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Kui head ideed saaksid otsa, oleks elu palju igavam. Kordumatuid omavalmistatud sõidukeid
demonstreerisid Rae valla külade meeskonnad mäest alla laskmise võistlusel Järvekülas.
Meeleolukat sõitu tuli 30. juulil toimunud Rae valla külade päevale vaatama ligi paarsada inimest.

Pildil Lagedi võistkonna esindaja Taavi Teder
perekond Allmäe valmistatud sõidukil.
Vaata pildigaleriid lk 14.
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Rae vallavolikogu otsused 14. juuni istungil

Kinnitati Rae valla 2010. majandusaasta aruanne.
Määrati Rae vallas Rae külas asuvale
Pilvevälja katastriüksusele uueks sihtotstarbeks transpordimaa.
Taotleti Rae valla munitsipaalomandisse Rae külas asuv Põrguvälja tee L9
maaüksus, mille ligikaudne pindala on
320 m² ja sihtotstarve transpordimaa.
Otsustati lõpetada Limu küla Järve kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

RAE
VALLAVALITSUS
teatab

menetlemine.
Algatati Veneküla küla 2,7 ha suurune
Mustika kinnistu ja lähiala detailplaneering eesmärgiga muuta valla üldplaneeringut seoses kinnistute maatulundusmaa
sihtotstarbe muutmisega kaheks elamumaa krundiks ja üheks sotsiaalmaa krundiks. Määrati sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused.
Lahendada tuleb liikluskorraldus,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Kehtestati Peetri küla Läike tee T3,
18, 20, 20a, 22, 24, 26, Vägeva tee T5 kinnistute ja lähiala detailplaneering, millega moodustatakse 5 äri- ja tootmismaa
krunti, 3 transpordimaa krunti juurdepääsude lahendamiseks ja 1 tootmismaa
krunt elektrijaama tarbeks.
Kinnitati Rae valla arengukava 2025
ja Rae valla tegevuskava aastateks 2011–
2015. Arengukavaga saab tutvuda aadressil www.rae.ee

Rae vallavolikogu otsused 7. juuli istungil

Anti luba Rae vallavalitsusele sõlmida
leping Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu koostamise üleandmise, rahastamise, detailplaneeringukohase taristu ja
avaliku ruumi väljaehitamise ning avaliku
ruumi Rae vallale üleandmise ja Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise toetamise
kohta, millega seoses võib Rae vallale tekkida tulevikus 79 980 euro suurune rahaline kohustus.

tailplaneering eesmärgiga muuta valla
üldplaneeringut ja osaliselt kehtivat Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut
seoses kinnistute sihtotstarbe muutmisega riigikaitsemaaks ning äri- ja tootmismaaks.

Algatati Soodevahe ja Veneküla küla
Tallinna vangla piirkonna ja lähiala de-

Otsustati algatada asustusüksuse
Peetri küla asustusüksuse liigi muutmine

Algatati Soodevahe ja Veneküla küla
Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine.

Peetri alevikuks.
Määrati Rae valla avalikult kasutatavate kohalike ja erateede nimekiri vastavalt lisale. Anti korraldus kanda Rae valla
avalikult kasutatavad kohalikud ja erateed
vastavalt määratud nimekirjale Rae valla
teeregistrisse ja tunnistati kehtetuks Rae
vallavolikogu poolt 11. jaanuaril 2005
vastu võetud otsus nr 354 „Rae valla teede
teeregistrisse kandmine“. Rae valla avalikult kasutatavate kohalike ja erateede
nimekiri esitatakse riiklikule teeregistrile.

Toimub aadresside korrastamine
Rae vallavalitsus tegeleb aadresside
korrastamisega. Võttes aluseks kohanimeseaduse, määruse „Aadressandmete
süsteem“ ning Rae vallavolikogu „Rae
valla kohanimede määramise korra“,
avalikustab Rae vallavalitsus, et kavatseb
Harjumaal Rae vallas kehtestada väikekohtadena Järveküla külas asuva Kodala
tee piirkonna (Kodala väikekoht) ning
Vaskjala külas Lootsi tee piirkonna (Lootsi väikekoht). Lisaks kehtestada ametlike
liikluspindadena Patika AÜs Puraviku
tee, Sirmiku tee, Pilviku tee, Riisika tee,
Kukeseene tee, Kivipuraviku tee, Soopilviku tee ja vastavalt sellele muuta maaüksuste lähiaadresse.
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid 29. augustini kirjalikult aadressil Aruküla tee 9, Jüri ale-
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vik, Rae vald või faksile nr 605 6770 või
e-posti aadressil info@rae.ee.
Asukohaskeemidega on võimalik tut-

vuda Rae vallavalitsuse maa- ja keskkonnaametis või Rae vallavalitsuse koduleheküljel.
Kodala tee elamud.
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Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Peetri küla Peetri külaplatsi ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 07.06.2011 korraldusega nr 484. Planeeritav ala asub Peetri küla idapiiril, Ülemiste järvest ligikaudu
700 m kaugusel, Niinesaare tee, Kungla tee, Salu tee ja Kopli tee vahelisel hoonestamata alal. Juurdepääs kinnistule toimub Niinesaare
teelt. Planeeringuala suurus on u 4,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada Peetri külaplatsi planeeritavate rajatiste asukoht, muuta kinnistute sihtotstarve sotsiaalmaaks, määrata ehitusõigus, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on kooskõlas Peetri küla kehtiva üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud haljastus ja pargiala ning valla
ühiskondlikud hooned.

Kopli küla Lõolapõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 07.06.2011 korraldusega nr 485. Planeeritav ala asub Karla külas Tallinna ringtee ja Lagedi-Jüri tee
vahelisel alal Pirita-Ülemiste kanali äärsel alal. Juurdepääs kinnistule toimub Lagedi-Jüri teelt läbi eramaa. Planeeringuala suurus on
u 10 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbeliseks ja kolmeks maatulundusmaa
sihtotstarbeliseks krundiks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kuna detailplaneeringuga planeeritakse elamukrunte hajaasustuse põhimõtte alusel ning piirkonna maatulundusmaa sihtotstarvet ei muudeta
ulatuslikult.

Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 14.06.2011 korraldusega nr 521. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Pirita jõe ääres Jõe tänava ja Linnu
tee vahelisel üksikelamutega hoonestatud alal. Juurdepääs kinnistule toimub Jõe tänavalt. Planeeringuala suurus on u 0,65 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kuna kinnistu sihtotstarvet ei muudeta.

Veneküla küla Mustika kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavolikogu 14.06.2011 otsusega nr 240. Planeeritav ala asub Veneküla külas Pirita jõe vasakul kaldal, Tallinna ringtee lähedal. Juurdepääs kinnistule toimub läbi Tallinna linna Veneküla tee kaudu. Planeeritava maa-ala suurus on u 2,7ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta valla üldplaneeringut seoses kinnistute maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisega
kaheks elamumaa krundiks ja üheks sotsiaalmaa krundiks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Rae valla kehtiva üldplaneeringuga on alale ette nähtud
maatulundusmaa sihtotstarve, vastavalt menetletavale üldplaneeringule on alale planeeritud osaliselt elamumaa ja osaliselt haljasala- ja
parkmetsamaa juhtotstarve ning perspektiivne külaplats. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavolikogu 07.07.2011 otsusega nr 243. Planeeritav kinnistu asub Betooni tänava, Suur-Sõjamäe tee ja Tallinna
ringtee vahelisel alal. Ala külgneb raudteega. Juurdepääs alale toimub Betooni tänava kaudu. Läbi Rae valla praegu ühendust pole.
Detailplaneeringuga tuleb tagada juurdepääs planeeringualalt Suur-Sõjamäe teele. Planeeritava maa-ala suurus on u 50ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta valla üldplaneeringut ja osaliselt kehtivat Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut seoses kinnistute sihtotstarbe muutmisega riigikaitsemaaks ning äri- ja tootmismaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga on alale ette nähtud äri- ja tootmismaa ning osaliselt maatulundusmaa sihtotstarve, vastavalt menetletavale üldplaneeringule on alale võimalik planeerida äri- ja tootmismaa sihtotstarbelisi krunte. Algatatav detailplaneering on nii kehtivat kui ka
menetletavat üldplaneeringut muutev.

Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise toimumisest:
Vesiroosi tee ja Jüri-Aruküla maantee vahelise ala ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavolikogu 12.02.2008 otsusega nr 37.
Planeeritavad kinnistud asuvad Vaskjala külas Pirita jõe ääres Jüri-Aruküla maantee ja Pajupea tee vahel kehtiva üldplaneeringuga
sihtotstarbeliselt määratlemata alal. Koostamisel oleva Rae valla üldplaneeringuga on piirkond ette nähtud perspektiivse elamumaana.
Juurdepääs kinnistutele on riigile kuuluvalt Jüri-Aruküla maanteelt ning avaliku kasutusega kohaliku omavalitsuse Pajupea ja Vesiroosi teelt. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kinnistute ja lähiala jagamine elamumaa
kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ning varustamine juurdepääsu ja tehno-
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võrkudega.
Eskiisi tutvustus toimub 25.08 kl 16 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Peetri küla Läike tee T3, 18, 20, 20a, 22, 24, 26, Vägeva tee T5 kinnistute ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavolikogu 14.06.2011 otsusega nr 241.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kruntide piire ja osaliselt sihtotstarvet, määrata uutele kruntidele ehitusõigus ja
hoonestustingimused ning lahendada tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsud. Planeeritav ala paikneb Peetri külas TallinnaTartu-Võru-Luhamaa maantee ääres. Juurdepääs kinnistutele toimub Läike teelt. Planeeringuala suurus on u 4,2 ha. Detailplaneering
on kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga ja Peetri küla üldplaneeringuga.
Avalikustamine toimus 20.12.2010 – 02.01.2011, mille käigus esitati üks vastuväide, mis puudutas Rae küla elamuala ja Peetri küla
kooli vahelist jalgsi liiklemist, millest lähtuvalt peeti vajalikuks planeerida kergliiklustee tunnel Läike tee juurde Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maanteele. Avalik arutelu toimus 22.02.2011, pärast seda saadeti detailplaneering Harju maavanema järelevalvesse. Harju
maavalitsus kiitis detailplaneeringu lahenduse heaks.

Kopli küla Kaare tn 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavalitsuse 31.05.2011 korraldusega nr 465.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 10.12.2002 Rae vallavolikogu otsusega nr 17 kehtestatud „Kopli küla Kingu, Linnu
tee 7 ja Kristjani pereelamute grupi detailplaneeringu“ ehitusõigust abihoone ehitamiseks, lahendada haljastus ja heakord. Detailplaneering koostatakse vastavalt Rae valla kehtivale üldplaneeringule, kinnistu sihtostarvet ei muudeta. Detailplaneeringut menetleti
lihtsustatud korras, lahendus on kooskõlastatud kõigi piirinaabritega.

Järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust
29.08 – 11.09.2011 Rae vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Vaskjala küla Ussiaugu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 06.07.2011 korraldusega nr 583.
Planeeritav ala asub Vaskjala külas Vaskjala veehoidla juures Pirita jõe paremal kaldal Sillapiiga ja Kurepesa tee nurgal. Juurdepääs
kruntidele toimub mööda olemasolevat Sillapiiga teed, mis saab alguse Jüri-Aruküla mnt-lt. Planeeringuala suurus on u 0,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbelisteks ja elamumaa juurde kuuluvateks
maatulundusmaa kruntideks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, sest planeeringuga nähakse
ette kaks uut majapidamist hajaasutuse põhimõtte alusel ja ei muudeta ulatuslikult piirkonna maatulundusmaa juhtotstarvet.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 11.09.

