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Rae valla ametlik väljaanne

Juba 16. korda tähistati Rae
vallas laulu- ja tantsupidu
R

eedel, 30. mail toimus Lehmja
tammikus suurejooneline laulu- ja
tantsupidu Jüri klunker.
Klunkeri pidamise traditsioon sai alguse Taaramäe lasteaia korraldatud kiigepidudest, kus
õpetati lastele folkloorseid tantse, laulumänge
ja laule. Alates 1993. aastast tekkis lastele mõeldud õpetliku mängupäeva juurde ka pidulikum
olemus ning üritus sai endale koondnimetuse
„murumängud“.
Soov täpsemalt teada saada vanasti Jüris tantsitud tantsudest ja kommetest viis Jüri klunkeri
ühe algatajatest, Linda Pihu, folkorist Kristjan
Toropi juurde, kus ürikutega tutvudes selgus, et
vanasti olla Rae vallas nimetatud noorte pidutsemisi tantsu ja lauluga klunkeriks. Nii sai „murumängude“ nime kandnud peost 1995. aastal
klunker.
Ühine laulu- ja tantsupidu on iga aastaga laienenud ning esinemislusti on pakkunud mitmed
külalisesinejad.
Tänavune klunker algas võimsa ühislauluga, koorijuht Rutt Ridbecki juhatusel esitasid

„Lustilugu“ esitavad Jüri Gümnaasiumi noorterühm,
6. klassi tantsurühm ja segarühm Sukad & Tagi .

ühendkoorid „Eesti muld ja eesti süda” (R. Rannap, L. Koidula),
solistiks vastne Rae Huvialakooli muusikaosakonna lõpetanud
Brey Velberk.
Seejärel esitas segarühm Sukad & Tagi kauni tantsuetenduse
„Meie lugu“ (M. Saar, O. Ehala, J. Tätte).
Pealtvaatajaile tõi naeratuse huulile lasteaedade ja algklasside
laste rahvatantsurühmade esitatud „Väravamäng“.
Vahva oli ka naisrühmade Jüri Marid ja Loolill esitatud tants
„Kevadine päevakäänak“ (M. Orav, rahvam.).
Laule ja tantse kokku põimivad vahelugemised esitas Irene
Pukk.
Peo lõppedes tänas vallavalitsus klunkeri korraldajaid, koorijuhte
ning rahvatantsurühmade juhendajaid.
(Järg lk. 2)
Naerusuised tantsulapsed tõid naeratuse huulile ka pealtvaatajatel.

 • RAE SÕNUMID

UUDISED

juuni 2008

(Algus lk. 1)
Esinesid:
Külalised: Naisrühm Loolill, segarühm Tontar;
Rae Kultuurikeskus: Naisrühm
Jüri Marid, segarühm Sukad &
Tagi, tantsurühm Lustilised, Jüri
segakoor, Jüri perekoor;
Jüri Gümnaasiumi 1. ja 2. klasside tantsulapsed, 3. klassi tantsurühm, 6. klassi tantsurühm ja noorterühm, mudilaskoor, lastekoor,
vilistlaskoor, õpetajate kapell;
Rae Huvialakooli 6. klassi rahvatantsurühm;
Lagedi kooli mudilas-, laste- ja
poistekoor, Lagedi laulukoor;
Tõrukese ja Taaramäe lasteaedade tantsulapsed.
Klunkeri korraldamisele aitasid
kaasa:
Linda Pihu, Rutt Ridbeck,
Kristi Toomra, Hairi Laurand,
Silja Tammeleht, Erika Põlendik,
Paul Mürkhain, Maria Tiro, Siiri
Laid, Maiu Aadli, Tiina Malkov,
Kuuno Kasak, Taimi Sooma, Epp
Puström, Kristiina Saarik, Tuulike
Seljamaa, Külli Lepland, Kersti
Peterson, Irene Pukk, Madis Võrklaev, Eventech OÜ, Vallaasutus
Vaheko, Rae Hooldekodu, Rae
Vallavalitsus, A-Telgirent, MB
Show Services OÜ ja Rae Kultuurikeskus.

Täname esinejaid
korraldajaid!

Ühendkoore juhendab Kristi Toomra

Ühendkoore juhendab Kristi Toomra.

ja

Õpetajate kapell esitab
hoogsat „Lustilugu“.

Naisrühmade esitatud
„Päevakäänak“ oli
meeliülendav elamus.
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Leader programm ja selle võimalused
E

esti maapiirkonna omavalitsusüksused on juba rohkem kui 95% liitunud
kohalikeks tegevusgruppideks, et anda oma
piirkonnale võimalus osaleda Leader programmis ja selle kaudu tuua toetusi oma
piirkonda. Seni on veel Leader programmi
võimalustega liitumata piirkondadest, mis
enamuses asuvad Harjumaa, on Rae, Jõelähtme ja Viimsi vald alustanud läbirääkimisi, et ühiselt moodustada koos kohalike
erasektori partneritega vajalik MTÜ e kohalik tegevusgrupp, mille kaudu saab piirkonda tuua ka selle toetusskeemi toetusi.
Mis programm see Leader on?
Leader on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991. aastast ja on läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja
Leader+. Lühend „LEADER” on tegelikult akronüüm prantsuse keelsest: Liaison Entre Action
de Developpement de l’Economie Rurale, mis
tõlkes tähendab: „Seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel”. Tänaseks on see
lühend saanud omaette terminiks ja läinud kõnekeelde ehk üle on mindud kirjapildile „Leader”.
Leader programmi idee edukuse aluseks on
see, et maapiirkondadele antakse kohapeal võimalus otsustada toetuste jaotamine omal äranägemisel. Piirkonna inimesed ise koostavad
arengustrateegia ning asuvad seda ellu viima,
kuulutades välja projektikonkursid. Toetuste
jaotamise põhisuundade ja konkreetsete projektide valik peab toimuma erinevate sektorite
osalusel ehk partnerluse printsiibil. Selliseid
partnerlusi nimetatakse kohalikeks tegevusgruppideks, mis oma vormilt on mittetulundusühingud, kus otsuseid tegevate organite hulgas
(juhatus, projektikomisjon) peab kuuluma lisaks omavalitsuste esindajatele ka ettevõtjate
ja kohalike ühenduste esindajad. Kusjuures
otsuste tegemisel peab omavalitsuste esindajate osakaal olema alla poole otsustajate arvust.
Projektide toetamine põhineb koostatud piirkonna arengustrateegial, kasutavad kohalikku
toorainet, toetavad piirkonna traditsioone ja on
seejuures uuenduslikud.
Kohalikud tegevusgrupid.
Tänaseks on Eestis 24 kohalikku tege-

Koolide lõpuaktused:
Jüri Gümnaasium
IX klasside lõpuaktus 20. juuni kell 17.00
XII klasside lõpuaktus 21. juuni kell 14.00
Lagedi Põhikool

vusgruppi. Eelneva partnerluse kogemusega
piirkonnad, Põlva-, Valga- ja Võru partnerluskogud, said taotleda strateegia “Integreeritud
maapiirkonna arengustrateegia” toetust. Ülejäänud 21 piirkonda said toetust, mille nimeks
on ”Oskuste Omandamine” ja mille käigus
koostati strateegia ja arendati välja kohalikku
tegevusgruppi.
Kindlasti võib nimetada uut huvitavat ja
positiivset sünergiat, mis on maapiirkonnas
tekkinud. Strateegia ettevalmistamiseks tuleb
koostööd teha erinevate sektorite vahel ja ka
naabervaldadega. Leida ühisosad ja vajadused
strateegia jaoks, et kindlasse suunda vahendeid
suunates tuleks ka loodetud tulemus. Kuna strateegia aruteludega on tegeletud juba üle aasta
on tekkinud palju häid suhteid sama piirkonna
inimeste vahel. Huvitavad ideed ja koostööd on
sündinud ainuüksi sellest. Leader õppimise osa
juurde on kuulunud ka õppereisid nii teistesse
EL maadesse kui ka Eesti piires.
Kuidas jaotuvad vahendid piirkondadesse?
Kohaliku tegevusgrupi piirkonnas toetusteks
jaotatav summa oleneb kolmest põhikomponendist: sotsiaalmajanduslikud näitajad, baasrahastus ja piirkonna arengustrateegia hindamise
tulemus. Igasse piirkonda tuleb toetusteks oluline summa. Eesti riik on otsustanud selle skeemi
kaudu jagada koguni 10% Eesti maaelu arengukava 2007–2013 eelarvest. See on 1,34 miljardit krooni, mis teeb keskmiselt aastas üle 200
miljoni Leader-telje kaudu jaotatavaid toetusi.
Ligi 94% omavalitsustest ja üle 40 000 km2 on
liitunud kohalike tegevusgruppidega. Loodetavasti liituvad ka seni liitumata vallad, muidu
puudub sealsetel elanikel Leader’ile ligipääs.
Taotluste vastuvõtt kohalikelt huvilistelt.
Alates 2009. aastast võib oodata piirkondlikke taotluste vastuvõttu juba kohalike tegevusgruppide büroodes. Taotlejateks võivad olla
nii mittetulundusühingud, ettevõtjad kui vallad
ise. Leader meetmega pannakse paika toetuste
piirmäärad, kuid siin võib kohalik tegevusgrupp
teha kitsendusi piirmäärade ja –summade osas.
Kohaliku tegevusgrupi vastav otsustuskogu
otsustab, kas taotlus vastab piirkonna priori-

IX klasside lõpuaktus 18. juuni kell 18.00

AVE BREMSE,
Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku osakonna
spetsialist

Aktiivsed ja vallaelu parendamisest huvitatud ettevõtjad, kõik teie arvamused, ettepanekud ning tugi Leader programmiga
liitumiseks on teretulnud.
Rae Vallavalitsus

Jüri kiriku uuele katusele tornitipu paigaldamine ja torniristi ning muna pühitsemise tseremoonia leiab aset 22. juunil kell 11.00.
Samas tutvustatakse tornimunast
leitud, sinna 1990. aastal paigaldatud
silindri sisu ning antakse teavet ka
sellele eelnenud ca 120 aastat tagasi
paigaldatud silindri kohta.

IX klasside lõpuaktus 18. juuni kell 13.00
Vaida Põhikool

teetidele ja kas seda rahastatakse. Kui otsus on
positiivne, edastatakse projekti taotlus PRIA-le,
kus toimub ainult abikõlblikkuse kontroll, kuid
sisuküsimustesse ei sekkuta.
Mis teemadel, millises järjekorras ja keda oodatakse taotlema – seda peab huviline välja uurima juba oma piirkonna kohaliku tegevusgrupi
büroost.
Maaeluvõrgustiku üksus
Maamajanduse Infokeskuse juurde Jänedal
on loodud uus osakond: maaeluvõrgustiku osakond, kelle ülesandeks on olla tugistruktuuriks
nii Leader kohalikele tegevusgruppidele kui ka
teistele maaelu arengukava 2007– 2013 meetmetest kasusaajatele. Selliseid üksuseid peavad
looma kõik liikmesriigid ja nad peavad oma töö
käivitama 2008. aasta lõpuks. Informatsiooni
kohalike tegevusgruppide kohta ja linke nende
kodulehekülgedele leiab meie kodulehelt www.
maainfo.ee .

Tulge kõik osa saama sellest ajaloolisest sündmusest!
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Valmimas on Õie lasteaed
Jüris, Ristiku ja Võsa tänavate ristumiskohas
on Õie lasteaed veel ehitusjärgus, kuid ehitustempot vaadates muutub aina tõenäolisemaks,
et ehitustööd lõppevad augusti lõpus. Selleks,
et alustada niipea kui võimalik laste vastuvõttu, tuleb peale hoone valmisoleku tagada ka
valmisolek töökorralduseks. See tähendab uue
lasteaia meeskonna loomist ja koostöö alustamist
lasteaiakohta ootavate lapsevanematega.
Paljudele lapsevanematele on veel ebaselge, millisesse aleviku lasteaeda on nende laps koha saanud. Rae valla kodulehel olev lasteaedade üldjärjekord on nüüd vaja esitada lasteaedade kaupa ja tutvustada valikut neile,
kes on esitanud lasteaiakoha taotluse mitmesse lasteaeda.
Suvepuhkuse ajal oleks tõesti tervislikum meil kõigil arvutitest eemale
hoida, kuid hilisemate segaduste vältimiseks on vajalik jälgida informatsiooni ning täpsustada oma soov lapse lasteaeda tulekuks. Mõnel avaldusel
märgitud kontaktandmetel on võimatu ühendust saada ja nii võib kaotada koha järjekorras. Õie lasteaial ei ole veel vastuvõtukabinetti, telefoni
ega meiliaadressi ning seni vahendatakse teateid valla teiste infoallikate
kaudu. Personali leidmiseks avaldatud kuulutuste järgi on juba esimesed
CV-d laekunud noortelt lasteaedade õpetajatelt, kuid uus lasteaed vajab
nõuetekohase kvalifikatsiooniga pedagooge veel. Õie lasteaed otsib ka
majanduspersonali ning selleks, et tööotsijad aimu saaks eesootavatest
tööülesannetest, on kavas tutvustada ametijuhendite kirjeldusi lasteaia kodulehel, mis on juba koostamisel. Kavandatava kodulehe veebiaadressiks
saab www.6ie.edu.ee ning teateid ja avaldusi võib saata e-posti kaudu Eda.
Murd@6ie.edu.ee
Õie lasteaia juhataja tööleping sõlmitakse 1.juulil ja personali töölevõtmise aeg on kavandatud augusti keskele. Kõigepealt ootavad ees uue lasteaia käivitamisega seotud ülesanded ja tuleb kujundada lastele turvaline
ning eakohaseks arenguks vajalik keskkond. Tutvustamist, analüüsi ja kinnitamist õppenõukogu ning hoolekogu poolt vajavad uue lasteaia töö- ja
õppekorralduse projektid. Õie lasteaias ei ole veel võimalik toetuda pikaaegsele ühisele töökogemusele ega aastate jooksul täienenud materiaalsele baasile kuid siin on kõik uus ja uudsete ülesannetega toimetulek on
omamoodi põnev väljakutse. Esimesed lapsed kes Õie lasteaeda tulevad
on vaid 2-4 aastased keda ootavad samuti ees uued pingutused iseseisvaks
toimetulekuks. Vaid personali ja lapsevanematevaheline üksmeelne koostöösoov toetab laste arenguvajadusi. Seetõttu sobib Õie lasteaia motoks
väga hästi: algus võib olla raske kuid peab olema huvitav.
Õie lasteaia logo asendab kavandataval kodulehel Rae valla sümboolikaga (tammelehed) ja moto sõnumit peegeldav õiekujuline algaja arvutijoonistus.
Õie lasteaia projekti kaasaegset ning avarat ruumilahendust vaadates
võib uskuda, et siis saab olema hea nii lastel kui ka töötajatel. Mugavast ja
kenast majast olulisem on kindlasti aga see, et inimesed, kes siia tööle tulevad on algatusvõimelised ja töökad ning hoolivad lastest ja ka üksteisest.
Koostööavaldusi ootama jäädes,
Eda Murd

• Seoses teetöödega suletakse Jüri – Aruküla tee
osaliselt
• Seoses teetöödega ning Pirita jõe ja Vaskjala-Ülemiste kanali sildade kapitaalremondiga Aruküla
teel, on liiklus häiritud Jüri – Aruküla teel 0,1km
kuni 5,1 km, Pajupea ristmikuni.
• Alates 09.06 kuni 15.10.2008 on suletud Jüri
– Aruküla teel 0,3 km kuni 1,1 km ja 2,6 km kuni
5,1 km.
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Harjumäe Vabadussamba kivi Lagedile
Harjumäele kogunesid kolmapäeval 28. mail 2008. aastal Tallinna
Linnavalitsuse, Kaitseministeeriumi ja Sihtasutuse Vabaduse Monument esindajad. Peetakse ajakohaseid kõnesi ja lauldakse isamaalisi
laule. Kohal oli ka filmitegijad, jäädvustamas kivi üleandmist Eesti
ajalukku. Kell 12.30 andsid Tallinna Linnavalitsuse esindajad kivi üle
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhatajale Johannes Tõrsile. Kohal
viibisid riigikogu liikmed Tarmo Kõuts ja päevakohase kõne pidas riigikogu liige Urmas Reinsalu. Kell 15.00 anti kivi üle pidulikult Lagedil Vabaduse pargis vallavanem hr Raivo Uukkivile. Vallavanem pidas
tänukõne. Kohal viibisid sõjaveteranid, Kaitseministeeriumi esindajad
ja Kose koolilapsed.
Ilus, suur, ligi kuue tonnine kaaluv kivi on leidnud omale koha tammede allee lõpus, mis on tänaseks lilledega ümbritsetud.
Kivi paigaldati Harjumäele 29. oktoobril 2005. aastal tolleaegse
Tallinna linnapea Tõnis Paltsi poolt.
Ilusat suve algust!
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja

Rae valla aukodanik Sven-Allan Sagris, Rae vallavanem Raivo
Uukkivi ning Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja ja Rae
valla aukosanik Johannes Tõrs, taustaks Vabadussamba kivi
transportinud veok.
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Jaanituled külades
Vaida aleviku
Jaanituli toimub 21. juunil algusega kell 20.00 Vaida aleviku jaanituleplatsil.

Vaidasoo küla

Lagedi alevikus Jaanituli
ratsaspordi- ja kiigeplatsil
23. juuni, kell 20.00
Tule süütame 21.00

jaanituli toimub 21. juunil Tõnuhansu heinamaal, lõke süüdatakse kell 20.45.

Seli küla
jaanituli toimub 21. juunil algusega kell 21.00 Seli küla lõkkeplatsil.

Pildiküla
Jaanituli toimub 22. juunil algusega kell 20.00 Pildiküla mänguväljakul.

Veskitaguse küla
jaanituli toimub 22. juunil algusega kell 20.00 poolsaarel Pirita jõekäärus.

Patika küla
jaanituli toimub 23. juunil algusega kell 20.00 Vainumäe talu koplis.

Urvaste küla
jaanituli toimub 23. juunil algusega kell 19.00 ja tule süütamisega kell 21.00
Urvaste külaplatsil.

