Juuninumbris
• Rae valla külade mured ja
rõõmud
• Muutus investeeringuja tegevustoetuste
taotlemise kord
• Suvel tuleb palju üritusi

Rae valla ametlik väljaanne
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Jüri klunker on Rae valla aasta kultuurisündmus, mis toob iga kord iidsesse Lehmja tammikusse tantsu- ja laulusõbrad alates mudilastest kuni memmede-taatideni välja. Vaata lähemalt leheküljelt 16.
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vallavalitsus

Ülevaade 15. mai vallavolikogu otsustest
• Saadi ülevaade I kvartali eelarve täitmisest.
• Kehtestati Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja Vana-Aaviku tee 6 (osaliselt)
kinnistute ning lähiala detailplaneering.
• Jagati Aruvalla külas Kangro ja Teeääre katastriüksused ning Patika külas JüriVaida tee katastriüksus.
• Taotleti munitsipaalomandisse transpordimaa sihtotstarbega maaüksused.
• Tunnistati peremehetuks Rae vallas
Peetri alevikus reformimata riigimaal asuv
ehitis.
• Tunnistati peremehetuks Vana-Aaviku kanalisatsioonitorustiku välisvõrgud.
• Avaldati umbusaldust vallavolikogu
aseesimehele ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehele Tarmo Klaarile.

• Valiti uueks volikogu aseesimeheks
Endel Albin ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Aivo Hommik.
• Kinnitati uus keskkonnakomisjoni
koosseis.
• Määrati ametiisikute majanduslike
huvide deklaratsioonide hoidjaks vallavolikogu revisjonikomisjon.
• Pikendati Luure maaüksuse ajutise
kasutamise lepingut AS Kiviluks kasuks
aastani 2017.
• Kinnitati Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord.
• Lõpetati Sihtasutuse Rae Vabaajakeskus tegevus.
• Tunnistati kehtetuks Rae Vallavolikogu 6. veebruari 2007 määrus nr. 45

„Liitumistasu hüvitamise juhend Rae valla
ühiskanalisatsiooniga liitumisel“.
• Kehtestati Rae valla haridusalase tunnustuse jagamise kord.
• Muudeti Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste
maksmise korda.
• Muudeti Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele sihtotstarbelise investeeringutoetuse maksmise korda.
• Muudeti Rae valla eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise
ja lapse koolitee kulude hüvitamise korda.
• Suunati teisele lugemisele Rae valla
põhimääruse muutmine.
• Suunati teisele lugemisele revisjonikomisjoni 2012. aasta kontrollimiste
plaan.

Mittetulundusühingud saavad taotleda
projektitoetust ja tegevustoetust uue korra alusel
Rae vallavolikogu võttis 15. mail 2012
vastu määruse nr. 81 „Rae valla eelarvest
mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise
toetamise kord“, millega reguleeritakse Rae
valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemine ja maksmine.
Seni kehtinud korrad, mille alusel toetati
noorsootöö-, kultuuri- ja spordiprojekte,
tühistati.
Mis muutus võrreldes seniste kordadega ja mis on oluline teada taotlejal?
Üheks peamiseks muudatuseks on projektitaotluste puhul taotlusvoorud, mis on
4 korda aastas: 15. veebruaril, 15. mail, 15.
augustil, 15. novembril. Selle aasta esimene
taotlusvoor on 30 päeva pärast määruse kehtima hakkamist ehk 19. juunil 2012, peale
seda on voorude tähtajad nagu määruses
kirjas. Tegevustoetuse taotlemiseks tuleb
taotlused esitada 1. septembriks.
Teine oluline muudatus on see, et projektide läbi vaatamiseks moodustati komisjon.
Sinna kuuluvad peale vallavalitsuse ja volikogu esindajate ka külaliikumise ja spordikeskuse esindajad. Komisjon hindab esitatud
projekte ning teeb vallavalitsusele ettepaneku
projektide toetamise osas. See muudab otsustamise laiapõhjalisemaks ning taotlusvoorud
loovad võimaluse projekte paremini võrrelda.

Juulis vallalehte ei ilmu
Järgmine Rae Sõnumite
number ilmub augustis.
Kaastööde ja reklaammaterjalide
esitamise tähtaeg on 25. juuli.
Toimetus soovib ilusat suve.
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Muutus investeeringutoetuste taotlemise kord
Rae vallavolikogu määruse järgi tuleb suuremate projektide investeeringutoetuse taotlus esitada
1. septembriks ning väiksematele projektidele saab taotleda toetust neli korda aastas. Suuremad
projektid on maksumusega 3500 eurot ja enam. Väiksemamahulised projektide summa jääb
alla 3500 euro ning vallavalitsusele saab esitada väiksemate projektide investeeringutoetuse
taotlust 15. veebruariks, 15. maiks, 15. augustiks ja 15. novemberiks.
Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatakse vallavalitsuse otsusega vastav komisjon.
Komisjoni liikmeteks on vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimees ja vallavolikogu
keskkonnakomisjoni esimees.
Täpsem info Rae valla kodulehel www.rae.ee.

Investeeringutoetust makstakse järgmiste tegevuste finantseerimiseks:
- matka-, tervise- või õpperaja või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või parendamine;
- keskkonna-, ajaloo- või kultuuri õppealase objekti ehitamine või parendamine;
- küla, loodus- või kultuuriloolist objekti tutvustava püsiviida, tähise ja kaardi ostmine ja
paigaldamine;
- avaliku ujumiskoha ehitamine või parendamine;
- seltsimaja, spordisaali või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud hoone või selle osa
ehitamine, sisustamine või parendamine;
- pargi, haljasala, külaplatsi, puhkeala või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise
rajamine, ehitamine või parendamine;
- mängu- või spordiväljaku või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud vaba aja veetmise
rajatise ehitamine või parendamine;
- väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda jäätmete avalike kogumispunktide ehitamine;
- korteriühistute parklate ehitamine.

Samuti kinnitas vallavalitsus toetuse taotlemise ja toetuse aruande uued vormid.
Projektitoetus on mõeldud eelkõige Rae
valla inimestele suunatud sündmuste korraldamiseks. Enne taotluse esitamist tutvuge

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9 75301 Jüri
Harjumaa
Tel: 605 6750; 605 6770

kindlasti määruses toodud tingimustega.
Vastav volikogu määrus ja taotlusvorm on
leitav Rae valla kodulehelt. Lisainformatsiooni saab aadressilt kristi.aru@rae.ee või
telefonil 6056752.

Kodanike vastuvõtuajad
Esmaspäev kell 9.00- 17.00
(lõuna kell 13.00- 14.00)
Kolmapäev kell 14.00-18.00

vallavalitsus

Rae Vallavalitsuse info detailplaneeringute kohta
Algatatud on järgmine detailplaneering:
Lagedi aleviku Killustiku tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 8. mai 2012 korraldusega nr. 459 „Lagedi aleviku Killustiku tee 2 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Tallinna ringtee ääres. Juurdepääs
krundile on planeeritud Tallinn – Lagedi transpordimaa krundilt ja Tööstuse põigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva tootmishoonete kompleksi laiendamine, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krunt juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud tootmisettevõtete ja ladude maa.

Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustusest:
Rae küla Koplimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. augusti 2010 otsusega nr. 129. Planeeritav Koplimetsa kinnistu asub Rae külas Tallinna ringtee läheduses. Kirdepiiriks on Vaskjala-Ülemiste kanal, lõuna pool asub Koplipere kinnistu detailplaneeringuga ette nähtud äri- ja tootmisala.
Juurdepääs planeeringualale on Koplipere teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Koplimetsa kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve osaliselt äri- ja tootmismaaks,
määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, mille järgi on ala ette nähtud elamute ehitamiseks.
Eskiislahenduse tutvustus toimub 21.06.2012 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest
Peetri aleviku Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning lähiala detailplaneering
Planeeritav ala paikneb Peetri külas Tartu maantee ääres ja piirneb ülejäänud külgedest Mõigu, Aruheina ja Raudkivi teedega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning lähialasse kuuluvate riigi reservmaa maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine äri- ja tootmis- ning elamumaaks, kinnistute jagamine ehituskruntideks ning moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ja moodustatavate kruntide varustamine tehnovõrkudega. Detailplaneering
on kooskõlas nii kehtiva kui ka menetletava üldplaneeringuga.
Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 27. märtsi 2012 korraldusega nr. 297. Avalik väljapanek toimus 20.04.-04.05.2012,
mille ajal esitati detailplaneeringu kohta neli ettepanekut ja vastuväidet peamiselt haljastuse, müra, juurdepääsu ja hoone arhitektuursete
tingimuste osas. Ettepanekuid ja vastuväiteid tutvustati avalikul arutelul, mis toimus 24. mail 2012. Ettepanekute ja vastuväidetega arvestatakse ning detailplaneeringusse viiakse sisse vastavad parandused.

Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla
piirkonna ja lähiala detailplaneering
Detailplaneeringu 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.
Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 28.
veebruari 2012 korraldusega nr. 201. Avalik väljapanek toimus
19.03.-15.04.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9, mille ajal
esitati ettepanekuid ja vastuväiteid sademevee, maakasutuse sihtotstarvete, hoonestuse ja juurdepääsuteede ning taristu kohta.
Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus
21.05.2012. Ettepanekute ja vastuväidetega arvestati ja detailplaneeringusse viidi sisse vastavad parandused.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja VanaAaviku tee 6 (osaliselt) kinnistute ning lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 otsusega nr.
326. Planeeritav ala asub Rae vallas Aaviku külas Jüri aleviku
ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee vahel.
Detailplaneeringuga on planeeritud viis tootmis- ja ärimaakrunti, üks üldmaakrunt ja kaks transpordimaa sihtotstarbelist
krunti. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused. Detailplaneering
muudab valla kehtivat üldplaneeringut, kuid arvestab menetluses
oleva Rae valla üldplaneeringu põhimõtetega.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega
võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/

Rae vallavalitsus otsib tugiisikut
Kui Sul on soov teisi inimesi aidata, siis anna endast
märku Rae valla lastekaitsespetsialistile. Otsime inimest,
kes sobib töötama lastega peredega.
Tugiisiku töö nurgakivideks on:
• tugev sotsiaalne huvi parandada pere toimetulekut;
• oskus kujundada inimlik ja toetav koostöösuhe;
• oskus virgutada kliendi loovust ja probleemilahendusoskusi, aidata
leida pere sisemised ressursid ning tõsta pereliikmete enesehinnangut.
Kasuks tuleb:
• teadmised sotsiaaltööst, pedagoogikast, psühholoogiast
ja/või meditsiinist;
• osalemine koolitustel ja supervisioonidel.
Tugiisiku tööülesanneteks on:
• lapse heaolu jälgimine peres;
• pereliikmete juhendamine lapse kasvatamisel;
• koostöös perega loovate lahenduste leidmine probleemide
lahendamiseks/leevendamiseks, mis põhinevad pere enda
jõuvarude ülesleidmisel ja nende tugevdamisel/toetamisel;
• pere toimetuleku toetamine ümbritsevas kogukonnas
ning seostamine teiste sotsiaalteenustega;
• koostöö lastekaitsespetsialistiga;
• dokumentatsiooni haldamine;
• konfidentsiaalsuse põhimõtte järgimine.
Rae vald plaanib tugiisiku teenuse arendamist alates juulist 2012. Tugiisiku
töö on tasustatav. Avaldus ja CV palun saata Rae Vallavalitsusele aadressil
Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa, e-post info@rae.ee. Lisateavet saab
Rae valla lastekaitsespetsialistilt Ene Sipp`ilt. E-mail: ene.sipp@rae.ee,
telefon 555 22 527.

juuni 2012 · Rae Sõnumid

3

4

uudised
Vabaühendus ja Harjumaa
vallad arendavad peredele
suunatud toetusi
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskuse ja
9 kohaliku omavalitsuse koostöös arendatakse Harjumaal lastega peredele suunatud
sotsiaalteenuseid.
Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab MTÜ Perede ja laste nõuandekeskuse projekti „Lastega peresid jõustavad
teenused. Vol 2“. Selle raames käivitatakse
lastega peredele suunatud sotsiaalteenuste
osutamine 9s Harjumaa omavalitsuses.
Omavalitsuste ning MTÜ Perede ja laste
nõuandekeskuse koostöö teenuste osutamise
käivitamiseks sai alguse eelmise aasta suvel,
kui ühisel kokkusaamisel tõdesid omavalitsused, et kiireim võimalus paikkonna perede
vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste arendamiseks on teenuste arendamine koostöös
kolmanda sektoriga.
Üheskoos on läbi arutatud teenuste sisu,
koostatud teenuste kirjeldused ja hinnakirjad
ning ees seisab lepinguliste suhete vormistamine, et alustada teenuste osutamisega
(samuti Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapital toetusel).
Peredele pakutavaid teenuseid rahastatakse
60% ulatuses projektist ja 40% ulatuses kohalike omavalitsuste eelarvetest. KOVde ja MTÜ
projektipõhine partnerlus annab omavalitsustele võimaluse hinnata MTÜ suutlikkust
partnerina ning MTÜle võimaluse tõestada
oma suutlikkust kvaliteetsete sotsiaalteenuste
osutajana. Väljakutseks mõlemale poolele on
edasises koostöös tagada teenuste osutamise
jätkusuutlikkus nii, et vältida perede jaoks
olukorda, kus neid jõustavad teenused on
kättesaadavad vaid ajutiselt.
Lastega peredele suunatud teenuste osutamise käivitavad koostöös MTÜga Kernu,
Saue, Saku, Anija, Jõelähtme, Kuusalu, Viimsi, Nissi ja Rae vallad.
Lisainfo: Rae valla lastekaitsespetsialist
Ene Sipp, tel 6056777 ja ene.sipp@rae.ee

Rae vald võõrustab sel aastal
mitut suurt rattavõistlust
Jalgrattasõpradel on põhjust Jürisse koguneda 4. juulil, kui peetakse maha 22 km pikkune
meeskonnasõit. Suve suursündmuseks on kahtlemata Fakto Auto Tallinna Rahvasõit 29. juulil,
mis tänavu algab Vabaduse väljakult ja lõpeb
Peetri aleviku kooli ees.
Valida saab 95 ja 51 km pikkuste distantside
vahel, kusjuures Jüris ja Vaidas on pealtvaatajatel
põhjust eriti tähelepanelik olla, sest seal on ergutus- ja toidupunktid ning vahefinišid.
AEROBIKE PRESS
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Suvi algab toreda ettevõtmisega, mis annab loodetavasti veel
pikaks ajaks head energiat.