Vaskjala küla Kurepesa tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 19.07.2011 korraldusega nr 589.
Planeeritav ala asub Pirita jõe ääres Vaskjala veehoidla lähedal. Juurdepääs kinnistule toimub mööda Ussiaugu teed. Planeeringuala
suurus on u 23,1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarvet elamumaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, sest planeeringuga nähakse ette üks uus majapidamine olemasoleva tiheasustuse jätkuna ning ei muudeta ulatuslikult
piirkonna juhtotstarvet.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 11.09.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust
29.08 – 25.09.2011 Rae vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Rae küla Loopõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 06.07.2011 korraldusega nr 582.
Planeeritav kinnistu asub Rae külas Järveküla-Jüri T-1130 riigimaantee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Loopõllu
kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kolme paariselamu ja ühe 4-boksilise ridaelamu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
seadmine ja moodustatavate kinnistute varustamine tehnovõrkudega. Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut
muutev, mille järgi on ala ette nähtud põllu- ja metsamajanduseks. Detailplaneering koostatakse vastavalt menetluses olevale üldplaneeringule, kus planeeritava ala juhtfunktsiooniks on elamumaa.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 25.09.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval http://gis.rae.ee/
Stina Metsis 605 6757
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Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi tutvustamise toimumisest:
Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavolikogu 07.07.2011 otsusega nr 243.
Planeeritav kinnistu asub Betooni tänava, Suur-Sõjamäe tee ja Tallinna ringtee vahelisel alal. Ala külgneb raudteega. Juurdepääs alale toimub Betooni tänava kaudu. Läbi Rae valla praegu ühendus puudub. Detailplaneeringuga tuleb tagada juurdepääs planeeringualalt
Suur-Sõjamäe teele. Planeeritava maa-ala suurus on u 50 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta valla üldplaneeringut ja osaliselt kehtivat Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut seoses kinnistute sihtotstarbe muutmisega riigikaitsemaaks ning äri- ja tootmismaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga on alale ette nähtud äri- ja tootmismaa ning osaliselt maatulundusmaa sihtotstarve, vastavalt menetletavale üldplaneeringule on alale võimalik planeerida äri- ja tootmismaa sihtotstarbelisi krunte. Algatatav detailplaneering on nii kehtivat kui ka
menetletavat üldplaneeringut muutev.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Rae vallavolikogu 07.07.2011 otsusega nr 244.

TEADE
Põhja-Harju Koostöökogu LEADER projektitoetuste taotluste vastuvõtu V voorust 2011. aastal.
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 Leader programmi raames võtab Põhja-Harju Koostöökogu vastu projektitoetuste
taotlusi 18.–25. oktoobrini. Taotluste (ka elektrooniliste) vastuvõtmine lõpeb viimasel päeval kell 17.
Kooskõlas meie kohaliku tegevusgrupi strateegia rakenduskavaga 2011 ja 16. juunil toimunud üldkoosoleku otsusega avatakse kaks meedet:
Meede 2: Ettevõtlus ja puhkemajandus
Meede 3: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored
Kogu info taotlusvooru kohta on meie veebil www.leaderph.eu.
Meetmete tingimuste üksikasjalikuks tutvustamiseks ja projektide edukamaks kirjutamiseks korraldame info- ja koolituspäeva 12. oktoobril kella 16–20 Loo alevikus Saha tee 13 Loo teeninduskeskuse II korruse saalis.
Ootame eeskätt ettevõtjate- ja noorte-, aga samuti avaliku sektori ja kodanikeühenduste esindajate aktiivset osavõttu.
Taotlejale pakume eelregistreerimise alusel konsultatsioone projektitoetuste taotlusvormide täitmiseks meie büroos Saha
tee 13, Loo alevik. Eelregistreerimiseks palume saata teade e-postiga:
margit.partel@gmail.com ja arno.kannike@gmail.com
V vooru projektitoetuste taotluste konsultatsioonide viimane päev on 17. oktoober. Taotluste vastuvõtul teostatakse esitatavate dokumentide tehniline kontroll ja taotluse registreerimine.
Kohapeal selgitatakse ka esmakontrollil ilmnenud puuduste likvideerimise võimalusi.
Tõstatades erilise nõude äriplaanide koostamisele ja projektide rahastamise küsimustele, soovitame kasutada ka Harju
Ettevõtluse Arenduskeskuse tasuta konsultatsioone. Konsultatsioonidele registreerimise info leiate aadressilt www.heak.ee
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus
Lool, 25.07.2011

Assaku lasteaed laieneb
Lasteaed hakkab tegutsema Peetri põhikool-lasteaia Assaku
filiaalina.
Juulis alanud renoveerimistööd lõpevad septembris.
„Assaku lasteaia rühmaruumid saavad modernse sisustuse
ja uue kaasajastatud mänguväljaku, kuhu on juurde pandud
erinevaid atraktsioone,“ ütles abivallavanem Aivo Hommik.
Abivallavanem lisas, et vastremonditud Assaku lasteaia
eeliseks on väiksemad rühmad, kus kasvatajad jõuavad lastega
personaalselt rohkem tegeleda ning lapse rõõmude ja muredega enam kursis olla.
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Statistikaamet hakkab
rahvaloenduseks
töötajaid otsima
Statistikaamet palkab aasta
lõpus algava 2011. aasta rahva
ja eluruumide loenduse läbiviimiseks üle 2400 inimese. Suured
värbamiskonkursid kuulutatakse
välja sügisel.
Eestis toimub rahva ja eluruumide
loendus tänavu 31. detsembrist järgmise
aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus,
kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes
e-loendusel ei osale, külastavad 16. veebruarist 31. märtsini 2012 rahvaloendajad.
Rahvaloenduse käigus selgub, kui palju on Eestis püsivalt elavaid inimesi, kuidas rahvastik üle Eesti paikneb ning millised on elutingimused. Loendustulemused

annavad ülevaate ka sellest, kuidas on
Eesti rahvastik muutunud viimasest rahvaloendusest möödunud kümnendi jooksul. Selle jooksul on ju toimunud suured
muutused, nagu liitumine Euroopa Liiduga ja sellega kaasnenud liikumisvabadus,
kinnisvarabuum ja inimeste kolimine
uude koju ning majanduslangus ja sellest
tulenenud tööotsingud väljaspool Eestit.

Huvist töötada rahvaloendusel saab
märku anda www.REL2011.ee rubriigis
„Vabad töökohad”. Veebivormil saab märkida huvipakkuva töökoha, tööpiirkonna
ja enda kontaktandmed. Konkursi väljakuulutamisel saadetakse registreerunutele e-posti teel meeldetuletus. Samast leiab
ka töökohtade täpsemad kirjeldused ja
töökonkursside väljakuulutamise ajad.

Palgatakse üle 2400 inimese

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on olnud 1881., 1897.,
1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979.,
1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal
toimuvad rahva ja eluruumide loendused
enamikus maailma riikides.

Kuigi esmakordselt on võimalik inimestel täita rahvaloenduse loendusküsimustik ise interneti teel, tuleb suur osa
elanikkonnast küsitleda endiselt rahvaloendajate abiga. Kokku on statistikaametil loenduse läbiviimiseks plaanis värvata
üle 2400 inimese: 2200 rahvaloendajat (sh
200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti ja 90 andmetöötluse operaatorit.

Poolteist aastat tagasi toimus Rae vallas Peetri külas rahvaloenduse prooviloendus.

Uued Rae valla kaunid kodud
asuvad Veskitaguse külas
vus maastikku, haljastus,
dekoratiivelemendid ja
üldmulje. Hindamine toimus kahes kategoorias:
pereelamud ja ettevõttedasutused.
Tänavused ilusaimate
kodude võitjad on:
I koht: perekond Raikile kuuluv elamu Sõõru
tee 4 Veskitaguse külas;
II koht: perekond
Treierile kuuluv elamu
Halli tee 2 Veskitaguse
külas.

Birgit Parmas kirjutab “Kaunis kodu
2011” konkursist.
Rae vallas on juba traditsiooniks saanud igal suvel välja selgitada kaunid kodud. Sellel aastal külastas Rae valla moodustatud komisjon konkursile esitatud
kandidaate 14. juulil. Hindamiskriteeriumideks olid objekti välishooldus, sobi-
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Komisjoni juhtis vallavanem Veigo Gutmann
ja komisjoni kuulusid ajaloolane SvenAllan Sagris, keskkonnaspetsialist Birgit
Parmas, vallaarhitekt Stina Metsis, maastikukujundaja Maire Potisep ja maastikuarhitekt Siim Orav.
Veskitaguse küla kaunid kodud esindavad Rae valda maakonna kaunite kodude konkursil järgmisel aastal. Võitjaid

tänab vald ka auhinnaga.
Rae vallavalitsus ja „Kauni kodu“ komisjon tänavad kõiki kandidaate.
Birgit Parmas
Perekond Raiki aiakaunistus.

uudised
Tallinna vangla asukohaks saab Rae valla Soodevahe küla
Rae vallavolikogu algatas Soodevahe
külas Tallinna vangla detailplaneeringu
koostamise. Detailplaneeringu koostamise käigus määratakse krundi ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendatakse
liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna
vangla piirkonna ja lähiala planeeritava
maa-ala suurus on 50 hektarit. Rae Sõnumid esitas mõned küsimused vallavanem
Veigo Gutmannile seoses vangla rajamisega Soodevahe külla.
Miks on vaja Tallinna vanglat Rae valda
Soodevahe külla?
Kuna üks „nurgatagune“ valla ja linna piiril saab korda, siis kindlasti tõuseb
piirkonna infrastruktuuri kvaliteet ja tõenäoliselt muutub piirkond ka teiste võimalike arendajate silmis atraktiivsemaks.
Arhitektuurses mõistes pole vangla kindlasti midagi, mis riivaks silma. Olen Jõhvi
vanglat väljastpoolt näinud ja minu arust

on see igati korrektne. Minu suhtumine
on positiivne.
Mis kasu see vallale annab?
Kuna tegemist on riigile strateegiliselt
tähtsa rajatisega, saab piirkond kindlasti
rohkem tähelepanu. Seda just turvalisuse
ja infrastruktuuri arengut silmas pidades.
Kindlasti lisab see asutus ka töökohti ja
mõju on sellel ka piirkonna elamispinnaturule, sest suure tõenäosusega on vaja
selles piirkonnas vangla tarvis spetsialiste.

Tegemist on hajaasustusega piirkonnaga, lähim eluase jääb rohkem kui poole
kilomeetri kaugusele. Otseseid mõjutusi
piirkonna elanikele pole, sest vangla on
teadupärast kinnine asutus ja toimib iseseisva üksusena, mis elanike elu segada ei
tohiks.

Millised on ohud vallale?
Esimese hooga võivad piirkonna maaomanikud selles otsuses näha negatiivset
mõju oma kinnisvara hinnale, kuid tegelikkuses on see siiski positiivne. Turvatakse ju seda asutust nii seest kui väljast ja see
pigem tõstab piirkonna turvalisust. Muid
negatiivseid külgi selles küll leida ei oska.
Kui palju võib see segada külaelanike
elu?

Tallinna vangla asendiplaan.

Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja
vanematele õppuritele
16-aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli
lõpetamisele järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis
makstakse suvekuudel saamata jäänud
toetus välja tagantjärele ning jätkatakse
igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19-aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni
16-aastaseks saamiseni. Toetuse suurus
pere esimesele ja teisele lapsele 2011. aas-

tal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54 eurot
kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja
õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni.
19-aastaseks saamisel makstakse toetust
õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei
õpi, ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii
lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates
juulist väga paljudele tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16-aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine

annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute
jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus
välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või
lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, peab lapse Eestis elav perekonnaliige peretoetuse saamiseks esitama
pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.
Elve Tonts
sotsiaalkindlustusameti avalike suhete
juht

