja ette võtab, vastupidi, nüüdsest
on olemas kogemused, teadmised, tutvused. Ja
mis kõige parem, inimesed teavad, et asi on
õnnestunud hästi ja nende esinemissoovidele
tullakse palju kergemini vastu.
Tulevikuplaanid on poistel innukad – valminud on 6 albumikõlbulikku helilindistust ning
45 minuti pikkune kontserdikava. Suvepuhkuselt naastes minnakse prooviruumi lugusid
täiustama ja uusi ideeklotse tervikuteks kokku
panema. Noortel on soov teha plaadiesitluskontsert just siinsamas, Rae Vallas, et naaber
ka teaks, mis toimub, ning tekiks esimesena
võimalus albumit kuulata neil, kes sind aidanud
on.
Kuid aitajaid on olnud üle Eesti ning nende
nime mittemainimisel teeksime vea, sest nende
abi oli hindamatu. Täname teid: Rae Vald, Jüri
Gümnaasium, Ailen Timuska, Raivo Uukkivi ja
Kivi Talu, Eesti pärimuskoja kandlelaager, Liis
Feiman ja ta perekond, Tõstamaa mõis, Luki
baari omanik Eerik, Kärla rahvamaja ja Grillfesti korraldajad, Tõmba-Jüri rahvatantsugrupp,
Orissaare kultuurimaja, Hendrik Karlson, Üllar
Kommer, Ants Leedjärv, Marie Sarik, Kristiine
Salumäe, Vambola Paap, Punk Rock Keldrist
Väljas korraldajad, Ervin Jakobson, Maire Jakobson, Tõnu Tramm, Kaja Sasai, Raiko Allik
ja ta perekond, Rakvere Politseiprefektuur, Külliki Praks.
Loodame, et järgnevad ettevõtmised õnnestuvad sama hästi ning album tuleks ootuspäraselt
hea. Aga nüüd ootab uus õppeaasta, täiskäigul
proovide tegemine läheb uuesti lahti!
Henry-Mario Hallik

HARIDUS
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Ootame uusi pillipuhujaid!

Jüri Gümnaasiumi puhkpilliorkester alustab uut hooaega. Proovid toimuvad igal kolmapäeval ja reedel algusega kell 15.00 gümnaasiumi orkestriruumis ja pühapävel kell
10.00 Lagedi põhikoolis. Ootame uusi män-

gijaid kõikidesse pillirühmadesse. Oodatud
on nii tüdrukud-poisid kui ka täiskasvanud
pillimängijad. Ka praegu on mängijaid igas
vanuses, nende seas nii õpetajaid kui ka kooli
vilistlasi.

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.

Lisainfot ja registreerida saab
telefonil 501 3778.

Kuuno Kasak
orkestri juht
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RINGID 2010
Nädalapäev

Kellaaeg

Ring / Tegevus

Juhendaja

ESMASPÄEV   

19.00 - 21.00
18.00 - 20.30

RAHVATANTS, Jüri Marid naisrühm
RAE KAMMERKOOR

Linda Pihu
Alice Pehk

TEISIPÄEV

12.00 - 13.00
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.15 - 20.30
19.30 - 20.30

EAKATE TERVISEVÕIMLEMINE
BODY BALANCE, joogatreening muusika saatel
PUMP FIT, kangitreening muusika saatel
JÜRI PEREKOOR
ZUMBA, lihtsate kombinatsioonidega
lõbus tantsuline treening
RAHVATANTS, Sukad & Tagi noorte segarühm
Jüri Marid naisrühm

Virve Sepp
Kristel Soodla
Külli Alliksaar
Rutt Ridbeck

VÕISTLUSTANTS lastele, Royal TK
JOOGA kursus
SELTSKONNATANTS täiskasvanutele,
algajad, Royal TK
SELTSKONNATANTS  täiskasvanutele,
edasijõudnud, Royal TK
MÄLUMÄNG, toimub kord kuus

Eve Aunver
Silva Laius

20.30 - 22.00
KOLMAPÄEV

14.00 - 16.00
18.30 - 19.45
18.30 - 19.45
19.45 - 21.00
17.30 - 22.00

NELJAPÄEV

PÜHAPÄEV

14.45 - 18.00

Marek Tihhonov
Linda Pihu

Eve Aunver
Eve Aunver
Jevgeni Nurmla

14.00 - 16.00
17.00 - 19.00
19.00 - 20.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
20.30 - 22.30

Rae Huvialakooli LAULUSTUUDIO, individuaalne
lauluõpetus lastele
VÕISTLUSTANTS lastele, Royal TK
EAKATE LAULUANSAMBEL Lustilised
RAHVATANTS, Lustilised eakate tantsurühm
KÕHUTRIMM, aeroobne treening
BODY BALANCE, joogatreening muusika saatel
RAHVATANTS, Sukad & Tagi noorte segarühm

Külli Ovir
Eve Aunver
Paul Mürkhain
Linda Pihu
Kristel Soodla
Kristel Soodla
Linda Pihu

14.00 - 18.00

MEMME-TAADI KLUBI, toimub kord kuus

Elvira Luur

Rohkem infot ringide kohta ja ringijuhtide kontaktid.
Rae Kultuurikeskuse kodulehel http://kultuur.rae.ee/ringid.htm või tel. 605 6759.

Kohtume Epp ja Justin Petronega
Lagedi raamatukogus 23 septembril
Kohtume Epp kell
ja Justin
Petronega
17.00
Lagedi raamatukogus 23. septembril
kell 17.00

Ansambel MEIE MEES

„Kuumade rütmidega
tantsime sügisesse“
15. oktoobril kell 20.00 Rae Kultuurikeskuses
Vabadel hetkedel aitab tantsusamme seada tantsuõpetaja Eve
Aunver.
Janu ja nälga saab kustutada baaris.
Pilet 100.- krooni (piletihind sisaldab Meie Mehe plaati)
Piletid müügil Rae Kultuurikeskuses
Sissepääs alates 18. eluaastast.
Lisainfo telefonil 6056759
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Ugala teater etendusega

Kolm meest paadis“
24. septembril kell 19.00
Rae kultuurikeskuses
Mängivad: Arvi Mägi, Peeter Jürgens, Margus Vaher,
Andres Oja ja Peeter Konovalov.
Austatud daamid ja härrad.!

Rae
Kultuurikeskuses
10. oktoobril kell 19.00

Noël Cowardi (Inglismaa) ebareaalne farss
Originaali pealkiri: Blithe Spirit
Lavastaja: ROMAN BASKIN
Kunstnik: REET AUS
Tõlkija: ÜLEV AALOE
Mängivad: Ita Ever (Eesti Draamateater), Roman
Baskin, Epp Eespäev (Tallinna Linnateater), Ülle
Lihtfeldt (Rakvere Teater), Pirjo Levandi, Anne
Paluver või Ene Järvis ja Väino Laes.
Et saada materjali järjekordse romaani tarvis, korraldab kirjanik Charles Condomine (Roman Baskin) oma kodus spiritualistliku seansi, kutsudes selle läbiviijaks professionaalse
“nõia” (Ita Ever), kel väidetavalt teispoolsusega püsivad suhted. Seanssi võib esmamulje kohaselt pidada isegi läbikukkunuks, kuid selle tagajärjed on ometi ettearvamatud...

Piletid hinnaga 150 krooni ja 135 krooni müügil
Rae kultuurikeskuses E-N kella 9.00–17.00.

Sel valitud õhtupoolikul on meil rõõm esitleda teile kolme inglise härrasmeest. Niisiis, olge valmis:
Jerome, George, Harris.
Eks nad tutvustavad end lähemalt ise. Omavahel olgu mainitud, et nad kõik on väga väärikad
isandad. Vana hea inglise kool!
Üks neist oskab teile iga kell juhatada üht kohta ümber nurga, kust võib saada tõepoolest esmaklassilist šoti viskit. Teine on iga päev kella kümnest neljani pangas ametipostil. Välja arvatud laupäeviti,
kui ta seal juba kell kaks üles aetakse ja koju saadetakse. Kolmandal on maks korrast ära. Ta
veendus selles lõplikult, olles tutvunud uute maksatablettide reklaamlehega.
Igatahes on nad kõik leidnud, et vajavad puhkust. Kõigi teie silme all sõuavadki nad vanale heale
Thamesi jõele ja selle reisi käigus saate te neist veel oi-kui-palju teada.
Kui see kõik teid naerma peaks ajama, siis:
a) suudate te üle olla vanast heast inglise väärikusest
b) oskate te nautida vana head inglise huumorit
Austusega teie
Montmorency,
puhastverd foksterjer

Piletid hinnaga 145 krooni ja 125 krooni müügil
Rae kultuurikeskuses. Piiratud arv pileteid müügil ka
Piletimaailmas.
Lisainfo telefonil 605 6759.

Jalgrattakross Jüri Sügis
Võistlus toimub Jüris
kirikupargis ja selle
ümbruses
17.10.2010 kell 12.00
Vanuseklassid ja stardimaksud:
N/M-12
30.N/M-14, N/M- 16
50.N/M-18
75.U- 23, N/M- Eliit,
100.Sport, Sen 1,
Sen 2, Sen 3

Autasustatakse iga vanuseklassi
kolme parimat.
Stardimaksude tasumine toimub
17.10.2010 stardipaigas.
Info tel 515 5751 või
e- posti aadressil
kaupo@cosmos.ee
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Peetri retk kogus raha laste jõulupeoks

Liikumisrõõmu said kogeda kõik retkel osalenud.

Peetri küla torkab silma sportlike inimeste poolest, tervisejooksjaid, kepikõndijaid ja rullitajaid
näeb tänavail hilisõhtuni välja. Neile ja teistele

liikumishuvilistele korraldas Peetri Selts augusti
alguses koduloolise-heategevusliku Peetri retke.
4,5 km pikkuse retke sai igaüks läbida just

endale mõnusas tempos. Kohal oli nii jooksjaid
kui ka kärudega titeemmesid, mõni eriti agar tegi
raja koguni kaks korda läbi. Marsruut viis mööda
küla olulisematest paikadest – alates meie koolist kuni kohaliku kõrtsini, samuti läbiti mõlemad
pargid, ära nähti vast remonditud tänav külasüdames ning plats, kuhu tulevikus võiks tulla Peetri
vabaõhulava.
Nii mõnelegi osalejale tuli üllatuseks, et meie
külas on selline vahva paik nagu Kuldala park,
mis pehmete radada ja laudteedega on sobilik
tervisejooksuks ja parim koht lastele luureka
mängimiseks. Samuti on seal nii palli- kui ka
mänguväljakud.
Tasuta lastejooksudel osales lapsi üheaastastest kuni varateismelisteni välja. Kaotajaid
ettevõtmises ei olnud – lapsed said suu magusaks, suurel retkel osalenud liikumisrõõmu. Ja
et tegemist oli heategevusliku üritusega, koguti
osalemistasudena Peetri küla laste jõulupeo korraldamiseks pea 500 krooni.
Kaia Roots

Meri sõbrakäed ühendab Eakate päev Ääsmäel

Pildi autor: Sulev Hermaste.

