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Sõnumid
Rae valla ametlik väljaanne

Septembrinumbris:
• Rae vald maksab
ranitsatoetust
• Patika, Peetri ja
Salu küla pidutsesid
• Kuidas panna naaber
valvama
• Uus Rae-Anija
politseikonstaabel alustas

nr 8 september 2011

Fotol Jüri gümnaasiumi õpilased. Miks mitte tõtata koolist
otse ujulasse? Bassein ootab nii väikeseid kui suuri ujujaid.

Varsti sobib looduslikus veekogus supelda vaid talisuplejatele, aga Jüri spordikeskuse ujulas
ootab suur bassein ning mõnusad leili- ja aurusaunad. Peale ujumise saavad koolilapsed ja
täiskasvanud Rae vallas septembrist alates veel palju muudki teha. Loe lähemalt alustavate
huviringide ja sporditegemise võimaluste kohta lehekülgedelt 8–9, 17 ja 23.
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RAE
VALLAVALITSUS
teatab

Ülevaade Rae vallavolikogu 9. augusti istungist

Saadi ülevaade Rae valla eelarve täitmisest 2011. aasta esimesel seitsmel kuul.

TULUD

Otsustati jagada Vaidasoo külas Aru
katastriüksus maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks ja elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks.

aasta eelarve

7 kuu tegelik

%

TULUD KOKKU, s.h

12 478 839

7 852 502

63%

tulumaks

8 047 791

5 187 390

64%

maamaks

720 396

492 477

68%

teenuste müük

1 261 701

726 213

58%

KULUD KOKKU

11 531 470

6 617 481

57%

Eraldised

1 203 702

622 250

52%

Personalikulud

5 879 392

3 791 736

64%

Majandamiskulud

4 352 709

2 187 208

50%

Muud kulud

95 667

16 285

17%

TEGEVUSTULEM

947 369

1 235 021

130%

Otsustati jagada Pajupea külas maatulundusmaa sihtotstarbega Metsavälja katastriüksus
kaheks mööda Leivajõe telge.
Otsustati muuta kehtestatud Lagedi põhikooli detailplaneeringut ja Rae vallavolikogu
otsust nr 25 „Lagedi alevikus
Kooli tn 18, Kooli tn 18b ja
Kooli tn 18c maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine“.
Tehtud muudatusega viidi detailplaneering kooskõlla valitsuse määrusega.

Otsustati jagada Limu külas asuv Järve katastriüksus ning moodustada kaks
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust.

Otsustati muuta Suuresta külas Vanatammi tee L-1 ja Aruvalla külas Tammemäe I katastriüksuse aadressid ning maade sihtotstarve transpordimaaks.

Otsustati jagada Järveküla külas Turu
II katastriüksus maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks ning transpordimaa
sihtotstarbega maaüksuseks.

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Jüri alevikus Võsa tn 26a, Jüripõllu,
Jürimetsa ja Võsa tn 15a maaüksused,
kuhu plaanitakse terviseradade rajamist.

Muudeti Vaidasoo külas Sovardi II,
Nisumäe II ja Künnimäe 3 katastriüksuste
aadresse ja sihtotstarvet.
Algatati Jüri aleviku Võsa tänava lasteaia ja lähiala detailplaneering.
Otsustati muuta Rae vallavolikogu otsusega nr 234 algatatud Soodevahe küla
Lepiku III ja IV, Terrasauna, Kungla ja
Kungla 1 kinnistute ning nende lähiala
detailplaneeringut.
Otsustati mitte algatada Sookase tee
kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilist
hindamist.
Muudeti Rae vallavolikogu otsust nr
127 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Rae
vallale kuuluvatele kinnisasjadele ASi Elveso kasuks“.
Kinnitati Rae valla avalikult kasutatavate teede nimekiri. Teede pikkus, laius,
katte liik, liiklusmärgid ja välisvalgustus on kantud avalikku teeregistrisse:
http://gis.rae.ee/.
Määrati vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete koosseisu arv.

Ranitsatoetust saab taotleda septembri lõpuni
Esimene koolikell helises ligi
paarisajale Rae vallas kooliteed
alustanud koolijütsile. Rae vald
toetab vallas elavaid I klassis
kooliteed alustanud laste vanemaid ranitsatoetusega, mis on 64
eurot.

registri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne taotluse esitamist.
Toetus on ühekordne ning avaldus toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada septembris. Ranitsatoetusi hakatakse
välja maksma septembri teisest poolest.
Info Kristi Aru, tel 605 6752,
kristi.aru@rae.ee.

Toetust makstakse tingimusel, et laps
ja tema mõlemad vanemad on rahvastiku-

Hea lugeja
Septembrist on võimalik tellida oma e-postkasti
Rae Sõnumite elektrooniline versioon.
Soovist tuleb teada anda aadressile
sõnumid@rae.ee.
Rae Sõnumite toimetus
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Rae vald toetab 1. klassi
minevate laste vanemaid.

Rae vallavalitsus
Aruküla tee 9, 75301 Jüri
Harjumaa
Tel 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad
Esmaspäeval kella 9–17 (lõuna kella 13–14)
Kolmapäeval kella 14–18
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Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Jüri aleviku Võsa tänava lasteaia ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavolikogu 09.08.2011 otsusega nr 255. Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses Laste tänava ja Võsa tänava ristmikul. Juurdepääs kinnistule toimub Laste tänavalt. Ala jääb Lehmja tammiku, Jüri gümnaasiumi, spordihoone ja Tõrukese lasteaia
vahetusse lähedusse.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeline krunt lasteaia rajamise eesmärgil,
määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 1,9 ha. Rae valla kehtiva üldplaneeringuga on alale ette nähtud puhkepiirkonna juhtotstarve, vastavalt menetletavale Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringule on
alale kavandatud sotsiaalehitiste maa-ala. Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev.

Jüri aleviku Sookase tee kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavolikogu 09.08.2011 otsusega nr 254. Planeeritav kinnistu asub Jüri alevikus Vaskjala küla piiril Jüri-Aruküla tee
ääres. Juurdepääs alale toimub Jüri-Aruküla teelt.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta kehtivat Karba kinnistu maatüki I detailplaneeringut, millega on alale ette nähtud elamupiirkond, muuta krundistruktuuri, moodustades ühe äri- ja tootmismaa sihtotstarbelise krundi, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ja juurdepääs Vaskjala ujumiskohta, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja pargiala. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 6,8 ha. Algatatud detailplaneering muudab kehtivat valla üldplaneeringut ja menetluses
olevat Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade detailplaneeringut.

Peetri küla Häälinurme tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 02.08.2011 korraldusega nr 647. Planeeritav ala asub Peetri külas, kehtival Häälinurme pereelamute
grupi detailplaneeringu alal. Piirkond on väljakujunenud tiheasustusala. Juurdepääs kinnistule toimub Häälinurme tänavalt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,37 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga,
kus piirkond on ette nähtud elamualaks. Kinnistu sihtotstarvet ei muudeta.

Järgmise detailplaneeringu algatamise muutmisest:
Lepiku III ja IV, Terrasaun, Kungla ja Kungla 1 kinnistu ning nende lähiala detailplaneering

Algatamine muudetud Rae vallavolikogu 09.08.2011 otsusega nr 256.
Planeeritav ala asub Soodevahe külas. Juurdepääs kinnistule on Lennuradari teelt. Kungla kinnistu, katastritunnusega 65301:002:0279,
on arvatud algatamise muutmisega detailplaneeringualast välja omaniku esindaja ja algatamise taotluse esitanu avalduse alusel. Algatamise muutmise alusel muutub Rae vallavolikogu 06.02.2007 otsuse nr 234 pealkiri järgnevalt: „Soodevahe küla Lepiku II ja IV, Terrasaun, Kungla 1 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine”.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt valla kehtivat üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe muutmisega ärija tootmismaaks, lahendada ehitusõigus ja hoonestustingimused, juurdepääs, tehnovõrkudega varustatus ja haljastus.

Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse tutvustamise toimumisest:
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 ligikaudu 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.
Eskiisi tutvustus toimub 27.09 kl 16 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

september 2011 · Rae Sõnumid

3

4

vallavalitsus
RAE VALLAVALITSUS teatab
Kopli küla Lagedi lasteaia maa-ala ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 03.02.2009 korraldusega nr 108.
Planeeritav ala asub Kopli külas Riigimaantee T-11300 Lagedi-Aruküla-Peningi maantee ääres Kooli tn 23, Kaare tn 39, Kaare tn 41,
Kaare tn 43 ja Kaare tn 45 kinnistul. Juurdepääs kinnistule toimub mööda Päikese ja Kaare tänavat.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta olemasolevat Rae vallavolikogu 10.12.2002 otsusega nr 17 kehtestatud Kingu,
Linnu tee 7 ja Kristjani pereelamute grupi detailplaneeringut Kooli tn 23, Kaare tn 39, Kaare tn 41, Kaare tn 43 ja Kaare tn 45 kruntide
osas, moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa lasteaia ja üks üldmaa lastemänguväljaku rajamise eesmärgiga, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
Eskiisi tutvustus toimub 29.09 kl 16 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 19.09–02.10
Rae vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Järveküla küla Sepa-Maidu (Maidu) kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 16.08.2011 korraldusega nr 692.
Planeeritav ala paikneb Järveküla külas kahel pool Vana-Järveküla teed, mida mööda toimub ka kinnistule juurdepääs. Planeeringuala moodustab Maidu (varem Sepa-Maidu, muudetud 09.09.2008) kinnistu katastritunnusega 65301:001:0140, suurusega 3,17 ha,
maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida kinnistule kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute rajamiseks
ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine, olemasoleva metsamaa säilitamine ning Vana-Järveküla teekoridori muutmine.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 02.10.

Ülejõe küla Mäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 23.08.2011 korraldusega nr 713.
Planeeritav ala asub Ülejõe külas keset maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid, mis on valdavalt söötis ja võsastunud maad.
Krundist ida poole 180 m kaugusele jääb Pirita jõgi. Juurdepääsu kinnistule puudub, see on võimalik lahendada läbi eramaade servituudiga. Planeeringuala moodustab Mäe kinnistu, katastritunnusega 65301:011:0141, suurusega 17 807 m², maakasutuse sihtotstarve
on maatulundusmaa.
Detailplaneeringu eesmärk on moodustada kinnistust üks elamumaa sihtotstarbega krunt ühepereelamu rajamiseks, lahendada
ehitusõigus ja hoonestustingimused, juurdepääs ja tehnovõrkudega varustatus ning haljastus.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 02.10.

Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval
http://gis.rae.ee/.
Viga augustinumbris ilmunud Rae Sõnumites

Vaskjala küla Ussiaugu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja Vaskjala küla Kurepesa tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringute
sisuline tekst detailplaneeringu ala kohta oli vahetusse läinud.

Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
03.10.2011 – 30.10.2011.
Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja Vana-Aaviku III kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev ja vastav valla menetlemisel üldplaneeringule eesmärgiga planeerida
Tallinna-Tartu maantee äärde äri- ja tootmismaa krunte, pikendada Kesk teed Vana-Aaviku teeni, lahendada ehitusõigus, jalg- ja kergliiklusteed ning tehnovõrkudega varustatus.
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Rae-Anija konstaablijaoskonnal on uus juht
Uus juht lubab, et teeb koostööd turvalisuse nimel ning on
valmis ära kuulama kõigi vallaelanike probleemid ja mured.
Margo Väina asus konstaabliosakonda juhtima pensionile läinud
Rein Milli asemel.
„Olen valmis ära kuulama valdade
elanike probleeme ja muresid. Ootan
igasugust tagasisidet nii meie piirkonnas toimuva kui ka oma alluvate kohta,
mis aitaks õiglaseid ja vajalikke otsuseid
langetada, meie tegevust analüüsida ning
seeläbi seda tulevikus tulemuslikumaks
kujundada,“ tutvustas end Margo Väina.
Piirkonnavanemana, kelle esmaseks
tööülesandeks on piirkonnapolitsei juhtimine, näeb ta politseitöö määravama
osana meeskonnatööd piirkonda teenindavate ametnike vahel.
Konstaablijaoskonna juhina leiab ta,
et väga suur roll on kogukonna liikme-

tel, kes pöörduvad abi saamiseks politsei
poole. Politsei ootab inimestelt abivalmidust ja mõistmist, et lahendada ka kõige
keerulisemad ülesanded. „Seega palun
elanikelt korrarikkumistest alati teada
anda. Koostöös saab parimaid tulemusi
nii turvalisuse tagamisel kui toimunud
süütegude lahendamisel.“
Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna Rae-Anija konstaablijaoskond
sai tänu Rae vallavalitsusele uued tööruumid, mis asuvad Rae vallas Jüri alevikus
aadressil Aaviku tee 1.
Rae-Anija konstaablijaoskonna teeninduspiirkond hõlmab Rae, Raasiku,
Kose, Kõue ja Anija valda, mis moodustab 1418,47 km2. Piirkonda teenindavad
oma ala professionaalid, keda nimetatakse moodsa sõnaga – piirkonnapolitseinik.
RS

Vallavalitsus otsib Lagedi
kooli uuendamiseks ehitajat
Rae vallavalitsus otsib taas
hanke korras projekteerijatehitajat Lagedi põhikooli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

pakkumised ületasid põhikooli renoveerimiseks olemas olevat raha kaks korda.