TeateTants läbib Rae valda
20. augustil liigub TeateTants läbi Rae valla.
Jõuame Lagedile kella üheks päeval ning sealt suundume Aruküla poole.
Kõigil huvilistel on võimalik üritusest osa võtta.
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts korraldab 20.–28. augustini suure tantsuprojekti „TeateTants 2011“, mille
käigus läbitakse tantsides kõik Eesti maakonnad ning 1000 km Eestimaa maanteid, ühendades tantsides Eesti rahvas. Vaata lähemalt www.teatetants.ee
Palume autojuhtidel mõistvad olla ning arvestada, et sellel teelõigul on rahvatantsijad. Palume jälgida liiklusreguleerijate juhiseid. Sõiduvahendeid ei tohi parkida TeateTantsu marsruudiks olevale teele, sest see segab liiklust.
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Mudilased ja mürsikud saavad
augustis võidu joosta
Urmas Põldre on kindlameelne
mees. Kui on vaja, siis teeb ta ära
ja just sel samal põhjusel sündis
Peetri lastejooks. Kõik väiksed
sportlased on oodatud 21. augustil Peetri jooksule, kuhu tuleb
võistlema ka võistluse ellukutsumise „peasüüdlane“, kolmeaastane Karl Mihkel.
Millest sündis idee panna augustis
mudilased ja mürsikud jooksma?
Mõte selline lastejooks korraldada tekkis siis, kui meie poeg Karl Mihkel hakkas
kaheaastaseks saama. Leidsime, et lapsele
võiks sünnipäevaks kinkida midagi kestvamat kui mängukanne ning sünnipäev ei
pea olema alati ju saamise pidu, vaid ka
andmise oma. Seega otsustasimegi kinkida pojale sünnipäevajooksu, kuhu kutsusime võidu jooksma kõik kuni 7-aastased
lapsed. Arvasime alguses, et jooksjaid
tuleb ehk mõnikümmend, kuid suur oli
meie üllatus, kui kohale tuli üle paarisaja
võistleja. Kõige rohkem päris noori, kuni
kolmeseid, kelle puhul oli lapse suuna ja
motivatsiooni hoidmisel kõige rohkem
vanemate abi vaja. Teised olid aga juba
ise päris tublid. Igal juhul oli Peetri kooli
250-meetrine ring kõikidele sobiva pikkusega.
Kui pika distantsi võib üks 3-aastane

mudilane joosta, kui tal jaks otsa ei saaks?
Seda on raske väga otseselt vastata, sest
pigem tikub kaduma nende huvi, mitte
jaks. Vaatan oma varsti kolmeseks saava
poja pealt, kes jookseb ära ka mitu täispikka 400-meetrist staadioniringi, kuid
vahepeal silitab ka möödaminevat kassi
või ronib raja kõrvale pandud torbikute
otsa, et näha, mis seal sees on, või põikab
kaugushüppekasti juurde liiva patsutama.
Meie jooksul olid eelmisel aastal noorimad aasta ja kahe kuused ning läbisid
250-meetrise ringi ilusasti.
Väikelapsed liiguvad päevas tavaliselt
üsna palju, kui keskmise lapse päevased
käigud kõik meetritesse liita, siis mitu
Peetri jooksu distantsi võib kokku tulla?
Seda on raske öelda, aga kindlasti on
tegemist mitme kilomeetriga. Teame
seda, et 6–12-aastased tüdrukud vajavad
12 000 sammu päevas ja sama vanad poisid 15 000 sammu, et püsida tervena ja
õiges kehakaalus. See on tüdrukutele ca 6
km ja poistele ca 7,5 km päevas. Nõutud
sammude arvu saavutamiseks peaksid
nad tegema Peetri kooli staadionil mitte
ühe, vaid vastavalt 24 ja 30 ringi.
Niisiis, igal juhul on vahva jooksuvõistlus hea lisavõimalus tekitada lastes ja
ka vanemates rohkem huvi spordi vastu.
Keegi ei vaidlusta, et sport on tervislik ja kasulik, aga paljud inimesed jäävad

iseendaga vaidles alla laiskusele. Kuidas
teha sport atraktiivseks lapsele nii, et ta
ise leiab, et peab spordiga tegelema?
Oluline on vanemate eeskuju ja spordi
väärtustamine. Kui ema ja isa regulaarselt
trennis käivad ja vahel lapsed ka kaasa
võtavad, seda suurema tõenäosusega saab
sport osaks ka laste elust. Lisaks ka vanemate huvi lapse sporditegevuse vastu, vanemate julgustus võistlustest osa võtma,
teinekord ka vajadusel lapse nädalavahetusel varem ülesajamine, et ta võistlustele
jõuaks. Oma rolli mängivad ka kehalise kasvatuse õpetajad, kes ise on hingelt
spordiinimesed ja lastele eeskujuks ning
seeläbi innustavad spordiga tegelema.
Pean oluliseks sedagi, et lastel lastakse areneda ja oma lemmikala leida. Paljudel juhtudel on näha, et varakult mingi
kindla ala trenni pandud lapsed jätavad
selle mõne aasta pärast pooleli, sest nad
on tüdinenud. Pigem on oluline katsetada erinevate aladega ning aidata areneda
üldfüüsiliselt, mille baasilt on lapsel ise
teadlikumas vanuses valida, mis alaga
ta rohkem soovib tegeleda. Tänapäeval
on ju valikuvõimalus ka oluliselt suurem
ning paljud noorte hulgas populaarsed
alad on kujunemas heaks aluseks regulaarsele sporditegevusele. Siia alla käib
näiteks meilgi Jüris populaarne BMX või
rulasport.
Hea motivaator on tunnustus ja palju
indu harjutamiseks annavad ka jõuproovid teiste omavanustega.
Millises vanuses lapsi ootate Peetri
lastejooksule?
Meil on jooksus kolm vanusegruppi:
kuni kolmesed, neljased-viiesed ja kuuesed-seitsmesed. Alustavad jooksudega
kõige nooremad juba kell 10 ning jätkavad vanuse kasvades. Jooks toimub Peetri
kooli staadionil 21. augustil.
Mis pisikesi jooksjaid peale spordi ees
ootab?
Lisaks ootavad neid batuudid ja väike
maius kõikidele jooksjatele. Parimatele
auhinnad.

Peetri jooks.
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Mis on noorte spordijuhendajana töötades olnud seni kõige keerulisem ja
miks?
Üks keerulisemaid teemasid on motivatsiooni leidmine laste hulgas. Palju on
muid ahvatlusi, millega on lihtsam aega
viita.

tasub teada

Fotoaparaat kaasa ja
loodusesse
Maavalla koda annab teada, et
algab hiite fotovõistlus.
Maavalla koda kuulutab välja fotovõistluse „Maavalla hiied 10224“. Neljandat korda toimuva võistlusega soovitakse
jäädvustada looduslike pühapaikade ilu ja
valu ning ühtlasi suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade väärtusi.
Hiied ja muud looduslikud pühapaigad on meie vanimad looduskaitsealad ja
pühamud. Seal on põimunud meie maa ja
rahva lugu ja vägi. Märkamist väärib seegi, kuidas inimene pühapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade
vaimus või hoopis teadmatult ja vääriti.
Võistlusel osalema on oodatud kõik
inimesed sõltumata vanusest. Pildil võivad olla ajaloolised looduslikud pühapaigad: hiied, üksikud pühad puud, allikad,
kivid ja ristipuud. Üles võib võtta pühapaika toodud ande ja raviesemeid, inimesi pühapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas
jm ajaloolisi tavasid järgimas. Kurvema
poole pealt võib pildile püüda pühapaigas

toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle
jälgi. Jäädvustatud paik või ese peab olema äratuntav.
Arvesse lähevad vaid .jpg-formaadis
digifotod, mille pikem külg on vähemalt 3000-piksline (noortel võib olla ka
2000-piksline). Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: autorinimi_pildinimi.laiend (näiteks: KaurKyyp_Hiiekivi1.
jpg). Iga osaleja võib saata kuni kümme
pilti. Võistlustöid saab üles laadida porikuu lõpuni (31.10) aadressil http://
www2.maavald.ee/pildid/?tee=upload
Peaauhinnale võistlevad kõik tööd.
Noorte (kuni 16-aastaste) peaauhinna paneb välja haridus- ja teadusministeerium.
Eriauhinnad antakse järgmistes rühmades: puu, kivi, veekogu, kaitstavad liigid,
annid, hiietavad ning hiie valu.
Muinsuskaitseamet paneb tänavu välja eriauhinna pildile, millel õpilane või
üliõpilane on jäädvustanud kultuurimälestisena kaitstava (muinsuskaitsealuse)
loodusliku pühapaiga.
Võistluse tulemused kuulutatakse välja
ja auhinnad antakse kätte 19. novembril.

Tantsuklubi
Royal alustab
uut hooaega
Tantsuõpetaja Eve Aunver tutvustab klubi tegevust.
Tantsuklubi Royal on Rae vallas tegutsenud üle kümne aasta. Tantsulaste
nimekirjas on tänaseks üle 75 lapse vanuses 3–17 aastat. Treeninghooaeg algab
septembris ja lõpeb juuni alguses. Võistlevad lapsed treenivad neli korda nädalas
ja osalevad ligi 15 võistlusel aastas. Suvine
treeninglaager toimub traditsiooniliselt
Rõuges, Ööbikuoru kõrval. Lisaks esineme erinevatel üritustel Eestis ja välismaal.
2012. aasta kevadel oodatakse meid esinema Inglismaale Leicesteri väliseestlaste
keskusesse.
Seltskonnatantsu treeningud täiskasvanutele toimuvad kolmapäeva õhtuti
Rae kultuurikeskuse suures saalis oktoobrist aprillini. Meil on ilusad ja viisakad
lapsed, kes armastavad sportlikku eluviisi
ja ilusat muusikat!
Rohkem infot meie kodulehel
www.tkroyal.ee. Tantsuõpetaja Eve Aunver.

Rae vallas tasub otsida looduslikke pühapaiku pea igast külast. Tuntumad
objektid on Assaku nõiakivi, Lehmja-Loo tarandkalmed, Lehmja Tohtrikivi ja
Lehmja tammik.
Väike teejuht hiite juurde
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=2701&op=lugu

Tantsuklubi
Royal 8-aastased tantsijad
Silver ja Marleen.

Huvialakool annab teada

Vastuvõtukatsed

Lehmja tammiku iidsed puud on nagu kunstiteosed, tammik on tuntumaid pühapaiku Rae vallas.

toimuvad neljapäeval,
25. augustil kell 15
Jüri gümnaasiumi
kooriklassis.
Ette valmistada ühe laulu
saateta laulmine.
Info: http://huvikool.rae.ee/
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Peetri küla esmamainimise
380. aastapäevale pühendatud

PEETRI KÜLAPÄEV
27. augustil

10.00 laat Peetri pargis
20.00 tasuta kontsert kelgumäel
Päeva sisse mahuvad veel batuudilinnak
lastele, malesimultaan, kohalikud ja kaugemad
esinejad, mälestuskivi avamine, heategevuslik
õnneloos, söögid-joogid, ÜLLATUSED.
Täpsemalt vaata
www.peetri.ee

TULE SÜNNIPÄEVALE!
Lagedi keskusehoone saab 24. augustil 5-aastaseks
Raamatukogu pakub oma külastajatele kooki ja kohvi

Lastejooksud
Peetri külas
Ootame kõiki lapsi lastejooksudele
21. augustil kell 10.00
Peetri kooli staadionil.
Vanusegrupid:
1-3 aastat, 4-5 aastat ja 6-7 aastat
Distants: 1 staadioniring = 250 m
Kõikidele lõpetajatele diplomid ja
auhinnad.
Osavõtt TASUTA
Registreerimine lõpeb
21.08.2011 kell 9.45

Eelregistreerimine: www.lastejooks.ee
urmas.poldre@jyri.edu.ee tel: 51 32 072
NB! Eelregistreeruda saab kuni 20.08.2011 kella 18.00-ni
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Eesti taasiseseisvumise
20. aastapäeva eri

Rae valla kooride laulupäev:
„Laulud vabaduses“
Eesti vabadusvõitluse muuseumis
Külma pargis Lagedil
20. augustil kell 16
Ennast teevad kuuldavaks:
lauluansambel Lustilised
Jüri perekoor
Rrae kammerkoor
Lagedi segakoor
Patika laulukollektiiv
lauluansambel Kuldne Õhtupäike
Tule sinagi koos perega kuulama ja
nautima ilusat laulupäeva, osavõtt on prii
Päeva lõpetab ühedkooride võimas
kooskõla

kogukonnaelu

Rae vallas tegutseb tipptasemel rahvatantsuõpetaja
Linda Pihu on pannud tantsima ka
karujalad ja tema osa tema õpilasi õpetavad juba ise rahvatantsu. Nüüd on Linda
silma jäänud ka rahvatantsu korüfeedele
ning tänavusel laste ja noorte tantsu- ja
laulupeol anti Lindale üle kõrgeim tunnustus, mis rahvatantsu vallas võib väikses Eestis saada.
Rae valla rahvatantsuõpetaja kuulutati
Niina ja Alfred Raadiku stipendiumi vääriliseks. Linda meenutab, et sel hetkel, mil
tuhandete tantsijate ja lauljate ees tema
nimi välja hõigati, seisis ta nagu soolasammas. „Ütlesin, et see ei ole võimalik,“
meenutab Linda.
Tunnustust igatseb iga inimene, kes

midagi head korda saadab. Linda arvates
on Eestis palju tublisid rahvatantsuõpetajaid, kuid märgatakse väheseid.
Rae valla tipptasemel tantsuõpetaja on
õpetanud rahvatantsu järjepidevalt alates
1991. aastast. Praegu juhendab Linda Jüri
gümnaasiumis ja Rae kultuurikeskuses
kuut rahvatantsurühma nii lastele kui ka
täiskasvanutele. Algklasside õpetaja kasvatustöö metoodiku diplomi kõrval on
rahvatants tema teine eriala ning sel alal
tegutsemine muudab Linda õnnelikuks.
Jätkuks vaid võimalusi õpetada noortele rahvatantsu, sellest julgeb Linda unistada valjuhäälselt.
RS

Linda Pihu sai
Niina ja Alfred
Raadiku rahvatantsuõpetaja
stipendiumi.