Laulumehed ansamblist Kuldne Õhtupäike olid väga rõõmsad, kui neile sai
teatavaks, et meid on kutsutud laulma Soome suure sadamalinna Kotka merepäevadele. 30. juulist kuni 1. augustini saime osa sadamalinnas toimunud suurtest
pidustustest. Kaunis loodus, hulgaliselt vaatamisväärsusi, lusti ja rõõmu jagus
kolmeks suurepäraseks päevaks. Rahvahulk oli tohutu ning esindatud olid pea
kõik maailma keeled. Sadamasse ehitati hiiglaslik modernne muuseumihoone
koos katusel asuva meie lauluväljaku taolise kontserdipaigaga.
Vaatamisväärsustest tasub mainida veel suurt merekalade akvaariumi. Toimusid
sõidud merele ja pakuti palju muid meelelahutusvõimalusi. Laulsime kahel päeval Karhulla ja Kotkasaare pidustustel. Esinemist mitmekesistasid Janno Pärknau
(basskitarr), Meelis Rahula (saksofon), Sulev Hermaste (trummid), Kuno Kasak
(akordion). Kuno oli ka laulu ja mängumeeste juhiks.
Ansamblimeeste eriti suur tänu kuulub Tallinna saarlaste segakoorile, kes meid
oma bussile võttis ja Rae vallavalitsusele sõidu toetamise eest. Nii tervitas ka Rae
vald Soome sõpru.
Sven-Allan Sagris

Meie Lustilised olid seekord kuulajate rollis.
Pildi autor Tiiu Võsu.

Harjumaa eakate päev Saku vallas Ääsmäel 7. augustil oli
sellele suvele omaselt päikeseline ja väga soe. Eeskava täitsid
nii kohalikud kui ka Loo isetegevuslased. Päeva avas Saku vallavanem. Ürituse naelaks oli Eesti muusikaedetabeli teist aastat
müüduimaks meesartistiks kuulutatud Toomas Anni. T. Anni
laulu- ja kitarrimängu saatel lõpetati päev ühise jalakeerutamisega tantsupõrandal. Organiseerijate hulgas oli ka MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht Marianne Rosenfeld.
Tiiu Võsu
üks kuulajatest
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II külavanemate suvekool
II külavanemate suvekool, mis toimus
13.–15. augustil Mustjõe Kõrtsitalus, oli
jätkuprojekt 2008. a toimunud esimesele
külavanemate kokkusaamisele. Teiste seas
võtsid sellest osa ka Rae valla külavanemad.
Suvekooli eesmärk oli suurendada külavanemate, omavalitsusjuhtide ja avalikkuse
teadlikkust külavanema rolli tähtsusest, tutvustada nende rolli külaelu arendamisel ja
tegevust Eestimaa erinevates piirkondades.
Üle-Eestiline külavanemate suvekool algas
reedel kõrtsitalus talgutega. Tormituuled olid
räsinud suvekooli toimumiskohta ja jätnud
maha hulgaliselt murdunud puid. Külavanemad andsid rõõmsalt oma panuse koristustöödele.
Lisaks avanes kõigil võimalus osaleda erinevates meistrikodades, et oma kätega midagi huvitavat valmis meisterdada. Kokku
tegutses kaheksa meistrikoda, millest ühte,
nõelviltimist, juhendasid Rae valla esindajad
- siinkirjutaja (toim. Kai Lasn, Lagedi aleviku vanem) ja ühenduse Kodukant Harjumaa
tegevjuht Marianne Rosenfeld.
Laupäev oli koostöö ja kaasamise päev,
toimus kolm põhiettekannet:
- riigi tasand: EURO tuleb - lektoriks EnnToivo Annuk, Eesti Tarbijakaitse Liit, Metsanurme külavanem Saku vallast
- KOV tasand: Eesti maa- ja külaelu - mis
maal toimub? Kas üldse midagi toimub? Sisendi antud teemasse andsid viie Kodukandi
maakonnaühenduse KÜSKi projektid, mis
lõppesid käesoleva aasta mais.
- küla tasand: Kohapärimus - väärtused ja

Külavanemate rivistus.

võimalused tänases Eesti külas, lektoriks Jüri
Metssalu, kes on Eesti Rahvaluule Arhiivi
kohapärimuse töörühma projektijuht.
Päev jätkus samateemalistes mõttekodades. Osalejad jagunesid 6 mõttekoja vahel
ning said päeva jooksul kaasa rääkida kõikidel eespool käsitletud teemadel asjatundajate
juhendamisel.
Raskele mõttetööle järgnes SIMMAN
– toimusid kaerajaani ühistantsimine tantsurühmaga Uppsar, talgulaulude kooslaulmine
ning jalga keerutati ansambliga Weekend.
Kokkusaamise viimane päev algas külavanemate mõõduvõtmistega. Ülesanded, mida
lahendati, olid erinevaid oskusi vajavad. Selgitati välja arukam, sõnaosavam, nutikam,
salapärasem, kujundlikum ja paindlikum külavanem. On hea meel, et külavanemate jõukatsumised võitis just meie, Rae valla Soodevahe külavanem Jaanus Tõnisson.

Pilt autori kogust.

Päev jätkus erakondade debatiga, milles
keskenduti regionaalarengut puudutuvatele
küsimustele. Osalesid Jüri Ratas (Eesti Keskerakond), Enn Sarv (Eestimaa Rahvaliit),
Jaanus Marrandi (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Toomas Trapido (Eestimaa Rohelised)
ja Ülle Rajasalu (Eesti Reformierakond).
Kahe tunni pikkust arutelu modereeris Rivo
Noorkõiv Geomediast.
II külavanemate suvekoolist saadi hulgaliselt uusi kontakte ja häid mõtteid, et edasi
tegutseda. Taas tõdeti, et Eesti külaelu on
mitmekülgne, erinevate probleemide ja rõõmudega, erinevate huvide ja sihtrühmadega.
Kai Lasn
Lagedi aleviku vanem

MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored korraldab õppereise
Augustikuu viimasel nädalavahetusel
toimus n-ö rohenäppude õppereis, kus
osales 43 osavõtjat üle Harjumaa. Kõige
rohkem, nagu alati, ikka Rae vallast ja sel
korral lisandus ka Nissi vallast koguni 16
inimest.
Bussilektorina ja giidina oli meil kaasas
tuntud aiandusteadlane Mati Laane, kes rääkis väga huvitavalt nii aiandusest kui ka läbitavatest kohtadest. Esimene peatus oli meil
Luua puukool, kuhu kahjuks jõudsime üheaegselt koos vihmaga. See aga ei takistanud
seal ringi jalutamast, sest osalejate enamik oli
ettenägelikult jalga pannud veekindlad jalanõud ja kaasa võtnud vihmakeebid. Soovijad
said endale kaasa osta ka erinevaid taimi ja
seda võimalust kasutasid vähemalt pooled.
Edasi liikusime küüslaugufestivalile Jõgevamaale. Seal vihma ei sadanud ja ca 3 tunni

jooksul saime degusteerida erinevaid tooteid,
vaadata ja ostelda ning kuulata kontserte.
Päeva viimane külastuskoht oli Joosti roosiaiand Põltsamaal, kuhu me jälle vihmaga
saabusime. Võrratu vaatepilt hoolimata vihmast. Ja kui õitsev oli meie bussi pagasiruum,
kui me sealt lahkusime.
Teisel päeval võtsime suuna Alatskivile,
kus 20 inimest said praktilise koolituse Piret
Pihtjõe juures õunapuude lõikamise alal ja
ülejäänud külastasid vene vanausuliste muuseumi. Väga huvitav piirkond, kus tegemist
on 3 erineva kultuuri mõjudega. Ühine lõunasöök Kolkja sibula- ja kalarestoranis ja
siis läks lahti massiline sibulavanikute kaasaostmine. Kes ei ole selles piirkonnas veel
käinud, soovitan minna – väga omapärane
elamus.
Sõidu viimaseks külastuskohaks oli Tartu
Botaanikaaia katmikala. Päikesepaistes toi-

muv tunniajaline jalutuskäik andis vaid pealiskaudse pildi sellest pargi ilust. See on koht,
mille vaatamiseks tuleks varuda tunde.
Tagasisidelehtedelt oli rõõm lugeda, et
osalejad jäid väga-väga rahule ja 17 avaldasid soovi tulla kaasa 2011. aasta sügisel korraldatavale Ungari-reisile. Enne seda toimub
aga juba septembrikuus veel üks õppereis
Eestimaal. See saab teoks 24.–25. septembril
Mulgimaale ja Olustveres toimuvale moosimessile. Täpsem info allakirjutanu käest telefonil 502 9006 ja sõidu üksikasjaline kirjeldus on ka Rae valla kodulehel.
Õppesõit sai teoks KOP-i poolt rahastatud projektile “Koduaed ja talulaat peletavad
stressi” ja tänu Rae Vallavalitsusele.
Marianne Rosenfeld
MTÜ Vabaajakeskus Vanad
ja Noored juhatuse liige
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Toimus Rae valla VII külade päev Karla külas

Võidu viis endaga kaasa Vaskjala küla.

Piltide autor: Juuli Laanemets.