Noored hakkavad Lagedi
mänguväljakut remontima
Lagedi Betooni tänava mänguväljaku
renoveerimine toimub laupäeval, 9. juunil. Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad mänguväljaku renoveerimisse enda
abikäe ulatada. Teeme üheskoos lastele
parema ning turvalisema mänguväljaku!
Kõikidele osalejatele on garanteeritud
mõnus tööpäev ning kehakinnitus!
Jaanuarikuus osalesid Lagedi Noortekeskuse noored noortealgatuse projektide genereerimiseks mõeldud mängulises

projektis IDEE 24-l, kus paljude ideede
seast valisid noored välja just Lagedi laste
mänguväljaku, mida nad sooviksid omaalgatuse raames korda teha.
See oli nende jaoks oluline ka seetõttu,
et Lagedi noored ja kõik sealsed elanikud
parandaksid seeläbi omavahelist suhtlust
ning koostööd. Meie õnneks saigi see
projekt SA Archimedes Euroopa Noored
Eesti Büroo poolt rahastatud.
KÄDI KUHLAP

Uus inkubaator teenindab
Harjumaa ettevõtjaid
Mai alguses alustas tööd eraalgatuslikus korras ettevõtlusinkubaator, mille roll on asuda
toetama piirkondlikku ettevõtlust.
Unikaalseks teeb loodud inkubaatori
asutajate seltskond, kelleks on Paldiski ettevõtjad, kes on ise ka inkubaatori
algfinantseerijateks. Oma õla pani ettevõtmisele alla ka Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus.
Aasta alguses asutatud Lääne-Harju
Ettevõtlusinkubaator tegutseb Paldiskis,
mis on väga suure ettevõtluspotentsiaaliga piirkond Harjumaal, vahendab Pille
Heinla MTÜ Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori pressiteadet.
Ettevõtlusinkubaator hakkab pakkuma
tuge ja teenust eeskätt kogu Harjumaa
alustavatele ettevõtetele, kuid asutajate
sõnul on teretulnud ka kaugemalt saabuvad kliendid.
Esimeseks prioriteetseks ülesandeks

on lähipiirkonna omavalitsuste ja ettevõtjate liitudega koostöö saavutamine
ning inkubaatori bürooruumide ja seminarikeskuse renoveerimine. „Oleme
veendunud, et kaasates HEAKi kogemuse
Harjumaa ettevõtluse arendamisel, suudame vältida teiste inkubaatorite vigu,“ selgitab PEL juhatuse esimees Enn Laansoo.
Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori
peamine eesmärk on alustava ettevõtja
toetamine Harjumaal ning ettevõtluse
propageerimine piirkonna elanike seas.

tasub teada
Täiskasvanutele pakutakse
tasuta kutseõpet
Soovid omandada uut elukutset omaealiste,
elukogenud inimeste grupis? Siin on sulle abiks
programm KUTSE !
Mitmed õppeasutused on valmis õppegruppe avama just küpsemale õppijale. Seda võimalust saad kasutada, kui Sinu hariduse
omandamine jäi aastate taha ning on minetanud oma funktsiooni, kuid nüüd oled
motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa ei
soovi asuda tavaõppesse koos noortega. Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega
ühes grupis oleks meelepärasem? Programmi alusel õppimisele ei ole eelduseks varasem
sarnane haridus, töötamine antud erialal või töötuse staatus. Oluline on vaid tahe õppida.
Samas on endiselt programmi KUTSE raames võimalik jätkata varem alustatud
õpinguid.
Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses ning tahaksid need
nüüd lõpetada, siis on programm KUTSE just sinule !
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus töötamine mõistlikum
kui õppimine ning praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud? Nüüd aga on olukord
tööturul hoopis teine. Äkki kuluks lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis ja ajavahemikus
01.01.2000-01.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole olulised. Huvi
korral pöördu kutsekooli, kus sooviksid oma õpinguid jätkata.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul võimalik taotleda õppijatele
ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustust ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
2012. aastal on 180 õppurit, kes on 25 või vanemad, omandamas kutseharidust
eraldi õpperühmades 7 kutseõppeasutuses üle Eesti.
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja e-posti teel aivi.virma@hm.ee
või jatkukutse@hm.ee

Konkurss
„Kaunis kodu 2012“
ootab kandidaate
15. mail kuulutas Rae
Vallavalitsus välja konkursi
kodukaunistamise
väärtustamiseks ja
heakorrataseme tõstmiseks.
“Kaunis Kodu 2012” konkursile
võib kandidaate esitada
iga vallakodanik, teatades
sellest kirjalikult e-posti teel:
Birgit.Parmas@rae.ee või
suuliselt (tel 605 6745) Rae
Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks
siiski sobilik osalemist arutada
ka konkursile esitatud objekti
omanikuga. Kandidaatide
esitamisel ootame aktiivsust
eriti külavanematelt.

Kandidaatide konkursile
esitamise viimane tähtaeg on
1. juuli 2012.a.
Hindamine toimub järgmiste
kategooriate osas:
• individuaalelamud
• ettevõtted, asutused
• kortermajad
Hindamiskriteeriumid
on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus
maastikuga
• haljastus (lilled, hekid, puud jne)
• dekoratiivelemendid (sepised,
skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne)
• üldmulje
Konkursi tulemused teeb
kindlaks Vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kes
teostab osalevate objektide
ülevaatuse juulikuus ning
seejärel esitab võitjad Rae
Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Eelneval viiel aastal valla
sarnasel konkursil esikoha
saanud objekte kandidaatideks
seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias
autasustatakse tänukirja ja
mälestusesemega.
Ootame rohket osavõttu!!!

juuni 2012 · Rae Sõnumid
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Esita oma kandidaat
aasta õppija tiitlile
Kui ütleme väikesele lapsele, kes on
midagi uut õppinud ja kellel õpitu hästi
välja tuleb, et ta on tubli, siis märkame
kohe, kuidas tal lööb silm särama ja
kui innustunult ta oma tegevust jätkab.
“Nii nagu tunnustus on vajalik lapsele, on tunnustus vajalik ka täiskasvanule,” ütleb aasta õppija 2010 tiitli omanik
Egon Erkmann.
Praegu on õige aeg märgata täiskasvanuid, kes on õppimise läbi oma elu
muutnud ning esitada neid aasta õppija
kandidaadiks.
Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, et tunnustuse
saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks, et jätkata
poolelijäänud õpinguid või võtta ette
uus õpitee.
XV täiskasvanud õppija nädala
raames (12. – 19. oktoober 2012) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja
organisatsioone tiitlitega:
aasta õppija
aasta koolitaja
aasta koolitussõbralik
organisatsioon
aasta koolitussõbralik omavalitsus

•
•
•
•

Märka Sinagi tublisid inimesi enda
ümber ning esita kandidaat 15. juuniks
2012. Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiad www.andras.ee/
tunnustamine
SIRJE PLAKS
ETKA Andrase p
projektijuht
j j

Hei noor
jalgpallisõber!
9.-10. juunil toimub jalgpalli
Suvekool, kuhu on oodatud kõik
lapsed sünniaastaga 2002-2007! Laagri kunstmuruväljakul saab kahe aktiivse
päeva jooksul linnalaagris tutvuda Harju
Jalgpallikooli metoodikatega ning veeta
sportlikult aega sõbralikus keskkonnas!
Uuri lähemalt meie kodulehel:
j j
www.harjujk.ee
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Noortekeskus vurab kohale ratastel
21. - 25. augustini korraldab MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing Rae vallas pilootprojekti
“MOBIILNE NOORSOOTÖÖ – NOORTEKESKUS RATASTEL”
Projekti eesmärk on luua kontakt noortega, tõsta noorte teadlikkust Rae valla noortekeskuste ning nende poolt pakutavate võimaluste ja tegevuste kohta. Tahame selgitada
välja noorte huvid ning pakkuda noortele eneseväljenduse ja aktiivsuse tõusuks uusi
valikuvõimalusi Rae vallas.
Viie päeva jooksul sõidab mobiilne noortekeskuse buss mööda Rae valda:
21. august Vaida Põhikooli juures ja Patikal, Kure talu platsil
22. august Jüri Gümnaasiumi parklas.
23. august Lagedi koolimaja juures
24. august Assakul
25. august Peetri Põhikooli parklas (seal toimuvad ka Peetri aleviku sünnipäevaüritused).
Mobiilses noortebussis saavad noored näha ning osaleda tegevustes, mida pakuvad
noortele Jüri ja Lagedi noortekeskused.
Noortekeskuse bussis on olemas lauajalgpall, õhuhoki, pinks, X-Box 360 kinect,
lauamängud, DJ pult, noorteraadio Live ülekanded, saab kasutada mobiilset internetti
(noorteinfo otsimiseks), osaleda käsitöötoas ehk valmistada käepaelu, ehteid, joonistada,
õppida punumise tehnikat, tegeleda nahakunstiga, maalida jne.
Spordiklubi Cosmos viib läbi ka trikiratta võistlusi ning noored saavad end proovile
panna takistusraja läbimisel.
Igas kohas jagavad noortekeskuse vabatahtlikud infot noortekeskuste kohta ning tutvustavad, millised võimalused ja üritused on tulemas sügisel Jüri ning Lagedi noortekeskustes.
Mobiilne noorsootöö korraldamine Rae vallas “Noortekeskus Ratastel” projekti toetab
Harju maakonna Avatud noortekeskuste projektikonkurss ja Rae vallavalitsus.
AIVO TAMMELA
Jüri noortekeskuse juhataja

Tähelepanu täiskasvanud õpihuvilised
XV täiskasvanud õppija nädal
12. - 19. oktoober 2012
Õige aeg on just nüüd ja praegu, paremat
või eraldi aega õppimise jaoks ei pruugi tullagi!
Õppimine toimub väga mitmesugustes elusituatsioonides.
Iga eluetapi jooksul kasutame erinevaid
võimalusi ja lähenemisviise:
* õpime kogudes koolitarkust
* õpime kogedes ja kogemata
* õpime suheldes teiste inimestega
* õpime tööd tehes
Tööl peame pidevalt oma teadmisi ja oskusi
täiendama ning vajadusel ümber õppima. Ja
kui töötus hakkab kimbutama, siis on ainus
väljapääs õppida. Õppida end tööle!
Elukestev õppimine on omane igale inimesele.
Enesetäiendamine annab kindlustunde oma eluga edasi minna ja uusi väljakutseid vastu võtta.
Täiskasvanud õppija nädal on aeg, mil võiksime üle vaadata oma senise teekonna –
küsida endalt, kas ma õpin, mida ja kuidas ma õpin ning mismoodi saan oma tarkust
igapäevaelus kasutada.
Rae vallas on Täiskasvanud õppija nädalal võimalus õppida erinevatel kursustel,
koolitustel, õpitubades. Keeleõppe kursused on nii edasijõudnutele kui uutele alustajatele. Õppida saab soome, inglise, prantsuse ja hispaania keelt. Toimuvad õpitoad
kokandus- ja käsitööhuvilistele. Lisaks on meditsiiniteemalised kursused: esmaabi,
rahvameditsiin, hiina meditsiin. TÕNi raames toimub mitmeid teisigi
g huvitavaid
harivaid sündmusi, millest on võimalik osa saada.
KAJA KALMER
Rae valla TÕNi koordinaator

tasub teada

Juulis tuleb mesine päev
Käesoleval aasta 7. juulil on kavandatud
Jüri Kihelkonna MEEPÄEV koos laadaga, kus
on müügil ka selle aasta värsket mett. Samuti
on võimalik osta ja müüa muid talukaupu.
Väikene väljapanek on ka mesindusinventarist, kavas on mõned loengud mesindusest.
Eesmärk on aktiviseerida piirkonna harrastusmesinikke ja mesindushuvilisi.
Mesilased on suure territooriumi hõivega ja
puutuvad omavahel kokku korjel (2-3 km) ja
paarituslennul (5-10 km raadiusega). Viimasel
ajal on levinud mesilaste hukkumine (kollaps),
kus mesilased hülgavad tarud ja järelejäävad
mee ja haudme kärjed. Ei ole kadunud ka
varem tuntud mesilashaigused nagu varatoosi
lest, haudemädanik jne. Meie piirkonna nakkusohu vältimiseks oleks hea, kui kõik mesinikud viiksid läbi oma mesilastes profülaktilist
töötlust, et vältida haigestumise ohtu. Kurb
tõsiasi on, et sel talvel hukkus Eestimaa mesinikel ligi 40% mesilastest. Püüaksime eeloleval
sügis-talvisel perioodil läbi viia sellealaseid
koolitusi ja õppusi, mis aitaks hobimesinikel
oma mesilates paremini majandada.
Jüri Kihelkonna piires on plaanis luua
usaldusmesinike võrgustik, kes suhtleksid
oma piirkonna mesinikega ja mesindusest
huvitatud inimestega. Näiteks on ühiselt

kergem organiseerida talvesööta, mis on
hulgi ostes kindlasti odavam kui igaüks
selle omaette muretseb. Olenevalt mesinike
aktiivsusest võiksime koostöös ja abiprogrammide toel soetada mesindustarvikuid,
mis üksinda ostes kindlasti üle jõu käivad
- näiteks vahasulataja, kanarbikumee press,
mee pakkimise seadmed jne. Kõne alla tuleb
ka piirkonnas mesilasemade kasvatamine.
Meie, initsiatiivgrupi mesinikud, võtame
aktiivselt osa Tallinna Mesindusühingu tegevusest, kus saame iga kuu kokku ja 3,5 tundi
möödub tavaliselt märkamatult. Seal viivad
loenguid ja õppusi läbi mesinduses tuntud
ja väljapaistvad inimesed ning tähtis osa on
omavaheliste kogemuste vahetamisel. Seal
on puuduseks ainult see, et Tallinna mesinike mesilad on üle Eesti laiali. Miks meie
ei võiks tegutseda analoogiliselt oma kihelkonnas, sest meil on mesilad meie kõrval ja
seetõttu koostöö ja õppimine palju lihtsam.
Mesinikud, võtke ühendust
Edaspidiseks organiseerumiseks on mitmeid võimalusi – luua kas seltsing, mittetulundusühing või ühistu. Seepärast üleskutse aktiivsetele mesindusega tegelevatele
inimestele - palun võtke koostöö huvides
ühendust omal soovil kellegagi alljärgnevaist:

Kolmapäeval 1. augustil kell 19
mängib Eesti Nuku- ja
Noorsooteater Uuesalu
mänguväljakul Eno Raua

"Naksitralle"
Etendus on tasuta.
Istumisalune (pink, tekk jne.)
tuleb endal kaasa võtta.

Naksitrallid on tuntud selle poolest, et nad
väärtustavad sõprust ja hoiavad loodust. Selles
loos etendavad Muhv, Kingpool ja Sammalhabe
rahvale oma seiklusi ajast, mil loodus tasakaalust
välja läks ja siis taas tasakaalu saavutas.
Loo jutustamisel kasutavad Naksitrallid aga
ebatavalisi vahendeid, ühendades omavahel
mängu ja metsakoristuse. Loo neljas tegelane
on kuldsete kätega autoparandaja, kes
naksitrallidel nende mälestusi fantaasiarikkal
moel jutustada aitab. See on hoogne ja
mänguline lugu sõprusest ja looduse hoidmisest.

Dramatiseerija Ingel Undusk. Lavastajad
Katariina Tamm ja Sandra Lange. Kunstnik
Kaspar Jancis. Mängivad Sandra Lange, Kaisa
Selde, Andres Roosileht ja Tarmo Männard.