Lagedi alevik sai uue külavanema Oli tegus
kandidatuuri taandasid. Kolmandaks on
mul töökogemus – eelmine töökoht oli
külamaja juhataja, sealgi tuli üritusi korraldada ja külaelu edendada.

malevasuvi

Missugune paistab teile praegune
Lagedi teiste Harjumaa alevike kõrval?
Millised on Lagedi tugevused ja millised
nõrkused?
Seda, milline Lagedi teiste Harjumaa
alevike kõrval paistab, ei oska öelda. Ei
ole kursis teiste alevike olukorraga. Lagedi tugevuseks ja ka nõrkuseks on linna
lähedus.

Lagedi uus külavanem Tea Sõlg.

Uus külavanem Tea Sõlg äratab
ellu masu ajal soiku jäänud üritused.
Kui palju võttis aega otsusele jõudmine
lubada seada üles oma kandidatuur Lagedi aleviku vanemaks?
Ettepanek tehti kolm nädalat enne
üldkoosolekut. Pidasin endaga pikalt aru.
Kuna esimene aleviku vanem Kai Lasn on
teinud ära suure töö aleviku elu edendamisel, siis ma kahtlesin, kas ma ikka olen
vääriline mantlipärija. Liitsin plussid ja
miinused kokku ja andsin nõusoleku
päev enne koosolekut. Esiteks olin nõus
sellepärast, et õigustada nende inimeste
usaldust, kes mulle selle ettepaneku tegid. Teiseks sellepärast, et aleviku elanikel
oleks valikuvõimalust, keda vanemaks valida. Esitati veel kaks kandidaati, kes oma

Kui palju võib muuta aleviku vanemaks
olemine teie isiklikku või pereelu?
Isiklikku elu aleviku vanemaks olemine palju ei muuda. Lapsed on juba täiskasvanud ja kodust välja lennanud. Tuleb
teha lihtsalt valikud ja oma tegemised
pikemalt ette planeerida. Hea organiseerimisega ei jää ükski tegemine tegemata.
Millised on teie sihid aleviku vanemaks olles?
Olen elanud Lagedil kolm aastat. Selle ajaga olen seoses oma tööga Lagedi
raamatukogus kokku puutunud paljude
inimestega, nende murede ja rõõmudega. Jätkan Kai alustatud ettevõtmistega
ja tahan uuesti ellu äratada üritused, mis
masu ajal soiku jäid. On ka uusi mõtteid,
mida praegu veel ei avalikustaks. Tahan
tänada Lagedi aleviku eestseisust, kes on
mind kõige toimuvaga kurssi viinud. Kui
kellelgi on häid ideid või kui keegi tahab
oma oskusi teistega jagada, siis alates
septembrist saab minuga kohtuda Lagedi raamatukogus. Arutame läbi ja teeme
teoks.

Rae vallas said noored tööd mitme asutuse
juures. Peetri lasteaia liivakastid said malevlaste abiga kenasti täidetud.
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Juubelikingitus Lagedile oli meeleolukas
etendus Lagedi rahvalt
võib saavutada, on oma kodukoha rahva lugupidamine.
Tugevnes usk, et Tartu Ülikool
andis aastate eest hea ajalooalase hariduse.
Liisi Vesselov: See etendus
andis mulle jõudu jätkata ja
rahulolutunde, et ma teen õiget asja.

Noor ja särtsakas Liisi Vesselov andis elu tekstile, mille
autoriks Rae valla aukodanik
Sven-Allan Sagris, ning koostöös
Lagedi väikeste ja suurte lauljate,
tantsijatega ja näitlejatega sündis etendus „Lagedi 770“. Kuidas
jäid ettevõtmisega rahule teksti
autor ja lavastaja?
Milline oli teie jaoks kõige emotsionaalsem hetk?
Sven-Allan Sagris: Minu jaoks osutus
kõige emotsionaalsemaks Lagedi segakoori ja koolikoori ühiselt esitatud laul
„Mis maa see on?“ (dirigent Silja Tammeleht). See Siiri Sisaski ja Peeter Volkonski
ühistööna valminud laul tõstatas hetkega
minu ette rea küsimusi. Kus maailmas on
maa suvel kõige rohelisem? Kus on lumi
talvel nii puhas ja valge? Kus maa ei värise ega purska tuld? Kus ainult iga kümnes pere armastab oma maa lippu? Kus
juuakse Euroopa Liidus ühes peres kõige
rohkem viina? Kus 60% peredest ei ole
seaduslikus abielus? Kus haritud noored
jooksevad raha järele ükskõik millisele
maale? Kahjuks sai väga armsalt esitatud
laul otsa ja uus tegevus tuli peale.
Liisi Vesselov: Kõige emotsionaalsem
hetk etenduses oli minu jaoks lõpp, siis,
kui see kõik läbi sai. Kui ma autorile SvenAllan Sagrisele omalt poolt tänusõnad
edasi sain öelda, vallandusid mul suurest
tänutundest ka rõõmupisarad.
Mida andis teile endale etendus?
Sven-Allan Sagris: Näidendi teksti kirjutamine ja selle suurepärane lavastamine
Liisi Vesselovi poolt andis usku, et ka kõrges eas pole miski võimatu ja parim, mis
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Kes pärast etendust kõnetas teid esimesena ja mida ta
ütles?
Sven-Allan Sagris: Esimesena surus kätt tuntud poliitik-patrioot Trivimi Velliste ja
avaldas lugupidamist, et meil
kogu Lagedi rahva ühistööna (üle 70 tegelase) õnnestus anda illustreeritud ülevaade meie väikerahva võitluslikust ajaloost.
Liisi Vesselov: Kes mind pärast etendust esimesena kõnetas, mulle kahjuks ei
meenu. Küll aga tean kindlalt, et pärast
esimest vaatust, kui ma laulmast tulin, oli
mu teele ennast meelega sättinud minu
ema, kes kallistas mind kõvasti. Kui ma
sellele etenduse päevale tagasi mõtlen, siis
tegelikult ei meenu mulle ühtegi lauset,
mis keegi enne või pärast etendust ütles.
Aga väga selgelt on meeles inimeste naeratavad näod ja see positiivne tunne, mis
mind valdas terve selle etendusega tegelemise aja.

Mariina Paesalu meenutab
vabaõhuetendust “Lagedi läbi
seitsme sajandi”
Lagedi aastapäeva tähistamise kulminatsiooniks oli kindlasti paaritunnine
vabaõhuetendus „Lagedi läbi seitsme sajandi“, mis toimus 18. juuni õhtul Külma
pargis Eesti vabadusvõitluse muuseumi
territooriumil. Etenduse stsenaariumi
autor oli Sven-Allan Sagris, Lagedi kooli
kauaaegne direktor, lavastaja Lagedi kooli
huvijuht Liisi Vesselov, laulukoore dirigeeris Lagedi kooli muusikaõpetaja Silja
Tammeleht. Etenduses mängis, laulis ja
tantsis kokku 75 inimest – Lagedi kooli
praegused ja endised õpilased, õpetajad
ning paljud Lagedi ja ümberkaudsete külade aktiivsed elanikud.
Stsenarist Sven-Allan Sagris, kes ise
ka etenduses kaasa mängis, kehastades
ühes vaatuses Konstantin Pätsi, teises
koolidirektorit, kõneles etenduse kohta
järgmist: „Küll Liisiga on hea koostööd
teha! Kui teda poleks olnud, siis ma vist

ei olekski seda lugu ette võtnud. Liisil on
eriline anne teha suuri asju, kuhu kaasatakse palju osalisi. Lapsed olid väga tublid ja täiskasvanud samuti. Kuuno Kasak
aitas kõik erinevad osad sujuvalt ühendada. Tore oli, et palju rahvast tuli vaatama.
Tõrsi muuseum oli selle etenduse jaoks
sobivaim paik – nii ümbruse kui rekvisiitide poolest. Ka suured teatrid võiksid siia
tulla oma vabaõhuetendusi andma.“
Lavastaja Liisi Vesselov ütles nõnda:
„Laenatud tehnika vedas mõnevõrra alt.
Oli esimene kord niisugust vabaõhuetendust teha ja ei teadnud, kuidas välja võib
tulla. Proovides sujus kõik viperusteta,
kuid kuna publikut oli väga palju, tekkis
leviga raskusi. Aga etenduses osalejad
tegutsesid vapralt ja publik (arvatavalt
mitusada inimest!) oli sõbralik ning elas
toimuvale kaasa. See õhtu ühendas rahvast. Oli hea ja helge tunne. Tänan kõiki
esinejaid. Samuti tänan kõiki inimesi,
kes etendusele kaasa aitasid – tehnika
eest hoolitsejaid, Tõrsi peret, kes andis
etenduse jaoks muuseumi territooriumi
ning aitas veel mitmel viisil, Nuhja talli
omanikku, kes andis etenduse jaoks oma
hobused, Marju Lutti, kes Lagedi juubeli
jaoks projekti kirjutas, aidates ka etenduse jaoks raha hankida.
Tekkis mõte asutada Lagedile täiskasvanute näitering ja järgmisel aastal tulla
välja uue vabaõhuetendusega, kus mängiksid nii lapsed kui täiskasvanud.“
Mariina Paesalu
Lagedi põhikooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja
Lavastaja Liisi Vesselov ja
Sven-Allan Sagris.
Foto: Peeter Böckler
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Palju õnne, Vaida alevik,
770. aastapäeva puhul
Vaida aleviku rahvas tähistas
oma kodupaiga esmamainimise
770. aastapäeva juuli alguses.
Päev oli üritusi täis ja Reet Raudkepi eestvedamisel said kõik
kaasa elada Vaida laste tantsutruppidele, kuulata muusikalist
kollektiivi Murukannike, osaleda
võrkpalliturniiril, vaadata filme
Vaida ajaloost ning fotonäitust
„Mälestusi täis on atmosfäär“,
raamatukogus ootas ajaloohuvilisi näitus „Vaida läbi aegade“.
Kui lihtne on rahvast üritusele meelitada?
Raske on, reklaamiga tuleb vaeva
näha. Hästi tehtud üritus on rahva kohale
meelitajaks järgmisele üritusele.
Kui palju teab Vaida inimene Vaida ajaloost?
Mitte väga palju. Uuritud on Vaida
kooli ja Vaida sovhoosi ajalugu. Teatakse
midagi Vaida mõisast. Ülejäänu vajab veel
põhjalikku uurimist ja tutvustamist. Eriti
põnev on teada saada, kus asuvad Vaida
kalmed.

Vaida neiu Marii Rein ja vanim elanik Olga Tšegodajeva.

Mis õnnestus Vaida 770.
aastapäeva
tähistamisel
väga hästi?
Kõik õnnestus. Isegi ilm
soosis. Parim oli korraldustoimkonna hea koostöö.
Suur tänu Ardile, Sirlile,
Kristiinale, Peetrile, Martinile, kahele Margusele,
Kaiale, Urmasele, MTÜ
Vaida Alevikuseltsile, kõigile
esinejatele ja üritusel osalejatele.
Ühe ürituse organiseerimine võtab aega ja energiat.
Teie, Reet, organiseerisite
Vaida 770 tähistamist põhitöö ja veel paljude muude
tegemiste kõrvalt, mida see
teile annab?
2009. aasta septembris
käisin esimest korda välja
mõtte tähistada Vaida 770.
aastapäeva. Mõttega tuldi kaasa, nii see tehtud sai.
Üksinda sellise ürituse organiseerimine ja korraldamine ei ole mõeldav, see on
meeskonnatöö. Mulle andis
see teadmise inimeste huvist
oma kodukoha ajaloo vastu,

oma juurte juurde tulemise. Ehk ka julgustust jätkata ajalooliste materjalide kogumist, mõne konkreetse
sündmuse või objekti põhjalikuma uurimise alustamist. (Loe lk 22 pikemalt Vaida esmamainimise tähistamisest.)

