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Haridusminister käis taas Rae vallas
Haridus- ja teadusminister
Mailis Reps oli 27. jaanuaril
ringsõidul valla koolides ja lasteaedades. Päevaprogrammi
mahtusid nii kohtumised õpetajate kui lastega, õhtu lõppes
koolidevahelisel moeshowl.
Külalist saatsid ringkäigul abiministri nõunik
Tarmo Lausing, vallavanem Raivo Uukkivi,
abivallavanem Enn Mänd, valla haridus- ja
kultuuriameti juhataja Heli Niin ning haridusning kultuurikomisjoni esindajana Sven-Allan Sagris.
Päeva alustati vallamajas, kus minister
kuulas lühikest Rae valla tutvustust, seejärel
mindi Lagedi Põhikooli. Pärast kooliperega
kohtumist kuulas minister pedagoogide küsimusi, üheskoos räägiti uutest õppekavadest,
pikapäevarühmade loomisest, õppevahendite
muretsemisest.
Lagedilt liiguti edasi Assaku koolimajja,
sealt Vaida Põhikooli ja lasteaeda Pillerpall
ning päeval jõuti ka Jüri Gümnaasiumisse ja
Jüris asuvatesse Taaramäe ja Tõrukese lasteaedadesse. Pea igalpool olid jutuaineks õppekavad, samuti esitasid õpetajad palju küsimusi palkade kohta, gümnaasiumis tuli jutuks ka
riigieksamitega seonduv. Minister Mailis Reps
rõhutas kohtumistel ka seda, et taastada tuleks
ühtne, kõigile pedagoogidele mõeldud täienduskoolituse süsteem.
Kui Vaida Põhikoolis ja kõikides lasteaedades esinesid lapsed ministrile oma lauludega, siis
Jüri Gümnaasiumis oli ministril võimalik rääkida otse ka lõpuklasside õpilastega, seal oli põhiteemaks erialavalik. On ju teada, et järjest rohkem otsitakse spetsialiste reaalaladega seotud
ametikohtadele ja nö pehmete erialade lõpetajad
peavad tööturul ennast vägagi tõestama.
Päevast kokkuvõtet tehes tõdes minister,
et Rae vallast jääb talle eriti meelde see, kui
korras on meie lasteaiad. Mailis Reps tunnustas ka kõiki lapsi ja lapsevanemaid selle eest,
et üheskoos katsutakse üle elada Jüri Gümnaa-

Jüri Gümnaasiumis vaatas ka minister üle, kuidas rekonstreerimistööd edenevad ja tunnustas kooliperet selle eest, et sisuliselt ehitusplatsil otsustati ikkagi ka koolitööga jätkata. Pildil Mailis Reps
(vasakul) koos abivallavanem Enn Männi (keskel) ja vallavanem Raivo Uukkiviga (paremal).

Lagedi Põhikoolis küsisid lapsed, mismoodi
ministritöö välja näeb.

siumi rekonstrueerimisega seotud ajad. Haridus- ja teadusministri külaskäik valda lõppes
vastvalminud Rae Kultuurikeskuses, kus toimus ka koolidevaheline moeshow.

Mailis Reps soovib ministrina, et õpetajad
saaksid rahulikult töötada ega peaks muretsema pidevate muudatuste pärast.
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AS ELVESO müügipiirkonnas on alates
1. maist 2006 uus elektrienergia hind
2005. aasta oktoobrikuu alguses kinnitati ASle ELVESO Energiaturu Inspektsiooni (ETI)
poolt uued võrguteenuse ja elektrienergia hinnad, mis hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2006.
Samal ajal, kui AS ELVESO hind oli ETI-s
menetluses, esitas oma hinnad läbi vaatamiseks ka OÜ Jaotusvõrk, kes avaldas uued hinnad novembrikuu lõpus ja mis hakkavad kehtima alates 1. märtsist 2006.
AS ELVESO ostab elektrienergiat OÜ-lt

Jaotusvõrk paketiga EN7, mille hinnad tõusid
järgmiselt: päeva- ja öötariif 5,92 % ning kilovatipõhine võimsustasu 11,76 %.
Kuna ostetav elektrienergia muutub alates
1. märtsist AS ELVESO jaoks 6,9 % kallimaks,
siis pöördusime detsembri keskel ETI poole uue
kaalutud keskmise elektrienergia piirhinna kooskõlastamiseks, mida ETI 30.12.2005.a. oma otsusega nr. 229-011/05E ka tegi. Võrguteenuse
hinnad AS ELVESO klientidele ei muutunud.

Kuna AS ELVESO juhtkond ei pidanud
otstarbekaks kohe detsembrikuu lõpus uute
elektrienergia hindade väljakuulutamist, on
sellekohane ametlik teade avaldatud 28. jaanuari Päevalehes ning need hakkavad kehtima 1. maist 2006.
ETI poolt kooskõlastatud uue elektrienergia piirhinna 41,95 s/kWh alusel on AS
ELVESO kehtestanud alljärgnevad hinnapaketid:

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3*63A
Pakett
P1
P2

ühik

Põhitariif
Ajatariifiga päevane
Ajatariifiga öine
P3
Ampritasuga ajatariif p
Ampritasuga ajatariif öö
Ampritasu
Mõõtesüsteemi tasu
P4
Küttepakett päev
Küttepakett öö
Ampritasu
Mõõtesüsteemi tasu
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3*63A

P5
P6

Põhitariif
Ampritasu
Ajatariifiga päevane
Ajatariifiga öine
Ampritasu
Reaktiivenergia

Mõningad juhised AS
ELVESO elektritarbijatele:
1. Seoses uue elekrihinna kehtima hakkamisega alates 1. maist 2006 tuleb fikseerida kõik elektriarvestite näidud 01.05.2006
seisuga ja edastada need hiljemalt 03. maiks
2006 telefonil 603 1480, faksil 603 1481, epostiga arvestid@elveso.ee või otse kontorisse Ehituse tn 9.
2. Uue hinnapaketi valikust saab teavitada AS ELVESO-t eelnevalt toodud kontaktandmetele kuni 20. maini 2006. Klientidele, kes ei esita ise soovi hinnapaketi valikuks, vahetab AS ELVESO Teie praeguse
hinnapaketi uue sarnase hinnapaketi vastu.
3. Kliendil tuleb esimene valik teha tarbimiskoha liitumispunkti peakaitsme suu-

s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
kr/A kuus
kr/kuus
s/kWh
s/kWh
kr/A kuus
kr/kuus

s/kWh
kr/A kuus
s/kWh
s/kWh
kr/A kuus

Elektrienergia
km-ta km-ga
EL1
EL 2
EL 3

EL 4

EL 5
EL 6

Võrguteenus
km-ta

42,32
50,81
29,41
51,84
30,46

49,94
59,96
34,70
61,17
35,94

VT 1
VT 2

23,92
8,12
8,43

28,23
9,58
9,95

VT 4

Elektrienergia
km-ta
km-ga
32,31
38,13
8,45
9,97
37,26
43,97
25,23
29,77
8,45
9,97

s/kvarh
ruse järgi kas kuni 63 A (kaasa arvatud) või
üle 63 A ja seejärel valida omale sobiv pakett. Sealjuures ei oma tähtsust, kas klient
on kodutarbija või äritarbija.
4. Reaktiivenergia eest tasuvad ainult
äritarbijad.
5. Pakett 4 on mõeldud kasutamiseks
ühepereelamutes peakaitsme suurusega 1663 A, kus on tõhus elektritarbimine s.t. elektriküte on põhikütteks.
6. Täiendav info telefonidel: 603 1497
Arvo Neimar ja 603 1490 Kaido Vainult.
AS ELVESO vabandab oma klientide ees
kahe järjestikuse hinnamuutuse pärast, mis
on tekkinud meist sõltumatutel asjaoludel.
AS ELVESO

VT 3

VT 5
VT 6

km-ga

64,42
77,47
44,99
50,11
28,67
4,82
22,12
50,11
28,67
4,82
22,12

76,02
91,41
53,09
59,13
33,83
5,69
26,10
59,13
33,83
5,69
26,10

km-ta
46,21
3,70
54,70
32,21
3,70

Võrguteenus
km-ga
54,53
4,37
64,55
38,01
4,37

8,33

9,83

ELVESO võlglased
Seisuga 25. jaanuar 2006.
a. on AS-le ELVESO võlgnejad alljärgnevad, kellelt
ootame arvete õigeaegset
tasumist:

Gumista OÜ
Kalev AS
KÜ Vaida Kaseke
Vesima Grupp OÜ
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AS ELVESO pakub koheselt
tööd täistööajaga

vee- ja heitveemajanduse hooldustehnikule,
kelle peamisteks
tööülesanneteks on:

Koolis toimunud paneeli
varisemine oli ehitajapoolne viga
10. jaanuaril Jüri Gümnaasiumis toimunud paneeli varingu põhjuseks oli see, et ehitaja rikkus tööde teostamise tehnoloogiat. Samuti rikuti ranget põhimõtet, et nendes piirkondades,
kus inimesed võivad vahel liikuda, tehakse
tööd vaid siis, kui on veendutud, et seal kedagi pole.
Teisipäeval, 10. jaanuaril kella 14 ajal teostas
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerija, Skanska EMV
AS käigusoleva sööklakäigu kohal lammutusele
kuuluvate seinapaneelide demontaaži.
Tellija poolne järelvalvaja, firma KPSR
Konsult esindaja kommenteeris, et eelpool
nimetatud tööle puudus lammutusprojekt.
„Lammutuse teostaja oli esmase visuaalse
tähelepaneku järgi vabastanud karkassist
korraga 2 paneeli, kusjuures ülemine neist

oli kindlustatud, alumine mitte. Ülemise paneeli tõstmise ajal toimus alumise paneeli
varing. Selle töö läbiviimisel rikuti ehitaja
poolt ohutustehnika nõudeid. Lammutustööde teostajad ei olnud piisavalt juhendatud
tööde läbiviimise tehnoloogiast ja vajaliku
ohutuse tagamise meetmetest,” seisab KPSR
Konsult poolt koostatud ülevaates.
Kooli direktori Maria Tiro sõnul ei kooskõlastatud konkreetset lammutustööd ka kooliga, seetõttu eirati ka ranget põhimõtet, et tööde tegemisel peab olema tagatud ohutus kõigile, kes koolimajas viibivad.
Objekti ohutuse peab ka Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde puhul tagama ikkagi peatöövõtja, kes vastutab ka alltöövõtjate
tööde teostamise eest.

Rae Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
kirjaliku enampakkumise

1. Veepumplate perioodiline
kontroll, hooldus ja väiksemad
remonttööd
2. Kuu vahetusel (vajadusel ka
muul ajal) veearvestite ja elektriarvestite näitude võtmine
3. Uutele veetarbijatele veearvestite paigaldus, olemasolevate veearvestite pisteline kontroll
4. Veelekete otsimine
5. Vee sulgemiste ja avamistega seonduvad toimingud
6. Veeanalüüside võtmine (väljaõppe võimalus)
Vajalik eesti ja vene keel oskus
suhtlustasandil. Kasuks tuleb eelnev töökogemus antud valdkonnas. Vajalik B-kategooria juhilubade olemasolu. Töö asukoht on
Harjumaal Rae valla piires. Kuupalk kokkuleppel.
CV saata hiljemalt 28.02.2006 epostiga info@elveso.ee või aadressil Ehituse 9, 75301, Jüri alevik.