Paralleelselt peetud individuaalses jõukatsumises kuulutati Rae valla külade päeva jõumeheks 2010 Danel Kunman Patika külast, kes tõstis 32 kg sangpommi 28 korda. Võistlusi, mänge,
meisterdamist ja maiustamist jagus ka lastealale,
kus kogu tegevust koordineeris sõbralik ja lõbus
piraaditüdruk.
Õhtu saabudes süüdati lõke ja loojuva päikese taustal esines tantsuansambel Sukad & Tagi.
Kogu programmi jäi lõpetama ansambel Vanaviisi, kelle mängu saatel tantsiti hilisõhtuni.
Võistluste auhinnad olid välja pannud TikiTreiler, Kadaka küla, Olde Hansa Production ja
Kalev, kes hoolitses kogu päeva vältel ka laste
magusaisu leevendamise eest.
Oma telgiga oli esindatud Kadaka küla ja kerghaagiste valikut esitles Tiki-Treiler.
Siin tahaks öelda suur tänu koostööpartneriteVallavanem Veigo Gutmann külavanematele aurahasid jagamas.
le, kellega külade päeva korraldamine sujus väga
Juba 7. korda peetud Rae valla külade päeva
nevatel aladel: külavanemate võistlus puupallihästi.
tänavuseks korraldajaks oli Karla küla.
mängus, kotiteatejooksus, hoota kaugushüppes
Õnnestunud külade päeva korraldamise ja läAugustikuu viimasel laupäeval koraldatud traning lauatennisepalli viskamises. Üllatusvõistlubiviimise eest andsid suure panuse oma vabast
ditsioonilisele sportlikule ja meelelahutuslikule
sena peetud putukate ja satikate kogumine tekiajast Katrin Urvet, Kristjan Urvet, Elvis Pukk,
päevale oli külalisi võistlema ja programmist osa
tas suurt elevust peamiselt laste seas, kes peale
Taivo Sau, Maarika Rohtla ja Kristjan Roots.
saama tulnud umbes pool tuhat inimest üle terstardivilet kohe metsa suunas tormi jooksid. NiEriline tänu perekond Põllupüüle, kelle taluve Rae valla. Ilmataadi poolt õnnistatud kuiva ja
metatud alal sai võistelda kogu Rae valla rahvas,
maal kogu üritus teoks sai.
1–3 aastat,
4–5 aastat ja 6–7 aastat.
päikselise päeva juhatasid oma tervituskõnedega
mis omakorda andisVanusegrupid:
eelise suurema esindusega
Oma abistava käe ja õla panid alla veel VA Vasisse vallavanem Veigo Gutmann ja riigikogu liiüritusel osalenud külale või alevikule. Külade
Distants:
1 Elveso,
staadioni
ring
= 250
m
heko, AS
Rae Valla
Alevikeja Külavage Mart Laar. Avamistseremoonial esines ansampäeva võistluste osa lõpetas Karla küla ja Rae
nemate Selts,diplomid
Rae vallavalitsus,
Jüri Jahimeeste
Kõikidele
lõpetajatele
ja
auhinnad.
bel Kuldne Õhtupäike ning Rae valla alevike ja
valla ajaloole tuginev viktoriin, mille oli koostaSelts ja AS VSA E ESTI.
Osavõtt TASUTA.
külavanemate seltsi poolt jagati külavanematele
nud Varje Malsroos. Võistluste üldarvestuses tõi
välja aurahad.
punktisumma esikoha VaskjalaRegistreerimine
külale, järgnesid
lõpeb 22.08.2010 kell
10.45.
Haimur
Puks
Peale virgutusvõimlemist, mis aitas külade
Järveküla ja Soodevahe. Järgmise aasta külade
Karla küla külavanem
päeva käivitada sukeldusid külad ja alevikud
päeva
korraldamise au sai endale
aga Järveküla,
Registreerimine
Urmas
513 2072 või urmas.poldre@jyri.edu.ee
kohe võistluskeerisesse. Jõukatsumisi peeti erisest Vaskjala külas on juba eespool suursündmus
toimunud.
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Ühtelaulmine Rae kultuurikeskuses
Toimetus käis Rae kultuurikeskuses
uurimas, mis mulje jättis “Ühtelaulmine“ Rae valla korraldajatele, dirigendile,
lauljatele ja publikule. Vastuseid vahendas
Kaja Kalmer (laulukoha korraldaja Raes ja
laulja Jüri perekooris):

Kaja Kalmer: “Maikuus jõudis Rae valla
koorirahvani info, et 20. augustil on tulemas
üsnagi omanäoline laulupidu „Ühtelaulmine“. Ettevõtmine tundus huvitav ja registreerisin Rae Kultuurikeskuse laulukohaks. Juuli
alguses laulis Jüri perekoor Kanal 2 Suvereporterile ja tutvustasime Rae valla laulukohta. 20. augusti pärastlõunal kogunesid Rae
kultuurikeskusesse järgmised koorid: Jüri
perekoor, Rae kammerkoor, lauluansambel
Lustilised, Jüri gümnaasiumi vilistlaskoor,
endised Jüri segakoori lauljad ja naabervallast Kiili koor. Kuigi oli tegemist tuttavate
koorilauludega tuli laule harjutada. Tahtsime ju ilusasti laulda ja tegime korralikult
proovi, et just selleks päevaks kogunenud
ühendkoori laul ühiselt kõlama saada. Tegemist polnud traditsioonilise kontserdiga, sest
saal oli juhtmeid täis. Üldist ruuminappust
mõjutasid veel ekraanid ja mikrofonid saalis,
nii oli publikuks tulnud kaasalauljatele üsna
keeruline mõnusat asukohta leida, et nad kõike kuuleksid ja näeksid. Huvitav oli sellisel
moel laulmine kindlasti, aga koorilauljana
jäi midagi puudu. Seekordne ettevõtmine oli
peakorraldajate poolt väga toores ja palju annaks korralduslikult paremini teha.
Rae kultuurikeskus tänab Jüri perekoori dirigenti Rutt Ridbecki, kes väga tõsiselt suhtus
ettevõtmisse. Suur tänu kõikidele koorilauljatele ja publikule, kes tulid „Ühtelaulmisele“.
Tänu Madis Võrklaevale, kes hoolitses tehnilise poole eest kontserdipäeval ja pidi läbi
tegema kõik eelnevad tehnilised katsetused,
et pilt ja heli jõuaksid suurele ekraanile.”
Rutt Ridbeck (Jüri perekoori dirigent):
“Repertuaarivalik oleks võinud olla veelgi
rahvalikum, et ka kodus istujad oleks saanud
lihtsamalt kaasa laulda. Näiteks „Tuljakut“
ei saa ju kuidagi ühehäälselt laulda. Seega
algselt väljakuulutatud ühislaulmine oli tegelikkuses ikka ainult koorirepertuaari päralt.
Ka oleks pidanud varakult teada olema, mis
helistikus ja millistes seadetes laulud kõlama
hakkavad. Näiteks „Kungla rahvast“ on minu
noodikogus kolm erinevat segakoori seadet.
Ka ei teadnud me esitamisele tulevate laulude järjekorda, õnneks jõudsime kohapeal
väga kiiresti reageerida. Ka mõni ülddirigent
unustas ennast liigselt käsi lehvitama, seepärast ei olnud žestid just päris arusaadavad.
Aga enamik ülddirigente tegi oma töö lihtsalt
ja lakooniliselt, mõistes, et TV kaudu on vaja
võimalikult lihtsalt kooslaulmist juhtida.
Kultuurikeskuse rahvale ikka väga suur
tänud, kõik oli suurepäraselt läbi mõeldud ja

Ühtelaulmine Rae kultuurikeskuses.

organiseeritud. Madis Võrklaev (helitehnik)
on ka ikka meie üks kindlamakäelisi helitehnikuid, kelle peale saab alati loota.
Kindlasti võiks seda DIGILAULUPIDU
jätkata, ainult et peaorganiseerimise eestvedajad (kusagil kaugel) võiksid meeskonda ka
mõne koorilaulu asjatundja võtta, et repertuaariküsimusi aegsasti professionaalsemalt
kooskõlastada. Ühtlasi tahaks siia lisada ka
üleskutse, et Jüri perekooriga saab koos
laulmas hakata käima teisipäeviti, alates 28.
septembrist 2010, kell 18.15 Rae kultuurikeskuses. Meie eesmärk on kooslaulmisest
rõõmu tunda ja erineva repertuaariga ennast
arendada. Oleme osalenud kõikidel üld- ja
maakonna laulupidudel, punklaulupeol Rakveres, tänavu kevadel võrukeelsel „Umapido“ laulupeol Põlvas Intsikurmu laululaval
ja mitmel välisreisil. “
Siiri Laid (laulja Jüri perekoorist):
“Mulle meeldis see ühtelaulmise mõte algusest peale, organiseerimine oleks pidanud
algama muidugi varem, aga ka nüüd jõudsime
siiski valmistuda. Kui korraldajatel oli mõte,
et kogu Eestimaa laulab üheaegselt, siis oli
repertuaar veidi valesti valitud. Mulle meeldiks, kui selline ühtelaulmise idee jätkuks
ja seda arendataks. Järgmise ühtelaulmise
korraldamisega peaks juba alustama, valima
repertuaari, konkreetsed seaded koorile ja
siis saab juba rohkem ühislaulmisest rõõmu
tunda, sest mitmehäälsed laulmised vajavad
harjutamist.”
Silva Laius (kaasalaulja publikus):
“„Ühtelaulmine“ oli huvitav kogemus, mis
küll Elioni poolt tehniliselt kõige paremini
välja ei tulnud. Aga igal juhul oli selle asja
mõte uus ja intrigeeriv ja seepärast ma tulin
ka kohale koos oma lastelastega.

Piltide autor: Tiiu Võsu.

Kas sellist virtuaalset nn ühislaulmist üldse vaja on, on omaette küsimus. Ilmselt siiski
ühislaulmiste mõte on teha seda n-ö ilmsi,
kõik koos, näost näkku, et saaks tekkida ka
see ühine ja oluline tunne, et me oleme jälle
koos, hingame koos, mõtleme ja ajame ühist
asja. Sellest tundest jäi vajaka, aga ma pean
tunnistama, et mu ootused selles suhtes polnud ka eriti kõrged.
Aga sellegipoolest oli lõbus, nalja tegid ka
need tehnilised viperused. Tore oli kaerajaani
tantsimine. Rutt ja koorid tegid omalt poolt
parima. Ja korraldus oli väga tore: kohv,
kringlid jne.
Ma ei oska öelda, kas sellistel virtuaallaulupidudel on tulevikku, aga igal juhul on see
nüüd tehtud ja nähtud ja üks kogemus jälle
rohkem. Ja kindlasti on see üks alternatiiv,
mida saab edasi arendada.”
Kristi Aru (kaasalaulja publikus):
“Ei tekkinud päris seda ühtelaulmise tunnet, et laulame kõikjal ja korraga. Ka lauluvalik oli kaasalaulmiseks natuke raske. Lauljad
nii meie vallast kui ka Kiilist, olid igati lusti ja laulutahet täis, kuid vahepealsed pikad
pausid, mil televiisoris muud juttu aeti ja suisa reklaame näidati, tõmbasid hoo maha. Aga
eks me loo oma ettekujutused ise ja kui need
tegelikkusega ei klapi, ongi pettumus kerge tulema. Mõte on ju põnev ja uudne ning
järgmisel korral õnnestub kindlasti paremini.
Tegelikult on väga lahe, et leidub inimesi, kes
julgevad oma pöörasemadki ideed, mis on
kantud headest soovidest, teoks teha.”

18 • RAE SÕNUMID

SPORT

september 2010

Sündis suur Peetri küla lastejooksude võistlus

Jänku järel on stardijoonele rivistunud üks seitsmest kõige nooremate, 1–3 aastaste
laste jooksust.
Pildi autor: Kairi Ütsmüts.