Lustilised Loksal lustimas

Meie Lustilised
tuulisel lustipeol
Eesti põhjapoolseimas linnas
Loksal 18. juunil.
Foto: Tiiu Võsu
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Küladepäeva tähistamine
30. juulil toimus taas kord Rae valla külade päev. Iga küla pidi välja panema oma meeskonna ja saatma selle teiste külade rahvaga
jõudu katsuma. Kõige suurema meeskonnaga oli väljas Vaida alevik ning see paistis välja ka punktidest, sest Vaida kogus kõige suurema
summa. Vaidale ja Vaskjala meeskond noppisid punktiarvestuses vastavalt teise ja kolmanda tulemuse. Tublid punktikogujad olid aga
kõik külad.
   Rae valla külade päeva
programm oli tihe. Toimus mitmesuguseid võistlusi, mis kõik olid ühtmoodi
meeleolukad.

Kes tahtis, sai proovida, mis tunne
on olla tagurpidi autos.


 Külade meeskondade valmistatud
omavalmistatud sõidukid meelitasid ligi
palju uudistajaid.

 Tõeline meeste katsumus oli
võistlus nimega „Tõeline vedamine“.
  Nalja jagus nii tegijatele kui
pealtvaatajatele, eriti lõbus oli mäest allasõit
omavalmistatud sõidukiga.

Foto: Neil Savi
 Vihmane ilm tegi mäest vahva liuraja, kus
lapsed said lustida tunde.

 Vallavanem Veigo
Gutmann
riputas
uutele külavanematele
kaela auraha.
Foto: Neil Savi
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Rae valla sünnipäevatordile saab
panna kakskümmend küünalt
Rae vallavolikogu eelkäija oli
Sommerlingi küla rahvasaadikute
nõukogu. 1990. aasta 2. jaanuaril
otsustati külanõukogu esimeheks valida Rein Poolak, kellest
sai 11. juulil 1991 vallavanem.
Mis elu elati 20 aastat tagasi Rae vallas?
Ükski päev ei sarnanenud eelmisega,
sest infot, kuidas jõuda Euroopa elustandardi ja elulaadi juurde, tuli sisse justkui
laviinina nii uksest kui aknast.
Kui vald moodustati ja vallavanem
ametisse kinnitati, siis Poolaku meenutuste järgi ei olnud mitte kedagi, kes oleks
teadnud, kuidas vallamaja juhtimine käib.
Poolaku alluvuses töötas kümme vallaametnikku.
Valla varanduse nimekiri oli toona
samuti lühike. Näiteks polnud vallal haridusasutusi, sest need kuulusid riigile.
1991. aasta 17. detsembril võttis vald üle

koolid ja lasteaiad. 2011.
aastal on lasteaedasid vallas rohkem kui 20 aasta
eest. Tänavu sügisel avatakse uued lasteaiarühmad
veel Assakul, endise Lehmja kooli majas. Vallale kuulusid raamatukogud Jüris,
Vaidas ja Lagedil.
Praegu on vald mitu
korda rikkam ettevõtete
poolest. 20 aastat tagasi
tegutses vallas alla kümne
ettevõtte, nüüd juba mitusada. Rikkam on vald ka
sotsiaal- ja kultuuriasutuste poolest. Valla ülal pidada on hooldekodu, Rae
huvialakool, spordikeskus
ning lisaks AS Elveso.
Rae valla kõige suurem
hüpe rikastumisel on toimunud rahvaarvus. 1991. aastal elas vallas 6900 inimest,
aga 2011. aasta 1. juulil 13 055 inimest.

Rae vallavalitsuse esimese koosseisu
mehed Rein Poolak, Arvo Neimar ja Kaido
Pihlakas.

  Rae vald tähistas 11. juulil 20. aastapäeva. Päev algas kohvihommikuga vallamaja õues. Vallavanem Veigo Gutmann pakkus kõigile
kohvi kõrvale vallamaja rahva küpsetatud kooke.

 Hommikukohvile tuli ligikaudu
sada inimest, nende
hulgas tegusad
prouad Varje
Malsroos ja Elvira
Luur.

 Hommikukohvi
kõrvale sai tutvuda
valla lähiajalooga.

august 2011 · Rae Sõnumid

15

kultuurielu

16

 Pärastlõunal kogunesid külalised Rae
hooldekodu ette, mis
20 aasta eest tegutses
vallamajana.

 Meeleolu aitasid luua Rae valla muusikud Katri Kaasik ja
Toomas Kodumäe.


Rae valla sünnipäevatort maitses hästi. Foto: Neil Savi

 Volikogu esimees Agu Laius nautis koos teistega tähtpäeva
tähistamist ning klaasikest karastavat suvejooki.
 Rae valla tegusad inimesed Rein Karm, Helin Kangur ja Reet
Raudkepp aastapäeva vastuvõtul Rae hooldekodu juures.
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 Vallavanem Veigo Gutmann ja Rae valla esimene vallavanem Rein Poolak heiskasid pidulikult
valla lipu. Foto: Neil Savi

hariduselu

Jüri gümnaasiumi loodusrada ehk Tarkuse allee
21. aprillil, 29. lennu lõpukella päeval
oli Jüri gümnaasiumis väikest viisi ajalooline hetk, kui oma lennu puu istutamisega
tegi 29. lend algust Tarkuse allee rajamisega.
Selle ettevõtmise ametlik nimetus on
küll Jüri gümnaasiumi loodusrada, aga
meil isekeskis on see saanud nime Tarkuse allee.
Idee pärineb vilistlaskogult ning selle raames on plaanis rajada kooli territooriumil olevale jalg- ja kergliiklusteele
kodumaal enim esinevatest taimedest
õpperada. Iga taim saaks infotahvli koos
nime (sh ladinakeelne ning folkloorne nimetus) ja lühiinfoga.
Jüri gümnaasiumi huvijuht
Kaidi Laidvee

Jüri gümnaasiumi õpilased ja õpetajad pärast Tarkuse allee rajamise algust.

Rae valla
koolide
avaaktused
Lagedi põhikooli

avaaktus algab 1. septembril kell 10
Täpsem info http://www.lagedi.edu.ee/
•

Vaida põhikooli

avaaktus algab 1. septembril kell 10
Täpsem info http://www.vaida.edu.ee/
•

Jüri gümnaasiumis avaaktused

2.–11. klasside aktus algab kell 10
Ilusa ilma korral ujula ja söökla vahelises
siseõues, vihma korral võimlas.
Järgnevad klassijuhatajatunnid
1. ja 12. klasside aktus algab aulas kell 12
Järgnevad klassijuhatajatunnid
Täpsem info: www.jyri.edu.ee
•

Peetri lasteaed-põhikool

2.–7. klasside avaaktus algab kell 10
1. klasside avaaktus algab kell 12
täpsem info www.peetri.edu.ee

Õpikute ja töövihikute väljastamine
Jüri gümnaasiumis 2011/2012. õa
Iga õpilane (või lapsevanem) laenutab õpikud
õppekirjanduse kogust individuaalselt.
1.–9. klasside õpilastele on õpikud ja töövihikud tasuta.
10.–12. klassi õpilastele on õpikud tasuta.
10.–12. klasside õpilastele esitatakse arve töövihikute eest
tasumiseks kolmandal koolinädalal (12.–16. sept).
Tasumise tähtaeg on 1. oktoober.
1. klassile annab õpikud, töövihikud ja tööraamatud
klassijuhataja 1. septembril.
15. august	Kl 9–15
16. august	Kl 9–15
17. august	Kl 9–15
18. august	Kl 9–15
19. august	Kl 9–15
22. august	Kl 9–15
23. august	Kl 9–15
24. august	Kl 9–15
25. august	Kl 9–15
26. august	Kl 9–15
29. august	Kl 9–15

2. klass
3. klass
4. klass
5. klass
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass
10. klass
11. klass
12. klass

Palun õpikute ja töövihikute väljastamise ajast
täpselt kinni pidada!
Õpikute laenutamine toimub Jüri raamatukogu
lugejakaardi esitamisel!
Info tel 622 4214
e-post: rauno.vimberg@jyri.edu.ee

august 2011 · Rae Sõnumid

17

18

spordielu

Rae valla kõige sportlikum abiturient
elab olümpiamängude nimel
Ema lihtsalt pakkus, kas tahaksid trenni
minna, et tuttavate lapsed käivad. Mõtlesin, et
võiks proovida.

Millised su lähima aja plaanid on?
Plaanin pärast gümnaasiumi lõpetamist minna Tartu Ülikooli ja seal treeneri
juurde, Tartu akadeemilise spordiklubi
treeneri juurde.

Milline tulemus sulle
endale kõige enam on
rahuldust pakkunud?
Sel aastal tõin Eesti
meistrivõistlustelt kaks
medalit ja ma olen sellega väga rahul. Minu alad
on tõkkejooks ja kaugushüpe.

Õppima plaanid minna kehakultuuri?
Ei, kindlasti mitte, neid on liiga palju
Eestis. Tahan õppida füsioteraapiat, sest
olen väga palju traumasid üle elanud ja
tahaks teisi ka aidata.

Milline suhtumine on
su eakaaslastel sporti?
Ei taheta eriti teha
seda sporti. Arvatakse, et
see on nii raske ja minnakse lihtsama vastupanu teed, kui ei pea mitte
midagi tegema.
Miks see mitte midagi
tegemine võib hea olla?
Ma isegi ei tea, noored on nii laisaks läinud.
Teine asi on see, et minu
eas on keha palju muutunud ja seda ei suuda
paljud minuealised üle
elada ning lihtsam on
spordist ära minna, kui
muutustega toime tulla.

Anastasia Gorhova läheb 1. septembril 12. klassi. Jüri gümnaasiumi neiut
ootab ees aasta, millest paljud tema eakaaslased ei taha isegi und näha. Iga päev
pärast tunde ootab Anastasiat treener,
kes garanteerib neiule korraliku sportliku
soorituse ning enne kella kümmet õhtul
Anastasia koju ei jõua. Kuid neiu ei unistagi teistsugusest elust, sest eesmärk on
jõuda olümpiamängudele.
Mis spordiga sa tegeled?
Tegelen kergejõustikuga.
Kus sa selle spordipisiku said?
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Kas su sõbrannad on ka sportlikud?
Mul sõbrannasid ei ole, mul on trennikaaslased. Mul ei ole eriti aega. Minu tavaline päev on selline, et hommikul lähen
kooli, pärast kooli otse trenni ja sealt koju
õhtul hilja. Kui jõuan, siis õpin, aga üldiselt üritan kooli ajal midagi ära teha või
õpin hommikul. Nädalavahetustel istun
terve päev kodus, kui mul pole otsest asja
kuhugi minna. Ma puhkan, ma ei jaksa
midagi teha.
Nüüd lähed 12. klassi, mis tundega
lähed?
Ootan huviga, mis hakkab toimuma.
RS

Kuidas sina oled end
motiveerinud?
Mul on olnud tõusud ja mõõnad, aga ikka
peab eesmärk olema,
muidu ei saa midagi.
Milline on sinu eesmärk?
Minu eesmärk on tegelikult väga naljakas, minu jaoks ka üsna võimatu, aga ma
ikka üritan. Tahaks kunagi olümpiamängudele jõuda.
Mis tundega lähed trenni? Kas sa sunnid end või ootad minekut?
Vahel on mul selline tunne, et ei jaksa
enam trennis käia, siis lähen nagu automaatselt trenni, sest see on nii sisse harjunud juba. Vahel tunnen, et ma tahan
trenni minna ja tahan trenni teha.