Hange on väljakuulutatud koolihoone
rekonstrueerimiseks ning juurderajatava
spordisaali ja lasteaia ehituseks.
Abivallavanem Meelis Kasemaa sõnul
avatakse hankepakkumised 19. septembril.
Eelmine hange nurjus, kuna tehtud

Vallavalitsus
otsib
talihoolduse
tegijaid
Rae vallavalitsus otsib ettevõtjaid, kes omavad
tehnikat ja huvi talihoolduse tegemiseks Rae valla
teedel. Huvi ja lisaküsimuste korral saab võtta ühendust
valla teehoiuspetsialisti Ain Punaga, telefon 504 1659
või e-posti aadressil ain.puna@rae.ee.

RS

Rae-Anija ja Jüri
konstaablijaoskonna kontaktid
Rae-Anija konstaablijaoskond, Rae vald
Piirkonnavanem Margo Väina,
tel 612 4650, E 10–12, Aaviku tee 1, Jüri
margo.vaina@politsei.ee
Jüri konstaablipiirkond,
teeninduspiirkond Rae vald
Piirkonnapolitseinik Mikk Altmets,
tel 612 4655, K 16–18, Aaviku tee 1, Jüri
mikk.altmets@politsei.ee
Kose konstaablipiirkond,
teeninduspiirkond Kose vald
Piirkonnapolitseinik Marje Langerpaur,
tel 612 4658, K 16–18, Hariduse 2,
Kose alevik
marje.langerpaur@politsei.ee
Kõue konstaablipiirkond,
teeninduspiirkond Kõue vald
Piirkonnapolitseinik Kersti Kald,
tel 612 4634, K 14–16, Kesk tee 6, Ardu
kersti.kald@politsei.ee
Aruküla konstaablipiirkond,
teeninduspiirkond Raasiku vald
Piirkonnapolitseinik Anu Metsaorg,
tel 612 5581, N 16–18, Tallinna mnt 24,
Aruküla
anu.metsaorg@politsei.ee
Kehra konstaablipiirkond,
teeninduspiirkond Anija vald
Piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson,
tel 612 5563, T 16–18, Kreutzwaldi 6, Kehra
malle.tiirusson@politsei.ee
Aegviidu konstaablipiirkond,
teeninduspiirkond Aegviidu
Piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson,
tel 612 5580, K 16–18, Kase 10, Aegviidu
malle.tiirusson@politsei.ee
Kõik kontaktid ja vastuvõtuajad internetis
politsei kodulehel www.politsei.ee
Kliendiinfo 612 3000
Hädaabi 110

Rae külas muutub
vee hind
Kalde Vesi OÜ kehtestab oma tegevuspiirkonnas
1. oktoobrist uued veeteenuse hinnad.
Vee maksumuse uus hind tarbijale on
1,10 eurot/m³ ja abonenttasu 1,45 eurot kuus.
Kalde Vesi OÜ teeninduspiirkonda kuuluvad Rae külas
Jaanivälja tee, Lepiku tee ja Kaasiku tee.
Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele on
hind kooskõlastatud konkurentsiametiga.
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Ettevõtjaid oodatakse tasuta infopäevale
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kutsub kõiki Harju
maakonna ettevõtlushuvilisi 20.
septembril toimuvale Harjumaa
ettevõtluspäevale.
Sel aastal on ettevõtluspäeva kandvaks
mõtteks äriideede genereerimine ning
enesekindluse ja motivatsiooni leidmine
ettevõtlusega alustamiseks või selle jätkamiseks.
Ettevõtluspäeval räägivad oma senisest teekonnast, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest erinevas tegutsemisjärgus
olevad ettevõtjad, kelle kogemustest oma
äri alustamiseks on kindlasti praktilist ja
kasulikku õppida. Oma loo räägivad kõlaritootja, turismiettevõtja ja kalandusettevõtja, kes tegutsevad erinevates Harjumaa
piirkondades.
Päeva raames toimuvad töötoad, kus
töötatakse erinevate ettevõtluse oluliste
teemade kallal, nagu turundus ja konkurentsieelis, eksport ja ekspordi kavandamine, ning arutletakse ettevõtluskultuuri
ja maine olulisuse üle. Töötubasid viivad
läbi kogenud professionaalid ja praktikud, nagu Artur Talvik, Henrik Aavik ja
Jakob Saks.

Oodatud on kõik Harju maakonna ettevõtjad, eriti kasulik on see alustavatele
ettevõtjatele ning potentsiaalsetele kasvuettevõtjatele.
Ettevõtluspäeval osalemine annab ka
hea võimaluse kohtuda teiste kohalike
ettevõtjatega, jagada kogemusi ja näpunäiteid.
Üritus on osalejatele tasuta. Info ja päevakava on meie kodulehel www.heak.ee.
Samas saab end ka üritusele registreerida.
Üritus toimub Harju omavalitsusmajas,
aadressil Sirge 2, Tallinn.
Piirkondlik ettevõtluspäev saab teoks
HEAKi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös, Euroopa sotsiaalfondi
abiga.
Simo Veikolainen,
ettevõtluskonsultant

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, Tallinn 10618
656 6641, simo@heak.ee

Rae valla koolibussid hakkavad
teenindama magnetkaardi alusel
1. septembrist töötavad taas Rae valla
kooliõpilasi teenindavad siseliinid, mida
on võimalik kasutada ka neil, kes enam
koolis ei käi. Kooliõpilastele on sõit tasuta
septembri lõpuni.
Tasuta sõiduõigus koolibussiga jääb,
kuid oktoobris hakkab kehtima magnetkaardisüsteem, mis tähendab, et tasuta
sõiduõigust omav laps saab trükitud sõidukaardi asemel magnetkaardi.
Rae valla koolilapsed saavad ilma piletit esitamata sõita koolibussidega vähemalt oktoobrini. Tuleval kuul jagatakse

koolilastele magnetribaga sõidukaardid.
Kaart on õigus saada lapsel, kelle mõlema vanema elukoht on rahvastikuregistris vähemalt kolm kuud olnud Rae vald.
Kui vanemate elukohaks ei ole Rae vald
nii kaua olnud, saab magnetribaga sõidukaarti taotleda alles siis, kui kolme kuu
nõue on täidetud.
Vallasisesed liinid sõidavad tänavu uue
graafiku järgi. Täpset teavet uuenduste
kohta saab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse koduleheküljelt aadressilt
http://www.harjuytk.ee.

Suuresta Golf võõrustas golfimängijaid
Golfi mängimine kogub iga aastaga rohkem poolehoidjaid. Kui Suuresta golfirajal peeti 20.
augustil võistlust Rae Vald Golf Open, võttis seal mõõtu ligi 40 võistlejat. Rae valla elanikke
oli nende hulgas kuus. Võistluse võitis meeste klassis Heiki Tuuksam ja naiste klassis Sirje
Eichelmann.
Üritust korraldanud Aivo Hommik nentis, et tugevaid võistlejaid oli tänavu jälle rohkem kui
mullu. Üldine tase oli parem. Hommik lisas, et ainult noorteklassi mängijaid oleks võinud
rohkem olla.
Osalejate sõnul oli väljak hea ja võistlus kulges sujuvalt. Golf on üks ütlemata tore viis teha
sporti ja lõõgastuda samaaegselt.
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Jüri ja Lagedi
noortekeskus kolisid
Lagedi-Jüri noorteühing teatab, et
septembrist asuvad Jüri ja Lagedi
noortekeskus uutel aadressidel. Jüri
noortekeskuse leiab Jüri alevikust
Aaviku tee 1 ja Lagedi noortekeskuse
Lagedi alevikust Jaama 1.
Jüri noortekeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 14–20,
reedel kella 12–18. Lagedi noortekeskus on samuti kõigile huvilistele avatud
esmapäevast neljapäevani kella
14–20. Reedel võib noortekeskust
külastada kella 12–18.

Septembrist
muutusid Harjumaa avalike bussiliinide piletihinnad
Ühistranspordi üksikpileti hind
Harjumaa avalikel liinivedudel kallineb
kuni 3 sendi võrra.
Harju maavanema korralduse kohaselt
võib septembrist alates tsoonisisese
liiniveo üksikpileti kõrgeimaks hinnaks
olla 0,8 eurot senise 0,77 asemel ning
tsoonipiire ületaval sõidul lisanduva
täiendava tasu kõrgeimaks hinnaks
0,7 eurot iga tsoonipiiri ületamise
korral. Seoses üksikpileti kõrgema
hinna kehtestamisega kallinevad
vastavalt ka kuupiletid, mille hinnaks
on 20-kordne vastava üksikpileti hind.
Lisaks muutuvad Harjumaa ja Tallinna
ühtsesse piletisüsteemi kuuluvate
liinide kuupileti hinnad. Näiteks maksab
Tallinn-Harjumaa 1. tsooni kuukaart
septembrist 28,80 eurot ning
1. ja 2. tsooni kuukaart 40 eurot.
Infot saab MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskuse kodulehelt
http://www.harjuytk.ee/.

Golfiväljak Rae vallas
– Suuresta Golf.

uudised

Jüri gümnaasiumi puhkpilliorkester alustab uut hooaega
Jüri gümnaasiumi puhkpilliorkester alustab uut hooaega.
Ootame uusi mängijaid kõikidesse pillirühmadesse. Oodatud on
nii tüdrukud-poisid kui ka täiskasvanud pillimängijad. Ka praegu on orkestris mängijaid igas
vanuses, nende seas nii õpetajaid
kui ka kooli vilistlasi.
Proovid toimuvad igal kolmapäeval ja
reedel algusega kell 15 gümnaasiumi orkestriruumis ja pühapäeval kell 10 Lagedi
põhikoolis.
Jüri gümnaasiumi puhkpilliorkester
on muutumas järjest populaarsemaks
kohalikuks muusikakollektiiviks. Oleme oodatud esinejad kooli kontsertidel,
oleme mänginud ka juba kahes laulu- ja
tantsupeo rongkäigus ning muudel pidu-

Foto: Peeter Böckler

likel üritustel. Orkestrist on kasvanud välja soliste, kes on hästi esinenud nii Eestis
kui ka rahvusvahelisel interpreetide konkurssidel.

Infot ja registreerida saab telefonil
501 3778 või tulla proovi ajal kohale.
Kuuno Kasak
orkestri juht

Kaasa saab rääkida Harju maakonna kergliiklusteede
võrgustiku kujundamisel
26. sept – 23. okt toimub Harju
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande
avalik väljapanek.
Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku sidumine teiste
infrastruktuuridega.
Planeeringualaks on kogu Harju maa-

kond, välja arvatud Tallinna linn.
Planeeringu avalik väljapanek toimub
kõikides Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju maavalitsuses ajavahemikul
26. sept – 23. okt. Koos planeeringuga
avalikustatakse ka teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“ keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne
(KSH). Planeeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda tööpäevadel
asutuste tööaja jooksul.
Koos avaliku väljapanekuga avaldatakse teemaplaneering ja selle KSH Harju
maavalitsuse veebilehel www.harju.ee.

Avalikud arutelud toimuvad 2. nov
algusega kell 17 Maardu linnavalitsuses
(Kallasmaa 1, Maardu), 3. nov algusega
kell 17 Keila linnavalitsuses (Keskväljak
11, Keila) ja 4. nov algusega kell 13 Harju
maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn).
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta on võimalik saada Harju maavalitsuse arengutalitusest
(Roosikrantsi 12, Tallinn), tel 611 8789,
e-post alan.rood@mv.harju.ee, või tel 611
8790, e-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.
RS

Ohtlike jäätmete konteinerid asuvad Suve tänaval
1. augustist asuvad Jüri aleviku ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete konteinerid uues
asukohas – Suve 7a. Konteinerite avamine toimub kokkuleppel,
eelnevalt tuleb ette helistada tel
5332 8715.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed
kodumajapidamises on kasutatud õlid ja
õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud,
värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid,
mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisalda-

vad jäätmed, raskeid
metalle
sisaldavad
patareid, väikeakud ja
akudega seadmed.
Elektroonikajäätmete konteinerisse
võib tuua kõiki tooted, mis töötavad
elektriga (nt külmikud, raadiod, telerid
jne).
Tagastatavad
elektroonikaseadmed
peavad olema komplektsed.
RS

september 2011 · Rae Sõnumid

7

8

tasub teada

Rae huvialakooli uued õppevõimalused
märkida pilliõpe ja tantsimine.

Rae huvialakooli personal.