Kurna küla
jaanituli toimub 23. juunil algusega kell 19.00 restorani Üksiku Rüütli
sisehoovis.

Rae küla
jaanituli toimub 23. juunil algusega kell 20.00 Rae külaplatsil.
Teiste külade jaanitulede toimumisaeg on lehe trükkimineku ajaks veel
täpsustamata, kuid info võib leida veebilehelt www.rae.ee

22. juunil
Lehmja tammikus

9.00 Jaanipäeva laat
Rae Hooldekodu ees oleval platsil

Tantsuks mängib ansambel
“Väike Mees”
Meelelahutuslikud mängud
Ponisõit
Puhvet
Pidu kestab 02.00- ni
Lagedi eestseisus 5340 6006
Jüri Gümnaasium võtab
alates 1.septembrist 2008 tööle

koka ja söökla abitöölise.
Täpsem info telefonidel 622 4200, 520 9592
ja kooli kodulehelt www.jyri.edu.ee.

19.00 Jaaniõhtu
Esinevad Rae valla isetegevuslased, võistlused
peredele
Lastele sõit elektriautodel, batuut, ponisõit.
Grillitelk, suhkruvatt, jäätis jpm.

21.00 Jaanitule süütamine
21.15 Mängib

ansambel PROMINENT

12.00 Jaanipäeva avamine

Lastele sõit elektriautodel, batuut, ponisõit.
Lastega mängib TRIIBU
Grillitelk, suhkruvatt, jäätis jpm.
Kasulikke näpunäiteid ja
maitseelamusi grillimeistrilt

22.00 Võistlused tugevatele meestele
22.20 – 01.00 Ansambel PROMINENT
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“Hea une” madratsite tootmine kolib pealinnast Jüri Tehnoparki

S

leepwell kaubamärgi tootjafirma Hilding Baltic Eesti AS plaanib käesoleva
aasta lõpuks tootmispinna laiendamise eesmärgil üle kolida Jüri Tehnoparki.
Hilding Baltic Eesti AS alustas tegevust 1997. aastal ning ettevõtte tegevusteks on madratsite ja madratsi katete tootmine.
Hilding Baltic tegevjuhi Janek Haud’i sõnul läheb
ettevõttel vaatamata riigis valitsevast majanduslangusest hästi ja seetõttu on praeguste tootmisruumide
vahetamine suuremate vastu hädavajalik. ”Majanduslangus on meie ettevõtte jaoks olukorra isegi paremaks teinud, sest tööturul on rohkem inimesi, kes
on huvitatud meile tööletulemisest,” räägib Haud.
Preagustest, kokku 9000 m2 suuruste pindadega
tootmishoonetest väljakolimise esimene etapp leiab
aset juba suve lõpul. Uutes ruumides, asutakse tootma 15 000 m2 suurusel pinnal.
Tootmise laiendamine toob kaasa ka ca 60 uut töökohta. ”Karta on, et Rae valda kolimisega, lahkuvad
meilt ka mõned töötajad, kellel töölesõit liialt kaugeks osutub. Oleme siiani pakkunud oma töötajaile
võimalust neid bussidega tööle ja koju transportida
ning pakume seda võimalust ka edaspidi, kuid marsruut muutub ja Rae vallast väga kaugel asuvad kohad
jäävad marsruudilt välja,” tõdeb Haud.
Janek Haud usub, et loodavate uute ja kolimise
tõttu lahkuvate töötajate töökohtade täitmiseks leiab
ettevõte tootmises töötamisest huvitatud inimesed
Rae vallast.
Kaasaegse tootmistehnika ja efektiivse inimressursi kasutusega kiiresti arenevas ettevõttes töötab hetkel
190 inimest. Ettevõtte tehastest väljub nädalas keskmiselt 20 000 madratsikatet ning kuus üle 1000 madratsi. Suuremad kliendid Eestis on mööblikauplused
Aatrium, Living.ee, Tallinna Mööblimaja ja Münt.
Hilding Baltic Eesti AS on Londoni investeerimispankuritele kuuluva Hilding Anders Grupi tütarfirma
Hilding Baltic esindus Eestis. Hilding Anders Grupp
on Euroopas ja Aasias juhtiv voodi- ja madratsitootja.

Hilding Baltic tegevjuht Janek Haud veel vanas tootmishoones.

Hilding Baltic´u uus tootmishoone saab olema selline.

Jürisse kerkib Itella Logisticsi
logistikakeskus
Itella Logistics (endise nimega Soome Post)
ehitab Jüri Tehnoparki 16 000 ruutmeetrise 26
laadimissillaga logistikakeskuse.
2009. aasta veebruaris valmiva keskuse pidulik nurgakivi asetamise tseremoonia toimus 3.
juunil. Nurgakivi asetasid Itella Logisticsi tegevjuht Risto Merisalu, Merko Ehituse juhatuse
esimees Tõnu Toomik, Merko Ehituse tulevane
juhatuse esimees Tiit Roben, Tallinna Kaubamaja ostudirektor Andres Käär ja Rae vallavanem Raivo Uukkivi.
Itella Logisticsi tegevjuht Risto Merisalu sõnul investeerib emaettevõte Itella Corporation
uude keskusse tegevuse laiendamiseks Eestis.
“Näeme siinsel turul logistikateenusele korralikku kasvupotentsiaali,” kinnitab Merisalu.
“Eesti ettevõtete seas on üha enam juurdumas kompleksse logistikateenuse
sisse ostmine. Logistikaga tegelemine jäetakse spetsialistidele,” lisab ta.
Itella Logistics tegeleb täna peamiselt tarbekaupade, tekstiilitoodete, elektroonika ja

kosmeetika transpordi, ladustamise, komplekteerimise ja kõige sinna juurde kuuluvate lisateenustega.
Uue logistikakeskuse ehitab Merko Ehitus.
Itella Grupp (endise nimega Soome Post) on
logistikaettevõte, mis pakub nii informatsiooni kui ka füüsiliste kaupade logistikateenust.
Grupp tegutseb üheksas Põhja-Euroopa riigis,
pakkudes Soomes lõpptarbijaile teenust kaubamärgi Posti all ning rahvusvaheliselt korporatiivklientidele kaubamärgi Itella all. Grupp
annab tööd 25 000 inimesele.

Nurgakivi panekuga on ametis vallavanem ja Merko Ehituse juhatuse esimees
Tõnu Toomik.
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Rae valla Spordikeskus
otsib oma töökasse kollektiivi

ÕHTUST KORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik

Kandidaadilt ootame:
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Rae vald finantseerib riigitee
valgustuse ja kergliiklustee
rajamist
Rae vallavanem Raivo Uukkivi ja AS Tallinna Teed juhatuse liige Alo
-Lembit Kippar allkirjastasid 5. juunil lepingu, millega Rae vald võtab
enda kanda Aruküla tee kergliiklustee ja valgustuse rajamise. Aruküla tee
remondi üldmaksumus on 55, 6 miljonit krooni, millest 13 miljonit krooni
läheb maksma tänapäevastele normidele vastav kergliiklustee ja valgustus,
mille finantseerib vald.
Aruküla tee kui riigimaantee remondi finantseerimise kohustus peaks
lasuma Maanteeametil, kuid riigi plaan Aruküla tee remonti vahendite
puudumisel mitte ette võtta, ajendas valda teeremonti toetama.
Aruküla tee remont peaks valmima juba käesoleva aasta lõpuks, haljastustöödega planeeritakse lõpule jõuda 1. juuniks 2009. a.

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 telefonil 622 4238 või 622 4247

Rae vallavanem Raivo Uukkivi ja Tallinna Teede AS juhatuse liige
Alo-Lembit Kippar.

ELVESO peab ajaga sammu
M

öödunud aastal lükati Rae vallas
käima mitmeid ehitus- ja arendusprojekte. Täna võime tõdeda, et valla
elektri-, vee- ja soojusettevõte ELVESO on
nende kiirete arengutega sammu pidanud.
Ning hoolimata üldise majanduskeskkonna
arengutempo tuntavast pidurdumisest vaatab ELVESO optimistlikult ka käesoleva ning
järgmise aasta arengukavadele.
Alljärgnevalt annan vallaelanikele ülevaate
ELVESO kolme põhivaldkonna arengutest ning
plaanidest.
ELEKTRI valdkonnas kasvas meie möödunud
aasta energiamüük võrreldes 2006. aastaga ligi 21
protsenti. Kõige enam mõjutasid elektrienergia
tarbimise kasvu uute ettevõtete lisandumine (nt
AS UVIC) või laiendamine (nt. Edu kauplus, Taaramäe lasteaia juurdeehitus). Aga ka uute eratarbijate lisandumine - näiteks Väljaku elamukvartalis
4 korruselamu kasutusele võtmine.
ELVESO investeeris 2007. aastal uute alajaamade, trafode, toiteliinide, transiit- ja liitumiskilpide paigaldamisse veidi üle 700 tuhande
krooni. Heameel on märkida, et klientide poolt
elektriteenuste kohta ühtegi kaebust ei esitatud.
VEE valdkonnas toimus möödunud aasta
alguses ELVESOs struktuurimuutus, mille kohaselt moodustati eraldi vee ja kanalisatsiooni
teenistused. Rae valla kõigis kuues suuremas
piirkonnas – Assakul, Peeteri külas, Kodalas,
Lagedil, Vaidas ja Jüris – jätkasime uute trasside
ja veepumlate ehitust. Nii Assaku kui Kodala
piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid ühenda-

takse perspektiivis Tallinna veevärgiga. Peetri
piirkonnas ehitab ELVESO arendajate poolt rajamata jäänud survetõstepumplaid – möödunud
aastal rajasime olukorra leevendamiseks Sarrusele ajutise pumpla. Ülejäänud piirkondades jätkub etapiviisiliselt 1960-80ndatel rajatud malmja terastorude remonditööd ning veeavariide
vähendamine sagedusmuundurite lisamisega.
2007. aastal rekonstrueeriti Jüri reoveepuhasti ning Vaida reoveepuhastis vahetati välja
aeratsioonisüsteemi, millega parandati oluliselt
puhastusprotsessi. Tulevikuperspektiivis on likvideerida Lagedi reoveepuhasti ning suunata
sealt reovesi Loole. Tänavu valmib ka Kodala
reovee ülepumpla, mis suunab sealse reovee
läbi Peetri küla Tallinna reoveepuhastisse.
SOOJUSE valdkonnas toimus möödunud
aastal Vaida katlamaja automatiseerimine ning
Jüri kaugkütte piirkonnas uue gaasikatlamaja
avamine koostöös AS-ga Fortum Termest ning
mitmete soojustrasside renoveerimine. Nimetatud muudatused vähendasid oluliselt soojusenergia kadusid. Võrreldes 2006. aastaga suurenes soojusenergia müügimaht 11,5 protsenti.
Ka tänavu toimuvad suuremad küttetorustike
ehitused Jüri piirkonnas nimg jätkuvad renoveerimistööd Vaidas.
Kokkuvõttes võib tõdeda, et Rae valla elanike ja
ettevõtjatele vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel ning elektri ja soojusenergiaga varustamisel
on ELVESO olnud edukas ja jätkusuutlik.
Toomas Heinaru,
AS ELVESO juhatuse esimees
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Arengukavade koostamise
koolitus on lõppenud

Vaidasoo küla rahvas koos ringsõidust osavõtjatega.

M

aikuus jõudis lõpule eelmise
aasta detsembris alustatud külaja alevikevanemate arengukavade koostamise koolitus. Koos käidi kord kuus,
iga kuu teisel laupäeval. Koolitusruumiga võõrustas Jüri Gümnaasium, selle
eest kõigi osalejate tänu, direktor Maria
Tiro, mugav oli. Lõunasöögi eest kandis
hoolt kohvik „Kahvel“. Neilegi osalejate
tänud, maitsvate ja soodsate hindadega
lõunasöökide eest.
Andmaks projektile laiemat, maakondlikku
mõõtu oli koolitusele kaasatud peale oma valla
küla- ja alevikeliidrite ka küla- ja alevikeliidreid Viimsi ning Kiili vallast. Eelmise aasta
detsembris registreerus koolitusele 30 osalejat.
Rae vallast 15 osalejat, neist 12 küla- ja alevikuvanemat ja kolm küla või aleviku eestseisuste
liiget. Viimsi vallast 12 osalejat, neist 11 külaja alevikuvanemat ning üks vallaametnik. Kiili
vallast kolm külaseltside juhatuse liiget. Koos
kevade tuleku ja lume sulamisega haihtus kogu
Viimsi valla esindus ja koolituse lõpetamiseni
ei jõudnud neist ühtegi. See eest tuli Rae vallast
koolituse käigus juurde kolm värsket külavanemat: Jaanus Tõnisson Soodevahe külast, Olev
Raid Tuulevälja külast ja Herve Pani Pajupea
külast. Nii oligi lõpetajaid Rae vallast 18 ja Kiili

vallast kolm külaliikumisaktivisti.
Teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arengukava koostamiseks jagas Geomedia OÜ lektor,
oma ala parimaid asjatundjaid, Rivo Noorkõiv.
Tema taktikepi all ammutati teadmisi arengukava koostamise korraldamiseks, küla või aleviku olukorra kaardistamiseks , SWOT analüüsi
koostamiseks, arengueesmärkide ja tulevikupildi
ehk visiooni loomiseks ning tegevuskava koostamiseks. Peale igat loengutsüklit (päeva) said
koolitusel osalejat kodutööd. Vajalikke näpunäiteid kodutööde koostamisel jagas lektori kõrval
ka koolitusprojekti juht. Kodutöödest kujuneski
koolituse lõpuks kokku küla või aleviku arengukava. See oli koolituse peamine eesmärk.
Eriti sisutihedaks ja huvitavaks kujunes koolituse lõpupäev, kümnendal mail. Päev algas
lektori loenguga külade või alevike projektide
rahastamise võimalustest.
Siis jõuti aga oma tööde ehk küla või aleviku
arengukava esitlemiseni. Kokku tutvustati seitseteist erinevas valmidusastmes küla või aleviku arengukava. Kaks lõpetajat ei ilmunud arengukavade esitlusele ja Peetri külal ei jätkunud
aega ja võimalust arengukava koostamiseks.
Parima ja sisutihedama arengukava oma külale koostas Kaia Pilvik, Vaidasoo külavanem.
Tublit tööd olid teinud Kati Ljakin Pildiküla

eestseisusest, Kai Lasn, Lagedi alevikuvanem
ja Margus Vain, Patika-Kautjala küladevanem,
olemasolevate arengukavade uuendamisel.
Rae vallast said arengukavade koostamise eest
kiita veel Maire Pottisep Järveküla eestseisusest, Kaie Selart Assaku aleviku eestseisusest,
Haimur Puks, Karla küla külavanem ja Andres
Kaev, Vaida alevikuvanem. Kiiduväärt tööd olid
talve jooksul teinud arengukavade koostamisel
Kiili vallast Tiivi Maandi Luige Külaseltsist ja
Triinu Liiv Kiili Noorteseltsist. Arengukavade
esitlusel osales Rae vallavanem Raivo Uukkivi,
kes soovitas kõigil arengukavade koostamisega
seotud toimingud ja valla interneti kodulehele
ülesriputamine lõpetada esimeseks septembriks,
siis on neist kasu iga-aastasel valla arengukava
täiendamisel. Kindlasti oleks Kiili valla külaliikumisliidrite, arengukavade esitlusel välja öeldud mõtted väärinud nende vallajuhtide kõrvu,
selleks ei jätkunud neil aga aega.
Peale väikest kohvipausi istuti bussi ja sõideti tutvuma Rae valla arenguga, marsruudil Jüri
- Lagedi - Rae - Peetri - Assaku - Vaida - Jüri.
Ekskursioonijuhtide rollis olid vallavanem Raivo Uukkivi, kes tutvustas valla eri piirkondade
rõõme ja muresid ning oma külasid ja alevikke
tutvustasid: Kai Lasn, Jaan Hiio, Ivar Liivamägi, Kaie Selart ja Andres Kaev. Meeldiva
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Koolitusest osavõtjad Kohvik „Kahvel“ trepil.