Täiendav informatsioon telefonil 5166409 (Karl Jätsa)

KOHVIKUTEENUSE PAKKUJA LEIDMISEKS.
Vallavalitsus annab avaliku kohvikuteenuse pakkujale üürile Rae
Kultuurikeskuse ruumid aadressil Jüri, Aruküla tee 9, I korrusel üldpindalaga 151,2 m².
Ruumid antakse üürile järgmistel tingimustel:
kohvikuruumide üüri enampakkumise alghinnaks on 6000 krooni kuus
ruumid antakse üürile viieks aastaks.
enampakkumise tagatisraha on 50 000 krooni
tagastamatu osavõtutasu on 3000 krooni. Osavõtutasu on enampakkumise tingimustega tutvumise eelduseks ning tuleb tasuda enne enampakkumise tingimustega tutvumist.
osavõtutasu ja tagatisraha tasuda hiljemalt 17.02.2006 Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120122757 Hansapangas, märkides selgituseks “Avaliku kohvikuteenuse
pakkumine - enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha”.
kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 20.02.2006 kell 10.00
enne pakkumiste lõpptähtaega esitatud pakkumist ei või muuta, täiendada või tagasi võtta.

AS ELVESO pakub koheselt
tööd täistööajaga
elektrikule,

•
•
•
•
•

kelle peamisteks
tööülesanneteks on:

•
•

Nõutav varasem töökogemus antud valdkonnas. Vajalik B-kategooria juhilubade olemasolu. Töö asukoht on Harjumaal Rae valla piires.
Palk kokkuleppel.
CV saata hiljemalt 28.02.2006 epostiga info@elveso.ee või aadressil Ehituse 9, 75301, Jüri alevik.

Kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida “Avaliku kohvikuteenuse pakkumine. Mitte avada enne 20.02. 2006 kella 10.15”.
Pakkumiste avamine toimub 20.02.2006 kell 10.15 Aruküla tee 9, Rae Vallavalitsuse istungite saalis. Ruumide ja enampakkumise tingimustega saab tutvuda Aruküla tee
9, Jüri alevik, Rae Kultuurikeskus (kontaktisik Kristi Aru Tel 6056759 faks 6056 770 Epost kristi.aru@rae.ee).

1. Elektripaigaldiste käit ja
hooldustööd
2. 0,4 kV elektrivõrgu hooldustööd (enamus kaabelliinid)
3. Elektripaigaldiste ehitamine

Täiendav informatsioon telefonidel 6031 490 ja 51 61567
(Kaido Vainult)
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Muusikaõpetaja Rutt Ridbeck sai uute
ettevõtmiste eest kaks aastapreemiat
22. jaanuaril andis Eesti Kooriühing laureaatidele üle aastapreemiad, Jüri Gümnaasiumi muusikaõpetaja Rutt
Ridbeck sai preemia „Aasta
korraldaja 2005”.
Lisaks Kooriühingu preemiale andis Estonia
teatri laval oma preemia Rutt Ridbeckile
üle Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse direktor
Aet Maatee. Peale selle tunnustas Jüri Gümnaasiumi muusikaõpetajat ka Eesti Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp, kes andis talle 2005.
aasta tegevuse eest oma aastapreemia.
Rutt Ridbeck on Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse esimees, möödunud aastal kutsus ta ellu ja viis läbi kaks suurt
maakondlikku ettevõtmist. Nendeks olid Harju maakonna I muusikaõpetuse aineolümpiaad
4. veebruaril 2005 ja Harjumaa mudilaskooride laulupäevad Kloogal 9.-11.juunil 2005.
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus on maakondlik ühendus, mis liidab koorilaulu viljelevate kollektiivide juhte,
lauluõpetajaid ning vokaalmuusika ja koolilaulu arendamisest-toetamisest huvitatud juriidilisi ja füüsilisi isikuid.
Ühenduse eestvedamisel toimuvad 2006.
aastal Harjumaa laulu- ja tantsupidu, lauluvõistlus «Harjumaa Laululaps», Harjumaa
koolinoorte vokaalansamblite festival, lastekooride festival «Rõõm laulust» ja mitmed teised üritused.

Hetk eelmise aasta veebruarikuus toimunud muusikaolümpiaadist, kus 10. klassi õpilased lahendavad kirjaliku töö ülesandeid.

Rae Vallavalitsus õnnitleb Jüri Gümnaasiumi muusikaõpetajat Rutt
Ridbecki. Aastapreemiad on kinnituseks sellele, et meie valla koolis
töötab ettevõtlik, uutele ideedele
avatud positiivne õpetaja.

Jüripäeval toimub autoorienteerumise võistlus
23. aprillil toimub Rae valla piirides autoorienteerumise võistlus „Jüri kihelkonna mälestussambad”. Võistlusraja pikkus on kuni 150 km
ja võistlusrajal on kuni 15 kontrollpunkti, mis
läbitakse etteantud järjekorras.
Kontrollpunkti asukoha määramiseks saab
võistkond eelmises kontrollpunktis (esimene foto antakse võistkonnale stardis) foto endise Jüri
kihekonna territooriumil asuvast mälestussambast või -kivist. Koos fotoga antakse võistkonnale ka pitseeritud ümbrik “õlekõrs” – kontrollpunkti asukohaga. Juhul, kui võistkond ei suuda leida lahendit, siis on võistkonnal võimalus
kasutada “õlekõrt” – avada pitseeritud ümbrik.
Võistlusel saavad osaleda kaheliikmelised
võistkonnad, kusjuures vähemalt üks võistkonna liikmetest peab olema Rae valla elanik.
Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama klassi väikeveoautol (registrimassiga mitte üle 3500 kg).
Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kohustuslik liikluskindlustus.

Autoorienteerumise võistlustel annab eelise
koduümbruse hea tundmine ja liikluseeskirjadest kinnipidamine.

Paremusjärjestust peetakse kolmes grupis:
§ üldparemusjärjestus, kus arvestatakse kõikide võistkondade tulemused;
§ noorvõitlejatega (kaassõitja vanus on alla 16 aasta) võistkondade paremusjärjestus;
§ ainult naisvõistlejatest koosnevate
võistkondade paremusjärjestus.

Rae Kultuurikeskuse
üritused veebruarismärtsis
12.02 kell 14.00 Memme-taadi klubi
18.02 kell 11.00 Loomade tsirkus lastele
23.02 kell 19.00 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Kontsert Rae valla lauljatelt. Esinevad
koorid ja ansamblid.
Tantsuks ansambel Nukker Kukeke. Heino Seljamaa huumorikava. Pilet 50.24.02 kell 11.00 Mälestushetk Jüri kirikuaias
Märts
05.03 kell 12.00 Vastlatrall Jüri Kirikumõisa pargis
10.03 kell 19.00 Arvo Ratasseppa 80.sünniaastapäevale pühendatud kontsert
12.03 kell 14.00 Memme-taadi klubi
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E- Maksuametis saab tulusid deklareerida
alates 15. veebruarist
2005. aasta tulude kohta saab tuludeklaratsiooni paberil esitada kõikides Maksu- ja Tolliameti piirkondlikes teenindusbüroodes. Emaksuameti kaudu on tuludeklaratsioone võimalik esitada alates 15. veebruarist. E-maksuametis on lisaks eestikeelsele tuludeklaratsioonile ka tuludeklaratsiooni venekeelne vorm ja
abitekstid.
Tööandjad ja teised väljamaksete tegijad
ning asutused, kellele tehtud kulutusi võib
maksumaksja oma tuludest maha arvata (koolitajad, pangad, kindlustusseltsid, ametiühingud jne) pidid 1. veebruariks maksuhaldurile
esitama info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste ning neile tehtud väljamaksete kohta.
Maksu- ja Tolliamet kannab need andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonidele.
Kuna eeltäidetud tuludeklaratsioonide kasutamine tähendab kiiremat ja lihtsamat deklareerimist, tuludeklaratsioonide sisestamist
ning kontrollimist, soovitame oodata deklaratsiooni esitamisega kuni 15. veebruarini.

Enammakstud tulumaks võib olla
arvel 22. veebruaril
Kui e-maksuameti kaudu esitatud deklaratsioon ei vaja kontrollimise tulemusena lisakontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks maksumaksja tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole 5 tööpäeva jooksul pärast
deklaratsiooni esitamist, kuid mitte varem kui
22. veebruaril. Paberkandjal esitatud deklaratsioonide alusel alustatakse makse tagastamist
aprillikuus.
Internetipankade klientidel avaneb laenuintresside andmete esitamise võimalus Maksu-ja Tolliametile alates 4. veebruarist.
Lisadokumentide esitamisele soovitame
eelistada pöördumist tööandja või kulusaaja
poole (pank, haridusasutus, ametiühing, annetuse saaja). Dokumendi toomine ei kiirenda
tagastusprotsessi, sest lisadokumentide sisestamine ja kontrollimine võtab aega. Tulumaks

tagastatakse hiljemalt seaduses ettenähtud tähtajaks, 1. juuliks. FIEdele ja isikutele, kes deklareerisid kasu (kahju) vara võõrandamisest,
tagastatakse enammakstud tulumaks hiljemalt
1. oktoobriks 2006

Kui soovid maksusoodustust, täida
deklaratsioon
Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud,
kes on kalendriaasta jooksul saanud maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest, kui
nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas;
samuti isikud, kel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu või kelle maksustamisperioodil saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu (20 400 krooni).
Kui maksumaksjal tulude deklareerimise
kohustust ei ole, kuid soovitakse kasutada
maksusoodustust, st. on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse vm, siis tuleb
enammakstud tulumaksu tagasisaamiseks tuludeklaratsioon esitada.

Maksuvaba tulu on 20 400 krooni
2005. aastal saadud tulust võib maha arvata maksuvaba tulu 20 400 krooni. Kolme
või enama lapse korral saab üks lapsevanem,
hooldaja või eestkostja maha arvata täiendava maksuvaba tulu 20 400 krooni iga kuni 17
aasta vanuse lapse kohta, alates kolmandast
lapsest.
Peamised mahaarvamised tulust on eluasemelaenu intressid, koolituskulud ja õppelaenu
intressid, pensionikindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamiseks makstud summad. Samuti seaduses nimetatud isikutele tehtud kingitused ja annetused ning makstud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, residendist füüsilisele isikule makstud elatis (kui

Müüa

Korraldan

kõrge kütteväärtusega
ja pakitud

KARAOKET

PUITBRIKETTI.
Transport tasuta!

Info 566 55 445

sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

•
•

Infot ja abi saab Maksu- ja Tolliameti
teenindusbüroodest ja infotelefonilt 1811
Infotelefon 1811 töötab argipäeviti 1.–
14. veebruarini 8.00 –18.00 ja alates 15.
veebruarist kuni 31. märtsini 8.00 – 20.00.
Füüsiliste isikute maksustamise infotelefon (+372) 8800811 töötab
E–N 8.30 – 16.30
R
8.30 –15.30 fyysisik@emta.ee

•

see kuulub maksustamisele kui elatis, mida füüsiline isik saab kohtuotsuse, kohtumäärusega
kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel).
Ka lasteaia tasu on kulu, mille pealt on
võimalik tulumaksu tagasi saada. Toiduraha
ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa.

Mahaarvamisi saab teha vaid tulusaaja
Tähele tuleb panna seda, et tulust saab mahaarvamisi teha ainult siis, kui aasta jooksul
on saadud maksustatavat tulu. Koolituskulude mahaarvamisi saab deklareerida ainult koolituskulu eest tasunud isik. Õppelaenu intresse saab oma tulust maha arvata neid tasunud
isik või tema residendist vanem.
Maksumaksja tulust saab eluasemelaenu
intressi, koolituskulu sh õppelaenu intressi
ning kingitusi, annetusi ja ametiühingumakseid kokku maha arvata kuni 50 000 krooni,
kuid mitte rohkem kui 50% tulust.
Alates 2005. aastast võetud eluasemelaenu korral saab laenuintressi soodustust, kui
eluase soetatakse maksumaksjale endale. Enne 2005. aasta 1. jaanuari sõlmitud laenu- või
liisinglepingu korral saab intressisoodustust
kasutada ka siis, kui eluase soetati abikaasale,
vanematele või lapsele.
Hannes Udde
Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna
juhataja asetäitja

TV- ja SATantennide
paigaldus,
projekteerimine

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.