Siiri Laid annab teada, et Rae
huvialakool alustab sel sügisel
neljateistkümnendat õppeaastat.
Nende aastate jooksul on kooli lõpetanud 71 õpilast – neist 24 vilistlast on lõpetanud kunsti- ja 47 muusikaosakonna.
Praegu on Rae valla suuruselt teise kooli
nimekirjas veidi üle 280 õpilase, õpetajate
arv küünib kahekümne viieni.
Oleme oma tegevusaja vältel andnud
väga paljudele noortele võimaluse tegeleda erinevate aladega: näitemäng, korvpall, pilliõpe, kunst ja tantsimine. Loomulikult teeb aeg ja õpilaskond pakutavate
tegevusalade osas korrektiive ning neist
tulenevalt oleme mõne tegevusala hüljanud. See-eest tuleks tõusva trendina ära

Koolil on tulemusi, mille üle uhke olla
Meie õpilased on osalenud mitmetel konkurssidel, eelmise aasta parim oli
Riste Kaaret, kes saavutas õpetaja Natalia
Kostrõkina juhendamisel Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise flöödiõpilaste
konkursi lõppvoorus 14–15-aastaste vanuseastmes III koha. Väga tublid olid ka
vennad Todurovid: Kristjan, kes saavutas
Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise
vaskpuhkpillide (trompet) õpilaste konkursi piirkondlikus voorus II koha, ja
Roman, kes saavutas tromboonil III koha
(mõlema õpetaja Kuuno Kasak).
Head saavutused piirkondlikelt konkurssidelt on ette näidata veel kitarriõpilastel Meriliis Saarel ja Mathias
Bestšotnovil, kes õpetaja Tõnu Halliku juhendamisel saavutasid II ja III koha. Klaveriõpilaste hulgas väärivad äramärkimist
Markus Mõttuse II koht ning Carmen
Lepiku eripreemia (õpetaja Sirle Piisang).
Meie õpilased on oma teadmisi edukalt rakendanud mitmetes bändides
– neist võiks mainida noorteansamblit
Breymesi. Omamoodi kvaliteedimärgiks
on ka tõsiasi, et Rae valla kultuuriüritustel
– klunkritel – on olnud võimalik jälgida
meie esinejate etteasteid.
Tänavusele tantsupeole pääsesid võimlejad õpetaja Anli Vahesalu juhtimisel ja I
klassi rahvatantsijad õpetaja Linda Pihu
juhendamisel.

Lastesõbralikud õppevõimalused
Huvialakooli õpe toimub kõigis valla üldhariduskoolide ja kultuurikeskuse
ruumides ja meie koostöö on igati lapsesõbralik: õpilane saab kiiresti minna oma
õhtupoolsesse tundi, pole asjatut ajakulu.
Aga nii nagu üldhariduskoole, kummitab
ka meid ruumipuudus, me tahaks rohkem
lapsi õppima võtta, aga pärastlõunasel ajal
ei ole piisavalt vabu ruume. Seetõttu peavad nii mitmedki tunnid toimuma õhtul
kella kaheksa paiku.
Teame, et heade tulemuste saavutamiseks on vajalik õpetamisprotsessi pidevalt
õpilasesõbralikumaks muuta. Kevadel
tegime küsitluse lasteaedades, et teada
saada lastevanemate ootusi. Tagasiside
põhjal plaanime avada uuest aastast kunstiringid lasteaiaealistele.
Septembrist alates on Peetri lastel võimalik õppida klaverimängu kodukoolis –
see annab kindlasti nii mõnelegi õpilasele,
kes muidu ehk klaveriõppele ei mõtlekski,
võimaluse klaveriõpinguid alustada või
neid uues vormis jätkata.
Uusi õpilasi muusika ettevalmistusklassi, kunsti- ja tantsuringidesse võtame
septembri jooksul. Info meie kodulehel
http://huvikool.rae.ee/.
Loodetavasti tuleb ka algav aasta edukas, eeldused õpetajate ja õpilaste enda
poolt on selleks loodud.

Lagedil saab valida erinevate huviringide vahel

Lagedil saab huviringidesse registreeruda septembri jooksul. Tegevust alustavad nii sportimist
kui ilumeelt arendavad ringid.
Lagedi kool pakub järgmist valikut
Naha- ja kunstiring – juhendaja Eve Kaaret
Malering – juhendaja Aivo Hommik
Mudilaskoor – juhendaja Silja Tammeleht
Tütarlasteansambel – juhendaja Silja Tammeleht
Poisteansambel – juhendaja Silja Tammeleht
Solistid – juhendaja Silja Tammeleht
Laste orkester – juhendaja Silja Tammeleht
Spordiring – juhendaja Pille Rask
Tantsuring – juhendaja Liisi Vesselov
Näitering – juhendaja Liisi Vesselov
Meediaring – juhendaja Liisi Vesselov

Rae huvialakool pakub Lagedi koolis järgmisi ringe
Klaver – juhendaja Terje Saarem
Flööt – juhendaja Natalia Kostrõkina
Löökpillid, puhkpillid, kitarr – Kuuno Kasak
Tegutseb ka koolibänd.
Lisaks pakuvad Lagedi tallid ratsutamisvõimalust ja
Lagedi segakoor alustab 19. septembril kell 18.
Täiskasvanute näitering alustab Lagedi koolis oktoobrist,
täpsem info varsti on kättesaadav kooli kodulehel
www.lagedi.edu.ee.

Siiri Laid
Rae huvialakooli direktor

Tsirkus tuleb
Peterburi tsirkus
21. oktoobril kell 18
Rae kultuurikeskuses
Pilet 2,50 eurot

Kavas: koerad, tuvid, lõbus kloun,
mustkunstnik, žonglöör jt
Info telefonil 605 6759

Samuti toimuvad erinevad töötoad Lagedi noortekeskuses, mille kohta leiab
täpsemat infot www.raenoorteklubi.ee. Info kooli kodulehel www.lagedi.edu.ee

Lagedi raamatukogus
tuleb perepäev

Lagedi üritused

Tule koos perega või sõpradega
Lagedi raamatukogusse, kus
10. septembril kell 12 kohtume
kirjanik Ira Lemberiga.

2. oktoobril sõidame eakate päeva tähistama Jüri kultuurikeskusesse, kus vaatame Kiisa rahvateatri
etendust „Kaheksa armastavat naist“. Lavastaja Marianne Õun.
6. oktoobril kell 18 õpetab Maarit Ridalaan valmistama pärlitest ehteid. Osalustasu 5 eurot.
11. oktoobril kell 18 räägib Jaanus Kangur motivatsioonist ja eneseusust igapäevaelus.
Registreerimine tel 676 6239 või lagedi.rmk@rae.ee
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Veedame koos toreda päeva!

tasub teada
Rae kultuurikeskuses toimuvad treeningud ja huviringid 2011 II poolaastal
treening/huviring

aeg

treener/ juhendaja

alustab

Zumba

teisipäeval kell 18.30

Marek Tihhonov ja Laura Orav

6. sept.

Joogatreening muusika saatel

teisipäeval kell 19.30

Triin Meesit

6. sept.

Kangitreening

teisipäeval kell 19.30

Külli Alliksaar

6. sept.

Kõhutrimm

neljapäeval kell 19

Kristel Soodla

8. sept.

Laste võistlustants

kolmapäeval kell 14

Eve Aunver

7. sept.

Täiskasvanute seltskonnatants, algajad

kolmapäeval kell 18.30

Eve Aunver

5. okt.

Täiskasvanute seltskonnatants, edasijõudnud

kolmapäeval kell 20

Eve Aunver

5. okt.

Jooga, edasijõudnud

kolmapäeval kell 18.15

Silva Laius

7. sept.

Jooga, edasijõudnud

kolmapäeval kell 19.30

Silva Laius

7. sept.

Rae huvialakooli laulustuudio

esmaspäeval

Külli Ovir

5. sept.

Mälumäng

kolmapäeval kell 18.30 (kord kuus)

Jevgeni Nurmla

14. sept.

Eakate võimlemine

teisipäeval kell 12

Virve Sepp

27. sept.

Memme-taadi klubi

pühapäeval kell 14 (kord kuus)

Elvira Luur

11. sept.

Jüri perekoor

teisipäeval kell 18.30

Rutt Ridbeck

4. okt.

Rae kammerkoor

esmaspäeval kell 18.30

Alice Pehk

5. sept.

Lauluansambel Lustilised

neljapäeval kell 16.30

Paul Mürkhain

15. sept.

Tantsurühm Lustilised

neljapäeval kell 18.30

Linda Pihu

6. okt.

Noorte segarühm Sukad & Tagi

neljapäeval kell 20

Linda Pihu

29. sept.

Naisrühm Jüri Marid

esmaspäeval kell 19

Linda Pihu

26. sept.

teisipäeval kell 20.30

Kaja Kalmer

20. sept.

Näitering OMAD

Info tel 605 6759 või kultuur@rae.ee

Au sõjas langenud võitlejatele
22. septembril kell 11
toimub Jüri kalmistul pärgade asetamine
II maailmasõjas Vaskjala lahingus langenute mälestuseks.

Õie lasteaed esitab väikese näidendi
Ellen Niidu „Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud
magama jääda“ põhjal.
Mängime ja meisterdame.

Tule rattamatkale
„Patika pedaal“

Alustame eakate tervisevõimlemisega

13. oktoobril kell 11 toimub juba teist korda rattamatk „Patika pedaal“.
Seekord oleme eesmärgiks võtnud läbida Rae valla lõunapoolsema
piirkonna külad ja väisata ka naabreid, Kose ja Kiili valda. Täpsemat infot
rattamatka kohta vaata www.kautjalapatika.ee, http://patikakyla.blogspot.
com/ ja http://www.facebook.com/event.php?eid=167644719977700
Kui soovid meiega koos matkama tulla, anna sellest teada e-posti
aadressil margus.vain@gmail.com.

Muinasjututund Jüri raamatukogus
24. septembril kella 12–13

Ootame kõiki, kes tahavad hoida tervist ja peletada vanadust,
27. septembril kella 12–13 Rae kultuurikeskusesse.
Pärast võimlemist pakume kosutavat sauna ja mõnusat
vestlusringi kõigile.
Edaspidi võimleme regulaarselt igal teisipäeval kell 12.
Treener Virve Sepp, telefon 5647 4797

Teadaanne memmedele ja taatidele
11. septembril kell 14 memme-taadi klubi
suvelõpu PIKNIK
Lehmja tammikus tammede vilus
Kaasa võtta piknikukorv ja head mõtted
algavaks hooajaks.
Lisaks väikesed meelelahutuslikud vahepalad.
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20. augustil meenutati 20 aasta tagust aega
Kuhu ma olen paarikümne aasta pärast jõudnud? Sellist küsimust endale
on lihtne esitada, kuid kui paljud teavad
vastust? Kahe kümnendi taha on aga igal
juhul põnev vaadata ning vaatamata sellele, kas kunagine vastus eesseisva kohta
peab paika või ei pea. Lagedil Külma pargis meenutati 1991. aasta 20. augustit, kui
keegi ei teadnud täpset vastust, mis saab
Eestist nii lähitundide kui aastate pärast.
Õhus oli tunda ärevust. Eesti rahva
südamed pekslesid samamoodi nagu masuaja tööotsija oma, kes kohe peab vastu
võtma telefonikõne, mis teatab, kas ta
saab töö või ei. Toonane ärevus oli veel
suuremgi, sest saadaval oli ahvatlev ja

tundmata maitsega vabadus.
Rae valla ettevõtlik ja kultuurilembene rahvas kolleegiumis Viljar Varimaa,
Tiiu Madissoon, Johannes Tõrs, Rutt
Ridbeck ja Rae kultuurikeskuse töötajad
võtsid südameasjaks tähistada valla musikaalsete ja muusikat armastavate inimestega taasiseseisvunud Eesti 20. aastapäeva
Eesti vabadusvõitlejate muuseumis. Üritusele pandi nimeks „Laulud vabaduses“.
Entusiastlikule kolleegiumile olid
toeks mitmed inimesed ja Rae vallavalitsus. Muusikainstrumentide ja helitehnika poole eest seisid hea Kuuno Kasak ja
Siiri Laid. Ümbruse panid helisema aga
kutsutud muusikakollektiivid. Esinesid

Jüri perekoor, Rae kammerkoor, Lagedi
segakoor, Patika laulukollektiiv, lauluansambel Kuldne Õhtupäike ja Lustilised.
Erinumber pärines Erich Kriegerilt ja
Triinu Tõrsilt, kes esitasid laulu „Mu isamaa armas“.
Ürituse muutis veel ajaloolisemaks
teeneka Eesti koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela puu istutamine Külma
parki. Kes istutab järgmise puu taasiseseisvunud Eesti 21. aastapäevaks, seda ei
tea küll veel keegi, kuid üritus tuleb aasta
pärast kindlasti.
RS

r Tule süütamine langenute
mälestuseks ja vabaduse auks.

v Rae vallavolikogu esimees
Agu Laius (paremalt) naudib
üritust koos valla aukodaniku
Sven-Allan Sagrisega.

w Laulumees
Kuuno Kasak
nautis suvist
ilma ja toredaid
inimesi.
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r Vabadusvõitlejate muuseumi pealiku
Johannes Tõrsi tütar Triinu Tõrs oskab
hästi laulda. Seda tõestas ta Erich Kriegeri
kõrval lauluga „Mu isamaa armas“ üles astudes. Kitarril saadab Are Jaama.

r Taasiseseisvumise auks kõlas nii
Eesti hümn kui lehvis Eesti lipp.

kogukonnaelu

r Omadele tuldi kaasa elama.

r Rae valla eakate ansambel Lustilised näitas taas head lauluvormi.

r Vasakult: tõrvikuid hoiavad Rae valla kultuuritegelased
Rutt Ridbeck, Kaja Kalmer ja Erich Krieger.

r Jüri perekoor
laulab puu istutamise
auks Tammiku hümni.

r Esines Rae valla ühendkoor, kuhu
kuulusid Rae valla erinevate kooride
lauljad.
r Me ei tea, kui mitmenda puu istutas teenekas dirigent Uno Järvela
Külma parki, aga puu istutamine tuli
tal hästi välja.