Augusti eelviimasel pühapäeval toimusid
Peetri külas lastejooksude võistlused pere kõige
väiksematele. Alguses oodatud sadakonna osaleja asemel oli aga stardis jooksjaid üle 200. Nii
tekkiski Rae valda korraldajatelegi ootamatult
Eesti üks suurimaid, kui isegi mitte kõige suurem, lastejooksude võsitlus.
Pesamunad vanuses 1–7 aastat jooksid aja
peale 250-meetrist staadioniringi. Kõige pisemad
valdavalt vanemate käekõrval, süles või koguni
vanemate õdede-vendade järel said esmase nii sihikindla tegevuse kogemuse. Olenemata sellest,
et vahepeal tõmbasid tähelepanu eemale liiva täis
kaugushüppekast, kohaletulijate uhked jalgrattad
ning tormiliselt kaasa ergutav publik, jõudsid pea
kõik maskott Jänku järel ja vanemate meelituste
saatel üle finišijoone. Muide, selle vanuseklassi
noorim osaleja oli vaid 1 aasta ja 2 kuud vana.
Keskmine, 4–5 aastaste vanusegrupp oli juba
märksa iseseisvam ja oluliselt kiirem. Tubli mas-

kott Jänku ei jõudnud kõikidega sammugi pidada! Vanemad, 6–7 aastased aga teadsid hästi, et
võistlus käib võidu peale ning pea igas jooksus
oli tormakate alustajate tõttu koguni päris mitu
valestarti.

Võitjad

1–3-aastased

• Mei-Margaret Tatter, aeg 1,35
• Braien Berlman, aeg 1,37
• Raul Richard Nirk, aeg 1,39

4–5-aastased

• Karmo Johannes Raam, aeg 1,05
• Marii-Helen Rannala, aeg 1,08
• Robi Lauri Lausberg, aeg 1,09

6–7-aastased

• Mariann Kalinina, aeg 0,53
• Ralf Randver, aeg 0,53
• Karmel Kaasik, aeg 0,54

Kõik lugejad võivad nüüd arvata, missugune
oli kõige populaarsem vanusegrupp. Keskmised?
Vanemad? Ei, ülekaalukalt suurim hulk jooksuhuvilisi oli vanuses 1–3 aastat. Koguni seitse jooksu,
igas kuni viisteist võistlejat. Keskmises vanuserühmas oli viis ja vanemas kolm jooksu.
Lisaks jooksuinnule lõbustasid nii suured kui
ka väikesed võistlejad end oma starti oodates ja
finišijärgset lõõgastust tehes suurte batuutide peal.
Kes oli piisavalt suur, et 5-meetri kõrguselt ise
alla lasta, ja kes pidi leppima väikeses täispuhutud
majas ringi ronimisega või suure rohelise sidruni
sees peitusemänguga, igal juhul olid lapsed lõunauinakuks täiesti korralikult ära väsinud.
Turgutuseks oli Kristiine Keskus lastele pannud välja kõrrejoogid ning kohukesed, korraldajate hea naaber puhastusteenuste firma Kuldsed
Käed aga kostitas kõiki jäätisega.
Pjedestaalile tõusnud iga vanuse kolmele parimale pani mõnusalt pehmed ja karvased auhinnad
välja Rimi.
Korraldajad tänavad toetuse eest Rae valda,
Rae spordikeskust staadioni kasutamise võimaluse eest, turunduskoolituse ja konsultatsiooni ettevõtet Marketingi Instituuti trükiste valmistamise
toetamise eest, Peetri seltsi ja Rae valda võistluste
info levitamise eest ning kõiki vabatahtlikke abilisi: maskott Jänkut, kohtunike brigaadi ja Kuldsete
Käte tiimi ning kõiki teisi, kes igakülgselt toetasid ja aitasid kaasa ürituse õnnestumisele. Ning
loomulikult suur tänu kõikidele lapsevanematele,
kes kaunist pühapäevast näpistasid aja oma lastele
spordipisiku süstimiseks!
Võistlejate diplomid, nagu lubatud, ootavad vanemaid järgi Peetri kooli administraatori juures.
Urmas Põldre
võistluse peakorraldaja

Rae valla tantsulaste treeninglaagrist ja tantsuspordist lähemalt
Tantsuspordis hea taseme saavutamiseks on
vaja treenida nii keha kui vaimu. Keegi ei ole sündinud heaks tantsijaks. See saavutatakse igapäevase tantsutööga ning muutub elustiiliks. Statistika
kohaselt saavad 0,01 % andekatest lastest tippsportlased. Kõige suurem kingitus lapsele on töökus. Keskpäraste võimetega laps, kellel on töökas
peremudel tuttav, võib saavutada mõne aastaga
väga suure edumaa. Võidab ainult see, kes treenib
ja kordab sagedamini kui teised tugevamalt, püsivamalt ja kauem kui teised. Maailmas on umbes
4 miljonit tantsusportlast vanuses 6–80 aastat.
Maailma tipp tantsupaarid on treeninud vähemalt
10 000 tundi ja seda minimaalselt 10 aastat. Arvutus näitab - 1000 tundi aastas, 80 tundi kuus,
20 tundi nädalas, 2,5 tundi päevas. Siia hulka
kuuluvad loomulikult kõikvõimalikud treeningud
- jõutreeningud, vastupidavustreeningud, koordinatsioon, musikaalsus, käitumine jne, lõpetades
paarisala psühholoogiaga.
Väga paljud täiskasvanud, kes on aastakümneid
treeninud, valivad selle elustiili endale ka ametiks.
Rae valla tantsusportlastest on vastava taseme

Rae valla lapsed treeninghoos Rõuge
põhikooli võimlas.

saavutanud mitmed tantsijad. Vaja on vaid oodata
täisealiseks saamist, et anda tantsuõpetaja eksam
ja üks amet eluks on juba olemas. Oma tantsupartner sellel teekonnal on kõige lähedasem inimene.
Kuna töökoormus on väga suur ja pingeline, vajavad tantsusportlased palju tuge täiskasvanutelt
ja oma peredelt. Tantsuspordis pakutav ilu ei ole
saadav kosmeetikult ega ilukirurgilt, kuid on kauneim, kestvaim ja peegeldub rühis ning silmades.
Tantsuklubi Royal võistlus- ja seltskonna
tantsijad treenivad juba mitmeid aastaid suviti
Haanjamaal, imekaunis Rõuges. Sellel korral olid

meil külas ka Tallinna ja Tartu linna tantsuklubide
lapsed. Paljudele väikestele oli see esmakordselt
üksi kodunt eemal olla. Tänu tublidele kasvatajatele ja aastatepikkusele kogemusele saadi kõigega
hakkama. Jooksurada kulges imeilusas Ööbikuorus ja ujumas käidi Eesti kõige sügavamas järves
- Rõuge Suurjärves, mille sügavus on kohati 38
meetrit.
Nende päevade jooksul õppisid lapsed väga
palju: tube koristama, näidendit esitama, õigesti hingama ja mõne sõna võru keeltki. Parandati
tulemusi jooksus, kätekõverdustes, kõhulihastes,
spagaadis ja loomulikult õpiti uued tantsukavad
algavaks hooajaks. Lisaks esitasime kaks etendust, käisime matkamas, tegime ööhäiret. Lastel
oli kahju lahkuda nii toredast laagrist. Lubasime,
et tuleme järgmisel suvel tagasi.
Meie hooaja esimene avavõistlus toimus juba
11. septembril Rae kultuurikeskuses.
Septembrist jätkuvad tantsutreeningud kõigile
huvilistele.
Eve Aunver
tantsuklubi Royal treener
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Jalgrattaga Aruvalla küla
avastamas
Meie teenused:

Matkalised Aruvalla mõisa pargis.

Aruvalla küla on 1655-hektarilise territooriumiga suuruselt kolmas küla Rae vallas. Kuna ala
on suur, siis on raske saada külast terviklikku ülevaadet. Selleks, et küla elanikkond saaks tutvuda
kogu küla piirkonna ja ajalooliste vaatamisväärsustega ning kohtadega, mis praegu kannavad
küla nime kaugemale kui vaid oma valla territoorium, siis korraldasime augusti alguses jalgrattamatka ümber Aruvalla küla. Matka alguspunktiks
oli Aruvalla vanavaraturu esine plats, kuhu igal
pühapäeval saabuvad sajad vanavarast huvitatud
isikud, kes otsivad endale meelepäraseid esemeid,
mis pärit kaugemast ja lähemast minevikust.
Meie jalgrattamatkale kogunes 25 huvilist, kelle seas oli nii noori kui vanu. Kell 11 alustasime
matka suunaga Aruvalla mõisa pargi poole. Teel
vaatasime kahte suurt kultusekivi ehk rändrahnu,
mis jää sulamise aegu mitmekümneid tuhandeid
aastaid tagasi siia maile sattusid. Nimetatud kive
on Aruvalla külas seitse ja kõik need kivid on arheoloogilise objektina kaitse all. Samuti jäi vaatevälja Kuusemäe talumaal asuv arvatavasti 1710.
aasta katkuajast pärit ca 4x8 meetri suurune maaalune kalmistu.
Vana-Tartu maanteelt pöörasime puudest ääristatud mõisa alleele, mis viis meid otse kunagise
Aruvalla mõisa südamesse. Aruvalla mõis tekkis
1594. aastal, kui Sigimund III läänistas selle Johan Uexküllile. Kahjuks ei ole enam alles mõisa
peahoonet, kus aastatel 1925–1946 asus Vaida
algkool, sest augustis 1946 hävis hoone tulekahjus. Alles on veel ait-kuivati ning mõisa tööliste
maja. Samuti on alles mõisa läheduses asuv Vabriku talu, kus mõisa ajal ja ka Eesti Vabariigi algusaastatel veel piiritust toodeti.
Mõisa pargi ääres, Tallinna-Tartu maantee
poolsel heinamaal avastati 1972. aastal muistne
asula/rauasulatuskoht, kus arvatavasti 1500 aastat
tagasi sulatati kohalikust soomaagist rauda. Kohapealt saadud leidude alusel arvatakse, et seal
on asunud koguni 5-6 rauasulatusahju. Võimalik,
et nimetatud heainamaa rohukamara all leidub
veel teisigi jälgi Aruvalla kunagiste rauasulatajate ammu rahvamälust kustunud tööst, mille tõttu
tasuks tulevikus nimetatud piirkonda lähemalt
uurida.
Edasi suundusime Pikavere teed mööda Soovardi mäele ning teel möödusime Lambaaugu talust, kus mõisa ajal asus üks kahest Aruvalla kõrtsist. Paarsada meetrit Ellaku ristist Pikavere poole
asub Soovardi mägi, mis on Rae valla kõrgeim
punkt. Nimetatud paika võib pidada Aruvalla küla

