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Rae vald tähistas oma 142. sünnipäeva
R

ae Kultuurikeskuses tähistati piduliku kontsert-aktusega Rae valla
142. sünnipäeva.
Rae valla kui omavalitsusliku institutsiooni
sündi arvestatakse 23. novembrist 1866. a, mil
kutsuti kokku esimene vallavolikogu.
Esimesed kirjalikud andmed Rae valla alade
kohta pärinevad 1241. aastast Taani hindamisraamatust. 11. juulil 1991. aastal, pärast Nõukogude okupatsiooni perioodi, taastati Rae valla
õigused ja nimi.
Rae valla 142. sünnipäeva piduliku õhtu avas
Rae vallavanem Raivo Uukkivi sünnipäevakõnega.
Muusikalise meelelahutuse eest kandsid
hoolt Rae Huvialakooli laulustuudio lapsed ja
13- liikmeline käsikelladeansambel CAMPANELLI, dirigent Inna Lai juhatusel. Kontserdil
esitas käsikelladel ühe loo ka vallaametnike ja
allasutuse juhtide ansambel, kes poole tunniga
lihtsa loo selgeks õppis.
Konkursi ”Kaunis kodu 2008” võitjaile andis
Rae vallavanem pidulikult üle tänukirjad ja auhinnad.
Õhtul astus tantsuks lavale esinema ansambel Rahamassin.

Vallavanem annab tänukirja Vaskjala külavanemale Aldo Laidile.

Rae valla elanike arvamus vallajuhtide
hakkamasaamise kohta on saanud paberile
R

ae valla elanike arvamus vallajuhtide hakkamasaamise kohta on
saanud paberile.
Suhtekorraldusbüroo Euro RSCG PR viis augustis läbi uuringu Rae valla elanikkonna seas.
401 vastajaga uuringu eesmärgiks oli selgitada
välja:
• Millised on Rae valla elanike üldised hoiakud Rae valla arengute suhtes?
• Millised on Rae valla elanike ootused Rae
vallavalitsuse tegevuste osas?
• Milline on Rae valla elanike hinnang Rae
valla juhtorganite suhtes?

senise arengusuuna jätkumist, samas kui vaid
21% (kolm korda vähem) elanikkonnast sooviks näha üldistes arengutes muutusi.
Viiendik ehk 20% ei osanud oma eelistust
välja tuua.
Positiivne hinnang valla juhtorganite tööle
Suurem osa Rae valla elanikkonnast on ar-

Kokkuvõtlikult: 60% valla elanikest pooldab senise arengusuuna
jätkumist, samas kui vaid 21% (kolm
korda vähem) elanikkonnast sooviks
näha üldistes arengutes muutusi.

„Rae valla arengud on õiges suunas“
Rae valla elanikud usuvad, et Rae valla pikemaajalises arengus peab senine suund jätkuma.
26% vastanuist on täielikult seda meelt ning
täiendavad 34% vastanuist pigem pooldavad seniste arengute jätkumist (kokku 60%).
13% vastanute meelest oleks valla pikaajalises arengus pigem tarvis muutusi ning 7% meelest ei peaks arengud kindlasti jätkuma samas
suunas.
Keskmisest enam pooldavad seniste arengute
jätkumist Jüri piirkonna elanikud, kellest 70%
soovib seniste arengute jätkumist ning vaid
18% sooviks muutusi.
Keskmisest kahtlevamal seisukohal on Vaida
piirkonna elanikud, kellest 35% ei oska öelda,
kas senised arengud peaksid jätkuma või mitte.
Kokkuvõtlikult: 60% valla elanikest pooldab

Volikogu

Valitsus

Vanem
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vamusel, et Rae vallavalitsus, vallavolikogu ja
vallavanem on oma ülesannetega seni toime
tulnud väga hästi või hästi.
Volikogu on oma ülesannetega toime tulnud
väga hästi või pigem hästi 49% elanike meelest.
52% vastanuist arvab sama vallavalitsuse kohta
ning vallavanema tegevuse kiidab heaks samuti
52% vastanuist.
Rahulolematuid valla juhtorganite tööga on
viiendik või alla viiendiku. 17% elanike meelest
on vallavolikogu oma tööga toime tulnud väga
või pigem halvasti.
Vallavalitsusega pole rahul 20% vastanuist,
vallavanemaga 18% vastanuist.
Juhtorganite tööd ei oska ei positiivselt ega
negatiivselt hinnata keskeltläbi kolmandik valla
elanikkonnast.
Küsiti ka, kuidas ollakse kursis ühe või
teise vallajuhi töö ja tegemistega.
Vastused on kajastatud allolevas tabelis:
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Mis on küsitluses osalenutele oluline?

pealinnaga (nii arvab 54%). Eriti oluline on see
Peetri piirkonna elanikele (68%).

Valla jõulist tegevust oodatakse
kolmes valdkonnas: infrastruktuur,
laste ja noorte perede küsimused
ning ühistransport.

Ühendus pealinnaga on teistest
ühistranspordiprobleemidest olulisem kõigis Rae valla piirkondades.
Piirkondlikud eripärad joonistuvad välja
teiste ühistranspordiprobleemide puhul: Jüri ja
Lagedi elanikud soovivad teistest enam, et tähelepanu pöörataks bussipiletite hindadele.
Samas on Vaida ja Peetri piirkonna elanikele
koolibusside temaatika keskmisest olulisem.
Laste ja noorte perede temaatika – lasteaiakohad

Infrastruktuur – teedeehitus on keskne
küsimus
Uurides erinevate valdkondade võtmeküsimusi, selgub, et infrastruktuuri arendamise juhul
peab enamik valla elanikest kõige olulisemaks
just teedeehitust (nii arvab 52% vastanuist).
Kanalisatsiooni ja veevärgi arendamist peetakse vähemoluliseks (25%), kuigi seda pevad
tähtsaks Lagedi elanikud (40%).
Ühistransport – ühendus pealinnaga
Ühistranspordiprobleemide
seisukohast
käsitlevad valla elanikud kesksena ühendust

Kõigist laste ja noortega seotud
teemadest olulisem on lasteaiakohtade olemasolu, mida peab oluliseks 60% Rae valla elanikest ning
72% Peetri piirkonna elanikest.
Laste huviringid, peretoetused, laste sportimisvõimalused, Tallinnas koolis käivate laste
toetamine, lastelaagrite temaatika, lasteasutuste
seisukord, koolibussid on ebaolulisemad.
Poleemika seoses kinnisvaraarendusega
47% Rae valla elanikest (64% Peetri piirkonna elanikkonnast) on jälginud kinnisvaraarenduse teemasid Rae vallas – probleeme seoses
kinnisvaraarendusega.
Rae valla elanikud kalduvad pooldama vallavalitsuse seisukohti: 42% meelest on probleemides süüdi kinnisvaraarendajad, kes on oma
kohustused täitmata jätnud.
Samas 35% ei saa täpselt aru, miks ja millele
tuginedes vallavalitsus nõuab, et “vallale seatud
ülesandeid täidaks kinnisvaraarendajad”.
23% vastanuist ei oma selles küsimuses seisukohta.
Rae valla eri piirkondades eraldi vaadatuna
on inimeste arvamus ligikaudu sama kui valla
elanike üldine arvamus.
Lagedil on enam (kolmandik) neid, kes ei
oska seisukohta võtta, Vaida piirkonnas kaldutakse enam vallavalitsuse poole (55% pooldab
vallavalitsuse seisukohti).

Vallavanem
Raivo Uukkivi

Abivallavanem
Enn Mänd

Abivallavanem
Meelis Kasemaa

Kokkuvõte
Uuringutulemuste positiivne pool on kindlasti inimeste veendumus, et Rae vallas liiguvad
asjad õiges suunas ning usk, et isiklik toimetulek jääb kas samaks või paraneb.
Kohaliku omavalitsuse poole vaadatakse eeskätt seoses kolme valdkonnaga:
ühistransport, infrastruktuur ning noorte
perede küsimused. Ning nendes kolmes
valdkonnas on valla elanikel selged prioriteedid: teedeehitus, lasteaiakohad ning
ühendus pealinnaga
Rae valla juhtide väljakutseks on valla elanikkonnale näidata nii tegudega kui ka kommunikatsioonis, et on suudetud ja suudetakse tulevikus nendes kolmes võtmevaldkonnas tagada
edasiminek ja areng.

Volikogu esimees
Veigo Gutmann

Volikogu aseesimees
Ado Sepa
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Rae valla aukodanik Sven-Allan Sagris 80
6-klassilise hariduse omandas Sagris Lagedil ning asus edasi õppima
Tallinna Reaalkooli. Kui Sagrise ema kodukohta Kehrasse tagasi pöördus,
otsustas poiss keskkooli viimase klassi lõpetada Kehra Keskkoolis. Siis
tuli minna Vene kroonusse aega teenima. Pärast astus Sagris Tartu Riiklikku Ülikooli ajalugu õppima ning lõpetas ülikooli kaugõppes, töötades
samal ajal Kehra Keskkoolis ajalooõpetajana. Sven-Allan õpetas Kehra
õpilastele ajalugu 11 aastat. ”Siis pakkus haridusosakond mulle Lagedi kooli direktori kohta, võtsin selle töö rõõmuga vastu. Olen seda tööd
teinud 26 aastat ja lisaks olin 10 aastat ka Harju rajooni koolide inspektor-nõunik,” räägib Sagris. ”Minu piirkonda kuulus 12 kooli, kus pidin
jälgima kasvatustöö olemasolu, klassijuhatajate tööd seoses sellega ja ka
koolikroonikate jäädvustamisel silma peal hoidma. Klassijuhataja pidi olema nagu teine ema, tal pidi olema ülevaade õpilase kodusest olukorrast,”
selgitab Sven-Allan.
Ja seda meelt on vana koolimees senini: ”Õpilase kodu külastamist peetakse tänases demokraatlikus ühiskonnas privaatsuse rikkumiseks, kuid
ega keegi läinudki ukse taha prõmmima, et avage, tahame näha, mis teil
siin toimub. Ikka helistati ette ja küsiti, kas teil on võimalik sel ajal meid
vastu võtta, ning 99% lapsevanematest oli meelsasti nõus oma lapse parema tuleviku nimel koostööd tegema.”
Kas Sven-Allan ise kooliajal oli pigem oiviku moodi tegelane või hoopis krutskivend? ”Ega õppimisest mul pääsu polnud, ema ju nägi õhtuti,
kas tegelen koolitöödega või mitte ja alati kutsus järgmisel päeval vastama, kui talle tundus, et vähe õppinud olin, ja ega koolijuhataja Kristalgi
mulle armu andnud. Kuid kuna minu noorusaastad langesid sõjajärgsele
perioodile ja poisslapsele omaselt olin ma relvadest vaimustunud, siis sai
neid ikka hulgaliselt kogutud ja tihti neid ka paugutatud. Kord panime ühele mutikesele värava külge suitsugranaadi ja siis kui mutike värava avas,
hakkas hirmsat kollast tossu tulema. Kord jälle kogusime Kehra koolis
olles poistega portsu padruneid, granaate ja muud taolist kraami. Panime
kogu saagi kännu peale ning tegime tule alla. Kus hakkasid siis alles paugud käima!” itsitab Sagris.

R

ae valla aukodanik ja omade hulgas valla hariduse maskotiks tituleeritud Sven-Allan Sagris tähistas 4. detsembril oma 80ndat juubelisünnipäeva.
Oma tollitöötajast isa poolt, tol ajal tollis olnud Rootsi laeva järgi Sven
ja ema poolt nimeks saanud Allan, sündis 1928. aastal Kehras.
Asendusõpetaja ametit pidava ema kõrval on Sven-Allan näinud õppetööd Ääsmäe, Kehra, Rae ja Lagedi algkoolis.
Sagris meenutab, et sõja ajal oli Lagedi 6-klassilises koolis 80 õpilast
ja kaks õpetajat, üks – tema ema – õpetas kõiki humanitaaraineid ning
koolijuhataja Kristal reaalaineid.

Sven-Allan on juba 14 aastat Rae valla hooldekodu hoolekogu esimees,
Rae valla haridus- ja kultuurikomisjoni liige, Harjumaa endiste koolijuhtide nõukogu esimees, Harjumaa Lionsi klubi asutaja ja esimene president
ning 17 aastat selle liige. Ta laulab Lagedi vabadusvõitluse muuseumi
meesansamblis Kuldne Õhtupäike, on külaliikumise Kodukant ja Lagedi ratsaspordiklubi Kanged Kargajad liige. Samuti kuulub ta Jahimeeste
seltsi. Sven-Allan Sagris saadab praeguseni kaastöid ajalehtedele Rae Sõnumid, Harju Ekspress ja Õpetajate Leht.
”Mul on väga rikas elu olnud, ma arvan,” nendib Sagris.
Palju õnne ja pikki aastaid!

Ettevõtjaid oodatakse mõttevahetusele vastutustundliku ettevõtluse teemal
22. jaanuaril korraldatakse Rae kultuurimajas vastutustundliku ettevõtluse
seminari, kus arutletakse, kuidas saab
vastutustundlik ettevõtlus suurendada
väärtust nii ettevõttele kui ka kogukonnale ning kuidas saavad ettevõtted koos
avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidega panustada kogukonna jätkusuutlikku arengusse.
„Majanduslanguse ning tiheneva konkurentsi tingimustes, kus innovatsioon muutub aina
olulisemaks, on lisaväärtuse loomine koostööharjutus, kus olulised on koostöösuhted erinevate sidusrühmadega, nagu ka maine, usaldus
ja suhetevõrgustik, mis väga paljus põhinevad

vastutustundlikul äriajamisel,“kirjeldas seminariteema olulisust Vastutustundliku Ettevõtluse
Foorumi juhataja Elina Rääsk.
Rääski sõnul on avaliku, era- ja kolmanda
sektori rollid üha paindlikumaks muutumas
– traditsiooniliselt vaid kasumile keskendunud
erasektor ei peaks küll loobuma kasumitaotlusest, vaid tegema seda viisil, mis arvestab ka
teiste huvipooltega, võttes vahel ülesandeid,
mis varem temale ei kuulunud, suheldes aktiivselt nendega, kellel varem ettevõtte nõupidamis
ruumi asja ei olnud.
Koostöövaldkondi on Rääski sõnul mitmeid,
olgu selleks siis elanike oskustesse ja teadmistesse panustamine, tervise, turvalisuse või energiasäästlikkuse edendamine. Ühest küljest võib

koostöö tegemie jätkusuutliku arengu teemadel
olla hea riskide juhtimiseks, et ettevõtlus püsima jääks, teisalt aga uute ärivõimaluste ja -ideede otsimiseks. Riskide juhtimise hea näitena tõi
Rääsk ettevõtete poolt loodud HIV-koalitsiooni,
milles osalevad ettevõtted on teadvustanud oma
rolli ja mõju ühiskonnas ning näevad, et tegemist on väljakutsega, millega mitte ainult riik,
vaid ka ettevõtted nende töötajad ja töötajate
pered iga päev silmitsi seisavad.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK), Rae vallavalitsuse ja Vastutustundliku
Ettevõtluse Foorumi poolt korraldatavale seminarile on lisaks ettevõtetele oodatud ka avaliku
sektori ja kodanikuühenduste esindajaid. Täpsem info ja registreerimine: www.csr.ee/7008
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Tere, hea Rae valla elanik ja ettevõtja
E