v Rae valla meesteansambel
Kuldne Õhtupäike esitas mitmeid
lugusid.
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Kuidas Patika korraldas uhke aastapäevapeo
Patika külavanem Margus Vain
jagab elamusi, mida koges oma
kodukülas, kui Patika küla elanikud ja nende sõbrad tähistasid
küla kirjaliku esmamainimise
770. aastapäeva lauritsapäeva
laada ja kontserdiga.
Laadapäevale oli tulnud müüjaid mitmest kaugest kandist. Kõige kaugemad
külalised olid sibulamüüjad Peipsi äärest
Kolkjalt. Suitsuliha müüjad olid kohale
tulnud Elvast. Viinamarjaistikute müüjaid oli kaks: Viimsist ja Kose vallast
Roogojalt. Koduselt valmistatud leiba ja
seepe pakkus OÜ Ökosepad Saha külast.
Soodevahe külavanem Jaanus pakkus
mett, kalja ja õlut.
Oma uhkete kaltsuvaipadega olid tulnud Patika laadale Kõue käsitöölised.
Omavalmistatud ehteid, patju ja mütse
pakkusid Keila kandi inimesed. Puutööd
olid tulnud laadale pakkuma Märjamaa
ja Patika mehed. Külaseltsi telgi all sai
soodsalt osta kasutatud riideid. Tallinna
kunstnikke-käsitöölisi esindas laadal oma
vabade mõtete kunstiga noor kunstnik
Pia Pikkor.
Kaugema kandi inimestel läks vist
müük kõige paremini või ostab inimene laadalt ikkagi ennekõike toidukraami
ning käsitööd ostetakse vähem. SeeSee
Stuudio välistuudios sai teha pilte koos
sõpradega ja lisada pildile konkreetse
päeva puhuks kujundatud raamistuse.
Peakorraldaja silmis stiilsema müüja
tiitli pälvis Seli küla Kalda talu peremees
Toivo Rüütmann, kes oli pealaest jalatallani jõukale talupojale kohaselt riietatud.
Toivo pakkus laadalistele oma talu köögi-

w Kodus
valmistatud
leiba, seepe
ja laastukorve
pakkus laadal
OÜ Ökosepad
Saha külast.
Foto: Peeter
Böckler

vilju, õunu ja mett.
Laadapäeva ajal said soovijad osaleda erinevates käsitöö õpitubades. Triinu
Randoja ja Triin Sepp juhendasid laastude kaunistamist salvrätitehnikaga ja laste
joonistamise töötuba. Aktiivsematel oli
võimalik märgi-töötoas valmistada endale ise vabalt valitud kujundusega rinnamärk. Katrin Väljataga korraldas lastele
mänge ja võistlusi.
Külapäeval toimus ka kaks konkurssi.
Koduõlle konkursile olid omavalmistatud kesvamärjukese lisaks Patika meestele toonud ka Limu ja Soodevahe küla
mehed. Tihedas konkurentsis saavutas
parima õlle tiitli ikkagi oma küla meeste
Taivo Pahmanni ja Jaan Elgula valmistatud piparmündimaitseline õlu.
Fotokonkurss seevastu polnud nii aktiivse osavõtuga. Peeter Böckleri tehtud
piltidele polnud konkurente. Peetri koostatud oli ka Patika küla, Rae valla ja Harjumaa teemalise viktoriini küsimustik.
Laadapäeva kontsertprogrammi avas
Roland Väljataga, kes esitas kitarril kaks

pala.
19. veebruaril loodud Patika küla koor
esitas kümnest laulust koosneva kava,
milles oli lugusid nii varasemast kui ka
uuemast ajast. Traditsiooniliste ühendkoori laulude esitamiseks kutsusime endale abiks Jüri perekoori. Koore juhendasid Heli Sepp ja Rutt Ridbeck.
Õhtu edenedes astusid lavale bändid
Breymes ja Vaev, kellest esimene esitas
peamiselt eestikeelset omaloomingut ja
viimane eestikeelsete tuntud artistide parimate lugude töötlusi.
Külapäeva-laata toetasid ja aitasid
korraldada EAS – kohaliku omaalgatuse
programm, Rae vallavalitsus, Kadaka küla
selts, Salu küla selts, Soodevahe külaselts,
Pajupea küla, Kalle Loorand, Anne-Ly
Suvi, OÜ Kauritel, OÜ Kasco, OÜ Rekato,
Eesti Rahvusringhääling ja Rae tuletõrjeja päästeselts.
Margus Vain
Patika külavanem
Kautjala-Patika külaseltsi juhatuse liige

Paadimatk lõppes muinastulede öös
Paadimatkajad Pirita
jõel. Foto: Jaanus
Väljataga

Augusti viimasel laupäeval toimus
Patika küla inimeste eestvõttel juba traditsiooniline paadimatk Pirita jõel. Paadimatkast võttis osa kümme paatkonda,
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kokku 35 inimest.
Kui eelmisel aastal sõitsime endise Vaida sauna juurest Trangi talu ujumiskohani, siis seekord kulges sõit Trangi talu ujumiskoha juurest allavoolu kuni Vaskjala
ujumiskohani ja tagasi. Matka pikkuseks
kujunes tublimatel umbes 14 kilomeetrit.
Viietunnine veesõit ei olnud liigne võistlemine kiires tempos ja võimaldas nautida ka Pirita jõe kallastel elavate inimeste
loodut.
Paadimatka lõppedes süütasime koos
teiste üle-eestiliste muinastuledega, täpselt kell 21.30 Mai Väljataga ette loetud
loitsu saatel Pirita jõe kaldal ka oma muinastule. Lisaks suurele tulele süütasime

veel ka igaüks oma väikese küünla ja saatsime selle koos soovidega allavoolu mere
poole teele.
Patika paadimatka ja muinastulede
öö korraldamise eest tahan tänada Mai,
Katrin ja Jaanus Väljataga. Paadirendi
eest suur tänu Meelis Kasemaale ja Põhja-Harju Koostöökogule. Randumisplatsi
korrastamise eest hoolitsesid Jaanus ja
Katrin Väljataga, Pille Lohk ja Lembit
Tannebaum.
Margus Vain
Patika külavanem

kogukonnaelu

Ubina väärikas 770
Rae valla lõunakülade ajaloospetsialist Vaino Napp kirjutab
Salu küla aastapäeva tähistamisest.
Taani hindamisraamatu ilmumine
1241. aastal annab enamikule Harjumaa
küladest võimaluse tähistada sel aastal
770. aastapäeva. Kuigi Salu nime sellest
raamatust ei leia, on meilgi õigus teistega
samaväärselt pidutseda. Salu küla tolleaegne nimi Ubina on raamatusse raiutud.
Küla põhja- ja loodeserv on tuntud Ubina
nime all tänapäevalgi.
Siinses küla vanima asustusega paigas
on tähistatud 12 kultusekivi, kaks mui-

nasasula kohta, kivikalme ja Tatamäe
pelgupaik. 2005. aastal leiti siit unikaalne
hõbedaaare X–XI sajandist, milles leidus
münte Rootsist Araabiani.
Küla laienemisega lõuna suunas muutus ka nimi. Selle andis küla uues keskpunktis asunud Sallo talu. Sallo küla
mainitakse kirjasõnas esmakordselt 1446.
aastal koos Pikavere mõisaga.
770. aastapäeva tähistas Salu küla
erilaadselt. Külavanem Sirli Tiik viskas
õhku mõtte – jalgsimatk läbi küla. Polnud
sellist asja siinmail varem nähtud – nagu
eelmise aasta jaaniõhtul näitemängu tegemistki. Aga 14. augustil oli kokkulepitud
ajal ja kohas 15 külaelanikku ning mõni

naaberkülastki. Heatujuline seltskond liikus mööda kõigile hästi tuntud külateid,
kuulates siinkirjutaja pajatusi kaugetest
aegadest lähiminevikuni. Noorematele oli
üllatus seegi, et alles 35 aastat tagasi polnud Salu ja Suursoo vahelist ühendusteed
olemaski. Koduküla loodusestki saadi
teada uut: mis nimesid kannavad meie
mäekesed, kuhu voolavad veed.
Koosistumisel külaplatsil peegeldus
nägudelt rahulolu. Uus algatus õigustas
end. Mis muud, kui suur tänu külavanemale ja indu edaspidiseks.
Vaino Napp

Peetri küla – nii vana ja nii ilus!
Peetri küla aastapäeva tähistamine tõi kokku palju inimesi. Foto: Margus Laula

Kaia Roots meenutab Peetri
küla 380. aastapäeva tähistamist
augusti viimasel nädalavahetusel, kus koos temaga nautis ilusat suveilma ja korda läinud üritust ligi tuhat inimest.
Laada ja kontserdiga tähistasime 380
aasta möödumist küla esmamainimisest.
Nii suur arv oli üllatuseks enamikule külalistele, aga ilmselt ka paljudele peetrikatele endile.
Esimesed laadakauplejad saabusid
Peetri parki juba varavalges. Kauplejaid
oli Noarootsist Pärnuni, aga loomulikult
ka naabervaldadest ja küladest ning hulgaliselt omaküla inimesi. „Uskumatu, et
siin on nii ilus küla! Ja nii vana ka!“ jagas
oma siirast imetlust Läänemaalt kohale
sõitnud meistrimees, kelle senised teadmised Peetrist piirdusid üleujutuse-teemaliste meediakajastustega.
Aga seekord ilmataat soosis Peetri küla
– päike ja laadamelu tõi kokku hulgaliselt

inimesi, kes päeva nautisid. Pargi keskel
kerkis batuudilinnak, mis oli päeva lõpuni lapsi tihedalt täis. Laudadel oli aga
head-paremat: ehedat suitsusinki ja mett,
kartulit ja kõrvitsat, marju ja istikuid,
imelist näputööd ja suisa kunstnikerdust
ning veel tuhat ilusat asja. Sai rahulikult
uurida ja valida, kaubelda ja juttu vesta. Värske suitsukala lõhn viis aga vägisi
Peetri seltsi telgi juurde, kus sai endale
ahjusooja suitsukala ja teadmise, et ostuga toetad küla järgmisi ettevõtmisi. Mõnu
päevast tundsid nii kauplejad kui ostjad.
Samal ajal toimus aga kõrvetavas päikeselõõsas kooli ees ka tõsine malesimultaan.
Et aga Peetri vanus meelest ei läheks
ja ka külalistel silme ees seisaks, sai parki paigaldatud pirakas mälestuskivi, mille
külge kinnitatakse plaat esmamainimise
aastaarvuga: Peetri 1631. Kivi on aga lapsed juba omaks võtnud kui ühe parema
ronimiskivi.
Õhtu hakul kogunes aga rahvas kelgumäele muusikat nautima. Kontserdi avasid Peetri kooli laululapsed, edasi võttis

järje üle ansambel Megaherts. Rahvast
meelitas kohale naaberküla mees Erich
Krieger, kelle laulu saatel agaramad ka
tantsutuurid üles võtsid. Õhtu lõpetas
ansambel GroundHog Day ja uhke ilutulestik.
Suur tänu kõigile, kes toetasid nõu ja
jõuga: Ruf Ilutulestikud, Hansaviimistluse OÜ, Kalevi kommivabrik, helkur.eu,
Peetri kool, Rae vald, kaitseväe logistikakeskus, majaomanikud, kes aitasid elektrivarustusega ja logistikafirma DSV, kes
tõid kohale lava, Peetri kooli laululapsed
ja teised esinejad. Ja suur tänu Peetri elanikele, kes päeva imetoredaks tegid!
RS

r Sellele kivile on kirjutatud aastaarv, mis
tuletab meelde Peetri küla esmamainimist.
Vallavanem Veigo Gutmann kivi avamisel.
Foto: Margus Laula
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Eestil on maailmale mõndagi õpetada

Esimeses reas
keskel loo autor
Anne-Ly Suvi.