üllatuse pakkus Vaidasoo küla rahvas eesotsas
külavanema Kaia Pilvikuga. Kohtumisel küla
piiril pakuti ringsõidust osalejatele soolaleivaks
jäätist. Ajendatult kolhoosikorra aegsest nostalgiast, sõitis külarahvas kohale kaskedega ehitud
veoautol. Ei puudunud mõnus huumor ja küla
kitsaskohti tutvustavad loosungid. Peale ühispildi tegemist sõideti tagasi Jürisse.
Päev jätkus piduliku lõputseremooniaga kohvikus „Kahvel“, kus koolituse lõpetanud said
projektijuhilt Ado Sepa ja lektor Rivo Noorkõivu tänusõnad tehtud töö eest vastava tunnistuse
ja roosiõie. Seejärel istuti ühisesse söögilauda.
Lahkudes oli kõigil heameel tehtud tööst, omandatud teadmistest ja kordaläinud koolitusest.
Küsimusele, minu arvamus külade ja alevike
arengukavade koostamise koolitusest, vastasid:
Triinu, Kiili Noorteselts: Kohaliku elu arendamiseks pean vajalikuks selliste koolituste
korraldamist. Koolitusaeg oli piisavalt pikk
ning võimaldas aega planeerida. Koolitus andis
juurde jõudu ja tahtmist edasi tegutseda. Koostöö vajaduse mõistmiseks võiks tulevikus kaasata koolitusse vallatöötajaid, siis ei jääks kõik
külaaktivistide õlgadele.
Jaanus, Soodevahe küla: Koolitus andis infot
külaliikumise arengust ja võimalustest, motiveeris ja julgustas küla arengukava koostamisele. Tore oli tutvuda teiste külavanematega ja
kogemusi vahetada.
Kaia, Vaidasoo küla: Koolitus andis teadmised ja väärtuslikud kogemused külaelu arendamiseks. Koolitusel osalemine andis võimaluse
teha koostööd oma küla ärksamate inimeste ja
teiste külavanematega. Ennast harides tulevad
huvitavad ideed ja kaasteeliste tugi aitab neid
ellu viia. Kindlasti soovitan kõigil külaelu eestvedajatel sarnastel koolitustel osaleda.
• Külavanem õppis kõike, lahkas teatud seaduslõike.
• Kuidas külas asjad käivad, kuidas teod neil
välja näivad.
• Koolitus sai selleks hea, nüüdsest tarkust
palju peas.
• Kuhu suunas areneda, külaelu parendada.
Margus, Patika küla: Koolitusel sai arutada
teiste külavanematega nii oma kui naabervallast
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olulisi teemasid ja kogemusi vahetada. Aitas
laadida akusid, et uue jõuga edasi tegutseda.
Osavõtt võiks olla arvukam, lisaks külavanematele võiks kaasata ka külainimesi. Koolitusi
võiks toimuda külatasandil, korraldada koos
ajurünnakuid uute ürituste ja projektide algatamiseks. Selline „külla tulek“ aktiviseeriks külainimesi.
Raivo, vallavanem: Selliste koolituste korraldamine on vajalik. Külavanem peab oma küla
arengut ette kujutama ja oskama seda vallavalitsusele edasi anda. Paraku tuleb ette ainult rääkimist, tegusid ei järgne. Kahjuks ka sellel koolitusel. Õnneks, Rae valla külavanemate hulgas
domineerisid koolitusel ikka need külavanemad,
kes südamega asja võtavad. Kokkuvõttes oli selle koolituse näol tegemist tänuväärse ettevõtmisega, mis kindlasti tõi rohket kasu osalejatele.
Projekti toetasid: „Kohaliku Omaalgatus
Programm“, Rae, Kiili ja Viimsi vallavalitsused.
Ado Sepa
koolitusprojekti juht

Koolitusest osavõtjad oma tööde esitluseks valmis.
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Ettevõtjate sotsiaalse vastutuse
teemaline seminar Brüsselis
14. mail 2008. a toimus Brüsselis Euroopa Parlamendis seminar, mis võttis
kokku 2001. a alanud tegevused ettevõtluse sotsiaalse vastutuse temaatikas.
Eestvedajateks ja/või toetajateks olid Euroopa Komisjoni Tööhõive, sotsiaalküsimuste
ja võrdsete võimaluste peadirektoraat, Euroopa Komisjoni Ettevõtluspoliitika Peadirektoraat, Euroopa Parlamendi
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu
fraktsioon (Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) ning CSR- Vaderegio
Assotsiatsioon.
Eestist osalesid sellel seminaril Rakvere ja
Viljandi linnade ning Rae ja Paikuse valdade
esindajad.
Alljärgnevalt annavad ettevõtluse sotsiaalsest vastutusest ülevaate Vastutustundliku
Ettevõtluse Foorumi eestvedajad Eestis.
Vastutustundlikkus on kasulik nii ettevõttele kui ühiskonnale
Ettevõtete tegevuse eesmärk seostub tõenäoliselt kõigepealt kasumi teenimisega. Viimastel aastakümnetel Euroopas ja nüüd ka
Eestis järjest laiemalt levivate vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest lähtuvalt küsime
aga, millisel viisil ettevõte oma kasumi teenib. Küsimus on selles, kas ettevõte näeb oma
keskkonda ja ühiskonda vaid “vahenditena”
– st näiteks toormaterjali, tööjõu või tarbijatena – või käsitleb ettevõte end osana ühiskonnast, kasutades selle loodus- ja inimressursse
hoolivalt ning andes oma panuse ühiskonna
parema toimimise ja arengu heaks.
Vastutustundlikkus võib ettevõtetes alata
näiteks sellest, et printimisel ja koopiate tegemisel kasutatakse paberi mõlemat külge ning
klientidele saadetakse e-arveid. Ettevõte saab
aga liikuda hoopis uuele tasemele, kui ta hakkab otsima rohkemaidki võimalusi oma toodete/teenuste loodus- ja inimsõbralikumaks
muutmiseks ning tegevusprotsessi jääkide
taaskasutamiseks. Seejuures hoolib vastutustundlik ettevõte oma töötajate tervisest - soodustab tervislikku eluviisi ning innustab tööja eraelu tasakaalus hoidma. Vastutustundlik
ettevõte aitab kaasa ka kogukonna arengule,
toetades kohalikke algatusi oma ettevõtte töötajate teadmiste, oskuste või vahenditega.
Eeltoodud näidest võib tekkida osalt äratundmine, osalt küsimus - kas see on midagi uut või on see ettevõtete tegevuses juba
ammu? Neil ettevõtetel, kes mõtlevad oma
jätkusuutlikule tegutsemisele, on tõenäoliselt
mitmed seesuguseid praktikaid juba praegugi.
Küll aga näitab teemat Eestis edendava organisatsiooni Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (www.csr.ee ) kogemus täna, et tegevus
on tihti spontaanne ja läbimõtlemata. Märksa
suuremat väärtust aitaks luua teadlikum lähenemine.
Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete

ja teenuseid ning on huvitatud valdkonnaalsest infost. Heaks näiteks on siin Eesti turul
üha enam levima hakanud mahekaubad ning
Õiglase Kaubanduse tooted. Oma ostujõuga
saavad ka tarbijad toetada just nende ettevõtete tooteid, kes on ühiskonna suhtes hoolivad
(eriti siis, kui valida on kahe sama hinnaklassi
toote vahel).
• Eesti odava tööjõu alane konkurentsieelis
on juba ammu minetatud. Seega on investorid üha enam huvitatud toetama neid
ettevõtteid, kes juhivad oskuslikult oma
Rae valla kontekstis on selline vastutustundlik mõtlooduskeskkonna ja ühiskonnaga seotud
teviis väljenduv juba ettevõtjate (ka arendajad, kes
riske ning on kasumlikud ka pikas perstegutsevad Rae vallas) tulekul valda. Nimelt kõik tepektiivis. Vastutustundliku ettevõtluse ja
gevused, mille tegemises vald ettevõtjaga kokku lepib
stabiilse kasvu abil saavad nii ettevõtted
ja mis on suunatud kogukonna aitamisse, on lahterkui ka omavalitsused suurendada oma
datavad sotsiaalse vastutuse teemasse. See omakorda
piirkonna atraktiivsust investeeringuteannab põhjust veendumuseks, et Rae valda tulevad
le, kuna sel on positiivne mõju potentettevõtjad, kes on nõus kogukonna tegemistesse insiaalsete investeeringute riskianalüüsile.
vesteerima, on jätkusuutlikud (nende endi töötajatest
• Ettevõtte kulud vähenevad ressursvõi nende arendustesse kolivatest kodanikest, saavad
side tõhusama juhtimise tulemusel (nt
ju kogukonna liikmed) ja seega ka teretulnud. Kes
energiasäästu arvelt). Teadlik lähenemipole nõus vastavaid investeeringuid tegema, need
ne vastutustundlikule ettevõtlusele julilmselt pole ka jätkusuutlikud ning neid pole ka vallal
gustab ettevõtteid seadma ning mõõtma
vaja. Mõistlik ja mis peamine, sellist suhtumist toetab
oma ühiskonna ning keskkonnaga seoning propageerib ka Euroopa Liit.
tud eesmärke, mis omakorda võimaldab
Raivo Uukkivi
tõsta efektiivsust.
• Andekad töötajad soovivad üha
enam töötada vastutustundlikes ettevõtetes.
kasulik paika panna konkreetsed eesmärgid
• Tihedam koostöö klientide, tarnijate/
ning töötajate pingutusi selles valdkonnas ka
hankijate, kohaliku omavalitsuse, kodanisoodustada/tunnustada.
kuühendustega ning tähelepanu pööramine
Omanike, juhtkonna ja töötajate kõrval
sotsiaalsetele ning keskkonnaalastele küsisaavad ettevõtete vastutustundlikkuse suuremustele on hea innovaatiliste ideede, uute
nemisse anda olulise panuse ettevõtte sidusärimudelite, aga ka uute turgude leidmise alrühmad, sealhulgas tarbijad, kohalik omavalikas. Vastutustundlikku käitumist väärtustav
litsus ja kodanikuühendused. Kõigil neil on
ettevõtluskultuur toetab innovatsiooni ning
võimalus olla arutelude käivitajaks, ettepasee omakorda võib toetada kogu piirkonna
nekute tegijaks, ettevõtmiste algatajaks ning
konkurentsivõime tõusu.
oma ostuotsuste kaudu kaasarääkijaks selHead Eesti näited
les, milliseid ettevõtteid soovitakse toetada.
Erinevad uuringud ning konkursid on näiKohaliku tasandi väljakutsete lahendamisel
danud, et Eestis on juba palju häid näiteid
võidakse jõuda märkimisväärselt paremate
vastutustundlikult mõtlevate ettevõtete kohta.
tulemusini, kui ettevõtted panustavad oma
teadmiste ja oskustega ning
kohalik omavalitsus ettevõtete kaasatust julgustab.
Põnevaid leide ettevõtete vastutustundlikust tegevusest:
Kasu
vastutustundli• Hansapank on esimene ettevõte Eestis, kel on vastutuskust ettevõtlusest
tundliku ettevõtluse valdkonna juht
Vastutustundlik tegevus
• TNT ja Tallinna Vesi on käivitanud sotsiaalse vastutuse
tähendab ettevõtete jaoks
töö- või arengugrupi
mitmeid kasusid nii lühi• Coca-Cola edendab Eesti Toiduanetööstuse Liidus GDA
kui pikaajalises perspektiitoitumisalase teabe kajastamist toote etikettidel, panustades nii
teadlikku tarbimisse
vis ning tõotab lähitulevikus
• Oracle’is tehakse kord kvartalis juhatuses ülevaade vastuveelgi olulisemaks edutegutustundliku ettevõtluse valdkonnas toimuvast, juhatus kinnitab
riks muutuda. Vastutustundvaldkonna poolaastaeesmärgid ning kontrollib nende täitmist
liku ettevõtluse ning konku• Microsoft Eesti võimaldab igal aastal oma töötajatele kolm
rentsivõime vahel nähakse
palgalist heategevuspäeva
mitmeid seoseid.
• Üha suurem hulk tarAllikas: Vastutustundliku ettevõtluse indeks 2007
bijaid soovib osta vastutustundlikult toodetud tooteid
teadlik rakendamine
Ettevõtte omanikel ja juhtidel on oluline läbi mõelda, kelle huve arvestades ning
kuidas ja millistest printsiipidest lähtuvalt
ettevõte äri teeb. Kaasates erinevate tasandite töötajaid ning ettevõtte sidusrühmi, võiks
arutada, milline on ettevõtte igapäevategevuse mõju looduskeskkonnale, ühiskonnale, turukeskkonnale ja töökeskkonnale ning kuidas
oma positiivset mõju suurendada. Siin oleks
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Toiduainetööstusettevõtte Põltsamaa Felix on
läbi aastate näidanud üles hoolivust ümbritseva kogukonna ja keskkonna suhtes. Ettevõtte
peaeesmärgiks on seatud pikaajaline väärtusloome: klientidele ja tarbijatele hea partneri
ning maitsvate ja tervislike toodete tootjana;
töötajatele jätkusuutliku, turvalise, areneva ja
tasuva töökohana; omanikele tasuva investeeringuna ning ühiskonnale sotsiaalselt vastutustundliku ja keskkonnasõbraliku ettevõttena. Jätkusuutlikku mõtlemist iseloomustavad
ka ettevõtte väärtused, mille seas on välja toodud pikaajaline ja aktiivne lähenemisviis ning
ühtsusest ja erisustest lugupidamine. Muuhulgas panustab Põltsamaa Felix 10-20% oma
aastasest kasumist kogukonda.
Et vastutustundlik ettevõtlus ei ole vaid
suurte ettevõtete pärusmaa, kinnitab Viljandis
asuv 7 töötajaga väikeettevõte FK Teenused,
mille tegevusvaldkonnaks on juhtimiskonsultatsioonid. Ettevõtte plaanides on välja
töötatud kogukonda, looduskeskkonda, töökeskkonda ning turukeskkonda sisaldavad
eesmärgid ja mõõdikud. Märkimisväärne on
väikeettevõtte tähelepanu looduskeskkonnale
– üldiselt on tavapärane, et teenindusettevõtted, eriti veel nii väikesed, oma keskkonnamõju ei teadvusta, ent FKT juhid nii ei arva.
Oluliseks peetakse näiteks teadlikku ja keskkonnasõbralikku kontori haldamist, sh jäätmehulga vähendamist ja taaskasutust. Siia
alla kuuluvad tegevused alates elektrooniliste
arvete saatmisest, lõpetades sellega, et FKT
väljasõitudel ei kasutata ühekordseid nõusid.
Eraldi tähelepanu all on energia efektiivsem
kasutamine nii lampides, kütte- kui ka kontoriseadmetes. Enamikele Eesti ettevõtetele annab FKT silmad ette sellega, et arvutab oma
ökoloogilist jalajälge ning otsib lahendusi jalajäle miinimumini viimiseks.
Elina Rääsk
Triin Noorkõiv
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
www.csr.ee
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Korraldatud olmejäätmete vedu Rae vallas Lagedi korteriühistu
Juulikuu viimasel päeval lõpeb leping AS-ga
Cleanaway, kes tegeles jäätmete veoga Rae valla
korraldatud jäätmeveo piirkonnas. Eelmine korraldatud jäätmeveo konkurss toimus 2005. aastal
ning AS-ga Cleanaway sõlmiti leping kolmeks
aastaks. Rae Vallavalitsuse 02. aprilli 2008 korraldusega nr 367 anti välja korraldus kuulutada
avalik konkurss korraldatud jäätmeveo vedaja
leidmiseks Rae Vallavolikogu poolt määratud
veopiirkonnas. Avatud pakkumine kestis 14.04
– 19.05.2008. Pakkumised esitasid 8 ettevõtet:
AS VSA Eesti, AS Jõgeva Elamu, OÜ Adelan
Prügiveod, Ragn-Sell AS, Radix Hoolduse
OÜ, Prügivedu Tallinn OÜ, Resk OÜ, AS Cleanaway. Neist pakkumistest ei kvalifitseerunud
Prügivedu Tallinn OÜ poolt tehtud pakkumine.
Rae Vallavalitsus kinnitas oma 27. mai korraldusega nr 726 avatud pakkumise võitjaks Adelan
Prügiveod OÜ.
Võitjaks osutunud ettevõttega sõlmib Rae
Vallavalitsus lepingu. Selle lepingu lisaks on
omakorda leping, mille sõlmib OÜ Adelan Prügiveod kõikide veopiirkonda jäävate klientidega. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta igakuise
Konkursi tulemused:
Teenustasu segaolmejäätmete puhul
Jäätmemahuti
suurus
140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
2500 l
4500 l

RESK
OÜ
30
25
59
68
90
200
450

PRÜGIVEDU TALLINN OÜ
47,5
50
74
75
83
247
400

RADIX
HOOLDUSE OÜ
52,8
60,50
82,50
88
92,4
275
478,5

arve saamisest, lepingus on lihtsalt võimalus leppida kokku konteineri suuruses, tühjendamise
perioodis, tühjendamise kuupäevas, konteineri
asukohas jne.
Korraldatud veol on mitmeid eeliseid. Jäätmete puhul tegemist mahuäriga, ehk mida rohkematelt üks veoettevõte jäätmeid ära veab, seda
soodsamalt ta seda teha saab, samuti väheneb
surve kohalikele teedele ja keskkonnale. Muidugi on eeliseks ka hinnapakkumiste tulemusena
kujunev hind, sest võitjaks kuulutatakse madalaimate hindadega pakkuja. Kolm aastat tagasi,
esimese taolise konkursi puhul, kinnitas volikogu piirhindadeks hinnad, mis olid sellel ajal
reaalselt piirkonnas kehtinud vabaturu hindadest
soodsamad. Läbi hinnapakkumise alanesid need
veelgi.
19. maiks tehtud hinnapakkumiste tulemusena järgmiseks viieaastaseks perioodiks hinnad
langesid veel, sealjuures on autokütuste hinnad
vahepealsel ajal kasvanud, saastetasu prügilas
kasvanud jne.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

AS
JÕGEVA
ELAMU
40
40,1
81,5
86,2
92,2
250
464

AS
VSA

AS
JÕGEVA
ELAMU
0
0
0

AS
VSA

RADIX
HOOLDUSE OÜ
55
65
70

AS
JÕGEVA
ELAMU
40,4
43,60
64,6

AS
VSA

RADIX
HOOLDUSE OÜ
30
35
40
45
50
160
240

AS
JÕGEVA
ELAMU
22,3
21,5
31,9
47,9
51,8
217,4
271,7

39
39
41
70
79
275
275

OÜ Adelan AS
Prügiveod Cleanaway
29,9
40
49,9
35
54,9
59
35,9
68
59,9
90
132
200
236
450

AS
Ragn
Sells
50
50
80
80
90
270
475

OÜ Adelan AS
Prügiveod Cleanaway
0
0
0
0
0
0

AS
Ragn
Sells
0
0
0

OÜ Adelan AS
Prügiveod Cleanaway
0
0
0
0
0
0

AS
Ragn
Sells
0
0
0

OÜ Adelan AS
Prügiveod Cleanaway
0
35
0
45
0
35
0
85
0
75
0
250
0
300

AS
Ragn
Sells
20
25
45
45
45
83
105

Teenustasu paberi ja kartongi puhul
Jäätmemahuti
suurus
600 l
2500 l
4500 l

RESK
OÜ
0
0
0

PRÜGIVEDU TALLINN OÜ
0
0
0

RADIX
HOOLDUSE OÜ
40
110
170

0
0
0

Teenustasu biolagunevate jäätmete puhul
Jäätmemahuti
suurus
80 l
140 l
240 l

RESK
OÜ
0
0
0

PRÜGIVEDU TALLINN OÜ
0
0
0

0
0
0

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

RESK
OÜ
35
45
35
85
75
200
250

PRÜGIVEDU TALLINN OÜ
0
0
0
0
0
0
0

AS
VSA
0
30
0
60
100
0
200

Jäätmemahutite müügihinnad (ei arvestatud hindamiskriteeriumina)
Jäätmemahuti
suurus
140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
2500 l
4500 l