nn pühaks paigaks, kus asub 21 lohuga kogukas
ohvrikivi ning kivivare kalme, kus arvatavasti 1500 aastat tagasi toimusid põletusmatused.
Sealt on leitud ka kaks kivikirve katkendit, mis
tõendavad, et antud piirkonnal on elamispaigana
auväärne vanus.
Järgmine peatuspaik oli Lilleoru, kus tegeletakse inimese teadlikku arengut toetavate õpetuste
jagamise ja rakendamisega. MTÜ esinaine Ave
selgitas lähemalt Lilleoruga seotud tegevusi ning
näitas sinna rajatud erinevaid ehitisi ja sümboleid.
Tänu oma koolitustele ja muudele tegevustele külastab Lilleoru keskust üle 2000 inimese aastas.
Edasi viis matk meid üle Leiva jõe, mis saab
alguse Aruvalla küla lähedalt ning suubub Pirita
jõkke Lagedil vabadusvõitluse muuseumi juures
ja mille pikkus on 23,7 km.
Mööda Salu kraavi äärset teed suundusime küla
idapoolsel alal asuvate põlistalude Suur-Ruskvere
ja Kunimäe maadele, mis rahvapärimuse järgi on
seotud Põhjasõja-aegse Rootsi kuninga sõjalaagri
peatuspaigaga – sellest ka nimi Kuninga mägi,
mis aja jooksul lühendatud Kunimäeks.
Läbides jalgratastega Ruskvere väärtuslikud
niidud, mis oma poolloodusliku kujunemise,
mitmekesise taimestiku ja maastikukujunduse
aspekti poolest on ära märgitud ka Rae valla üldplaneeringus, jõudsime Laasi talu maale rajatud,
kuid tänaseks tegevuse lõpetanud puukooli juurde. Endisest tegevusest annavad märku võrkaiaga
piiratud territooriumil mitmes sirges reas kasvavad erinevad lehtpuud.
Võtnud suuna Tallinna-Tartu maantee poole,
möödusime uuest ca 11 ha suurusest Piuga kruusakarjäärist, millest kaevandatav materjal läheb
Aruvalla-Kose uue tee katte ehitamiseks. Kuigi
nimetatud karjääriga likvideeriti ajutiselt osa
Aruvalla küla loodusvööndist, siis antud tegevuse kompensatsiooniks paigaldas karjääri omanik
kahele külateele musta katte ning rajas karjääri
lähedusse jäävale talule uue tee.
Ületanud Tallinna-Tartu maantee jõudsime küla
edela osas asuvasse skulptuurikotta, kus endises
sovhoosi laudast on ümber ehitatud käsitöökoda,
kus toimekas peremees Kain valmistab betoonist
erinevaid aiaskulptuure. Kohapeal välja pandud
suur hulk erineva suuruse ja kujundiga skulptuure köitis pikaks ajaks matkajate tähelepanu ning
kindlasti toob ostusoov nii mõnegi matkaja tulevikus siia tagasi.
Möödudes skulptuurikoja läheduses asuvast
Kõrtsi talust, kus mõisa ajal asus teine Aruvalla

Rõivaste parandus
Õmblusteenused
Õmblusmasinad
Õmblustarvikud
Kodutekstiilid
Tikkimine
Trukkide paigaldamine

Ülemiste Kaubanduskeskuse
1. korrusel
Informatsiooni saab küsida:
tel. 600 5554
mob. 50 24 240
Antud reklaami ettenäitamisel
allahindlus teenustel 10%

külakõrts, jõudsime matka lõpppunkti TallinnaTartu maantee uuele Aruvalla viaduktile, mis
2008. aastal muutis koos neljarealise sõiduteega
külaelanike liiklemise Tallinnasse ja tagasi kiiremaks ja ohutumaks.
Nelja tunniga oli läbitud 18 km erineva kattega
külateid. Ükski jalgrattur plaaniväliselt matka ei
katkestanud ning kuigi raja tingimused olid kohati rasked, mindi laiali rõõmsas meeleolus. Suur
tänu Andrusele, kes hoolitses oma sõidukiga matkajate turvamise eest ning oli valmis katkestajad
koos ratastega sihtkohta viima. Loodetavasti
andis nimetatud matk osalejatele ka vaimse rahulolu, sest räägiti lugusid meie esivanematest ja
külastati paiku, mis on aluseks tänase Aruvalla
küla kujunemisele.
			
Ardi Mitt
Aruvalla külavanem ja
matka korraldaja
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Rae Koss ootab korvpallihooaja starti

Pikk suvi on möödunud ja ukse taga puhuvad sügistuuled, merevesi on
jahtunud ning termomeetrinäit on langustrendis. Esimesed nädalad on
kooliski käidud, sõpradega palju suvemuljeid jagatud. Korvpalliklubis
Rae Koss harjutavatel noortel on rääkida peale tegemiste oma pereseltsis
ka toredast laagrisuvest.
Eelmine pikk hooaeg lõppes meie klubi jaoks alles 19. juunil, kui teist
aastat järjest toimus hooajalõpu matkapäev. Külastati Põhja-Kõrvemaad, kus
läbiti 6 km pikkune Paukjärve looduse õpperada. Pärast 9 kontrollpunktiga
matka giidi juhendamisel siirduti Kõrvemaa matka- ja suusakeskusesse ühisele lõunasöögile ning koos aega veetma. Väärikas punkt oli pikale hooajale
pandud. Matkapäeva toetas ka Rae vald.
Kohe järgmisel päeval sõitsid Rae Kossu tüdrukud Läänemaale Tuksi spordibaasi, kus toimus XVI minikorvpalli festival. Nädala aja pikkuses
korvpallilaagris osales üle 100 lapse erinevatest Eesti paikadest (erinevate
korvpalliklubide lapsed). Üheskoos harjutati korvpalli, kuid korraldati ka
palju muid sportlikke tegevusi ja võistlusi. Kõige selle juures ei olnud tähtis
võitmine, vaid osavõtt ning õppimine. Korvpalliklubi Rae Koss andis laagri
mitmekesisemaks muutmiseks ka oma panuse ning viis üheks päevaks lastele

treeninguid juhendama ameeriklasest korvpalluri Howard Frieri. See oli laagris osalevate laste ja treenerite jaoks suur positiivne üllatus. Tuksi laager jäi
meie tüdrukutele meelde toreda mälestusena sellest suvest. Seal saadi juurde
palju omaealisi sõpru ning koos tegeleti oma lemmikala korvpalliga.
B-vanuseklassi poiste laager Kuremaal (Jõgevamaa) - kolmandat aastat
järjest käisid KK Rae Koss 1994. a ja hiljem sündinud noormehed juuli keskel spordilaagris Kuremaal. 9-päevase raske spordilaagri eesmärk oli noored
mehed algavaks hooajaks hästi ette valmistada. Tulemusi saab hinnata hiljem,
kuid poisid tegid väga tublisti tööd. Kuremaa laagri vaieldamatult kõige tugevam trump aastate jooksul on olnud ujumisvõimalus karastavas Kuremaa
järves. Möödunud suve kuumuse tõttu oli vesi nii soe, et supelda oli küll
mõnus, kuid karastada end sellega ei saanud.
KK Rae Koss noortelaager Jõulumäe tervisespordikeskuses – augusti keskpaigas korraldas Rae Koss oma klubi noorkorvpalluritele ühislaagri Pärnumaal Tahkuranna vallas asuvas Jõulumäe tervisespordikeskuses. Laagri peamine eesmärk oli sportliku vormi lihvimine algavaks hooajaks. Väga tähtis
on Rae Kossu klubi jaoks olnud noorte silmaringi avardamine. Ka Jõulumäe
laagris toimus peale igapäevaste treeningute muid tegevusi. Lapsed võistlesid
disc-golfis, maastikumängus, korvpalli täpsusvisetes, viktoriinis ning pesapallis. Üheskoos käidi 12 km pikkusel matkal, mis oma pikkusega andis välja
igati korraliku treeningu. Kõige menukamaks osutus aga õhtu, kui lapsed pidid gruppides välja mõtlema ning ette kandma etteaste. Teema valik oli sealjuures vaba. Ülesandesse suhtuti täie tõsidusega ning nõnda valmisid tunniga
4–5 minutilised lühinäidendid. Treeneritest koosnenud žürii ei saanud valida
välja parimat etteastet, sest kõik olid head ja omamoodi lõbusad. Siiski otsustati eraldi välja tuua parim näitleja, sest sellel õhtul säras eriti heleda leegina,
Kaarel Allemann, kes kehastas karmi treenerit. Kaarli tõetruu esitus võitis
kõigi teiste poolehoiu ning teenis tugeva aplausi. Ilma etteasteta ei pääsenud
minema ka treenerid. Ette aimates, et lapsed ka treeneritelt etteastet nõuavad,
tegid ka nemad väikese proovi. Lavale tuldi lauluga “Rohelised niidud” (solistid Siim Palu, Henri Ausmaa ja kitarr ning solist Mikk Sarik). Laagri viimasel õhtul toimus koos Tahkuranna lastega disko. Seda laagrit jääb meenutama
väga mitmekesine päevakava ja palju spordist rõõmu tundvaid lapsi.
Korvpalliklubi Rae Koss ootab uusi pallimängsõpru korvpalli treeningutele. Infot treeningute kohta saab e-posti aadressilt henri@eksl.sport.ee või
tel. 528 0096.
Pall korvi!
Henri Ausmaa

Jooga aitab hoida vaimu ja keha tasakaalus
Kõik me teame, et on vaja ( ja paljud sellega
tegelevadki) erinevate spordialade või treeninguliikidega selleks, et olla terve.
Hea tervise näitaja on see, kui hästi funktsioneerib ja kui tasakaalus on meie energiasüsteem, intellekt, emotsioonid, mitte pelgalt väline vorm.
Üks peamisi põhjusi, miks inimesed tegelevad
joogaga, on muutuste vajadus iseendas - vajadus
mõtelda selgemini, osata keskenduda ja lõdvestuda,
saada paremini hakkama emotsioonidega, tunda sisemist rahu ja tasakaalu. Väliselt tundub jooga aeglane. Joogatund ei aja higistama, lihased ei hakka
valutama, kuigi samal ajal hingamisele keskendumine ja lihtsate harjutuste sooritamine pakub tõsist
väljakutset nii kehale kui vaimule. Jooga on maailma vanima, ajurveda tervendamissüsteemi üks osa,
mis on aastatuhandete jooksul lihvitud täppisteaduseks. Ta garanteerib süstemaatilise harjutamise
juures kvalifitseeritud õpetaja käe all positiivsed
tulemused nii kehas kui vaimus ning garanteerib
ka selle, et negatiivseid mõjud puuduvad.