Rae valla noorsootöötaja AnneLy Suvi tõdeb, et Eestis aina populaarsemaks muutuva töömaleva kohta küsitakse pea igas
riigis, et mis see on? Järgmise
aasta kevadel tutvustab meie valla noorsootöötaja maleva toimimise põhimõtet kogu maailmale.
„Inimesi liigutada – regioone kujundada“ – selline oli tänavuse ülemaailmse
rahvusvahelise maanoorte liidrite seminari peaidee. Koos oldi 12.–28. juulini
Saksamaal Herrschingis.
Saksamaa väikelinna Herrschingisse
sõitis 67 osalejat 43 riigist üle maailma.
Kohtusin komoorlaste, hiinlaste, brasiillaste, ugandalaste, mehhiklaste, bulgaarlaste, nepaallaste, beninlaste, peruulaste
ja paljude teiste rahvuste esindajatega.
Kolme nädala jooksul toimusid erinevad töötoad, esitlused, ekskursioonid,
kohtumised ja matkad. Tähelepanu all oli
maaelu ja maanoorte areng osalejamaades. Töötati inglis-, saksa- ja prantsuskeelsetes gruppides.
Esimesel nädalal töötati väikestes
gruppides lähtuvalt keeleoskusest ja kogu
nädala keskenduti eelkõige oma personaalsete oskuste arendamisele. Kes me
oleme ja kust me tuleme, tutvustasime
oma riiki ja rahvast, oma organisatsiooni
ja tööd teistele.
Missugused on iga osaleja enda arenguvõimalused töös noortega? Kuidas motiveerida noori oma ideede realiseerimisele kaasa aitama? Mis on oluline minu
töös mulle ja noortele, missuguseid eesmärke me seame? Paljudele küsimustele
otsiti vastuseid läbi põnevate meetodite.
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Lisaks käsitleti selliseid teemasid nagu
konflikt, meeskonnatöö, juhtimine, eesmärkide seadmine ja planeerimine. See
on üks oluline osa meie tööst, kuidas me
positsioneerime ennast erinevates olukordades, millele me toetume, missugune
on taustinformatsioon.
Teisel nädalal oli pearõhk üldiste probleemide lahendamisel, millest iga töögrupp leidis just selle, mis peaks puudutama igat riiki. See muidugi osutus väga
raskeks, sest me oleme erinevad ja ka
riikide areng on erinev. Meie kultuuriline
taust on erinev, meil igaühel on erinev kogemus töös noortega. Kuidas leida lahendusi nii, et kõik võidaksid?
Oluline oli seegi, et seminaril osalesid
nii arenenud kui ka arenguriikidest pärit
osalejad. Riikide erinev arengutase mõjutab näiteks probleemide olemust ja nende
esinemist. See, mis on probleemiks Aafrikas, ei pruugi olla probleemiks Euroopas.
Samas võimaldasid erinevused pakkuda
originaalseid lähenemisi ja värskust maaelu arendamiseks.
Avatud ruumi meetodil oli hea võimalus kõigil aktiivselt kaasa lüüa erinevates
teemarühmades ja tutvustada oma riigi
olukorda konkreetses probleemistikus.
Seega oli alati väga palju erinevaid lahendusvõimalusi. Kui Euroopas on suureks
probleemiks noorte maalt väljaränne linnadesse, siis Aafrika ja Aasia suurimaks
probleemiks võiks pidada rahvastiku
kasvu. Keskkonnakaitse probleeme võib
leida kõikjalt, puhas õhk ja puhas vesi on
kõigile vajalik.
Näiteks Surinamis on koolist väljalangemise peamiseks põhjuseks see, et
vanemad ei luba oma lapsi kooli, sest on
vaja väiksemate eest hoolitseda. Nii jäävad noored koolis teistest maha ja kao-

tavad motivatsiooni õppida. Aafrikas on
probleemiks ka liiklus erinevate linnade
ja külade vahel, mis liialt pärsib noorte
omavahelist suhtlemist.
Väga põnev oli jälgida, kuidas osalejad
keskendusid probleemide lahendusele.
Me kõik tahame parimat nii endale kui
noortele, kellega me töötame.
Viimasel nädalal töötas igaüks välja oma projekti, mida ta koju minnes
arendama hakkab. Otsustasin, et hakkan
arendama töömalevat 120 noorele. Kuna
enamik seminaril osalenutest polnud töömaleva vormist kuulnud, saan järgmise
aasta aprillis töömaleva toimimise põhimõtet tutvustada videokonverentsi abil
kogu maailmale.
Lisaks valiti välja kaheksa isiklikku
projektiplaani, mida tutvustati kõikidele
osalejatele, kasutades kõik oskusi ja teadmisi, mida seminari jooksul õpiti.
Põnevaks väljakutseks oli oma raadiosaate tegemine, kus saate teemaks oli saun
– oli huvitav jälgida osalejate reaktsioone
saunamõnude nautimisele. Nii mõnigi
kuulis ja nägi sauna oma silmaga esimest
korda. Kolme nädala tulemusena valmistasime ette koostööprojekti Ungari ja
Iirimaaga, mis saab alguse järgmise aasta
algul Ungarist ja milles võivad kaas lüüa
kõik asjast huvitatud noored.
Lõppkokkuvõtteks võib kolmenädalast
perioodi ühiste eesmärkide ja ühiste tegevuste nimel igati kordaläinuks pidada.
Tõdeti, et noored on ressurss, mida kasutades saaksime uskumatuid tulemusi.
Suur tänu Põhja-Harju Koostöökogule, kes toetas minu osalemist seminaril.
Anne-Ly Suvi

Noorsootöötajad pidasid nõu ja vahetasid
mõtteid, mis pakkusid põnevust nii kambodžalastele, pakistanlastele kui malawilastele
ning paljudele teistele 43 riigi esindajaile.

hariduselu

Nii algas kool tänavu 189 Rae valla lapse jaoks
1. september oli Rae valla neljas koolis pidulik ja kaunis.
Vaida kooli 1. klassi läks 11 poissi ja tüdrukut, Lagedi koolis alustas kooliteed 12 õpilast, Peetri koolis helises esimene koolikell 73
lapse jaoks ning Jüri gümnaasiumis tervitati 93 õpilast.
v Vaida 1. klassi õpilased tulid saali kõige
suuremate õpilaste
kõrval.

w Kõik 11
alustajat
Vaida koolis.

w Aabits
käes ja nüüd
kuulama,
mida homme
koolikotti
panna.

w Kõlas meeleolukas
Vaida kooli laul.
s Esimene õpik ongi käes.

v Peetri kooli direktor Luule
Niinesalu sai pähe panna 73
koolimütsi, sest just nii palju
alustas Peetri koolis uusi õpilasi.
Kirjanik Andrus Kivirähk jagas
laiali aabitsad ja lille andis klassijuhataja.

v Siin istuvad aabitsa ootel kõik
Lagedi 1. klassi õpilased.
s Peetri koolis alustas kolm 1. klassi.

r Lagedi uue 12 koolijütsi saabumist
saali ootasid pikisilmi emad-isad ja ka
teised lähedased, kes said aktusele
kaasa elama tulla.

r Jüri gümnaasiumis said 1.
klassi poisid ja tüdrukud aabitsa
vallavanem Veigo Gutmannilt.
Mütsi kinkis direktor Maria Tirolt.

r Jüri koolipere uued liikmed – 93 poissi ja tüdrukut.

r Kui palju jääb 1. septembrist meelde, aga meelde
jätta on palju. Peetri kooli pesamunadele esinesid
õpetajad, õpilased ja isegi kirjanik Andrus Kivirähk
oli kutsutud lapsi tervitama.
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Sajad lapsed said Peetri külas
jooksuelamusest osa

Starti ootavad võistlejad vanuseklassis 1–3 aastat.

Urmas Põldre meenutab, kuidas mudilased ja rüblikud Peetri
külas võidu jooksid.
Kuigi augusti eelviimaseks pühapäevaks ennustati vihmast ilma, oli tol päeval
suurepärane suvelõpuilm, mis meelitas
Peetri kooli staadionile jooksma sadu väikeseid lapsi. Kokku ligi 370 jooksjat, kes

jagunesid kolme vanusegruppi – 1–3-aastased, 4–5-aastased ja 6–7-aastased,
kes läbisid parimal võimalikul kiirusel
250-meetrise staadioniringi.
Meeldejäävaid stiilinäiteid oli palju
alates aastastest, kes stardikäskluse peale
kooris nutma puhkesid, kolmestest, kes
pepu püsti madalstarti tegid, kuuestestseitsmestest, kes stardikäskugi ei mallanud ära oodata, ning päeva viimases

Jänes õpetas, kuidas stardijoone taga õiget asendit võtta.

jooksus aasta ja kahe kuine noormees,
keda maskott Jänku kõiki võimalikke
nippe ja trikke kasutusele võttes üle finišijoone roomama meelitas. Tuhanded
erakordsed fotod ja videolõigud jäävad
lastele meenutama nende esimesi samme
staadionil.
Sel aastal oli palju jooksjaid, kes olid
staadionil juba vähemalt teist korda ning
see oli ka laste käitumisest näha. Isegi
paariaastastel oli hästi selge, mida nad
staadionil tegema pidid! Samas oli ka
nelja-viieseid, kel nende esimesel jooksu
ajal oli vajalik vanemate julgustus. Jooksu korraldajatena rõõmustasime aga ka
selle üle, kui palju nägime väikeseid lapsi
koos vanematega staadionil proovijookse
tegemas. Tore, et mõte lapsi sellise jooksuga sportima innustada on hakanud vilja
kandma!
Täname südamest kõiki, kes lastejooksu korraldamisele kaasa aitasid: AS Kalev
kommikottide, AS Premia jäätise, Cido
mahlade, Kuldsed Käed võitjate auhindade, Marketingi Instituuti turundustöö,
Rae valda staadioni kasutamise ja kogu
toetuse, Perepidu batuutide eest. Eriline
tänu aga kõikidele abilistele, kes aitasid
kaasa jooksu sujuvale korraldamisele!
RS

Tubli võistleja tegi veel tublimaks oma emme.

Seekordsed vanuseklasside parimad
1–3-aastased

4–5-aastased

6–7-aastased

1. Mattias Mikk 1.13,5
2. Artur Mihhailov 1.14,6
3. Gert Kabal 1.17,3

1. Laura-Marleen Moorkop 1.00,9
2. Marko Gustavson 1.01,0
3. Rasmus Sool 1.01,1

1. Ralf Randver 48,4
2. Mikk Lainevool 51,5
3. Kaspar Sander Born 51,7
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spordielu
I. Sei ujumiskool

Alustab treeningutega 5. septembrist. Tunnid toimuvad esmaspäevast reedeni. Info ja registreerimine tel 5559 6663 ja 502 3135 või
brittawest@hotmail.com ja anu@smr.ee

Vesiaeroobika
Bodypump Les Mills

1. septembrist alustame taas bodypump’i treeningutega. Treeningud
toimuvad endiselt teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 ning pühapäeviti
kell 19. Treener Marek Sooäär

Kõhueri

1. septembrist pakume uut, kõhu- ja alaseljalihaseid tugevdavat
treeningut. Treeningtund kestab 30 min ning tunnid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19. Treener Marek Sooäär

Stepaeroobika

1. septembrist alustame uue aeroobse treeninguga.
Treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti kell 18 ja neljapäeviti
kell 19.45. Treener Maiken Haarde

Bailatino

4. septembril alustab DanceActi tantsustuudio bailatino treeningutega.
Tunnid toimuvad kolmapäeviti ja pühapäeviti. Info ja registreerimine
www.danceact.ee

Sügisest võimlema

5. septembrist pakume päevast võimlemist. Tunnid toimuvad
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 16.30. Treener Laura Kärson.
Registreeruda saab laura.karson@jyri.edu.ee

SK Fortuna

Ootab lapsi 5. septembrist ujumistreeningutele. Esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kell 16, 17, 18 ning reedeti kell 16 ja 17. Info ja
registreerimine tel 5569 2569 või info@skfortuna.ee

6. septembrist alustame taas vesiaeroobika treeningtundidega. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18. Treener Maiu Herzmann

Audentese spordiklubi

Alustab 6. septembril ujumise treeningutega 7–9-aastastele
lastele. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.45.
Registreerimine tel 699 6580 või noortesport@audentes.ee

VK Piruett

Ootab lapsi treeningutele 6. septembrist. Tunnid toimuvad
teisipäeviti kell 16 ja 17 ning laupäeviti kell 11.
Info ja registreerimine tel 5569 9968 või ann@piruett.ee

TK Royal

Avab 7. septembril I klasside tantsurühma. Tunnid toimuvad
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12.30. Edasijõudnud jätkavad
esmaspäeviti kell 14.15. Registreerimine eve@tkroyal.ee

Mikata judokool

Alustab septembrist uut hooaega kolmeteistkümne eri vanuse ja
tasemega treeningrühmaga. Info ja registreerimine tel 5648 4950
või krister@parbo.ee

Lauatennis

13. septembrist alustame lauatennise treeningutega nii lastele
kui ka täiskasvanutele. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja reedeti.
Info ja registreerimine link85@hot.ee ja andres@kaarlaid.ee

Pilates

19. septembrist alustame taas pilatese treeningtundidega. Tunnid
toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19. Treener Kristi Pedaru

Koolialguse eri
10 = 12!
Kõikidel septembris ostetud
õpilaste ja noorte (kuni 22-a)
10 x kaartidel on 12 kasutuskorda.

Vabandus
Eelmises numbris jäi märkimata Rae valla külade päeval võistelnud Lagedi meeskonna tulemus. Lagedi võistkond saavutas võistlustel II koha.
Esimene koht kuulus Vaida meeskonnale, teine koht Lagedi ja kolmas koht Vaskjala meeskonnale.
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Rae valla memmed ja taadid
tutvusid Kagu-Soomega
Tiiu Võsu kirjutab reiselamustest Soomes.
Juba aastaid on memme-taadi klubi
korraldanud oma suviseid sõite reisibüroo Comtour kaudu ja giidiks nendel alati
asjalik Jaak Viires. Seekord käidi juuli lõpupäevadel Kagu-Soomes. Külastati sadamalinnu Kotkat, Loviisat, Porvood.
Rahvarohkemateks kohtadeks olid
meie reisil Kotka merepäevad ja Imatra
kose lüüside avamine. Lisaks merele on
Soome järvede ja jõgede maa, mida sellel reisil eriti tajusime. Tihti sõitsime piki
kallast või üle sildade, sealhulgas ka üle
Saima kanali. Romantilise Langinkoski
kärestiku ääres külastasime Vene keisri
hästi säilinud kalastussuvilat.