Hinnad soodsad,
garantii

Tel 56 48 72 20

Tel. 55 69 38 58
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Vallavanema pöördumine Eesti
Vabariigi aastapäeva puhul
Kallid kaaskodanikud!
Käes on jälle veebruar – lühim kuu kalendris, kuid eestlaste jaoks kahe olulise sündmuse aastapäevaga. Teatavasti deklareeriti
24.02.1918.a. meie esivanemate poolt iseseisvust ja peale seda alanud Vabadussõja lõppu
tähistanud Tartu rahu sõlmimine jäi jällegi
veebruari. Ükskõik kumba sündmuse olematajäämine tähendanuks seda, et täna me ei
pruugiks elada vabas Eestis ja võib-olla polekski niisugust rahvust nagu eestlased enam
olemas.
Kas me aga oleme vääriliselt käitunud ja
kas me oleme väärt oma esiisade poolt tehtud
pingutusi ja toodud ohvreid? Kas meie tänane käitumine suudab tagada iseseisvas Eestis
ka rahvuse säilimise? Need on küsimused, mida iga eestlane vähemalt kord aastas endalt
küsida võiks või isegi peaks, vormistades küsimuse näiteks nii: „Kas Eesti ja eestlaste rahvuslikud väärtused on säilinud? Kas mina ja
minu kodakondsed on valmis nende väärtuste eest võitlema ja kas nende tulevased säilitajad on üldse võimelised seda tegema?”.
Küsimusele vastamisel peaks arvestama
kõike seda, mis täna meie ümber toimub. Alustada võiks näiteks noorte käitumisest, analüüsides seda kas meie oma vallas või Kadriorus,
küsides - kas on võimalik oma lapsi kasvatada nii, nagu meid kasvatati või lihtsalt põhjendada oma viitsimatust sellega, et ajad on
muutunud ja tänased noored on hoopis erinevad meieaegsetest ning et noorte käitumine
peab niisugune olemagi.
Lõpetada võiks analüüsiga teemal, kas üleriiklikes diskussioonides tähelepanu alla sattunud ebaloomulikud liidud vajavad seadustamist või peaks nad hoopis kuritegelikeks tunnistama.
Nagu näha, on teemad oma sisu poolest
eksistentsiaalsed ja taanduvad ikka sellele, kas

Rae valla sünnitoetus on
nüüd 5000 krooni
Jaanuarikuust maksab vallavalitsus ühekordse toetusena 5000kroonist sünnitoetust, millele lisandub beebipakk väärtusega 500 krooni. Toetus makstakse ema pangaarvele tingimusel, et
ema ise või lapse isa on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanik ja enne lapse sündi elanud Rae vallas vähemalt 6 kuud. Lisaks beebipakile ja sünnitoetusele saavad uued vallakodanikud ka kruusi kirjaga Tere tulemast. Kord
kvartalis toimub beebidele ka vallavanema vastuvõtt, kus iga laps saab endale mälestuseks sodiaagimärgi ja oma nimega hõbelusika.

veebruar 2006

Vallavalitsus kehtestas
Peetri küla ja lasteaia maaala detailplaneeringu
Vallavalitsus otsustas oma 24. jaanuari istungil kehtestada Peetri küla kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneering ning valida
vähempakkumise teel riigihanke korraldamisega seotud teenusepakkuja.
Helle Kulbase Arhitektibüroo töö järgi on
Peetri küla jätkuvalt riigi omandis olevale
maale, osaliselt Sauki kinnistule ning Heki tee
6 ja 8 kinnistute lahustükkidele kokku 7,55 ha
suurusele maa-alale kavandatud 16 krunti.

16st krundist on:

meie rahvus säilib või mitte. Kas 13aastaselt
narkootikumidest ja alkoholist sõltuvuses olevatest noortest on rahvuse jätkajaid? Kui selle küsimuse üle saab veel vaielda ja nii mõnigi suudab põhjendada, et normaalsete järglaste saamine pole probleem, siis kindel saab olla selles, et homoliidust järglasi ei tule.
Loodan, et igaüks meist mõtiskleb niisugustel teemadel ning esitab endale analoogseid küsimusi ja leiab ka neile vastuseid. Ning
mis eriti tähtis - püüab vastavalt leitud vastustele vajadusel korrigeerida oma käitumist, vajadusel leiab endas jõudu muuta suhtumist oma
lastesse ja nende kasvatusesse. Ainult nii saame olla kindlad, et ka sadade aastate pärast on
säilinud niisugune rahvus nagu eestlased.
Ilusat Iseseisvuspäeva!
Raivo Uukkivi
vallavanem

Rae vallasekretär
on Tiit Eenmaa
Alates 1. veebruarist on Rae vallasekretär Tiit Eenmaa. Alates 21. novembrist töötas ta Rae Vallavalitsuse juristina, kuid oli ka vallasekretäri kohusetäitja. Tiit Eenmaa on lõpetanud Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna ning töötanud nii avalikus kui erasektoris. Enne
Rae Vallavalitsusse tööletulekut oli ta
ametis advokaadibüroos.

1 krunt sotsiaalmaa sihtotstarbega kooli
ja lasteaia ehitamiseks;
1 krunt on sotsiaalmaa sihtotstarbega tervishoiu ja sotsiaalhoolekande asutuste ehitamiseks;
4 krunti on elamumaa sihtotstarbega üksikelamute ehitamiseks;
1 krunt on elamumaa sihtotstarbega korterelamu ehitamiseks;
1 krunt on elamumaa sihtotstarbega hoonestusõiguseta haljasalaks jääv maa;
3 krunti sotsiaalmaa sihtotsatrbega üldkasutatavaks haljasalaks jääv maa;
5 krunti on transpordimaa sihtotstarbega
planeeringuala teenindavate avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks.
Detailplaneeringu avalikustamine toimus
19. detsembrist 2005 kuni 3.jaanuarini 2006,
avalikustamise ajal ei esitatud Vallavalitsusele detailplaneeringu täiendamiseks ettepanekuid ega muid avaldusi.
Vallavalitsus otsustas tellida Peetri küla
kooli ja lasteaia rajamiseks vajaliku riigihanke
korraldamisega seotud teenused, mis koosnevad hanke põhimõtete väljatöötamisest, pakkumise kutse dokumentide koostamisest ja pakkumismenetluse läbiviimisest. Hinnapakkumiste esitamiseks otsustati vastav ettepanek teha kolmele ettevõttele: OÜ Ahti Väin Konsult,
OÜ Kesaten Invest ja TELORA-E AS. Teenuse pakkuja valitakse vähempakkumise teel.

Selline näeb välja Peetri küla lasteaed-algkool
paberil, ehitus seisab maaprobleemide lahendamise taga.

veebruar 2006
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10. jaanuar 2006 nr 1

Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae Vallavolikogu 13.augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud Rae valla eelarvest toetuste maksmise korrast ning Rae valla 2006.aasta eelarvest, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kinnitada 2006.aastal valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad alljärgnevalt:
1.1. sünnitoetus – 5000 krooni, millele lisandub beebipakk 500 krooni väärtuses;
1.2. suurperede emadepäeva toetus – 500 krooni;
1.3. suurperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.4. eestkosteperede toetus – 500 krooni;
1.5. puudega lapse jõulutoetus – 500 krooni ja eelkooliealistele lastele (vanuses 0-6 eluaastat) vallapoolne kommikott väärtuses kuni 60 krooni;
1.6. vähekindlustatud perede lastele koolitoetus – kuni 1000 krooni aastas lapse kohta;
1.7. I klassi õpilase ranitsatoetus – 1000 krooni;
1.8. toetus ravimite ja prillide ostmiseks – kuni 300 krooni ja invavahendite ning ostetud rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks tasumiseks kuni 50 %
esitatud arvest;
1.9. toetus vanuritele (alates 80 eluaastast) ja vähekindlustatud peredele küttepuude eest osaliseks tasumiseks – 300 krooni
1.10. toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud arve alusel;
1.11. toetus puuetega inimeste ja vanurite ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses – kuni 1000 krooni;
1.12. vanuri tähtpäevatoetus (alates 90.eluaastast) – 250 krooni;
1.13. lastekodust saabunud lapse elluastumistoetus – 3000 krooni;
1.14. kinnipidamiskohast vabanenud isikule toidutoetus – 300 krooni;
1.15. ühekordne matuse- või õnnetusjuhtumitoetus – kuni 1000 krooni;
1.16. vältimatu sotsiaalabi ( ühekordne toidukott) – kuni 300 krooni
2. Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu korral maksta täiendavat toetust punktides 1.6, 1.8 ja 1.10 nimetatud juhtudel.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 11.jaanuari 2005 määrus nr 2 „Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad“
4. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes Rae Sõnumid ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
6. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2006.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Jurist
vallasekretäri ülesannetes

MÄÄRUS
Jüri

24. jaanuar 2006 nr 3

Teenustasude suurendamine
Lähtudes keskkonnatasude seaduse § 21 lõike 1 punktist 1, Rae vallas korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi punktidest 7.3. 7.4., Rae Vallavolikogu
10. jaanuari 2006 määrusest nr 8 “09. novembri 2004 määruse nr 42 lisa muutmine”, aktsiaseltsi Cleanaway 19.01.2006 kirjast nr 16, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kehtestada Rae Vallavolikogu poolt kehtestatud korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastava suurusega mahutis segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest järgnevad teenustasu piirmäärad:

Jäätmemahuti suurus
140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
2500 l
4500 l

Teenustasu piirmäär vastava suurusega jäätmemahutis asuvate segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest (koos käibemaksuga)
51.20 krooni
41.60 krooni
82.50 krooni
75.50 krooni
92.40 krooni
267 krooni
478.50 krooni

2. Paberi ja kartongi ning suurjäätmete käitlemise tasu ei muutu.
3. Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
4. Käesolev määrus jõustub 01. veebruarist 2006.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Jurist
Vallasekretäri ülesannetes
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Jäätmeveohind tõuseb
Rae valla korraldatud jäätmeveoga hõlmatud osades kehtivad alates 01. veebruarist 2006 uued
olmejäätmete konteineri tühjendushinnad:

140 l

Teenustasu piirmäär vastava suurusega jäätmemahutis asuvate segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest (koos käibemaksuga)
51.20 krooni

240 l

41.60 krooni

370 l

82.50 krooni

600 l

75.50 krooni

800 l

92.40 krooni

2500 l

267 krooni

4500 l

478.50 krooni

Jäätmemahuti suurus

veebruar 2006

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute
avalikust väljapanekust 13. veebruarist kuni 27. veebruarini 2006:

• Patika küla Jaki kinnistu

Detailplaneeringuga nähakse ette Jaki kinnistu maakasutuse sihtotstarbe
muutmine elamumaaks ning jagamine kruntideks.