smalt tänan kõiki neid inimesi ja
firmasid, kes mõistsid rasket olukorda, mis tekkis maha sadanud lume
tõttu, ning neid, kes teavitasid meid sellest, et nende juurde ligipääs puudub.
Teiseks tahan soovida Teile häid eelolevaid
jõulupühi ja lõbusat aastavahetust. Samas juhin
Teie tähelepanu sellele, et paljudel on graafikujärgne konteineritühjendus pühade ajal. Meie
prügiveoautod töötavad tavapärase graafiku järgi ning seetõttu on meil Teile palve anda teada,
kui Te ei soovi konteineri tühjendamist, kuna
sõidate pühade ajal kodust ära ning konteiner
ei ole kättesaadav või kui firmadel on konteiner
kinnisel territooriumil ja juurdepääs sellele puudub. Mitteteavitamisel oleme sunnitud esitama
tühisõiduarve kohalesõidu eest.
Räägin veidi ka jäätmetest, nimelt ei tohi alates 01.01.2008 prügilasse ladestada sorteerimata prügi. Prügi on sorteeritud ja tohib seda ka
prügilasse ladestada, kui vastavalt olmejäätmete sortimise korrale on muust olmeprügist välja
sorteeritud vähemalt neli jäätmeliiki: paber ja
kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed ja biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed. Kuidas seda teha
ja kuhu viia?
1. Paber ja kartong. Korterelamud. Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale peab

viie ja enama korteriga elamutel olema eraldi
vanapaberikonteiner. See konteiner tuleb eraldi
tellida ja selle tühjendamine on Rae vallas tasuta. Eramud saavad eraldi kogutud vanapaberi
ära anda OÜ Adelan Prügiveod teenusega „Roheline kilekott“;
2. Pakendid. Pakendite kogumiseks on pakendiorganisatsioonid paigaldanud üle Eesti pakendikonteinereid. Rae vallas paiknevate konteinerite asukohad on ära toodu valla kodulehel.
Segapakendi-konteinerisse võib panna plast-,
klaas- ja metallpakendeid ning joogikartongi.
Eramud saavad eraldi kogutud pakendid ära
anda OÜ Adelan Prügiveod teenusega „Roheline kilekott“;
3. Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed. Neid jäätmeid on soovitatav väikeelamute
elanikel komposteerida oma kinnistul või tellida
jäätmekäitlejalt haljastusjäätmete äraveoteenus.
Üle kümne korteriga elamutel on vastavalt Rae
valla jäätmehoolduseeskirjale kohustus omada
biolagunevate jäätmete konteinerit.
“Roheline kilekott”. OÜ Adelan Prügiveod
poolt pakutav „Roheline kilekott“ on teenus,
millega saavad eramajade elanikud koguda ja
ära anda majapidamises tekkivaid plastist joogipudeleid ja kanistreid, alumiiniumist ja plekist joogipurke, joogipakendi metallist kaasi ja
korke, kartongist joogipakendeid, klaasist joo-

Assaku lasteaed avas uksed!
28. novembril kell 12.00 avati pidulikult lasteaia Tõruke uus moodullasteaed
Assakul.
Assaku endisest koolihoonest ümberehitatud, laiendatud ning 54-kohaliseks moodullasteaiaks kohandatud ruumides alustas
1. detsembril tööd neli rühma.
„Aastate 2004 - 2006 ehitusbuumi tagajärjel on Rae vald tänavu olnud kõige suurema elanike juurdekasvuga maaomavalit-

sus. Tänu suurele juurdekasvule on meie
investeeringute tähelepanu juba teist aastat
pööratud põhiliselt lasteaiakohtade rajamisele ning tänaseks hetkeks on lasteaiakohad
saanud 254 last,“ on Rae vallavanem Raivo
Uukkivi silmnähtavalt rahulolev.
Lisaks täna avatavale Assaku lasteaiale
avati Rae vallas sügisel 120-kohaline uus,
Õie lasteaed ning Taaramäe lasteaia juurdeehitus, kus leidis endale päevahoiu 80 last.

Õnnitlused ja esimesed ”kasvandikud” andsid üle Taaramäe lasteaia juhataja Tuulike
Seljamaa ja õpetaja Kristiina Saarik ning Õie lasteaia juhataja Eda Murd.

gipudeleid ja purke, ajalehti, ajakirju, kirjapaberit, reklaammaterjale, raamatuid jms. “Rohelise kilekoti” vahetus on tasuline (11.80 krooni)
ning vahetus toimub üks kord kuus. Teenusega
liitumiseks pöörduge Adelan Prügiveod OÜ
klienditeenindusse, telefon 6053 869, e-post
info@apveod.ee
Kõige ebameeldivama jutu jätan lõpetuseks
ning see puudutab võlgnevusi. Meil on suur
palve suhtuda väljastatud jäätmeveoarvetesse tõsiselt ning tasuda need tähtajaks. Adelani
Prügivedude OÜ on teinud kõik võimaliku, et
arvete tasumine oleks kliendile mugav, nimelt
tasume ise otsekorralduslepingu teenustasud,
pakume e-arve saamise võimalust, mis vähendab arvete n-ö ärakadumist. Osa kliente pole
ühtegi arvet tasunud ning selline suhtumine
on arusaamatu ja lugupidamatu, kuna Adelani
Prügivedude OÜ on oma kohustused kliendi
ees täitnud. Võlateate/meeldetuletuse esitamine
on tasuline (vastavalt lisateenuste hinnakirjale
59,00 krooni). Esialgu me seda tasu ei rakenda,
kuid kui ka teine ja kolmas meeldetuletus jääb
tähelepanuta, hakkame võlateate eest esitama
arveid. Loodan, et selleni me ei pea minema.
Mõnusat jõuluaega soovides,
Jaana Parker
kliendihaldur
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Elukeskkonna kujundamine
planeeringute kaudu
I

nimese üheks suuremaks
mõjutajaks võib lugeda teda
ümbritsevat keskkonda. See, kes
inimesest saab, algab sellest, kus
ta üles kasvab ja millised võimalused talle on antud. Keskkond
annab meile kõik vajaliku, et olla
inimesed ja suuremas plaanis rahvas, ühiskond ning riik. Üle poole eestlastest elab tiheasustusega
aladel, see tähendab, et nende
elukvaliteet on seotud tugevalt
just linnaruumiga, selle funktsioneerimisega, esteetilisuse, arengu
ja võimalustega. Seega peaksid
olema asumi üheks suurimaks
ülesandeks inimestele hea elukeskkonna pakkumine, kus igapäevaelu funktsioneeriks kõigile
inimestele ja kasvaksid ka uued ja
tublid kodanikud.
Linnad vajavad arenemiseks ja kujunemiseks planeeringuid. Vaid üheainsa
eraldi seisva maja projekteerimisega ja
ehitamisega ei ole võimalik saavutada
head tulemust. Jäädes ühe hoone tasandile, keskendutakse vaid ühele
krundile ega arvestata ümbritsevat
keskkonda kui tervikut. See aga
võib viia väga eklektilise üldpildini.
Seega hea linnaruumi kujunemine
on sõltuvuses headest planeeringutest. Kuid enne kui teada, milline saab olla hea planeering, peab
teadma ka, milline on hea keskkond
elamiseks.
Hea ja toimiva elukeskkonna kadumise viimase kümne aasta jooksul võib suures osas kirjutada monofunktsionaalsuse arvele. Kadunud
on niiöelda tänav, avalik linnaruum,
kus saaks ringi kõndida, poes käia,
suhelda, sõpradega aega veeta. See
kõik on asendunud suurte kaubanduskeskustega, parklatega, autoteedega ning tõkkepuudega eraldatud
elamualadega. Hea linnaruum, aga
peaks suutma pakkuda sulle kõike,
mis eluks vajalik, sa pead saama
läheduses poes käia, lapse kooli või
lasteaeda saata, rohealal koeraga
jalutada, sportida, vaba aega veeta
ja äkki isegi tööl käia. Ühesõnaga
– hea elukeskkond on see, kus on
välja kujunenud hea infrastruktuur
ja transpordiliiklus ning seda esteetilises terviklikus ümbruskonnas,
mis arvestab kogu linna või asumi
kui tervikuga.
Linnade laialivalgumine on Eestis toimunud kiire tempoga vähemalt viimased kümme aastat. Tallinna lähivaldadest puudutatakse
kõige rohkem Rae, Harku ja Viimsi

valda. See probleem tundub kahjuks
paratamatu, kuid jääb siiski valikuvabadus, kuidas seda lahendada ja planeerida. Planeeringud on aluseks sellele, et
linnaruum säiliks. Lähtuma peab juba
olemasolevast infrastruktuurist ja kommunikatsioonidest, need peavad kanduma ka linna äärealadele. Igale uusasumile peaks kavandama keskusi ja häid
ühendusi suuremate keskustega. Tänav
ja mitmekesine linnaruum on keskuse
eeliseks. Samuti rohealade planeerimise
ja nende omavahelise ühendamise teel
saab luua inimväärseid ja privaatsemaid
piirkondi. Mänguväljakute, spordiplatside ja kõrghaljastusega parkide olemasolu
tagab vajaliku rohevõrgustiku asumites.
Planeerimise peaeesmärgiks on mitte
lähtumine kinnistu omaniku huvidest,
vaid peab leidma kõige parema lahenduse, mis arvestaks kõiki huvitatud isikuid
ja samas ka kogu ruumilist arengut ja
keskkonda. Tihtipeale jääbki planeerimisprotsess vaid ühe kinnistu piiridesse,
kuid detailplaneeringut koostades tuleb
vaadata piirkonna ning üldplaneeringu
puhul küla vajadusi. Planeerimisprotsess

Peetri küla ühed viimased täis planeerimata platsid

ÜLESKUTSE
Hea vallaelanik, Rae vallavalitsuse maa-amet ootab ettepanekuid, ideid ja sooviavaldusi valla elanike
poolt kujundamaks oma koduküla või -alevit rohkem
sellisena, nagu seal elavad kodanikud seda näevad ja
vajalikuks peavad. Kõik ettepanekud, pakutud ideed
ja soovid võtame teadmiseks, analüüsime nende olulisust, mõistlikkust, teostusvõimalusi ja vastavust
üldsuse huvidele. Asjalike ettepanekute korral arvestame neid edaspidistes planeeringutes ja piirkonna
arengus. Kindlasti ei ole võimalik muuta ja pakkuda
kõike n-ö päevapealt. Planeerimine ja rahastamine
on pikaajaline protsess, mille tulemusena realiseerub
planeeritu järk-järgult.
Teadaolevalt on eelkõige kiiresti arenevates piirkondades puudu nn keskus, kus võiks olla kättesaadavad esmased teenused, aga ka avalik ala (park
vms). Milliseid teenuseid vajate, soovite? Paljud
elanikud on ise ettevõtlikud ja tegelevad erialal,
mida võiks kodulähistel pakkuda ka teistele piirkonna elanikele. Soovime teada, kui paljud oleksid
reaalselt huvitatud omandatud erialal teenust pakkuma spetsiaalselt selleks planeeritavas väiketeenuseid pakkuvas keskuses? Millised teenused (juuksur,
maniküür, massaaž, koolitus, hobi, kaubandus jne)
oleksid vajalikud ja milliseid keegi võiks pakkuda?
Võimalik on ettevõtlikematel ja vahendeid omavatel elanikel koostöös valla ja arendajaga (kinnistu
omanikuga) teostada kodukoha arenguks ja elanike
huvides sobiv äriidee.
Küsimusi on tekitanud noortekeskuse rajamine
suurema rahvaarvuga piirkondadesse, kus peaks

kättesaadavad olema huvikursused ja erinevad siseruumide spordialad lastele alates nende sünnist. Jüri
alevikus on nii noorte- kui ka spordikeskus koos ujulaga. Lagedile on spordihoone planeerimisel, seega
nende piirkondade vajadused on tagatud. Peetri kooli
kompleksi hakatakse lähiajal ehitama, kuid sinna ei
ole noorte vabaajale ja koolitustele piisavalt ruume
planeeritud. See on eelkõige kool ja lasteaed. Maaamet on arvamusel, et kooli lähedusse tuleks täiendav noortekeskus planeerida. Soovime teada, kuidas
suhtuvad sellesse piirkonna elanikud.
Piirkonniti on probleemiks tulnud avalike haljasalade, parkide, mänguväljakute puudumine. Samuti sooviks elanikel välja tuua nendel aladel esinevad
puudused või kirjeldada, mida peaks park või mänguväljak endast kujutama. Kas planeeritud alad on
piisavalt suured, kas neid alasid on piisavalt, kus
piirkonnas on vajaka jne?
Lisaks eelnevalt väljatoodud teemadele, võib teil,
elanikel, olla hulganisti teisigi piirkonna arendamiseks sobivaid ettepanekuid ja arvamusi. Seetõttu
palume neist teada anda kirjalikult 16. jaanuariks
2009 e-maili või kirja teel aadressidel info@rae.ee ja
Aruküla tee 9, Jüri alevik 75301. Kiri tähistada märgusõnaga „KODUKOHT“.
Laekunud ettepanekutest koostame kokkuvõtte
pärast materjali läbitöötamist valla lehes Rae Sõnumid, seetõttu kirjadele me eraldi ei vasta. Kui mõni
teema vajaks meie arvates kirja saatnuga pikemat
arutamist, siis võtame temaga ise ühendust, seetõttu
palume lisada võimaluse korral nime juurde posti- ja
e-maili aadress ning telefoninumber.
Maa-ameti arhitektid
Stina Seemel ja Lisandra Talving
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Tallinna ümbruses on olnud kiire ja sellepärast
on jäänud paljud tähtsad otsused seoses tervikliku keskkonna tekkimisega tegemata. Võib ju
väita, et küll ka infrastruktuur ajale järele jõuab,
kuid kui kõik krundid on sajaprotsendiliselt täis
planeeritud vaid elamualana, siis ei ole külakeskusel ega rohealadel enam ruumi kusagile
tekkida. Arvan, et just nüüd, kui planeerimistegevus on aeglustunud, oleks viimane aeg võtta
samm tagasi ja vaadata probleemile otsa. Äkki
ei ole veel hilja mõelda kaugemasse tulevikku
kui homne päev. Kuid kuidas tekkinud monofunktsionaalset elukeskkonda rikastada ja milliseid vahendeid selleks täpselt kasutada?
Planeeringute tegemine on pikk protsess ja
sellesse on kaasatud väga palju osapooli: planeerijad (arhitektid), arendajad, krundiomanikud, omavalitsus, poliitikud ja tegelikult kogu
avalikkus. Võib öelda, et planeerimine suudab vaid siis olla elujõuline, kui on suudetud
protsessiga siduda omavalitus, planeerimine
ja kodanikud. Tihtipeale lähevad selles pikas
protsessis sassi suhted hea linnaruumi, poliitilise tahte ja kasumisaamise vahel. Kinnisvaraarendaja seisukohalt on tähtsad mõistlikud
lahendused majanduslikult, omavalitsus peab
aga tagama esteetiliselt täisväärtusliku ja mitmekesiselt toimiva ning seal elama hakkavaid
inimesi nii esteetiliselt kui ka funktsionaalselt
rahuldava ruumilise elukeskkonna. Omavalit-
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sus on see, kes peab dikteerima oma soove ja
esitama lisatingimusi kinnisvaraarendajatele,
mõeldes siinkohal eelkõige just kohustuslikele kooli- ja lasteaiakohtadele ning teede- ja
bussiühendusele. Ametnik peab kaitsma valla/
linna huve, mis koosneb kodanike ühishuvidest. Pahatihti aga juhtub, et omavalitsus jääb
kimbatusse võitluses erakapitali vastu ning
lõpptulemus pole üldse see, mida alguses sooviti. Väga suur roll on ka arhitektil/planeerijal,
kelle ülesandeks jääb suunamine, suhtlemine, et
langetataks õigeid otsuseid ning suudetaks luua
hea ruumiline pilt uuest linnaruumist. Ühesõnaga – tuleb leida parim lahendus kõigi osapoolte
seisukohalt, ja eriti just mitte unustades neid,
kes seal kunagi elama hakkavad. Tihtipeale
aga just tulevaste elanike osalus planeerimises
jääb kõige nõrgemaks. Kuid kodanikud on ju
just need, kes on kogu protsessi viimased lülid.
Peale planeerimisprotsessis aktiivselt osalejate
saab selles kaasa rääkida ka avalikkus. See on
demokraatlik protsess ja kodanikul on õigus ja
ka kohustus oma keskkonna suhtes kaasa rääkida. Kui ise ei tee, siis ei tee seda keegi. Kahjuks
jääb rahvas tihtipeale vägagi apaatseks, kui planeering jääb tema elukohast kaugemale. Isegi
kui sekkutakse, siis eesmärkide saavutamiseks
peab vägagi teadlikke samme võtma, et üldse
midagi saavutada.
Valla elanike soovid, unistused ja plaanid,
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mida naabruskonnas paremaks muuta, jäävad
tihti märkamata, kuid nendest peaks teavitama
esmajärjekorras just enda omavalitsuse planeerimisega tegelevaid ametnikke. Vallavalitsuse
arhitekt on see, kes suhtleb kõige vahetumalt
arhitektide/planeerijate ja kinnisvaraarendajatega, olles samas see, kes teeb lõplikud otsused ja
annab loa planeeringute elluviimiseks. Milline
pood, teenus või väike äri võiks sinu naabruskonnas asuda, rikastades ja mitmekesistades
keskkonda, milles elad? Oleks ju palju lihtsam,
kui ei peaks alati autoga kilomeetreid sõitma, et
esmatarbekaupu osta, pärast tööd saaks ka kõrvalmajas spordikeskuses käia või iluteenuseid
nautida. Külakeskuse ja haljasalade tekkimine
elamualadele on määrava tähtsusega tekkiva
elukeskkonna mitmekesisuse suhtes. Praeguses
majandusolukorras ei ole kinnisvaraarendajal
teadmist, kas loodavad äripinnad mõnes külakeskuses üldse tööle hakkavad, ja sellest tulenevalt pole ametnikul piisavat kindlust seda arendajalt nõuda. Kodanikualgatuse abil saab valla
tööd suunata ja ametnikud omakorda mõjutada
planeerimisprotsesse, sest planeerimine on täisväärtusliku elukeskkonna tulevikuvõimalus.
Stina Seemel
Maa-ameti arhitekt