RESK
OÜ
770
890
1250
2730
2770
8850
10030

PRÜGIVEDU TALLINN OÜ
950
1150
1860
2660
2960
12390
13570

RADIX
HOOLDUSE OÜ
900
1100
2200
3000
3600
10800
11520

AS
JÕGEVA
ELAMU
910
940
1700
2830
3130
12120
15150

AS
VSA
950
1100
1430
3700
4250
9500
11000

OÜ Adelan AS
Prügiveod Cleanaway
1180
770
1180
890
2360
1250
2360
2730
2950
2770
10030
8850
10620
10030

AS
Ragn
Sells
903
903
1800
3353
3353
9800
12700

OÜ Adelan Prügiveod alustab oma opereerimist Rae vallas 1.augustil 2008.
Täpsem info kus ja kuidas toimub uute lepingute sõlmimine pannakse ülesse www.rae.ee juuli
alguseks.

jättis lapsed lagedale

aar aastat tagasi paigaldas vallavalitsus
P
Lagedi alevikku bussioote paviljoni. Eesmärk - tuulise ja vihmase ilmaga said Jürisse

kooli ja lasteaeda minevad lapsed bussi oodates peavarju. Samuti kasutasid bussiootepaviljoni jala puhkamiseks pensionärid, kes
valla pidudele minekuks bussi ootasid.
Betooni 15A elanike pahameel sai alguse, kui
aleviku noorsugu leidis, et nemad võivad bussiootepaviljoni kogunemiskohana kasutada. See tõsiasi, et noored paviljoni omaks võtsid ja seda õhtuti
kooskäimise kohana kasutama hakkasid, kutsus
esile korteriühistu protesti, kuid ühistu liikmed ei
soovinud kuidagi saada aru, et tegemist on Lagedi
enda noortega. Võimalik, et ka selle sama korteriühistu omadega.
Olukorra lahendamiseks kutsusime 2007. aasta
alguses kokku ümarlaua. Otsustati nö “vaadata“
aastakene.
2008. aasta 4. aprillil toimus Rae vallamajas
taas ümarlaud, teemal „Lagedi bussiootepaviljon“.
Koosolekust võtsid osa Lagedi Betooni tänava
elanikud, vallavanem, valla konstaabel, kokku 11
inimest. Ümarlaua lõppedes otsustati kahe ettepaneku kasuks. Esimest ettepanekut - paigaldada turvakaamerad, ei saanud ellu viia, kuna see variant
ei oleks taganud paviljonis toimuvast ülevaadet.
Teine ettepanek - bussiootepaviljon kasutuna seisva telefoniautomaadi asemele - tuli Betooni 15A
juhatuse esimehe T. Tederi poolt ja sai esimese
trepikoja esindaja heakskiidu.
Lagedi aleviku üldkoosolekul (18. mai 2008)
rääkis Rae vallavanem hr R. Uukkivi oma kõnes
samuti paviljoni ümberpaigaldamist. Mitte keegi
saalisolijatest ei esitanud vastuväiteid nimetatud
teemal.
Koosolekul olid inimesed kõigist Betooni tänava majadest, kahjuks ei pidanud vajalikuks osaleda majaühistu esimehed / haldurid.
28. mail 2008 asus valla firma Vaheko neile
esitatud ülesannet täitma. Töö katkestati, kuna
taas võttis võimust kodanike pahameel. Üllatuseks
avaldas kõige suuremat pahameelt hr T. Teder,
kes ümarlaual ümberpaigaldamist aktsepteeris…
Otsus, mis vallas tehti oli kollektiivne ja osalejaid
rahuldav.
Vallavanem sai kirjatüki, kus nimetati bussiootepaviljoni 2-3 lapse privaatpaviljoniks ja soovitati
leida „putkale“ parem koht.
(Selgitus - paviljon asus ja oleks saanud asuma
riigi maal, mitte majadele kuuluva maa peal)
Vallavanem jättis otsustamise alevikus elavatele
volikogu liikmetele ja alevikuvanemale. Uut koosolekut ei tehtud, kuna konsensust poleks saavutatud niikuinii. Raske südamega tegin alevikuvanemana otsuse. Lapsed jäid ilma bussiootepaviljonist
tänu mõne inimese isekusele. Kahju, selle asemel,
et teadvustada – paviljonis aega veetvad lapsed on
Lagedi enda lapsed ja püüda neid juhendada, on
kergem käega lüüa, sõimata lapsi pättideks ja keerata probleemile selg. Sellise tegevusega kaasnes
siis väikelastele peavarju pakkuva bussiootepaviljoni teisaldamine.
Paviljon leiab endale asukoha mõnes teises külas, kus lapsed tänulikult saavad oodata koolibussi.
Mugavalt ja iga ilmaga.
Inimeste soov saada alevikust läbi sõitma jälle marsruuttakso liin jääb samuti küsimärgi alla,
kuna ootamiskoht pole soodne.
Aitäh härra Teder!
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem
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9. mail tähistati Lagedi Põhikoolis emadepäeva
L

agedi koolis on emadepäeva tähistamine pikaajaline traditsioon. Selleks
puhuks pannakse üles õpilastööde näitus ja
korraldatakse kontsert. Vaatama ja kuulama kutsutakse kõigi laste vanemad ja teised
pereliikmed.
Õpilastööde näitusel eksponeeritakse aasta jooksul kunsti- ja tööõpetuse tundides ning
kunstiringides tehtud töid, aga ka muudes ainetundides valmistatut – uurimistöid, kirjandeid,
plakateid, fotostende.
Selle aasta näitus oli mitmeosaline nagu ikka.
Traditsioonilise aastaülevaate kõrval olid veel
näitused „Olen osa loodusest”, „Eesti Vabariik
90” ja „Lilled emale”. Õpilaste töödest oli tulvil
kolmanda korruse saal, neid jätkus saali viiva
trepikoja seintele ja fuajeesse.
Emadepäevale pühendatud kontsert toimus
seekord kahes osas. Esimene osa koosnes kaheksateistkümnest erinevast etteastest ja kestis
tund aega. Oli võimalik näha line-, rahva- ja
peotantsu, sai kuulata kitarri, flööti, klaverit,
klarnetit ja trummi. Esinesid väikesed etlejad,
soololauljad, ansamblid, mudilas-, poiste- ja
ühendkoor.

Stseen lavastusest „Kuidas elad?...
Ann?”: vasakult Kätlin Maal (Ann), Kärt
Kütt (Helle), Elis Käsper (Rita).

Pärast väikest vaheaega algas teatriõhtu: Liisi
Vesselovi poolt juhendatav näitering esitas Aidi
Valliku noorsoojutustuse põhjal loodud lavastuse „Kuidas elad?...Ann?”
Mitmed külalised jagasid pärast üritust lahkelt oma muljeid. Siin need on.
Eve Ainumäe: „Olen alati Lagedi kooli õpilasnäitusi nautinud. Seekord tulin varem, et
oleks aega vaadata. Meeldisid paljud pildid,
eriti aga nahakunstiringi poolt valmistatud albumid. Nii kontsert kui näidend olid suurepärased. Meeldis väga peotants. Laulmisõpetaja on
head tööd teinud. Näidendi teema oli aktuaalne
ja sobis kindlasti kõigile vaatajaile. Liisi on näitejuhina väga hea. ”
Helina Kruberg: „Kontsert oli huvitav, mitmekesine. Meeldisid väga peotantsijad. Laulmisõpetaja Silja Tammeleht on tubli. Liisi
Vesselovi tuleb kiita nii tantsude kui näidendi
suurepärase ettevalmistamise eest. Näidend sobis kõigile, miski selles ei häirinud. Seda näidendit peaks veel kuskil esitama. Lagedi lapsed
on väga andekad ja aktiivsed.”
Kaire Kala: „Laulud olid suurepärased, näidend samuti. Väikese kooli kohta oli kõik väga
mitmekesine ja võimas. Lapsed on hästi tegevusse organiseeritud. Näidendi puhul kartsin
alguses, et ehk läheb liiga süngeks. Õnneks ei
läinud, mõjus hästi. Näitus tuletas oma kooliaega meelde. Oli huvitav vaadata väikeste laste
töid. Lagedi lastel on kunstikätt.”

Kuuno Kasak: „Näituse vaatamiseks oli mul
aega vähe. Selle nägin ikka ära, et oli väga tore
näitus. Kontsert oli „viimase peal”. Muusikaõpetajal paistab olevat hea ettevalmistus: on
pannud ühe aastaga lapsed suurepäraselt laulma. Lagedi koolis on mitmeid muusikaandega
lapsi nii lauljate kui pillimängijate hulgas. Näiteks Mariam Tkatši klaverimäng oli suurepärane, Rasmus Pajula ja Maarjus Voog on lühikese
ajaga jõudnud heale tasemele. Näiteringi etendust ma kahjuks ei näinud, aga olles lugenud
Aidi Valliku jutustust „Kuidas elad, Ann?” ja
teades Lagedi kooli näiteringi taset, arvan, et
kõik oli kena.”
Kaarin Sander: „Näitus oli vahva, meenutas enda siinset kooliaega. Peotants meeldis ja
trummid, lauldi ilusasti. Näidendit ma kahjuks
ei näinud, sest mul oli vaja ära minna”
Sven-Allan Sagris: „Muusikaõpetajat peab
tingimata kiitma: lapsed laulsid puhtalt, mitmehäälselt. Näideldakse Lagedi koolis hästi.
Mitmed näidendid on väga hästi välja tulnud,
selleõhtuses mängisid noored suurepäraselt iseendid. Näitus oli igati tipp-topp. Riina Noor ja
Eve Kaaret ning teisedki on lapsi hästi juhendanud. Kõige enam meeldisid nahkehistööd.”
Eele Sekk: „Näitus on siin aastast aastasse
vapustavalt hea olnud. Väga meeldisid nahakunstiringi tööd, aga palju muudki. Kahju, et
näitusel pole poiste tööõpetuse tunnis tehtud
esemeid. Neid pole enam sellest saadik, kui
poisid hakkasid Jüri Gümnaasiumis tunnis käima. Hea, et tüdrukud peavad koolis heegeldama, kuduma, õmblema. Näitusel oli päris kena
käsitööd.
Kontsert oli suurepärane. Laul ja pillimäng
on Lagedi koolis tugeval järjel, nii mitmekesine. Ühendkoori laulud läksid väga hinge.
Näidendis on 8.klassi tüdrukud leidnud head
rakendust, samuti mitme klassi poisid. Kõik
osatäitjad olid head. Nii pikka esinemist ei mäletagi: peo esimene osa kestis pisut üle tunni,

1. – 4. klassi õpilased esitasid “Pallitantsu”.

teatrilugu sama palju.
Kristi Aru: „Näidend meeldis. Mängiti nii
elutruult, et ma ei jälginud enam nagu tavalist
laste poolt esitatavat näitemängu, vaid lugu
iseenesest hakkas huvitama, tahtsin teada, mis
edasi saab ja millega kõik lõpeb. Meeldis, et
poisid olid etendusse kaasa haaratud.
Laulmisõpetaja paistab tubli olevat: nii palju
head laulmist oli. Meeldis, et vahepeal laulsid ka
kaks õpetajat kaasa: laulmisõpetaja Silja Tammeleht ja 1. klassi õpetaja Anne-Ly Erik. Meelde jäid kontserdi teadustajad Ragnar Kruberg ja
Kevin Kenk: üks oli pikk 9.klassi poiss, teine tilluke esimese klassi laps. Hea on, et Lagedi koolis juhivad esinemist iga kord erinevad lapsed.
Üldse antakse paljudele esinemisvõimalus.
Õpilastööde näitus oli heatasemeline nagu
ikka. Kõige rohkem meeldisid nahakunstiringis

Õpilastööde näitus Lagedi Põhikoolis.
Esiplaanil Eve Kaareti juhendamisel tehtud tööd.

Eve Kaareti juhendamisel valmistatud albumid
ja märkmikud.”
Margit Aigro: „Näitus oli ilus, huvitav. Oli
mõndagi uut, mida varem pole olnud. Naharingi poolt tehtud asjad jäid meelde. Kontserdist
jäid meelde laulukoorid. Muusikaõpetaja on
head tööd teinud. Näidend meeldis väga. Mängiti hästi. Teema oli hea. Niisuguseid probleeme
on vaja käsitleda. Osatäitjaist jäid hästi meelde
Mariin, Kätlin, Reiko, teisedki poisid, oma lastega jäin samuti rahule. Lagedi kooli peod lähevad järjest paremaks. Liisi Vesselovi tasub selle
eest kiita.”
Kaire Maal: „Kontsert oli väga hea. Lauluõpetaja on kooridega imet teinud – nii hästi
lauldakse, poisidki on suurepäraselt laulma
õpetatud. Meeldis kuulda nii palju erinevat pillimängu. Teadustajad olid lahedad. Peotants oli
lummavalt kaunis.
Näiteringi teatrietendus õnnestus hästi. Küllaltki lühikese ajaga tegid noored Liisi juhendamisel ära suure töö. Lagedi kooli 8. klass
on lausa näitlejate klass. Ka teistest klassidest
osatäitjad olid tublid. Poisid esinesid nii kaasakiskuvalt, et ei saanud arugi, et nende laul tuli
tegelikult lindilt. Noortest näitlejaist oli Anneli
meeldiv üllatus, sest polnud teda varem näidendis näinud. Elis mängis suurepäraselt nagu
talvelgi. Kristen ja Ragnar mõjusid lapsevanematena täiesti usutavalt. Ranno tuli hästi toime
endast paar aastat vanema poisi mängimisega
ning Mariin tema vastasmängijana oli ka väga
hea. Reiko suutis samuti kenasti kehastada endast vanemat elutarka noormeest. Noorte näitlejate juhendaja Liisi Vesselov on väga tubli
Enne kontserti oli võimalik osta kooli lehte
“Jõgi Jutustab”, mis on algusnumbritega võrreldes tunduvalt sisukamaks ja kujunduselt kenamaks muutunud.
Õpilastööde näitus oli mitmekülgne ja huvitav nagu alati. Meeldib, et Lagedi koolis pannakse tütarlapsed ikka käsitööd tegema. Kunstiringi tööd jäid väga ilusatena meelde. Tore on,
et Lagedi kooli kunstiringis käivad ka mitmed
endised õpilased.”
Mariina Paesalu
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Jüri Gümnaasiumil sõbrad külas

Võõrustajad ja külalised maalilises Taevaskojas. Foto: Merilyn Laid

9. – 10. mail olid Jüri Gümnaasiumis külas
õpilased ja õpetajad meie Soome sõpruskoolist
Loppelt.
Alguse sai koolidevaheline suhtlus 1989.
aastal, kui Lope Põhikool otsis sõpruskooli Eestist, mis asuks Tallinna lähistel ja oleks nö maakool. Õpetaja Marge Gorbunov oli äsja alustanud soome keele ringiga ja pakkumine võetigi
vastu. „ Külalised saabusid aprillis. Ilm oli ilus
ja tammikus õitsesid juba sinililled. Meie tüdrukud olid rahvariietes, ühiselt küpsetasime külalistele head ja paremat. Mälestuseks kinkisime
Eestit tutvustavaid suveniire. Järgmisel päeval
külastasime Tallinna vaatamisväärsusi. Sama
aasta sügisel sõitsime Lopele, kus ööbisime peredes. Meelde on jäänud viisade taotlemine, mis
sel ajal oli tõeliselt keeruline,“ jutustab õpetaja
Gorbunov pea kakskümmend aastat tagasi alguse saanud sõprussidemetest.
Viimastel aastatel on kujunenud traditsiooniks sõita vastastikku külla üle aasta. Seega

järgmisel kevadel lähevad Soome meie õpilased
ja õpetajad.
Ühise läbikäimise aastatel on koolides toimunud suured muutused: Lope Põhikoolist
on saanud gümnaasium, meie koolimaja on
aga tundmatuseni muutunud. Kodukoha ilusamad paigadki on nii meil kui mere taga aastate
jooksul nähtud-käidud. Seetõttu on eesmärgiks
võetud riikide tutvustamine üldiselt. Soomes on
käidud Porvoos, Riihimaal, Turu saarestikus ja
Helsingi ümbruses. Eestis on külastatud Rakvere, Pärnu, Paide ja Otepää kanti ning sel aastal
käidi Tartus ja selle lähistel.
9. mail algas programm Jüri Gümnaasiumis,
kus Lope kooli õpilastele tutvustasid meie koolimaja ning mõningaid õppetunde abituriendid
Marjaana Järv ja Kairi Varem ning õpetajatele
direktor Maria Tiro ja soome keele õpetaja Marge Gorbunov. Noortele meeldis meie uue väljanägemisega kool väga, eriti spordikompleks ja
bassein. Üllatust valmistasid aga kunstiõpetuse

tunnid, sest Soomes on joonistusvahendid kooli poolt, siin tuleb need õpilasel ise muretseda.
Samuti on meie kool 200-300 õpilase võrra
suurem.
Pärastlõunal sõitsime koos – 18 õpilast ning
7 õpetajat Lope Gümnaasiumist, 10 õpilast ja
6 õpetajat Jüri koolist – Tartusse. Seal räägiti
veidike linnast, tutvustati tähtsamaid kohti ning
külastati Jaani kirikus Eri Klasi kontserti. Õhtu
lõppes noorte ühise vestlusringi ning programmiga majutuskohas. Laupäeval toimus ekskursioon Taevaskojas, mis jättis meie külalistele
vapustava mulje. Kuna kellaaeg sundis kiirustama, tuli külalisi tagasi bussi lausa meelitada.
Peab mainima, et see oli üsna keeruline ülesanne. Ilmgi soosis meie ettevõtmist kevadise
päikesepaiste ja rõõmsa linnulauluga.
Külalised jäid siinveedetud päevadega rahule
ning ühist sõprust sai veelgi tugevdatud.
Kathriin Karus
Jüri Gümnaasiumi õpilane

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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Lagedi Põhikooli meistrivõistlused males 2008
10. mail 2008 korraldati Lagedi Põhikoolis neljandat aastat järjest maleturniir, seekord
kooli lahtiste meistrivõistluste nime all. Maleturniiri peakorraldaja oli Lagedi Põhikool
koos maleringi ja abivalmis lastevanematega.
Malevõistluse eesmärk oli kuni 18-aastastele
Rae valla koolide õpilastele võistlusvõimaluste
pakkumine, samuti võistluskogemuste andmine
algajatele, I-II klasside õpilastele.
Seekordsel turniiril olid esindatud Lagedi
Põhikool 13 ja Jüri Gümnaasium 3 mängijaga, külalistena võistlesid Kiili Gümnaasiumi 4
ja Tallinna Nõmme Noortemaja 14 mängijat.
Täpsustuseks võib lisada, et 2 Lagedi Põhikooli
mängijat on juba endised õpilased. Kokku osales turniiril 34 last.
Mängiti šveitsi süsteemis viis vooru, ajakontrolliga 15 minutit mõlemale vastasele. Nagu
näitab praktika, on ühepäevaseks turniiriks
selline ajakontroll ja mängupäeva pikkus optimaalne. Noorimatele osavõtjatele käib pikem
võistluspäev lihtsalt üle jõu.
Lagedi Põhikooli lahtistel male meistrivõistlustel 2008 saavuta esimese koha täiseduga Anti
Kaar Jüri Gümnaasiumist, teine oli Kristen Sekk
Lagedi Põhikoolist ja kolmas Andree Porila Jüri
Gümnaasiumist 4 punktiga. Kristen Sekile kuulus ka Lagedi Põhikooli parima mängija karikas. Võitjatele järgnesid Kaarel Allemann ( Jüri

Noored maletajad turniirisaalis.