•

Paberi ja kartongi ning suurjäätmete hind ei muutu.
Hinnatõusu põhjuseks on 7.12.2005 Riigikogus vastu võetud uus keskkonnatasude seadus,
mis jõustus 1. jaanuaril 2006 ja millega tõusis saastetasu ühe tonni tavajäätmete ladestamisel
prügilasse 4 korda: 2005. aastal oli hind 30 krooni/tonn ja 2006. aastal on see 122 krooni/tonn
(2006 aasta). Rae vallas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks avaliku konkursi korraldamise ajal ei osatud sellist hinnatõusu ette näha.
Vastavalt Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi punktile 7.7. ei saa vedajale makstavaid teenustasusid suurendada mitte sagedamini kui üks kord kahe aasta jooksul.
Ege Kibuspuu
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

Järveküla küla ja Kurna
küla Katku-Uuesalu kinnistute
piirkond
Detailplaneeringuga nähakse ette
Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna
maakasutuse sihtotstarbe muutmine
elamu -, puhke – ja metsamaaks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda igal tööpäeval Rae vallamaja II
korruse fuajees, Jüri alevik, Aruküla tee 9.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 27.
veebruariks kella 17.00 või e-posti
aadressil info@rae.ee

Kohanime määramise
eelteade
Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 ning
Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 49 kehtestatud Rae valla kohanimede määramise korra § 20 avalikustab Rae Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada tänavate/teede nimena:
1. Rae Vallavalitsuse 17. jaanuari 2006 korralduse nr 84 kehtestatud Peetri külas Läike
tee 5,7 ja 10, Kaasikusalu, Kaasiku II ja Mäetamme-1 kinnistute detailplaneeringu alal:
1.1 Helgi tee
1.2 Sära tee
2. Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsuse nr 44 kehtestatud Vaskjala külas Pärna
4A kinnistu detailplaneeringu alal:
2.1 Milgi tn

11. jaanuaril andis vallavanem suure
lillekimbu ja 10 000 kroonise kinkekaardi Kairit Lootusele. Kõigi nende
vahel, kes end eelmisel aastal Rae
valla elanikuks registreerisid, toimus

3. jaanuari vallavalitsuse istungil loosimine. Selle võitjaks osutuski Kairit
Lootus, kelle pere elab Rae vallas
ning kes töötab valla territooriumil
asuvas AS Pipelifes.

Nimede kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 14. veebruarini 2006
kirjalikult aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik,
Rae vald, faksile nr 6056770, või e-posti aadressil info@rae.ee. Asukohaskeemidega saab
tutvuda Rae vallavalitsuse Maa-ametis või
stendil kabineti 225 juures.
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Õpetaja Linda Pihu: tantsutund võiks olla tunniplaanis
15 aastat valla rahvatantsuhuvilisi juhendanud Linda Pihu sai eelmisel aastal Rae
valla teeneteplaadi. „See oli minu jaoks
kõrge tunnustus,” tunnistas ta ja ütles, et
sel hetkel, kui ta preemia vastu võttis, oli
tal tunne, et kõik saalisolijad toetavad tema ettevõtmisi. „Olin sügavalt liigutatud.
Sageli on ju rahvakultuuri inimestega nii,
et neid tunnustatakse siis, kui parimad
aastad on inimesel juba möödas.”
Praegu juhendab Linda Pihu erinevaid
tantsurühmi nii koolis kui kultuurikeskuses.
Tema on ka sõnaühendi Jüri Klunker „maaletooja”. Nimelt käis ta muuseumis uurimas,
kuidas ikkagi siinkandis pidusid nimetati. Täna on sellest välja kujunenud iga-aastane valla laulu- ja tantsupidu, kus esinevad koos nii
päris pisikesed kui juba suuremad lauljadtantsijad.
Laste ja täiskasvanute tantsuõpetus on Linda Pihu sõnul aga vägagi erinev tegevus. „Lastega pead ise õpetajana olema väga emotsionaalne, endast väga palju andma. Lapsed tulevad tundi justkui lõõgastuma, aga rahvatantsus on ju kogu rühm piltlikult öeldes su selja
taga. Selles mõttes on täiskasvanutega pisut
kergem, et kui neil on kindel soov tantsida,
siis nad korraldavad ka oma seltsielu ise ära,”
rääkis Linda Pihu.
Ometi oli ta just viimasel tantsupeol lasterühmade üldjuht. Linda Pihu enda sõnul on
tantsupidu suurim väljakutse nii esinejatele
kui õpetajatele, selle kõrval on olulised ka konkursid ja esinemised.
„Minu jaoks on lastega tegelemise juures

Linda Pihu koos Jüri Gümnaasiumi 2. klassi lastega rütmikatunnis, kus harjutati nii laulumänge,
rahvatantsu kui rütmi tabamist.

kõige olulisem see, et teha neile selgeks, et
meie oleme need, kes Eesti rahvatantsu kõige
paremini tantsivad. Breiki, hip hopi, aeroobikat tehakse igalpool maailmas ja seda tehakse meist palju paremini,” ütles Linda Pihu.
Seepärast loodab ta ka seda, et juba lähitulevikus võiks kõikides klassides olla tunniplaanis ka tantsuõpetus.

2007. aastal toimuval X Noorte Laulu- ja
Tantsupeol on Linda Pihu 1.klassi segarühmade üldjuht. „Need on jah just need pisikesed,
kes alles tänavu sügisel kooli tulevad,” lisas
ta ise naerdes ja ütles, e tegelikult on peo ettevalmistused juba alanud, sest praeguste plaanide järgi oodatakse üle vabariigi tantsima 60
1. klassi rühma.

Varje Malsroos: kodukoha tundmine teeb lapsed paremaks
Jüri Gümnaasiumis algklassiõpetajana töötav Varje
Malsroos on paljude jaoks tuttav kui tõeline koduloouurija,
ajaloo- ja reisihuviline inimene.
Saaremaalt pärit Varje Malsroosi jaoks oli Rae
valla teeneteplaadi saamine tõeline üllatus.
„Ma olen olnud vaikne tegija. Mulle sobib vaikus ja arhiivides istumine. Kuna olen looduse
keskel kasvanud, vajan enda kõrval palju ruumi,” ütles ta ise. Võimalik, et see on seotud ka
sellega, et ta on üles kasvanud oma rahvalaulikust vanaema juures. Juba kooliajal armastas Varje pidada päevikuid ning teha märkmeid
inimeste ja sündmuste kohta.
„Ma ei ole päris see inimene, kes elab ainult kodu-uurimise pärast. Olen ikka tavaline
lihtne pere- ja tööinimene. Kodu-uurimine on
minu jaoks meeldiv hobi. Teine suur hobi on
mul raamatud, ma loen igal vabal hetkel. Minu arvates ongi parimad kohad raamatupoed
ja raamatukogud,” lisas Varje Malsroos. Vah-

valt rääkis ta ka sellest, kuidas lugemishuvi
lainetena liigub – kord on põnevam esoteeriline kirjandus, siis tekib huvi kunstiraamatute või kuulsate inimeste elulugude vastu.
Praegu ootab ta pikisilmi nii Rae kui koolimuuseumi valmimist. See oleks koht, kus
hoida kodu-uurimuslikke töid. Neid omakorda saaks iga huviline kasutada kas oma sugupuu uurimisel, taustainfo otsimisel või lihtsalt
lisainfona oma kodukoha kohta. Tema eestvõtmisel hakati korraldama ka valla ajalookonverentse.
„Kui Harjumaa kodu-uurimuskonkursid
ära lõppesid, saatsin laste tööd kohe vabariiklikule konkursile,” meenutas kauaaegne
õpetaja. Lisaks uurimistööde tegemisele on
õpilased tema juhendamisel käinud palju külades inimeste jutte lindistamas ja uurinud
arhiivimaterjale. Varje Malsroos on aastaid
koos lastega teinud matkasid ka valla erinevatesse paikadesse. „Kooli kaudu on võimalik lastele palju näidata ja kodukohas ringi
käia. Nad kuulavad hea meelega ja on sellevõrra paremad lapsed,” ütles Varje
Malsroos.

Varje Malsroos armastab küll õpetajatööd,
kuid looduslapsena tahab olla aeg-ajalt ka
vaikuses.
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TURVALISUS

Falck registreeris palju avaliku korra rikkumisi
Erakorralised sündmused


21. jaanuari öösel helistati Jüris Võsa
tee 15 ehitusobjekti soojaku juurest, kus kiirabi oli kutsutud valvuri laiba juurde. Kuni
konstaabli saabumiseni hoiti sündmuskohta kontrolli all. Kiirabi tegi esmasel vaatlusel kindlaks, et surma põhjuseks ei olnud
vägivald.
 23. jaanuari päeval sõitis Jüri ringteel viadukti juures kaubik libeduse tõttu kurvis teelt
välja läbi piirde põllule. Avarii tulemusena
keegi kannatada ei saanud. Teavitati politseid,
kes lubas kohale tulla ning palus neid ära oodata. Kella 16:15 ajal sõitis samas kohas vastu
piiret sõiduauto BMW 525. Keegi avarii tulemusel kannatada ei saanud. Taas informeeriti
politseid, kes lubas kohale tulla. Kella 19.00
ajal andis BMW’s olnud inimene telefoni teel
teada, et politseid pole tulnud ning avariis osalenud lahkusid sündmuskohalt.
 26. jaanuaril helistas Künka teel asuva
ühistu juhataja ja palus abi, kuna garaažiboksis oli toimunud vargus. Varastatud olid trimmer, muruniiduk ja järkamissaag.
 28. jaanuaril kella 17.30 ajal toimus avarii Tallinn-Tartu maanteel, Jüri ja Assaku
vahelisel lõigul. Inimesed suuremaid vigastusi ei saanud, kohale kutsuti politsei ja
kiirabi.
 29. jaanuari õhtul tuli politseist info, et
Saku Metalli juures oli sõidetud vastu tõkkepuud. Kohapeal selgus, et läheduses olnud sõiduautos Nissan Primera oli kaks ilmsete alkoholijoobe tunnustega meest. Koos valvuriga
kontrolliti tõkkepuud, asi anti üle politseile.

Politseile üleantud õigusrikkujad


5. jaanuari öösel tuli politsei väljakutse,
et Jüris Tiigi 9 maja kõrval oleval ehitusterritooriumil toimub vargus. Üks isikutest õnnestus koos objektivalvuriga kinni pidada ja politseile üle anda.
 26. jaanuari õhtul tuli teade juhtimiskeskusest, et Assakul Järve teel oli kinni peetud
eramusse sissemurdja. Isik anti üle politseile.

Avalik kord


3. jaanuari hommikul tuli teade Lagedilt

Päästeteenistuse teated
 1. jaanuaril põles aiamaja Suur-Sõjamäel
 4. jaanuaril põles Patika külas korstnas
tahm
 14. jaanuaril kustutati järelvalveta lõke
Loopere elurajoonis
 15. jaanuaril abistati autoavarii osalisi
Vana-Tartu maanteel Järvekülas
 18. jaanuaril põles tahm korstnas Jüris,
Künka 7

Betooni 6 juurest, et vargad on käinud kahes
autos – sõiduautos Audi ja veoautos Mercedes
Benz.
 6. jaanuari öösel kella 2 paiku teavitas politsei, et Lagedil Betooni 19 juures on keegi
visanud puutüki aknasse. Veel oli ära lõhutud
Betooni 12 asuva maja ukse- ja aknaklaasid.
Kedagi tabada ei õnnestunud.
 7. jaanuari õhtul olid Vaidas Vana-Tartu
mnt ühes kortermajas pereprobleemid. Nimelt
ei tahtnud naisterahvale külla tulnud meesterahvas enam lahkuda, probleem lahendati kohapeal.
 8. jaanuari õhtul kaevati, et Lagedil Betooni 17 asuvast ühest korterist tuleb liiga vali muusika. Korteri peremees keeras muusika
vaiksemaks.
 14. jaanuari varahommikul kuulati liiga
valjult muusikat Vaidas, Vana-Tartu mnt 35
ühes korteris. Kohapeal selgitati olukorda,
muusika keerati vaiksemaks.
 14. jaanuari päeval helistas kodanik ja teatas, et Jüris Tammiku tee 19 maja juures on pikali meeskodanik. Kohapeal selgus, et tegemist oli alkoholijoobes asotsiaalist mehega,
kes aidati püsti.