Täiendavast ravimihüvitisest
Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite puhul maksab kindlustatud isik apteegis
enamikul juhtudest ainult osa ravimi hinnast.
Ülejäänud osa hüvitab apteegile haigekassa.
Siiski peab osa patsiente, kelle raviskeemides
on kallid ravimid või kes põevad kroonilisi
haigusi ning tarvitavad seetõttu ravimeid pika
aja vältel või kasutavad mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis, tasuma ravimite eest
märkimisväärselt suuri summasid. Seetõttu
otsustati, vastavalt ravikindlustuse seadusele,
alates 1. jaanuarist 2003 hakata maksma patsientidele täiendavat ravimihüvitist.
Täiendava ravimihüvitise summad on kasvanud aasta-aastalt, nii on haigekassa käesoleva
aasta 9 kuu jooksul täiendavat ravimihüvitist
välja maksnud 1 335-le isikule summas 5,14
miljonit krooni (keskmine hüvitatav summa inimese kohta on olnud 3 850 krooni), mis on 28%
suurem kui möödunud aastal samal ajal.
Täiendava ravimihüvitisega hüvitab haigekassa kindlustatud isikule täiendavalt teatud osa
kalendriaasta jooksul apteegist haigekassa
ravimite loetelusse kantud ravimite (soodusravimite) ostmiseks kulunud summast. Ravimihüvitise arvestamisel ei võeta arvesse käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele
retseptiravimitele tehtud rahalisi kulutusi.
Täiendava ravimihüvitise arvutamise aluseks
on summad vahemikus 6000 kuni 20 000 krooni. Sellesse summasse ei arvestata patsiendi
poolt tasutud omaosaluse määra, mis on 100%,
90% ja 75% soodustuse puhul 20 krooni ning
50% soodustuse puhu 50 krooni. Samuti ei lähe
arvesse summad, mis ületavad piirhinda või
hinnakokkuleppes märgitud hinda.
Hüvitise saamise eelduseks on, et inimene
on ise kalendriaasta jooksul tasunud soodusretseptidega ostetud ravimite eest üle 6000 krooni

(arvestades eelloetletud tingimusi).
Kuidas toimub praktilisel ravimihüvitise arvutamine?
Arvestus toimub kahes etapis:
1. Patsiendi poolt tasutud summa ulatub
6000-10 000 kroonini. Siin on arvestuse aluseks
6000 krooni ületav summa, millest isikule tagastatakse 50%. Näide: patsiendi osa kalendriaasta
jooksul on 8000 krooni, seega 8000-6000=2000
krooni ning sellest 50% on 1000 krooni. See
1000 krooni ongi antud juhul täiendava ravimihüvitise suurus.10 000 krooni puhul on seega
selleks summaks 2000 krooni.
2. Patsiendi poolt tasutud summa ulatub 10
000-20 000 kroonini. Siin tagastatakse patsiendile 10 000 krooni ületavast summast 75%.
Näide: patsiendi osa kalendriaasta jooksul on
18 000 krooni, seega 18 000-10 000=8000
krooni ning sellest 75% on 6000 krooni. Sellele
lisandub eelnevalt 10 000 krooni eest arvestatud
2000 krooni. Seega on juhul, kui patsient on kalendriaasta jooksul ise tasunud 18 000 krooni,
ravimihüvitise suuruseks 8000 krooni.
Kuna täiendavat ravimihüvitist makstakse
kuni 20 000 krooni ületavate summade eest, on
patsiendil võimalik kalendriaastas saada ravimihüvitist maksimaalselt 9500 krooni.
Selleks, et saada ravimihüvitist, tuleb haigekassale esitada vastav taotlus. Ravimihüvitise
taotlemiseks piisab, kui kindlustatud isik või
tema seaduslik esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.
Avalduse esitamiseks on järgmised võimalused:
• Kodanikuportaali (https://portaal.riik.ee/x/
kodanik) kaudu
• saata avaldus posti teel haigekassa klienditeenindusbüroosse
• tuua avaldus haigekassa klienditeenindus-

büroosse
• saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna haigekassa klienditeenindusbüroosse e-posti teel.
Täiendava ravimihüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ning
haigekassa koduleheküljel.
Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.
Avaldust võib esitada kogu kalendriaasta
vältel ja täiendava ravimihüvitise arvestamisel
lähtutakse alati kindlustatud inimese poolt kogu
käesoleval kalendriaastal tehtud kulutustest.
Esitatud avalduse alusel kontrollib haigekassa igal aastal kord kvartalis kindlustatud isiku
ravimitele tehtud kulutusi ning õiguse tekkimisel hüvitab need täiendavalt, kandes hüvitise:
• kindlustatud isiku pangakontole või
• haigekassas vormistatud kirjaliku avalduse
alusel kolmanda isiku pangakontole või
• kindlustatud isiku seadusliku esindaja pangakontole.
Kogu info apteegist ostetud soodusravimite
kohta sisaldub haigekassa elektroonilises andmebaasis ja selle alusel toimub ka täiendava
ravimihüvitise arvutamine, seega ei pea patsient
muretsema apteegitšekkide esitamise pärast.
Kindlustatud isiku enda ja ka haigekassa ravimikulu ülevaadet saab haigekassa anda alles
pärast täiendava ravimihüvitise taotluse esitamist. Küsimusele kas on mõtet taotlust esitada,
soovitame alati seda teha, sest ainult nii on võimalik soovitud infot saada.
Malle Vahtra
Eesti Haigekassa Harju osakonna
usaldusarst
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RAE KULTUURIKESKUSES

27. detsembril kell 19.00

Tantsumuusikat mängib SULO
Tantsuetendus trupilt UNIQUE ACT

Näkk-näärivana, aastalõpuoksjon
Õhtut juhib ja meeleolu pakub

AIVO TOOMISTU
Piletid eelmüügis Rae Kultuurikeskuses
150.- krooni ja kohapeal 175.- krooni
Info tel. 605 6759 ja kodulehel http://kultuur.rae.ee

Kui soovite ka enda panuse anda, ootame Teie kuuski
korterelamute jäätmemajade juurde vähemalt 6. jaanuari
lõunaks.
Info tel. 605 6759

Eduka sünnipäevapeo retsept
K

uu aega tagasi avatud restorani Cafe Taj Mahal juhataja
Elena Revyakina arvamusel on iga eduka peo retseptiks
hea seltskond, maitsvad road ning uusi emotsioone pakkuv
meelelahutus. Et külalised jääksid rahule ning sünnipäelaps
võiks muretult oma pidu nautida, on organiseerimine alati parem jätta proffidele.
“Meie töötajad on alati nõus aitama peokava ning menüü valikul.
Teeme kõik endast sõltuva, et teostada (realiseerida) meie klientide ideed või arvestades kliendi soovidega pakume peokava omalt
poolt.
Tänu meie peakoka professionaalsusele annab mängida ka menüü
valikul. Menüüs võivad varieeruda tavapärastest eestimaistest toitudest vürtsikate Aasia söökideni välja. Kõige olulisem on meile, et
sünnipäevalaps oleks tõesti õnnelik,” väitis Elena.
Lühikese lahtioleku aja jooksul on Cafe Taj Mahalis toimunud
kaks sünnipäevapidu.
Esimene sünnipäevalaps soovis meelelahutuseks panna oma külaliste hääled proovile – restorani personal aitas korraldada suurepärase karaokepeo. Külalised olid elevil, õnnelikud ja ka tantsuks on
restoranis piisavalt ruumi.
Teisel sünnipäevapeol olid külalised tagasihoidlikumad. Tantsuga
esines professionaalne India tantsija. Sellise üllatuse soovis teha oma
kallitele sõpradele sünnipäevalaps. Sensuaalne tants ning maitsvad
indiapärased söögid ei jätnud kedagi külmaks. Sünnipäevalaps Siim
kommenteeris Cafe Taj Mahalis veedetud aega järgmiselt: “Väga
meeldiv ja hubane õhkkond. Sobib väga hästi Jüri alevikku. Midagi
eksootilist ja üllatuslikku! Toidud on väga maitsvad ning meeldiv,
peole vastav muusika, teenindus on kiire ja asjalik. Väga tore, et on
võimalik korraldada ka suuremaid üritusi! Üllatus kukkus väga hästi
välja – kõik külalised olid india tantsu esitusest liigutatud.”

“Restoranis on võimalik pidada ka laste sünnipäevapidusid. Koostöös kõrvalasuva lastetoaga Mänguklubi võivad lapsed saada unustamatu sünnipäevapeo. Võib olla kindel, et nii kingivad vanemad
oma lastele kui ka endile tasemel maitse- ja emotsionaalse elamuse,”
nendib Elena.
Aastad lendavad ning lihtne on teha oma sünnipäevapeod mälestusväärseks – tuleb lihtsalt pidada need kodu lähedal asuvas restoranis Cafe Taj Mahal.
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LEADER-meede – kokkuvõte Infopäevadest
Armas maarahvas!
Meie, Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdade maarahva huve ühendav MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, korraldasime piirkonnas esimese ringi
infopäevad, millest artikli kokkuseadmise ajaks
on neid juba üks toimunud 12. novembril Nõmme talus Kallavere külas Jõelähtme vallas ja teine
26. novembril Kivi turismitalus Aaviku külas Rae
vallas. 2. detsembril toimub kolmas Viimsi tervisekeskuses Harmoonikum.
Kõikide infopäevade temaatika oli ja on sama.
Avateemana sai veel kord antud meie liikmetele,
aga ka uutele ühinejatele ja piirkonna ärksamatele teavet Leader-liikumise eesmärkidest, selle
liikumise ajaloost Euroopa Liidus mõningate näidete varal, mis on pärit Eestimaalt. Teise teemana
käsitlesime meie endi koostöökogu moodustamist,
liikmelisust ning taotlusega püstitatud kolme valla
kolme tegevussektori koostegutsemise esialgseid
eesmärke, mille kohta alustame nüüd strateegia väljatöötamist. Nüüd, see tähendab seda, et
3.11.2008. a EV põllumajandusministri käskkirjaga nr 202 /tutvumiseks vt www.maainfo.ee /
kinnitati meid ametlikult Leader-meetme üheks
täna Eestis tegutsevast 26 töögrupist. Sama käskkirjaga eraldati meile ka rahalised vahendid arengustrateegia väljatöötamiseks. Nende vahendite
sihtotstarbelise kasutamise raamistikku seadmist
arutame 18. detsembril k.a. Siinjuures rõhutame,
et Euroopa Liidust eraldatavate rahade kasutamise
abikõlbulikkus on rangelt reglementeeritud. Üldkoosolekul täpsustame eelarvet, mille üheks alusmaterjaliks on taotluses esitatud eelarve, seejärel
juba tehtud ja eelseisvad kulutused perioodiks
15.08.2008. a kuni 31.12.2008. a, ning kinnitame
eelarve järgnevaks aastaks, seega arengustrateegia väljatöötamise ja kinnitamise lõpptähtajaks
31.12.2009. a.
Infopäevade läbiviimise kohtade valikul lähtusime sellest, et inimestel oleks lihtsam piirkonniti
kokku tulla, et oleks õdus maarahavale sobilik
õhkkond ja hoolitsev vastuvõtja. Täna tõdeme, et
me selle ka saavutasime ja siinkohal täname veel
kord korraldajaid, vastuvõtjaid ja kohapeal valmistatud kehakinnituse valmistajaid-lauakatjaid,
kes kõik on ka meie koostöökogu liikmed.
Infopäeva teisel poolel arendasime diskusiooni teemal “Uue maakodutunde loomine meie
piirkonnas”, mille käigus ilmnes mitmeidki häid
mõtteid, kuidas arengustrateegia koostamise tööd
korraldada, millised on ühised arusaamad maaelu
arendamisel ning millised ühised seisukohad oleks
vaja kujundada, et see areng ka toimuks.
Ülestõstetud küsimustest tundub olevat kõige
pakilisem just põhiküsimus:
Mis on LEADER ja mida tähendab LEADER
Eesti maapiirkonnale?
Vastus ei saa olla ühesõnaline ja ka mitte ühe
lausega väljendatud, seega lubagem lahtimõtestamist:
LEADER tuleneb algselt prantsusekeelse sõnastuse esitähtedest - Liaison entre Actions de
Developpement de l’Economie Rurale, mis on
tõlkes - seosed erinevate maamajanduse arengu
tegevuste vahel.
LEADER on Euroopa Liidu toetusskeem, mille
abil edendatakse elu maapiirkonnas kohalike inimeste algatuse ning koostöös ettevalmistatava ja
rakendatava piirkonna arengustrateegia kaudu.
LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mis edendab kohalikku elu maapiirkonnas kohaliku tasandi koostöö kaudu, aidates

luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu
arengustrateegiaid.
Eestimaa erinevate piirkondade arendustrateegiate koostamiseks ja elluviimiseks moodustati
partnerlusel põhinevad kohalikud tegevusgrupid
(inglise keeles local action group e. LAG). Partnerlus tähendab lihtsustatult rohkem või vähem
formaalset koostööd kohalikul tasandil avaliku,
era- ja kolmanda sektori vahel. Tänaseks on Eestis 26 tegevusgruppi, millega on haaratud ca 98%
kogu meie maapiirkondadest.
LEADER-tüüpi lähenemise printsiibid:
• planeerimistegevusel altüles-lähenemine
ehk keskendutakse altpoolt tulenevale algatusele,
mille tõttu saavad kohaliku tasandi probleemid
suurema kõlapinna (traditsioonilise ülevalt-allapoliitika asemel);
• kohaliku tasandiga arvestamine;
• detsentraliseeritus;
• horisontaalne partnerlus ehk põhiline panus
otsustusprotsessi ja programmitöösse tuleb kohalikelt partnerlustelt, kes on kohalike tegevusgruppidena põhilised programmist kasusaajad;
• integreeritud ja mitmesektoriline lähenemine ehk toetatakse strateegiaid, mis toetavad
kohalikku arengut terviklikult ning seovad erinevad sektorid omavahel, kuna tsentraliseeritud toetusprogrammid on suures osas ühe sektori põhised
ja ei pruugi kokkuvõttes alati pakkuda lahendust
kõigile probleemidele;
• uuenduslikkus ehk julgustatakse kohalikke tegevusgruppe toetama tegevusi, mis otsiksid
uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel;
• koostöö edendamine ja koostöövõrgustikud
eesmärgiga vahetada kogemusi probleemidele lahenduste otsimisel nii kohalike tegevusgruppide
vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka üleeuroopalisel tasandil.
Oluline on meil teada, et LEADER-tüüpi lähenemine on osa pikaajalisest protsessist, kuna
iga piirkond peab looma oma arengustrateegia,
kasutades nii olemasolevaid ressursse kui ka nn
pehmeteks investeeringuteks EL saadavat rahalist
abi.
• Leader-toetusskeem on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991. a
ning on läbinud juba kolm toetusperioodi:
(1991-1994)
• LEADER I
• LEADER II
(1994-1999)
• LEADER +
(2000-2006)

Kusjuures nüüd oleme kaasa löömas uues arengu-ja rakendusperioodis LEADER 2007-2013.
Euroopa Liidu ja mitmete edukate maade kogemused on näidanud, et Leader võib oluliselt muuta maapiirkondades elavate inimeste
igapäevaelu. Leader-toetusskeemi ülesehitust
iseloomustab tähelepanu kohalike inimeste arenguvõimalustele, piirkonna erivajaduste arvestamisele ja erinevate osapoolte kaasamisele. Üheks
Leader-toetusskeemi edu aluseks on just see, et
maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle.
Eestis rakendati 2006. a Eesti riikliku arengukava 2004-2006 meedet 3.6 “Kohaliku initsiatiivi
arendamine – LEADER-tüüpi meede”, mis oli
lihtsustatud administreerimisega LEADER-programm, kuid mille põhimõtted on samad riiklike ja
omavlitsuste programmidega.
Meie Rävala kandi mail näeme Leadermeetme rakendamisel suurt kasutegurit maaelu elavdamises ja mitmekesistamises.
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007 -2013
Leader-meetme kaudu on otsustatud jagada
kuni 10% MAK-i eelarvest, seega kokku 1,34
miljardit krooni mis aastakeskmisena teeb üle 200
miljoni krooni, ehk ca 7,7 miljonit krooni aastas
igale tegevusgrupile. Mõned väidavad, et see on
piirkonna arendamise seisukohalt väike summa,
kuid ärgem unustagem, millele need vahendid on
suunatud. Tegemist on nn pehme investeeringuga
meisse endisse, meie koolitusse, seega meie mõttemaailma kaasajastamisse, meis ärksuse avamisse, meie suhetesse parneritega, naabritega, koostööaldiste piiritagustega ja palju muud mentaalset.
Elavnema hakkab kogukonna- ja seltsielu, tekkimas on maarahva ühtekuuluvuse tung.
Ma väga loodan, et see selgitus Leader-meetme olemusest ja võimalustest võimaldab kõigil,
kellele meie Rävala kant kallis, edapidi ühte jalga
astuda ja meie heaks midagi omaalgatuslikku ära
teha. Tulgu, las tulevad need linna untsantsakad
uudistama, väärikas saab meie vestlus olema!
Eraldi pöördun külaseltide ja seltsingute poole:
ühinegem meiega, peatselt veendute ka ise, et see
Euroopa Liidu algatus on väärt!
Meiega tagasisideks sobivad kontaktid: postiaadress Saha tee 13, Loo, Jõelähtme vald 74 201
Harjumaa või e-posti aadressil: arno@iru.ee .
Arno Kannike
juhatuse esimees
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Volvo Estonia avas Rae vallas uue
Volvo veokite keskuse
V

olvo Estonia OÜ avas 27. novembril oma suurima esinduse Eestis.
Volvo Trucks on teinud märgatavaid pingutusi selleks, et luua Eestis Volvo veokite teenindusvõrk, mis suudab pakkuda mitmekesiseid
Volvo teenuseid ja tooteid.
“Teenuste valiku laiendamine ning klientidele lähemale liikumine on meie strateegia
vundamendiks. Tegeleme järjepidevalt oma
müügi- ja teenindusvõrgustiku arendamisega ja
Volvo Truck Center Tallinn, mida täna avame,
on nende ambitsioonidega kooskõlas,” ütleb
Tom Jörning, Volvo Trucks Kesk-Ida Regiooni
tegevdirektor.
Volvole kuuluv 2250-ruutmeetrine keskus
Rae tehnopargis on multifunktsionaalseks teenuste keskuseks ning pakub ühe katuse all Volvo teenuseid ja tooteid, sealhulgas hooldus- ja
remonditeenused, veokite ja Volvo originaalvaruosade müük. Lisaks on uues keskuses klientide paremaks teenindamiseks veokite pesula
ning AdBlue tankla. Uus keskus on samas ka
Volvo Estonia OÜ peakontoriks Eestis.
Uus Volvo veokite keskus on ehitatud vastavalt Volvo juhenditele ja standarditele ning asub
veokisõbralikus Rae tehnopargis.
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Jüri, 26. november 2008 nr 53

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 11. november 2008 nr 100

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine
Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2008 määrusest nr 78 „Lehmja külas asuva Rae
Tehnopargi kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise
ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ § 4 ning võttes aluseks osaühingu Põrguvälja Soojus
poolt 24. novembril 2008 esitatud taotluse nr 8-8/6984 ja piirhinna
arvutamise metoodika, Rae Vallavalitsus määrab:
1. kooskõlastada alates 01. jaanuarist 2009 osaühingule Põrguvälja
Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Rae Tehnopargi kaugkütte
võrgupiirkonnas 1184 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu);
2. kooskõlastada alates 01. märtsist 2009 osaühingule Põrguvälja
Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Rae Tehnopargi kaugkütte
võrgupiirkonnas 1323 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu);
3. tunnistada alates 01. jaanuarist 2009 kehtetuks Rae Vallavalitsuse 28. oktoobri 2008 määruse nr 50 punkt 1;
4. avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla
veebilehel;
5. määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Rae valla kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded,
soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtjate
arenduskohustus
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 6 lõike 1, “Kaugkütteseaduse” § 5 lõike 6, § 9 lõike 3, § 10, § 14
alusel ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
1. määrata Rae valla kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse
piirhinna kooskõlastamise kord ja soojusettevõtja arenduskohustus
vastavalt lisale 1;
2. avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel;
3. käesolev määrus jõustub 15. novembril 2008.
Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees
Rae valla kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimuste
ja korraga, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuetega, soojuse piirhinna
kooskõlastamise ja soojusettevõtjate arenduskohustusega saab tutvuda vallavalitsuse veebilehel www.rae.ee
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2. suurendada kulueelarvet k 1 458 200 krooni järgnevalt:
Summa
Tegevusala
Artikkel Artikli nimetus
kroonides
04430 Ehitus
55
Majandamiskulud 122 500
04510 Maanteetransport 55
Majandamiskulud 1 105 000
081071 Noorsootöö
55
Majandamiskulud 10 000
08300 Ringhäälingu- ja 55
Majandamiskulud 220 700
kirjastamisteenused

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 11. november 2008 nr 98

Rae valla 2008. aasta eelarve muutmine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1
punktist 1 ja § 38, „Valla- ja linnaeelarve seaduse“ § 12, Harju Maavalitsuse ja Rae Vallavalitsuse vahelisest 13.04.2008 koostöölepingust
nr 4.1-37/104, Rae valla põhimääruse § 54 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:

3. käesolev määrus jõustub 15. novembril 2008.
Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees

RAE
sõnumid

1. vähendada kulueelarvet 1 458 200 krooni järgnevalt:
Summa
Tegevusala
Artikkel Artikli nimetus
kroonides
04510 Maanteetransport 15
Investeeringud 1 105 000
04730 Turism
4
Eraldised
343 200
081071 Noorsootöö
50
Personalikulud 10 000

RAE VALLAVALITSUS
Teatab
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Vaskjala küla Vana-Kooli kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. septembri 2008 korraldusega nr
441 eesmärgiga kinnistu jagada väiksemateks elamumaa sihtotstarbega kruntideks ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundiks külaplatsi loomise
tarvis.
• Peetri küla Koidu kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 23.septembri 2008 korraldusega nr
1174 eesmärgiga planeerida 2-4-korruseliste korterelamute, pargi, lasteaia ja kaubandus-teenindushoonetega kompaktne ja terviklik elamukvartal.

järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust
29.12.2008 – 12.01.2008:
• Pajupea küla Reinholdi kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 11. novembri 2008 korraldusega nr
1389. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks ühepereelamute rajamise eesmärgil.
• Patika küla Keldrimäe, Põllu ja Hiio 2 kinnistute ja lähiala
detailplaneering.
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 11. novembri 2008 korraldusega
nr 1390. Planeeringu eesmärk on Tallinna-Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee vahelisele alale ehitusõigusega äri-ja tootmismaa kruntide
ning olemasolevatele elamutele elamumaa kruntide planeerimine.
• Aruvalla küla Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneering.
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20. novembri 2008 korraldusega
nr 1435. Planeeringu eesmärk on MTÜ Lilleoru territooriumil oleva
koolitus-ja elukeskkonna laiendamine ning ehitusõiguse määramine.
Ette on nähtud keskusehoone, koolitusega haakuvaid väikehooneid ja
rajatisi. Samuti on määratud ehitusõigus ühele pereelamule.
• Peetri küla Allika II ja Viskaripõllu kinnistute ning lähiala
detailplaneering.
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 02. detsembri 2008 korraldusega
nr 1463. Planeeringu eesmärk on Tallinna-Tartu maantee äärsele alale
ärimaa sihtotstarbega kruntide planeerimine, jätkates juba kehtivate
detailplaneeringutega planeeritut ning ülejäänud alale kahekorruseliste korterelamute planeerimine mänguväljakute ning kõrghaljastusega.
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Rae Vallavolikogu muutis 11. novembril toimunud
istungil 14. detsembri 2004 määrusega nr 44 kinnitatud
Rae valla põhimäärust. Muudatustega on võimalik tutvuda Rae valla veebilehel, aadressil www.rae.ee.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Rae Vallavalitsuse ehitusameti ja
maa-ameti hoones (avatud E, T, N 8-13 ja 14-17; K 8-13 ja 14-18; R
8-14) aadressil Jüri alevik Aaviku tee 1.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult või e-posti aadressil info@rae.ee hiljemalt 12.
jaanuaril 2008.

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
• Rae küla Loigu tee 6 kinnistu detailplaneering.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 09. septembri 2008 korraldusega nr
440. Detailplaneeringuga nähakse ette jagada puurkaevu rajamiseks
ette nähtud, nüüdseks vajaduseta tootmismaa kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ühepereelamute rajamise eesmärgil.
• Karla küla Pilliroo kinnistu detailplaneering.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2008 otsusega nr
461. Detailplaneeringuga nähakse ette 4 elamumaa sihtotstarbega
krunti ühepereelamute rajamiseks, 1 üldmaa sihtotstarbega krunt ja 1
transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsu tagamiseks planeeritud
kruntidele, jõe äärde ja naaberkinnistutele.

järgmise detailplaneeringu menetlemise lõpetamisest:
• Ülejõe küla Kalda kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. juuni 2008 otsusega nr 414 elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamise eesmärgil. Menetlus lõpetatud
Rae Vallavolikogu 11.novembri 2008 otsusega nr 462 maaomanike
sooviavalduse alusel.
• Järveküla küla Sepa-Maidu kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 28. juuni 2005 otsusega nr 436 eesmärgiga planeerida ühepereelamutega elamukvartal. Menetlus lõpetatud Rae Vallavolikogu 14. oktoobri 2008 otsusega nr 453 maaomaniku
sooviavalduse alusel.