Olev Raid (50 16 076), Jaanus Tõnisson (50
799 28), Leili Otsa (51 33 150). Samuti on
võimalik liituda koostööks nii kihelkonna
siseselt kui ka Eesti Mesinike Liiduga (EML)
Jüri Kihelkonna Meepäeval 7. Juulil Soodevahe külas. EML-i tegevusega saab tutvuda
kodulehel www.mesinikeliit.ee või küsida
täpsustavat infot tegevjuhilt telefonil 50 29006
ja e-kiri mesilaspere@gmail.com. Samuti saavad soovijad ühineda mesinike õppereisiga,
mis toimub septembrikuus Ungarisse.
Meepäeva korraldusraskus lasub Soodevahe külavanemal Jaanus Tõnissonil ja
tema küla aktiivil, neid abistavad hobimesinikud Olev Raid ja Leili Ots Rae vallast ning
Eesti Mesinike Liidu tegevjuht Marianne
Rosenfeld. Initsiatiivgrupi tegevuse eesmärgiks koondada kõik harrastusmesinikud ja
ka inimesed, kes kavatsevad alustada mesindusega. Kahjuks mõnede mesilastarude
omanikud ei pea ennast mesinikeks ja ei ole
organiseerunud. Aga koostöö on vajalik kõigi
huvides - et kõik mesinikud organiseeruksid
eesmärgiga üksteist toetada ja infot jagada.
Ilusat koostööd soovides
OLEV RAID
Rae valla hobimesinik ja Tuulevälja
külavanem

Lastehoiud ootavad
lapsi ka suvel
Rae vallas Järveküla külas ja Peetri alevikus tegutsevad Pisipõnnila ja PisiPeetri päevahoiud ootavad uusi lapsi enda juurde kogu
suve läbi. Juulis toimub Pisipõnnila Päevahoius ka laagrinädal, kus
tulevad külla väiksed koduloomad.
Jürimari lastehoid Jüris jääb avatuks samuti suve läbi, kuid Liisu
Lastekeskus Lagedil lubab omale puhkust juulikuus ja ootab lapsi
taas augustis.

Harjumaa Pensionäride ühendus kutsub
Eestimaad avastama
20.-21. juunil toimub eakamate inimeste ühine
väljasõit marsruudil Jüri-Ääsmäe-Paide-ViljandiPõltsamaa-Tartu-Ääsmäe-Jüri.
Sõidu hind 50 eurot. See sisaldab bussisõitu, osalist
toitlustust,
ööbimist ja sissepääsupileteid.
Rae valla pensionärid, kes soovivad reisile
tulla, saavad täpsustavat infot küsida Marianne
Rosenfeldilt telefonil 50 29 006.
juuni 2012 · Rae Sõnumid
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Jüri jaanipeol kuuleb filmimuusikat
ja saab shopata jaanilaadal

Rae valla külade jaanipeod

Suur jaanipäev Jüris 22. juunil
11.00-16.00 Jaanilaat Rae Hooldekodu ees oleval
platsil.
Müüakse käsitöökaupu, riideid, jalatseid, istikuid,
kodutarbeid, mänguasju, ehteid ja toidukaupu.
Kell 12.00 alustab lastega mängimist mängujuht.
Lastele on kogu päeva vältel avatud eraldi batuudiala
ja kettkarussell. Õhtupoole jõuab platsile näomaalija.
Kell 19.00 Jaaniõhtu avamine
Esinevad Rae Kultuurikeskuse naisrahvatantsurühm
Jüri Marid ja segarahvatantsurühm Sukad & Tagi.
Eesti filmimuusikat esitavad Pirjo Levandi ja Raimondo. Lauljaid saadab Kaido Kodumäe.
Kell 21.00 jaanitule süütamine
Tantsuks mängib ansambel Vana Kallim
Tantsuvaheaegadel DJ Tammela

Lagedi Kopli ja Ülejõe külade
ühine jaanituli toimub 23. juunil.
Üritus algab kell 17.00 teatrietendusega ja lõke süüdatakse
kell 21.00. Tantsime ansambli
„Lihtsad poisid“ saatel.
Aruvalla küla jaanituli toimub
22.juunil Koplimetsa talu lagendikul algusega kell 18.00.
Kavas seltskondlikud ja individuaalsed võistutegevused. Kell
21.00 süüdatakse lõke ning
esineb muusikaline kollektiiv.
Suursoo küla jaanituli peetakse maha 22.juunil algusega 19.00 Suursoo külaplatsil.
Kavas laste võistlused, tants
ja tagaajamine. Kell 21.00
süüdatakse lõke.
Rae küla jaanipäeva peetakse
traditsiooniliselt 23. juunil
algusega kell 20.00.
Aaviku küla jaanituli toimub 23.
juunil traditsionaalselt Aaviku
külaplatsil algusega kell 19.00.
Uuesalu küla jaanipidu algab külaplatsil 23. juunil kell

Mängud ja võistlused suurtele ja väikestele. Sööke
ja jooke pakub Viikingite küla.

PEETRI ALEVIKU JAANITULI
23. juunil Peetri kooli kõrval kelgumäe juures
Kella 18.00 mängud ja võistlused suurtele ja väikestele
Tantsuks mängib ansambel
Tule süütame kell 21.00
Tule ise ja kutsu naaber ka kaasa!
Vaata ka www.peetri.ee
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20.00 Tuli süüdatakse kell
21.30.
Patika kandi külade jaanituli
toimub Kure talu koplis 23.
juunil kell 19.00. Traditsioonilised mängud, tants ja laul.
Lõke süüdatakse kell 21.00
Vaidasool süüdatakse külarahva
jaanituli 22.06.2012 kell 21.00.
Vaida alevikus alustatakse
jaanipäeva 23.06. kell 17:00
lastele mõeldud programmiga,
kell 19:00 algab üldprogramm.
Lõkke süütamine 21:30.
Veneküla külas toimub jaanituli 23.06 algusega kell 19.00
tavapärasel Mustika kinnistul.
Kavas on võistlused suurtele
ja väikestele, päevakohased
lood kitarril, karaoke. Jaanituli süüdatakse kell 21.00
Kurna küla jaanituli toimub
22.juunil Üksikus Rüütlis.
Alustame kell 19.00. Kohal
on õhtujuht, toimuvad mängud
väikestele ja suurtele, elav
muusika.

hariduselu
Jüri Gümnaasiumi aasta
õpetaja on Anneli Kontson
Peetri Lasteaed–Põhikool enne laiendamist.

Peetri kooli soovib palju lapsi
Rae Vallavalitsuse prioriteet on
pakkuda kõigile meie valla lastele
kvaliteetset haridust ja tagada ka
selle kättesaadavus kodukoha
lähedal.
Rae Vallavalitsuse poole pöördunud lapsevanemad Peetri aleviku kandist on mõnikord
mureliku moega - kuidas saab kahe või kolme
aasta pärast laps oma piirkonna kooli sisse
astuda, kui lapsi on rohkem kui kohti koolis.
Kuna alates 2006. aastast on valglinnastumise tulemusel valla elanikkond kasvanud
mitmete tuhandete võrra ja peamisteks tulijateks on noored pered, kel pere loomisel või
on see lähituleviku plaanides, siis lasteaia ja
koolikohtade juurde ehitamine on olnud
valla jaoks üks olulisemaid teemasid.
Kõige enam on vaja koolikohti Tallinna
lõunaväravate all – Peetris, kus lapsi on Peetri
alevikus, Järveküla, Assaku ja Rae külades
rohkem kui kohti elukohajärgses koolis.
Aastal 2013-2014 oleme suure osa probleemist õnneks küll lahendanud, sest juurde
tuleb kooli juurdeehituse näol 214 koolikohta. Lisaks avatakse sügisel renoveeritud
Lagedi kool ja Jüris gümnaasiumiosa saab
lähiaastatel laienduse. Kuid tänasel päeval
see teadmine kogu probleemi ära ei lahenda,
sest kohti on elanikkonna kasvu jätkumisel
veel juurde vaja.
Rae vald on üks kiiremini arenevaid

piirkondi Eestis, siin sünnib igas kuus keskmiselt 20 last. Kalendriaastas tähendab see
terve lasteaiatäis ilmakodanikke, kes vajavad
tulevikus nii lasteaiakohta kui ka koolikohta. Eesti rahvastikuregistri järgi läheb 2018.
aastal Rae vallas kooli 250 kuni 320 last, see
on 10 kuni 13 klassikomplekti.
Mõistlik tee on korraldada ümber õppetöö
Vallavalitsuses on olnud arutluse all
mitmeid varinate. Üks võimalus on teha
koostööd Tallinna linnaga, mis tähendab,
et üks osa Rae valla lapsi hakkab käima
ühes Tallinna koolis. Kaalutud on ka vallasiseselt koolikohtade ümberjaotamist,
mis tähendab õpilastele võimaluse pakkumist käia mõnes teises valla koolis. Kolmas
võimalus on üle minna osaliselt kahele
vahetusele, mis võimaldab kõigil lastel
oma kodu lähedal koolis käia, kuid üks
osa lastest alustab koolipäeva hiljem kui
tavapäraselt oleme harjunud.
Õppetöö korraldamine kahes vahetuses
on kõige valutum variant, sest sel juhul ei pea
keegi õpilastest sõitma igapäevaselt kümneid
kilomeetreid, et pääseda kooli ja tagasi.
Oleme läbi viinud mitmeid nõupidamisi
nii koolijuhtidega kui ka kooli hoolekogu
esindajatega, et leida ressursse olukorra
parandamiseks.
HELI GESCHEIMER
Vallavalitsuse hariduse peaspetsialist

Jüri Gümnaasiumis ei sallita meelemürke
Jüri Gümnaasium viis tänavu
läbi üritust ıSuitsupriid klassid„
juba 10. korda. Tänavu lõpetasid
edukalt 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b,
5.c, 5.e, 6.b, 6.c, 9.r ja 11.r.
Alustatud ja lõpuni jõudnud klasside
osakaal on tunduvalt tõusnud võrreldes eelmise õppeaastaga (eelmisel
aastal lõpetas ainult 5 klassi). On
hea näha, et mittesuitsetajate populaarsus on kasvanud.
Jätkuvalt toimusid ka koolipoolsed üritused noortele, oli plakativõistlusi, toimus sõpruskohtumine
lauatennises suitsuprii klasside vahel ja
oli ka politseinike poolt läbi viidud loeng

meelemürkide tarbimise kahjulikkusest
tervisele.
Perioodi jooksul ergutati klasse ka magusaga. Südamenädala raames toimus ka
viktoriin ning ideekonkurss, mille käigus
noored pakkusid välja järgmiseid mõtteid:
tervisemängud, laat, luulekonkurss, võimlemine, kooliteatri etendus ja väga oodatakse
kohtumist valla teiste koolide „suitsuprii
klassidega“ (ühine disko, spordiüritus).
Eesmärk on jätkata projektiga ka
tuleval aastal ja igati on oodatud
head mõtted kõikidelt, kuidas veelgi
noori innustada, et nad tähtsustaksid tervislikke eluviise.
ANLI VAHESALU
KÜLLI LIIV
Jüri Gümnaasiumi
Tervisenõukogu liikmed

Käesoleval kevadel valiti Jüri Gümnaasiumis juhtkonna eestvedamisel esmakordselt aasta õpetajat.
Esimeseks aasta õpetajaks sai kauaaegne pedagoog Anneli Kontson, kes on
eelkõige ametis kui matemaatikaõpetaja,
kuid samas jõudnud olla ka mitmele
lennule klassijuhatajaks ning juhtida
reaalainete õppetooli.
10. ja 12. reaalklasside õpilased kirjeldavad õpetaja Kontsonit järgmiselt:
matemaatika saab 100% selgeks, väga
tegus õpetaja, äärmiselt õiglane, alati heas
tujus, energiline, parimate ütlustega teravaim nõelaja. Õpilased teavad, et ta oskab
oma ainet huvitavaks teha ning ka kõige
raskemad ülesanded suudab “suitsukana”
teoreemiga ära lahendada. Tema tunnis
pole kasutusel ainult suitsukanad, vaid
ka sipelgad, kes mööda x-telge liiguvad ja
vaatavad, kas graafikut on näha või mitte.
Oma tabavate ütlemiste ja hea huumorisoonega suudab Anneli Kontson
teha iga igava tunni piisavalt lõbusaks ja
meeldejäävaks. Ennastohverdavalt on ta
isegi valmis õpilasi lapsendama, et neil
matemaatikas vähegi paremad hinded
oleks. Tunnis on kord alati tagatud, sest:
“Kes vait ei jää, saab kontrolltöös lisaülesande! Ma loen kolmeni!”

Peetri põhikooli õuele
toodi kana
Mai viimasel päeval oli Peetri koolipere koosseis sootuks erinev tavapärasest.
Spordistaadionile, kooli koridori ja maja
ette kogunes igat masti sulelisi ja karvaseid.
„Meil on õue peal ka hobune,“ teatas koolidirektor Luule Niinesalu, kes lisaks suurt sorti
lemmikloomale veel kana kohalolu ära mainis.
Antud üritusel sidus kana ja hobust lemmiklooma päev, mida Peetri koolis korraldati.
Peetri kooli lapsed olid kogu maja ümbruse loomadega ära täitnud ning kõige suuremaks lemmikuks osutus isendite koguarvu
analüüsides ikka koer. Kuid paljud peavad
lemmikuks ka kassi ja sama staatuse on
võitnud laste kodudes hamster, kilpkonn,
jänes ja mitmesugused pisikesed närilised.
Lemmikloomapäev toimus esmakordselt, kuid sellel on perspektiivi juurduda
kenaks traditsiooniks.

Peetri kooli lemmikloomapäevale
toodi kohale kana.
juuni 2012 · Rae Sõnumid
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haridus

Iga laps on väärtus
Iga aastaga suureneb laste
hulk, kes vajavad õppetöös ja
isiksuseomaduste poolest individuaalset lähenemist. On väga oluline, et juba eelkoolieas on lapsele
tagatud võimalikult head tingimused alushariduse omandamiseks
ja igakülgseks arenguks.
Valla lasteaedades osutavad teenust
eripedagoogid, kes aitavad lapse individuaalseid vajadusi välja selgitada, nõustavad
lasteaiaõpetajaid ja lapsevanemaid. Kindlasti
peaks lapsevanemad, lähtudes lapse huvidest, neid nõuandeid järgima ja ka omalt
poolt tegema kõik selleks, et enne kooli oleks
laps saanud igakülgselt toetust ja nõustamist
erinevate spetsialistide poolt. Püüame iga
aastaga aina rohkem pöörata tähelepanu
ennetavale tegevusele, et laps tuleks kooli
õppima asudes paremini enesega toime ning
õppetöö laabuks tõrgeteta.
Lapse eripära tuleb märgata
Rae valla haridusasutused püüavad arvestada lapse eripäraga. Seetõttu on äärmiselt
oluline lapsevanema poolt teavitada haridusasutust, kus laps käib või käima hakkab, lapse

Jüri klunkeril said lapsed ja noored näidata oma tantsu- ja lauluoskusi.
individuaalsetest vajadustest, et saaks sellega
eelnevalt arvestada lasteaiarühma või klassi
komplekteerimisel või siis edasiste tegevuste
planeerimisel. On tekkinud olukordi, kus
haridusasutus peab toime tulema raskete juhtumitega, milleks kogemused veel puuduvad.
Seetõttu teevad Rae valla haridusasutused,
kaasates lapsevanemaid, koostööd väljaspool
Rae valda olevate erinevate spetsialistide ja
nõustajatega, et lapsevanemal oleks kindlustunne – tema lapsele soovitakse parimat
ning koostöös on võimalik leida lahendusi.