Taavettis
meenutasime
soomepoisse ja seisime neile pühendatud
mälestuskivi(de) juures. Nägime ka
UNESCO nimekirjas olevat Verila tööstusmõisa. Seal lähedal jõekivimürakal
olevat 7000 aasta vanust kivijoonist seitsmest põdrast tuli küll oma fantaasias ette
kujutada. Kindluslinn Lappeenranta ja
sealne meeleolukas sõit Punkaharju-Savonlinna kindlusesse, mis on kuulus oma
ooperietenduste poolest, tundus isegi
väiksemana, kui lubatud mahutavus 2200
istekohta.
Meeldiva mulje oma puuskulptuuridega jättis Soome metsandusmuuseum
Lusto. Kivisel pinnal kasvav mets, millest
möödusime, jääb Eesti metsale puude läbimõõdus ilmselt alla. Küllap sellepärast

Voodilinadest lavakardin
tegi kontserdi hubaseks

Endine Rae koolimaja ootab uut hingamist.

Vaskjala küla elanik Anneli
Kardin meenutab sooja südamega endises Rae koolimajas toimunud kontserti „Helisev pai“.
Lihtsate vahenditega hubaseks
tehtud saalis helises Kadi Toomi
hääl, mida saatis ansambel Kuulatajad.
Kuna koolimaja saali ei ole ammu
avalikeks üritusteks kasutatud, tuli teha
korralikud ettevalmistused alates põrandapesust, kardinate riputamisest, lava
kaunistamisest jne.
Eesmärk oli luua hubane ja õdus keskkond. Esialgu tundus see suhteliselt võimatu, sest olukord oli seal üsna trööstitu.
Kui kõik sai puhtaks nühitud, lavakardinaks kokkuõmmeldud voodilinad üles
riputatud ja kodukootud vaibad saali põ-
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randale laotatud, oli südames soe tunne!
Nüüd võime alustada, kui vaid rahvast
kohale tuleks, sest ammu ei ole koolimaja
kasutatud, kas inimesed leiavadki asukoha üles? Jäime põnevusega ootama…
Sisenedes enne kontserti saali, avanes
meeleolukas vaatepilt: küünlad põlesid,
põrandat katsid pehmed kodukootud
kaltsuvaibad ja saalis oli tunda mõnusat
viirukiaroomi. Tõesti-tõesti, rahvast tuli
ja tervelt saalitäis. Rohkem ei oleks mahtunudki!
Laval võtsid kohad sisse laulja Kadi
Toom ja ansambel Kuulatajad. Ansambli
koosseisu kuuluvad muusikud Kaido Kodumäe, Katri Kaasik ja Aivar Niiholm, kes
kõik Rae valla kodanikud. Esitati rahulikku ja lõdvestavat muusikat, mis kontserdi
edenedes veidi tempot tõstis. Kõik muusi-

Pildil seisavad Kymi jõe Langinkoski kärestiku ees vasakult Imbi Beek, Aime Kirt, giid
Jaak Viires ja Lea Saavan. Foto: Tiiu Võsu

ehitati keisri suvilagi Eesti mändidest.
Oma silmaga võisime veenduda ja soovi korral kaasa osta 65-sendise hinnaga
suhkrut. Piknikuga tähistasime reisiseltsiliste tähtpäevi, nagu hõbepulmad, juubel ja sünnipäev.
kapalad on esitajate loodud.
Perede pesamunad pikutasid koos
ema-isaga lava ees, sest põnev oli jälgida
muusikariistade liikumist ja kuulata heli
nii lähedalt. Koos rahvaga lauldi ka mantrat ning igaüks võis koju minna rahuliku
ja õnnelikuna. Korraldajad tänasid südamest kõiki toetajaid ja abilisi, sealhulgas
Rae vallavalitsust, kes võimaldas koolimaja ruume kasutada. Ilma abilisteta ei
oleks see üritus võimalikuks osutunud.
Aitäh igale kuulajale, kes võttis oma kiires
elus aja maha ning andis selle sooja tunde,
mis saalis valitses.
Tahan isiklikult tänada muusikuid,
kellel siiski on veel tahtmist korraldada
kontserte, kohtuda vahetult rahvaga ja
tunda rõõmu publikust, mitte laekuvast
kasumist.
Loodan, et meie vallas ja sealhulgas
Rae koolimajas toimub edaspidigi toredaid rahvaüritusi nii kehale kui hingele ja
erinevas vanuses inimestele.
Anneli Kardin, Vaskjala küla elanik

Kuulatajad kuulatamas, vasakult Kaido Kodumäe,
Kadi Toom, Aivar Niiholm ja Katri Kaasik.

mitmesugust

Malev 2011 Rae vallas

Malevlased Peetri lasteaeda korrastamas.

Ka sel suvel tuli kokku Rae töömalev
– kahe nädala jooksul oli noortel hea võimalus töötada vallas erinevatel objektidel.
Tänu malevlastele sai vallas tehtud hulk
tööd: lasteaedades vahetati liivakastides
liiv ära, kalmistul said jalgteed uue kuue,
tehti ka palju värvimistööd, istutati metsa,
korrastati Jüri gümnaasiumi jooksurada ja
rohiti. Kokku töötas viis rühma, esimeses
ja teises vahetuses osales 76 noort.
Üle pika aja tegime koostööd kohalike
asutuste ja ettevõtetega, kes lastele tööd
pakkusid. Suurimaks tööandjaks oli OÜ
Ahtol Lagedil, lisaks veel AS Veskimati,
ABB Eesti, Elveso.
Kuna malev on noorte hulgas populaarne, korraldame ka järgmisel aastal
töömaleva ja siis loodame juba suuremale
hulgale noortele tööd leida.
Anne-Ly Suvi

Malevas paneb noor oma tulevikule nurgakivi
Projekti „Õpilasmalevad 2011“ projektijuht Toni Käsper tõdeb, et tänu riigi
toetusele ja tublidele malevakorraldajatele on malevate liikumine aastast aastasse
kasvanud ning malevakogemust pakutakse keskmiselt juba 5000 noorele aastas.

Toni Käsper.

Noorsootöös osalemine suurendab
noorte konkurentsivõimet.
Kahtlemata on tänapäeval oluline olla
konkurentsivõimeline.
Õpilasmalevad
ühe noorsootöö osana on noorte konkurentsivõime suurendamisel olulise tä-

Enesevalitsemise kunst
Silva Laius kirjutab joogast ja
enesejuhtimisest. Rae kultuurikeskuse joogarühmad alustavad
septembris. Rühmad ootavad nii
algajaid kui edasijõudnuid.
Enesejuhtimise üks võtmeküsimusi
on, kuidas hakkama saada oma negatiivsete emotsioonidega. Selleks on palju teid
ja võimalusi, kuid üks kindel ja äraproovitud vahend on jooga. Jooga sellekohane
toime ja tulemused on järele proovitud
aastatuhandete jooksul.

Ma ei tea, kas mulle meeldib
jooga.

Seda, kas jooga meeldib või ei meeldi,

saab teada küll alles joogatunnis, aga järgnev harjutus võib olla väike proovikivi.
Kui sa suudad võtta 5 minutit ja teha läbi
järgneva kolmest sammust koosneva harjutuse ning sul on pärast seda parem enesetunne kui enne, siis on üpris tõenäoline,
et jooga hakkab väga meeldima.
1. Säti ennast toolile istuma. (Kõige
sobivam on tavaline tool, mis ei veere.)
Toeta jalad kindlalt maha, lükka selg on
sirgeks, aga ära toeta vastu tooli seljatuge.
Käed lebavad rahulikult süles või reitel,
peopesad ülespoole. Hinga rahulikult ja
sügavalt läbi nina.
2. Rahulikult hingates lase õlad vabaks.
Nüüd lase kätel oma süles muutuda raskeks. Lase oma näol muutuda rahulikuks,
pehmeks, siledaks. Alusta otsaesisest, see-

hendusega, kuid mitte ainuke võimalus.
Noorsootöö on laia haardega valdkond,
mis pakub noortele mitteformaalset õpet
ning mille tegevuste spektri loomisel jälgitakse noorte vajadusi, soove ja huvisid.
Malevlased on osalenud puhastus-,
koristus- ja heakorratöödel kohalikel turismi-, haridus-, ajaloo- ja kultuuriobjektidel. Lisaks on malevlased tööl marjakasvatustaludes, Riigimetsa Majandamise
Keskuse loodusobjektidel, omavalitsuste
suursündmustel, rabades, heinateol ja
mujalgi.

Silva Laius.

järel las lõtvub silmaümbrus, suuümbrus.
Hambad ei ole kokku surutud. Lase ka
keelel muutuda pehmeks.
3. Tunneta seda rahu ja vaikust iseendas. Ja naudi mõni minut heaolutunnet,
mida pakub iseendaga olemine.
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Naabrivalve plussid
Eesti Naabrivalve tegevjuht
Indrek Randma kirjutab põhjustest, miks on kasulik ühineda
naabrivalve liikumisega ja millised on esimesed sammud selleks.
Eesti Naabrivalvega on liitunud
ligi 11 000 kodu, mille elanikud on
lisaks turvatundele leidnud naabrivalve kaudu tekkinud koostööga lahendusi mitmetele ühistele
probleemidele.
Kas sinu kodupaik on piisavalt turvaline? Kas oled pimedal ajal mõelnud, et
peaks lisama mõne valgusti? Võimalik,
et videovalve ja turvaseadmed tagaksid
turvalise tunde. Aga kas oled kaalunud
turvatunde ja turvalisuse tõstmiseks ühe
lihtsa, kuid tõhusa võimalusena naabritega kokkulepet edasise tegevuse osas?
Naabrivalve sai alguse Ameerika
Ühendriikidest ja on maailmas üsna laialt
levinud liikumine. Eesti Naabrivalve on
Eestis tegutsev mittetulundusühing, mille
eesmärk on aidata kaasa igaühe turvalisuse suurendamisele. Ühing alustas tegevust
2000. aastal tänu aktiivsete tallinlaste algatusele Nõmmel. Eesti Naabrivalvel on
liikmeid üle Eesti, nende huvides turvalisuse ja ühtse kogukonna arendamisel
korraldab ühing koostööd nii kohalikul
kui riiklikul tasandil. Naabrivalve rakendamine tähendab naabrite kokkulepitud koostööd turvalisuse hoidmisel ja
tõstmisel ning ühiste huvide kaitsmisel
konkreetses piirkonnas ehk naabrivalve
sektoris.
Naabrivalve sektori võib moodustada
kortermaja, trepikoda, eramutega tänavalõik, suvilate piirkond, küla, lähestikku
asuvad talud, võib kaasata ka mõne ettevõtte, lasteaia, kooli jne.
Huvigrupi tekkimisel saab Eesti Naabrivalvega liitudes vormistada lepingu,
mille osapoolteks on kohalik omavalitsus,
politsei, naabrivalve ühing ning loodav
naabrivalve piirkond – naabrivalve sektor.
Lepinguga kinnitatakse ühise tegutsemise reeglid ning määratakse kontaktisikud
politseist ja kohalikust omavalitsusest, kes
on edaspidi täpsemalt kursis selle piirkonna probleemidega ja tegutsevad kokkulepitud reeglite järgi.
Ühingu liikmeks olemisega kaasnevad
kulutused on sümboolsed, näiteks naabrivalve sektori eraisikust liige maksab
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1 euro aastas majapidamise või kodu kohta. Ühing varustab naabrivalve sektori
naabrivalve plakatite ja kleebistega, kõik
sektori liikmed saavad mapid üksteise
kontaktide ja tegutsemisjuhistega.
Ühingu liikmed saavad mitmeid soodustusi meie koostööpartneritelt. Ühing
korraldab turvateemalisi koolitusi ja infopäevi ning soovi korral aitab korraldada infoüritusi ka muudel liikmetele huvi
pakkuvatel teemadel. Turvateemasid käsitlevad koolitused, mis enamasti on tasulised, on liikmetele tasuta. Näiteks praegu
on üheks populaarseks teemaks uus liiklusseadus, mille tõlgendamisel on soovitud abi ja koolitusi.
Naabrivalve mõju ja efektiivsust kuritegevust ennetava vahendina on tunnustanud ka politsei. Koostöö, teadlike ja abivalmis inimeste tugi elanikonna hulgas
on politseile oluliseks abiks kuritegevuse
ennetusel ja võimalike raskemate tagajärgede ärahoidmisel.
Rae vallas loodi esimesed naabrivalve piirkonnad juba 2005. aastal, praegu
on naabrivalvesse kaasatud 353 kodu.
Rae valla kõige värskem sektor moodustati Järvekülas, liitusid piirkonna eramute elanikud, põhjuseks olid lähiajal
toimunud korduvad vargused. Koostöös
naabritega otsustati paigaldada tänavale ka videovalve ning selgitati välja hulk
piirkonnaga seonduvaid turvariske. 17.
augustil Rae vallavalitsuses toimunud
kohtumise käigus allkirjastati Järvekülas
asuva naabrivalve sektori koostööleping,
vaadati läbi uue piirkonna ootused tur-

variskide maandamiseks, selgitati omavalitsuse ja politsei võimalusi ning lepiti
kokku edasised tegevused.
Naabrivalvega alustamise eelduseks on
naabritega üksmeele leidmine turvalisuse tagamise ja suurendamise vajalikkuse
küsimuses. Kui nimetatud eeldus on täidetud, tuleb koguda naabrite kontaktandmed ja allkirjad, valida sektori vanem, kes
allkirjastab lepingud sektori nimel. Vajalikud vormid on võimalik printida Eesti
Naabrivalve kodulehelt või küsida ühingu
esindajatelt. Alati võib konsulteerida, kutsuda koosolekule inimese Eesti Naabrivalvest, kes aitab leida parima vormi just
teie piirkonnale. Kui allkirjad kogutud,
tuleb dokumendid edastada Eesti Naabrivalvele, kus valmistatakse ette lepingud ja
stardipakett uuele sektorile.
Infot Eesti Naabrivalve kohta saab telefonidel 652 2522 ja 513 6630 ning ühingu
kodulehelt internetis www.naabrivalve.ee.