G.) 4 punktiga, Joonas Kuusik
(TNNM), Bahtijar Kulijev (Lagedi), Kristjan Ainumäe (Lagedi),
Riivo Rohi (Kiili G.), Madis Pertel ja Martin Kasak (Lagedi PK),
kõik 3,5 punktiga.
Turniiri eriauhindade võitjad
olid järgmised: parim neiu – Eelika
Esvald (TNNM), parim 8-aastane
mängija – Tarmo Kasak (Lagedi
PK), parim 10-aastane mängija
- Egert Sekk (Lagedi PK), parim
12-aastane mängija – Riivo Rohi
(Kiili G.), parim 14-aastane mänLagedi Põhikooli MV 2008 osavõtjad.
gija - Kaarel Allemann (Jüri G.),
parim 10-aastane neiu – Reene
ladega toimetamas korvab aga vaeva.
Teder (TNNM). Kaks 10-aastaste karika võitjat
Auhindu jagus mitmes vanusegrupis. Kõik
Egert Sekk ja Reene Teder on alles 8-aastasosavõtjad said diplomi ja meene. Nõmme Noorte võistlusklassis mängijad. Lühike kiirturniir
temaja poolt külakostiks toodud maletordiga
pakkus veel üllatusi. Egert Sekk võitis parima
(AS Loiri Pagar eritoode meie jaoks) ja koha10-aastase mängija karika, edestades Tarmo Kalike kondiitrite küpsetatud pirukatega kostitati
sakut, kes on Eesti 8-aastaste meistrivõistluste
kõiki osavõtjaid. Turniiri traditsioonide hulka
2008 5. koha omanik. Lühikesel šveitsi süsteekuulub ka ühispildi tegemine. Pildil on kõik
mis turniiril on vähe võimalusi, et mõnd juhusturniirist osavõtjad - mängijad, kohtunikud,
likku eksimust järgnevalt heastada. Ka lühike
lapsevanemad, organisaatorid. Päris põnev oli
ajakontroll ei sobi kõigile mängijatele.
kolme aasta taguseid fotosid uurida. Lapsed on
See maleturniir oli korraldatud oma valla
kasvanud, mõnda ei tunne äragi!
lastele ja pakkus mängurõõmu igal tasemel
Auhindade võitjad Lagedi Põhikooli meistmängijatele. Võistlusekutsed saadeti kooli poolt
rivõistlustel olid kõik agarad maleringi tööst
välja kolm-neli nädalat varem.
osavõtjad. Hea meel on, et Lagedi I-II klassi
Mõni päev enne võistlust aga tekkis
lapsed olid esindatud, samuti algajad malehuvitunne, et info on kuskile kadunud,
lised Nõmme Noortemajast. Mõni laps, kes sai
sest eelnevalt keegi ei registreerupunkti või pool võitjatest vähem, on järgmisel
nud. Teavitasin siis asjaosalisi veel
turniiril kindlasti edukam. Lihtsalt mõnel lapsel
kord.
on veel võistluskogemust ja -närvi vähem.
Niisugusele võistlusele ootame
Maleturniir õnnestus igati! Ilmgi oma soojuse
edaspidi Rae valla noormaletajate
ja päikesepaistega soosis võistlejaid. Suur tänu
arvukamat osavõttu, tahame näha
Lagedi Põhikooli organisaatoritele ja lastevaneka neid lapsi, kellele see on alles
matele, kes abistasid turniiri korraldamisel ja
esimene võistlus. Loomulikult on
kel oli võimalus tulla võistlejatele kaasa elama!
niisuguse võistluse korraldamisel
Kohtumiseni Lagedi maleturniiril 2009!
lastevanemategi abi vaja. Vaatepilt
klassitäiest lastest malelaudade
Lagedi Põhikooli maleõpetaja Viive Tutt
taga vaikuses pead murdmas ja kel-

Vigurvända võistlus 2008
21. mail osales Vaida Põhikooli võiskond Vigurvända võistlustel. Pidime lahendama teooriateste ja läbi sõitma vigurraja elemendid. Testid olid
üpris lihtsad, sest olime neid enne harjutanud. Vigurrajal olid mõned elemendid, aga päris keerulised (ketiga ring murul, kitsa raja läbimine liivasel
pinnasel).
Eriti raske oli väike ring, kuigi olime sedagi harjutanud. Pärast ülesannete lahendamist käisime seikluspargis. Esimesed kolm seiklusrada olid
päris kerged, järgmised kaks aga päris keerulised, kuid me saime nendegagi hakkama. Lapsi lõbustas Lõvi Leo, kes lubas endaga pildistada ning
jagas komme. Enne lõpptulemuste teatamist võisime tutvuda päästetehnikaga. Rõõm oli suur, kui selgus, et saavutasime kokkuvõttes Harjumaal 3.
koha. Meie võiskonnas olid Kadi Esken, Kerttu Liis Lootus, Taavi Teearu
ja Oskar Naarisma. Võiskonda juhendas õp.Monika Lukkonen .
Olime väga uhked!
Kerttu Liis Lootus
5. klass
Lapsed koos Lõvi Leoga. Foto: Vello Voog
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Metsaistutamise traditsioon Vaida Põhikoolis
Vaida Põhikoolis on väga olulisel kohal
keskkonnaharidus ning loodusteadusliku maailmapildi arendamine. Tähelepanuväärse osa
sellesse on andunud keskkonnahariduseprojekt
Ökokratt, mille eesmärgiks on eelkõige õpilaste
keskkonnateadlikkuse tõstmine ja jätkusuutliku
ühiskonna propageerimine. Ka sel aastal toimus
Vaida Põhikoolis keskkonnanädal, mille olulisim üritus oli anda oma panus Eesti metsade
säilumisele.

Maikuu 14. päeval istutasid Vaida Põhikooli
õpilased projekti „Olen osa loodusest“ raames
Riigimetsa Majandamise Keskuse Aegviidu
metskonnas 1200 neljaaastast kuuseistikut.
Hommmikul raielangile jõudes tervitas meid
metsa ääres põder, kes tegi juba tutuvust oma
peatselt valmiva kuuskedest koosneva lõunalauaga. Peale lühikest istutamise metoodika
tutvustust, hakati paaridesse jagunedes paljasjuurseid kuusetaimi ettevalmistatud raielangile

istutama. Kuna meie kooli õpilased on juba
kogemustega istutajad (eelmisel kevadel metsastasime Eestit Koeru metskonnas), läks töö
kiiresti ning läbis ka väga edukalt istutamise
kvaliteedikontrolli - taime õrnalt ladvast tõmmates ei tohi see maast välja tulla. Peale kahte tundi pingelist istutustööd ning 0,9 hektari
suuruse langi metsauuendust, pakkusid RMK
töötajad meile tulist suppi ning oma meeldivat
seltskonda. Päeva teine pool viis õpilased Põhja
– Kõrvemaa Maastikukaitseala Uuejärve
looduseõpperajale, mis tutuvustas Kõrvemaale nii omast mõhnade- ja oosiderikast
maastikku kui ka vaheldusrikast ning mitmekesist metsakooslust. Rajal leidus veel
ka ajaloolisi Nõukogude sõjaväe tegevuse
jälgi, mida loodus tasapisi ja järjekindlalt
katab. Kuuekilomeetrilise jalgsimatka kõrgeim koht oli üle 30 meetri kõrgusel Vargamäe oosil, kust avanes hunnitu vaade
Laudissalu rabale. Õpilased jäädvustasid
looduse kordumatut ilu kokku pea tuhandes fotos, millest parimad on koondunud
näitusesse ning huvilistele vaadata Vaida
Põhikooli saalis.
Lõpetuseks tahan tänada RMK Aegviidu metskonna metsaülemat Tiit Ruusi ja
tema kolleege väga sõbraliku, heatahtliku
ja hariva vastuvõtu eest. Aitäh ka kõigile
metsaistutajatele ning keskkonnanädalast
osavõtjatele – loodus on meie ühine vara,
hoiame seda!
Anneli Luik
Vaida Põhikooli õpetaja

Õpilased hoos.

Intervjuu Lagedi kooli lehe “Jõgi Jutustab” toimetaja Kätlin Maaliga
Kui kaua on õpilasomavalitsus ajalehte
“Jõgi Jutustab” välja andnud? Mitu numbrit on ilmunud?
Lehe tegemist kavatsesime juba ammu. Esimest korda üritasime midagi ära teha siis, kui
meie eesti keele õpetajaks oli Svetlana Kass.
See oli päris mitu aastat tagasi. Meie ajaleht sai
peaaegu valmis, aga kahjuks lugejateni me sellega ei jõudnud. 2007. a kevadel tuli meie huvijuhil Liisi Vessolovil idee, et võiks teha ikka
korraliku koolilehe. Meie esimene leht ilmuski
2007 aasta mais, eelmise õppeaasta viimasel
veerandil. Kui võrrelda seda praegusega, siis
areng on olnud väga suur. Leht ilmub meil iga
kooliveerandi lõpus. Praeguseks on ilmunud
kuus lehte, üks neist on sõbrapäevale pühendatud erinumber.
Kes on lehe toimetajad?
Peatoimetaja olen mina, aga toimetusse kuuluvad kõik õpilasomavalitsuse liikmed. Väga
palju teeb lehe heaks meie kooli huvijuht Liisi
Vesselov
Mis on lehe Jõgi Jutustab eesmärk?
Eemärk on meie õpilasi informeerida koolis
ja ka mujal toimuvatest sündmustest, anda mitmesugust nõu. Avaldame õpilaste omaloomingut, anname infot eesootavaist üritustest, räägime ühiskonna headest ja halbadest külgedest.

Lehes on palju pilte meie kooli elust. Jõgi Jutustab ütleb kindlasti üht-teist vajalikku noorte
kohta meie vanematele.
Milliseid teemasid on “Jõgi Jutustab” senini käsitlenud?
Oleme kirjutanud õpilasomavalitsuse tegevusest, koolis korraldatud üritustest, Lagedi
Põhikooli õpilaste spordisaavutustest, maailmaprobleemidest, Lagedi noorte elu halbadest ja
headest külgedest, õpilasi varitsevatest ohtudest
(alkohol, narkootikumid jne.), oleme rääkinud
turvaseksist, vägivallaprobleemidest. Lehest
leiab intervjuusid õpetajatega, õpilaste jutukesi,
õpetajate naljakaid ütlusi ja veel palju muud.
Kes on olnud siiani “Jõgi Jutustab” kirjutiste autorid?
Lehele “Jõgi Jutustab” on kirjutanud Kätlin
Maal, Kristen Aigro, Mariin Virolainen, MariLiis Kaska, Kärt Kütt, Liisi Vesselov, Margit
Terentjeva, Triin Savi.
Millised on tulevikuplaanid?
Kindlasti tahame lehte sisult ja kujunduselt
edasi arendada nii palju kui vähegi võimalik.
Käime vastavatel koolitustel, et osata oma tööd
paremini teha.
Kätlin Maali küsitles Mariina Paesalu

Lagedi Põhikooli leht “Jõgi Jutustab”
2008. a mais
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Lagedi Põhikoolis on TORE!
2007. a sügisel alustas Lagedi
Põhikoolis taas tegevust noorsooorganisatsioon TORE – Tugiõpilaste Oma Ring Eestis. Sellesse
kuulub hetkel 13 õpilast: Liisa
Mušnikova 9. klassist, Kristen
Aigro, Elis Käsper, Kätlin Maal,
Mariin Virolainen, Anneli Võsandi 8. klassist, Kelly Toim ja Liis
Kass 6. klassist, Grethe Aikevitšius, Katleen Parik, Loora-Eliisabet Lomp 6. klassist, Linell Raud
ja Kelly Luik 3. klassist. Tugiõpilasi juhendavad Liisi Vesselov ja
Mariina Paesalu.
TORE eesmärk on muuta
õpilastevahelised suhted pinge- Tugiõpilased hea õpilase portreed joonistamas.
vabamaks, sõbralikumaks, koolielu rõõmsamaks ja toredamaks.
TORE liikmeks saavad olla noored, kes võtavad pidevalt osa vastavatest koolitustundidest.
Nendes õpitakse suhtlemismängude ja mitmesuguste arutelude abil iseennast ning ümbritsevaid inimesi rohkem märkama ja mõistma.
Tugiõpilased püüavad arendada endas headust
ja abivalmidust ning oskust aidata tõrjutud ja
murelikke kaaslasi.
Lagedi Põhikooli tugiõpilased käisid õppeaasta jooksul kaheteistkümnel korral koos
suhtlemiskogemusi ja –tarkusi omandamas. Iga
niisugune kokkusaamine kestis paar koolitundi.
Peale selle käidi kahel korral algklassiõpilastel
külas – loeti neile raamatuid ette.
Järgnevalt pisut tugiõpilaste muljeid TORE
koosolekuist.
Mariin Virolainen: „TORE oli kooliaasta välTugiõpilased räägivad heast õpilasest.
tel üsna mõnus ja lahe koht, kus käia. Algus läks
Liisa Mušnikova: „Minu jaoks oli TORE-s
küll üle kivide ja kändude, aga lõpus oli juba
käimine väga huvitav kogemus ja ma arvan,
üsna tore. Loodan järgmisel õppeaastal sama
et sain mõnevõrra targemaks. Oli lõbus ja me
toreda seltskonnaga jätkata.”

tegime väga huvitavaid ülesandeid. On kurb,
et kooli lõpetamise pärast ei saa ma rohkem
TORE-s käia.”
Liis Kass: „Ma ei arvanudki, et seal mänge
mängitakse. TORE tundus üsna normaalne.”
Kelly Toim: „TORE-s oli väga tore käia,
kuna seal oli väga lõbus ning sai ka tõsiseid asju
arutada. Lõbus oli mängida, aga kõige rohkem
meeldis see, kui me rääkisime.”
Anneli Võsandi: „Minu jaoks oli TORE-s
enamasti põnev ja lõbus. Kui vaja, siis oldi seal
ka tõsised. Kõige meeldejäävam oli see, kui
joonistasime tublit õpilast.”
Elis Käsper: „TORE-s sai palju nalja, aga me
tegime ka tõsist tööd. Kõige rohkem meeldis
ühisjutu loomine.”
Linell Raud: „TORE-s oli alati midagi huvitavat. Mulle meeldisid põnevad
mängud ja seltskond oli ka väga
tore ning sõbralik.”
Kristen Aigro: „TORE koosolekud ei olnud tavalise koolituse
moodi. Mängiti palju ja oli lõbus
olla. Tegevus oli vastavuses nimetusega TORE.”
Kätlin Maal: „Alati pärast
TORE koosolekuid oli hinges selline positiivne ja elav tunne, et läheks teeks kohe kõigile head. Kui
algusaegadel lihtsalt mängisime,
siis hiljem me juba rääkisime tõsisematest asjadest. TORE muutis
mind paremaks inimeseks.”
Liisi Vesselov ja
Mariina Paesalu,
Lagedi Põhikooli TORE
juhendajad

Lagedi koolis tegutseb õpilasomavalitsus E.L.A.N
Lagedi Põhikooli õpilasomavalitsus nimega
Ettevõtlikud Lagedi Aktiivsed Noored tegutseb
19. septembrist 2006. aastast. Kui alustasime
tegevust, oli meie nimi L.A.P.S - Lagedi Aktiivsete Plikside Selts -, ent sel aastal muutsime
oma nime.
Praegu on meil seitse liiget - Mariin Virolainen, Kätlin Maal, Kristen Aigro, Kärt Kütt,
Margit Terentjeva, Mari-Liis Kaska ja Triin
Savi. Meid juhendab Liisi Vesselov.
Mariin Virolainen on õpilasomavalitsuse president. Kätlin Maal on meediaosakonna juhataja
ja koolilehe „Jõgi Jutustab” peatoimetaja ning
lisaks veel õpilasomavalitsuse asepresident.
Kristen Aigro juhatab ürituste osakonda, Kärt
Kütt on protokollija, kes paneb kirja, millest
me koosolekutel räägime. Margit Terentjeva
on heategevusosakonna juhataja, kes korraldab
korjandusi ning muid heategevuslikke ettevõtmisi. Mari-Liis Kaska aitab Kristenit ürituste

Lagedi
Põhikooli
õpilasomavalitsus
E.L.A.N: esimeses reas vasakult paremale
Liisi Vesselov, Triin Savi, Kärt Kütt, MariLiis Kaska, Margit Terentjeva, Kristen Aigro; tagumises reas Kätlin Maal ja Mariin
Virolainen

ettevalmistamisel. Triin Savi on meediaosakonna liige, kes teeb koos Kätliniga tööd koolilehe
jaoks.
Lagedi kooli E.L.A.N annab välja ajalehte