14. jaanuari õhtul helistati, et Vaida
kaupluse juures huligaanitsevad noored. Kui
ekipaaž sinna jõudis, olid noored juba lahkunud.
 15. jaanuari hommikul helistas kodanik
Vaidast ja teatas, et Vana-Tartu mnt 35 ühes
korteris käib mitmendat päeva pidu ning vali
muusika segab naabreid. Pärast pidulistega
vestlemist keerati muusika vaiksemaks, osa
seltskonnast lahkus. Peoperemees ise oli purjus ja magas.
 15. jaanuari õhtupoolikul helistas kodanik, et Kasemäe 9 majas ronib keegi korterisse. Ekipaaž sõitis kohale ja kontrollimisel
selgus, et korteriomanikud olid kodus ning
rõdu kaudu sisseroninud noormees oli nende
poeg.
 18. jaanuari päeval magas Vaidas VanaTartu mnt korrusmajas kolmanda korruse koridoris meesterahvas. Ta aeti üles ja saadeti
minema.
 21. jaanuari öösel kella 3 ajal helistati po-



20. jaanuaril põles aiamaja SuurSõjamäel
 21. jaanuaril põles elumaja Jüris Aruküla tee 1. Selle maja elanikud on ilmselt sündinud õnnetähe all. Hooletu suitsetaja oli
nähtavasti majast välja minnes või sisse tulles pannud hõõguva suitsuotsa koridori seina vahele. See hõõgus seni, kuni seina saepurutäidis ja ka sein ise süttisid. Maja elanikud märkasid suitsu, ühe Assaku tuletõrjuja
poeg helistas oma isale kell 00.45, et meie
maja põleb. Samal ajal oli Assaku auto just

litseist ja paluti minna kontrollima Jüris Aruküla 1 majas asuvat ühte korterit. Nimelt oli
varem selle maja koridoris toimunud põleng.
Korteris olev seltskond oli purjus ning arutles
aktiivselt ja valjult toimunud põlengu üle. Neil
paluti arutelu lõpetada, kuna see segas teiste
inimeste öörahu.
 24. jaanuari õhtul magas Jüris Kooli bussipeatuses joobes meesterahvas, kes aeti üles
ning ta läks bussi peale.
 26. jaanuari päeval teatati, et Jüris Ehituse 20 ühes korteris oli peretüli, mis segas ka
naabreid. Mees ja naine rahunesid maha, politseid ei olnud vaja kutsuda.

Muud sündmused
 12. jaanuaril seisis ekipaaž Aruküla tee 7
parklas, kui nende juurde tuli noormees, kes
pakkus müüa autot. Eitava vastuse peale suundus noormees poodi. Sõiduautot Žiguli 2106
kontrollides selgus, et selle ukselukk ja süütelukk olid lõhutud. Noormehe saabudes küsiti
auto- ja isikuttõendavaid dokumente. Politsei
kaudu kontrolliti isikut ning politsei lubas isiku ära lasta.

12. jaanuari õhtul helistas Vaidast ühe
kaupluse müüja ning rääkis, et kuulis katuse
peal kõndimise hääli. Kohapeal kontrollides
katusel kedagi ei olnud.
 16. jaanuari hommikul olid Peetri külas,
Vana-Tartu maantee esimestel kilomeetritel
kaks autot erinevatel kellaaegadel kraavi sõitnud. Kannatanuid ei olnud.
 29. jaanuaril teatati politseist, et Jüris Tammiku 23 juures seisab prügikastide juures lapsevanker. Kohepeal selgus, et vanker oli suhteliselt uus ja heas korras, selles olid puhtad
linad ja tekk. Vankrit valvati seni, kui politsei
selle ära viis.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaazh 53 32 63 16

tagasi jõudnud Suur-Sõjamäelt, kus kustutati suvilat ning lõpetasid veepaagi täitmist
Jüri veetorni pumbamaja juures. Kustutusauto jõudis kohale ülikiiresti ning tulekahju
likvideeriti.
 26. jaanuaril likvideeriti ringteel, Jüri
piirkonnas autoavarii

28. jaanuaril põles aiamaja SuurSõjamäel
Peeter Böckler
Rae TPS
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Politsei: jaanuaris varastati nii
automakke, tööriistu kui 30 purki mett


2. jaanuaril varastati Veskitaguse külas
väikekaubikust tööriistu ja seadmeid.
 3. jaanuaril varastati Lagedi alevikus Betooni tänaval sõiduautost makk ja raadiosaatja. Sisse murti ka kõrval seisnud teise sõiduautosse ja võeti automaki esipaneel. Kahju
on 15 450 krooni.
 5. jaanuari öösel kella 1.00 ajal lõi ehitusobjektile tunginud 35-aastane Boriss Jüris Tiigi tänaval 52-aastast valvurit. Sissetungija peeti kinni.
 6. jaanuari öösel varastati Jüris Loode
tänaval sõiduautost makk. Kahju on 3000
krooni.
 10. jaanuari öösel varastati Jüris Aleviku teel sõiduautost automakk.
 13. jaanuaril varastati Assaku külas Künka tänaval kaubikust tööriistu. Kahju on 8900
krooni.
 13. jaanuaril varastati Jüris Põrguvälja
teel asutuse ruumidest projektor. Kahju on
17 000 krooni.
 13. jaanuaril varastati Lagedis Lagedi
teel tööriistu. Kahju on 30 000 krooni.
 14. jaanuaril varastati Venekülas Väo teel
kaks monitori ning lõhuti koopiamasin. Kah-

Mõigus
LASTE MÄNGU- JA
SÜNNIPÄEVATUBA
Sünnipäeva pidamine
veebruaris hinnaga

300.- /tund
Tel. 5 177 199 ja
6 345 625

Vaida Põhikooli
Spordikompleksis
Teisipäeval 19.00-19.45
rasvapõletustreening,
ringtreening
Neljapäeval 19.00-19.45
bodyaeroobika
Kuu hind 250 krooni.
Registreerida tel. 5162361
või kristel@nomad.ee

ju on 12 000 krooni.
 20. jaanuaril varastati Assaku alevikus
Künka teel maja abihoonest 30 purki mett.
Kahju on 2160 krooni.
 23. jaanuaril varastati Jüris Kesktee tänava ehitusobjektilt pinnasetihendaja. Kahju on 75 000 krooni.
 Ajavahemikul 20.-23. jaanuarini varastati Jüris Kalevi teel bürooruumidest kontoritehnikat.
 26. jaanuaril varastati Assaku alevikus
Künka teel garaažiboksist aiatööriistu.
 28. jaanuari öösel varastati Lagedi alevikus Betooni tänaval elamust tööriistu.

Tapmine:


18. jaanuaril kella 17.50 ajal leiti Vaidas Vana-Tartu maanteel korterist 52aastase Tamara vägivallatunnustega surnukeha. Juhtunu on selgitamisel.

Kehaline väärkohtlemine:


18. jaanuaril kella 13 ajal lõi kaasõpilane Jüri Gümnaasiumi koolihoones 15-aastast
tüdrukut.

RAE SÕNUMID
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AS MAAG Grupp
otsib
LAOTÖÖLISTKOMPLEKTEERIJAT.
Lisainfo: info@maag.ee,
tel. 60 77 626,
CV saata aadressil:
AS MAAG Grupp,
Põrguvälja tee 31, Rae vald,
75301 Harjumaa või -emaili
aadressil: info@maag.ee

Soovime osta
MAAD
Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ
Tel. 53417582 ja 6602595
e-post: kivinuka@kivinuka.ee
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Lagedi õpetajad osalesid talvisel koolivaheajal meeskonnakoolitusel

Nelijärve Puhkekeskuses toimunud 2-päevase koolituse viis läbi psühholoogiharidusega Piret Bristol, kes tegutseb koolitus- ja konsultatsioonifirmas Ego-Koolitus. Tunnustatud koolitaja käe all pidid Lagedi peda-

googid liikuma näiteks kinnisilmi looduses, ronima läbi ämblikuvõrgu ja
lahendama teisi esmapilgul üllatavaid ülesandeid, mis kõik aitasid aga
arendada ühise meeskonna tunnet ja üksteisega arvestamist.

Algklasside lapsed matkasid Vaskjala külla
27. jaanuaril matkasid ligi 200 Jüri Gümnaasiumi 1.-4. klasside õpilast muistse Vaskjala
kihelkonna keskuses. Päikesepaistelisel ja kaunil talveilmal võtsid lapsed ette ligi 4 kilomeetrise matka marsruudil Vaskjala sild ja vesiveski – vana Rae koolimaja – Kolme küla väli –
Ussiaugu – Karjavere tamm – uus Rae koolimaja – Musti mägi – Vaskjala sild.
Vaskjala vesiveski juures said lapsed teada, et seal sündis ja veetis oma lapsepõlve
graafik ja maalikunstnik Johann Rudolph
Berendhoff. Veskina töötas see veel 1970ndatel aastatel, täna kuulub Vaskjala vesiveski eraomandisse. Kohe Vaskjala silla juurest algab
aga Kolme küla väli, mis liidab ühte Vaskjala, Pajupea ja Limu külad ning millelt võib
korraga näha nii uut kui vana Rae koolimaja.
Sellel väljal on palju künkaid, millest igaüks
oskab rääkida oma lugu, olgu siis tegemist Ussiaugu, Surnumäe või Kääbastemäega.
Ussiaugu on põnevate legendidega seotud
paik. Nii räägitakse kunagisest Hobunurme
mõisas olnud kurjast mõisnikust nimega Johanson, kes ei sallinud seda, et Kautjala külarahvas üle tema maade kirikusse sõitis. Kord
sulges ta vihahoos talupojad heinaküüni ja pani selle põlema, ise sajatades: „Vingerdage siin
nagu ussid!”. Sellest päevast alates ei jätnud
aga ussid mõisahärrat enam rahule. Nad roomasid ta tuppa, voodisse, isegi söögilauale.
Usside nuhtlusest ei pääsenud ta ka siis, kui
ehitas endale keset Pirita jõge postide otsa elumaja ja päris uue mõisa Rae külla.
Ussiaugult liikusid lapsed edasi Karjavere tamme juurde. Riikliku kaitse all olev suur
tamm näitab, et muistsetel aegadel ulatus püha hiis väga kaugele. Tamme juurest mindi
üheskoos Rae koolimaja juurde, kus tehti väi-

Rae koolimaja juures oli väikese puhkepausi ajal võimalik kuulata koduümbrusega seotud legende ja küpsetada endale lõkkel viinereid.

ke paus koos lõkkel küpsetatud viinerite, tassitäie kuuma tee ja pirukasöömisega. Edasi liiguti Rae vana koolimaja juurde ning tagasi
Vaskjala silla juurde jõuti Musti mäe kaudu.