järgmise detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks
tunnistamisest:
• Aaviku küla Karupõllu kinnistu pereelamute grupi detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 14. mai 2002 otsusega nr 338 elamukvartali planeerimise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsus
tunnistati kehtetuks Rae Vallavolikogu 14.oktoober 2008 otsusega nr
452 seoses kinnistul oleva uue nime ja maaomaniku taotlusega algatada planeering uuesti, arvestades vahepeal muutunud seadusi. Planeering ei läbinud eskiisi menetlemise etappi.
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Mõtteid Vaida Põhikoolist aastavahetuse eel
A

astalõpp on kokkuvõtete tegemise aeg. Detsembris tahaks
kindlasti meenutada, mis eriti hästi õnnestus mööduval
aastal. Vaida Põhikool on oma tegemisi tagasihoidlikult valgustanud ka ajalehe Rae Sõnumid veergudel. Selles osas Lagedi
kooliga võistelda ei suuda ega peagi seda tegema. Iga ettevõtmine jääb tegijate mõtetesse ja rõõmu tunneb asjaosaline ise.
Käesoleva õppeaasta õnnestumiseks peavad nii õpilased, õpetajad, kooli vilistlased kui ka külalised hästi planeeritud ja korraldatud
kooli 145. aastapäeva tähistamine. Siinjuures on mõeldud kodukohas
koolihariduse andmise aastapäeva. Korralduskomisjon alustas tööd
8. jaanuaril, mil pandi paika esialgsed plaanid. Esmalt võeti Peeter
Böckleri eestvedamisel käsile kooli raamatu koostamine. Vaja oli
üles leida võimalikult palju materjali (artiklid, kroonikad, fotod,
õpilastööd jne) kooliga seonduva kohta. Eeltöös osalesid endised ja
praegused õpilased ja õpetajad, Vaida raamatukogu juhataja. Raamat
saadi trükisoojalt kätte augustis. Kooli kroonika ta päriselt ei ole, aga
annab ülevaate kooli tegemistest erinevatel aegadel. Taolise esimese
ettevõtmisena täitis raamat oma ülesande, sest kogu tiraaž on otsas ja

nõudlus selle järele pole lõppenud. Kogu koolipere, aastapäevapeol
osalenud külalised ja kooli vilistlased said raamatu kingituseks, lisaks veel kooli logoga kleepsu, voldiku ja pastapliiatsi.
Miks aastapäevapidu inimestele meeldis? Meeldiva esmamulje
jättis maitsekas ruumide kujundus: vahtralehtedest koolikellad rippumas. Peo kava oli tihe ja köitev. Kooliruumides jätkus tegevust kogu
õhtu jooksul. Võimalus oli vaadata väljapanekuid fotodest (erinevad
koolimajad, üritused ja klassipildid), näitusi õpilaste joonistustöödest, vanadest koolivormidest ja õppetarvetest, videod eelmisest aastapäevapeost. Pidulikul aktusel esinesid õpilased päevakohase kavaga, mis oli sisukas, meeleolukas ja hea ülesehitusega. Esmakordselt
lauldi koos kooli oma laulu, kuid selle selgekssaamiseks peab palju
ja sagedamini harjutama. Õnnitleti kooli töötajaid, austati kauaaegseid õpetajaid, jagati kingitusi, lausuti tänusõnu. Kohale oli kutsutud
fotograaf, fotod on näha aadressil www.vekfoto.ee. Lootes ürituse
head kajastamist valla ajalehes, kutsuti ka ajakirjanik, kelle muljed
kokkutulekust olid eelmises Rae Sõnumite numbris.
Järgnenud koosviibimise vaheajal esinesid üllatuskülalised Alex
& Sylvia show-programmiga. Keskööl väljuti koolimajast, et nautida tulevärki staadioni kohal. Vilistlaste kokkutuleku muutsid eriti
mõnusaks ansambel Rock Hotel ja Selma kohvik. Tantsu, lusti ja
meenutusi kooliaastatest jätkus pikaks õhtuks ja veel öökski. Kokkuvõtteks mõned väljavõtted Vaida kooli külalisteraamatust:
„Palju õnne meie armsale Vaida koolile. Kõik teed toovad alati siia
tagasi. Jääme ootama järgmist juubelit.“ (Merike Milvere)
„Kõige paremat Vaida koolile, et kõigil oleks sama huvitav, kui oli
minul.“ (Joonas Böckler)
Novembrikuus kuulsime head uudist: Vaida Põhikool on valitud
Rae valla ühiskondlike hoonete osas heakorrakonkursil „Kaunis
kodu 2008“ 1. koha vääriliseks.
Aastalõpu eel on pinget veel õhus spordivõistlustel. Vaida Põhikool on mitmeid aastaid maakondlikus arvestuses põhikoolide hulgas
edukas olnud ja loodame selgi aastal esimeste hulgas püsida.
Eve Möls
Vaida Põhikooli õpetaja

Jüri Gümnaasium võttis osa rahvusvahelisest noortekonverentsist
S

A Junior Achievement Arengufond
(JAA) korraldas juba kaheksandat
korda gümnasistidele suunatud rahvusvahelise õpilaskonverentsi, mis toimus
28. - 30. novembril Tallinnas. Koolijuhtide ja -õpilaste suure huvi tõttu tuleb
korraldajatel iga aasta teha valik kutse
saavate koolide vahel ja tänavu osutus
üheks kutsutavaks kooliks just meie
kool. Meie koolist oli oodatud kaks esindajat, üheks olin mina, Katrin Leppik, ja
teiseks minu klassivend Jorma Maanus
Tahk. Konverentsi teemaks oli “Piiride

ületamine mõtlemises ja tegutsemises”
ning osavõtjateks olid õpilased mitmetest riikidest: Eestist, Soomest, Lätist,
Leedust, Norrast, Venemaalt ja Moldovast. Kuna konverents oli rahvusvaheline, toimus kogu töö konverentsi vältel
inglise keeles.
Igale delegatsioonile oli antud ka kodutöö,
mille teemaks oli “ Meie võti ülemaailmse
jätkusuutliku arengu tagamiseks ”. Kõigile
oli ette nähtud 3 minutit, et tutvustada oma
ideed, toodet, teenust või midagi muud sarnast, mis kindlustaks jätkusuutliku arengu,

hoolimata riigi või ideoloogia piiridest.
Meie ettekande teemaks oli: “ Abi tagamine IT-lahenduste arendamisel riigi tasandil”, mis üldistades tähendab dokumentide
digitaliseerimist valitsuse riigiaparaatides
vähem arenenud maades. Me valisime selle
teema, kuna käesoleval ajal me elame niinimetatud informatsiooniajastul ning praegu on meie arvates palju kasvavaid ja vähe
arendatud turge selliste toodete ja teenuste
jaoks just vähem arenenud maades. Teiste
delegatsioonide seas olid populaarseteks
teemadeks riiete ümbertöötlemine, alterna-
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tiivsete energiaallikate kasutamine ja puude
istutamine.
Konverents algas 28. novembril kell 11.00
Estonian Business School’is. Noori tervitasid avasõnadega Nicola Hijlkema ( Estonian Business School, aserektor), Jüri Ross
( JA Estonia, juhatuse liige; Büroomaailma
tegevdirektor) ja Epp Vodja (JA Estonia, tegevdirektor). Sellele järgnes Tartu Ülikooli
emeriitprofessori Ülo Vooglaiu ettekanne
teemal “Milleks piirid on?”. Arutluse alla
tulid omakorda piiri mõõt ja mõõdutunne,
piiratud inimene, piiramatu võim, piir kui
kultuurifenomen, piirid suhetes ja suhtlemises, riigipiir, kõlbelised piirid, kultuuri
piirid, piiride tunnustamine ja tunnetamine,
piiriäpardus. Tartu Ülikooli professori jutust
jäid kõlama järgmised laused: “Õppige keeli!”; “Et omavahel suhelda, peame olema
sarnased, et oleks mõtet meiega suhelda,
peame olema erilised”. Ettekanne kuulatud
ja tarkused kõrva taha pandud, asuti kodutööde tutvustamise juurde. Kui pool neist oli
esitatud, toimus grupi arutelu teemal “Globaliseerumise puudused ja ohud”. Konverentsilised olid jaotatud seitsmesse gruppi:
Aafrika, Antarktika, Aasia, Austraalia, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika ja Euroopa.
Igal neist olid ka kaks juhti, kes aitasid arutleda ja suunasid meid. Grupitööle järgnes
lõuna, pärast seda toimus aga rühmade diskussioonide ettekandmine. Noored suhtusid
töösse väga innovaatiliselt ja loominguliselt,
50% gruppidest olid teinud näidendi, kus
kasutati selgitavaid silte ja teisi käepäraseid
abivahendeid. Pärast grupi ettekandeid jätkus kodutööde esitlemine. Päeva ametlikule
osale pandi punkt kell 17.00, kuid mõne aja
pärast kohtuti taas vanalinna Matkamajas,
kus nauditi õhtusööki ja tutvuti teineteisega
huvitavate mängude kaudu.
Teisel päeval oli konverentsi toimumiskohaks Tallinna XXI Kool. Nüüd alustati
juba kell 9.00, esimese ettekande tegi Siim
Raie ( Kaubandus- ja Tööstuskoda, peadirektor), kes arutles teemal „Ettevõtted piire
ületamas”. Oma esitlusega püstitas ta mõned küsimused: „Mis ületab piire?“; „Kuidas järgneda?“; „ Mida teha?“. Ettekande
lõpetas ta motoga: “Uuenda või sure.” Järgmise presentatsiooni tegid Soome esindajad
teemal “ Parim haridussüsteem Euroopas”.
Pärast väsitavaid ettekandeid toimus grupidiskussioon “ Kas koolid peaksid panema
meid mõtlema ja tegutsema rohkem rahvusvaheliselt?”. Pärast rühmatööd oli paus
ning toimus arutelude tulemuste esitamine.
Päev jätkus ettekannetega. Märt Ross (Eesti
Pank, asekuberner) diskuteeris teemal “Kas
ülemaailmse majanduse trendid on mõjutatavad ühe riigi poolt?”, pärast seda tegid
Norra esindajad ettekanne “Mitte keegi ei
saa olla välja jäetud”. Vahelduseks presentatsioonidele toimus grupidiskussioon “Kas
majandussurutis loob või lõhub piire?”.
Pärast lõunat kanti jällegi rühmatöö tule-

HARIDUS
mused ette. Viimase ettekande tegid Venemaa esindajad “Kuidas kasutada kultuurilisi
erinevusi Euroopa kasuks?”. Meelele puhkuseandmiseks raskest ja pingelisest mõttetööst nauditi tsirkusestuudio Folie etendust.
Päeva ametlik osa lõpetati ekskursiooniga
koolis. Õhtusööki pakuti Ku:lsa:lis, kus sai
mängida piljardit ja ka bowling’ut.
Konverentsi viimane ja kõige lühem päev
algas kell 9.00 Tallinna XXI Koolis. Ettekandega alustas Pirko Konsa (Tehnopol,
juhatuse liige), kes rääkis teemal “Innovatsioon Euroopas ja Eestis”. Tema jutust jäid
kõlama sõna “meeskonnatöö” ning moto
“Olla innovatiivne, see on eluviis!”. Järgmisena toimusid grupiarutelud neljal teemal:
“Maailm – meie uus kodumaa?”, “Ülerahvastatus – on see meie mure?”, “Haridus
– välismaal õppimise ajastu?” ja “Internet
– maailm ilma piirideta?”. See oli viimane
grupitöö ning selle jaoks jaotati meid nelja
uude gruppi, iga teema juures oli aega arut-
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leda 30 minutit ning ettekande toimunust
tegid seekord gruppide juhendajad. Päev
lõpetati korraldajate ja külaliste tänamisega,
filmimeeskond oli valmistanud ka kolme
päeva kohta video, kus olid välja toodud parimad palad. Pärast lõunat oli huvilistel võimalik minna ka vanalinna ekskursioonile.
Mulle meeldis see konverents väga. Enne
sinna minekut arvasin, et tuleb igav ja tuim
üritus, kus tuleb lihtsalt istuda ja kuulata
majandusinimeste juttu, aga ei. Vastupidi!
Suurem osa ajast kulus grupitöödele, kus
sai arutleda erinevatel teemadel huvitavate
ja aktiivsete inimestega, nii mõnegi inimese
ütlused panid asju teise nurga alt vaatama.
Ja muidugi oli kogu konverents tohutu inglise keele praktika. Kahju on ainult sellest, et
igal koolil on ainult üks kord võimalik sellest üritusest osa võtta.
Katrin Leppik
Jüri gümnaasiumi õpilane

Kirjanduslik viktoriin
Jüri Gümnaasiumis
7. novembril toimus Jüri Gümnaasiumis kirjanduslik viktoriin Harjumaa koolide kolmandate klasside õpilastele. Üritusest võttis osa 42 last, esindatud olid 23 kooli.
Kuna 3. klass on 1. kooliastme viimane klass ja kevadel ootab lapsi üleriigiline tasemetöö eesti keeles, siis seetõttu olidki viktoriinile kutsutud “kolmandikud”. Kirjanduslik
viktoriin andis õpilastele võimaluse näidata oma teadmisi loetud lasteraamatute vallas,
töötada erinevate kirjanduslike tekstidega ja arendada sel viisil oma funktsionaalse lugemise oskust. Sel korral koolide paremusjärjestust välja ei selgitatud, õpilased olid koostöö harjutamiseks loositud segavõistkondadesse. Võib öelda, et koostöö laste vahel sujus
suurepäraselt, saadi uusi kogemusi, leiti uusi sõpru ning üheskoos rõõmustati saavutatud
tulemuse üle.
Osalejatelt saadud positiivne tagasiside näitas, et üritus õnnestus igati ja täitis oma
eesmärgid ning ka korraldajad on samal seisukohal.
Liidi Mehide
Jüri Gümnaasiumi klassiõpetaja
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28. jaanuari õhtul kell 19.00
saavad teatrihuvilised Rae
kultuurikeskuses kaasa
elada viiele lihtsale eesti
mehele komöödias

„Täismäng“.
Wendy Holdeni bestsellerist „Full Monty“ inspireeritud
komöödia on Rakvere Teatri ajaloo üks kõige edukamaid lavastusi - seda on mängitud üle 150 korra ning seda on vaatamas käinud ligi 63 000 inimest. Sotsiaalselt päevakohane ja
värvikate tegelastega komöödia pole siiski vaid pelk irvitus, vaid
pigem terav pilk meeste hingemaailma.
“Täismängu” väikelinlastest peategelasi tabab pärast tööst ilmajäämist pöörane rahategemise-idee – tuleb moodustada tantsutrupp
ja ennast muusika saatel riidest lahti võtta. Aga nii nagu elus ikka,
satub ka selle hea idee teele takistusi – nii sisemisi kui ka väliseid,
nii suuri kui ka väiksemaid. Pisarate ja naeru abil jõuavad mehed
ka seekord võiduka lõpuni – sest nad on ju mehed! Ning nende
naisedki mõistavad - oma mees on ikka kõige parem. Olgugi ta
paks või mitte just kõige nutikam. Mees jääb meheks!

Masku sõprusvalla esindajad külastasid Rae valda
Rae Vallavalitsus võõrustas 15. novembril Masku
sõprusvalla esindajaid Soomest. Neljateistkümneliikmeline delegatsioon tutvus Rae valla praeguse olukorraga, külalised huvitusid enam meie valla iga-aastasel
laulu- ja tantsupeol “Klunker” osalemise tingimustest
ning ühisürituste korraldamise võimalustest.
Masku valla esindajad tulid esmakordselt 1991.
aastal tutvuma Jüri gümnaasiumiga, sellest sai alguse
Rae ja Masku valdade sõprus ning nii on see jätkunud
tänaseni. 1992. aastal kutsus Masku vald meie valla
võrkpallurid turniirile ja juba järgmisel aastal võõrustas meie vald Masku võrkpallureid. Nii on välja kujunenud iga-aastane kahe valla võrkpalliturniiri traditsioon. Korraldatud on ka üks ühine tervisekõnnipäev.
Masku ja Rae valla esindajad kirjutasid kohtumisel
alla ka sõprusvalla kokkuleppe dokumendile.

Ingomar Vihmari lavastatud ning Maret Kukkuri kujundatud
“Täismängu” näitlejate nimistu on pikk ja väärikas: Üllar Saaremäe, Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sõmer, Tiina Mälberg, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Hannes Prikk, Marika Vaarik, Ines Aru,
Marin Mägi ja Peeter Jakobi.