Lapsevanem võib informatsiooni saamiseks pöörduda oma küsimustega valla
haridus- ja sotsiaalameti poole. Hariduse
omandamine on väga tähtis osa meie laste
olevikus ja tulevikus. Kui suhtume igasse lapsesse kui väärtusesse, siis toob see
meie ühiskonda kaasa rohkem sallivust ja
mõistmist, mis Põhjamaades ei tekita enam
kelleski eelarvamusi ega küsimusi.
ENE SIPP
Rae vallavalitsuse lastekaitsespetsialist

Millega tegeleb eripedagoog lasteaias?
Iga laps sünnib siia ilma oma
vanematele rõõmuks. Alati ei ole
see ainult rõõm, vaid me võtame
ka kohustuse kogu eluks.
Kui materiaalsed asjad on olemas, siis
sellest sageli ei piisa, et lapsest kasvaks selline inimene, kes saab hakkama, oskab olla
ja suudab teisi mõista, aidata. Peale kodu,
riiete ja toidu vajab laps veel armastust,
hellust, mõistmist ja arusaamist.
Lapse esimesed aastad (0 – 6a) mööduvad
imekiiresti. Alles ta sündis, siis tegi oma esimesed sammud ja juba ütles oma esimesed
sõnad (küll see teeb rõõmu, kui esimene sõna
on „emme“ või „issi“). Siis tuleb lasteaed
ja siis kool. Lapsed kasvavad kiiresti. Kas
ja kuidas vanemad seda märkavad, sõltub
iga lapsevanema oskusest. Lapsed veedavad
enamuse ajast nii päevast kui ka nädalast
lasteaias, vanemad teevad tööd ja ajavad omi,
täiskasvanute, asju. Sellel ajal tegelevad lapsega spetsialistid, kelleks on lasteaiaõpetajad.
Lapse areng vajab jälgimist
Kui kodus peavad vanemad arvestama
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Lapse arengus tähtsad
valdkonnad (L. Aaviku järgi,
Viljandimaa eripedagoog):
1. vaatamine ja nägemine
2. kuulmine ja kuulamine
3. tähelepanu ja meeldejätmine
4. kõne areng
5. harjumine uute olukordadega
6. suhtlemisoskus
7. käitumisoskus
1-3 lapsega, siis õpetaja peab ära kuulama, õpetama ja kasvatama 16-21 last. Kõik
lapsed, ka samaealised, ei ole oma arengus
täpselt ühel tasandil. Mõni laps hakkab rääkima varem, teine oskab pliiatsit ja kääre
kasutada, mõni laps ei oska veel iseseisvalt
sokke jalga panna jne. Vanemad on lapsele
väga tähtsad ja seda just esimesel kahel eluaastal. Siis kujuneb lapsel välja toimetulek
elus hakkama saamiseks. Kasvukeskkond,
kus lapsed kasvavad, on samuti määrava
tähendusega.

Kui laps ei ole veel omandanud mõnd
eluks vajalikku oskust, näiteks pliiatsi õiget
hoidu - tuleb talle appi õpetaja. Kui õpetajal on selliseid lapsi rohkem, siis tuleb
appi eripedagoog, kes aitab individuaalselt
või grupiga seda harjutada. Ka mänge, mis
nõuavad kuulamist, tähelepanu- ning analüüsioskust, saab harjutada väikese grupiga.
Eripedagoog leiab lapse tugevad küljed
Lastel on suur vajadus tähelepanu ning
tunnustuse järgi ja mõne lapse puhul jääb
seda rühmas (16-21 last) väheseks. Lapsed
hakkavad siis teisi segama, ei allu korraldustele, püüavad käituda halvasti. Hea, kui õpetaja
saab abi – meie majas on selleks eripedagoog.
Eripedagoogina testin lapsi, et leida lapse tugevad ja ka arendamist vajavad küljed.
Väga oluline on probleemide varajane
märkamine. Kui nendele ei pöörata tähelepanu, siis kooli minnes need vaid võimenduvad. Sellepärast on vaja eripedagoogi, kes
märkab ja aitab, juba lasteaias.
MÕTTED PANI KIRJA
MAIRE KASEMETS
Õie lasteaia õppealajuhataja-eripedagoog

kogukonnaelu

Peetrist saab peagi moodne elupaik
Elada Tallinna lähedal, vaiksel
tänaval, kus akent lahti tehes tuleb
tuppa liiklusmüra asemel värskelt
niidetud muru lõhn on see, mille
pärast paljud linnainimesed on
Rae valda elama tulnud. Alguses,
sisseelamise perioodil on kõik
ilus nagu suvepäeva hommik, kuid
peagi saab selgeks, et sotsiaalne
infrastruktuur ei võimalda elada
nagu vanasti linnakeskkonnas.
Tuleb nentida, et vahepealne ülikiire
areng eluasemeturul on jätnud oma jälje.
Kümne aastaga on valla elanike arv kasvanud pea 100 %. Uusi elanikke jätkub igasse
külla, kuid suur osa nendest asub Peetri
alevikus ja selle lähiümbruses.
Kortermajade ja uute elamurajoonide
rajamisega koos kasvas Peetri, Järveküla ja
Assaku piirkonnas teedevõrk, mis tänasel
päeval on suurematel tiheasustusaladel kõvakattega ja enamasti valgustatud.
Kehvemini on läinud sotsiaalse infrastruktuuri rajamisega, sest suurimaks probleemiks on olnud maaküsimus. Peetri alevikus kuulub maa valdavalt eraomanikele,
lisaks on Peetris riigile kuuluvaid maid, kuid
Rae vallale endale Peetri alevikus maid, va
kooli ja lasteaia alune maa, ei kuulu.
Mitmeaastase tegevuse tulemusel sai vald
omale maalapi, kus praegu asub Peetri lasteaed ja põhikool. Kahjuks aga ei kata kool
ära reaalseid vajadusi, sest elanikkond jätkab
üheltpoolt juurdekasvu valda kolimise ja
teiselt poolt kasvu loomuliku iibe näol.

Hea vallaelanik!
Pöördun Teie poole Rae valla haridus- ja
sotsiaalameti, Rae valla Spordikeskuse ning
valla spordi eestvedajate nimel. 2012. aastal
viime läbi küsitluse vallaelanike seas, et
saada teada rohkem Teie liikumisharrastuste ja sportimisvõimaluste kohta. Vastuste
analüüsimisel selgitame välja vallaelanike
liikumis- ja spordiharjumused, lemmikspordialad ja kulutused spordile, mille abil
oskame tulevikus veel paremini planeerida

Peetri alevik jõuab linnalise keskkonnani 4-5 aasta pärast
Tundub tragikoomiline, kuid sisuliselt on
olnud Peetri piirkonna sotsiaalinfrastruktuuri piduriks see, et vallal pole oma maad
territooriumil, kus tuleb pakkuda avalikku
teenust. Kujundlikult öeldes ei ole vald oma
õue peremees, kuid õue kasutajatele peab
pakkuma istet toolil, mille paigaldamiseks
pole tal õigust.
Kui saame riigilt munitsipaliseerida vaba
maad, siis plaan uue lasteaia ehituseks ootab
kiiret elluviimist.
Kindlatest plaanidest teostub käesoleval
aastal olemasoleva Peetri lasteaia ja kooli
laiendamine. Juurde tuleb 240 lasteaiakohta
ja lisaruume üheksale klassikomplektile.
Kooli ehitatakse play box ruum ja laiendatakse huvitegevuseks vajalikku pinda ning
suuremad ruumid saab raamatukogu.
Peetri alevikku ehitatakse keskväljak,
puhkeala ja market
Töö Peetri keskväljaku ja puhkeala valmissaamise nimel on käinud juba pikka

aega. Rae vallavalitsuses on valminud detailplaneering, mis näeb ette ligi 4,9 hektari suurust ala nii puhke kui tegevusalana
erinevate ettevõtmiste jaoks.
Peetri alevikku ehitakse moodne lava ja
istumisala. Planeeritud on ruumid noortekeskusele ja perearstipunktile.
Tulevast puhkeala, mis hakkab asuma
Niinesaare tee ja Suurekivi tee vahelisel
alal, kaunistab projekti järgi imeilus veesilm. Puhkealale on planeeritud mitmeid
mängualasid lastele, jalutamiseks radu ja
istumise kohti. Kava kohaselt valmib puhkeala aastatel 2014 -2015.
Loodetavasti järgmisel aastal alustatakse
kauaoodatud Selveri ehitamist Peetrisse.
Seoses sellega rekonstrueeritakse ja ehitatakse tänapäevastele nõuetele vastavaks Aruheina ja Peetri tee. Rekonstrueerimise käigus
ehitatakse uus sadevee eesvoolusüsteem.
Ei ole kaugel see aeg, kus Peetrist saab
moodne elupaik, sest projektid on käivitatud, aga nende elluviimiseks kulub veel aega.
VEIGO GUTMANN
Vallavanem

Ehitustegevus Peetri alevikus ja selle lähiümbruses jätkub, kerkivad nii
eramud kui kortermajad. Vallavalitsus käivitab peagi lasteaia ja kooli
laiendamise.

spordirajatiste ehitamist, spordi jaoks eraldatud rahade kasutamist jne.
Küsitlus on anonüümne ning sinna peab
märkima vanuse, soo, hariduse, elukoha
(asula täpsusega) ning selle, kui kaua olete
Rae vallas elanud.
Küsimustik on võrdlemisi lühike ning
selle täitmine ei võta kaua aega. Loodame
saada vastuseid erinevate soo- ja vanusegruppide esindajatelt kõikjalt Rae vallast.
Teie kõigi vastused on meie jaoks olulised.
Vastates küsimustikule saate kaasa aidata

oma kodukoha paremaks muutmisele.
Küsimustik on Rae valla ja Rae valla
Spordikeskuse kodulehtedel. Lisaks kodulehtedele on küsimustikku võimalik
leida ning sellele vastata Rae valla spordikeskuses, koolides, raamatukogudes ja
perearstikeskustes.
Küsimustiku leiad
www.rae.ee ja www.raespordikeskus.ee
HENRI AUSMAA
Rae valla Spordikeskuse nõukogu
esimees
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PEETRI

Peetri - lapse nägu elukoht
Kuigi juba pea pool aastat on
Peetri ametlik staatus alevik,
on Peetri oma olemuselt mõnes
mõttes ikka veel küla. Siin kostub
hommikul kukelaulu, asula servas on lehmakari ja just praegu
pannakse keset alevikku kartuleid
maha. Siin on hulk lapsi, kes igat
masti ratastega ringi kihutavad.
Mis meid aga selgelt keskmisest Eesti
hääbuvast külast eristab on (üha kasvav)
rahvaarv. 1. mai 2012 seisuga elas Peetris
ametlikult 3107 elankku - 1512 meest ja
1595 naist. Tegelikkuses ilmselt rohkemgi.
Peeter Ernits on öelnud, et Peetri on nagu
arengumaa – laste arvu poolest. Tõepoolest,
Peetri on praegult selgelt lapse nägu. Perele
rõõmuks, vallale peavaluks.
Kodutunne vajab aega
Suur osa Peetri elanikest on siia kodu
loonud viimase 5-7 aasta jooksul. Enamik
peetrikaid käib Tallinnas tööl, seepärast
on paljude inimeste elukorraldus seotud
Tallinna linnaga. Selles mõttes on Peetri
näol tegemist tänapäeva läänemaailmas väga
tüüpilise commuter town’i või commuter
village’ga. Siiski, pisitasa hakkavad inimesed
leidma üles ka kohalikke võimalusi. Keskseks kohaks on Peetri Lasteaed-Kool, mis
lahkelt lubab kasutada ruume erinevateks
ettevõtmisteks. Nii on populaarsed naiste
trennid Peetri lasteaia saalis, aktiivselt kasutatakse spordisaali ja staadionit, suureneb
raamatukodu külastajate arv.
Arenemas on ka kohalik ettevõtlus: ilustuudio on peetrikad omaks võtnud, auto
pisiremondiks ei pea enam tingimata kuskile
kaugele sõitma. On lootus, et aja jooksul
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tekib siia üha rohkem teenuseid, mida inimesed kodu lähedal kasutada saavad. Et
kaoks olukord, kus Peetrist saan küll osta
auto, kuid saia jaoks pean linna minema.
Teha ise elu mõnusaks
Ka 2009. aastal loodud MTÜ Peetri Seltsi
eesmärk on anda oma osa, et Peetri ei muutuks magalaks. Tahame pakkuda võimalusi,
et inimesed saaksid ise midagi oma kodukandis ära teha. Seltsi ettevõtmisi jagub peaaegu igasse kuusse. Eelmisel aastal kujunes
väga mõnusaks ja rahvarohkeks küla juubeli
puhul korraldatud Peetri laat ja kontsert.
Sel aastal on plaanis seda kindlasti korrata.
Tõsi, ükski üritus ei too kohale kogu alevikku - see pole ka eesmärk. Aga aasta aastalt muutuvad ettevõtmised populaarsemaks
ja siinkohal võiks julgustada peetrikaid oma
kodukoha ettevõtmistes osalema.
Seltsi eesmärgiks ei ole teha üritusi, mis
teistele meeldiks, vaid neid, mis endale
meeldivad. Siis on lootus, et tehtu ka teistele
korda läheb. Selle heaks näiteks on seltskonnatantsu kursus, mis sügisel ka jätkub.
Iga peetrikas on oodatud seltsiga liituma, et
kodukandi heaks oma panus anda.
Ideid on, maad mitte
Ei teagi täpselt, kelle planeerimise (või
planeerimatuse) tõttu, aga Peetris on tekkinud üsna kummaline olukord – maa puudus. Mõtted, kuidas teha Peetrist mõnusam
elukeskkond, takerduvad lihtsa fakti taha
– pole vaba maad. Nii näiteks otsitakse juba
jupp aega maatükki koerte jalutusplatsiks,
kelgumägi peab aga lasteaia laienduse tõttu
aleviku serva kolima, isegi kergliikustee saab
ootamatu lõpu, sest eramaa tuleb ette. Ka
lihtsa jaanipäeva pidamine kujuneb parajaks pähkliks: kuhu mahutada sadu inimesi,
kuidas tagada juurdepääs jne.