Kuigi jooga on pärit Indiast, pole sellega tegelemiseks oluline, kust sa pärit oled. Jooga ei nõua
mingit uskumuste süsteemi, joogal ei ole religioosset tausta, samal ajal ta ei eita ühtki religioosset
tausta. Minu hindust joogaõpetaja ütleb, et Eesti
vajab hädasti joogat, sest inimesed naeratavad nii
vähe. Jooga tulemust mõõdetakse mitte ainult selja
painduvuse järgi, vaid ka selle järgi, kui painduvad
on põsed.
Tihti on raske valida, millise joogaliigiga tegeleda, sest neid on nii palju.
Üks paljudest võimalustest, ongi alustada traditsioonilisest joogast - joogaasendite ja teadvustatud
hingamise õppimisest. Alles siis, kui põhimõisted
on omandatud, saab juba süveneda keerulisematesse hingamis- ja mediteerimisharjutustesse.
Algajate joogakursus alustab oktoobrist Jüri kultuurikeskuses Kaare toas kolmapäeva õhtuti kell
18.15. Registreerimine telefonil 56614 214
Silva Laius

Silva Laius
on rahvusvaheliselt
sertifitseeritud juhtimiskonsultant.
Joogat on
harrastanud
üle 10 aasta. Praegu
õpib ta Krishnamacharya Healing
and Yoga Foundation´is traditsioonilise jooga joogaõpetajate 4-aastases koolis. Kooli lõpetamine tagab
joogaõpetaja rahvusvahelise sertifikaadi, mis annab õiguse õpetada
joogat terves maailmas. Hetkel
õpib Silva kolmandal kursusel.
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Lagedi raamatukogus septembri
ja oktoobrikuus
toimuvad üritused

TASUB TEADA

Kuidas säilitada ravikindlustuskaitse
pärast gümnaasiumi lõpetamist?

• 23. septembril kell
17.00 kohtumine kirjanike
Epp Petrone ja Justine
Petronega.
• 1. oktoobril kell 18.00
Lagedi keskusehoones eakate päevale pühendatud
kontsert. Esineb Pihlakobar
Loo kultuurikeskusest. Registreerimine tel 667 6239.
• 14. oktoobril kell 18.00
veedame mõnusalt aega
teelauas ja saame teada,
mis on feng shui ja reiki.

Rae vallas oma
reisibüroo!
PAKUME KÕIKI REISIMISEGA
SEOTUID TEENUSEID

(sh gruppidele ja firmadele,
kultuuri- ja spordisõpradele).

Rae valla elanikele
soodustused
Firmadele fikseeritud
teenustasuga lepingud!
Sobiva reisi otsimiseks
külastage www.asaptravel.ee
A.s.A.p. Travel

Tel +372 5061 116; e-post: asap@asaptravel.ee
Kurepesa tee 8, Vaskjala küla, Rae vald,
Harjumaa
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Ravikindlustuse omamine on oluline iga
inimese jaoks, sest kindlustusandjana tasub
inimese ravikulud Haigekassa. Kui inimene
on aga ilma ravikindlustuse kaitseta, siis tasub ta oma ravikulud ise nii siin kui välismaal.
Suvi on möödumas ning oluline on teada,
mil viisil säilitada ravikindlustus peale gümnaasiumi lõpetamist. Kui oled gümnaasiumi
lõpetamise ajal noorem kui 19-aastane, siis
kehtib ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamiseni. Olles aga vähemalt 19-aastane, siis
Sinu kindlustuskaitse lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.
Enim levinud otsus on peale keskkooli
lõpetamist asuda õppima kutse- või ülikooli. Sellisel juhul tagab riik ravikindlustuse
kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse
aja ning seejärel 3 kuu jooksul peale kooli
lõpetamist. Kui aga kool jääb pooleli või ei
lõpetata seda nominaalkestuse perioodil, siis
lõpeb ravikindlustus 1 kuu möödumisel peale õppekava nominaalkestuse möödumist või
siis pärast eksmatrikuleerimist. Ravikindlustuse olemasolu on tagatud võrdsetel alustel
nii päeva- kui kaugõppe vormis õppides. Kui
tudeng kasutab enda õigust võtta akadeemiline puhkus, mis algab nominaalõppeajal, siis
ravikindlustus peatub. Kui aga akadeemiline
puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest, siis kindlustuskaitse ei peatu. Kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale
andmed haridus- ja teadusministeerium.
Välismaale õppima asudes tuleb aga meeles pidada, et ravikindlustuse jätkamiseks tu-

leb isikul endal esitada igal aastal Haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav
dokument. Eesti Haigekassas kindlustatud
inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis
ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel võrdsetel
tingimustel selles riigis elavate kindlustatud
inimestega. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta
– maksta tuleb patsiendi omavastutustasud
(visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa hindade järgi.
Pärast keskkooli lõpetamist tehakse valik
ka tööle mineku osas. Sellisel juhul on endisel õppuril õigus ravikindlustusele tööandja
kaudu. Hea soovitus on kontrollida mõne aja
möödudes oma kindlustuskaitse kehtivust,
sest esineb juhtumeid, kus tööandjal on ununenud andmed esitada.
Asudes tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana, peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse
ning ravikindlustuse saamiseks maksma iseenda eest sotsiaalmaksu. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale
Äriregister. Kindlustuskaitse on tagatud ka
oma firma loomisel, asudes täitma juhatuse
liikme või äriühingu kontrollorgani liikme
kohuseid. Sellisel juhul tuleb kindlustuskaitse tagamiseks siiski äriühingul tasuda iga
kuu sotsiaalmaksu 1436 krooni kuus.
Ajateenistuses olles on garanteeritud ravikindlustuse kaitse riigi kaudu ning kindlustusandmete esitamise kohustus lasub Kaitseressursside Ametil. Peale armeeteenistuse
läbimist on isikule tagatud ravikindlustus
1 kuu jooksul.
Olukorras, kus ainus võimalus on peale
keskkooli lõpetamist võtta end arvele töötuna tagab ravikindlustuse kaitse töötuskindlustuse hüvitise saaja staatus. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale
Eesti Töötukassa.
Juhul, kui Te siiski ei kuulu ühtegi kindlustatud isikute gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida Haigekassaga
nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel
võrdsustatakse Teid ravikindlustuse seaduse
alusel kindlustatud isikuga. Lepingu sõlmimisel kuuluvad Haigekassale tasumisele
kindlustusmaksed.
Hea on meeles pidada, et kui kindlustuskaitse algamise kande tegemiseks vajalikud
dokumendid esitatakse Haigekassale isiku
kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Oma
ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida
riigiportaalis www.eesti.ee. Lisainfot eeltoodu kohta saab haigekassa kodulehelt www.
haigekassa.ee ja küsida infotelefonilt 16363.
Eesti Haigekassa
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Abivajaja, Sa saad ennast aidata
MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing viib ellu
projekti, mis on finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt. Projekti raames pakutakse tasuta psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist. Rae valla tööotsijatel on
nüüd võimalus saada tasuta psühholoogilist
ja sotsiaalnõustamist.
Kellele on nõustamine mõeldud?
Tasuta psühholoogilise nõustamise teenus on
mõeldud inimestele, kes on töötud, kes otsivad
tööd või kellel on oht tööturult välja langeda.
Näiteks kuuluvad siia inimesed, kes sisenevad
tööturule - lastega kodus olnud emad-isad, kooli lõpetanud noored, madala sissetulekuga töötajad, kes otsivad tööalaselt uusi võimalusi.
Mida nõustamine võib anda?
Reeglina on tööturult väljalangejal või tööturule sisenejal kõige raskem toime tulla oma
emotsioonide ja negatiivsete mõtetega, mis tekivad tahes-tahtmata: Ma ei saa hakkama. Miks
just mina? Mind ei vaja keegi. Kas ma olen
kuidagi teistest halvem? Miks teistel paremini
läheb? Minul ei vea kunagi. Mul ei ole jõudu.
Minu elul pole mõtet. Uus elukorraldus, ilma
igapäevase töörutiinita ja eesmärkideta paneb
proovile tugevamadki isiksused.
Juba nõustamisele tulemine tähendab otsust
midagi muuta. Enda avamine toetusele ja abile
avab tavaliselt ka uued teed ja võimalused.
Nõustamisel saab tekkinud mõtetest ja tunnetest avatult rääkida ja neist vabaneda. Parodoksaalne on see, et selleks, et olla tugev ja
edasi minna, on vaja lubada endale ka nõrkust.
Aitab ka erapooletu kuulamine või tagasiside
saamine oma mõtetele ja tunnetele.
Nõustamine ei anna tööd, vaid aitab inimesel iseseisvalt leida väljapääsu ebarahuldavast

olukorrast, aitab näha võimalusi ja leida üles
oma varjatud ressursid ning jõud. Mida mina
teha saan? Mida ma pole veel teinud? Mis mind
takistab? Saab mõelda oma elu puudutavate
tähtsate küsimuste peale ja vahel võib vaadata mõnele asjale uue pilguga. Uue olukorraga
kohanemine on nagu kõndima õppimine - kuid
teised ei saa meie eest õppida, vaid ainult meie
jaoks olemas olla, julgustada ja lohutada.
Peale nõustamist saab osaleda ka grupitöös,
kus on võimalus arutada koos teiste grupiliikmetega erinevaid küsimusi, jagada oma kogemusi ja teadmisi.
Projektis töötavad ja nõustavad pikaajalise
töökogemusega spetsialistid.
Kuidas saab nõustamisele registreeruda?
Üks inimene saab tasuta nõustamisel käia
kuni 5 korda. Nõustamisele saab tulla samuti
koos pereliikmetega (lapsed, abikaasa). Nõustamine toimub vallas kohapeal või soovi korral
Tallinnas Eesti Vaimse Tervise Ühingu ruumides, mis asuvad Tallinna kesklinnas aadressil
P. Süda tn.1 (ühistranspordi peatus Vabaduse
väljak)
Kontakti saab võtta ja nõustamise soovist
teada anda telefonil 646 0770, e-posti aadressil evty@evty.ee, postiaadressil P.Süda
tn.1, Tallinn, 10118 või valla sotsiaaltöötaja
kaudu.
Projektijuht, psühholoog Svetlana Varjun ja
psühhoterapeut Maret Bergström.
Maret Bergström
Eesti Vaimse Tervise Ühing
psühhoterapeut, nõustaja
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PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
3. august
Autoavarii koos reostuse koristamisega Põrguvälja teel.
8. august
Välgust süüdatud abihoone Raeküla teel. Samal ajal süttis ka 1,5
km kaugusel Rae teel Räägusilla
elumaja.
9. august
Põles auto Jüris Võsa tänaval.
11. august
Autoavarii koos reostuse koristamisega Patikal.
14. august
Põles kõrgepinge isolaator Vaidas, Vana-Tartu mnt 35.
18. august
Kustutati Vaidasoo külas suitsev
lõke.
19. august
Põleng Jüris, Tammiku tee 21.
23. august
Õnnetus Lagedi raudteejaamas.
27. august
Autoavarii koos reostuse koristamisega ringtee 8. km.-l
28. august
Rae valla küladepäeva lõkkeõhtu
turvamine Karla külas.
30. august
Kangru külas põles elumaja.