Jõgi Jutustab ja organiseerib üritusi, mis muudavad kooliaasta lõbusamaks. Sel õppeaastal
oleme korraldanud kolm suuremat pidu: 9. novembril oli isadepäeva kontsert, detsembri lõpus
jõulukontsert ning 9. mail emadepäeva pidu.
Lisaks oleme õppeaasta vältel organiseerinud
mitmeid väiksemaid üritusi: veebruaris toimus
sõbrapäeva pidu, aprilli alguses stiilinädal, 30.
aprillil Väikeste Nõidade pidu.
Tulevikuplaanidest nii palju, et järgmisel
õppeaastal tahame korraldada veel rohkem ja
veel vägevamaid kontserte ning muid üritusi!
Püüame ka parandada koolilehe „Jõgi Jutustab”
taset. Siinkohal sobib teatada, et Lagedi kooli
lehte “Jõgi Jutustab” saab osta Lagedilt Jõe
poest. Selle hind on 10 krooni.
Mariin Virolainen,
Lagedi Põhikooli õpilasomavalitsuse
president
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Lagedi Põhikool võttis taas osa
“Ökokratist”
K

eskkonnaprojektist “Ökokratt” on
Lagedi Põhikool osa võtnud järgemööda viis aastat. Selle aasta teema oli
“Olen osa loodusest”. Nagu alati kirjutati
ka tänavu keskkonnateemalisi kirjandeid
ja lugusid. Noored mõtisklesid asjalikult
paljude tõsiste probleemide üle. Järgnevalt
katkendid huvitavamatest kirjanditest.

ma loodust kui tervikut. Looduse saastamine
Aastaid oleme korraldanud kevadel talguei mõju halvasti ainult loomadele ja taimedele,
päevi, et koolimaja ümbritsev park puhtaks
vaid ka kliimale. Loodust tuleb kaitsta sellepäsaada. Nõnda tegime ka sel aastal. Meile tuli
rast, et kõigil oleks parem elukeskkond. Kui
appi firma Vaheko eesotsas Hillar Allmäega,
inimesed saavad aru, et igaühest sõltub see, kui
kes organiseeris prügiveo.
palju me loodust saastame ja kui igaüks püüab
Sellel aastal alustasime oma koolipargi
seda vältida, siis suudame oma planeedi säilipuude kaardistamist. Seda tööd tegi VI klass
tada ka oma lastele.”
koos oma klassijuhataja Urve Soolepaga. Neid
Kristen Aigro 8. klassist: “Tore on
juhendas vastava ala spetsialist Sulev Järve.
uudistest kuulda, et inimesi kutsutakse
Materjali aitas vormistada meie infojuht Signe
üles meie kodumaad prügist puhastaJärve. Niisugust tööd jätkub kindlasti järgmima. Loodetavasti tehakse seda teisteski
seks aastakski.
riikides. Väga vajalik oleks puhastada
Vabariiklikule fotokonkursile saatsime Reeka meresid. Maailmamerest ligikaudu
lika Haaboja töö.
40% on kaetud prügiga. See on tõsiKeskkonnaprojektis tublilt osalenud õpine probleem, mis vajab lahendamist.
lased ja neid juhendanud õpetajad said 15.
Loodetavasti leidub inimesi, kes oma
mail väikesed autasud. Kõige tublimad klassid
aega meredele pühendavad, sest prügi
käisid aga 21. mail Paunkülas Puhta Looduse
tõttu sureb igal aastal vähemalt miljon
peol. Need olid kolmas, viies ja kuues klass
merelindu ja sada tuhat merelooma.
koos oma klassijuhatajate Kersti Kärneri, Pilvi
Hiljuti leiti Šoti rannikult surnud vaal,
Leemetsa ja Urve Soolepaga.
kelle kõhus oli 800 kg plasti. Sellist
Paunküla peol käisid esinemas meie tantsuinformatsiooni tuleks rahvale rohkem
lapsed, keda juhendab Liisi Vesselov.
Lagedi Põhikooli tantsutüdrukud esinemas Puhta
jagada. Arvan, et nii mõnedki prügi
Looduse peol.
mahaviskajad muudaksid oma käituRiina Noor,
mist.”
projekti “Ökokratt” juht Lagedi koolis
Kärt Kütt 8. klassist: „ Maakera rahvastik
Vanema osa õpilaste kirjandeid juhendas
kasvab tohutu kiirusega. Inimesed vajavad
õpetaja Mariina Paesalu. Noorematest
toitu, puhast vett ja elukohta. Kasvab tarbimiklassidest olid tublid kirjutajad kolne, seda rohkem peame tootma. Selleks kulub
manda klassi õpilased, keda virgutas
väga palju loodusvarasid, mille arutu kulutalugusid looma õpetaja Kersti Kärner.
mine jätab loodusele ränga jälje. Kui osa rahKa sel aastal joonistati nii kunsvastikust tarbib loodust minimaalselt, siis teine
tiõpetuse tundides kui kunstiringis
osa rahvast priiskab ülearu.
looduspilte ning tehti huvitavaid plaTänapäeval on inimesi haaranud tarbimiskateid. Häid joonistajaid oli palju:
buum. Käiakse igasugustel osturallidel, hulKätlin Maal, Kärt Kütt, Mariam Tkatš,
ludel päevadel, mammutipäevadel ja muudel
Mariin Virolainen, Kristen Aigro, Rissuurmüükidel. Ostetakse kokku palju kraami,
te Kaaret, Ranno Aigro, Risto Aitsen,
mõtlemata, kas seda üldse vaja on.
Elis Käsper, Anneli Võsandi, Margit
Loodus ja inimene on omavahel tugevasti
Terentjeva.... Palju oli ka tublisid juseotud. Loodus on meile kui ema, andes endast
hendajaid: Katri Sild, Kersti Kärner,
kõike kaunist nii palju, kui tal seda pakkuda
Külli West, Riina Noor, Eve Kaaret, Lagedi Põhikooli 6. klassi õpilased kooli pargis
on.”
Helbe Sinimeri...
Martin Kasak 9.klassist: „Me peame austapuid kaardistamas.

Müüa krundid Lagedil,
Pirita jõe ääres,
krundid alates 1200m²,
hinnad alates 599 000 EEK.
Kõik kommunikatsioonid (vesi,
elekter, side, tänavavalgustus)
valmis.
Tel 5623 7146
www.kmmk.ee

Tähelepanu Rae valla elanikud, kellel
pole veel perearsti!
Võimalik on ennast registreerida
perearst Katrin Akkeli nimistusse
Info telefonil 603 4315
Avalduse võib saata ka posti teel: Perearst Katrin Akkel, Aruküla tee
25, Jüri 51013
Avalduse blanketi leiab internetist www.haigekassa.ee loendist “Blanketid” valides “Avaldus perearstile”
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Rae vallas on 149 tubli ja tunnustamist väärt õpilast
31. mail tunnustas vallavanem Raivo Uukkivi valla tublimaid õpilasi. Jüri Gümnaasiumi,
Lagedi Põhikooli ja Vaida Põhikooli õpilastest
osutusid tunnustamisvääriliseks lausa 149 õpilast. Tunnustust leidsid õpilased, kes lõpetasid
klassi eeskujuliku käitumise ja kiituskirjaga, samuti tunnustati õpilasi, kes on saavutanud suurepäraseid tulemusi vabariiklikel või maakondlikel konkurssidel, võistlustel või olümpiaadidel
nii individuaal- kui võistkondlikus arvestuses.
Eraldi tunnustati vabariiklikul suitsuprii
klasside tunnuslausete konkursil, tunnuslausega „Kui sul kallis oma elu, ära topi suitsu
suhu!“, III koha saavutanud Jüri Gümnaasiumi
V b klassi ning Jüri Gümnaasiumi XI klassi, kes
saavutas vabariiklikul suitsuprii klasside visioonide konkursil I koha.

Vallavanema tunnustuse, mehise käepigistusega, saab Jüri Gümnaasiumi II b
klassi tubli õpilane, Rasmus-Erik Peterson.

Maikuu Vaida koolis
Kevadine aeg on igas koolis üritusterohke. Tutvustan Vaida kooli huvitavaid ettevõtmisi maikuus. Iga õpilane ja ka lapsevanem oli oodatud ja
kaasatud osalema mitmes ettevõtmises.
Ürituste kava jälgides jäi vaid mõni päev maikuus puhkamiseks. Klassiekskursioonid toimusid I kooliastmes Tallinna Loomaaeda, kus Rebasemäel peeti ka traditsiooni kohaselt piknikku, ja Tartusse Vanemuise
teatrisse. Vaadati etendust „Lõvi, nõid ja riidekapp“. 6. klass käis Pärnus
veepargis, 5. ja 8. klass Kõrvemaal seiklusmänge mängimas. 7. ja 9. klass
korraldasid reisi Rootsi. Traditsioonilisel edukate õpilaste ekskursioonil
käidi Palmse mõisas ja Viru rabas.
Loodusega olid seotud mitmed ettevõtmised: metsaistutamine Aegviidu
lähedal, Ökokrati Puhta Looduse pidu Paunkülas ja koolis korraldati näitus
kevadlillede tundmaõppimiseks.
Lahtiste uste päev sügisel kooli tulevatele lastele toimus 8. mail koostöös lasteaiaga.
Euroopa päeval, 9. mail esinesid 9. klassi õpilased Gerda Lukkonen ja
Jaanika Teearu päevakohase ettekandega Püünsi koolis.
Oodatuim üritus maikuus oli 5 põhikooli kohtumine, millel meie kool
osales kolmandat korda ja oli ka võõrustaja osas. Külalisteks olid õpilased
Alavere, Harmi, Oru, Pikavere koolist. Võisteldi spordis, mälumängus ja
lõbutseti diskol.
Koolisiseselt toimusid murdmaajooksuvõistlused ja spordipäev. Edukalt võisteldi Rae valla kergejõustikuvõistlustel ja TV 10 Olümpiastardi
võistlustesarjas.
Liiklusalaseid teadmisi ja oskusi said poisid-tüdrukud näidata Vigurvända võistlustel. Kose Tuletõrjekomandos toimus praktiline õppus 2. ja
3. klassile.
Tantsuoskust näitasid õpilased omaloominguliste tantsude esitamisega
31. mail.
Kõige selle kõrval tuli hakkama saada ka õppimise ja kõikvõimalike tasemetöödega, lisaks 4. klasside õpioskuste olümpiaad Jüri Gümnaasiumis.
Ülevaade toimunust ei ole täiuslik. Selleks et tundeid-emotsioone jagada, peab ise kohal käima ja ettevõtmistes osalema.
Suur tänu õpilastele, kes on esindanud kooli erinevatel võistlustel ja
esinemistel. Eriline tänu lapsevanematele mõistva suhtumise ja innustava
kaasabi eest oma lapse toetamisel pingelisel perioodil. Tunnustust väärivad
ka õpetajad, kes õpilasi juhendasid või ürituste korraldamisel kaasa aitasid.
Edu edaspidiseks, sest jätkuvalt tiheda tegevuskavaga on ka juunikuu!
Eve Möls
Vaida Põhikooli õpetaja

Rae Huvialakool lõpetas õppeaasta kontsert-aktusega  
Rae Huvialakooli lõpuaktus – kontsert toimus 21.mail 2008 Rae Kultuurikeskuses. Huvialakooli muusikaosakonna õpilased esitasid kaunikõlalise kontserdi. Muusikapalu esitati klaveril, plokkflöödil ning viiulil. Lõpetajatele anti kätte lõputunnistused ja tänati lõpetanute õpetajaid. Fuajees
pakkusid silmailu kunstiosakonna lõpetajate lõputööd.
Huvialakooli muusikaosakonnas kestab põhiõpe seitse aastat, kunstiosakonnas neli aastat. Muusikaosakond lõpetatakse eksamiga, kunstiosakond
lõputööga. Rae Huvialakool on tegutsenud praeguseks üheksa õppeaastat
Muusikaosakonna lõpetajad:
Helena Märtinson-klaveri eriala
Brey Velberk¬ -klaveri eriala
Sten-Kristjan Saarik, kitarri eriala
Sven Teder, kitarri eriala

Kunstiosakonna lõpetajad:
Kerttu Virak
Liisa Marie Ruudna
Greete Oja

Esireas vasakult: õp Marje Tahk, kunstiklassi lõpetaja Kerttu Virak, Greete Oja, Liisa Marie Ruudna; klaveri eriala Helena Märtinson, õp Anneli Juhanson, Brey Velberk ja tema õp Rutt Ridbeck.
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Vaida ja Aruküla õpilased andsid võimsa klaverikontserdi

Õpilased tutvusid kodukandi
looduse ja ajalooga

18. mail sai teoks kahe sõbranna Anna Toomasti ja Jekaterina Rostovtseva korraldatud klaveriõpilaste kontsert Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumis.
Anna Toomast on Rae Huvikooli klaveriõpetaja Vaidas. Tema 11 õpilast:
Saskia ja Sigrid Sõrmus, Anne-Mai Viigipuu, Liis-Beth Teedla, Merilin
Lehtla, Iren Rakaselg, Mariette Vassus, Marleen Otsus, Anni Uutma,MaiaLiisa ja Jaanika Teearu said lapsevanematele ja külalistele näidata oma
klaverimänguoskust. Jekaterina Rostovtseva on Aruküla Huvialakeskuse
klaveriõpetaja. Tema kaheksa õpilast andsid samuti oma osa selle toreda
kontserdi õnnestumisel. Eesti muusikutele-näitlejatele kuulunud pillikollektsioon lõi õhkkonna, mis andis esinejatele julguse ja kindlustunde nii,
et kõigil tuli klaverimäng väga hästi välja.
Tänusõnad, lilled ja kommid lõpetasid toreda kontserdi.
Suur tänu esinejatele ja loomulikult ka õpetajatele, kes palju vaeva nägid. Edaspidigi käiks hea meelega selliseid kontserte kuulamas. Täname!

MTÜ Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu koostöös Jüri Gümnaasiumi,
Rae Vallavalitsuse ja SA-ga KIK korraldas õpilaste keskkonnateadlikkuse
tõstmiseks keskkonnafoorumi “Olen osa loodusest”. Projektis osalemise
tulemusel on õpilased saanud kooli kohustusliku programmi väliselt teadmisi koduvalla loodusväärtustest, loodusobjektidest ja keskkonnaprobleemidest ning Eesti ja koduvalla eesmärkidest olukorra parandamisel.
Loodame, et õpilaste osalemise tagajärjel väärtustavad õpilased loodust
hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.
20. mail toimus 7.-9. klassidele õppepäev, mil tutvuti Jüri ümbrusega.
Peatusi tehti Lehmja küla asulakohas, Lehmja tammikus ning Karjavere
tamme juures. Vanas Lehmja külas rääkis Ardo Niinre asulakoha ajaloost
ning näitas sealt pärit muinasleide, mis spetsiaalselt oli selleks ürituseks
ajaloomuuseumist laenutatud. Lehmja tammikus rääkis Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi vanemteadur Katri Ots tammiku
puudest ning Andres Maastik tammiku taimestikust ning kaitsealustest
liikidest. Karjavere tamme juures tutvustas Rae Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Birgit Parmas looduskaitse põhimõtteid ja olemust ning miks
üldse vaja mingit osa loodusest kaitsta. Samuti rääkis Varje Malsroos Rae
vallaga seotud muistenditest ja kuulsatest inimestest.

Tänulike kuulajate nimel,
Monika Lukkonen

Tantsuklubi Royal reis Pariisi
22-27. mai külastasid Tantsuklubi Royal lapsed ja vanemad Prantsusmaad ja Pariisi. Meid võõrustas Prantsusmaa klubi Edls, kelle filiaalid
asuvad nii Pariisis kui ka selle ümbruses. 24. mai õhtul toimus suurejooneline „Gala 2008“ Etampes, linnas, kuhu oli palutud võistlema ja esinema
meie tantsijad. Puupüsti rahvast täis saalile esinesid ka maailmatasemel
Argentiina tango esitajad, väga tuntud ja kõrgetasemelised mustanahalised
Hip-Hop tantsijad grupist „E-LIVE“, Prantsusmaal meistrid salsa tantsus

Lektor Ardo Niinre tutvustab õpilastele Lehmja küla asulakoha
ajalugu.