Teine mure on info liikumine. Tänapäeval ei piisa plakatitest postidel. Oleme üritanud võimalikult palju infot jagada Peetri
kodulehel www.peetri.ee, samuti saadab
alevikuvanem välja olulisema teabega infokirju, mis läheb tänasel päeval juba 300le
meiliaadressile. Kes soovib infokirja saada,
saatku teade aadressile: vanem@peetri.ee.
Aktiivselt kasutatakse FB Peetri kontot niing
FB Peetri virtuaalset täikat.
Kõnnumaa keset alevikku
Kuigi Peetri sai Kauni Küla konkursil
uhke II koha, arenguruumi veel on. Koos
majandussurutisega jäid mitmed arendused soiku ja seetõttu laiuvad keset alevikku
kõnnumaad, mis silmale just rõõmu ei paku.
See toob kaasa aleviku killustatuse justkui
erinevateks asumiteks, mis soodustab anonüümsust (tühermaa taga olev alevikuosa
on justkui „võõras“ koht, mõne arvates võib
rämpsu maha poetada jne).
Ka on Peetris „käimaläinud“ arenduspiirkondade keskel krunte, mis ei ole ostetud
mitte omale koduks vaid pigem kinnisvarainvesteeringuks. Kahjuks ei arvesta selliste tühjade kruntide omanikud, et need
krundid asuvad siiski elamupiirkonnas ja
neid tuleks mõistlikul määral hooldada.
Võiks siinkohal parafraseerida eesti kirjandusklassikast tuntud õpetaja Lauri – kui
sa ei jaksa kogu krunti hooldada, tee siis
vähemalt teepeenargi korda ja niida seda
paar korda kuus. Või lepi kokku naabrimehega, kes „meelehea“ eest oleks valmis
seda „naabriabi“ osutama. Tegelikult nõuab
nii elamukruntide hooldamist ju ka valla heakorraeeskiri ja see on loodud meie
ühise elukeskkonna meeldivana hoidmise
hüvanguks.
RAUL RANNASTE
KAIA ROOTS

külade eri

SOODEVAHE

Soodevahe küla valmistub
Jüri kihelkonna meepäeva läbiviimiseks
Minu esimesed mälestused
Soodevahe külast pärinevad ajast,
kui olin veel väike poiss. See oli
ikka päris maakoht.
Linn jäi siis veel väga kaugele. Üksikud
pildid sellest ajast on selgelt siiani silme ees:
kui käisime onuga tedremängu vaatamas.
Tetri oli 100 ringis ja see oli igakevadine
vaatemäng, mida põnevusega oodati. Rabakana ja põldpüüd olid tavalised linnud,
keda võis Rae raba servas näha. Kitsed ja
põdrad olid igal õhtul lagendikul söömas.
Mäletan veel aega, kui tuli sovhoosi osakonnajuhatajaga hästi läbi saada, sest siis oli
võimalik kuskilt kraaviservast ka oma lambale heina teha. Ei olnud sovhoosilgi õiget
tehnikat, eraisikutest rääkimata. Hobustega
oli kõik hein niidetud ja põllud haritud. See
on aga kauge minevik.
Praegu on kohati inimestel maad rohkem
käes kui oskust ja mõistust sellega midagi
peale hakata. Külast läbi sõites tundub nagu
oleks sõda alles eile lõppenud.

Soodevahe küla peoplats.
Inimesed aga, kes on külla jäänud, on
põlised ja see on nende kodu ja see on nende usk, et küll kõik korda saab. Tahavad ju
nemadki oma lastele ja lastelastele midagi
pärandada. Meie küla on üks väiksemaid
ja ilmselt see sunnib rohkem pingutama,
et teiste suuremate seast välja paista. Sellest ka mõned tulemused nii kodukandi
kui külapäevadelt, kus oleme ikka esimeste
hulgas olnud.

Meil on igasuvine traditsiooniline üritus
Soodevahe sportlik simman, kus osalejaid
nii Sauelt kui Keilast.
Selle suve suursündmuseks peaks kujunema Jüri kihelkonna meepäev Soodevahe
külas. Selleks kutsun ma üles mesindusega
tegelejaid ja mesindushuvilisi endast märku
andma . Teeme kõik koos 7. juulil 2012 ühe
tõsise Jüri kihelkonna meepäeva.
JAANUS TÕNISSON

RAE
Eesti vanimate külade sekka kuuluv Rae küla on koduks sadadele noortele
Rae küla kuulub Eesti vanimate külade sekka ja küla esimese
ühisürituse osalised on tänaseks
surnud. Sellest, et midagi siinkandis juba mitukümmend sajandit
tagasi ühiselt ette võeti, annavad
tunnistust kalmed ja ohvrikivid.
Rae asundus omavalitsusühikuna tekkis
pärast seda, kui Tallinna linnale kuulunud
Rae mõisa maad 1920. aastatel taludeks
müüdi. Asunduse nime kandis Rae peaaegu
sovetiaja lõpuni, kui asundused küladeks nimetati. Täna on Rae küla hingekirjas umbes
700 elanikku, elanikeregistri ja tegelikkuse
teatava vastuolu tõttu (eriti linna lähistel),
ei tea tegelikku elanike arvu keegi. Rae küla on kiiresti kasvanud – 1974. aastal elas
entsüklopeedia järgi Rael vaid 87 inimest.
Rael külaseltsi veel pole, põhjuseks on
eeskätt külavanema ajanappus asjaajamiseks. 25 aastat mittetulundusalaga kokkupuutununa tean üsna hästi selle valdkonna
muresid ja rõõme ning iga aastaga järjest

Rae küla on tänasel päeval
noorteküla.
tüütumaks muutuv asjaajamine – mis sest,
et iga aastaga järjest digitaalsem – kuulub
kindlalt murede poolele. Samas on mõnel
Rae küla väiksemal asumil oma mittetulundusühing või seltsing, mille tegemisi on
kindlasti märgata valla projektiaruandluses.
Külal on üks iga-aastaselt toimuv üritus
- jaanituli, mida peetakse külaplatsil. Aegajalt on läbi viidud veel üks ja teine üritus,
aga mitte traditsiooniliselt. Uute linnalähedaste külade probleemiks traditsioonilise
külaelu mõttes – eeldades, et me teame, mis

on traditsiooniline külaelu – linnalähedus.
Tallinna kesklinn on umbes 20 minuti autosõidu kaugusel (taksorahagi ei ole kole suur,
kui just iga päev ei sõida), suur linna pakub
nii tööd kui ka kvaliteetseid lõbustusi. Nii
võiks uusi linnalähedasi asumeid võrrelda
isegi Mustamäe või Õismäega, ainult selle
vahega, et inimestel pole kodus nii palju
aega teleri ees lösutada, vaid tuleb ka maja
ümber toimetada.
Rae küla elanik ei ole kindlasti mitte
keskmine eestlane - juba sellepärast mitte,
et siin elab ka venelasi, soomlasi, lätlasi
ja küllap teisigi, sest ega meie kandis ju
rahvus pole näkku kirjutatud. Samuti – kui
silmas pidada kurtmist rahvastiku kiire
vananemise pärast – on Rae küla suhteliselt
noorte elanikega küla, üldise vananemiseni
jääb veel mitukümmend aastat. Küllap see
on ka üks asjaolusid, mis külaelu hoogu
võiks pärssida – väikeste lastega noortel
inimestel on päevad niigi aktiivset tegutsemist täis.
TOOMAS HIIO
Rae küla vanem
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külade eri

VAIDA

Taratagune Vaida alevik
Tallinnast Tartu poole sõitjatele jääb neljarealise maantee 21.
kilomeetril silma viadukt, eemalt
paistev uhke punane jalakäijatesild ja müratõke. Möödasõitjad
näevad vaid tara, mille taha peitub üks viiest Rae valla alevikust
– Vaida.
Kui Rae valla alevike ja külade elanike
arv kasvab, siis kahjuks Vaida alevike elanike arv väheneb. 1. jaanuari 2012 seisuga
oli registris Vaida aleviku elanike arv 957,
headel aegadel küündis see üle 1200.
Kuid elu Vaidas ei ole kaugeltki nagu
vihmane sügispäev, kuigi mõned sajuhood
vahest jõuavad ka siia. Oleme oma aleviku
heaks saanud ise palju ära teha ja iga aastaga muutub siinne elu järjest mõnusamaks.
MTÜ Vaida Alevikuselts on loodud aleviku
üldkoosolekul, mis toimus 2009. Aasta aprillikuus. Alevikuseltsi asutamise idee autoriks
oli tolleaegne alevikuvanem Andres Kaev.
Elu käib mitmel rindel
Eelmisel aastal tähistas Vaida oma 770.
aastapäeva. Tänaseks on Vaidast kujunemas Rae valla lõunapiirkonna keskus. Meil
on lapsesõbralik lasteaed Pillerpall vahvate
kasvatajatega, armas koolimaja koos võimla
ja korraliku staadioniga. Huvijuht Kristiina
Suvi juhtimisel tegutsev näitering on toonud
koolile au ja kuulsust üle vabariigi, aktiivselt
tegeletakse spordiga. Kooli juures asuv skatepark on kujunenud noortele atraktiivseks
ajaveetmise kohaks. Selle seisukord on halb
ning ohutust arvestades vajab uuendamist.
Kunagisest Vaida sovhoosi kontorist ümberehitatud keskusehoones asub postkontor,
perearsti vastuvõtt ja hambaravi. Hoone
teisel korrusel on raamatukogu ja avalik
internetipunkt. Kahjuks puudub Vaidas söögikoht ja saal, kus saaksid koguneda 120-150
inimest kontserti kuulama või teatritükki
vaatama.
Vaida raamatukogus elatakse igati aktiivset seltsielu. Mitmetele kultuurisündmuste ja tähtpäevade äramärkimisele lisaks kohtuvad Rae valla lõunapoolsete külade esindajad igal kuul omaalgatuslikult
loodud ajalooringis. Siin me arutame nii
kohalikke kui ka globaalseid ajaloosündmusi. Vaatame pilte ja videosid. Meid
käib koos iga kord kuni 20 inimest Vaida
alevikust, Vaidasoo, Urvaste, Suursoo,
Aruvalla ja Salu küladest.
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Koolijütside jõukatsumused.
Igal aastal korraldame alevikus ühise
jaanitule. Vastlapäeva üritusi viime läbi koos
teiste lõuna-Rae küladega Vaidasoo küla
vastlamäel.
Ilme paraneb
Aleviku ilme paranes tunduvalt peale
alevikku läbiva riigimaantee rekonstrueerimist. Tänu sellele saime ka 3 km ringi
jalakäijate- ja kogujateega, mida kasutavad
usinalt tervisesportlased.
Sellel suvel on Vaida tellingutes ja kaevikutes. Uuendatakse kaugkütte, vee- ja
kanalisatsioonitrasse, rekonstrueeritakse
reoveepuhasti ning joogivee pumbajaam.
Maikuu lõpupäevadel lammutati 1937.
aastal ehitatud Vaida Majandusühisuse
kauplus, andmaks ruumi septembris valmivale ETK uuele moodsale kaubanduskeskusele.
Vaidas ei ole valitud aleviku vanemat,
tegevuse juhtimine käib läbi Vaida Alevikuseltsi kuueliikmelise aktivisti toel. Rae valla
külavanemate koosolekutel esindab Vaidat
Peeter Böckler.
Külade päeva korraldaja
Käesoleva aasta suurimaks ürituseks saab
olema Rae valla küladepäev 28. juulil, mille

Vaida sügislaat.
FOTO PEETER BÖCKLER
korraldajaks on Vaida alevik. Ootame siia
kõikide külade ja alevike esindusi.
Kohtumiseni küladepäeval!
PEETER BÖCKLER, URMAS KÜTT
JA REET RAUDKEPP
MTÜ Vaida Alevikuselts
www.vaida.ee

külade eri

VASKJALA

Talgud Vaskjala külas. Foto autor Anneli Kardin.

Vaskjala küla rahvas võitleb vana
koolimaja uue elu eest
Meil Vaskjalas on veehoidla, meil
on jõgi, meil on liivarand, meil on
uus korraliku sillaga kergliiklustee,
meil on Vaskjala tamm, kuhu viib
laudtee, meil on kaks vana koolimaja, üks vana vallamaja ja pikaajaliste
traditsioonidega ühtne kogukond,
mille üle me oleme uhked.
Vaskjala küla on vana. Esimesed kirjalikud andmed küla kohta pärinevad juba
„Taani hindamisraamatust“ aastast 1241,
kuid asundus ise on palju vanem, selle vanus
on rohkem kui neli tuhat aastat.
Tänapäeval on küla pidevas arengus ja
muutumises, kuid eeliseks on see, et meil
on säilinud külaolustik põllumaaga, külast
pole saanud tiheasustusega elamupiirkond
ja säilinud on külale omased loodusvor-

mid. See kõik on tänu sellele, et tegutsevad
põlluharijad AS Pakar ning Parbo, Kapa,
Kukebali, Milgi ja Leivasilla talud.
Külaelanikud soovivad säilitada põllumajandust ning olulised külaelu tunnused, et
Vaskjala ei muutuks linnastunud külaks, et
säiliks hajaasustus, et krundid oleks piisavalt
suured - see soov on kirjas ka küla arengukavas. Tegevuse osas on palju piiranguid,
kuna AS-le Tallinna Vesi kuuluv veevarustuse süsteem (kanal) on ümbritsetud
sanitaartsooniga.
Mis toimub sel aastal Vaskjalas?
Praegune külaliikumise eesmärk on Rae
koolimaja korrastamine ja aktiivsesse kasutussevõtmine kogu Rae valla elanike heaks.
Selleks on juba täna palju tehtud. Tegevusi
korraldab ühendus Rae Koda, kuhu kuuluvad ettevõtlikud kohalikud elanikud. Toimunud on talgud, kus osales palju huvilisi. Suur

tänu kõigile osalejatele ja neile kohalikele,
kes õhtuti käivad koolimaja vuntsimas.
Pärast hoone ümbruse korrastamist toimus
ka esimene laat, ellu on viidud käsitööõhtu
ning mitmed suured sündmused ees, näiteks
8. septembril toimub Vaskjala külapäev.
Koolimaja renoveerimiseks on tehtud
rahataotlusi KÜSK-i ja KOP-i, projekti
omaosalust on toetanud Rae Vallavalitsus.
AS Sadolin toetas remonti värvidega. Koostöös RVAKS-ga on koostatud koolimaja
kasutuselevõtu äriplaan. Äriplaani täieliku
elluviimise eelduseks on, et kogu koolimaja
sinna juurde kuuluva maaga on täies mahus
Rae valla omanduses. Plaanide elluviimiseks
ootame valla sellesisulisi selgeid otsuseid
ning teiste vallaelanike toetust.
Meie tegemistest saab infot aadressilt
www.raekoda.ee/maja
VASKJALA KÜLA AKTIIV
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klunker

Meenutus 25. mail 2012. aastal Lehmja tammikus toimunud Jüri klunkerist.

Tänavune klunker Lehmja tammikus
tutvustas vanu seltskonnatantse
Klunkerit on Jüris peetud alates 1995. aastast ja klunkeri nimega
just sellepärast, et Limu külas olla vanasti noorte tantsu ja lauluga
pidutsemist niimoodi nimetatud.
Algselt lastele mõeldud folkloorsest peost on välja kasvanud
ülevallaline suur laulu- ja tantsupidu, kus esinevad koos lauljad ja
tantsijad lasteaialastest kuni memmedeni.
Tänavusel klunkeril olid teemaks vanad seltskonnatantsud ja
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tantsuoskusi näitasid nii lasteaialapsed, koolijütsid kui noorukid
kuni memmede-taatideni välja.
Tantsude vahele esitasid rahvalaule Rae valla erinevad täiskasvanute koorid ja Jüri Gümnaasiumi õpetajate kapell. Trummipõrinaga
vürtsitas kontserti Rae huvialakool. Lauljaid saatis Jüri Gümnaasiumi puhkpilliorkester.

mitmesugust

Rae valla lapsed ja Dave Benton panid
kevadkontserdi helisema
11. mail toimus Rae Kultuurikeskuse
saalis südamlik ja soe kevadkontsert, mida
juhtis Dave Benton. Kokku esines 20 „Rae
Valla Laululaps 2012“ võistluse parimat lauljat. Lapsi saatis Dave Bentoni Perfect Band.
Dave ise esitas neli laulu ja kontserdi
lõpus ühe loo koos lastega. Teiste parimate
lauljate seas esinesid kontserdil „Harjumaa Laululaps 2012“ võistlusel oma vanuserühmas esikoha võitnud Emma Juhansoo,
Markus Mõttus ja Brey Velberk. Emma
ja Markus valiti laulma laste laulusaatesse
Laulukarussell.
DORIS JÜRGENS

Pensionärid käisid
Eesti Panga
muuseumis
Tänavune kevad on külm ja loodus
tavalisest ajast maha jäänud. Memmetaadi klubi hooaja lõpetamise tavapärane looduslähedane iluaia külastus
tuli asendada muuseumiskäiguga. 16.
mail see tehtud saigi.
Estonia puiesteel olev Eesti Panga
muuseumi ehk endine Maapanga ehk
kunagine aadlike Krediidiühingu hoone
oma mitmevärvilise ja kauni arhitektuuriga, mille ehituseg ulatub rohkem kui saja aasta taha, on Tallinnale ainult ehteks.
Et sinna võib vabalt sisse astuda ja
meie raha-ajalooga põhjalikult ja näitlikult tutvuda, on juba mitte nii laialt
teada fakt. Eriti atraktiivseks teeb ekspositsiooni Eesti Kroonil kujutatud
persoonide vahakujude kollektsioon.
Nende seast seisab näiteks meie malekuulsus Paul Keres (viiekrooniselt) tema
lühipartiisid isemängiva malelaua taga.
Muueumis on ka kauplus, kust panga
väheste suveniiride kõrval saab vahetada oma seismajäänud eesti kroone
eurodeks. Mõndagi huvitavat näeb maaaluses varakambris.
Arvestades meie traditsioone õnnitleda klubi liikmeid, lubati meil seda
teha omakeskis muuseumi koosolekute
saalis. Seekord oli kohal 5-st juubilarist
4: Helju Vaaks, Evi Põldmäe, Miina
Kröönstrom ja Elviine Lapteva.
Muuseum on üldiselt populaarne näiteks hiljuti toimunud muuseumiööl
ei olnud sinna sugugi lihtne sisse saada.