Matkapäevaga jäid väga rahule nii lapsed,
nende klassijuhatajad kui matkapäeva peaorganisaatorid Anne Kloren, Riina Remmel, Raina Sinisalu, Linda Pihu ja Varje Malsroos.
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Rae valla noored osalesid TORE(dal) koolitusel
9.-11. detsembrini olid Kloogaranna Noortelaagris 28 vahvat Rae ja Saku valla noort
koos oma õpetajatega, et osaleda tugiõpilaste meeskonnatöö koolitusel.
MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring
Eestis (T.O.R.E.) eestvõtmisel kokku pandud
koolituskava eesmärgiks oli tekitada noortes
suuremat huvi tugiõpilasliikumise vastu, tugevdada oma kooligrupi rühmavaimu ja leida
oma kooli tulevikuvisioon. Kolme päeva jooksul saadi koolituse juhendajate ehk Tiiu
Allikmaa, Kristiina Suvi, Maire Lillebergi ja
Jana Kensapi käe all teada, kuidas tutvuda või
mismoodi lahendada elulisi probleeme.
24 Rae valla ja 8 Saku valla noort said ka
väga palju uusi teadmisi-oskusi läbi mängimise. Näiteks võib teretada nii pilgu, hääle
kui käega või osaleda ergutusmängus, mille
käigus võib ennast mõelda erinevatesse rollidesse. Lisaks räägiti omavahel sellest, kes
on tugiõpilane, milline on tema roll igapäevases koolitöös, mis vajadused on üldse kooliõpilastel. Ühe meeskonnatööna püstitati oma
kooli tugiõpilaste suur ja üllas eesmärk ning
seejärel pandi kirja, millised tegevused aita-

Mida noored vajavad, et tulla
toime tugiõpilasena?
Tahan saada:
• veel rohkem julgust esinemiseks;
• paremini suhelda ja arvestamisvõimet/oskust;
• oskust öelda asju nii, et see ei solvaks
teisi;
• oskust rääkida nii, et teised kuulaksid mind;
• oskust mõista väikeste laste mõtlemist ja soove;
• positiivsust;
• elu mitmekülgsemat vaadet;
• teada, et ka mind vajatakse ja et olen
tähtis;
• enesekindlust;
• veel rohkem julgust oma arvamuse
väljaütlemiseks ja esinemiseks;
vad nendeni jõuda. Koolitus lõppes tagasiside kirjutamise ja ühe päris südamliku kallistuse lõpuringiga.

Mida õppisid koolitusel?

• Väga positiivselt mõjus see, et

meie
saime teha reeglid (tavaliselt teevad
reeglid juhid ja kui neist kinni ei peeta, siis nad karistavad sind).
• Sain juurde julgust. Tavaliselt ma
koolis oma mõtteid välja ei ütle.
• Kogemuse, et kui sead tegutsemisele eesmärgi, on palju lihtsam tegutseda ja kui pead kinni kokkulepetest, on
kogu tööõhkkond parem.
• Teada saanud, et minu suhtumine,
hoiakud saavad läbi T.O.R.E. maailma paremaks muuta (sõbralikumaks,
mõistvamaks, sallivamaks jne.)
• Sain teada, mida saaksin teha koolis, et oleks hea;
• Tean nüüd, et ma ikka oskan aegadest
ja üldse kokkulepetest kinni pidada;
• Avastasin endas, et kõik võtavad mind
kohe omaks, ju siis minus on midagi sellist, millepärast nemad seda teevad. Sain
teada, et olen julgem, kui arvasin.

Loomekonkurss
“Maakodu 2006”

12. jaanuaril kogunesid Rae Kultuurikeskuse väikesesse saali valla noorsootööga seotud inimesed. Ühiselt tehti kokkuvõte möödunud aasta tegemistest ning kuulati SA
Archimedese programmi Euroopa Noored
tutvustust. Eesti büroo koordinaatori Hannes Lentsi kinnitusel oodatakse eelkõige 1525-aastaste noorte omapoolset initsiatiivi,
et ühiselt midagi ette võtta. 2006. aastal on
Euroopa Noored projektitaotluste eelarve
kokku üle 30 miljoni krooni.

Eesti Põllumajandusmuuseum kustub üles
kõiki kuni 25-aastaseid noori, kes kirjutavad, joonistavad, pildistavad, teevad PowerPointi esitlusi jmt, osalema konkursil
“Maakodu 2006”.
Konkursi eesmärk on pakkuda noortele võimalus oma loomingut tutvustada, teistega kogemusi vahetada, õppida uut ning
väärtustada enda kodu, perekonda ja elupaika.
Konkursile laekunud tööde näitus avatakse 1. juulil 2006. a Ülenurme mõisa- ja talupäevade raames. Samas toimub ka parimate
tööde autasustamine.
Alates 2006. aasta sügisest ringleb näitus
Eesti koolides.
Hindajate 7-liikmeline žürii koosneb erinevatest loomeinimestest. Hinnatakse loomingulisust, head ideed ja lahendust ning vaimukust. Hindamisel võetakse arvesse osalejate
erinevat vanust, vanusekategooriad: 2-7-aastased, 8-12 aastased, 13-18 aastased ning 1925 aastased.
Tööd palume saata või tuua 19. maiks
2006 märgusõnaga “Loomingukonkurss”
aadressil Eesti Põllumajandusmuuseum,
Pargi 4, Ülenurme, Tõrvandi sjsk, 61701
Tartu maakond. Need võib saata ka e-postile epm@epm.ee (teema veergu märgusõna “Loomingukonkurss”). Töö juurde märkige oma nimi, elukoht, vanus, lasteaed või
kool ning töö pealkiri. Täpsem info tel. 7
38 3819 ja e-mailil epm@epm.ee.
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Tantsukursused toovad igapäevaellu vaheldust
Kolmapäeva õhtuti võib Rae Kultuurikeskuse saalis kuulda ilusat muusikat ja näha
mitmeid samme õppivaid tantsupaare, sest
jaanuarikuus algasid taas täiskasvanute
tantsukursused. Õpetaja Eve Aunveri sõnul
osalevad tantsutundides nii need, kes juba
aastaid seltskonnatantsu õppinud kui ka
need, kes on tantsima tulnud esimest korda elus.
Küllike ja Tarmo Klaaril oli tantsutundi
minek ühine soov. „Olime korduvalt arutanud,
et oleks vaja veidi õpetust saada, aga linna kursustele minekuks ei olnud seni aega leidnud,”
tunnistavad Klaarid.
Nad nimetavad end küll algajateks, kuigi
kooli ajal sai 12-13-aastaselt läbitud ka peotantsukursused. „Meile meeldib tantsida ja elu
jooksul on tantsuoskust ikka vaja olnud, seega oleme püüdnud koos meenutada lapsepõlvest õpitut. Nii et valsi, aeglase valsi, fokstroti, samba ja rumba põhisammuga saime hakkama. Rocki tantsisime ka nii, nagu oskasime,” rääkisid Küllike ja Tarmo Klaar.
Mõlemal on olemas ka oma lemmiktantsud
– Tarmo eelistab tangot ja Küllikesele meeldib
kõige rohkem aeglane valss. Lisaks Eve Aunveri tantsukursustele loodavad Klaarid, et Jüris
tuleb juurde ka tantsimise võimalusi, see lubab
meeldiva ja humoorika õpetaja käe all õpitut ka
praktikas rohkem rakendada.
Lagedilt pärit Eele ja Meelis Sekk käivad
tantsimas 2004. aasta sügisest. „Tantsupisik
oli juba meil mõlemal varem veres: Meelis
käis alates 5ndast klassist peotantsus ja mina
olen 1. klassist alates kuni keskkooli lõpuni
tegelenud rahvatantsuga ja kahel tantsupeolgi
käinud,” ütles tööelus Lagedi Põhikooli
õppealajuhtajana töötav Eele Sekk.
Sekkide peres oli tantsukursustele mineku põhjuseid mitu: et tuletada meelde juba
ununema kippuvaid tantsusamme, end vormis
hoida ja saada vaheldust igapäevasele tööle
koolis. „Võiks ainult sagedamini treenida, sest
kui treenid kord nädalas ja vahel ei saa 2 korda järjest kohal käia, ei pruugi uued sammud
kinnistuda. Õnneks või kahjuks lisandub gruppi pidevalt uusi liikmeid, seetõttu on edasimi-

Tango põhisammude õppimist peetakse sageli kõige raskemaks, samas nimetavad mitmed
kursuslased seda oma lemmiktantsuks.

neku tempo aeglasem,” ütlevad Sekkid.
Tantsudest rääkides tunnistavad nii Eele
kui Meelis, et kõige selgemad on aeglane ja
kiire valss ning rock. „Samas meeldib meile
mõlemale ka tango, mida tahaks selgeks saada. Ja kui tantsuõhtutel tangot ei mängita, siis
tuleb huvilised kokku võtta ja ise tantsuõhtu
korraldada,” usub Eele Sekk.
Tantsuõpetaja Eve Aunveri käe all on tantsinud ka Oliver Papp, kes harjutab ja võistleb
koos oma partneri Laura Wimmeriga Soomes.

Oma kaaslasega on mõnus tantsida!
Vastvalminud Rae Kultuurikeskuses jätkuvad
täiskasvanute seltskonnatantsukursused.
Õpime valsse, tangot, foxi, rocki,
lisaks ilus muusika ja mõnus seltskond.
Treeningud toimuvad kolmapäeva õhtuti
kell 19.30 – 21.00.

Tantsuõpetaja Eve Aunver näitab rahulikult ette mõlema tantsupartneri sammud ja poosid.

Muuseum ootab
eksponaate
Rae valla rajatav muuseum
kogub eksponaatide tarvis vanu esemeid: mööbel, põllutööriistad, majapidamisesemed, nipsasjakesed,
tarbeesemed jms.

NB! Pulmavalsi kiirkursus!
Kaasa võtta sõber ja hea tuju!

Kohale toomine
muuseumi poolt.

Tantsuõpetaja Eve Aunver
Info tel .55 666 038, kodus 6048 397

Küsimused: 60 56 750, 56
22 96 86, eli@rae.ee
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Rae valla kultuurikalender 2006
VEEBRUAR
12. veebr
16. veebr
18. veebr
23. veebr
24. veebr
MÄRTS
03. märts
04. märts
05. märts
10. märts
12. märts
18. märts
APRILL
02. apr
05. apr
07. apr
09. apr
21. apr
22. apr
22 – 23.04.2006
26. apr
27. apr
29. apr
MAI
2.mai
05. mai
06. mai
14. mai
18. mai
20. mai
20. mai
21. mai
27. mai
31. mai
JUUNI
1.6.06
02. juuni
09. juuni
15. juuni
22. juuni
22. juuni
23. juuni
23. juuni
JUULI
11. juuli
13. juuli
14. juuli
16. juuli
23. juuli
AUGUST
12.8.06
15. aug
27. aug
SEPTEMBER
1.9.06
02. sept
13. sept
17. sept
22. sept
30. sept
OKTOOBER
03. okt
06. okt
07. okt
13. okt
15. okt
28.okt
NOVEMBER
04. nov
05. nov
06. nov
11. nov
12. okt
16. nov
23. nov
25. nov
29. nov
DETSEMBER
08. dets
10. dets
13. dets
16.-17.dets
19. dets
21. dets
29. dets

Memme-taadi klubi
Suusatamise võistlus Rae valla koolidele
Loomade tsirkus lastele
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Mälestushetk Eesti Vabariigi aastapäeval

Rae Kultuurikeskus
Kõrvemaa
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri kirikuaias

Lauatennise võistlused Rae valla koolidele
Noorte korvpalli festival
Vastlatrall
Ratasseppadele pühendatud kontsert
Memme-taadi klubi
Lastefilm “Ruudi”

Vaida
Vaida
Jüri
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus

Korvpalliturniir “Suitsupõrsas»
Saalijalgpalli võistlus Rae valla koolidele
Valla laste lauluvõistlus
Memme-taadi klubi
Meestetantsu kontsert “Tants ja lust”
Rae valla judoturniir
Jüripäeva mängud
Tütarlaste võrkpalliturniir
Valla abiturientide vastuvõtt
Noorte maleturniir

Vaida
Vaida
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Vaida
Rae Kultuurikeskus
Lagedi Põhikool

Jalgpallivõistlused Rae valla koolidele
Valla teatripäev
Lagedi külad 765
Memme-taadi klubi
Kergejõustiku võistlus Rae valla koolidele
Ekskursioon Rae valla vaatamisväärsused
Tantsuvõistlus «Vaida kevad 2006»
“Tammiku Rattaralli”
Jüri Klunker
Rae Huvialakooli lõpuaktus