Eesti spordi tulevikulootus, sihikindel Anastasia.

spordielu

Rae vald kerkis Eestimaa suvemängudel viiendaks
Urmas Põldre võttis koos sportlike Rae valla elanikega osa 13.
Eestimaa suvemängudest, mis
toimusid Rakveres, ja sai palju
positiivseid elamusi, sest raekad
olid heas sportlikus vormis.
Kolmel päeval katsuti valdade arvestuses jõudu kaheksal alal: kergejõustikus,
meeste ja naiste võrkpallis, jalgrattakrossis, orienteerumises, jahilaskmises, mälumängus ja köieveos. Rae vald tõusis nelja
aasta taguselt neljandast kümnest koguni
viiendaks. Silma paistsid Rae valla võistkonnad, kes saavutasid kergejõustikus 2.
koha, jahilaskmises 3. koha, naiste võrkpallis 7., jalgrattakrossis 15. ja orienteerumises 10. koha.
Kergejõustikus saavutati kaks esikohta: mehed veteranid 40+ vanuseklassis
Andrus Konks ja mehed veteranid 50+
vanuseklassis Uno Roosileht kaugushüppes. Edukaim võistleja kergejõustikus oli naised 35+ vanuseklassis võistlev
Mari Piir, kes osales kuuel alal ja jõudis
kolmel korral poodiumile: teisele kohale
400 meetri jooksus ning kolmandale 100
meetri jooksus ja kaugushüppes. Allakirjutanu saavutas kaks auhinnalist kohta,
olles teine 800 meetri jooksus ja kolmas
3000 meetri jooksus mehed 40+ vanuseklassis. Enn Sapp oli mehed 50+ kolmas

Võistlusnumber 106 all sõitnud Eero Kiskonen tuli rattakrossis II kohale.

kuulitõukes ja Kalle Suurekivi mehed
50+ kolmas odaviskes.
Mängude olulisust näitab ka see, et
vallavanemgi osales valla tiimis kuulitõuke- ja kettaheitevõistlusel.
Tihedas konkurentsis said hinnatavad
esikuuikukohad ka meie järgmise spordipõlvkonna tähed Hanna-Friida Konks,

Helen Loik ja Kelly Vainlo.
Jalgrattakrossis saavutas Eero Kiskonen 2. koha mehed 40+ vanuseklassis,
hästi sõitsid ka noorteklassis Kelly ja Keijo Kalm.
Urmas Põldre

Jüri gümnaasium valmistub uueks spordiaastaks
Jüri gümnaasiumi 2010/2011.
õppeaasta möödus sportlikult.
Osaleti paljudel koolivälistel
võistlustel ning toodi rikkalikult
esikolmikukohti, näiteks rahvusvahelistel Alfa sisesõudmise
võitlustelt, kust saadi kolm medalikohta, jalgpallis võitsid 6.–7.
klassi poisid Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused, sama
vanusegrupi poisid tulid Harjumaa meistriks suusatamises.
Osaleti nii pikkades, kogu kooliaastat
läbivates võistlussarjades, nagu „Harjumaa TV 10 olümpiastarti“, teist korda ka
vabariiklikul „TV 10 olümpiastarti“ võist-

lusel, kui ka võeti omavahel mõõtu ülekoolilises kompleksarvestuses. Ülekoolilises arvestuses olid oma vanusegruppides
parimad 11.r, 8.h, 5.b, 4.a, 3.c, 2.a ja 1.c.
Häid tulemusi näitasid meie õpilased
ka võistlustel väljaspool koolisporti, näiteks Britt Maiste 6.a klassist tuli omavanuste tütarlaste Eesti meistriks judos.
Omavanuste seas pedaalivad vabariigis
pidevalt esikolmikus Kelly Kalm 7.h,
Siim Kiskonen 7.a ja Kristin Rõžko
8.r klassist. Silmatorkavalt on esinenud
abiturient Robert Veskus ja meie ühe
tunnustatuma ladina tantsude staari
Eduard Korotini sõnul tulevikutäht
Robin Alexander Veskus 5.a klassist.
Kooli rekordeid uuendati sel õppeaastal seitse korda. Balti noorte talvistel mitmevõistlustel püstitas Anastasia
Gorhova 11.r klassist kooli rekordid 60

m tõkkejooksus tulemusega 9,31 ja 800
m jooksus ajaga 2.29,26. Audentese jõuluvõistlusel kergejõustikus püstitas Helen
Loik 10.r klassist tüdrukute A-klassi 60
m jooksus uue kooli rekordi 8,17. Vabariiklikul teise liiga koolide kergejõustiku meistrivõistlustel püstitas Anastasia
Gorhova 100 m jooksus uue rekordi tulemusega 13,32. Balti matšil kergejõustiku
mitmevõistluses juunioride ja A-klassile püstitas A-klassis kaks kooli rekordit
Helen Loik – kuulitõukes tulemusega
9.89 ja 200 m jooksus tulemusega 27,54.
Ka kettaheites püstitas Helen Loik uue
kooli rekordi tulemusega 24,57.
Urmas Põldre
spordijuht
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Lillede kinkimine teenis kiiduaplausi
Selleks korraks on lõppenud
lauluteatri Perekrjostok noortestuudio kontsertsessioon, millest
kirjutab ürituse juht Aleksandra
Solovjova-Kull.
Viisime läbi kontserdi „Kinkige teistele lilli“ Selma kohvikus, kus publikuks
olid kohalikud emad, vanaemad ja lapsed
erinevas vanuses. Enne kontserdi algust
vaadati Aleksandra Solovjova koostatud
fotonäitust „Minu neljajalgsed sõbradloomad 30 aasta jooksul“. Solovjova on
senini tegelenud ka aleviku loomade kaitsega. Sellisel näitusel on suur kasvatuslik
eesmärk ja õpetab lapsi kasse-koeri armastama. Nii polnud eriti imelik, et nähes
loomakeste armsaid pilte, taheti ka endale
koju mõnd sellist.
Pärast seda algas kontsert ja publik sai
koos kontserdi vaatamisega ka laudadele
asetatud maiustusi. Algul Solovjova õnnitles publikut suve alguse puhul ja esitas
omaloodud suveluulet.
Meie kontsertide alalised esinejad Angelina ja Oskar Koch, Jevgenia Grigorjeva, Diana Maslova ja kõige väiksem,
6-aastane Aljonuška Koch esitasid laule,
lugesid luuletusi ning Diana ja Angelina
näitasid publikule uusi estraaditantse,
mida olid õppinud Tallinna stuudios Todes. Oskar esitas akordionil palju muusikapalu, nende seas ka omaloodud „Suve
valsi“. Suurimaid kiiduavaldusi said Angelina ja Jevgenia, kes esitasid muusikalise kompositsiooni „Kuninga ja Andželina
duett“ ilusates 19. sajandi kostüümides.
Neid kutsuti mitu korda tagasi, kuna nad
laulsid ja tantsisid nagu ehtsad kuningas
ja printsess. Selle numbri mõtlesid nad

koos Aleksandra Solovjovaga ise välja.
Kontsert kestis üle kahe tunni, kuid
keegi ei väsinud ega lahkunud. Paar päeva hiljem sõitsid meie kõige aktiivsemad
lapsed-artistid koos Aleksandra Solovjova, Jevgenia Grigorjeva ema ning Angelina vanaemaga Tallinna Noortepäevale.
Seal olid nad ühtaegu nii publik kui ka
osavõtjad.
Kõigepealt tutvustati kohalviibijatele
džässmuusikat. Väga hästi esines džässansambel ja näidati ka slaide džäss-muusikast 20. sajandi algul. Siis tutvustas
Tallinna Vene Teatri näitleja Aleksander
Ivaškevitš stepptantsu ja kutsus soovijaid
seda õppima. Kui kõige julgemad proovisid seda laval tantsida, siis saalis istujad
lõid neile takti igasuguste erinevate löökriistadega. Oli huvitav ja lõbus. Lõpuks

näitas artist oma õpilastega džässansambli saatel, kuidas tantsitakse tõelist tapdance’i. Teises ruumis õpetati soovijatele
igasugust käsitööd.
Noortepäevade külastamine oli mõeldud meie noorte artistide premeerimiseks
nende aktiivse töö eest kultuuri edendamisel meie alevikus.
Tahame tänada meie abistamise eest
lastevanemaid Ljudmilla ja Gabriel Kochi, Anna Grigorjevat, Maria Afanasjevat ning kohalikku perenaist Selma Kochi, kes eraldas meile ruumid. Tahame eriti
tänada Rae vallavalitsust meile osutatud
materiaalse abi eest, mille eest saime need
üritused edukalt läbi viia.
Aleksandra
Solovjova-Kull

Võrumaal käidi õppimas
Põhja-Harju Koostöökogu, mis
ühendab Viimsi, Jõelähtme ja Rae
valda, tegi kahepäevase õppe- ja
koolitusreisi Võrumaale.
Eesmärk oli vaadata, kuidas võrokesed
on osanud taotleda maaelu edendamiseks
mõeldud Euroopa Liidu raha, mida jagatakse Leaderi nime all, ja seda raha ka
hästi ära kasutada.
Võrumaa
talupidajad-toidutootjad
on moodustanud ühenduse Uma Mekk.
„Eesmärk on toetada oma ettevõtjaid ja
toita oma lapsi – ka koolilapsi – kohaliku
toiduga,“ rääkis Uma Meki eestvedaja Ave
Tamra. Korraldatakse laatu ja koolitusi,
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suurt tähelepanu pööratakse turundusele
ja tootearendusele. Uma Mekiga on seotud 55 talu. Uma Mekk on kohaliku toidu
kaubamärk, mida annab välja MTÜ Võrumaa Partnerluskogu.
Vaadatud said Võrumaa Partnerluskogu uued objektid: Adrenalin Arena, mis
on Euroopa suurim sisemotokrossirada, uhiuus värskusest lõhnav Vastseliina
noortekeskus ja Vana-Vastseliina äsja renoveeritud Piiri kõrts, kus on nüüd piiskopilinnuse hiilgeaegu kajastav muuseum
ja keskaegseid sööke pakkuv köök, ning
väikeettevõte Ööbiksaare Palkmajad OÜ.
Selle ringsõidu tulemusena tuli tunnistada, et Põhja-Harju valdadel on võrokestelt
palju õppida, sest selliseid Leaderist ra-

hastatud objekte meie kolmes vallas pole.
Reisi teine päev saigi pärast Rõuge
noortekeskusega tutvumist pühendatud
oma mõttetalgutele, teemaks kolme valla
koostöö, kus head ideed võiks leida väljundi projektides, mis saaks rahastuse
Leaderist.
MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevjuhi Silva Anspali juhtimisel puhkes elav
arutelu, mis algas küsimusega, mida me
tahame, ja jätkus ideede genereerimisega
teemadel ettevõtlus ja puhkemajandus,
noored, kogukond, rand ja saared.
RS
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Vaida lasteaia Nuppude rühma piknik
Juuni teisel päeval jätkas
rühm oma traditsiooni lõpetada
pikk õppeaasta looduses peetava
piknikuga.
Oli suvine õhtupoolik. Lapsed koos
oma vanematega kogunesid lasteaia juurde, et sõita autodega ühises rongkäigus
Rogeri koju – Urvaste külla.
Enamik lastest ja nende peredest olid
koos rikkalike toidukorvidega kohal. Saime maitsta erinevaid küpsiseid, omavalmistatud kooke, torte, saiakesi ning juurja puuvilja. Laual olid ka erinevad salatid,
grillitud viiner ja liha ning kodune morss.
Värskes õhus maitseb toit alati paremini
ja nii sai enamik jooke-sööke ka söödud.
Alustasime oma piknikku sõprusringiga, et õnnitleda ühise lauluga kõiki suviseid sünnipäevalapsi. Lisaks oli veel väike
kingitus.
Ühises teatevõistluses pidi laps osavust
näitama palli visates ja isa seda ämbriga
püüdes; ema ja laps koostööd tegema,
joostes rõngaga slaalomit; isa jooksma
last seljakotina seljas kandes jne. Oli põnev ja naljakas sõnasõda ja omavalmistatud suuskadel koostööd nõudev võistkondlik sõit.
Isad koos lastega õppisid käsitsema
erinevaid puutööriistu ja Rogeri isa juhendamisel valmis rühma rõdule kena
lillekast.
Emad koos lastega õppisid Rasmuse ema juhendamisel kahe värviga paela
punuma. See polnudki nii lihtne: nõudis
aega ja tähelepanu. Enamik emasid sai
siiski hakkama.
Oli ka aega niisama mõnusasti ringi
joosta, mänguväljakul turnida, suupisteid

Õpime koossuusatamist. Foto: Astra Teras

nosida ning vanematel juttu puhuda. Piknik möödus märkamatult kiiresti. Rõõm
südames, väsimus jalgades, suunduti taas
kodu poole. Nii vähe on vaja, et oleks tore!
Tahan tänada lapsevanemaid, kellel oli
selle ürituse kordaminekul väga suur roll,
ja meie armsaid Nuppude rühma poisse

ja tüdrukuid, kes igast võimalusest midagi huvitavat teha alati agaralt kinni hakkavad, ja muidugi tädi Eve, kes oma energilise olekuga kõik kaasa haarab.
Astra Teras,
Nuppude rühma õpetaja

Oktoobris tuleb TÕN
7.–14.
oktoobrini
toimub
täiskasvanud õppija nädal (TÕN)
juba 14. korda. Ettevõtmine on
saanud traditsiooniliseks üleeestiliseks täiskasvanuharidust
populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks.
TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese
täiskasvanueas õppimise ja
arenemisega.