Tule ja toeta perevägivalla ohvrit!
MTÜ
Tallinna
Naiste Kriisikodu on
loodud 2005. a eesmärgiga pakkuda perevägivalla all kannatavatele
naistele psühholoogilist ja juriidilist nõustamist
ning vajadusel ajutist öömaja. Viie aasta jooksul
on kriisikodu poole abi saamiseks pöördunud üle
1800 naise.
„Mulle sai peale viimast meievahelist tülitsemist selgeks, et ta ei ausata kedagi ega midagi.
Pole võimalik, et TERVE mõistusega mees ründab
naist, rämedalt, rõvedalt sõimates. Kui tal nagu
üldse intelligentsi on, siis ennast kõrvalt vaadates
peaks ta häbist maa alla vajuma. Ilmselt ei tunneta
ta isegi oma jõudu, kui teisele haiget teeb.” Need
on read ühe naise mõttevahetusest oma vägivaldse
mehe üle. Tegelikult võiks nende sõnade autoriks
olla pea iga vägivalla alla kannatav naine, niivõrd
sarnane on selliste meeste käitumine. Kuigi Eestis
on naiste varjupaigad olnud juba 7 aastat, ei julgeta või osata siiski abi otsida. Kõige kurvem on, et

tihti näevad kõike pealt lapsed.
Peretüli ja perevägivalla vahel on suur erinevus.
Neid ei osata eristada ja pole ka tavaks n-ö musta
pesu teiste eest pesta. Naisel on häbi ja ta ootab, et
kõik muutub. Vägivald aga ei kao iseenesest.
Tihti arvatakse, et vägivalda esineb vaid madala
haridustasemega või vähese sissetulekuga peredes.
Seda esineb aga kõikides ühiskonnakihtides. Mõni
naine suudab oma valu lihtsalt kauem varjata.
Seepärast kutsub MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu harjumaalasi, kes tahavad kaas aidata perevägivalla vähendamisele, vabatahtliku tugiisiku
koolitusele. Tugiisiku koolitused toimuvad tasuta
viiel korra, peamiselt nädalavahetusel. Koolitusele ootame kuni 2 inimest igast vallast.
Koolitusele ootame ca 30-aastaseid (või vanemaid), vähemalt keskharidusega empaatiavõimelisi inimesi (nii mehi kui naisi), kes soovivad
mõned tunnid nädalas pühendada perevägivalla
ohvriga suhtlemisele. Kuna kriisiprotsessid lahenevad pika aja jooksul ning võivad mõjutada

tehtavaid otsuseid on oluline, et tugiisikul endal
poleks värsket vägivallakogemust. Tugiisik peab
suutma jääda objektiivseks ja suhtlemisel tasakaalukaks.
Tugiisiku ülesandeks jääb peale kursuste lõpetamist oma ümbruskonnas vägivalla all kannatavate naiste/laste märkamine ja vajadusel esmane
nõustamine, eelkõige aga info andmine abi saamise võimalustest. Sellest tulenevalt peaks abistajal
olema auto kasutamise ja suhtlemise võimalus ka
õhtutel ning nädalavahetustel.
Tugiisiku koolitusest huvitatud harjumaalased
saavad end registreerida www.naisteabi.ee veebilehel, täites vastava ankeedi ja saates selle e-mailile tallinn@naisteabi.ee hiljemalt 11. oktoobriks.
Antud koolitusprojekti toetab Vabaühenduste
Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Lichtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Ülle Kalvik
MTÜ Tallinna Kriisikodu psühholoog

24 • RAE SÕNUMID

TASUB TEADA

september 2010

Septembrikuu uudiskirjandus
Leiutiste maailm

250 põnevat selgitust igale poisile ja tüdrukule

Kõikidele uudishimulikele ja tehnikahuvilistele
mõeldud põnev tehnikaraamat, milles on selgitatud, kuidas töötavad asjad, millega me peaaegu iga
päev kokku puutume, aga mille toimimispõhimõte
on seni meie jaoks arusaamatuks jäänud.
Raamatus esitavad Johanna ja Oliver professoritele küsimusi. Professorite selgitusi aitavad mõista
rohked skeemid ja joonised. Otsitava leidmist
hõlbustab register. Kuidas meid ümbritsevad asjad
toimivad ja töötavad?

Laenatud rõõmud
Erik Tohvri

Eestlastele tundus pikka aega võõrvõimu all elades
rikkus vaid elukauge mõistena, aga pärast taasiseseisvumist suhtumine muutus. Paljud nägid just
elamuehituses võimalust lihtsalt ja kiiresti rikkaks
saada. Mart Ungasele kukkus justkui taevast kätte
võimalus kinnisvaraarendajaks hakata. Paraku tegi
ootamatult saabunud majanduskriis algul roosilisena tundunud plaanidesse oma korrektiivid. Kriis
hakkas sedamaid pigistama nii kinnisvaraarendajat
Mart Ungast kui ka neid, kes tema rajatud ridamajja eluasemed ostsid. Lisaks aga selgus, et leidub
inimesi, kes on rikkaks saamise nimel kõigeks
valmis.

Raua tänava lahing
Hanno Ojalo, Reet Kõver

21. juunil 1940 toimus Tallinnas Raua tänaval asuvas algkoolis Eesti sõjameeste stiihiline relvastatud
vastuhakk samal päeval NSV Liidu okupatsioonivägede toetusel korraldatud riigipöördega.
Käesolev raamat annab põhjaliku ülevaate nn Raua
tänava lahingust, samuti laiemalt teistest 21. juuni
sündmustest Tallinnas. Raamatus on kasutatud
mitmeid seni avaldamata fotosid.

Minu Ugrimugri
Uskumatud seiklused Soome-Ugri ilmas
Rein Sikk
Ugrimugri – see on meie, soome-ugri rahvaste särav
maailm täis vahvaid hõimlasi ja enneolematuid juhtumisi. Selliseid, mis saavad juhtuda vaid maalähedaste ugrimugridega, ei kellegi teisega: rokkivad vanaemad kartulipõllul, silmini õllesiltidesse uppunud
sepp, lõõtspillimängija parlamendihoone fuajees ja
püksata mehed Riigikogu õues…
Ugrimugri maailm, kui selleni jõuda, on enam kui
rahvad ja tavad, keeled ja meeled. See on hingeseisund, elamise viis.

Eesti sõjaajaloo teejuht
Kristjan Luts

Noor ajaloolane Kristjan Luts sõitis 2008. aasta suvel
läbi 32 000 kilomeetrit ja kaardistas 500 sõjaajaloolist objekti. Käesolev teejuht on teatmik, mille abil
saab maakondade kaupa tutvuda sõjaajaloo seisukohalt huvitavate paikade, ehitiste ja mälestistega muistsest vabadusvõitlusest tänapäevani. Iga objekti
kohta on esitatud lühiülevaade ja fotod ning täpne
asukoht. Lisaks sellele leiab huviline raamatust ka
ülevaate kõigist Eestit puudutanud sõdadest ja sõjaajaloo kalendri.

Käitumise käsiraamat
Kombed ja kommentaarid

Maaja Kallast

„Käitumise käsiraamatus“ tutvustab meie kõige tuntum kombeõpetaja Maaja Kallast otsekoheselt, selgelt ja värvikalt hea kasvatuse ja kommete aluseid.
Praktiliste nõuannete ja juhtnööride kõrval pakub
autor lugemis- ja mõtlemisainet üldinimlikest väärtustest ning igaühe kohusest neid tõekspidamisi oma
lastele ja lastelastele edasi anda.
Raamat ei suuda küll asendada inimese enda pingutusi, hoolivust, austust ja armastust, mis on heades
kommetes olulised, kuid on suurepäraseks kaaslaseks
ning teejuhiks.

Neetud

Kristel Kriisa
Pärast isa surma ja põhikooli lõpetamist kolib Mirt
koos ema ja vanema vennaga Lõuna-Eestist Tallinna ning hakkab käima ühe eliitkooli kümnendas
klassis. Õige pea tekib tal lähedane suhe oma klassivennaga, kes on seni elanud ja õppinud Ameerikas. Varsti hakkab noorte idülli segama noormehe
keerukas minevik, mis külvab segadust rohkem
kui ühe inimese ellu.
„Neetud“ on tänapäeva koolinoorte elust ja probleemidest kõnelev romaan, mis saavutas Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev 2009.
aasta noorsooromaanivõistlusel III koha.

Mõista, mõista, Leenuke
Katrin Ehrlich, Signe Ora

Värviküllaste ja detailirohkete illustratsioonidega kõvakaaneline ning trükitähtedes raamat aitab rikastada
lapse sõnavara ning on toredaks ajaviiteks mõistatusesõpradele. Väike Leenu vormib värssidesse mõistatused kõige tuntumatest metsloomadest, kuid tüdruku
üllatuseks ei vasta vanemad sootuks nii, nagu tema
mõelnud oli.
Raamat saavutas Põlvepikuraamatu konkursil esikoha.

RAE SÕNUMID • 25

REKLAAM

september 2010

Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

VAIDASOO
LIIVAKARJÄÄR
Ehituses kasutavate
täitematerjalide müük:

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.
Palju erinevaid soodustusi!
Müügil aiakaubad ja
kaminapuud.
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?

- Looduslik liiv, kruus
- Sõelutud liiv, kruus
- Purukruus ja
kruuskillustik

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

Kontakt:
tel +372 5661 1011,
+372 615 2220
e-mail: infra@nordecon.com
www.nordecon.com

Salong avatud: E–R 10–20, L 10–17
Tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi keskuses

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

Septembri pakkumised!
UUDIS – PREVIA JUUKSEVÄRVID JA HOOLDUSTOOTED!
* Värv ja lõikus "PREVIA" värviga
* Germanie de Capuccini "ROYAL JELLY"
* Alessandro" PEDIX" pediküür
* Ripsmekivid või kulmukivid!
2 tk.

)

Paigaldame
eramajadesse digipoksi
ja muu vajaliku digi-tv
vaatamiseks.
Parim hind!
5560 2969
5341 6101

399.399.299.29.-

Meigikoolitused
Alates oktoobrist 2010
Tallinnas ja Jüris
Lisa info: www.colorsstudio.ee
ilona@colorsstudio.ee
Tel 566 11184
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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

september 2010

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

Buldooser T-170 teenus

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

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

AVATUD UUS
APTEEK JÜRIS

Aruküla tee 8, Jüri alevik
(Vallamaja vastas)

MÕISA APTEEK
E-R 9.00-19.00
L - 10.00 - 15.00
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!
Avamise puhul esimestele
klientidele kingitus!

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

Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Ville Värk

Kaili Tamm

51 32 422
66 84 700

56 268 258
66 84 700

OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

INVESTEERIMINE

ERIPAKKUmINE
RAE vALLA ELANIKELE!
Diivani keemiline puhastus (kuni 4 kohaline) 650 krooni.
(kuni 6 kohaline)
850 kroon.
Madratsi keemiline puhastus (max 180 x 200) 400 krooni.

Tellides mitu teenust korraga HIND KOKKULEPPEL.