Lagedi
Rae Kultuurikeskus
Lagedi
Rae Kultuurikeskus
Tallinn/Lagedi/Vaida
Rae vald
Vaida
Jüri
Jüri
Rae Kultuurikeskus

Lastekaitsepäev
Valla parimate õpilaste vastuvõtt
Telesaate „Laulge kaasa“ salvestus
Noorteüritus
Jaanipäev Vaida alevikus
Jaanipäev Jüri alevikus
Jaanipäev Lagedi alevikus
Mälestushetk võidupühal

Jüri
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Vaida
Vaida
Jüri
Lagedi
Jüri kirikuaias

Valla nime taastamise 15.aastapäev
Noorteüritus
Valla nime taastamise 15.aastapäev
Rannavolle
Rae Rammumees

Jüri
Lagedi
Jüri
Vaskjala
Lagedi

Küladepäev
Noorteüritus
Lagedi Derby

Suursoo
Jüri
Lagedi

Noorteüritus
Tänavakorvpall
Sügisjooks Rae valla koolidele
“Tammiku Rattaralli”
Mälestushetk Vaskjala lahingus langenute haual
Tantsuvõistlus «Vaida sügis 2005»

Jüri
Jüri
Lagedi
Jüri
Jüri kirikuaias
Vaida

Jalgpalli võistlus Rae valla koolidele
Õpetajate päeva tähistamine
Rae valla jahilaskmise MV
Hooaja avapidu
Memme-taadi klubi
Jüri Gümnaasiumi aastapäev

Vaida
Rae Kultuurikeskus
Männiku
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri Gümnaasium

Võrkpalliturniir
Rae valla male-kabe MV
Rahvastepalli võistlus Rae valla 5-6 klassid
Noorte korvpalli festival
Memme-taadi klubi
Rahvastepalli võistlus Rae valla 3-4 klassid
Valla ajalookonverents
Valla 140.aastapäeva kontsert ja peoõhtu
Rae valla aeroobikafestival

Jüri Gümnaasium
Jüri
Jüri
Vaida
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri

Maahoki võistlus Rae valla koolidele
Sportlaste aastalõpu üritus
Rae Huvialakooli talvekontsert
Jõuluturniir jalgpallis
Valla pensionäride jõulupidu
Suurte perede ja puuetega laste jõulupidu
Valla aastalõpupidu

Vaida
Jüri
Rae Kultuurikeskus
Jüri Gümnaasium
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
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Sommerlingi-nimelist sovhoosi mainisid oma pärimustöödes mitmed inimesed. Endises sovhoosikeskuses töötab nüüd Rae vallavalitsus.

Pärimuste kogumine tõi muuseumile huvitavaid materjale
Eelmise aasta kevadel väljakuulutatud pärimuse kogumise kampaania osutus üllatavalt
edukaks. Saabus huvitavat materjali mitme
erineva teema kohta. Rae vallavalitsus pidas kõiki kampaanias osalenuid meeles tänukirja, väikese kingituse ja ühise koosistumisega.
Meeldiv on tõdeda, et nüüdseks juba pärimuslasteks ristitud kohalikus ajaloost huvitatud inimestest moodustub rajatava Rae valla muuseumi tugigrupp.
Pärimuslased hakkavad koos käima vähemalt kord kvartalis, samuti osaletakse huvitavatel ajalooga seotud sündmustel ning
jagatakse muuseumiga seotud infot, mis selle loomisel ja edasisel eksisteerimisel kasuks võib tulla. Pärimuslaste hulka on oodatud kõik valla ajaloost ja käekäigust huvitatud inimesed.

Tänukirja pälvinud pärimuslased
ning nende poolt kogutud materjalide
teemad:

•
•
•

Elviira Luur: Jüri segakoor, Sommerlingi-nimeline sovhoos
Lilli Paimets: mälestused isast,
luuletused
Endel Albin ja AS Pakar: Oolav
Tamberg “Harjumaa põllumajanduse
arengust”
Priit Põldmäe: Julius Põldmäe mälestuste põhjal koostatud Limu küla ajalugu, kassetid Alfred Põldmäe sisseloetud luulega
Silvia Gerz: elulugu
Tiiu Soorm: elulugu, luuletused
Vaino Napp: Salu küla ajalugu, Pikavere koolilugu
Vello Kuimets: mälestused enda elust,

•
•
•
•
•

paikadest, kommetest
Viiu Pendin: Sommerlingi-nimeline
sovhoos
Vilma Pless: Jüri segakoor, aiand, Sommerlingi-nimeline sovhoos
Jaan Remmel: pildid, dokumendid, mälestused Oskar Raudmetsast

•
•
•

Hiljem on oma elust ja mälestustest jutustanud Järveküla põline elanik Leopold Saarva.
Täname kõiki osutatud abi eest!
Muuseum ootab endiselt nii elulugusid,
fotosid, üksikuid mälestusi, kohaseletusi
jms. Minu number on 56 22 96 86 ja e-mail
eli@rae.ee, tavatelefonist saab oma kontaktandmeid ja infot jätta vallavalitsuse infotelefonile numbriga 60 56 750.
Eli Pilve

Harjumaa Muuseum kuulutab välja mälestuste konkursi teemal:
„Minu elu ja töö sovhoosis/ kolhoosis“
Ootame käesoleval aastal XVII mälestuste konkursile Harjumaa
ühismajandite elu-olu kajastavaid kirjutisi. Mida mäletate head, mida halba? Millist tööd tegite? Kuidas kulges tööpäev? Millised olid
külainimeste suhted juhtkonnaga? Milline oli töössesuhtumine?
Palume Teie kaasabi osakese oma küla või alevi ajaloo jäädvustamisel. Oleme huvitatud ka lühematest tööde-tegemiste kirjeldustest
ja lugudest. Ühtlasi võtab muuseum tulevaste põlvede jaoks hoiule
teemakohaseid dokumente, fotosid ja esemeid.
Võtame vastu ka teistel teemadel mälestusi Harjumaa elust-

olust. Tööde vorm ja maht pole piiratud. Ootame töid hiljemalt 28.
aprilliks 2006 aadressile Harjumaa Muuseum, Linnuse 9, Keila, 76608. Lisainfot saab telefonil 678 2052 või e-mailil
muuseum@hmk.ee. Paremaid premeeritakse. Võistlustulemused
tehakse teatavaks 18. mail arheoloogiateemalisel konverentsil, vahetult enne Harjumaa arheoloogianäituse avamist.
Urmas Eelmäe
Harjumaa Muuseum
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Rae valla tuntud inimesed läbi ajaloo
Kunstnik ja publitsist Ott
Kangilaski oli 27 aastat
Lagedi elanik
Ott Kangilaski sündis 14. aprillil 1911. aastal
Viljandimaal, Viiratsi vallas Verilaskel talupoja peres. Niisiis oli Ott meie mõistes mulk, kelle koolitee algas kohalikus Arumetsa algkoolis ja jätkus Tartu poeglaste gümnaasiumis.
Aastatel 1931- 1935 jätkusid ta õpingud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas kunstiajaloo, eesti kirjanduse, üldkirjanduse ja rahvaluule erialal. Paralleelselt ülikooliga alustas ta
1934. aasta sügisel õpinguid ka „Pallase”
kunstikoolis graafika erialal, kus tema juhendajaks oli professor Vabbe.
Õpingud katkesid aga mõlemas koolis, kui
pikk ja kõhn, kesiselt toituv tudeng haigestus
tuberkuloosi. Rahvasuus tuntud tiisikus tegi
noorte seas tõsist laastamistööd. Ott Kangilaskil
õnnestus surmaga võidelda 41 aastat.
1940. aastal avanes tal võimalus jätkata
õpinguid Konrad Mäe nimelises kõrgemas
kunstikoolis.1943 – 1948 elas Ott sünnikodus
Verilaskel, hiljem vaheldumisi oma Lagedi ja
Tallinna kodudes.

Uus kodu Lagedil
Nimelt leidis tema vend Voldemar juba president Konstantin Pätsi valitsemise ajal, et Lagedil asuvad Külma talu maad on väga sobivad
maakodu rajamiseks. Nii rajati Lagedile Pirita
ja Leivajõe ühinemise kohta Voldemar Pätsi
maakodu. Kui Eesti okupeeriti, põgenes Voldemar stalinlike repressioonide eest pääsemiseks
Kanadasse ja elas seal oma surmani 1958. aastal. Nõukogude võimuorganid otsustasid tühjaks jäänud eramusse rajada kunstnike puhkekodu ning Ott Kangilaski sai oma elamuks Voldemar Pätsu poolt ehitatud väiksema hoone.
Varemeis hoonet üritavad Voldemar Pätsi kaugsugulased ka tänapäeval korrastada.
Kunstiloomingu kõrval armastas Ott
Kangilaski väga loodust. Koos elukaaslasega rajasid nad endise Külma talu maadele (nüüd Eesti Vabadusvõitluse muuseum) tõelise dendropargi. Oma paljudelt matkadelt tõi Ott Kangilaski
alati kaasa huvitavaid puu- ja põõsaliike. Kogu
majaümbrus oli kaunistatud tuttavate skulptorite töödega. 1960ndate aastate keskel põles aga
puhkekodu maha, kuna majahoidja poolt hooletusse jäetud elektripliit süütas hoone. Kõrvalhoones olnud Ott Kangilaski eluase jäi alles.
Kuna suures pargis tuli teha palju kevadisi-sügisesi hooldustöid, pakkusin Lagedi kooli direktorina kunstnikule õpilaste abi. Nii algas aastaid kestnud ühistöö, kus õpilased osalesid lehtede riisumisel ja puude hooldamisel.

Koos pääsukestega kohvilauas
Eriti põnevaks tegi Kangilaski juures käimise asjaolu, et suvel elasid nende köögis pääsukesed - kevadel tehti köögi õhuaken lahti ja

Ott Kangilaski töö pealkirjaga “C. R. Faehlmanni sünnikodu”

nii seisis see sügiseni. Köögi seintele olid tehtud laudalused pesadele ja neist allapoole lindude väljaheidete jaoks. Nii jõid Kangilaskid
kohvi nii, et pääsukesed tiirlesid ümber laua.
Kui tänapäeval imetleb möni turist Metsakalmistul Ott Kangilaski hauakivi mõeldes,
et miks on hauakivil pääsukesed, siis teadku,
et need on Lagedi pääsukesed, kes leinavad
oma kunstnikku. Ott Kangilaski sage külaline
oli ka kirjanik Friedebert Tuglas, kellega istuti sageli õuekamina ääres.
Kui Ott pidas 1975. aasta aprillis Tallinna
haiglas oma viimast võitlust, hakati Lagedil
tänavatele nimesid panema. Kui enamikele tänavatele panin nimed looduslike tunnuste kohaselt (Kingu, Nõlva, Jõe, Põllu jt.), siis Külmaparki minevale tänavale otsustasin panna
Eesti ühe tuntuima graafiku Ott Kangilaski nime. Kuna elusolevate inimeste nimede panemine tänavatele oli sel ajal keelatud, pöördusin Harju Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehe Endel Jaama poole. Mõistliku mehena andis ta selleks loa.
Tegime poistega tööõpetuse tunnis tänavate nimesildid ja tütar Piretiga lõime need üles.
Ott Kangilaski 41 aastat kestnud võitlus surmahaigusega lõppes 28. aprillil 1975. aastal.
Ott Kangilaski oli üks väheseid tuntud
kunstnikke, kes omas aunimetust Vabariigi teeneline kunstnik. Tema surmapäeva hommikul
tahtis Ott Kangilaski haiglapalatit külastada
kõrge valitsusdelegatsioon, et teatada talle aunimetuse omistamisest, kuid Ott keeldus külalisi vastu võtmast. Tema matusel osales vaid
tollane Kunstnike Liidu esimees Ilmar Torn,
ei ühtegi partei- või valitsustegelast.