Dave Benton laululapsi juhendamas.

Vaida lasteaia Pillerpall
kevadlaat ja talgupäev
Rae valla lõunapiirkonnas Vaidas paiknev lasteaed Pillerpall on omanäoline peresõbralik lasteaed, mis on lastevanemate
poolt hinnatud ning kus loodus- ja keskkonnahoid on teemaks, mis läbib kõiki õppetegevusi. Nendest eesmärkidest lähtuvalt korraldas lasteaia hoolekogu 24. mail koostöös
lasteaia töötajate, laste ja lastevanematega
kevadlaada ning talgupäeva.
Kevadlaada ideeks oli, et looduses toimuva paremaks mõistmiseks saab iga lasteaialaps lasteaia poolt seemned, mis kodus koos
lapsevanemaga mulda pannakse. Sirgunud
taimed tuuakse lasteaia kevadlaadale, kus
need sümboolse tasu eest maha müüakse
ning saadud raha annetatakse lasteaiale
Metsanurme loodusraja külastamiseks.
Seemnete saamiseks pöörduti abipalvega
Juhani Puukooli poole, kes oli lahkesti nõus
kinkima lasteaiale tasuta 80 pakki seemneid,
mis me aprilli keskpaiku Juhani Puukooli
Lagedi kauplusest kätte saime ning igale
lasteaialapsele laiali jagasime.
Mida lähemale laadapäev jõudis, seda
aktiivsemaks muutus lastevanemete ja laste
vaheline taimekasvatusalane suhtlus, sest
igaüks oli huvitatud, kuidas teistel taimed
kasvavad ning taheti jagada oma rõõmu
enda taimede kasvu üle.

Juba laadaeelsel päeval hakkasid lasteaeda ilmuma taimekastid ning laadapäeval
võis näha vaid üksikuid lapsevanemaid,
kellel lasteaeda tulles ei olnud käes mingit
kotti või kasti, kust rohelised taimed välja
paistsid.
Kuna ilm oli kevadiselt väga ilus, siis
toimus laat meie lasteaia suurel õuealal kaskede all, mis andis üritusele juurde looduslikku jõudu ja ilu. Lasteaia kõigi rühmade
kasvatajad koos lastevanematega korraldasid oma laste taimede müüki parimal viisil,
olles need nimetustega ja hinnaga märgistanud ning jagades osalejatele teadmisi
taimede kohta. Taimede valik oli erakordselt
mitmekesine - loetellu kuulusid köögivilja-,
maitse- ja ilutaimed.
Samaaegselt laadaga korraldati ka talgud.
Lapsevanemad värvisid koos lastega aeda ja
õues paiknevaid mänguvahendeid, kiikede
ja liumägede alla paigaldati kummist matid.
Laadalistele ja talgulistele pakkusid esinemisrõõmu lasteaialapsed oma laulude,
luuletuste ja tantsudega. Päeva lõpus said
kõik soovijad kehakinnituseks lasteaia kokkade imehead hernesuppi.
ARDI MITT
Lapsevanem ja hoolekogu esimees

TIIU VÕSU
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mitmesugust
AS ELVESO elektrienergia ja võrgutasude
hinnad alates 1.08.2012
Elektrienergia hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 20.05.2011
otsusega nr 7.1-5/11-016
Võrgutasude hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 26.04.2012 otsusega nr 7.1-5/12-013
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3×63A
Pakett

Tariif

Ühik

P1
Põhitariif
eurosenti/kWh
P2
Ajatariifiga päevane
eurosenti/kWh
P2
Ajatariifiga öine
eurosenti/kWh
P3
Ampritasuga ajatariif päevane eurosenti/kWh
P3
Ampritasuga ajatariif öine
eurosenti/kWh
P3
Ampritasuga ajatariifi amper €/A kuus
P4
Küttepaketi ajatariif päevane eurosenti/kWh
P4
Küttepaketi ajatariif öine
eurosenti/kWh
P4
Ampritasu küttepakett elekter €/A kuus
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3×63A

Elektrienergia
Pakett hind
km-ta
EL1
3,14
EL2
3,86
EL2
2,24
EL3
3,91
EL3
2,30
EL3
EL4
2,27
EL4
0,76
EL4
0,57

Võrgutasu
Pakett hind
km-ta
VT1
5,18
VT2
6,12
VT2
3,53
VT3
3,92
VT3
2,23
VT3
0,38
VT4
3,92
VT4
2,23
VT4
0,38

hind
km-ga
6,22
7,34
4,24
4,70
2,68
0,46
4,70
2,68
0,46

Kokku
hind
km-ta
8,32
9,98
5,77
7,83
4,53
0,38
6,19
2,99
0,95

hind
km-ga
9,98
11,98
6,92
9,40
5,44
0,46
7,43
3,59
1,14

Võrgutasu
hind Pakett hind
km-ga
km-ta
2,82 VT5
3,61
0,73 VT5
0,30

hind
km-ga
4,33
0,36

Kokku
hind
km-ta
5,96
0,91

hind
km-ga
7,15
1,09

hind
km-ga
3,77
4,63
2,69
4,69
2,76
2,72
0,91
0,68

Pakett

Tariif

Ühik

P5
P5

Põhitariif 63A
Põhitariifi amper 63A
Ampritasuga ajatariif päevane
63A
Ampritasuga ajatariif öine
63A
Ampritasu ajatariif 63A

eurosenti/kWh
€/A kuus

Elektrienergia
Pakett hind
km-ta
EL5
2,35
EL5
0,61

eurosenti/kWh

EL6

2,69

3,23

VT6

4,29

5,15

6,98

8,38

eurosenti/kWh

EL6

1,82

2,18

VT6

2,51

3,01

4,33

5,20

€/A kuus

EL6

0,61

0,73

VT6

0,30

0,36

0,91

1,09

Reaktiivenergia

eurosenti/kvarh

0,69

0,83

0,69

0,83

P6
P6
P6

Arvele lisatakse taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.

Konkurentsiamet on 31.05.2012
kooskõlastanud otsusega nr 7.1-3/12-076
AS ELVESO Jüri võrgupiirkonnale uue
soojusenergia piirhinna.
Alates 1. juulist 2012 hakkab kõikidele klientidele
kehtima uus hind 51,94 €/MWh.
AS ELVESO klienditeenindus

AS ELVESO tegevuspiirkonnas Rae vallas muutub
vee ja reoveeteenuse hind
Konkurentsiameti 29. mai 2012 otsuse nr 9.1-3/12-011 kohaselt hakkavad
AS-i ELVESO tegevuspiirkonnas kehtima alates 1. juulist 2012 järgmised veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasud.

Teenuse hind füüsilisele isikule
Veevarustus
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine
Kokku

€/m3 (KM-ta)
1,334
2,183
3,517

Teenuse hind juriidilisele isikule
Veevarustus
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine
Kokku

€/m3 (KM-ta)
1,987
3,070
5,057

603 1480

Alates 01.juulist 2012 kaob abonenttasu.
AS ELVESO klienditeeninduse telefon 603 1480
info@elveso.ee
www.elveso.ee

www.elveso.ee

Tantsusõbrad nautisid kevadballi
27. aprillil toimus Rae Kultuurikeskuses
Kevadball, kus osales ligi 60 inimest.
„Saalis kõlas imeline muusika nii Eesti
artistidelt kui klassikat laiast maailmast,“
meenutab tantsuõpetaja Eve Aunver, kes
annab Rae vallas seltskonnatantsutunde.
Külalistele pakuti peale tantsuelamuse ja
eeskava veel sööki ja jooki, toredaid üllatusi,
toimus õnneloos. Järgmine ball toimub 7.
detsembril 2012.
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Royal ball Rae kultuurikeskuses.

spordielu
Võimlemisega
pakuti silmailu
26. mail võisteldi Peetri põhikoolis iluvõimlemises. Üritusel
nimega „Maikellukesed 2012‰
osalesid erinevas vanuses
tüdrukud nii Eesti kui Venemaa
klubidest. Kõige kaugem võistleja tuli Sankt -Peterburist.
Tagareas vasakult Kristjan Laurits, Christopher Aloe, Janno Peterson, Siim
Viigand, Uku Pärn, Kaarel Allemann, Karl-Mihkel Vabrit, Karl-Gustav Solman.
Esireas vasakult Raid Vellerind, Henri Ausmaa, Erki Saks ja Harri Ausmaa.

Rae Koss kogub uueks hooajaks
energiat suvelaagrites
Äsja on lõppenud pikk ja teguderohke korvpallihooaeg. Lõppenud on ka kooliaasta ning peagi
juba kogunevad lapsed korvpallilaagritesse.
Korvpalliklubi Rae Koss noored osalesid
kolmes vanuseklassis Eesti noorte meistrivõistlustel. Väga hästi esinesid mini vanuseklassi poisid treener Siim Palu juhendamisel.
38 võistkonna seas, kes selles vanuseklassis
mängisid, pääsesid meie poisid 12 tugevama
hulka. Põhihooajal võideti 18st mängust 14.
Vahegrupi mängude järel platseerus meie
miniklassi poiste võistkond 10. kohal.
Samad poisid mängisid Eesti meistrivõistlustel ka endast aasta kuni kaks vanemate poiste arvestuses C2 vanuseklassis.
Tuleb tõdeda, et saime siit hea kogemuse
võrra rikkamaks. Hooaja jooksul õnnestus
selles sarjas võita 2 kohtumist. Treener Palu
leidis siiski, et mängimine vanemate poiste
vastu aitas kaasa heale tulemusele mini vanuseklassis. „Kui poisid peavad ühel päeval
mängima suuremate, tugevamate, kiiremate
ja osavamate vastaste vastu, siis järgmisel
päeval oma ealiste vastu mängides on enesekindlust rohkem,“ rääkis treener Palu.
Kõige suuremad poisid osalesid Eesti Avanuseklassi meistrivõistlustel esiliigas. Hea on
tõdeda, et võistkond tegi hooaja jooksul hüppelise arengu. Võitsime 6 mängu 14-st. Seejuures
pidime terve hooaja läbi ajama kahe kõige
pikema poisita, kes meie võistkonda kuuluvad.
Hea on tõdeda, et saame sama võistkonnaga
jätkata A-vanuseklassis veel 2 aastat.
Tallinna Kossuliiga C-divisjoni hõbemedal
– A-vanuseklassi poiste võistkonnaga alustasime mängimist ka meeste harrastajate liigas.

Noortele lisasime meestesarjas mängimiseks
juurde mõned kogenumad mehed. Hooaeg
meestesarjas õnnestus väga hästi. Põhiturniiril
võitsime 16-st kohtumisest 13 ja see andis
meile 17 võistkonna seas 3. koha. Play-offis
mängisime esimesed 3 ringi kindlalt läbi ja
võitsime kõik 6 kohtumist. Finaalis tuli tunnistada Soov.ee võistkonna paremust ja hooaja
kokkuvõtte saavutasime 2. koha ning tagasime
pääsu kõrgemale B-divisjoni. Hooaja MVPks valiti Rae Kossu meeskonnast Kristjan
Laurits, kuid play-off mängudes hiilgas hea
visketabavusega Erki Saks, kõva kaitsetööga Harri Ausmaa. Noortest kerkisid hooaja
lõpus enim esile Siim Viigand, Uku Pärn
ja Karl-Gustav Solman. Hooaja keskel olid
heas hoos ka Karl-Mihkel Vabrit ja Kaarel
Allemann. Võistkonda kuulusid veel Raid
Vellerind, Christopher Aloe, Janno Peterson, Meelis Raiend, Mikk Sarik, Karli Kukk
ja mängiv treener Henri Ausmaa.
Seni kuni Teie suvepuhkust naudite, jätkab Rae Koss tööd noortega suvelaagrites.
Meie poisid osalevad sellel suvel treeninglaagrites Kurgjärvel, Jõulumäel, Kuremaal
ja Tuksis. Korvpalliklubi Rae Koss lööb
aktiivselt kaasa kahe suure üle-eestilise
korvpallilaagri korraldamisel. Juuni lõpus
toimub minikorvpalli festival Tuksis ning
juuli lõpus kogunevad U14 vanuseklassi
tüdrukud ja poisid Jõulumäel.
Sügisel avab Korvpalliklubi Rae Koss
uued treeningrühmad Jüris ja Peetris. Infot
uute treeningrühmade kohta saate lugeda
juba augustikuu Rae Sõnumitest või küsida
ise järgi e-posti aadressil henri@koolisport.ee
Korvpalliklubi Rae Koss soovib kõigile
kaunist suve ja...
...PALL KORVI !!!
HENRI AUSMAA

Võistluse korraldaja spordiklubi
“TIP-TOP” esindaja sõnul oli võistlustel
üle 100 osaleja. Kohtunikeks olid kaks
õde Viktorija ja Olga Bogdanovid, kes
on Eesti meistrid aastal 2012. Kohtunikel oli varuks lisaks võistlejatele antud
punktidele ka oma showprogramm.