SÜGISENE SUURPUHASTUS, AKENDE PESU,
PÕRANDATE HOOLDUS (vAHATAmINE, ÕLITAmINE),
KODUKORISTUS, KOJAmEHETEENUSED.
WWW.FILICLEAN.EE TEL 6051 255, 5660 4678, 5019 264

Eripakkumine Rae valla elanikele!
Diivani keemiline puhastus (kuni 4 kohaline) 650 krooni.
(kuni 6 kohaline)
850 kroon.
Madratsi keemiline puhastus (max 180 x 200) 400 krooni.

Tellides mitu teenust korraga HIND KOKKULEPPEL.
SÜGISENE SUURPUHASTUS, AKENDE PESU,
PÕRANDATE HOOLDUS (vAHATAmINE, ÕLITAmINE),
KODUKORISTUS, KOJAmEHETEENUSED.
WWW.FILICLEAN.EE
TEL 6051 255, 5660
4678, 5019 264
Josera
Soovin vahetada Rae val-

la Taaramäe lasteaiakohta
Peetri lasteaiakoha vastu.
Seoses elu- ja töökohaga
soovin lasteaiakohta kodule
võimalikult lähedale.
Hetkel jääb lasteaed linnast välja ühele ja
töökoht teisele poole.
Taaramäe lasteaiakoht on 3-aastasele.

Piia P–R
Tel 5347 5882
Mail: piia.ww@mail.ee

koera- ja
kassitoidud
Rae valla piires
kohaletoimetamine tasuta.
Informatsioon ja tellimine
tel 5645 1077 või toidud@vapratee.ee

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
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• 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

*SUUR VALIK SOODSAID TALVEREHVE
*SOODNE REHVIVAHETUS
*VALUVELJED, AKUD
Aadress:
MÕISA TEE , JÜRI
(Alexela tankla kõr val)
OLEME AVATUD:
E-R 10.00-1.00
L-P kokkuleppel

Tel.  0 
0 00 1

PIRELLI PAKKUMINE:
175/65 R14 Pirelli Winter Carving Edge naast
185/65 R14 Pirelli Winter Carving naast
185/65 R15 Pirelli Winter Carving Edge naast
195/65 R15 Pirelli Ice Storm 3 lamell
195/65 R15 Pirelli Winter Carving Edge naast
205/65 R15 Pirelli
Pi
Ice Storm lamell
215/65 R16 Pirelli Ice Storm 3 lamell
205/55 R16 Pirelli Winter Carving Edge naast
HANKOOK PAKKUMINE:
175/70 R14 Hankook I`Cept W 605 lamell
175/65 R14 Hankook I`Pike W409 naast
185/65 R15 Hankook Icebear W440 lamell
195/65 R15 Hankook I`pike W 409 naast
195/65 R15 Hankook Icebear W440 lamell
205/55 R16 Hankook Icebear W440 lamell
NOKIAN PAKKUMINE:
195/55 R15 Nokian HKPL
205/65 R15 Nokian HKPL
235/60 R16 Nokian HKPL
225/55 R16 Nokian HKPL
235/55 R17 Nokian HKPL

4
4
5
4
4

naast
naast
naast
naast
naast

985 kr

62,98 eur

950 kr

60,74 eur

1015 kr 64,9 eur
985 kr

62,98 eur

1000 kr 63,94 eur
920 kr

58,82 eur

1430 kr

91,43 eur

1390 kr

88,7 eur

720 kr

46,04 eur

840 kr

53,71 eur

800 kr

51,15 eur

895 kr

57,23 eur

800 kr

51,15 eur

1170 kr 74,81 eur

1120 kr 71,61 eur
1200 kr 76,73 eur
1500 kr 95,91 eur
1500 kr 95,91 eur
1635 kr 104,54 eur
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OÜ LÕUNAEKSPERT
Piirdeaedade ja väravate
ehitus, hooldus, remont.
Väravaautomaatika
paigaldamine.
Lipumastide müük ja
paigaldamine.
Tel 509 7627
www.lounaekspert.ee

• Energiamärgised
• Energiaauditid
• Soojalekete leidmine
• Radooni mõõtmine
• Projekteerimine
Kontakt:
Finestum OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee

PLEKK-KATUS
VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!
Vaata: www.vedu24.ee

OÜ LEXKAVAATOR
Teeme 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

• Katuseplekk
• Sileplekk

FEKAALIVEDU

Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.

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

Tel 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn
www.plekiladu.ee

INFRABAU OÜ
#
#
#
#
#

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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KUULUTUSED
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ja aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate,
soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus,
tõmbeprobleemid, konsultatsioon.
Tel 515 0555.
Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40,
50 cm), brikett, koos koju toomisega.
Tel 501 8594.
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalk ja
paberipuud. Abistan paberite vormistamisel
ja raietöödel. Oma transport. Tel 5663 6076
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Teeme erinevaid üldehitustöid: vundamendid, seinad ja katused. Tel 501 3305
Keevitustööd: treppide, väravate, kergkonstruktsioonide valmistamine ja projekteerimine. Töö täpne, kiire, soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee
Teen rõivaste parandustöid. Tel 5345 2848.
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 56618219
Teeme siseviimistlus- ja üldehitustöid. Pikaajalised kogemused. Tel 5560 4300
Langetame teile ohtlikud puud, puhastame
territooriume võsast ja puidujäätmetest.
Teeme raietöid. Kontakt tel 525 0893 või
e-mail: info@vahergrupp.ee
Teen elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks.
Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsensid. Tel 5165035
Pottsepp, korstnapühkija. Küttekehade
remont. Tel 558 8671.
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Kasutatud autode kokkuost 1988–2005. a.
Kõik automargid. Töötame ka puhkepäevadel. Sobiva pakkumise korral kohapealne
vormistamine ning maksmine.
Tel 5819 0200, rain30@hot.ee
Müüa garaaž Jüris, Rebase tn.
Tel 518 8607.
Müüa loomasõnnikut 7t 1900 krooni, 15t
–2900 krooni, mulda, killustikku, kruusa ja
liiva. Tel 5563 0861, 670 1290,
e-mail taluaed@hot.ee
Fekaalivedu, WC-tühjendus. Hinnad soodsad. Tel 5803 2885
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.
UVIC AS otsib müüjat väikesesse firmapoodi, aadressil Aruküla tee 57. Tel 697 7550.
Müüa 3-toaline korter Peetri külas Uusmaa
teel (2/3), otse omanikult.
Info tel 5660 5244.
Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga). Pakkuda võib ka
teisi Vene päritolu masinaid, seadmeid ja
haakeriistu. Tel 5078 478,
mail: heino@ruumen.ee
Langetame Teile ohtlikud puud, puhastame
territooriumi võsast ja puidujäätmetest.
Teeme raietöid.
Tel 525 0893 või 5626 0344.
e-mail: info@vahergrupp.ee

Peetri küla üldkoosolek toimub
Peetri põhikooli aulas

4. oktoobril kl 19.00-21.00
Päevakorras:
• Külavanema ja Peetri Seltsi
tegevusaruanne
• Valla teehoiukava tutvustamine
• Valla sadevee kava
tutvustamine
Täpsem info alates 20. septembrist
www.peetri.ee
Mairiika Kirsimägi
Peetri külavanem

Kiriku
teated
Jumalateenistused Jüri kirikus
toimuvad igal pühapäeval
kell 12.00.
Pühapäeval, 10. oktoobril kell
12.00 lõikustänupüha jumalateenistus. Kutsume kõiki tooma osakest
oma aia- ja põllusaadustest kirikualtari ette, et avaldada tänu rohke saagi
eest.
Leerikooli uus kursus alustab
22. septembril.

Majade ja korterite koristus, akende puhastamine. Loo, Lagedi Jüri piirkonnas.
Tel 5567 9293 või e-mail: koristus@mail.ru

Info www.eelk.ee/juri

Otsime toredat ja positiivset lapsehoidjat
1,3-aastasele poisile Jüris. Rohkem informatsiooni telefoninumbrilt 5381 3173.

2,9-aastane tüdruk ootab sõbralikku hoidjatädi haiguste perioodiks. Ootame usaldusväärset
inimest, kellele meeldib lastega
tegeleda. Tasu on kokkuleppel
ning tundide alusel.
Tel 5662 2497.

Otsime lapsehoidjat 7- kuusele tüdrukule
Järvekülas. Tel 5664 6269.

VARIA
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Septembrikuu
sünnipäevalapsed
HELENE TEDRE		
LOVISE PILVIK		
LAINE ALLIKMÄE		
SALME LAIKMERAND
MERIEM ATKEEVA		
AINO RÄNNE			
FELIKS-ELDOR AUSLA
TAALI TOOM			
OTTO ROSENSTRAUCH
ELFRIEDE PIILBERG		
SALME TIIS			
PETR VOLYNKO		
MEIDA MÄEVÄLI		
ARMILDE VILBU		
VOLDEMAR KATK		
ENDEL SELKS		
ANNA KOCH			
REIN KARASK			
GALINA DRAGUN		
TAMARA SUKK		
MAIE KRESSEL		
MAI LAURI			
ENNO REBANE		
UUNO VAHL			
LAINE NÕLVAK		
SIIVI FREY			
VARJE MALSROOS		
TAMARA KIBUR		
JAKOBI VALTER		
VIKTOR SOOVER		
BORISS KODANIK		
TÕNU MARGUS		

94
92
90
89
85
85
85
84
84
83
83
81
80
80
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65

Rae Vallavalitsuses augustikuus
registreeritud sünnid:
CHRYSTAL INGRID NURMSALU
EMILI NOORMETS
HELENA MIKKOR
LAURA PEROLAINEN
GERTA PÄÄSUKE
ROMET SAARNIIT
HIIE-RIIN KÜBAR
MARJEN PALUVITS
TEVON SILD
LISETE SEPA
MIKKO VOSA
ELIISE-MARGARETHE LEPIK
HUGO LEINATAMM
ÄLIS SINIKAS
ENRICO PAAS
OSKAR UNT
DEMI PIHEL
HENRIK LIIMETS
LAUREN LIIMETS
KENELY TOHV
MIRIAM PAESÜLD
GRETE KIARA DUTT
TRISTAN PÄRNOJA
MARTTI KOOVIT
HEDI PAGGI
ADEELE TIITUS
MARIE MÄLL
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MÄLESTAME
Rae vallavalitsuses
augustikuus
registreeritud
surmad:

Marge Keinaste
Elsa Kiban

maido liivamägi
Rae Vallavalitsus mälestab
endist volikogu liiget.

Kallis Diana!
Südamlik kaastunne Sulle ja
Sinu lähedastele armsa vanaisa

EUGEN JÄRVE

kaotuse puhul

Töökaaslased Õie lasteaiast

Müüa kvaliteetset
haljastus- ja täitemulda.
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
Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
Trükikoda:
Toimetaja:

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

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

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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