Kaduviku nimel,
Rakvere Teater

Vaida kooli ajaloost ilmus
raamat
Novembrikuu viimasel laupäeval
esitleti Vaida Raamatukogus raamatut „145 aastat Vaida kooli 1863
– 2008“. Vaida Põhikooli ja Peeter
Böckleri koostööna ilmunud raamat
annab ülevaate kooli ajaloost, sisaldab rohket pildimaterjali ja Vaida
kooli lõpetanute nimed 1920/21 õppeaastast alates. Raamatu koostamisel kasutati Vaida Põhikooli arhiivis
ja Harju Maa-arhiivis leiduvaid säilikuid, samuti endiste õpetajate August Nahkuri ja Vivian-Juta Kalderi
isiklikest arhiividest pärit materjale. Raamatu trükkimise eest kandis
hoolt Mixi Kirjastus.
Esitlusele tulnud tänasid raamatu
koostajat Peeter Böcklerit. Muusikalist meelelahutust pakkus ansambel Kuldne Õhtupäike Kuno Kasaku juhendamisel. Üritusel osales ka vallavanem
Raivo Uukkivi.
Nagu ikka hea asjaga - Vaida kooli raamat on tänaseks juba otsas. Kes raamatut
omale koju ei saanud, need võivad seda laenutada Jüri, Lagedi ja Vaida raamatukogust.
Raamatute otsimisel kasutage elektronkataloogi www.lugeja.ee abi.
Reet Raudkepp
Vaida Raamatukogu juhataja
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Mida nägin, tegin kodanikupäeval
Hommik algas vallavalitsuses istungiga,
kus võeti vastu iganädalasi otsuseid. Meie
jaoks korraldati istung päev hiljem. Üldjuhul toimub see teisipäeviti. Saime kuulda
ja näha, kuidas vallavalitsus töötab. Pärast
tunnist otsuste langetamise kuulamist suunati meid erinevatesse ametitesse, kus saime
uurida, kuulata ja küsida vastavalt teemale.
Mina olin ehitusametis. Enno Harmipaik,
laheda jutuga mees, väljendas ennast vabalt,
tegeleb ehitusega (joonised, kavandid, load,
kontroll jne). Ta näitas ühe korterelamu
projekti ja seletas ülevaatlikult jooniseid,
numbreid ja andmeid. Pärast pooletunnist
jutuajamist järgnes volikogu saalis tunnine
loeng kodakondsuse teemal ning pärast seda
kohtumine vallavanemaga, kus rääkisime
vallast kui ka elust. Päev oli väga huvitav,
oleks võinud olla natukene pikem, siis oleks
saanud rohkem küsida ja teada vallavalitsusse töö kohta. Kokkuvõtteks: Vallavalitsus
tegeleb iga päev valla elu korraldamise ja
organiseerimisega, mis pole üldse kerge töö.
See nõuab palju aega, süvenemist ja häid
närve, et teha õigel hetkel õigeid otsuseid.

veelgi rohkem näidata ajaloo ja turismi seisukohalt. Sain rohkelt teada põnevaid asju.
Marleen Hiiekivi
11.H, Jüri Gümnaasium

Mina olin keskkonnainspektori juures. Ta
kirjeldas mulle oma tööülesandeid ja näitas
toimikuid. Tal on õigus trahvida kassidekoerte omanike, kes oma lemmikute järelt
ei korista; õigus trahvida inimesi, kes prügi metsa alla poetavad; õigus peatada auto,
et seda kontrollida jms. Tema töö teeb aga
raskeks vahendite puudumine, näiteks auto
peatamiseks saab ta kasutada ainult saua,

tal ei ole töövormi ega erilise märgistusega
autot, ta ei erine tööd tehes millegi poolest
tavainimesest ega -autoga liiklejast. Tema
tööalased võimed on piiratud meie valla piiriga, väljaspool seda pole tal õigust inimesi
trahvida. Kõigi nende vahendite puudumine
teeb töö tegemise küllaltki keeruliseks. Veel
arutlesime prügi sorteerimise teemal, kuna
uuest aastast hakkame koolis sellega tegelema. Mul oli väga huvitav ja tore päev. Mulle meeldis ka vestlus vallavanemaga, sain
edastada talle koolikaaslaste ideid ja võtta
kuulda tema soovitusi.
Katrin Leppik
11. R, Jüri Gümnaasium

Rasmus Onkel
11.R, Jüri Gümnaasium

Käisin kultuuri- ja haridusametis Kristi ja
Kai juures. Kristi tegeleb kultuuri, turismi ja
valla ajalooga ning Kai lasteaia nimekirjade
koostamise, bussipiletite kogumise, toetuse
blankettide vastuvõtmisega. Tal on palju paberitööd ja uurimist. Kristi see-eest teeb ürituste kutseid, vaatab, kuidas saaks Rae valda

PILDISTA JA VÕIDA AUHINDU!
Aastaid on Rae vallas toimunud fotokonkurss
nüüdseks meie hulgast lahkunud H.-V. Sepperi
eestvedamisel.
Huvi konkursi vastu on olnud suur ning osavõtjaid palju. Parematest töödest on koostatud
igal aastal vallarahvale näitus.
Rae Vallavalitsus on otsustanud seda ilusat
traditsiooni jätkata ning kuulutab välja

fotokonkursi
VALLA FOTO 2008

Konkursist osavõtja peab olema Rae valla kodanik.
Fotode soovitav formaat on 15 X 20 (või suurem).
Fotosid hinnatakse kolmes kategoorias:
loodus, inimene ja vabateema.
Fotod saata või tuua hiljemalt 2008. a detsembri lõpuks Rae Vallavalitsusse.
Foto juurde lisada kategooria, milles soovitakse
osaleda, ning kindlasti autori kontaktandmed.
Parematest töödest koostatakse näitus ning autoreid ootavad auhinnad.
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Seminar „Kas oled valmis?”
V

õtsin osa noorteseminarist “Kas
oled valmis?”, mis toimus Viinistus 31. oktoobril ja 1. novembril. Selles
osalesid eesti ja vene noored. Eesmärk
oli üheskoos käsitleda noorte jaoks olulisi teemasid – haridus, tulevik, suhted,
tervis ja sõltuvused, maailmaparandamine.
Olen osalenud paljudel sellistel üritustel,
kuid pean tõdema, et see oli kõige paremini
korraldatud koolitus, kus ma üldse käinud
olen. Plusse oli palju.
Tore oli ööbimine Viinistu hotellis. See
oli saanud hiljuti euroremondi ja söök oli
seal võrratult hea. Meeldis väga, et meil oli
pidevalt tegevust. Savivoolimisest, pildistamisest kuni töötubadeni oli kõik hästi sisustatud ja lõbus.
Esimene päev oli “Avastamise päev”. Pärast seda, kui olime kõik ennast sisse seadnud, toimus suur tutvumismäng. Juba sealt
sain endale tuttavaid.
Siis oli lõunasöök ja selle järel hakkas töö
pihta.
Meid jaotati kaheksasse meeskonda.
Laagris olid ülekaalus venelased ja ka meie
rühma sattus nendest üks. See oli ainult hea.
Meil oli küll raskusi teineteise mõistmisega,
kuid lõpuks saime ikka sõpradeks ja kõik oli
tore.
Kui meeskonnad olid valmis ja endale
nimed mõelnud, algas töö. Meile anti kolm
ülesannet ja kõik meeskonnad tegid neid
läbisegi. Meie esimene punkt oli minna seminariruumi ja arutada ajalehe negatiivseid
artikleid. See oli päris hariv.
Järgmisena ootas meid õues ees pildistamine. Pidime poole tunni jooksul suutma
fotograafi abiga pildistada kuus fotolavastust. Teemad olid “Tulevik on meie kätes”,
”Issanda loomaaed on kirju”, ”Kõik ühe,
üks kõigi eest”, “Meile meeldib...”(meie valisime, et meile meeldib šokolaad) ja “Energialaks”. Osasid neist oli ikka väga põnev
lavastada.
Kui pildistamine tehtud, ootas meid suures saalis ümarlaud, millel oli alus ja palju savi. Nimelt pidime hakkama voolima
savist, kuidas me kujutame ette Eestimaa
ideaalühiskonda. Lõpuks jõudsid need tööd
ka Viinistu kunstimuuseumisse.
Kui tegus päev läbi sai, ootas meid õhtusöök, veidike vaba aega ning seejärel jätkus
õhtu kollaaži tegemisega. Kollaaži teemaks
oli “Mina viie aasta pärast”. Meile anti ajakirjad, kust pidime välja rebima pilte, mis
tähistaksid seda, kes me tahame olla viie
aasta pärast. Meil paluti kollaažid kodus kas
kuskile ära peita või hoopis seinale panna.
Kui uskuda, võib kollaažil olev unistus ka
tõeks saada.
Pärast toimus meil õhtuprogramm, mille
korraldas trummiperekond Kirss. Igatahes
väga lõbus õhtu oli ja kui kell 12 sai, läksid
kõik tõesti magama, sest päev, mis seljataha
jäi, oli väsitav olnud.

Teine päev oli “Heade mõtete päev”. Kuna
äratus toimus kell kaheksa hommikul, olid
paljud alguses uimased, kuid töö ei andnud
oodata. Kohe hommikul tegi Johanna Helin
meile ettekande teemal “Tänase ühiskonna
väärtused ja nende mõju globaalses võtmes”. Ta rääkis Aafrika arengumaadest ja
sellest, millised probleemid kimbutavad seal
lapsi. Ka näitas ta meile ühte videot, mille
olid Aafrika ja Soome räpparid teinud heategevusest. See rääkis lapssõduritest, kes olid
veel selles eas, et vajasid kodusoojust. Pered
olid need lapsed vaesuse tõttu hüljanud.
Siis tegi meile ettekande Kristjan Pomm,
kes rääkis võimalustest, kuidas olla aktiivne
ja miks.
Edasi jätkus tegevus töötubades, kuhu
me olime ennast eelmisel päeval kirja pannud. Mina ja mu õde olime suhete töötoas.
See oli väga huvitav ja hariv. Saime palju
enda arvamusi avaldada. Töötuba pani meid
mõtlema sõprade, nende jaoks aja leidmise
ja muu sellise peale. Töötoa lõpuks pidime
üheskoos enda lähedase grupiga mõtlema
välja esitluse. Iga töötuba esitles ennast hiljem teistele.
Seminar sai läbi üksteisele sõbrapaela tegemisega. Pidime kõik end järjestama sünnikuupäeva järgi ning kui ring täis sai, kinkis igaüks oma südame pool asuvale isikule
enda meisterdatud sõbrapaela, öeldes selle
juurde head soovid. Siis järgnes lõppsõna ja
kõik asusid koduteele.
Tuju oli koju jõudes väga hea. Nii palju
sain uut ja huvitavat teada ning tuttavate
ringkond suurenes ka kohe märgatavalt.
Sellised üritused muudavad osavõtja paremaks inimeseks. Soovitan soojalt kõigile:
kui võimalus avaneb, tasub niisugusele seminarile minna.
Kätlin Maal,
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane
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Lagedi Põhikooli
8. klass külastas
Tallinna Linnamuuseumi

5. novembril käisime Tallinna Linnamuuseumis. See oli väike muuseum, aga seal oli
palju vaadata. Kõik, mida nägin, oli huvitav.
Olid pildid ajaloolistest inimestest, filmid
vanast Tallinnast, vanad esemed.
Vanu asju oli põnev uurida. Seal oli vanu
särke, millel oli kiri: „Kunagi tuleb Eesti
riik!”, oli ka Eesti NSV hümn. Meelde jäid
vanaaegsed lukud ja võtmed, hästi vana kassaaparaat, kus olid peal rublad ja kopikad,
endisaegsed savinõud, pastlad, kaalud. Apteegikaal oli eriti huvitav, samuti üks nukumaja.
Kõige rohkem meeldis vaadata siiski vanu
särke ja muid riideesemeid.
Janar Läns,
Lagedi Põhikooli 8. klassi õpilane

et joulud kuuleks tulla...�
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Vabaduspargis mängiti
maha näidislahing
Vabadussõjast

Vabaduspargis 29. novembril lavastatud Vabadussõja lahingus osalesid Soome vabatahtlikud, võitlejad ajalooklubist Frontline, Rävala ja
Harju maleva kaitseliitlased ning koolipoisid.

Plahvatasid pommid,
paukusid padrunid,
ümberringi suits ja sõjalärm, kõik oli nagu päris
lahinguväljal.

”Hukkunuid” abistasid
”Punase Risti” esindajad.

Eesti poisid võitlesid ennastohverdavalt.

Vene võitlejad ei jäänud sugugi alla.

Pärast ”verist lahingut” tehti ühispilt ja suunduti rahulikus meeleolus sõdurisuppi ja külmarohtu mekkima.
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Lagedi koolis toimus
traditsiooniline isadepäeva kontsert

Rae Huvialakool tähistas
juubelit

eedel, 7. novembril toimus Lagedi
Põhikoolis traditsiooniline isadepäeva kontsert, mis kestis peaaegu kaks
tundi. Alustati tantsuga, selle järel esinesid mudilas-, poiste- ja lastekoor, ansamblid ning soololauljad. Mängiti klaverit, flööti, kitarri, klarnetit ja trummi.
Kontserdi teise poole sisustas näiteringi rahvas etendusega “Kui nalja ei saa, siis
meie ei mängi”. Selles esinesid eelmistest
etendustest tuntuks saanud Kristen Aigro,
Elis Käsper, Kärt Kütt, Kätlin Maal ja Mariin Virolainen. Õhtu juht oli Sandra Talpas.
Lavakujundus ja õhtu juhi riietus oli alates
ideest kuni teostuseni valminud Kristen Aigro töö tulemusena. Näidendi dekoratsioone aitas valmistada ka lapsevanem Merle
Raud.
Esinemas oli kolmveerand kooliperest.
Laulud õpetas lastele selgeks muusikaõpetaja Silja Tammeleht, teda aitas selle juures
Siiri Koel. Tantsijaid ja näitlejaid juhendas huvijuht Liisi Vesselov, klaverimängu
õpetas Terje Saarem, flöödimängu Natalia
Kostrõkina, trummi ja klarnetit õpiti Kuuno
Kasaku käe all. Helitehnikuna oli abiks vilistlane Karl Kruuk.
Enne ja pärast kontserti oli võimalik osta
kooli lehte Jõgi Jutustab.
Järgnevalt pisut külaliste muljeid isadepäeva kontserdist.
Aadi Potter: “Kontsert oli väga vahva.
Näidend jäi kõige rohkem meelde. Hea lavastus. Lastekoor oli tasemel. Kogu kontsert
oli hästi seotud tervik.”
Tarvo Kaaret: “Väga tore oli kõik. Lapsed olid hästi tublid. Koorilaul on Lagedi
koolis hästi edasi arenenud. Oma tütart oli
hea kuulata.”
Rein Karm: “Lapsed laulsid ja näitlesid mõnuga. Hea, et on juba teist aastat ka
poistekoor. Näidend oli selline huvitavalt
psühholoogiline, hea lõpuga. Näitlemine oli
kõrgemal tasemel, kui koolilaste oma tavaliselt on.”
Merle Raud: “Kontsert oli ilus nagu alati. Super! Kiidan Liisi Vesselovi ja muusikaõpetajat Silja Tammelehte, aga nende kõrval
tervet õpetajate kollektiivi.”
Tatjana Lelov: “Kui viimati siin kontserdil käisin, siis lapsed ei julgenud nõnda
laulda nagu nüüd. Kõik näitlejad olid väga
tublid. Saadi hästi toime mitme üsna erineva
osaga. Hea oli näidendis mänginud tüdrukuid ka laulukooris rõõmsalt laulmas näha.”