TIP TOP klubi tulemused
võistlustel Maikellukesed 2012
2007. aastal sündinute seas Polina
Ivanova 1. koht ja Alina Malõseva
2. koht
2006. aastal sündinute seas Polina
Bodõlevskaja 3. koht
2005. aastal sündinute seas Erika
Dokutsajeva 1. koht ja Nele-Liis
Juhani 2. koht. Veroonika Fjodorova sai 3. koha
2004. aastal sündinutest sai Anastasia Fatejeva 3. koha
2003. aastal sündinute seas Arina
Krutitsenko 1. koht
2002. aastal sündinute seas Darjana
Koltsova 3. koht
2001. aastal sündinute seas Elina
Lazareva 4. koht
2000. aastal sündinute seas Valeria
Dokutsajeva 2. koht
1999. aastal sündinute seas Anastasia Belinko 3. koht

Tip-Top klubi kutsub septembrist uusi tüdrukuid alates 4.
eluaastast ilu- ja rühmvõimlemise trenni Peetri koolis.
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Terve koolitäis lapsi pani spordivõimed proovile
Maikuu keskel toimusid Jüri
Gümnaasiumis traditsioonilised
ülekoolilised spordipäevad, seekord koguni peaaegu kahel ja
poolel päeval. Kui esimest 6.-11.
klasside võistluspäeva iseloomustasid kaunis kevadine päike ning
tugev tuul, siis teise, nooremate
spordipäeva hommikut aga hoopis
tugev paduvihm, mis andis järele
alles paari tunni pärast.
Vanemate klasside spordipäev algas kooli
direktori Mari Tiro avasõnaga, kooli klassidevahelise kompleksvõistluse võitjate autasustamisega ning võitjate klasside esindajate
koolilipu heiskamisega.
6.-7. klasside vanuseastmes näitasid paremaid tulemusi tüdrukutest Triin Usen 6.d
klassist joostes 60 meetrit ajaga 8,5 ja hüpates kaugust 4.04, Britt Maiste kuulitõukes
10.62 ja 600 meetri jooksus ajaga 2.20,3.
Poistest Sander Arumägi 7.r klassist hüppas
kaugust 4.74 ja Johannes Ingmar Jakson 7.r
jooksis 60 meetrit ajaga 7,8 ja Andree Meos
7.h tõukas kolmekilost kuuli 11.87.
Parimad tulemused 8.-9. klasside noormeeste seas olid 100 meetri jooksus Karl
Trepp 9.h klassist ajaga 11,6 ja 800 meetri
jooksus ajaga 2.31,5. Kõrgushüppes ületas
Karl Mihkel Vabrit 9.r klassist kõrguse 1.65
ja neljakilost kuuli tõukas kõige kaugemale
Erik-Sander Mätas 8.a klassist võidutulemusega 11.70.
Tüdrukute parimad olid 60 meetri jooksus Mareli Leemet 8.r klassist ajaga 8,5 ja
kuulitõukes 3-kilose kuuliga tulemusega
8.21. Kõrgushüppe võitis Kristi Põldmäe
9.h klassist tulemusega 1.45 ja 600 meetri
jooksu Robin Andros 8.h klassist 2.12,4.
10.-11. klasside sprindis tuli võitjaks
Oliver Vahi 11.h klassist ajaga 11,6, kaugushüppe võitis Joseph Saliste tulemusega
5.55 ning kuulitõuke võitis tema klassivend
Uku Pärn 5-kilose kuuliga tulemusega 11.30

Oliver Vahi 11.h klassist võidukalt finišeerimas Jüri Gümnaasiumi spordipäeval 10.-11. klassi noormeeste 100 meetri jooksu finaalis. Foto autor
Aimar Laasi.
ja 800 meetri jooksu Karl Sirak 10.ku ajaga
2.25,4. Gümnaasiumi tüdrukute säravaim
tulemused oli Triin Põllu 11.r 100 meetri
jooks ajaga 14,7 ning 600 meetri jooksus
aeg 2.07,02.
Nooremate spordipäev
Nooremate spordipäeval viidigi kõige
nooremate ehk 1.-6. klasside spordipäeva
alad ligi nädala jagu edasi. Nii toimus 4.5. klasside kõrgushüpe võimlas. Poistest
näitas siin parimat tulemust Morten Karja
4.a klassist tulemusega 1.40 ja tüdrukutest
Kristiine Kivistik 5.a klassist tulemusega
1.25. Vihma hääbudes sai väikeste spordipäev kiiresti ümber reorganiseeritud ja
neljast plaanitud alast jäi pallivise kehalise
kasvatuse tundides järgi teha.

Esimestes klassides paistis silma Hugo
Palutaja 1.c klassist nelja alavõiduga ja Getry Oja 1.a kahe alavõiduga. Teise klassi poistest paistsid silma Kristen Unt ja Mihkel
Kalinin 2.b klassist ja tüdrukutest Mariliis
Kalinina 2.c klassist. Kolmandikest paistis
silma Berit Arunurm 3.a klassist 400 meetri
jooksus tulemusega 1.20,3, kaugushüppes
3.63 ja 60 meetri jooksus ajaga 10,2. Silmapaistvamad tulemused saavutas viiendike
seas Kätlin Kruus 400 m jooksus tulemusega 1.11,3 ja 60 meetri jooksus ajaga 8,6.
Spordipäevad võtsid kokku õpilaste selle
õppeaasta taseme ning annavad hea aluse
järgmise aasta harjutusteks.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Filter Temposõit tiirutas Jüri ümber
Mai alguses peeti Jüri ümbruses Filter
Temposõidu Karikasarja avaetapp, 22-kilomeetri pikkune paarissõit. Esikoht rändas
lõunanaabrite juurde - Läti profiklubis Alpha Baltic leiba teenivad Maris Bogdanovics
ja Matiss Preimanis läbisid distantsi ajaga
29.12.
Teise koha pälvis üksinda rajale läinud
Karlo Aia, kes jäi võitjapaarist maha 1.09.
Kolmas oli tandem Margus Mikk-Kert
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Martma ajaga 30.37. Parimaks naiseks
kerkis Karmen Reinpõld, kelle aeg 34.09
andis kokkuvõttes 43. koha.
Etapile registreerus 222 osalejat, mis
ületab mullu Viimsis püstitatud senise
rekordi (186) 36 inimese võrra. Peakorraldaja Mihkel Reilele tegi head meelt ka
spetsiaalselt naistele suunatud Stockmanni
programm, mis meelitas rajale koguni 26
õrnema soo esindajat. Hooaja lõpus jaga-

takse kõikidel etappidel osalenud naiste
vahel ära 1000 euro väärtuses Stockmanni
kinkekaarte.
Filter Temposõidu Karikasarja etapp on
ilusaks jätkuks 80-ndatel Jüris peetud, kuid
vahepeal varjusurma vajunud rattateisipäevakutele.
MIHKEL REILE
Aerobike press

spordielu

Jüri Gümnaasiumi 5.b
klassi tüdrukud AgneReete Abel ja Grete
Ly Jõgisoo (nr.3) 6oo
meetri jooksu võidu nimel pingutamas. Seekord võitis napilt AgneReete.
PILDI AUTOR URMAS
PÕLDRE.

Jüri kooli õpilased püstitasid
Harjumaa TV10 Olümpiastarti
võistlusel hulgaliselt isiklikke rekordeid
22. mail Kosel toimunud Harjumaa TV10 Olümpiastardi kolmandal-neljandal etapil esinesid
Jüri Gümnaasiumi õpilased väga
edukalt.
Vanemate poiste seas saavutas Sander
Arumägi kõrgushüppes tulemusega 1.62
kindla esikoha, esikohale tuli veel nooremate poiste kaugushüppes Randel Kaasik
tulemusega 4.51 ja kõrgushüppes tuli lisaks
teine koht tulemusega 1.37. Samavanuste poiste 1000 meetri jooksus oli Rasmus
Puusta kolmas isiklikku rekordit näitava

ajaga 3.30,3, samuti oli isikliku rekordiga
kolmas Robert Vain kettaheites tulemusega
22.19. Vanemate tüdrukute 600 meetri jooksus kordas isiklikku rekordit Kätlin Kruus
ajaga 1.55,2 ja tasuks teine koht. Veel toetas
võistkonda kolme uue isiklikuga rekordiga
Andree Meos: kettaheites saavutas ta tulemusega 29.21 kuuenda koha, kuulitõukes
tulemusega 10.60 viienda koha ja palliviskes tulemusega 62 meetrit neljanda koha.
Nooremate tüdrukute arvestuses saavutas
Agne-Reete Abel isiklike rekorditega 600
meetri jooksus neljanda ja kaugushüppes
kuuenda koha vastavalt tulemustega 2.02,4
ja 4.00. Grete Ly Jõgisoo saavutas samuti

600 meetri jooksus isikliku rekordiga 2.02,5
viienda ja kaugushüppes tulemusega 3.99
seitsmenda koha. Vanemate tüdrukute palliviskes ja kettaheites saavutas Britt Maiste
elu parimad tulemused: vastavalt 40.50 ja
20.09 meetrit. Grete Eerikson püstitas nooremate tüdrukute palliviskes isikliku rekordi
tulemusega 31 meetrit.
Jüri Gümnaasium saavutas Harjumaa
koolide seas kolmanda koha, ettepoole jäid
vanad rivaalid Saue Gümnaasium ja Kuusalu
Keskkool.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Vabariiklikult TV 10 etapilt Rakverest tuli Jürisse viis esikümne kohta
Rakveres toimunud vabariiklikul TV 10
IV etapil esines Jüri Gümnaasiumi 12-liikmeline tiim väga südikalt ja võitluslikult,
saavutades selle sajandi parima võistkondliku tulemuse. Tehti kaks kooli rekordit
ning 22st sooritusest 20l korral püstitati
isiklikud rekordid.
Uued kooli rekordid tegid Britt Maiste
vanemate tüdrukute kettaheites tulemusega
25.09 ja Kätlin Kruus tüdrukute 600 meetri
jooksus ajaga 1.49,92. Nende tulemustega oli
Britt kaheteistkümnes ja Kätlin kaheksas.
Parima, 5. koha sel sajandil vabariiklikus
sarjas jooksis välja nooremate poiste 1000
meetri jooksus Rasmus Puusta tulemusega
3.21,77 ja üheksandaks jooksis end Randel

Kaasik ajaga 3.28,88. Samas vanuseastmes
heitsid ketast samuti hästi Morten Karja
saavutades kaheksanda koha tulemusega
27.56 ja Robert Vain tulles kümnendaks
tulemusega 25.13.
Vanemate poiste seas jätkasid heade
heidete seeriat Andree Meos ja Henri
Roos, saades kirja tulemused ühe kilose kettaga vastavalt 32.86 ja 29.84 ning
kohad vastavalt 12. ja 18. Henri oli veel
kolmeteistkümnes 1000 meetri jooksus
ajaga 3.14,92.
Eraldi väärib märkimist noorema vanuseklassi 600 meetri jooksus Grete Ly
Jõgisoo, kes stardijärgses rüsinas kukkus,
kaotades 2-3 väärtuslikku sekundit ja asus

viimasena eesolevaid jooksjaid hoogsalt
püüdma ning lõpuks ka oma jooksu võitis ajaga 2.02,51. Samuti väärib märkimist
Sander Arumägi 1000 meetri aeg vanemate
poiste seas 3.15,98, millega ta saavutas neljateistkümnenda koha, ja palliviske tulemus
61.67. Nooremas vanuse astmes hüppas
Agne-Reete Abel kaugust 4.05 ja viskas
palli 31.72. Kõik eelpool loetletud tulemused on ka õpilaste uued isiklikud rekordid
ja kokkuvõttes jõudis Jüri Gümnaasium
esmakordselt sel sajandil finaalvõistlusele,
mis toimub 12.-13. juunil Kosel.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
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Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

!

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

Graniitkindel teerajaja

Juuni pakkumised:
• Dermanew mikrolihvimine + mask
• Klassikaline maküür lakkimisega
• Küünte katmine Gelish geellakiga
• Spreipäevitus + solaarium 6 min.
Rae Sõnumid · juuni 2012

24 eur.
10 eur.
13 eur.
18 eur.

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

Graniidist sillutiskivide müük
Tänava- ja äärekivide paigaldus
Tõstetööd
Veoteenus
Lammutustööd
Tel +372 5811 8322
E-post: info@tuurmaa.ee
www.tuurmaa.ee

reklaam

Maailma suurim turvalahenduste pakkuja
G4S ootab Sind oma meeskonda

TURVATÖÖTAJAKS
Meie juures on Sul:
•
•
•
•
•

stabiilne sissetulek ja sotsiaalsed garantiid
paindlik töögraafik
väljaõpe
vajadusel soodne elukoht ühiselamus
erinevad sportimisvõimalused

Kandideerimise eelduseks on:
•
•
•
•
•

vanus alates 19 eluaastast
eesti keele oskus vähemalt kesktasemel
hea suhtlemisoskus
kohtulikult karistamata
hea tervis

Meie töötajad kinnitavad Sulle –
kõige suuremas on kõige kindlam!
Huvi või küsimuste korral tule meie Karjäärikeskusesse Tallinnas,
Mustamäe tee 5. Oleme Sinu jaoks avatud E-R 9.00-17.00.
Kaasa võta pass või ID kaart ja haridust tõendav dokument.
Lisainfot küsi telefonil 6511 787, 13322 või e-posti aadressil
personal@ee.g4s.com.
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Järelmaksu pakub Swedbank Liising AS. Tutvu teenuse tingimustega kaupmehe klienditeenindaja
juures, vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 28,68 % aastas järgmistel
näidistingimustel: järelmaksu summa 500.- €, sissemakse 10 %, tagastamise tähtaeg 2 aastat,
intress 21,9 % aastas, lepingutasu 19.- €. Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress
makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena.
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KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus tasuta

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 5029295 Enn

HOLDES FINANTS OÜ

RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

TEEDE JA PLATSIDE
EHITUS
• ASFALTEERIMINE
• ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
• HALJASTUSE RAJAMINE
• BOBCATI RENT
• KRUNTIDE NIITMINE JA
TRIMMERDAMINE

Soome ja Eesti digitaalTV
(Zoom-TV) antennide paigaldus
ja müük, digibokside müük ja
häälestus, SAT-TV paigaldus,
Digi-TV vastuvõtuks antennisüsteemi ümberseadistamine
ühistutes, eramutes, suvilates,
TV signaalimõõtmine. Garantii.
Tellimine jja info tel 510 8742.

TEL: 53990245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee







Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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VANAMETALLI KOKKUOST



 






 
 
 




  




Saha-Loo tee 5b,
Iru korstna kõrval
1 km Peterburi teelt
Avatud E-R 7.30-16, L 8-15
Metallieksport OÜ

Vana-N
Saha-Loo tee

  




 







  



  

 




 


  



arva mn
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METALLIEKSPORT

Iru korsten

i tee
rbur
Pete

www.metallieksport.ee
Tel. 6 096 117, 53 069 000

JÜRI TEED OÜ

Parim hinna ja kvaliteedi suhe

TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE MÜÜK
NING PAIGALDUS
KAEVETÖÖD
HALJASTUS
MURU NIITMINE
TRANSPORT
Tel. +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

Pisipõnnila
Päevahoid
Järvekülas
Ootab registreerima uusi
pisipõnne 2012sügis-2013
kevad aadressil
pisiponnila@gmail.com
www.ponni.eu

Saldo Plus OÜ

pakub raamatupidamisteenust.
Helista või saada meil
ja küsi pakkumist!
beritsaldo@hot.ee tel. 509 8801

Saldo Plus OÜ
Pajusaare tee 3, Rae vald, Harjumaa
75312 reg. nr. 11355212
EE101265906
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AVATUD UUS
VÄRVIKAUPLUS

•
•
•
•

Ehitus- ja remontvärvid
Puidutööstusvärvid
Metallitööstusvärvid
EpoksüüdpõrandakaƩed

Tuleviku tee 10,
Peetri küla, Rae vald
Avatud: E-R 9.00-19.00;
L 10.00-15.00; P suletud
TEL. +372 661 2295
Fax. +372 661 2296
www.marde.ee

Paadilaenutus
Pirita jõel
Veskitaguse
külas.
Tel: 5844 1362

Klaveristuudio Peppi
Peetri alevikus ootab
6-17aastaseid lapsi.
Registreerimine meilil
stuudiopeppi@gmail.com,
maksuamet tagastab 21%
õppemaksust.
www.klaveristuudio.eu
Tel. 5557 1560

www.naerumaa.eu

http://veskitagusepaadilaenutus.
edicypages.com/

Paku oma lapsele
rõõmu ja rendi talle
sünnipäevaks õhkbatuut!
Võid kindel olla lapsed jäävad rahule!
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Peetri Tuulik OÜ otsib
juunis avatavasse restorani

- peakokka ja koka abilisi
- teenindajaid / ettekandjaid
- nõudepesijat- koristajat
Peetri Tuulik ( vana nimega restoran
Vana Veski) pakub klassikalist eesti
kööki, rahvusvahelist pubi elu ning
hulgaliselt värskeid hooajatooteid.