Naabrivalvega liitumiseks
• tuleb koguda naabrite kontaktandmed
• valida sektori vanem
• printida ühinemiseks vajalikud vormid Eesti Naabrivalve koduleheküljelt
• võtta vormile allkiri kõigilt naabritelt,
kes ühinevad naabrivalvega
• sektori vanem allkirjastab koostöölepingu
• uus sektor saab stardipaketi
Indrek Randma
Eesti Naabrivalve MTÜ tegevjuht

mitmesugust

Vallavolikogu tulude aruanne
VOLIKOGU
LIIKMED

Ametikoht

Asutus
(tööandja)

Mati Prits

Pangaarved

Võlad
pankadele
ja teistele
eraõiguslikele
isikutele

Sõiduauto
Volkswagen Golf

SEB, Nordea

Nordea

Sõiduauto Toyota
Camry

Swedbank

Swedbank

Kinnisvara

Registrisse
kantud sõidukid

1/2 elamust

Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid

Ramses
Alliksoo

maksukorralduse
osakonna
juhataja

maksu- ja
tolliameti Põhja
maksu- ja
tollikeskus

elamu, kinnistu

Enn Mänd

direktor

Tallinna Õismäe
gümnaasium /
Tallinna
haridusamet

1/2 kinnistust,
1/2 elamuboksist

Swedbank Pensionifond, OÜ
Westmonte Grupp

Swedbank,
Sampo, Nordea

Nordea

Tarmo Klaar

juhataja

OÜ Kokpit

kinnistu ja
elamu

OÜ Kokpit

Swebank,
Sampo

Swedbank

Rae Liikluskool OÜ osa,
Nordington Invest OÜ osa

SEB, Swedbank

SEB

SEB kasvufond, SEB aktiivne
pensionifond, SEB Geneerilise
Farmaatsia Fond, Ventspils
Nafta

SEB, Swedbank

SEB

Sampo

Sampo

Swedbank

Swedbank

Priit Põldmäe

kinnistud

Erik Laidvee

kinnistud

Ülo Timuska

elamu

Igor Mozessov

spetsialist

Viladert OÜ,
Prodes OÜ,
Ergo Kindlustuse AS

Jens Vendel

juhataja

Rae valla
spordikeskus /
Rae vallavalitsus

Margus
Valgma

Sõiduautod
Toyota, Hyndai,
väikebuss RAF,
UAZ

Sõiduauto Saab
95

1/2 elamumaast

OÜ Prodes, OÜ Grantsol Kaubandus OÜ

korter

Sõiduauto
Mazda 626

Swedbank

Swedbank

kinnistud

Veoautod GAZ
53a, 53, MAZ5549

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Indrek
Uuemaa

direktor

Vaida põhikool /
Rae vallavalitsus

1/2 korterist,
0/4 elamust,
kinnistud

Sõiduauto Volga
M-21

Taivo
Laherand

tehnik

Rae
spordikeskus

kinnistu ja
elamu

Mootorratas Jawa,
Sõiduauto Chrysler
Grand Voyager,
veoauto ZIL

elamu ja
kinnistud

Sõiduauto
VAZ21053,
VAZ21061

Raivo Kruuk
Aadi Potter

OÜ Peedu Noortelaager

SEB, Swedbank

Sampo Pension

Swedbank,
Sampo

OÜ Hansu Poeg, A.H.
Potter&Partnerid OÜ

SEB, Swedbank

Swedbank

Tatjana Lelov

juhatuse liige

Perearst Tatjana
Lelov OÜ

1/2 elamust

Kersti
Peterson

vanemreisikonsultant

Aves Travel AS

korter

Henri Ausmaa

projektijuht

Eesti Koolispordi
Liit

1/2 korterist

Einar Kink

juhatuse liige

Eyrise OÜ

1/2 kinnistutest

Sõiduauto Seat
Altea XL

Aivo Hommik

abivallavanem

Rae vallavalitsus

korterid

Sõiduauto Ford
Mondeo

AS Eesti Golfikeskus, Swedbank pensionifond

Swedbank

Swedbank

Meelis
Kasemaa

abivallavanem

Rae vallavalitsus

elamu

mootorratas
Aprilia, sõudepaat,
paadiveok

M.K.K Investeeringute OÜ,
Keskkonnaarendus OÜ

Swedbank, SEB

Swedbank,
Sergei Kivi

Tarmo Toomet

abivallavanem

Rae vallavalitsus

elamu,
kinnistud

Luterma, Tallink Grupp, Ekspress
Grupp, Esto Projekt OÜ, Beta
Eesti OÜ, Leefarm OÜ, SEB
Progressiivne Pensionifond

SEB, Swedbank

SEB

SEB Progressiivne Pensionifond, Sampo Pension

SEB

SEB

SEB, Swedbank

SEB

Swedbank, SEB

Swedbank

Sampo, SEB

VALLAVALITSUS

Deklaratsiooni jättis esitamata Endel Albin. Tabel toodud seisuga 29.06.2011.
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Augustis toimepandud kuriteod
• Allika tn, Lagedi – avastati, et eramaja suurest toast on varastatud ümbrikus olnud sularaha 1500 eurot. Sissemurdmisjälgi
polnud.

komplekt, akutrelli Bosch komplekt, laserlood, elektritali akulaadijaga, trummelpikendusjuhtmed 2 tk, plaadimängijaga raadio
ning kaablid.

• Raudkivi tee, Peetri küla – ajavahemikul 04.08.11 kell 21.00
kuni 05.08.11 kell 08.00 varastatud meeste jalgratas Classic
MAXX sinist värvi, mustade kirjadega, sadul must hõbedaste
äärtega, raami nr HB0222740. Jalgrattas oli lukustatud.

• Karla küla – teataja kasutuses olevast veoautost Scania varastati 60 l kütust.

• Pajusaare tee, Peetri küla – hoovi tulid kaks meesterahvast,
kes ähvardasid maja elanikke ning samal ajal lõhkusid maja juurde pargitud sõiduautol MB parempoolse tagaukse klaasi ja kahjustasid ust. Teataja hindab kahjusummaks 6000 eurot.
• Õlleköögi tee, Kurna – ASi XXX juhatuse liikmed oleksid pidanud esitama hiljemalt 20.07.2010 ASi XXX pankrotiavalduse,
mida aga õigeaegselt ei esitatud.
• Veneküla küla kinnistu – ehitusjärgus olevast eramust varastati avaldajale kuuluv trimmer Makita, BCX3400 seerianr
2009085471, õhupüss Senco, saelaud saega, lööktrelli Bosch

• Põrguvälja, Assaku – sisse murtud on kinnisele territooriumile ning varastatud veokist Scania umbes 700 l kütust.
• Talu välisest koplist oli varastatud OÜ-le XXX kuuluv inglise
täisvereline 12-aastane mära, paremast silmast pime, tumepruuni
värvi. Samuti oli tallist varastatud hobuse sadul (pruuni värvi) ja
musta värvi valjad.
• Järveääre tee, Peetri küla – tungiti korterelamu katla- ja
hoiuruumi ja varastati sealt kollane survepesur Kärsher.
• Järveääre tee, Peetri küla – tungiti SAsse VW Golf ning varastati sealt automakk Sony RX4300 ja iPod NANO.

AS ELVESO elektrienergia ja võrgutasude hinnad alates
1. septembrist
AS ELVESO elektrienergia ja võrgutasude hinnad alates 1.09.2011
AS ELVESO elektrienergia ja võrgutasude hinnad alates 1.09.2011

Elektrienergia hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 20.05.2011 otsusega nr 7.1-5/11-016
Elektrienergiahinnad
hind ononkooskõlastatud
Võrgutasude
kooskõlastatudKonkurentsiameti
Konkurentsiameti20.05.2011
20.05.2011otsusega
otsuseganrnr7.1-5/11-016
7.1-5/11-015
Võrgutasude hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 20.05.2011 otsusega nr 7.1-5/11-015
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Arvele lisatakse taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.
Arvele lisatakse taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.
Elektrienergia ja võrgutasude hinnad on leitavad ka AS ELVESO kodulehelt www.elveso.ee
Elektrienergia ja võrgutasude hinnad on leitavad ka AS ELVESO kodulehelt www.elveso.ee
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Saiad, pirukad, kringlid,
struudlid, tordid…
Telli või osta kaasa Kirsi poest
Kaabli 6, Mõigu
www.kirsipagarid.ee

• Jumestuskoolitus Jüris
(okt - nov)
• Jumestusteenused
• Näomaalingud
• Fototeenused
• Üritused
(pulmad, salongiõhtud, lastepeod)
www.colorsstudio.ee
ilona@colorsstudio.ee
Tel 5661 1184

mitmesugust/reklaam
„Õppimine seob põlvkondi” – 14. täiskasvanud õppija nädal Rae vallas 7.–14. oktoobril
Lektor, koolitaja, treener

Osalemise
tasu

Toimumise koht

Registreerimise telefonid ja
e-posti aadressid

Perepäev – kohtumine Ira Lemberiga

Ira Lember

tasuta

Lagedi raamatukogu

676 6239, lagedi.rmk@rae.ee

Koduaia marjadest veini valmistamine

Kaido Otsus

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

Aloe ja tervis

Sirje Noot

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

14.00–18.00

Eakate päeva tähistamine

Kiisa rahvateatri
etendus

tasuta

Rae kultuurikeskus

Jüri 605 6759,
Lagedi 676 6239,
Vaida 603 5230

18.00–19.30

Lapsega probleemivaba suhtlemine

Kristi Lillepea

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

10 eurot

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

Kuupäev

Kellaaeg

10. sept.

12.00–15.00

26. sept.

18.00–20.00

28. sept.

18.00–20.00

2. okt.
3. okt.

Õpituba, loeng, treening

4. okt.

18.00–19.30

Siidimaal

Agnes Kato MTÜ
Kroku Kunstiklubi

5. okt.

18.00–21.00

Karaski- ja leivategu

Kaja Kalmer
Terje Jaamul

5 eurot

Jüri gümnaasium

622 4245, arendus@jyri.edu.ee

5. ja 6. okt.

17.30–20.30

Klaasvitraaži valmistamise kursus

Kai Järve

10 eurot (kaks
korda kokku)

Vaida Pillerpalli
lasteaed

520 0556

6. okt.

18.00–20.00

Pärlite valmistamise kursus

Maarit Ridalaan

5 eurot

Lagedi raamatukogu

676 6239 lagedi.rmk@rae.ee

6. okt.

18.00–20.00

Sügisesed tervisemured suurtel ja
väikestel

Tiiu Väinsaar

tasuta

Jüri raamatukogu

605 6759 kultuur@rae.ee

9. okt.

16.00–18.00

Enesemuutmise kunst – emotsioonid

Ingvar Villido

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

10. okt.

19.00–21.30

Loeng „Perekonna, sugupuu ja
mineviku feng shui“

Janno Seeder
Siret Seeder

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

10. ja 14.
okt.

18.00-20.00

Savikursus

Marje Tahk

10 eurot (kaks
korda kokku)

Jüri gümnaasium

622 4245, arendus@jyri.edu.ee,
registreeruda kuni 3.okt.

10. okt.

17.00-18.00

Arvutikursus – ID-kaardi kasutamine

Maarika Avloi

tasuta

Jüri gümnaasium

622 4245, arendus@jyri.edu.ee

11. okt.

18.00–20.00

Motivatsioon ja eneseusk igapäevaelus

Jaanus Kangur

tasuta

Lagedi raamatukogu

676 6239, lagedi.rmk@rae.ee

11. okt.

18.30–19.30

Zumba – tantsuline treening
muusika saatel

Marek Tihhonov

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

11. okt.

19.30–20.30

Joogatreening muusika saatel

Triin Meesit

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

11. okt.

19.30–20.30

Kangitreening

Külli Alliksaar

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

11. okt.

16.00–17.30

Ekskursioon Rae valla
kultuuriväärtustest

tasuta

Välisekskursioon
bussiga

622 4245, arendus@jyri.edu.ee,
registreeruda kuni 5.okt.

11. okt.

19.45–20.45

Jõusaalitreeningu ABC

Marek Sooäär

tasuta

Jüri spordikeskus

622 4245, arendus@jyri.edu.ee

12. okt.

18.00–20.00

Pärlite valmistamise kursus

Maarit Ridalaan

5 eurot

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

12. okt.

18.00–19.30

Elupäästev esmaabi

Anni Sarv

tasuta

Jüri gümnaasium

622 4245, arendus@jyri.edu.ee

13. okt.