15. novembril tähistas Rae Huvialakool piduliku kontsert-aktusega 10. aastapäeva. Jüri Gümnaasiumi laval astusid
üles kooli muusikaosakonna õpilased
ning fuajees sai tutvuda kunstiosakonna
õpilaste ja vilistlaste töödega.
Kontsert oli meeliliigutav ning väga raske
on kellegi etteastet esile tuua. Armsa mulje
jättis õpetaja Kuuno Kasaku juhatusel Mattias Päeske ja Artur Haljaste esitatud trompetipala ”Marss” (H. Kostabi), vahva esituse
andsid lauluansambli hõbehäälsed tütarlapsed Birgit Andrek, Elin Kornav, Kristi Kajasalu, Kertu Laherand, Martha Rattus, Kristin
Sõber ja Mailiis Vosman ja kindlasti ei saa
mainimata jätta Brey Velberki, kes esitas
koos Helena Märtinsoniga Kait Tamra loo
”Oma saar”.
Kontserdi avalöögina soleeris muusikaosakonna neljanda klassi õpilane Riste
Kaaret flöödil, esitades õpetajatega Scarlatti
”Sonaadi” I osa.

R

Esineb poistekoor.

Raivo Kruuk: “Olen ise Lagedi kooli
lõpetanud. Kui mina siin koolis käisin, siis
lapsed nii vabalt ja mõnuga ei esinenud.
Õpetaja käsul tehti küll kõik ära, aga see ei
olnud praegusega võrreldav. Vanasti ei olnud
esinemistes sellist sädet kui nüüd. Nüüd üksi
käsu survel laps esinema ei lähe. Ta peab
seda ise tahtma ja nii on tulemus palju parem. Lapsed naudivad oma esinemist. Rahval on huvi Lagedi kooli kontsertide vastu.
Rahvas ei paista saali äragi mahtuvat.
Sven-Allan Sagris: “Lagedi koolis on
praegu üllatavalt palju musikaalseid lapsi.
Muusikaliste etteastete tase oli kõrge. Näidend esitati igati hästi, kuigi tekst oli päris
raske. Tekkis mõte, et nii andekate lastega
võiks suvel Pirita jõe ääres vabaõhuetenduse
lavastada.”
Meelis Sekk: “Kontsert oli igati vahva. Näiteringi seltskond suutis taas üllatada. Näitlejad mõjusid ühtse meeskonnana.
Muusikalood olid kõik ka toredad. Flöödimängija Riste on suur väärtus. Oma poega
kuulsin esimest korda trummi mängimas.
Tema ja Rasmus mängisid koos omatehtud
lugu ja see oli vahva. Kuuno Kasak on nendega tublit tööd teinud. Lavakujundus oli
hea. Teadustaja oli selge ja kõlava häälega
ning tema kleit sobis lavakujundusega hästi kokku. Kontsert oli tervik. Kriitikat minu
poolt ei tule. Kõik oli positiivne.”
Kai Lasn: “Väga hea kontsert oli. Meeldis, et väga palju lapsi esines. Minuga olid
kaasas kaks inimest, kes polnud varem Lagedi kooli kontserte näinud ega tundnud
ühtki esinejat. Nad olid vaimustuses ja ütlesid, et tahaksid teine kordki vaatama tulla, mida siin tehakse. Näidend pakkus väga
huvi. Näitlejad olid suurepärased. Sai palju
naerda Väga meeldis ka Sandra õhtu juhina.
Ma ei olnudki teda varem laval näinud.”
Mariina Paesalu

Huvitavate ja omanäoliste kavadega esinesid huvialakooli muusikaosakonna liikumis- ja tantsurühmad.
Huvialakoolis omandab haridust palju andekaid noori inimesi, kes loodetavasti tulevikus õpitud erialale truuks jäävad, sest nii
täiustavad nad eesti kultuuri edasi.
Rae Huvialakool on munitsipaalkool, kus
saab õppida pillimängu, tegeleda kujutava
kunsti ning tantsuga. Muusikaosakonnas
kestab põhiõpe seitse aastat, kunstiosakonnas neli aastat. Muusikaosakond lõpetatakse
eksamiga, kunstiosakond lõputööga.
Palju õnne kõigile Rae Huvialakooli õpetajaile, õpilastele ning vilistlastele.
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Isadepäeva vestlusring Vahvad isad tähistasid
Jüri Gümnaasiumis
isadepäeva

7. novembril pidasid Lagedi aleviku ja alevikuga piirnevate külade elanikud õdusat isadepäeva. Nii nagu ikka oli ka seekord ürituse toimumiskohaks Lagedi Põhikooli saal. Üritus algas koolilaste poolt ette valmistatud
kontserdiga. Peolised tänasid laste esinemist tugeva aplausiga. Eelmistel
aastatel oleme isadepäeva peoõhtutele kutsunud ansambli tantsukeerutuseks ja peolisi on rõõmustanud puhvet.
Seekord otsustasime küla aktiiviga hoopis vestlusringi kasuks. Plaanis
oli kutsuda vestlusringi huvitav inimene, kes tutvustab mõnda põnevat elukutset või räägib aktuaalsetel teemadel.
Nõusoleku esinemiseks saime kahelt isikult.
Kui peolised olid kohvi ja koogiga endale sobiva laua leidnud, tutvustasime esimest külalist.
Meile oli külla tulnud Eesti üks vingemaid naisalpiniste Anu Kallavus,
kes meelsasti just lastega ekspeditsioonidel ja matkamas käib.
Sissejuhatus teemasse sai võetud matkaklubi Rajaajaja (muide, Anu on
nimetatud matkaklubi looja) kodulehelt: “Selles mõttes pole suurt vahet,
kas matk toimub linna lähedal võsas või kaugel mägedes - igal pool võib
ennast proovile panna ja sõpru tundma õppida või siis lihtsalt minna, kõndida kilomeetrite kaupa mööda mõnda väikest teerada, läbi vee, pori või
lume, isegi kui sihtkohas polegi midagi erilist - tähtsam on minek. Samuti
on tore sattuda kohtadesse, millest normaalsed inimesed ei teagi, näiteks
igasugused koopad ja käigud. Iga matk viib meid eemale igavast tavalisusest.“
Esitlusest jäi kõlama tõdemus, et lastele matkamine meeldib – see on
neile hea eneseteostamise viis ja võimalus oma võimed proovile panna.
Matkadel lapsed sulanduvad kiiresti ühte meeskonda, ei kuule virisemisttorisemist, peetakse kinni matka alguses kokku lepitud reeglitest.
Esitati ka küsimusi, näiteks kas hõõruvad jalanõud on lahutamatud matkakaaslased ja kui rasked on seljakotid, mis lastel õlgadel, kui matka kestus on mitu nädalat; mis juhtub siis, kui ees laiutab kõrge mägi või sügav
org ning hirm tuleb peale…
Küsimustele vastused käes, täideti uuesti kohvitassid ja asuti kuulama õhtu teist külalist. Meid oli muusikaliselt tulnud rõõmustama Klarika
Tänak. Ta iseloomustas end nelja lapse emana, kellel täitunud eluunistus
saada selgeks pillimäng ja laul, viisid lihtsalt tulevad… Klarika esitas kitarri saatel peolistele enda loodud laule. Kuigi me saime temast teada üsna
vähe, olid kuuldud lood suurepärased.
Üllatuseks pühendas ta oma esinemise viimase laulu meie juubilaridele
pr Riina Noorele ja hr Sven-Allan Sagrisele.

Klarika Tänak esitab enda loodud laule.

Kuulajaskond tänas esinejaid suure aplausiga.
Õhtu jätkus tuttavatega juttu ajades, peo lõpu poole sai ka tantsu keerutatud.
Külalisi teele saates jäid meeldivalt kõrvu kõditama nende kiitused
kontserdil esinenud Lagedi koolilaste aadressil.
Tänan Lagedi Põhikooli, eriti kontserdil esinenud õpilasi ja nende juhendajaid huvijuht Liisi Vesselovi ning muusikaõpetaja Silja Tammelehte,
Lagedi kodukandiklubi aktiivi, Veneküla ja Kopliküla külavanemaid isadepäeva ürituse organiseerimisel.
Ühiselt tõdesime, et klubiõhtu stiilis peoõhtuid võiks edaspidigi korraldada.
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

Isad on väga osavad võistlejad.

“Mul on üks tore isa,” laulsid Jüri Gümnaasiumi ühendikud ja kahendikud, parafraseerides tuntud lastelaulu kooli isadepäeva üritusel,
ning sirutasid ühistantsul oma pöidlad püsti, jätkates: “See isa on
voh nii!”
Õpetajate Anli Vahesalu ja Rita Lauri vedamisel oli kooli esimeste
ja teiste klasside isadepäeva tähistama tulnud üle paarisaja isa, ema
ja lapse. “On ju tore, et kord aastas mõtleme oma armsate isade peale
ja oleme lihtsalt üksteisele olemas,” rõhutas õpetaja Vahesalu oma
avakõnes.
Pärast 1.a klassi avalaulu ja -luuletust alustati soojendusega, kus
igast klassist üks õpilane näitas papadele harjutusi ette. Teatevõistlustel võistlesid aakad aakatega, beekad beekatega, ceekad ceekatega, deekad deekatega ja eekad eekatega ikka nii, et ühes tiimis olid
koos nii lapsed kui nende isad.
Võistluses kasutati kõiki käepäraseid vahendeid, alustades käterättidest ja linadest, lõpetades pallide ja rõngastega. Kui käterätil palli
vedades näitasid isad ja lapsed nutikust, voltides räti kokku nii, et
olenemata võistlejate suurest pikkuse vahest ei olnud pallil võimalustki maha kukkuda, siis linaga laste järelevedamine tekitas palju
rohkem ootamatuid olukordi. Ja muidugi täitus selle peale kogu saal
maast laeni kilgetega! Rõngastega võistlusel näitasid lapsed, et nad
oma isadele hüppamises alla küll ei jää ja pallivõistluses demonstreerisid, lisaks pall põlvede vahel hüppamisele, üksteise võidu väga
vahvaid “pääsukesi” nii isad kui lapsed! Kõikidele osalenud klassidele jagati auhinnaks kommikotid.
Lisaks sportimisle tantsiti koos nii ammutuntud “Mul on üks tore
isa” kui ka legendaarset bugi-vugit. Meeleolu aitasid üleval hoida
liikumisrühma Mixiti poolt esitatud tantsud “Laupäeva õhtul isaga”,
“Tibutants” ja “Pannkoogi lugu”.
Vahva isadepäeva lõpetas 1.d klass:
“Palju õnne, armas isa,
ole ikka vapper, visa.
Kui mind Sinu lapseks loodi,
tahan olla Sinu moodi.”
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

20 • RAE SÕNUMID

TURVALISUS

detsember 2008

Isad Taaramäe lasteaias
Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast
lähtudes lõimitakse lasteaias kõiki õppe-ja kasvatustegevusi. Eesmärk on lapsele tutvustada
ümbritsevat keskkonda ja luua eeldused ühiskonnas edukaks suhtlemiseks ning toimetulekuks. Ümbritseva elu tutvustamine jaguneb
koduloo ja loodusloo teemadeks.
Alles tulime suvepuhkuselt, teretasime lasteaeda, vanu ja uusi sõpru, meenutasime reegleid
rühmas ja tänaval, kui juba suvest saigi sügis.
Sügisel sai vaadeldud loodust, räägitud ilmastikunähtustest, kindlasti ka loomadest-lindudest.
Novembri alguses vaatasime enda sisse, sealt
aga vaatas vastu üks omamoodi lind – hingelind. Kui veelgi sügavamale vaadata ja surnuaialgi ära käia, võisime näha oma juuri – esivanemaid. Nemad jälle tuletasid meile meelde
vanu kombeid ja tavasid. Ega eestlane ennast
ilma mardisanditamiseta jäta – esivanemate
traditsioon. Mardipäevaga langeb aga kokku
isadepäev.
Nii see jätkub aasta ringi, üks teema on teisega seotud. Seda näeb ette nii õppekava, rahvakalender kui ka elu ise. Ikka teemasid kõikidesse õppetegevustesse lõimides.
Taaramäe lasteaias tähistati nii isade- kui ka
mardipäeva lausa lõimitult. Rühmade pidudel
lustisid isad-emad oma lastega, koos mängiti
rahvamänge, küsiti mõistatusi, loeti liisusalme. Tänutäheks ühise mänguõhtu eest kinkisid
lapsed isadele omavalmistatud kaardi, pildi või
lipsu.
Kui tuntud lastelaul väidab, et „Laupäeval
isaga teha võib kõike...“, siis meie veendusime,
et isad on hea tahtmise korral ka argipäevadel
laste päralt. Mitmed rühmad otsustasid kutsuda
laste isad erinevatesse rühmategevustesse. Isade osavõtt oli ootamatult aktiivne.
Kellukese rühma isadepäev algas liikumistunniga. Kaasa võimlesid hoogsalt Oliveri,

Issiga on kõike lõbus koos teha.

Karita ja Kaspari isad. Võistlused hüppepallidel
said suure populaarsuse. Võistlusmängud isade
ja laste vahel tekitasid elevust. Järgmisena õpetas rühmas Karita isa lastele varese voltimist.
Päeva jooksul käisid koos lastega joonistamas
ja lauamänge mängimas Laura, Renet Breti,
Grete, Teppo, Markuse ja Karl-Kennethi isad.
Pihlakese rühma isadepäeva raames esitati
mardikava ja pidu jätkus kogupere spordiüritusena. Õhtujuhtidena konkureerisid Mauri isa
ja liikumisõpetaja Ivi. Isad pandi mõõtu võtma
nii lastega kui ka omavahel. Isade vahel oli
silkamas näha ka emasid ja isegi paar vanaisa.