CV palume saata aadressile
peetrituulik@gmail.com
Info telefonil 509 2366 või 565 5552.
Peetri tee 2, Peetri alevik, Rae vald

meie juriidiline aadress on :
Peetri Tuulik OÜ
Peetri tee 2, Rae küla Harjumaa
75312
Teie tagasisidet ootama jäädes,
Lia Kõiv
5092366
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Abistame konflikƟdele lahenduse leidmisel
Koostame vajalikud dokumendid, esindame kohtus
Nõustamekõigis õigusvaldkondades

Soovitame Teil lahendada elus tekkinud konflikƟd läbimõeldult ja nii kiiresƟ
kui võimalik. Usume, et elu on mõeldud olema lihtne ja kerge!
Võtke ühendust meie jurisƟga! GSM: (+372) 53 477 636 või
e-post: info@claudiuslaw.comVeebilehekülg: www.claudiuslaw.com

Tiptiptap OÜ võtab tööle tootmistöölise/paigaldaja.
Töökirjeldus: erinevate puidutöötlemispinkide seadistamine, puidutöötlemisseadmetel
detailide valmistamine, toodete komplekteerimine, pakkimine ja paigaldamine.
Nõudmised kandidaadile: puidutöö või ehitusalane töökogemus, kohusetundlik
ja korrektne
Ettevõte pakub: meeldivat töökollektiivi, kaasaegseid tootmisruume, häid
olmetingimusi, töötulemustest sõltuvalt konkurentsivõimelist palka.
Töökoha asukoht: Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa
Tööleping tähtajaline
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik
Palume saata CV aadressil meiliaadressil info@tiptiptap.ee

reklaam

HAVI Logistics OÜ osutab
logistikateenuseid Eesti juhtivale
jaekaubandusettevõttele RIMI Eesti
Food AS ning Vapiano restoranidele
Eestis, Soomes ja Leedus.
HAVI Logistics OÜ kuulub
rahvusvahelisse kontserni HAVI
Grupp, kelle tütarfirmad tegutsevad
35 riigis üle Euroopa.
Täna on HAVI Logistics OÜ
tööandjaks 240 inimesele

Seoses ettevõtte järjepideva arenguga
ootame oma meeskonda tublisid laotöötajaid

Võimalus töötada täis- või osalise tööajaga,
soovi korral ainult hooajaliselt
Meie kaasaegsete töö- ja olmetingimustega ladu
asub Rae vallas, Põrguvälja tee 3
Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus
aadressil: jobs.ee@havilog.com
või täita CV-blankett pääslas kohapeal.

www.havi-logistics.com

Küsi lisa telefonidel: 6 056 321, 6 056 300

Selteret OÜ on asutatud 1995.a. Põhitegevusalaks on
aiatarvete, seemnete ja kahjuritõrjevahendite hulgimüük.
Ettevõtte peakontor asub Mõigu Tehnopargis, harukontor Tartus
ja aianduskeskus Viimsis. Meie sõbralikus peres on ca 30 töötajat.

Selteret OÜ otsib oma meeskonda LAOTÖÖTAJA-LOGISTIKUT
Tööülesanded on:

• Laos kaupade vastuvõtt ja kontroll saatelehtede alusel
• Kaupade ladustamine tõstukiga
• Kaupade komplekteerimine ja väljastamine saatelehtede alusel
• Kaupade transport klientidele ettevõtte kaubikuga
• Lao korrashoid
• Laojuhataja korralduste täitmine
Sobid meile kui:
• omad B-kategooria juhiluba koos paariaastase juhtimiskogemusega
• oskad suhelda eesti keeles suhtlustasandil
• oskad töötada arvutiga algtasemel
• oled valmis tegema füüsilist tööd
Eelise annab:
• Sõidukogemus kaubikuga
• Töökogemus tõstukiga
• Laotöö kogemus

Isikuomadustest hindame täpsust, ausust, kohusetundlikkust, iseseisvat
mõtlemisvõimet oma töö planeerimisel. Samuti peame oluliseks võimet
töötada meeskonnas, head suhtlemisoskust ning huumoritunnetust.

Omalt poolt pakume:

• Töötasu vastavalt ettevõtte palgasüsteemile
• Aastapreemiat vastavalt osakonna majandustulemustele
• Koolitusi
• Traditsioonidega kollektiivi

Kui tunned, et julged ametikohale kandideerida, saada meile sooviavaldus
koos CV-ga!
Kontaktinfo:
Mart Kangur, Tel 6011727, Gsm 5112277, Email mart@selteret.ee
Selteret OÜ, Kuma tee 1, Mõigu Tehnopark, Rae vald

Võtame Jüri
kauplusesse tööle

KLIENDITEENINDAJA
kelle põhilisteks tööülesanneteks on ostjate
viisakas, kiire ja korrektne teenindamine,
müügisaali korrastamine, kaubariiulite täitmine
ning kaupade pakendamine ja markeerimine.
Ootame Sind kandideerima, kui sa oled aus,
kohusetundlik ja rõõmsameelne ning
valdad eesti keelt vähemalt B1 tasemel.
Pakume Sulle sõbralikku töökollektiivi,
head töötasu, kaasaegset töökeskkonda
ning firmasisest arenguvõimalust.
Töö tegemise asukoht: Aruküla tee 7, Jüri.

Kandideerimiseks palun saada oma CV hiljemalt 30.06.2012.a
meiliaadressile personal@ogelektra.ee, märksõna «Jüri».
Lisainfo telefonil 3 223 858.
www.ogelektra.ee
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teated
KUULUTUSED
Pakun massaažiteenust koju või töökohale tulekuga. Hind: 0,5 h seanss 13
eurot, 1,0 h seanss 18 eurot. Tel. 505 6172.
Suurte kogemustega (12 aastat) rõõmus ja
sõbralik lapsehoidja hoiab Teie last.
Tel. 604 8523, 53 96 3696.
Liidame kinnistul asuvad välistorustikud
ÜVK-süsteemiga, koostame ehitusprojekti ja teostame mahamärkeid ja geodeetilisi
mõõtmisi, paigaldame kiviparketti ja
teeme san. tehnilisi sisetöid.
Tel. 6 604455, 58 504300.
Ostan vanu nõukogudeaegseid lauanõusid
ja vaase. Samuti ostan Teie seismajäänud
auto, tel. 58190200
KAARDID ENNUSTAVAD. Tel. 900
1727. Suhted, töö, raha, õnn ja armastus...
Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja
parimal ennustusliinil 24H.
hind 1,09 €/min, vt. ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel. 5221 151.
Info www. nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos
paigaldusega alates 869 eurost.
Tel. 666 1355, www.kodukliima.ee
OÜ Fekaal-Trans teostab reovee ja liigvee äravedu Rae vallas. Tellimine
info@fekaal24.ee või telefonil 50 65 406.
Rohkem infot www.fekaal24.ee
Ostame üle Eesti virnastatud võsa,
kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru
OÜ, tel. 5080336, info@energiavaru.ee.
www.energiavaru.ee
Müüa küttepuud: kask 40€/rm; lepp 35€/
rm; segapuu 30€/rm. Transport alates
10 ruumist tasuta. Tel. 5062645

Firma valmistab
müüb ja paigaldab
metalllipumaste
asutustele, eramutele ja
suvilatele.
Praegu soodushinnad!
Lipunöör tasuta. Garantii.
Tellimine ja info 5108742
Rae Sõnumid · juuni 2012

Raamatupidaja otsib lisatööd. Korraldan
kogu raamatupidamise algdokumendist
aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Konsultatsioon ja esimese kuu töö tasuta!
Tel. 5119966
Maja projektid, detailplaneeringud,
ehitusluba, kasutusluba, mõõdistamine,
maja paberite korrastamine.
Tel. 5220023, M. Mikk.
Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid ja
tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30, 40,
50cm), koos toomisega. Tel. 50 18 594
Pidulik meik või fotomeik hinnaga 19
eurot. Tasuta meigikoolitus. Tulen ka Sinu
juurde koju. www.darjatamm.ee.
Tel. 58363575
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid, raamatuid, postkaarte,
pakkuda võib ka paberrahade, kommipaberite, õllesiltide jms. kogusid.
Küsi lisainfot telefonil 53996098, Ren

Soovin müüa 2-toalise 2006. aastal ehitatud korteri Jüris, Väljaku tänaval (rõdu,
keldriboks, panipaik, köögimööbel) või
vahetada maja/ridaelamuboksi/krundi
vastu (+vahetustasu).
Hind 68000 EUR. Tel. 56677665
Müüa soodsa hinnaga freesasfalti. Vajaduse korral transport ja konsultatsioon.
Tel. 53818801
Lõhutud küttepuud: okaspuu 36€/rm,
lepp 38€/rm, segapuu 38€/rm, must
lepp 42€/rm, saar 42€/rm, kask 44€/
rm.Kuivpuu: okaspuu 40€/rm, segapuu
41€/rm, lepp 43€/rm.
Hind koos veoga. Tel. 56486058
Otsin majahoidja kohta Jüris.
Oodatud erinevad pakkumised.
Tel. 56088334, Margus
Teen heina- ja rohumaade niitmistöid,
tel. 5271184.

Üürin pikemaks ajaks 2-4toalise korteri
alates 4. juunist 2012.
E-mail nurme1313@hot.ee

Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistused ehitise kasutusloa saamiseks.
Vajadusel kontrollmõõtmised ja elektriprojektid. Melte OÜ, tel/fax 6403770,
info@melte.ee, www.melte.ee

Otsin kohusetundlikku lapsehoidjat
Kiilis, kes hoiaks 2,9 aastast tüdrukut.
Hetkel kahel päeval nädalas ning köhadenohude perioodiks. Hoidmine toimuks
meie juures kodus (08.00-17.30).
Tasu kokkuleppel. Kiire! Tel. 5041267

Pakume tööd uste komplekteerija-laotöötajale Mõigu tehnopargis asuvas tootmisettevõttes. Kontakt: andres@andres.ee
või 50 19 559.

Müüme ja paigaldame turuliidriks olevaid klaasplastist lipumaste.
Tel. 5565 5009, www.hobesolg.ee,
mastid@hobesolg.ee Schwenn Seene.

ÜÜRILE ANDA 1 toaline korter (33m3)
Vana-Tartu mnt 39, Vaida, Rae vald.
OTSE OMANIKULT! 140 €/kuu + kom.
maksed (~60 EUR). Tagatisraha 200 €.
tarmokull@yahoo.com. Tel. 5088616

Päästeteenistuse teated maikuus
1. mail põles kulu Peetri alevikus ja Järvekülas
3. mail abistati demineerijaid lõhkekeha
kahjutuks tegemisel Lehmja külas, Kõrtsi
tee 3
6. mail põles kulu Väo karjääris
9. mail põles suvila Soodevahe külas, SuurSõjamäel
15. mail oli avarii Assaku alevikus Järve
teel. Likvideeriti tugevalt suitsev lõke Lagedil Killustiku 10
22. mail koristati Peetri alevikus teele kukkunud puu
23. mail oli avarii ringteel Rae küla ristmikul
27. mail põles Jüris, Aruküla tee 57 Uvicu
katlamaja saepuru punker

teated

Sünnipäevalapsed juuni 2012
Maikuus
registreeritud
sünnid:
ROBEN REINSON
KAREL VAHESALU
ALEX ADLER
MARTTI EVART
MIRKO MÜNT
HARTI HAAVA
MARTA ROMINA NIINEPUU
BRITA RATTASEPP
EMMA LORA KONTRAM
RIIN KANGUR
MARILI VAHUR
PAULA GLORIA UUSKÜLA

FJODOR AHTAMONOV
90
SALME KUUS
89
LIIDIA STEPANJUGA
88
JELENA MAŠINISTOVA
87
LUISA PLUKŠ
86
TOIVO-VOLDEMAR MALMILA 85
VIKTOR MOSSOV
82
AVRORA ŠEGLOVSKAJA
82
HUBERT UUDAM
81
AINO MERILA
81
VALENTINA BERGMAN
81
JULIA RÄTTE
80
EUGENIJA RODNIKOVA
80
ALEKSANDER TURSKI
75
ELVI JÄRVE
75
RUSLAN MIGUNOV
75
ELVINA LAPTEVA
70
MARI LOOTSAMNN
70
ÕIE TALI
70
EVE-MALL LIIAS
65
MIINA KRÖÖNSTRÖM
65
AAVO VASSUS
65
LJUDMILA KOLEHMAINEN 65
VASSILI SOKOLOV
65

TOOMAS HOTSKI
ÕIE VIRUPALU
ILMAR RÄÄK
MAIE HALLIK
TARMO MEOS
ALEKSANDR HANENKO
ENNA SÄÄSK
HANNU TAPANI LAAJOLA

65
65
65
65
65
65
65
65

Õnnitleme!

MARII SEPP
MAIS
LAHKUNUD:

TÄPSUSTUS
aprillis sündinud
Marii Bergmann

HEINO HORM
BORIS KOLESNIKOV

TÄNUAVALDUS

MATTI KEERD
NATALIA GLADSACHUK

Meie siiras tänu kõigile, kes
toetasid ja abistasid meid
meie korvamatu kaotuse
puhul.
Leinajad
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Rae valla ajaleht
Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kristo Kivisoo
AS Kuma

MERIEM ATKEEVA
GALINA SÄREKANNO
ÜLLE OOSALU

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

juuni 2012 · Rae Sõnumid

31

;
,

D
O
O
D
9

5DH
Y
H
´
S

H
G
D
.ÉO
V
D
G
L
D
9








$'
$
5
$
3
9$

/$'($

(
1
,
0
(
1
²
.2*8
 .

DODWHV


NHOOWDQP¶OHWDQ{k

0¶OH
x
D
P
H
H
W

(9$
¬
3
(
'
.²/$ ã3(7$0,1(
./
3,'8/, OO

NH

`.ËODGHYDKHOLVHGYÇLVWOXVHGMDYLNWRULLQ
`3ËËQHOKRLDYDGWXMX9DLGDQRRUHGMDËOODWXVHVLQHMDG
`3ODWVLOODVWHDODMDEDWXXW
`6XSSRWVHY¶OLNDWODVW











1
$
0
ã+786,0
OO
H
S
D
.

(
E
D
LW
D
OH
X
V
7DQW

(ULDXKLQG
PDLWVYDPD
KDSXNXUJL
YDOPLVWDQXG
NËODOH