TÕNi ajal korraldatakse erinevaid üritusi – teabepäevi, õppepäevi, kursuseid
või loenguid, avatud uste päevi, nõustamis- ja teavitamistegevusi, muid temaatilisi õppijate üritusi, õpilaatasid, kohvi- ja
teeõhtuid, tunnustamisüritusi jm. Kuna
tegemist on kampaanianädalaga, on tervitatud kõik tegevused, mis pööravad
tähelepanu elukestva õppe tähendusele
inimese elus.
2011. aasta teema on sama, mis möödunud aastal ehk „Õppimine seob põlvkondi“.
Rae vallas on TÕNi nädala raames
korraldatud erinevaid koolitusi, kursusi,

üritusi. 2010. aastal korraldati TÕNi raames erinevaid õpitegevusi 44 ja osalejaid
oli 876. Valla elanike huvi TÕNi ajal korraldatavate ürituste vastu on väga suur.
2011. aastal on valla asutustes ja ettevõtetes tulemas mitmeid huvitavaid
kursusi ja koolitusi: käsitööteemalised ja
kokandusalased õpitoad (karaski- ja leivategu, gluteeni- ja laktoosivabad toidud,
hõrgud suupisted jm), loengud erinevatel
teemadel (suhted, tervis, feng shui, jm),
perepäevad jpm.
RS

august 2011 · Rae Sõnumid

21

22

mitmesugust

Pikem meenutus Vaida esmamainimise tähistamisest
Vaida esmamainimise 770.
aastapäeva tähistamiseks oli 9.
juuli hommik nagu paljud selle
suve ilusad hommikud: soe ja
päikesepaisteline.
Vaida aleviku rahvas ja külalised kaugemalt hakkasid varakult kogunema
raamatukogu esisele platsile. Elevusega
kirjutati oma nimi registreerimisraamatusse. Samas uuriti huviga eelmisi, nüüd
juba kahekümne ja kümne aasta taguseid sissekandeid ja äratundmisrõõm oli
suur iseenda või oma suguvõsa liikmete
eelmisi sissekandeid nähes. Korraldav
toimkond jagas lastele õhupalle ja päris
mitmed külalised said rinda märgi „Vaida
sõber“.
Kell 11 avasid rahvariietes Marii ja
Karl-Joosep piduliku eeskava. Lillekimbud said aleviku vanim elanik Olga Tšegodajeva ning Sigrid Vilido, kes oli 20
aastat tagasi toimunud pidustuste ajal
Vaida noorim elanik. Nemad heiskasid
Patika külakoori eestlaulmise saatel piduliku päeva alguse tähistamiseks lipu. Humoorikat ajaloohõngu rõhutas päeva juhi
Ardi rändmunga riietus. Rae huvialakooli kapell esitas lustakaid vahepalu sõnavõttudele. Rae valla aukodanik Peeter
Böckler tegi lühiekskursiooni Vaida ajalukku ning abivallavanem Meelis Kasemaa andis Rae valla poolt üle head soovid
ja kingituse raamatukogule. Ega üllatuski
jäänud olemata! Mööda teed lähenesid
nõtketel ratsahobustel kaunid neiud tammevanikuga ja rõõmsas üksmeeles liikus
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rahvas nende juhatusel Vaida 750. aastapäeval avatud mälestuskivi juurde. Patika
külakoori laulu saatel kaunistati kivi tammevanikuga ja seejärel jagas Ardi juhiseid
päeva jooksul toimuvate tegevuste kohta.
Kõik osalejad said voldiku, milles oli pildimaterjal ja tähtsamad daatumid Vaida
ajaloost koos päeva kavaga. Tammevanikuga kaunistatud mälestuskivi sai aga
sellel päeval üles pildistatud sadu kordi
ning paljud osalejad said oma albumisse
lisatavatele perepiltidele sellest väärika
lisa. Tegevused aga jätkusid. Raamatukogus oli avatud näitus „Vaida läbi aegade“,
kuhu jätkus huvilisi terveks päevaks. Raamatukogu juhataja, Rae valla aukodanik
Reet Raudkepp pidas osalejatele näitliku
ajalootunni „Vaida – kes, mis, millal?“,
misjärel oleks küsimusi jätkunud veel
mitmeks selliseks tunniks. Koolimajas sai
vaadata non-stop filmiprogrammi Vaidas
toimunu kohta ja ka siin oli saal huvilisi
täis. Väike viperus oli ka – sel ajal kui tegevused olid ruumides, otsustas taevataat
oma vägevust näidata ja korraldas äikese
abil lühiajalise elektrikatkestuse. Voolu taastumisel jätkus ka filmiprogramm.
Lastega tegelesid mängukratid Kratu ja
Krata. Vihma tõttu toimus võrkpalliturniir kooli võimlas, kus südilt võistles neli
võistkonda. Huvilisi jätkus ka kooliesisele
parkimisplatsile tuletõrje- ja politseiautode demonstratsioonile. Et aga päev oleks
täiuslik, toimus edasine tegevus Vaida
aleviku lõkkeplatsil, kus meeleolumuusikat mängis ansambel Murukannike ja
tantsunumbritega esinesid lasteaia Pillerpalli Piigad, kooli tantsutüdrukud Lola

ja Hoop-Side rühm. Toimus mälumäng
Vaida majaühistute ja lõunapiirkonna külade võistkondade osavõtul. Peo lõid täie
tuuriga käima koolilaste playbox’i numbrid. Publiku ovatsioonide saatel esinesid
„kolm tenorit“. Rolf oma tantsutüdrukutega tõi lava ette niisuguse väe näpuviskajaid, nagu seda suvetuuridel suurtel
kontsertidel näha võib. Süüdati lõke ning
autasustati võitjaid ja meenetega peeti
meeles osalejaid. Õhtu edenedes jätkus
tants ansambli saatel ning väsimuse märke ei näidanud kuni uue päikesetõusuni ei
ansambel ega tantsurahvas.
Kordaläinud üritus oli preemiaks nii
korraldajatele kui osalejatele ning paneb
ootama järgmisi ühiseid ettevõtmisi.
Aastapäevaürituse
tegevtoimkonnas olid seniste ürituste staažikad juhid
Reet Raudkepp, Kristiina Suvi ja Peeter
Böckler. Neid toetasid MTÜ Vaida Alevikuseltsi juhatuse esimees Urmas Kütt
ja juhatuse liige Margus Vihul, Martin
Rand Vaida põhikoolist, külavanemad
Sirli Tiik Salu külast, Ardi Mitt Aruvalla
külast ja Kaia Pilvik Vaidasoo külast ja
Margus Piiriste Vaida Transport OÜst.
Üritust toetasid Rae vald ja Rae valla alevike ja külavanemate selts, Vaida raamatukogu ja seal tegutsev ajalooring, Vaida
kool, MTÜ Vaida Alevikuselts ning teised
meie piirkonnas tegutsevad ettevõtted.
Kaia Pilvik
Fotod: Jaanus Veldre
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Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!
Asume: Aruküla tee 57, Jüri
Müügil on UVICU
külmutatud ja jahutatud
lihatooded: PELMEENID,
FRIKADELLID, KOTLETID,
HAKKLIHA, SÜLT,
GRILLTOOTED, AHJUPRAED,
KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD,
KÜLMUTATUD KALAD, JOOGID
JA ALKOHOOLSED JOOGID.

HINNAD SOOSAMAD
KUI MUJAL!
KAUPLUS AVATUD: E-R 10.00-18.00
L 10.00-16.00

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett
Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Graniitkindel teerajaja

Graniidist sillutiskivide müük
tänavakivide paiGaldus
kaevetööd
teleskooplaaduriGa
Tel +372 58 118 322

E-post: info@tuurmaa.ee

www.tuurmaa.ee

EHITAGE OMA MAJA
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd, vundamenditööd,
müüritööd, puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post: raemeistrid@gmail.com
Tel. 5665 0748
www.raemeistrid.ee

• aedade ja väravate
ehitus
• väravaautomaatika ja
uksetelefonide
paigaldamine
• avamine mobiilist
• lipud ja lipumastid
ja palju muud
vaata kodulehelt
www.lounaekspert.ee
tel 5097627
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!

Kontakt: Finestum OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee
www.termo.ee

Vaata: www.vedu24.ee

AVATUD UUS APTEEK JÜRIS
Aruküla tee 8, Jüri alevik
(Vallamaja vastas)
MÕISA APTEEK
E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00
Tel 646 6112
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

Informatsioon ja tellimine
tel 5645 1077 või
toidud@vapratee.eu

TAMMIKU
AUROPESULA
Jüri, Veetorni 9

E–R 9–18, L 10–16
Selle kupongi ettenäitamisel on kõik
pesula teenused

-10%

• välispesu
• sisepuhastus
• keemiline puhastus
• poleerimine ja
vahatamine
INFO JA
BRONEERIMINE
6034 334
Rae Sõnumid · juuni 2011
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Loo Autokeskus OÜ pakub
autode konditsioneerisüsteemide kontrolli, täitmist
ja vajadusel ka remonti.

Loo Autokeskus OÜ

Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

Teostame ka esitulede
reguleerimist stendis.

Tere tulemast!
IGALE KODULE
OMA LIPP!
Paigaldame
kvaliteetseid lipumaste,
iga eesti kodu ehteks.

*
*
*
*

KINNISVARA

ost
müük
vahetus
rent

Hõbesõlg OÜ
www.hobesolg.ee
info@hobesolg.ee
tel. 55 655 001
tel. 55 655 009

tel. 55 655 001
55 655 009
www.hobesolg.ee
info@hobesolg.ee

Päevahoid Vägeva teel 30-2 ootab uues
kuues alates juunist uusi mudilasi.
Viimased kohad veel registreerimiseks!

WWW.PONNI.EU

OSTAME VANAMETALLI
Vana-Na
rva mnt.

Saha-Loo tee

Peterburi tee 105,
Iru korstna kõrval,
juurdepääs Saha-Loo teelt
Avatud E–R 7.30 – 16.00, L 8.00 – 15.00
Metallieksport OÜ

METALLIEKSPORT

Iru korsten

tee
rburi
Pete

www.metallieksport.ee
tel 609 6117, 5306 9000
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United Expo
Küttepuude tootmine ja müük

0 kotist
Alates 5 ansport
as tr
Rae vall ta!
tasu

ahjud • pliidid
kaminad • soemüürid
ahjutarbed

tel 5648 4951
ahjumeister@ahjumeister.ee

40L
Lepahalud võrgus 40L
s
Kaseklotsid võrgu
United Expo OÜ
tel: 51 989 070

info@unitedexpo.ee
www.unitedexpo.ee

AKENDE PESEMINE!

Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud (sh pakendatud
tootmisjääke)
Samas müüa lehtpuu
saepuru
Info tel 52 44 969

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondijärgne
puhastus, põrandate vahatamine, vaipade masinpesemine, muru
riisumine ja niitmine, piirdeaedade remont ja korrastus jne…
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

WWW.HANSALEX.EE

• Ekskavaator-koppade
renditeenus
• Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd
• Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus
• Talvine lumetõrje ja
vajadusel lume äravedu
Teenuste täpsem loetelu meie
kodulehel www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
tel. 5384 5999,
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Peetri küla
Rae vald 75312,
HARJUMAA
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Rae valla
elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

reklaam

Trennid toimuvad Rae Valla Spordikeskuses (Laste tn. 3, Jüri)
alates septembrist! Info ja eelregistreerimine: www.danceact.ee
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KÜTTEPUUD
PUITBRIKETT
PELLETID

HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga

Kohalevedu üle Eesti.
www.polarheat.ee
56 499 499

Helista ja küsi lisa
56 243 986

liiva ja kruusa

holdesfinants@gmail.com

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Mullad, seemned, väetised

Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L 10.00–16.00

Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.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
Aaviku tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee
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Arkop OÜ müüb
Seli-Jaani
liivakarjääris
Suuresta külas
Rae vallas

Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda,
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee

JÜRI MARI
LASTEHOID
Alates juunist avame Jüris
uue lastehoiu aadressil
Rae vald, Jüri, Kasemäe 5-1.
Info sirlekorka@hot.ee või
telefonil 5557 5966
Vaata ka: www.jyrimari.ee
Kõik küsimused oodatud e-mailile

reklaam

RAE VALLA GOLF OPEN CUP 2011
Koht: 		

Suuresta Golf

Võistluste aeg:

Laupäev, 20. august

Võistluste algus:

Kell 10 (järjestikused stardid)

Mänguvorm:

Stableford (punktimäng). Mängitakse 18 rada.