Graafika kõrvuti publitsistikaga
Ott Kangilaski loomingut on väga raske kirjeldada, kuna arvukate graafiliste tööde kõrval
tuli tema sulest palju proosat ja publitsistikat, lisaks veel 61 eksliibrist. Tuntud on tema raamatuillustratsioonid. Koos A.Hoidre ja R.Sagritsaga

1945. aastal tehtud Kangilaski pilt pealkirjaga
“Neli kuningat Paides 1343”

andis ta 1950.aastal välja „Kalevipoja”. Tema
koostatud on Eduard Viiralti monograafia, samuti koos Evald Okasega tehtud käsiraamat sügavtrükitehnikatest. 1967.aastal valmis tal „Kunsti Kukeaabits”, ridamisi ilmusid lasteraamatud
(„Kui ma olin väiksekene”, ”Linnud-Laulikud”),
följentonivalmik ”Jutulõng”.
Tema graafiline looming tugineb Eestimaa
loodusele, olgu siis teemaks Assamalla lahinguväli või näiteks Kääpa jõgi. Mäletan ühte
tema viimastest töödest, mis kandis nime ”Lapse sünnipäev”. Selle pildi keskel oli pisike poisike numbriga 10, keda ümbritsesid tohutud
lõustad. See meenutab väga Viiralti Põrgut.
Nägin vaeva, et see töö keeleteadlasele Leo
Villandile muretseda, kuna talle see töö väga
meeldis, kuid kahjuks on Ott Kangilaski looming maailmas laiali.
Kui Ott Kangilaski suri, jäid kõik tööd tema
elukaaslasele ja tema surma järel kunstivõõrastele kaugsugulastele. Lapsi Ott Kangilaskil ei olnud
ja tööde viimased omanikud kasutasid töid
lihlabase rahategemise vahendina. Õnneks ei kao
kuhugi raamatute illustratsioonid. Rae valla ja eriti Lagedi rahvas peab meeles, et kogu vabariigis
tuntud Vabadusvõitluse Muuseumi kõrval asub
majake, kus elas ja töötas kümneid aastaid Eesti
oma ajastu tuntumaid graafikud Ott Kangilaski.
Sven – Allan Sagris
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Lagedi Põhikooli II võistkonnas said parimad tulemused 7nda klassi poisid Martin Kasak (vasakult esimene) ja Toomas Liivamägi (vasakult kolmas).

Lagedi laste suurepärased maletulemused
Lagedi Põhikooli maleringi lapsed osalesid 5.
jaanuaril 2006 kahe võistkonnaga Paul Kerese mälestusfestivali avaüritusel – Eesti koolide karikavõistlustel males ESS Kalevi rändkarikale. Võistluspäeva alustasid Lagedi lapsed Tõnismäel Paul Kerese mälestusmärgi külastusega ja lillede panekuga.
Malevõistlustel osales kokku 23 võistkonda üle Eesti, peamiselt gümnaasiumide võistkonnad. Põhikoolidest võttis peale Lagedi Põhikooli osa veel Hagudi Põhikool, kaks võistkonda pani välja Kiviõli Vene Gümnaasium.
Lagedi Põhikooli maleringi lapsed saavutasid võistlustel suurepäraseid tulemusi – nad
jagasid 23 võistkonna hulgas 12,5 punktiga
14. ja 15. kohta. Seejuures said mõlemad Lagedi võistkonnad ühepalju punkte!
Lagedi Põhikooli võistkondade suuremad punktitoojad olid I võistkonnas Kristjan Ainumäe II laual 4 punkti (7-st) ja
Bahtijar Kulijev III laual 4 (7), II võistkonnas sai parima tulemuse Martin Kasak 5 (7)

ja Toomas Liivamägi 3,5 (7).
Heale tulemusele aitas kaasa malelaste ühtekuuluvus- ja kollektiivsustunne, mängijad
leiti ka tüdrukute laudade taha. Võistluste võitjaks tuli Tõnismäe Reaalkool 21 punktiga, järgnesid Rocca al Mare kool 20,5 ja Paide Ühisgümnaasium 19,5 punktiga.
Sellised võistkondlikud võistlused on Lagedi maleringi õpilastele suurepärane võimalus kogeda võistlusolukorda ja -pinget ning
saavutada oma kollektiivsusega häid tulemusi. Kahjuks lükkas külmalaine edasi osavõtu
EMSL Jõud noorte võistkondlikest maavõistlustest males, mis pidid toimuma Paides 21.jaanuaril.
Malering on tegutsenud Lagedi Põhikoolis aasta aega. Ringi juhendab P. Kerese nim
Malekooli (kool suleti 2002.a) kauaaegse treenerikogemusega maleõpetaja Viive Tutt.
Kuuno Kasak
Lagedi Põhikooli hoolekogu liige

Maleõpetaja Viive Tutt on Lagedil maleringi juhendanud ühe aasta.

Rae valla sportlased jõudsid valdade
talimängudel finaalidesse
Eesti valdade XIV talimängude eelturniiridel saavutasid Rae valla kabetajad ja korvpallurid häid
tulemusi ning jätkavad mõlemad 10.-12. veebruaril Tamsalus toimuvatel finaalvõistlustel.
Kabetajate finaalivastasteks on Koeru, Luunja, Toila, Kernu, Suure-Jaani, Tartu, Palamuse,
Väike-Maarja, Häädemeeste, Raasiku ja Tarvas-

tu valdade mängijad. Rae valla korvpallurid jätkavad samuti finaalis võitlust esikoha pärast
Antsla, Kiili, Toila, Tabivere, Paikuse, Haljala ja
Väike-Maarja valdade meeskondadega.
Valdade talimängude eesmärgiks on selgitada valdade meistrid ning parimad vallad
murdmaasuusatamises, males, kabes, lauaten-

nises, meeste ja naiste korvpallis. Talimänge
korraldab Eesti Maaspordi Liit „Jõud”. Traditsiooniliselt toimuvad ka valdade suvemängud, mis toimuvad tänavu juulikuu alguses
Paikusel ning kus on võistlusaladest kavas
võrkpall, kergejõustik, mälumäng, jalgrattakross, köievedu ja orienteerumine.
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VEEBRUARIKUU
SÜNNIPÄEVALISED

HILDA ANNUS
LEIDA-MARIE RADIK
LINDA VIRKEPUU
EMILIE HEINSOO
TATJANA RAUD
LEONHARD VAAKS
ISMEENE PENT
JANIS JAKOBSON
AINO PÄÄSUKE
AINO POST
HELMI SAADI
ERLINDA MURD
ILONA THALHEIM
KALLE SUURSILD
EEGI ÖÖBIK
ELLEN ALLIK
KARL UNDERVITS
TAAVET KUURBERG
ESTNA VALDEKO
KALJU SEPP
ARVI EESTLEOL
ARMILDA EDALA
MARVE VARES
ÕIE SAUGLA
IMBI NAARISMAA
RENATE MISLER
KAETAN LUSTŠIK
BORIS GORBUNOV
VELLO VIIRA
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Rae Vallavalitsus pakub tööd

102
91
90
89
88
85
84
84
83
83
81
81
80
80
80
75
75
75
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65

Palju õnne!
KUULUTUS
Toitlustusettevõte ostab
metallist vanne suuruses
49*29, kaanega.
Tel. 6553325

TEEHOIUSPETSIALISTILE
Nõudmised kandidaadile

• ehitusalane kõrgharidus (soov. Tee-ehitusalane) ning erialane
töökogemus
• tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine
• tasakaalukus ja usaldusväärsus
• hea suhtlemisoskus, kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• hea arvutikasutamise oskus (kontoritarkvara)
Kasuks tuleb

• teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusluba
• töökogemus kohalikus omavalitsuses või ehituse/projekteerimi-

se/ehitusjärelevalve valdkonnas

Töö kirjeldus

• Rae valla teede ja tänavate hooldus ning teehoiu korraldamine
• tee hooldus- ja teehoiualaste hangete läbiviimine
• teede ja tänavate remontimise, projekteerimise ja ehitamise
korraldamine
• valla ühistranspordi koordineerimine
Vallavalitsus pakub palju huvitavat ja korrektsust nõudvat vastutusrikast tööd, koolitus- ja arenguvõimalusi ning avalikus teenistuses
ettenähtud muid soodustusi.
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 15. veebruariks Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla
tee 9, Jüri alevik 75301 Harjumaa, märgusõnaga «Teehoiuspetsialist».

JAANUARIKUUS
REGISTREERITUD SÜNNID:

1. Joonas Kaur Tahk
2. Daisi Pajula
3. Raimond Nikolajevski
4. Kevin Kurrusk
5. Richard Õng
6. Fred Johann Viht
7. Wilhelm Tomingas
8. Robin Saar
9. Jan Marten Janno
10. Oliver Uusma
11. Silver Siniloo

Ahjud, pliidid, kaminad.
Pottsepatööd.
Tel 555 93 881

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja:
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda:
Auratrükk, Laki tn 12, B-korpus, Tallinn
Toimetaja:
Merike Mikk, 5621 8638, sonumid@rae.ee

BEEBIKOOL
tegutseb
Jüris Taaramäe
lasteaias.
Info telefonidel
6034194 ja 5344
6158,
õpetaja Külli.
Jaanuarikuus registreeritud surmad:
1. Leida Elm
2. Aleksander Horin
3. Enn Otsa
4. Heino Annus
5. Richard Kaasik

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3700 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Otsime aastasele
tüdrukule

LAPSEHOIDJAT
Assakul või Jüri
läheduses

KUULUTUSED

veebruar 2006

Jüris, Veetorni 9

Ostan maad.

( Tammiku pesula kõrval )

Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.

Sõidu- ja pakiautode rehvitööd
Rehvide müük
Õlivahetus ja müük
Summutite ja amortisaatorite
müük ja paigaldus

Vajadusel olen nõus
juurde maksma.

Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L kokkuleppel

AUTOTEENINDUS

Telefon: 6 048 775,
www.kokpit.ee, info@kokpit.ee

Tel 5525032

Tel 52 32024, 6016560

OÜ KOKPIT

Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

Teostame
maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID

Tellimine telefonil
51 27 340

Tel 6016561, 52 90910,
E-post kasko@hot.ee

OÜ Balti Bussiremont

Tellimusmööblit
valmistav ettevõte

Pakume tööd
luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.
Palk mehe vääriline.
Väljaõpe Saksamaal ja
Rootsis. Tasuta lõuna.
Info: 56 257 024

pakub tööd
mööblitislerile,
mööblipaigaldajale,
autojuht-abitöölisele.
Tel. 6 014 207 ja
51 07 572

TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.
ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.
Tel 52 211 51

ÕNNE PUBI
AVATUD
E - N 11.00 - 16.00
R 11.00 - 02.00
L 12.00 - 15.00
REEDEL SISSEPÄÄS ALATES
21. eluaastast

18.02. esineb ansambel

«HELLAD VELLED»
algus 21.00, pilet 50.08.04 Laupäeval esineb
JÜRI HOMENJA
algus 21.00 pilet 50.Reedel,
03.03 esineb

AUTOREMONT ja REHVIMONTAAŽ
Rae vald, Vana - Aaviku 10
Tel. 6 725 551 ja 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee

ÜLLAR JÖRBERG,
pilet 50.Võimalus pidada sünnipäevi,
juubeleid, peiesid jne.
Tellida võileivatorti alates 80.kg, kringel 65.- kg.
ASUME ARUKÜLA TEE 27, JÜRIS