Lagedi Põhikooli õpilaste ekskursioon Rakvere linnusesse

Mouaze Konate ja Seve Cartese jpt. Öötundidel lõppenud galal olid eesti
ja prantsuse lapsed sõbrunenud, kohvik tasuta ja meeleolu ülev. Peale Eestit tutvustava ülevaate oli huvi Eesti vastu väga suur. Peale tantsutööd näidati meile pea kõiki Pariisi vaatamisväärsusi, külastasime maailmakuulsat
Asterix Parki, vaatasime delfiinide showd, sõitsime ameerika mägedel,
ööbisime prantsuse peredes, sõitsime laevaga Seini jõel ja saime palju uusi
fänne ning sõpru. Meie grupis oli 21 last ja 12 täiskasvanut. Üksmeelne arvamus oli – Prantsusmaa on tohutu suure ajalooga ja väga kultuurilembeline riik. Meie varemõpitud prantsuse keel sai julgust juurde ning kindlasti
tahaksime külastada seda fantastilist riiki veel ja veel. Prantslaste nakatav
rõõmsameelsus ja lahkus tuli meiega kaasa. Kahekordne põsemusi igal
kohtumisel - sai päris selgeks ja kuluks ka tagasihoidlikule eestlasele väga
ära.
Kui kõik läheb plaanipäraselt on oodata järgmisel kevadel vastukülaskäiku.
Pildid: www.tkroyal.ee
Eve Aunver
Tantsuõpetaja

Reedel, 2. mail käisid III, IV, V, VI ja VII
klass Rakvere linnuses
ekskursioonil. Seal saime selga keskaja riided.
Linnuse sees väljakul
oli võimalik proovida
ristirüütlite võitlust, teha
endale linnuse münti,
sõita nöörist alla, teha
omale küünlaid ning lasta vibuga.
Kõige
lahedamad
kohad Rakvere linnuses olid surmatuba ja piinakamber. Piinakambris oli
üks teradega asi, milles sees oli inimese jalg ja osa kehast (muidugi mitte
päris).
Linnuse trepist üles minnes sai võidelda mõõkade ja kilpidega:
Võis minna ka vaatetorni, millest avanes avar vaade Rakvere linnale.
Linnuses ei hakanud kellelgi igav, sest seal oli kogu aeg midagi huvitavat teha. Olime kohal umbes 3 tundi. Kõik jäid selle ekskursiooniga väga
rahule.
Rasmus Pajula,
Lagedi Põhikooli 5. klassi õpilane
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Huvireis Sankt-Peterburgi
11. aprilli sombusel varahommikul alustas
grupp reisihuvilisi teed Sankt-Peterburgi. Lisaks
laulu- ja tantsuansamblile Lustilised oli teisi
huvilisi nii Jürist kui mujalt. Enamus reisiseltskonnast oli kunagi Peterburis käinud, kuid aastate jooksul on selleski linn-kaunitaris muutusi
toimunud. Meie giidiks oli Peterburi väga hästi
tundev Boris Gorbunov. Tänu temale saime teada palju huvitavat linna ajaloo, arhitektuuri ja ka
tänapäeva kohta. Külastasime Ermitaaži, Kaasani kirikut, Iisaku katedraali, Peter-Pauli kindlust
ja kirikut. Selles kirikus on maetud kõik Venemaa tsaarid alates Peeter I-st. Ka viimase keisri
Nikolai II ja tema perekonnaliikmete säilmed
sängitati 1998. aastal kiriku kabelisse.
Imetlusväärne oli mosaiigimuuseum “Spas
na krovi” kirikus. Mälestuskirik Vene keisrile
Aleksander II on rajatud kohale, kus atendaadi
tagajärjel sai keiser surmavalt haavata. Kirik on
värvikirev ja imekaunis, et seda on raske kirjas
kirjeldada või jutus jutustada. Mosaiigikirikul,
paljude teiste seas, leidsime ka midagi omast
– Eesti vapi, kuna ehituses on kasutatud eesti
marmorit.
Kõige selle ilu taustal jättis hüljatud ja troostitu mulje Jaani kirik. Kahju oli vaadata ilusat
hoonet lagunemas. Ei olnud aimugi, et kiriku
seisukord nii kurb on. Kas Eesti kogukonnal
Peterburis õnnestub kunagi veel see hoone taastada?

Teisel päeval külastasime Kroonlinna. Enne
Kroonlinna suundumist külastasime Levašovo
memoriaalkalmistut. 1937-1938 aastatel stanlinlike repressioonide ajal hukati siin kümneid
tuhandeid eri rahvusest inimesi, nende seas
üle 1000 eestlase. 1999.a avati Eesti Vabariigi
valitsuse ja Peterburi eestlaskonna algatusel
mälestuskivi Levašovos hukatud eestlastele.
Asetasime mälestuskivi juurde lilled, süütasime
küünlad.
Kroonlinna, mis asub Kotlini saarel, saab sõita mööda kaitsetammi, mille pikkus on 12.5 km.
Kroonlinnas elas 13 aastat Lydia Koidula. Asetasime mälestustahvlile lilled. Ka Miina Härma
elas aastaid Kroonlinnas.
Kroonlinnas on väga palju arhitektuuri-, ajaloo-, teaduse- ja kultuurimälestusmärke. Meie
imetlesime Merekirikut, admiral Makarovi
mälestussammast. Ära sai nähtud ka Kroonlinna null (Läänemere nivoopinna veemõõdulati
nullpunkt).
Viimasel, kolmandal päeval viibisime Tsarskoje Selos. Sealne põhiline vaatamisväärsus on
Suur Katariina palee (pikkus 306m), mis ehitati
Peeter I käsul tema abikaasale Katariina I’le.
Palees asub ka merevaigutuba. Esialgne merevaigutuba, mille Preisi kuningas Friedrich Wilhelm I kinkis Peeter I-le 1716 aastal, läks sõja
lõpul kaotsi. 2003. aasta mais, Peterburi 300.
juubeliks avati merevaigutuba taas. Ta on taas-

Levašovo memoriaalkalmistul.
Foto: Helmi Timuska

tatud vene meistrite-restauraatorite poolt endisel kujul, milleks kulus 6t merevaiku ja kogu
töö läks maksma üle 12 miljoni dollari.
Maast laeni merevaigust pannood vaheldumisi peeglitega, merevaigust vapid, mosaiikmaalid… See on tõeline imeteos.
Loomulikult õnnestus meil näha tibatilluke
osa nendest vaatamisväärsustest, mida Peterburg pakub ja see on vaatamist väärt. Oleme
tänulikd meie giidile Borisile ja ka Peterburi
Eesti Kultuuriseltsi esinaisele pr. Viiule, kes
Ermitaažis ja Tsarskoje Selos osa grupist enda
hoolde võttis.
Järgmiste reisideni!
Elvira Luur

Nõiakivi ja „kõrvavalu“ auk
10. mail, päev enne Emadepäeva, toimus Rae kultuurikeskuse poolt
korraldatud Rae valda tutvustav väljasõit koondnimetusega „Rae valla
vaatamisväärsused“.
Sel imeilusal päikselisel kevadpäeval oli ennast huvilistena kodust välja
ajanud meeldiv seltskond väikestest lastest kuni eakamateni. Nii umbes
30 inimest. Alustasime bussiekskursiooni Rae valla Kultuurikeskuse eest,
giidiks juba tuntud kodu-uurija ja õpetaja Varje Malsroos.
Kõigepealt suundusime Lehmja mõisa, Vana-Lehmja küla ja iidse
Lehmja tammiku juurest, millest me kõik iga päev mööda käime ning sõidame, Kurna mõisa juurde. Kurna mõisa peahoone põles küll mõni aasta
tagasi, aga ilus park , tiigid ja kõrvalhooned on säilinud.
Edasi viis tee Assaku nõiakivi juurde, mille avastas Rae vallas elanud
muinas-uurija Oskar Raudmets ja millel on umbes 400 lohku. Kuigi tean,
et Tartu mnt. ääres selline kivi on, polnud ma oma Rae vallas elatud 17
aasta jooksul sinna kunagi sattunud. Päris huvitav oli teadjate inimeste

Nõiakivi juures.

käest kuulda mõndagi huvitavat kultusekividest üldse ja ka seda, et see
pole ainuke omataoline Rae vallas. „Ärapeidetuna“ leidub neid meie lähiümbruses veelgi.
Järgmine peatuspaik oli Rae mõis (esmamainitud juba 1390.a.), praegusel kujul ehitatud 1851.a. , aga kurb küll, et nüüd eravaldusse sattununa
lihtsalt laguneb. Jalutasime läbi mõisa kõrval asuva Jaan Raeda poolt rajatud õuna-aia ja ronisime kaitsevalli ning sõjamoonalao varemetel.
Ja siis sõidutas buss seltskonna Rae rabasse. See oli nagu teine maailm.
Mulle tuli millegipärast silme ette koolipõlvest mälusoppi jäänud pildike
Siberi avaratest põldudest. Suured pruunid rabaväljad, ees üksikud kased
ja taga metsad. Sõidame ju tegelikult iga päev ringteed mööda ja ei tule
selle pealegi, et puude taga võib olla midagi nii fantastilist, rahulikku ja
vajalikku. Rabas tegime ka pikniku. Kultuurimaja juhataja Kaja oli oma
abilistega organiseerinud pirukad, termostes kohvi ja teed, lastele limonaadi. Värskes õhus maitses kõik ülihästi.
Kuna päev oli ilus, möödus aeg täiesti märkamatult. Ühel hetkel teatas
bussijuht, et tema peab tunni pärast meiega hüvasti jätma ja öelge nüüd
kiiresti, kuhu te veel minna tahate. Otsustasime, et Saha kabeli juurde Jõelähtme valla piirimaile peame kindlasti jõudma. Saha kabel on ehitatud
muistsete eestlaste ohvrihiide ja nimetatud Nikolai kabeliks Taani kaupmehe Nicolaus Tuwe auks, kes Nigulapäeval, 6. detsembril merehädast
pääses ja tõotuse andis maabumiskohta kabel ehitada. Saha kabeli ukse
kõrval vasakus seinas on näha 3 ümarat auku (sinna olla 3 „kurjategijat“
peadpidi sisse müüritud) ja paremal on nn. “kõrvavalu“ auk. Kel kõrv
valutab, peab mündi haige kõrva peale panema, siis seljaga augu poole
pöörama ja mündi üle õla auku viskama ning mitte tagasi vaatama. Ja kõrvavalu ongi läinud. Minge proovige.
Ja oligi 4 tundi laupäevast kulunud. Buss viis meid üle Vaskjala silla Jüri
kiriku juurde ja sealt edasi läks igaüks oma toimetusi tegema .
Aga südamesse jäi ilus mälestus toredast ja päikselisest kevadpäevast,
uutest teadmistest ning meeldivatest inimestest.
Anneli Vellerind
Perega väljasõidul osaleja
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Harjumaal lõpetas muusikakooli
104 õpilast
Laupäeval, 31.mail toimus Rae Kultuurikeskuses traditsiooniline Harjumaa muusikakoolide lõpetajate kontsert. Kontserdil sai kuulda klassikat
ja ka popmuusikat.
Harjumaal tegutseb 15 muusikakooli, kus lõpetajaid oli sel kevadel kokku 104. Õpiti 15 erialal, enim on klaverimänguoskusega noori, aga on ka
viiuldajaid, trompetiste, akordioniste, lauljaid, kitarriste ning veel mitmeid
teisi noori pillimehi. Kindlasti võib öelda, et Eesti riik on saanud juurde mitmed head või isegi väga head muusikaharidusega noored inimesed
ning järjepidevus muusikuteperes jätkub.
Kontsert oli väga meeleolukas ning huvitav, sest esinejaid oli pea igast
muusikakoolist ja mitmetelt erialadelt. Kontserdist valmib CD-plaat.
Suured tänud kõigile, kes selle kontserdi toimumisele kaasa aitasid:
Harjumaa muusika-ja kunstikoolide lõpetajad ja õpetajad, Rae Kultuurikeskus, HOL, Eesti Kultuurkapital ja lapsevanemad.
Siiri Laid
Rae Huvialakooli direktor

Kontserdil esinenud õpilased. Foto: Evelyn Vällik

Noored tõstavad pead

Siim Viigand. Foto: Henri Ausmaa

Korvpallihooaja lõpusirge tõi väga tubli tulemuse Rae Kossu noortele. Eesti Koolispordi
Liit korraldab üleriigilist noorte turniiri Nike
Cup 6. - 7. klassi poistele. See turniir algas juba
30. novembril Harjumaa piirkonnavõistlusega.
Nike Cupi puhul on tegemist koolidevahelise
võistlusega. KK Rae Koss poisid on kõik Jüri
Gümnaasiumi õpilased. Jüri Gümnaasium saa-

vutas Harjumaa piirkonnavõistlusel 16. osaleva
kooli seas üheksanda koha. Lisaks traditsioonilisele korvpalliturniirile on Nike Cupil kavas
ka Osavaima Korvpalluri võistlus. Osavaima
Korvpalluri võistlustest võttis hooaja jooksul
osa üle 800 poisi kümnel piirkonnavõistlusel.
Parimad neist kutsuti 21. mail toimuvale Nike
Cup finaalturniirile. Harjumaa etapilt pääsesid
finaali ka kaks Jüri Gümnaasiumi/ KK Rae
Koss poissi Joseph Saliste ja Siim Viigand.
Osavaima korvpalluri võistlusel tuleb võistlejatel sooritada kuus erinevat harjutust. Mida
paremini harjutus sooritatakse, seda parema
koha võistleja saab. Kui kõik kuus harjutust on
sooritatud, summeeritakse kõigi harjutuste kohapunktid. Finaalvõistlusele oli kohale ilmunud
47 poissi üle Eesti, Siim Viigand ja Joseph Saliste nende seas. Esimese harjutuse järel olid poisid pingereas keskmistel kohtadel. Siis õnnestus
Josephil kaks järgmist harjutust väga hästi ja ta
tõusis üldarvestuses neljandale kohale. Samad
harjutused õnnestusid hästi ka Siimul, kes tõusis esimese 20 võistleja hulka. Neljandas harjutuses tegi Joseph väikese eksimuse ja langes
esikümnest välja. Viienda ja kuuenda harjutuse
sooritas Siim Viigand väga hästi ja lõpetas Osavaima korvpalluri võistluse väga kõrgel viiendal kohal. Joseph hoidis viimases kahes harjutuses oma positsiooni ja lõpetas 18nda kohaga.
Osavaima korvpalluri võistluse kümme parimat
poissi premeeriti medali, diplomi ja Nike auhinnaga. Kuus parimat, sh ka Siim Viigand, said
medali kaela 5000 pealtvaataja silme all Saku
Suurhallis BC Kalev Cramo ja Tartu Ülikool
Rocki neljanda finaalmängu vaheajal. Tulemus
on seda kõvem, et finaalis osales Osavaima
korvpalluri võistlustest osa palju omaealiste
Eesti koondislasi. Poisid, kes korvpalli treeningutel käinud juba 6 – 7 aastat. Meie Rae Kossu

poisid on tänaseks korvpalli mängu õppinud
kaks aastat. Loodetavasti saame ka järgmistel
aastatel rõõmustada samal võistlusel saavutatud
tublide kohtade üle. See nõuab poistelt lisaks
oskusele ka tugevat närvi. Osavaima korvpalluri võistlused võitis Joosep Russak Tartu Mart
Reiniku Gümnaasiumist. Joosep Russak on
Tartu Ülikool Rocki abitreeneri Paavo Russaku
poeg ning omaealiste Eesti koondise üks põhitegijatest. Esikolmikusse pääsesid veel Marek
Heinamaa Rapla Ühisgümnaasiumist ja Martin
Mölder Avinurme Keskkoolist. Kogu paremusjärjestust on võimalik vaadata Eesti Koolispordi
Liidu kodulehelt www.koolisport.ee
Meeste hooaeg lõppenud
Rae Koss Hansaviimistlus lõpetas hooaja.
Kui I liiga lõpust kirjutasin eelmise kuu sõnumites, siis nüüdseks on lõppenud võistlushooaeg
ka Tallinna Meistriliigas. Mõneti ootamatult tuli
1/16 finaalis alla vanduda Tallinna korvpalliklubi Välgule. KK Välk noored mängumehed olid
mänguks väga hästi valmis ja pressisid kaitses
pooleldi suveunne suikunud raekoslasi väga aktiivselt ja efektiivselt. Kaugele ulatuvaid järeldusi ei tasu sellest muidugi teha, sest Rae Koss
Hansaviimistluse võistkonnas ei mänginud
Tallinna Meistrivõistlusi kaasa viis põhimeest.
Võimalus anti noorematele kes I liiga hooajal
väga palju mänguminuteid ei kogunud.
KK Rae Koss tänab oma sponsoreid Hansaviimistlus, HansaInvest, Premia, Värska, Rae
vald.
Järgmises Rae Sõnumite numbris anname
ülevaate Rae Koss noorte kevadturniirilt. Samuti tutvustame Teile suviseid tegemisi.
Ilusat korvpallisuve soovib
KK Rae Koss
Henri Ausmaa
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Lestaujumise esivõistlused Jüris
Spordiklubi Fortuna korraldas 17. mail Jüri
spordikeskuses lestaujumise esivõistlused Jüri
Kevad. Üllatav oli rohkearvuline võistlejate
osavõtt. Võistlemas olid nii päris pisikesed kui
ka juba suuremad ja kogenumad lestaujujad.
Treener Vladimir Kunitsõn, kelle kanda oli
võistlustel kohtuniku roll, andis enne starti nii
mõnelegi lapsele veel viimaseid näpunäiteid
ja hoidis kõigile „pöialt“. Siinjuures toome ära
erinevate distantside ja võistlusgruppide kolm
parimat tulemust:

25 m sukeldumine
poisid (sünd 1994-1995. a)
1.Anton Komissarov
1994
0.9,95
2.Deniss Olhovoi
1995
0.10,22
3.Aleksandr Mussienko 1994
0.10,39
poisid (sünd 1996-1997. a)
1.Dmitri Gnezdilov
1997
0.12,82
2.Dmitri Vershinin
1997
0.12,84
3.Marko Nõmm
1996
0.12,86
tüdrukud (sünd 1994. a ja nooremad)
1.Sandra Saaliste
1997
0.11,26
2.Olga Filimonova
1994
0.11,56
3.Iris Olmre
1996
0.15,12
tüdrukud (sünd 1998. a ja nooremad)
1.Nadja Puhhalskaja
1998
0.14,74
2.Simona Saaliste		2000 0.14,87
3.Pilleriin Saar		2000 0.18,37
poisid (sünd 1998. a ja nooremad)
1.Anton Petrov		1998 0.12,69
2.Sergei Dubovik		1999 0.14,03
3.Siim Saar		1998 0.14,37
poisid (sünd 2000. a ja nooremad)
1.Robert Telpt		2001 0.16,71
2.Gregor Kornav		2000 0.17,21
3.Hendrik Hiibus		2000 0.20,81

50 m bi-fins
poisid (sünd 1994-1995. a)
1.Anton Komissarov
1994
2.Martin Siller		1995
3.Deniss Olhovoi		1994
poisid (sünd 1996-1997. a)
1.Daniel Rak		1996

0.25,83
0.26,06
0.27,05
0.31,49

Treener Vladimir Kunitsõn enne starti veel viimaseid näpunäiteid jagamas.