Võistlusklassid:
		

Naised – punased teed.
Mehed – kollased teed.

Rae valla Open Cupil võivad osaleda kõik, kellel on kehtiv HCP-kaart ning kes on tasunud osavõtutasu.
Võistlustel saavad osaleda kõikide golfiklubide golfimängijad.
Reeglid: 		
		
		
		
		
		

Mängitakse St. Andrewsi kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglite, Suuresta golfiväljaku kohalike reeglite ja selle
võistluse tingimuste järgi. Kahe mängija viigi korral loetakse paremaks tulemuseks score card’i järgi viimasel 9
rajal parema Stableford punktitulemuse saanud mängija. Ka selle võrdse tulemuse korral vaadatakse viimast 6.,
3. ja 1. rada (reastatakse parima tulemuse järgi).
Võistlusel osalemise HCP piirangut ei ole.
Auhinnaliste kohtade edasise viigi korral mängitakse kolmel rajal äkksurmaga playoff.

Auhinnad:

Auhinnad paneb välja Rae vald.

Osalemistasu:

Osalemistasu saab tasuda enne võistlust kohapeal, caddiemaster’isse.

Osavõtt:

Osalema on oodatud kõik golfisõbrad!

Registreerimine
ja info:		
		
		

Võistlustele tuleb registreeruda hiljemalt 19. augustil kella 12ks caddiemaster@golfest.ee,
524 7700 või www.golfest.ee
Registreerumisel palume teatada ees- ja perekonnanimi, täpne HCP, koduklubi ning kontaktandmed
(e-post, telefoninr).

Tere tulemast Rae valla Golf Open Cupile!

august 2011 · Rae Sõnumid

29

30

teated
kuulutused
Aastased kaksikud otsivad omale toredat hoidjat alates septembrikuust. Vajadus 3-4 päeva nädalas. Hind 20 eurot/päev.
Asukoht Rae küla. Info tel 516 0086 või ylle@kuldvara.ee
Arboristi teenused: puude raie, okste lõikus, dekoratiivpuude,
viljapuude ja hekkide hooldus. Tel 5663 3257, e-post: marthiio@
hot.ee, www.hot.ee/marthiio//arboristika.htm
Vahetada 4-toaline korter Peetri külas kahe 2-toalise korteri
vastu. Tel 504 0389
Kojutoomisega maitsvad singid, vorstid jne. Saadaval ka värsked seakondid 3 eurot 20 kg ja seakamar 5 eurot 10 kg.
Tel 5359 6544
Müüa garaažiboks Tammiku garaažiühistus (veetorni lähedal).
Hind 2000 eurot. Tel 5666 5200, e-post: kuldar@stock.ee
Ostame metsakinnistuid, kasvavat metsa ja metsamaterjali.
Pakume parimat hinda. Tel 5649 6699, www.kampavara.eu
Muru niitmine. Rohu ja võsa trimmerdamine. Aedade
hooldus. Poa Projekt OÜ. Tel 5649 5635
Pakun arvutialast abi. Pöörduda võib erinevate küsimustega,
saab abi ka üldise arvuti kasutamisega seotud küsimuste ja õpetustega. Asukoht Jüri, aga vajadusel võin ka kaugemale kohale
tulla. Kontakt: 56358887

Päästeteenistuse teated, juuni
2. juuni		

Likvideeriti liiklusõnnetus Vaskjala külas

3. juuni		

Abistati kiirabi Vaskjala külas

			

Likvideeriti liiklusõnnetus Vaidas

4. juuni		

Elumaja põleng Luige külas

6. juuni		

Põles suvila Soodevahe külas

			

Suur-Sõjamäe teel

7. juuni		

Põles suvila Soodevahe külas

			

Suur-Sõjamäe teel

9. juuni		

Avati korteriuks Lagedil Põllu 12-2

10. juuni

Põles abihoone Patika külas

			

Kustutati järelevalveta lõke Pajupea külas

			

Elamute tee 14

13. juuni

Tulekahju Paekna külas

			

Likvideeriti liiklusõnnetus Kurna külas

15. juuni		

Likvideeriti autoavarii Jüris Metsa tn

16. juuni		

Põles suvila Soodevahe külas

			

Suur-Sõjamäe teel

23. juuni

Põles suvila Soodevahe külas

			

Suur-Sõjamäe teel

24. juuni

Avati uks Vaidas Vana-Tartu mnt 8

28. juuni

Abistati kiirabi Jüris Laste 2

Vanad fotod arvutisse. Algmaterjal võib olla diapositiiv, negatiiv, paberil. Tulemuseks JPG-või PSD-fail. Peetri küla piires tulen soovi korral ise teie juurde. Tel 501 0567
Kohvik Jüris pakub tööd pagar-kondiitrile. Tel 609 8444
Väikeveod (kuni 2,5 tonni). Liiv, muld, killustik, sõnnik, täitepinnas. Tel 509 2936, priidik.oun@mail.ee
Sugaring depilatsioon. Vanim karvaeemaldusmeetod, mis on
tõhus ka väga tugevale ja lühikesele karvale. Tulemuseks pehme
ja sile nahk. Soodsad hinnad ja vajadusel tulen teile koju. Peetri
külas transport tasuta. Tel 5557 3373
Teen rohu- ja heinamaadel niitmistöid. Tel 527 1184
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel. Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Liidame Sinu kinnistu ühisveevärgi- ja kanalsatsioonisüsteemiga. Terviklahendused liitumisprojektist kuni san.tehniliste
sisetöödeni. Toome Sulle liiva-, killustikku- ja haljastusmulda,
paigaldama kiviparketti, veame koormaid kallurautodega ja
rendime kaevetehnikat. Tel: 58 504300
Lilleärisse Jüri kaubanduskeskuses vajatakse müüjat-lilleseadjat. Info tel 608 0812, 524 0963.

juunikuus lahkunud:
Johanes Kristjansen
Adi Luhaäär
Andrus Nagel

Adele Hamm
Vilma Ööbik

juulikuus lahkunud:
Valter Kruuk
Kalju Eerlih
Helmut Liik
Ilse Sepp
Meedi Leppik

Jekaterina Gokkanen
Imbi Naarismaa
Egge Kalme
Ciara Toodo

On lahkunud meie armas ema ja vanaema

Meedi Leppik
06.05.1928–27.07.2011
Leinavad
Vello, Guido, Meelis ja Marika peredega
Avaldame sügavat kaastunnet Mare Ööbik’ule

ema

kaotuse puhul
Vaida lasteaia Tupsud
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2011 juulikuu sünnipäevalapsed

Juunis
registreeritud sünnid:
Jan Jõesaar
Karl Matthias Merelaid
Kasper Kevvät
Albert Leis
Kari Lohu
Christofer Palling
Lukas Jair
Reimo Tõnismäe
Karoliina Riistop
Loore-Miia Mangelsoo
Claudia Tammela
Mia Väinsar
Brianna Sarapuu
Anna Katariina Õunpuu
Helerin Kiin
Heleriin Kirss
Katriin Nelis
Dominika Karpinski
Kristel Volber
Kertu Lemsalu
Alisa Dolmatova

Juulis
registreeritud sünnid:
Sander Stig Väli
Mark Margitin
Gert Noormets
Marten Uibokand
Stever-Robin Rohelpuu
Christian-Thor Niinepuu
Mia Michelle Mitt
Marii Laureen Leiste
Luise Siilaberg
Debora Lepik
Karoliine Kontson
Karmeliina Kesa
Martina Niinepuu
Ciara Toodo
Anni Adele Kadastik

Ida Mutikova	
Natalie Lunda	
Asta Viitpoom	
Helmi Õisla	
Olga Puusepp	
Lelja Krinal	
Vaike-Veelaine Mättas	
Aino Laid	
Helmi Tammeoru	
Vaike Vihul	
Udo Tago
Emmi Koppel	
Ly-Evi Uleksina	
Elfriede Jõgi	
Vaike Vainomäe	
Valve-Rosalie Kingsepp	
Evi Annus	

93
92
91
90
90
90
86
86
84
83
82
81
81
80
80
80
75

Robert Platonov	
Tiiu-Endla Soorm	
Ellen Einard	
Lille Baumann	
Maie Nemvalts	
Sirja Valtrup	
Pärja Svarpstina	
Pjotr Murajev	
Uno Markus	
Aita laugmaa	
Arry Männimets	
Vello Alumets	
Sirje Paist	
Aare Hermaküla	
Liivia saar	
Annila Kass	
Malle Nõmm	

75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65

2011 augustikuu sünnipäevalapsed
ALINE KALLASTE
VEERA ROOSAAR
ARMILDE KESKÜLA
LINDA SELKS
ERLI MÄEVÄLI
RIHARD MASIKAS
VEELIUS VÄEDEN
ANITA KÜNNERPÄ	
LEONID RADIONOV
NATALIE TIKKER
SILVIA PEETERSON
SELMA VAINU
VILMA-LUDMILLA PÕLLUS
TUNE PARKONEN
MAIMU SULÕND
HELENA RUI
MAIMU RAHU
LEO NUUT
VAIKE-ROSILDA BALASJAN
VALVE MARTIN
AINO LINDUNEN
ELLA MADSEN
ELLA ALLVEE
MAIE KISSELJOVA
AARE LOOG
ALEXANDER VAXMAN

97
94
89
87
87
86
85
85
85
85
85
84
84
83
83
82
82
81
81
80
80
80
80
75
75
75

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

ELFRIDA SUUREKIVI
ILLE VALK
RAIVO KULLAMAA
ANNE VÄINSAR
ADELE MATIZEN
RAIVO AKK
MATI VIIGISALU
AINI VAHING
ENN PADO	
LIDIA LUHAORG
LEONID JERMOLENKO	
OLEG PANTSOŠNIK
IRJE PIISANG
ANTS RÄMMELD
LEMBIT KALME
AUGUST MARIPUU
LILIA ENNO	
MONIKA SOOMRE
MEIDA NIIDAS
ENN VIHUR
JEVGENIA OSTAPTŠUK
EHA ROOST
ENNO LAGLE

75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Õnnitleme!
Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
RKontor OÜ
Reusner AS

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5900 eksemplari ja see jagatakse tasuta kõikide
eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu 25. kuupäevaks koos vajalike
kontaktandmetega.
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Rae valla meeskond starti ootamas Tallinna südalinnas.
Foto: Einar Ohov

Sõit kulges läbi erinevate Rae valla külade. Vallavanem Veigo Gutmann
sõitis numbri all 568. Foto: Einar Ohov

Rae vald tähistas taasiseseisvumisest 20 aasta ja valla asutamisest 145 aasta möödumist igati sportlikult
ning osales 31. juulil oma meeskonnaga Tallinna rattafestivali rahvasõidul, mille lühem,
32 kilomeetri pikkune distants läbis mitmeid Rae valla külasid.
Starti jõudis palju Rae valla elanikke nii omal käel ja initsiatiivil kui valla meeskonnas. Kõik jalgratturid
alustasid Tallinnast ning sõitsid läbi Peetri ja Järveküla, läbisid Assaku, Rae ja Pildiküla,
sõitsid läbi Jüri aleviku Karla külla ja sealt Tallinna tagasi.
Rae valla meeskonda juhtis vallavanem Veigo Gutmann, kes jõudis sõidu ajal oma meeskonna liikmetele
head sõidunõu jagada. 32-kilomeetrise distantsi lõpetasid kõik meeskonna liikmed.
Parema sportliku ettevalmistusega raekad tegid läbi 102-kilomeetrise distantsi ja ka
nende hulgas ei olnud katkestajaid.

Rahvasõit tõi Rae valda üle 600
ratturi. Foto: Einar Ohov

Esimesed pika
distantsi ehk 102-kilomeetrise võistlusteekonna
läbijad saabumas vahefinišisse Jüris. Foto: Kristi Aru

Rae valla lühikese distantsi meeskond saabumas vahefinišisse Jüris.
Foto: Kristi Aru

Pika distantsi sõitjad said ergutust Jüri vahefinišisse
kogunenud inimestelt. Foto: Kristi Aru

Rae vallavanem Veigo Gutmann kinkis vahefiniši parimale,
Ivo Suurele karika koos meenetega. Foto: Kristi Aru