19.00–20.00

Aeroobne treening – kõhutrimm

Kristel Soodla

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

17. okt.

18.00–20.30

Paberkrohvi valmistamine ja kasutusalad

Heli Gescheimer

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

18. okt.

18.00–19.30

Kõrvarõngaste valmistamine

Agnes Kato MTÜ
Kroku Kunstiklubi

8 eurot

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

19. okt.

18.00–19.30

Toidutalumatus ja selle seos haigustega

Ülle Hõbemägi

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

20. okt.

18.00–21.00

Gluteeni- ja laktoosivabade toitude
valmistamine

Sirje Saks

8 eurot

Jüri gümnaasium

622 4245, arendus@jyri.edu.ee

24. okt.

18.00–19.30

Loeng „Uue ajastu raamatud –
e-lugerid“, võimalus tutvuda erinevate
näidistega

Toomas Aasmäe

tasuta

Jüri raamatukogu

622 4236, jyri.rk@jyri.edu.ee

25. okt.

18.00–20.00

Manuaalse teraapia tähtsus, selle tervendav mõju liigestele ja seljavaevustele

Toomas Proovel

tasuta

Rae kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

Varje Malsroos

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine! Koolituskava täiendusi ja muudatusi vaata Rae kultuurikeskuse kodulehelt http://kultuur.rae.ee ÕPIME MÕNUGA!

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

56 484 334
66 84 700

56 640 991
66 84 700
OST

(poiss ja tüdruk)

Tiit Kirss

Angela Virak
MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

Otsin hoidjat
aastastele
kaksikutele

INVESTEERIMINE

3-4 päeval nädalas
Töötasu 20 eurot/päev
Elame Rae külas
Lisainfo tel 5160086 või
ylle@kuldvara.ee
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HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

OÜ LEXKAVAATOR

Arkop OÜ müüb
Seli-Jaani
liivakarjääris
Suuresta külas
Rae vallas

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

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

liiva ja kruusa
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda,
maakive

Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

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

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee

Kodude ja Kontorite Koristus!

Rae valla
elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

Akende pesemine, 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
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•
•
•
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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!

Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

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

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

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

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

WWW.HANSALEX.EE

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

• Ekskavaator-koppade
renditeenus
• Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd
• Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus
• Talvine lumetõrje ja
vajadusel lume äravedu

Graniitkindel teerajaja

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

E-post: info@tuurmaa.ee

www.tuurmaa.ee
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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

reklaam

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

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

• aedade ja väravate
ehitus
• väravaautomaatika ja
uksetelefonide
paigaldamine
• avamine mobiilist
• lipud ja lipumastid
ja palju muud

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

WWW.PONNI.EU

Aitame Teid kõigis
kinnisvaraalastes
küsimustes!

vaata kodulehelt
www.lounaekspert.ee
tel 5097627

Mari Rõuk

Margit Alloja

maakler
maad ja majad

maakler
korterid

+372 509 3995
mari.rouk@uusmaa.ee

+372 5615 9661
margit.alloja@uusmaa.ee
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Trennid toimuvad Rae Valla Spordikeskuses (Laste tn. 3, Jüri)
alates septembrist! Info ja eelregistreerimine: www.danceact.ee

TAMMIKU
AUTOPESULA
Jüri, Veetorni 9

Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald
Oleme avatud E–R 10–20 ja L 10–16
Tel 607 5885 ja 513 1714
Müügil kvaliteetsed lemmikloomatoidud
Teeme koduvisiite

soodusPakkumised
10.09–30.09

# Üldehitus

• Juuste värvimine + lõikus – 29 eurot
# Siseviimistlus
• Dermanew’ mikrolihvimine + mask
# Välistrasside ehitus
Salong avatud:
25 eurot
# ElektritöödE–R 10–20,
L 10–17
• Bruno Vassari Kianty trimmiv näohooldus
# Projekteerimine tel 607 4293
25 eurot
www.muskuslill.ee
• Kiirsolaariumi sooduskaart 50 min
Asume Jüris Konsumi
keskuses
25 eurot
Rae Sõnumid · september 2011

E–R 9–18, L 10–16

Kõik autopesust!
• välispesu
• sisepuhastus
• keemiline puhastus
• poleerimine ja
vahatamine
INFO JA
BRONEERIMINE
6034 334
Info@tammikupesula.ee
www.tammikupesula.ee

reklaam

MÄNGU-JA SÜNNIPÄEVATUBA
HUVIRINGID
Lisainfo 5063366
Veetorni 2/Aruküla tee 20-3a, Jüri alevik
www.manguklubi.ee

Pakume tööd
kohusetundlikule
autoremondilukksepp/
plekksepale
Jüris, Autohooldus24 OÜ-s
Täpsem info
tel 53444440

Septembri lõpuni kõigis Puumarketi
kauplustes 4-küljest krunditud
ja värvitud voodrilauad

alates

10,70 €/m²
Tutvu kampaania
toodete
ja hindadega
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teated
kuulutused
Ostan garaažboksi Tammiku tänava piirkonnas. Tel 5221151
Soovin osta talukoha, maja või elamumaa Lagedil või lähiümbruses. Ootan huviga erinevaid pakkumisi, soovitavalt otse omanikelt. Tel 5814 4091, e-post oxford11@hot.ee
Segapuu 38 eurot/rm, lepp 39 eurot/rm, mustlepp 43 eurot/
rm, kuiv lepp 48 eurot/rm. Hinnad koos veoga. Koormad laotult. Tel 5648 6058
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsibishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Otsin korraliku ja pühendunud koristajat eramusse Lagedil.
Info 5552 0159
Langetame teile ohtlikud puud, puhastame territooriumeid võsast ja puidujäätmetest. Teeme raietöid.
Tel 525 0893 ja 5626 0344, e-post: info@vahergrupp.ee
Spordikooli on oodatud eesti ja vene tütarlapsed

vanuses 4-9 eluaastat.
Valida on rühmvõimlemise ja iluvõimlemise vahel.

Treeningud:
Peetri kooli
võimlas

2

korda
nädalas

OÜ Fekal-Trans teostab reovee ja liigvee äravedu Rae vallas.
Tellimine info@fekaal24.ee või telefonil 506 5406. Rohkem infot
www.fekaal24.ee
Soovin välja üürida oma 1-toalise korteri Võsa tänaval kooli
juures. Korter rõduga ja möbleeritud. Tel 5346 7003
Kojutoomisega maitsvad singid, vorstid jne. Saadaval ka värsked seakondid 3 eurot – 20 kg ja sea kamar 5 eurot – 10 kg.
Tel 5359 6544
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
1,7-aastane tüdruk Rae külas otsib alates septembrist kümneks
päevaks kuus hoidjatädi. Helista 5621 8520
Ostame vanu autoakusid, katalüsaatoreid. Tel 5458 3370
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel. Tel 523 8412, tiina@cmv.ee

KUI SA OLED LANGENUD
HOOLETUSE,
HALVA KOHTLEMISE,
FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI
SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
HARJU OHVRIABIKESKUSESSE

Registreerimine:

Maksuamet tagastab
21% õppemaksust

● e-mail: tiptop.klub@gmail.com (vabas vormis)
● telefoni teel
● www.tiptopklubi.eu

56 916 224 (Jelena)
51 444 47 (Kaire)

Päästeteenistuse
teated
august
Rae Sõnumid · september 2011

NB!
Soovijail on vaja vastuvõtule ette registreerida
telefonil 600 6204 (Harju ohvriabikeskus) või saata
kirjalik teade e-posti aadressile:
oksana.sviridenko@ensib.ee  
Vastuvõtt on iga kuu teisel teisipäeval kella
13–15 Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri)
Kontakt: Oksana Sviridenko
sotsiaalkindlustusameti Harju ohvriabikeskuse
peaspetsialist

1. august

Autoavarii koos reostuse koristamisega Tartu maanteel, Assakul

3. august

Autoavarii koos reostuse koristamisega Tartu maanteel

12. august Avarii Tuulevälja Raudtee ülesõidul
25. august Evakuatsiooniõppus Jüris, Taaramäe lasteaias

teated

2011 septembrikuu sünnipäevalapsed
Augustis
registreeritud
sünnid
Tannar Tõnn
Tamur Lutsoja
Kert Krall
Alex-Sander Sedko
Andry Arund
Andri Toom
Andreas Ivanov
Frederik Saar
Stig Martin
Bruno Libe
Melvin Rui
Rebeka Uuemaa
Rebecca Mihkelson
Hanna Lillepõld
Eleriin Reinkort
Keili Suursaar
Isabel Hani
Veranika Vasilieva
Milena Ostaptšuk
Romi Himma
Lysandra Matt
Emma-Mia Kopp
Matilda Saar
Iris Roosvald
Säde Sepa
Mia Martin
Anette Kiara Einfeldt
Viivi Tamm
Grete Klesmann
Saara Lotta Merivälja
Lisete Rohtla

HELENE TEDRE
LOVISE PILVIK
LAINE ALLIKMÄE
SALME LAIKMERAND
MERIEM ATKEEVA
FELIKS-ELDOR AUSLA
AINO RÄNNE
TAALI TOOM
ELFRIEDE PIILBERG
SALME TIIS
PETR VOLYNKO
MEIDA MÄEVÄLI
VOLDEMAR KATK
ENDEL SELKS
ARMILDE VILBU
HELJU KATTEL
VAIKE LIIVA
AMALIYA UNDERVITS
ELLEN ROSIN
MIHKEL-EDUARD LAUREND
ILME HIO
NIKOLAI HATSKO
ÜLO SÕBER
LJUBOV GORJUNOVA

95
93
91
90
86
86
86
85
84
84
82
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
75
75
75

VILLU LAURI
LEMBIT SÕSTER
ANTS ALLMÄE
MILVI OJA
MATI REIDMA
ALBERT IKNER
VEERA KOEL
LII SOOSAAR
DORA HATSKO
HELLE-REET SAREVET
KAAREL TAMM
HELLE KRIISA
REIN PÕDER
TEET ALOE
HELLE MÜÜR
REIN KIIVIT
TIIU JÄRVISTE
VALENTINA ALEKSIŠINETS
PEETER AINSAM
TOIVO TOOM

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

Õnnitleme!

augustikuus lahkunud:
Otto Rosenstrauch
Heino Kaljurand

Adamilla Mikk
Veera Karpa

Avaldame sügavat kaastunnet Galina
Lebedevile ja lähedastele

Vladimir Lebedevi
kaotuse puhul

Riina Tamm

Avaldame kaastunnet Eda Murdile

isa
surma puhul
Rae vallavalitsus

Pildiküla külaelanikud

Avaldame sügavat kaastunnet Mea Kasele
ema, lähedastele vanaema ja memme

Avaldame sügavat kaastunnet
Kairi Kadastikule kalli

Südamlik kaastunne Eda Murdile kalli
           

Adamilla Miku
kaotuse puhul

ema

surma puhul

kaotuse puhul

Pildiküla külaelanikud

Jüri spordihoone kollektiiv

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

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

isa

Töökaaslased Õie lasteaiast

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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Hansahoovi Teatri lavastus

„SINISED KILESUSSID JALAS“
16. septembril kell 19 Rae kultuurikeskuses
Autor Andrus Kivirähk
Osades Indrek Taalmaa
Grimeerija Irina Võsaste
Valguskujundus Argo Lepik
Monoetendus kahes vaatuses
See on humoorikas näidend, kus üks näitleja kehastab kuut rolli,
mis kõik ühel või teisel moel peegeldavad tegelaste suhestumist
rahaga ja ühiskonda, milles me elame.
Näitleja kehastub erinevateks rollideks ümber otse publiku silme
all, nii et vaataja saab osa nii kostüümivahetusest, grimmi pealepanekust kui ka eemaldamisest.
Piletid hinnaga 10 ja 8 eurot (pensionärid ja kuni 14-aastased
lapsed) müügil Rae kultuurikeskuses (T–N kella 9–20) ja Piletilevi
müügipunktides.
Lisainfo telefonil 605 6759

15. septembril kell 18.30 oodatakse Rae
kultuurikeskuse saali kõiki, kes soovivad
oma näitlemisoskusi näidata ja end mõnes
põnevas rollis teatrilaval proovile panna.
Otsime Loone Otsa kirjutatud, Rae valla
ajalugu tutvustavasse näidendisse osatäitjaid. Vajame nii mehi kui naisi ja nii noori
kui küpsemas eas inimesi.
Kui oled pealehakkaja ja Sul on tõsine huvi
näitlemise vastu, siis ootame Sind Rae
kultuurikeskuse saali, kus toimub kolme vaatusega näidendi ja rollide tutvustamine.
„Jüri ja lohe mäng“ kolmes pildis
1. Tammik ja raud
2. Vend krahvi Piibel
3. Keisri laulupidu
Lisainformatsiooni saab küsida Kristi Arult.
e-post kristi.aru@rae.ee, tel 605 6752

10. SEPTEMBRIL
kella 11–14
Jüri spordihoone parklas  

SUUR
SÜGISENE
SÕBRALAAT
OSTAME, MÜÜME JA
VAHETAME
Osalustasu 1 euro
Registreeruda saab e-posti teel
kairi70@gmail.com
Soovi korral saab müümata
jäänud riided ja asjad jätta
kohapeale.
Toimetan need edasi
Uuskasutuskeskusesse.
Lisainfo telefonil 5333 5889
Kairi