Vahvaid võistlusi jätkus õhtutundideni ja laste
rõõm oli kirjeldamatu. Järgmisel hommikul ei
pidanud Johann Mattiase isa paljuks tulla lastega kooki tegema. Ühiselt valmistati kolm „vorstikest“ Kirjut Koera ja räägiti maailmaasjadest.
Muuhulgas tuli jutuks, et eilsel spordipeol lendas Johann Mattiase paberlennuk kõige kaugemale. Egas midagi, kook tehtud, käed puhtaks
ja lennukit voltima. Kuulamise-kõnelemise
tegevust tuli korraldama Elisabethi isa, kaasas
raamat „Kenad kombed“. Lapsed kuulasid põnevusega. Kena kombe kohaselt kinkis õpetajahärra Salm raamatu rühmale. Pärast nii tasemel
tegevusi jääb üle nentida, et lasteaedades on
kahetsusväärselt vähe meesõpetajaid( kui neid
üldse veel on).
Pärna rühmas otsustati mardikava jaoks maskid meisterdada ühiselt isadega. Meisterdamas
aga olid nii isad, emad, vanaisad kui ka onud.
Tore! Mardipidu toimus õues, Jüri-Mari taluvaremetel, ehk meie uues kõlakojas. Ilmataat
soosis. Huvitav, et kõik Pärna laste isad olid
juhuslikult taskulambid kaasa võtnud, nii sai ju
aardeotsimist mängida ja mardikommid õhtuses
hoovis üles leida!
Kohe-kohe koputavad Kadrid uksele!
Kirsikese rühma initsiatiivil planeeritakse
minna detsembris metsa, et kuuse ehtimisega
metsaloomadele jõulumeeleolu luua. Koos onu
Kallega on sellest saanud armas traditsioon.
Puu ehitakse porgandite, õunte, sihvkade ja
muu metsaelanikele meelepärasega. Lisaks räägib onu Kalle metsloomade elust ja alati on tal
lastele mõni üllatus varuks.
Nii see lasteaia aastaring veereb. 1. veebruaril veereb 20 aastat täis!
Kristiina Saarik
Taaramäe lasteaia õpetaja

Elisabethi issi õpetas meile kenasid kombeid.
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Jüri noored võistlustantsijad olid edukad maailma
karikavõistluste etapil Tallinnas
E

Robert Veskus partner Kristina Prantsiga
tantsuplatsil.

esti tantsuspordi iga-aastasel tippsündmusel novembri lõpus Saku
Suurhallis toimunud rahvusvahelise
võistlustantsu turniiril Tallinn International Open Cup 2008 osalesid taas
kord edukalt mitmed Jüri Gümnaasiumi
noored.
Täiskasvanute maailma karikaetappide kõrval jagati medalikomplektid 12 erinevas tantsukategoorias: toimusid traditsioonilised ühe
tantsu võistlused Tango ja Rumba Cup ning jagati Eesti karikaetapi punktid nooremates vanusegruppides nii standard- kui ka ladinaameerika
tantsudes.
Jüri Gümnaasiumi kehalise kasvatuse ja tantsuõpetuse õpetaja Oliver Papp, kes alustas uue
partneriga võistlemist alles septembris, saavutas
hinnatava 14. koha ladinaameerika tantsudes
täiskasvanute vanuseklassis.
Täiskasvanute vanuseklassi standardtantsude võistlusest võttis osa Jüri Gümnaasiumi 12.
klassi õpilane Grete Papp koos partner Koit-Georg Petersoniga, kuigi paar kuulub vanuse järgi
veel noorteklassi. Nende parim tulemus 6.-9.
koht tuli Tango Cupilt.
Nooremas vanuseklassis esines väga hästi
Jüri Gümnaasiumi õpilane Robert Veskus koos
partner Kristina Prantsiga, saavutades noorte
16-18-aastaste standardtantsudes finaali 6. koha

otsib oma töökasse kollektiivi

Kas oled teinud miskit head
ja andestanud teiste vead?
Kas oled elanud kui´s soovid
või hinges püsida vaid proovid?

ÕHTUST KORISTAJAT

Täna – kui on rasked ajad,
töötuks jäänud kümned, sajad,
püüa hinges hoida päikest,
siis iga mure muutub väikseks.

Sa süüta küünlad pühal ööl,
ja austa neid kes siis on tööl
ning kui seisad küünlasäras,
mõtle neile, kes on ära.
Sa ole sõpradega koos
kui aastalõpupidu hoos.
Las seisatab aeg selle ööl
kui kell aasta lõppu lööb.

Urmas Põldre
Spordijuht
Jüri Gümnaasium

Rae valla Spordikeskus

On detsember – talvealgus,
kõikjal lumi, jõuluvalgus.
Nüüd aasta lõpus leia aega,
et oma hingeellu kaeda.

Ja kui on kõigil rõõmus meel,
on lihtsam käia sellel teel,
siis jagub armastust ja õnne
kõigile -- täna, homme.

ja noorte ladinaameerika tantsudes 7. koha.
„Üldiselt läks võistlus korda, iga vooruga järjest paremaks,“ kommenteeris Robert Veskus
oma tulemust. „Ladinaameerika tantsudes oleks
tahtnud finaali jõuda, aga eks järgmisel aastal
läheb paremini. Enne võistlust oli eesmärk standardtantsudes poolfinaali jõuda, kuid üllatusena
jõudsime finaali,“ oli Robert rahul.
14-15-aastaste Junior 2-vanuseklassis võistles Jüri Gümnaasiumi õpilane Anabel Aunver
koos partner Mait Rõõmusega, saavutades 60
paari hulgas tubli 23. veerandfinaali koha. Vanuse poolest peaksid nad aga veel Junior 1-vanuseklassis 12-13-aastaste hulgas võistlema.
„Maailmakarikasarja etapp Tallinnas iga aasta novembris on kindlasti üks tantsuspordi tippsündmusi Eestis,“ võttis võistluse kokku Jüri
Gümnaasiumi õpetaja Terje Papp, kelle lapsed
võistlusel edukalt osalesid. „Sel aastal jäi küll
täiskasvanute vanusklassis osalejate arv veidi
tagasihoidlikuks, vaid 50-60 paari vanusklassi
kohta, kuid kui kohal on tipud, siis konkurents
on ikka niisama tihe kui võistlustel, kus võistleb
100 paari ringis,“ lisas ta.

Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik

Rahulikke jõule
ja mõnusat
aast
avahet
ust!

Kairi Kadastik

Jüri Spordihoone kollektiiv

Kandidaadilt ootame:

kiiret kohanemisvõimet,
kohusetundlikkust ja täpsust,
iseseisvust ja head suhtlemisoskust,
rõõmsat meelt ja tervislikku ellusuhtumist.

Omalt poolt pakume:

võimalust asuda tööle kohe,
vahetustega tööd,
head seltskonda,
konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo tel. 622 4238, 622 4247, 521 3893
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POLITSEITEATED
5. novembril kella 6.30 ajal laekus politseile teade, et Rae vallas Peetri külas
Vägeva teel on varastatud sülearvuti.
Varaline kahju 15 000 krooni.
6. novembril kella 16.00 ajal laekus politseile teade, et Rae vallas Jüri alevikus
Aruküla teel pidas valvur kinni 30-aastase meesterahva, kes üritas varastada
vasejäätmeid. Kahtlustatav toimetati
politseiosakonda.

AEROOBIKAFESTIVAL
11.JAANUARIL

13. novembril varastati Rae vallas Peetri
külas Küte teele pargitud autolt 4 rehvi koos velgedega. Kahju on 100 000
krooni.

12.00 – 15.00
JÜRI SPORDIHOONES

25. novembril kella 16.15 ajal varastati Rae vallas Aaviku külas euroalused.
Politsei pidas varguses kahtlustatava
sõiduki kinni ning viis autojuhi, 23-aastase Aleksandri politseiosakonda.

FESTIVALI PILET 75.SOODUSPILET 45.-

15.30

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED

2008. AASTA

PARIMATE SPORTLASTE
AUTASUSTAMINE
LISAINFO TEL 622 4240

Tantsutreeningud!
Poptants – hõlmab endas ragga, street jazzi,

Ragga

hiphopi elemente.
E ja K 19.00 - 20.00 12-16-aastased
E ja K 20.00 - 21.00 täiskasvanud
Rae kultuurikeskuses
Palume ette registreerida: katreke@gmail.com
Info: 51 86 313 Katre Paavo

Õpi tantsima, ole vormis ja tunne sellest rõõmu!

Hiphop
Street Jazz
Poptants

3. novembril toimus põleng Mõigus,
aadressil Juhtme 26.
6. novembril põles Vaida viaduktil
kulu.
7. novembril toimus Peetri külas põleng.
7. novembril abistati Lagedil, aadressil
Betooni 1 kiirabi.
11. novembril toimus ringteel avarii.
12. novembril toimus Lagedil, Jüri teel
põleng.
13. novembril põles Suur-Sõjamäel suvila.
14. novembril põles Suur-Sõjamäel suvila.
15. novembril põles Suur-Sõjamäel suvila.
17. novembril kustutati Jüris järelvalveta lõke.
19. novembril toimus Tartu maanteel
avarii.
22. novembril toimus Lagedil põleng.
23. novembril eemaldati maas olev
elektriliin Jüris, Laste tänaval.
23. novembril eemaldati teel olev puu
Ringteel ja Viljandi maanteel.
24. novembril põles Jüris, Kesk tee 9
auto.
24. novembril põles Järvekülas talu.
25. novembril eemaldati Kurnas, Õlleköögi teel, teel olev puu.
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Jüri Kaubanduskeskuses
avatud kolm uut boksi

REKLAAM

Tervislikud kingid tervisepoest.

- Lemmikloomatarbed sinu lemmikule
- Ehted
- Sukad, sokid kogu perele.

Vitamiinid, toidulisandid, apteegi
kosmeetika ja palju muud tervislikku
kogu perele.
Massaaž (klassikaline-, kupu-, Tai-,
tselluliidimassaaž)

Aruküla tee 29, Jüri, Harjumaa, tel. 607 6464
Avatud E-R 9.30-20.00
L-P 10.00-17.00

Asume: Jüri Kaubanduskeskuses
Aruküla tee 29, Jüri, Harjumaa, tel. 607 6464
Avatud E-R 9.30-20.00
L-P 10.00-17.00

Annan Jüris Ehituse
tänaval üürile 4-toalise
kõigi mugavustega korteri.
Toad on eraldi, korter
osaliselt möbleeritud.
Olemas rõdu ja suured
panipaigad.

HALJASTUS- JA
LUMEKORISTUSTÖÖD
E-post: info@rkmteam.ee
Telefon: 5669 2299

Soome ja Eesti digitaal-TV (ZoomTV) antennide paigaldus ja müük,
digibokside häälestus, SAT-TV
paigaldus, digi-TV vastuvõtuks
antennisüsteemi ümberseadistamine
ühistutes, eramutes, suvilates,
TV-signaali mõõtmine.
Digibokside müük ja häälestus.
Garantii.
Tellimine ja info tel 510 8742.
Kogemustega antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteediline digipilt ja heli.
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Hind kokkuleppel.
Info tel. 5621 8648

Müüa kottidesse (40 l)
pakitud

MARX RMP OÜ

kaminapuid

Hoian Teie
raamatupidamise korras.
Jooksev raamatupidamine
ja aruanded.
Hind kokkuleppel.

(kask, lepp, saar, okaspuu)

ja kottides (25 kg)
ümmargust

puitbriketti
Tellimine tel. 524 4969

Tallinn, Mõigu, tel. 505 1982

MULD
Müüa sõelutud mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku.
Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546

REKLAAM
• SISEVIIMISTLUS  JA  REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne.);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.);
• VÄIKEEHITUS  
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
   SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.

Üldehitus- ja remonttööd
korteritele ja eramutele
elektri- ja santehnilised tööd

Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275

Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.

info@uukren.ee
www.uukren.ee

OÜ VISARI METALLITÖÖD

Tel/fax: 670 6917
GSM: 501 4504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee

• Puhastusteenus (igapäevane koristus,
ehitusjärgne puhastus, akende pesu, põrandate süvapesu jne.)
• Aednikuteenus
• Kojameheteenus
• Muru niitmine ja trimmerdamine
• Haljastustööd
Kontakt: Absint OÜ, tel: 5692 4704
E-mail: kristiine@absint.ee
Koduleht: www.absint.ee
KÜSI PAKKUMIST!

Kale

vi te
e

Põrguvälja tee

Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd

Absint OÜ pakub
alljärgnevaid teenuseid:

Taevavärava tee

Põrguvälja tee

Tartu mnt.

ONNINEN

KALEV

PIPELIFE

Peterburi mnt.

Jüri
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56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
info@uukren.ee
RAE SÕNUMID • 25
www.uukren.ee

ALPTER
GRUPP

TEHNOÜLEVAATUS
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TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

A

VÕL

ABI

Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)

A

VÕL

ABI

Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)
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Detsembrikuu
sünnipäevalapsed
ELFRIEDE TAMMEKIVI
91
ADAMILLA MIKK		
91
ARMILDA KESAMAA
88
MARIA KANGUR		
87
ALEKSANDER LISKE
86
LINDA JÕELA		
85
AIDE VIHOL			
85
ELMAR PEETERSON		
85
MEERI VOOREMÄE		
84
VOLDEMAR PROMAN
84
HILDA GRUNTŠTEINS
83
ELMAR NIINEPUU		
83
LINDA EESSALU		
82
JELIZAVETA IVANOVA
82
VEERA KARPA		
81
NIKOLAI MAŠINISTOV
81
MARIE LISKE			
80
LEIDA TOOMSALU		
80
SVEN- ALLAN SAGRIS
80
ELMAR-VOLDEMAR MOKS 80
EVI JULLINEN		
75
BORIS LANG			
75
LIDIA SÕEROJA		
70
MARIA TARASSENKO
70
AAVO LEMBIT		
70
REINO MALTS		
70
OTU LUHAORG		
70
ELVI KULLAMAA		
65
ANNE-ELISABETH TIIK
65
HELLE KLEMENTI		
65
GALINA SÄREKANNO
65
RAIVO KRÖÖNSTRÖM
65
HELMUT LIIK			
65
TOIVO TILK			
65
JÜRI- AAREND SEPP		
65

Annan üürile 1-toalise korteri Lagedil
Betooni 17-8. Telefon 5392 8612.
Hind 1500 kr. rreklaam@hot.ee
Müüa garaažiboks Jüris Rebase tänaval.
Info tel. 511 2335.
Müüa 4-toaline renoveeritud korter Jüris
Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud, köögis
täispuitmööbel koos tehnikaga. Duširuum
ja WC eraldi, lisaks veel saun. Korteri
juurde kuulub ka keldriboks. Maja ees
suur autoparkla. Majas tegus korteriühistu.
Katus remonditud, välisfassaad osaliselt
soojustatud ja renoveeritud, püstikud
vahetatud. Trepikodadel uued lukustatavad
turvauksed, fonolukk. Võimalik vahetada
1-2-toalise korteri vastu Jüris või selle
lähiümbruses + kompensatsioon.
Info tel. 511 2335.
Soovin üürida või osta garaažiboksi Jüris
Väljaku tänaval. Tel. 5624 2180, Ove
Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,Tel. 666 1355, www.kodukliima.ee
Raamatupidamisteenus meilt,
OÜ Abakus Raamatupidamine.
Uuri lisaks: WWW.abakusrmp.ee,
info@abakusrmp.ee, tel. 508 3321.

Rae Vallavalitsuses novembrikuus
registreeritud sünnid:

Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Telefon 502 9075.
Koostan elamute ja abihoonete arh.
ehituslikke projekte.
tiina@cmv.ee tel. 523 8412.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid.
Hinnad kokkuleppel.
Tel. 5663 3062, crabbar@gmail.com

Rae Vallavalitsuses
novembrikuus
registreeritud surmad:

Raivo Metspalu
Aime Kaljurand
Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.
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- arvutite ja lisade müük
- arvutite hooldus ja kojukutsed
- bürootehnika müük ja hooldus
- tindid, lindid, toonerid
- toonerikassettide täitmine
- kontoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6012120 / 5255363

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R 9-19
Tel: 62 16 112 , E-post: pood@jbt.ee
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