2.Eduard Junussov		1996 0.33,35
3.Oleg ponomarenko
1997
0.34,25
tüdrukud (sünd 1994. a ja nooremad)
1.Olga Filimonova		1994 0.27,87
2.Sandra Saaliste		1997 0.28,28
3.Iris Olmre		1996 0.34,09
tüdrukud (sünd 1998. a ja nooremad)
1.Simona Saaliste 		2000 0.35,19
2.Nadja Puhhalskaja
1998
0.35,70
3.Pilleriin Saar		2000 0.41,88
poisid (sünd 1998. a ja nooremad)
1.Anton Petrov		1998 0.32,35
2.Siim Saar		1998 0.36,99
3.Sergei Dubovik		1999 0.37,60
poisid (sünd 2000. a ja nooremad)
1.Gregor Kornav		2000 0.39,50
2.Robert Telpt		2001 0.40,46
3.Richard Sildveer		2000 0.48,47

100 m lestaujumine
poisid (sünd 1994-1995. a)
1.Anton Komissarov
1994
0.52,67
2.Deniss Olhovoi		1995 0.53,78
3.Martin Siller		1994 0.55,44
poisid (sünd 1996-1997. a)
1.Dmitri Gnezdilov
1997
1.06,74
2.Dmitri Vershinin		1997 1.09,56
3.Daniel Rak		1996 1.09,88
tüdrukud (sünd 1998. a ja nooremad)
1.Nadja Puhhalskaja
1998
1.13,87
2.Simona Saaliste		2000 1.20,22
3.Pilleriin Saar		2000 1.46,93
poisid (sünd 1998. a ja nooremad)
1.Anton Petrov		1998 1.09,16
2.Sergei Dubovik		1999 1.20,74
3.Siim Saar		1998 1.21,61

Pipi ja Jänes rõõmustasid lapsi restoranis Üksik Rüütel
Lastekaitsepäeval, 1. juunil, kogunesid Rae ja Kiili
valla majanduslikult vähekindlustatud perede lapsed
Kurna külas asuva restorani Üksik Rüütel suurele muruplatsile, kus ootasid ees juba Pipi ja Jänes. Muruplatsile
oli paigaldatud suur linnusekujuline batuut, mis võlus
lapsi sedavõrd, et kõik saabunud lapsed, esimese tegevusena, batuuti kadusid. Kui huvi batuudi vastu veidi
rauges, andis see Pipile ja Jänesele, kes muide väga head
koostööd tegid, võimaluse lastega mängima hakata. Põnevad teatevõistlused ja hariv jalutuskäik tehtud, asuti
lippe maalima ja joonistama. Soovijad said endale lõbusad näomaalingud. Restoran Üksik Rüütel kostitas lapsi
limonaadi ja jäätisega. Lapsed ja nende vanemad jäid
korraldatud üritusega väga rahule.

Pipi näitab lastele teatevõistluse ülesandeid.
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Hulljulged mootorratturid tõusid kihutades mäkke
Mootorrataste mäkketõusu hooaja avavõistlus toimus 31. mail Väo karjääris. Tegemist oli
esimese ametliku tiitlivõistlusega Eestis.
MC H.M.G esindaja Katrin Kivi sõnul olid
kohal kõik Eesti parimad mäkketõusjad. „Võistlusele registreerus 40 motomeest, sealhulgas ka
külalised Norrast ja Rootsist,“ rääkis Kivi.
Võisteldi nii spetsiaalklassis, kuid eraldi arvestust peeti „retromasinatel“ mäkke tõusnud
meeste üle. Juuniorklassis võistlesid päris pisikesed mehed.
Edukaimaks motomeheks osutus Erkki Salak
alias Erx, kes 9, 97 sekundiga sõitis 50 meetrise mäe tippu ja sama sirge seljaga teiselt poolt
alla.
Teise koha saavutas eelmisel aastal edukaim
mäkketõusja Riho Kollist alias Lärm, kes samuti ületas mäe ja seda vaid mõned sekundit
aeglasemalt - 10, 14 sekundit. Kolmanda koha
napsas Urmas Põldma alias Ummi, ajaga 10, 36
sekundit.
Mäkke rühkimine osutus tõsiseks katsumuseks nii mõnelegi ja publik ei olnud ergutusega
kitsi. Tihedamini kui fännide ergutuskisa võis
kuulda nõrganärvilisemate vaatajate ehmatushüüdeid. Päikesepaisteline ilm soosis suur
pealtvaatajate hulka, kes hoolimata karjääris
lendavast tohutust hulgast tolmust, silmnähtavalt nautisid hulljulgete motomeeste esinemist.
Võistluste sõnalist poolt vedas tuntud raadiohääl Vaido Pannel ja võistluse peakohtunik oli
Ivika Värton.

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
• 1. mail kustutati Jüri tammikus järelvalveta lõke.
• 3. mail põles Aaviku teel aiamaja.
• 4. mail põles Vaidasoo külas kulu.
• 4. mail põles Vaidas, Vana-Tartu mnt. 8
ühes korteris diivan.
• 7. mail toimus Tallinna ringteel avarii.
• 15. mail toimus Tartu maanteel Mõigus
avarii.
• 18. mail põles Lagedil maja.
• 20. mail toimus Jüri viaduktil avarii.
• 24. mail toimus Vaidas avarii.
• 27. mail põles Arukülas karjalaut.
• 27. mail põles Seli külas turbaraba.
• 28. mail toimus Seli külas turbaraba järelkustutus.

Mootorrattalt sooritab hüppe Kajar Samailov alias Ott.

POLITSEITEATED
• 4. mail varastati Rae vallas Peetri külas
sõiduauto. Sõiduk leiti hiljem varguskoha lähistelt avarii tunnustega.
• 6. mail varastati Rae vallas Lagedi alevikus sõiduautost helitehnikat. Kahju on
5000 krooni
• 9.-10. mail varastati Rae vallas Peetri
külas rahakott, milles olid dokumendid,
erinevad pangakaardid ning vähemalt
3000 krooni sularaha. Hiljem selgus, et
kaardilt oli võetud vähemalt 400 krooni.
• 13. mail varastati Rae vallas Peetri külas
sõiduautol rattad. Kahju on selgitamisel
• 14-15. mail varastati Rae vallas Peetri
külas sõiduautolt neli ratast. Kahju 40
000 krooni.
• 18. mail kell 15.09 puhkes Rae vallas
Salu külas 1985. aastal sündinud Martinil konflikt 1987. aastal sündinud Tauri,
1987. aastal sündinud Alari ja 1982. aastal sündinud Andresega, kes lõid Martinit pea piirkonda.

KUI SA OLED LANGENUD
• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE,
• VAIMSE VÕI
• SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJA POOLE.
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13-15 Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri).
NB! Soovijail on vajalik vastuvõtule
ette registreerida telefonil 600 6204 (Harju
Ohvriabikeskus) või saata kirjalik teade emailile: oksana.sviridenko@ensib.ee
Kontakt:
Oksana Sviridenko
Sots. kindlustusameti Harju
ohvriabikeskuse peaspetsialist
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• SISEVIIMISTLUS JA REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne.);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.);
• VÄIKEEHITUS
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.
Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.

Kivi Talu korraldab 21. juunil kell 10.00

“garaažimüügi”
(kasutatud asjade odav väljamüük).

Oodatud on nii ostjad kui ka inimesed,
kellel midagi huvitavat müüa.
Müügikohal tasu ei ole.
Müüjatel vajalik eelregistreerimine
518 6888 või info@kivitalupuhkus.ee.

Kohtumiseni!

REKLAAM

Ehitus24.ee on eesti juhtiv ehitusportaal.
Tegutsenud oleme 2003 aastast. Selle ajaga
oleme saanud kõige mahukamaks ja ka kõige tuntumaks ehitusportaaliks. Iga aastaga
täiendame ja uuendame oma portaali, nii
sisult kui ka kujunduselt.
Pakutav ametikoht

MÜÜGIESINDAJA
Tööülesanded
* Reklaami ja info aktiivne müük
firmadele			
* Olemasolevate klientide haldus
* Uute klientide otsimine		
* Reklaami müük televisiooni saatesse
Pakume
* Häid töötingimusi ja töökeskkonda
* Mitmekülgset tööd
* Sõbralikku kollektiivi
* Paindlikku töögraafikut
* Tulemustele vastavat head töötasu

Saada oma CV: info@ehitus24.ee
Rohkem informatsiooni: 613 0620
KÕIK EHITUSEST!
WWW:EHITUS24.EE
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Samojeedi koera kutsikad

Kennelis Põhjatäht 30. aprillil sündinud samojeedi koera kutsikad (kaks emast, neli isast)
on valmis oma päris kodudesse kolima alates
26. juunist. Isa (pildil) Eesti, Läti, Leedu ja Baltikumi tšempion, emal näituselt hinne suurepärane. Mõlema vanema puusauuringu tulemus
AA/OO (parim võimalik), silmad korras. Enne
loovutamist saavad kutsikad esmase vaktsineerimise ja kiibi.
Samojeedi koer on päritolult kelgukoer, kes
ühendab endas efektse välimuse ja vastupidavuse karmidele tingimustele. Sõbraliku iseloomu tõttu ei sobi valvekoeraks.
Kontakt 518 3788, Elo Odres,
või eodres@hot.ee
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Karla Auto O.K. ootab oma
uude autoteenindusse
täisajaga tööle:

• Koristajat
• Autopesijat
Töölesoovijalt ootame:
• Kiiret kohanemisvõimet
• Kohusetundlikkust ja täpsust
• Iseseisvust
Omalt poolt pakume:
• Võimalust asuda tööle kohe
• Head seltskonda
• Konkurentsivõimelist töötasu
Sooviavaldus saata
e-posti aadressil
enn@karla.ee või helistada
telefonil 510 9221

REKLAAM

Pakume järgmisi teenuseid:
• Fassaadide survepesu
• Kiviparketi pesu
• Õliplekkide eemaldus
kiviparketilt
• Põllutehnika pesu
• Graffiti eemaldus
• Kõrgsurve värvimine
• Parklate joonimine
Info ja tellimine
tel. 5647 9479
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Eritellimus mööbel
Köögid, garderoobid, esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

A ja O Haljastus OÜ
pakub haljastus teenust:
Üldehitusja remontööd
murud, puud,
hekid, aiad,
korteritele ja eramutele
terassid, kivi paigaldus.
elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
5694
16703275
Tel:
633 1701;
3215,5694
Faks 633

www.ahaljastus.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee
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KÕIGE LAIEM
PUIDUVALIK EESTIS
SUUR VALIK
EHITUSMATERJALE
PUUMARKETI KAUPLUS NÜÜD KA JÜRI TEHNOPARGIS Sinikivi tee 6, Lehmja küla, tel 664 6931

Puumarket Tallinnas: Männiku tee 123, Forelli 10a;
Tartus: Ringtee 37c; Pärnus: Lina 24; Rakveres: Rägavere tee 44
www.puumarket.ee

56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee juuni 2008

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja eramutele
elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

OÜ VISARI METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd
Tel/fax: 670 6917
GSM: 501 4504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee

Soome ja Eesti Digitaal-TV (Zoom-TV)
antennide paigaldus ja müük, digiboxide häälestus, SAT-TV paigaldus,
Digi-TV vastuvõtuks antennisüsteemi
ümberseadistamine ühistutes, eramutes, suvilates, TV signaali mõõtmine.
Garantii.

Tellimine ja info
tel. 510 8742.
Kogemustega antennipaigaldajad.
• Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.
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The European Lead Logistic Provider
The European Lead Logistic Provider
Ootame oma meeskonda

Ootame oma meeskonda

LAOKORISTAJAID
LAOKORISTAJAID
Laokoristaja tööülesanne on
BalDis Estonia OÜ pakub
• Laoruumide ja territooriumi üldine korrashoid
logistikateenuseid Rimi hüperLaokoristaja tööülesanne on
Estonia OÜning
pakub
jaBalDis
supermarketitele
Ootame
laokoristajaks
inimest,üldine
kes korrashoid
Laoruumide
ja territooriumi
logistikateenuseid Rimi hüper- • on• korda
Säästumarketitele.
ja puhtust armastav inimene
ja supermarketitele ning
• ei Ootame
pelga kasutada
oma
töös
masinaid
laokoristajaks inimest, kes
Säästumarketitele.
BalDis
Estonia kuulub
• on korda ja puhtust armastav inimene
poolt pakume:
• ei pelga kasutada oma töös masinaid
rahvusvahelisse kontserni Alpha Omalt
• püsivat töösuhet
Grupp,
tütarfirmad
BalDiskelle
Estonia
kuulub
• brutopalka alates 7500 kroonist kuus
poolt pakume:
tegutsevad
enam kui
36 erinevas
rahvusvahelisse
kontserni
Alpha • tööOmalt
tegemiseks korralikke töövahendeid
• püsivat töösuhet
riigis
üle kelle
Euroopa.
• soodsat toitlustamist kohapeal
Grupp,
tütarfirmad
• brutopalka alates 7500 kroonist kuus
kollektiivi tuge
tegutsevad enam kui 36 erinevas • sõbraliku
• töö tegemiseks korralikke töövahendeid
Tänasel
päeval
on BalDis
riigis üle
Euroopa.
• soodsat toitlustamist kohapeal
Töökoht asub Jüris, Harjumaal.
Estonia tööandjaks 180
kollektiivi
Töö• sõbraliku
on vahetustega,
kuidtuge
öiseid vahetusi ei ole.
inimesele
Tänasel .päeval on BalDis

Estonia tööandjaks 180
inimesele.

Veoteenus Scania
kalluriga,
multilifti võimalus,
kandevõime
15 tonni

• E kategooria autojuhi
• Remondilukksepa
• Raamatupidaja

Tellimine 524 4969

Lisainfo tel. 506 8458
www.vivarek.ee

Vivarek Transpordi AS
võtab tööle:

Töökoht asub Jüris, Harjumaal.
on vahetustega,
öiseid vahetusi ei ole.
InfoTöö
saamiseks
helistadakuid
telefoninumbril
6973 321. Kandideerimiseks tulla kohale aadressil
Põrguvälja tee 3, Jüri, Rae vald, Harjumaa
saamiseks
helistada
telefoninumbril
või Info
saata
CV aadressil:
jobs@baldis.ee
6973 321. Kandideerimiseks tulla kohale aadressil
Põrguvälja tee 3, Jüri, Rae vald, Harjumaa
või saata CV aadressil: jobs@baldis.ee

Tule ja omanda väärtuslik
töökogemus Eesti vanimas ja
suurimas kondiitritööstusettevõttes
AS Kalev Chocolate Factory!
Kui oled hea tehnilise taibuga, töökas
ja kohusetundlik ning valmis
vahetustega tööks, tule tööle
uuendatud liinile

PAKKEAUTOMAADI
OPERAATORIKS
Sinu tööülesandeks on toodete
pakkimine uutel ja kaasaegsetel
pakkemasinatel ning pakkemasinate
seadistamine.
Sind ootab
• huvitav töö arenevas ettevõttes
• kaasaegne töökeskkond ja
töövahendid
• palk vastavalt oskustele, millele
lisandub igakuine preemia.
• väljaõpe kohapeal
• tasuta transport Tallinnast tööle
Jürisse ja tagasi
• soodustused
Küsi lisainfot telefonilt 6077 738 või 6077 783,
saada cv märgusõnaga “operaator” e-posti
aadressil diana.rand@kalev.eu või aadressil
Põrguvälja tee 6, Rae vald, Harjumaa 75306 või
tule kohale ja täida ankeet kohapeal.
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A

VÕL
Rimi Keskköök kutsub tööle:

kokkasid

Peamised tööülesanded:

z Kulinaaria toodete valmistamine
vastavalt tellimustele ja
retseptuurile
z Vamistoodangu märgistamine
vastavate etikettidega
z Valmistoodangu kvaliteedi
tagamine
z Töökeskkonna ja toiduohutuse
tagamine - hügieen, enesekontroll ja tööohutus

Kandidaadilt eeldame:

z Erialane haridus
z Eelnev töökogemus
antud valdkonnas
z Positiivsus, kohusetundlikus
ja korrektsus
z Iseseisva töö tegemise oskus
z Vahetustega- ja öötöö
sobivus

Omalt poolt pakume:

z Väärtuslikku töökogemust
heas meeskonnas
z Põhipalka+tulemustasu
z Erialaseid täiendkoolitusi
ja karjäärivõimalust

Küsi lisa telefonil
6 056 306 või 6 817 698.
Kandideerimiseks palume
täita tööankeet
meie kodulehel
www.rimi.ee

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)

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,

A

GSM: 524 8614
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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HERTA-AURELIE AASLAID 96
META KASK			
91
TAISSIA JACUKOVICZ		
90
FJODOR AHTAMONOV		
86
SALME KUUS			
85
LIIDIA STEPANJUGA		
84
JELENA MŠINISTOVA		
83
MELANIE JUSS			
83
VILMA ÖÖBIK			
82
LUISA PLUKŠ			
82
AINO PRÜGI			
81
TOIVO-VOLDEMAR MALMILA 81
JUTA LAUR			
75
GUNNAR OTS			
75
MAIMU TANING		
70
OLEV UBINA			
70
ENNO SÄREKANNO		
70
MALLE MEIER			
65
LEA MOISAR			
65
ELGA PÕHJAKAS		
65
ENDEL JÄRVE			
65
JAAN HALLINGU		
65
ARNOLD AINSAAR		
65
VELLO NAHKUR		
65
ANTS KAIKÜLL		
65
ARVO ARNISTE		
65
RAIVO PIHLAKAS		
65

Angela Virak 56 640 991
66 84 700

Surnuaiapüha
jumalateenistus
toimub 22. juunil
kell 12.00
Suurel kalmistul.
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
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Ville Värk

51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

KUULUTUSED
Harjumaal Suurestas müüa suures koguses
haljastus- ja täitemulda. Vajadusel organiseerime ka materjali transpordi. Lisainfo:
muld@golfest.ee, tel. 522 0073.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon 502 9075.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid. Hinnad kokkuleppel.
Tel. 5663 3062 crabbar@gmail.com
Pakume tööd majahoidjale, kelle tööülessandeks on kortermajade sise- ja välikoristus. Tel. 5342 3388.

Rae Vallavalitsuses
maikuus registreeritud
surmad:

Aimar Aan
Kujundaja: Katrin Põdra, katrin@vali.ee, 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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ELME Trans OÜ Renditalitus
Tõstukid (Denka, Sky-Man, Haulotte),
Haagised (Respo), Ehitusseadmete rent.
Ekskavaator JCB 4CX. Roksonitööd (610 2262)
Mõistlikud hinnad.
Võimalus tellitud varustuse objektile saabumine.
Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
610 - 22 22
Fax:
E-mail: renditalitus@bsr.ee
www.elmetrans.ee
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Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
610 - 22 22
Fax:
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