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AS ELVESO elektrienergia ja võrgutee- Vallas loodi kodanikeühendus Kolmas Tee
nuse hinnad alates 1. juulist 2009
Elektrienergia kaalutud keskmine hinna piirmäär 51,37 s/kWh on kooskõlastatud
30.03.2009 Konkurentsiameti otsusega nr 7.15/09-0008.

Võrguteenuse kaalutud keskmine hind 55,13
s/kWh on kooskõlastatud 30.03.2009 Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-5/09-0009.

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3*63A

P1
P2
P2
P3
P3
P3
P4
P4

Elektrienergia
Pakett km-ta km-ga
Põhitariif
s/kWh
EL1 51,65 60,95
Ajatariifiga päev
s/kWh
EL2 63,53 74,97
Ajatariifiga öö
s/kWh
EL2 36,85 43,48
Ampritasuga ajatariif päev s/kWh
EL3 64,43 76,03
Ampritasuga ajatariif öö s/kWh
EL3 37,90 44,72
Ampritasu
kr/A kuus EL3
Küttepakett päev
s/kWh
EL4 37,38 44,11
Küttepakett öö
s/kWh
EL4 12,51 14,76

Võrguteenus
Pakett km-ta
VT1 64,43
VT2 75,97
VT2 44,06
VT3 48,86
VT3 27,79
VT3 4,74
VT4 49,06
VT4 28,33

km-ga
76,03
89,64
51,99
57,65
32,79
5,59
57,89
33,43

P4

Ampritasu

VT4

5,61

PaTariif
kett

Ühik

kr/A kuus EL4

9,37

11,06

4,75

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3*63A
PaTariif
kett
P5
P5
P6
P6
P6

Põhitariif
Ampritasu
Ajatariifiga päev
Ajatariifiga öö
Ampritasu
Reaktiivenergia

Elektrienergia
Pakett km-ta
s/kWh
EL5 38,79
kr/A kuus EL5 10,08
s/kWh
EL6 44,31
s/kWh
EL6 29,98
kr/A kuus EL6 10,08
s/kvarh
Ühik

Võrguteenus
km-ga Pakett km-ta
45,77 VT5
45,14
11,89 VT5
3,66
52,29 VT6
53,34
35,38 VT6
31,43
11,89 VT6
3,64
8,47

km-ga
53,27
4,32
62,94
37,09
4,30
9,99

Märkused:
1. Arvele lisatakse taastuvenergia tasu 6,07 s/kWh (lisandub käibemaks)
2. Arvele lisatakse elektri aktsiis 5,0 s/kWh (lisandub käibemaks)

6. märtsil 2009. a registreeriti Rae vallas mittetulundusühing Kolmas Tee (3.
T). Uus organisatsioon koondab mõtlevaid ja aktiivseid Rae valla elanikke,
kes soovivad panustada oma koduvalla
arengusse.
„Oleme lihtsalt inimesed erinevatelt elualadelt, kes oma vabast tahtest näevad vajadust teha
midagi konkreetset kohaliku kogukonna jaoks,“
sõnab Kolmanda Tee liige Margus Abel.
MTÜ asutajaliikmeteks on Krister Parbo
ning Toomas Heinaru. Kolmanda Tee juhatus
valitakse järgmisel koosolekul. Koos hakatakse
käima kaks korda kuus.
Plaanis on kodanikualgatuslike ettevõtmistena korraldada ühistegevust soosivaid kultuurilisi ja sportlikke teabepäevi, koolitusi ning
noortelaagreid. Samuti soovitakse hakata osalema kohalike omavalitsusorganite ja erinevate
initsiatiivgruppide töös ning toimetama ühistegevust toetavaid infotrükiseid ning interneti
kodulehekülge aadressil www.kolmastee.com.
„Soovime, et Rae valla elanikud kogeksid võimalikult elujõulist meietunnet ning tunneksid
üksteisest rohkem rõõmu,“ räägib Parbo.
Mittetulundusühingu nimi tuleneb Parbo sõnul organisatsiooni juhtmõttest, et alati on olemas ka kolmas tee ning valla elu edendamisel
tuleb hakata lisaks majanduslikele ja poliitilistele kaalutlustele arvestama rohkem ka inimlikest väärtustest ja sotsiaalse suhtluse vajadusest
lähtuvaid seisukohti.
Toomas Heinaru
asutajaliige

Rae Valla Alevike ja Külavanemate
Selts pälvis maakondliku tunnustuse
26. märtsil 2009 kuulutati välja konkurss “Harjumaa tegijad 2008”.
Juba viiendat aastat toimus konkurss parimale ettevõtjale, kodanikuühendusele, toetajale
ja sädeinimesele. Ürituse korraldaja on Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Harju
Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsusliidu ja
MTÜ Kodukant Harjumaaga.
Aasta ettevõtjaks kuulutati Kose vallas tegutsev AS Klaasimeister. Tublimaks kodanikuühenduseks MTÜ Töötahe Keilast. Parim toetaja Jane Snaith, kelle südameasjaks on tegeleda
Haiba lastekodu laste vabatahtliku toetamisega.
Aasta tegu oli Kolgaküla rahvamaja taastamine.
Sädeinimeseks sai Tiiu Lõoke Kõuelt.
Hea meel on tõdeda, et Rae vallas tegutsev Rae valla Alevike ja Külavanemate Selts
(RVAKS) Ado Sepa juhtimisel tõi ära eriauhinna kui aktiivne külade huvide eest seisja ja
sündmuste organiseerija.
Minul kui Kodukandi Harjumaa tegevjuhil ja
Rae valla elanikul on seepärast topelt hea meel.

Esiteks sellepärast, et RVAKS on väga aktiivne
Kodukandi liige. Liitunud meie ca 350-liikmelise perega alles möödunud aasta kevadel, on
nad ühed aktiivsemad osalejad meie üritustel,
koolitustel ja õpperingreisidel. Ado Sepa kuulub ka Kodukandi Külavanemate Nõukoja liikmete hulka ning on alati abiks nii nõuga kui ka
ürituste organiseerimisel.
Samuti on mul kui Rae valla elanikul hea
meel, et meie vallast tuleb maaelu edendajaid,
keda tunnustatakse ka maakonnatasandil.
Tean, et Ado Sepa tahab jõuda ka niikaugele, et Rae valla küla- ja alevikevanematel oleks
oma n-ö kaelaraha, mis antakse edasi järglasele.
Ja külavanema valimise ning ametisse kinnitamise hetk peab olema pidulik ning meeldejääv.
MTÜ Kodukant Harjumaa on katusorganisatsioon Harjumaa külaelu edendajatele. Tegutseme
juba 11-ndat aastat. Meie sõbralikku perre kuuluvad 25 eraisikut ja 29 juriidilist isikut külaseltside ja MTÜ-dena, kokku ca 350 inimest. Kui
Rae vallas on veel ettevõtlikke külaelu edenda-

Rae valla Alevike ja Külavanemate Seltsi
juht Ado Sepa.

jaid, olete oodatud meie seltsi tulema. Lähemat
infot võite lugeda meie kodulehel www.kkharju.
ee või küsida e-kirjaga: info@kkharju.ee
Kõigile ilusat kevadet soovides
Marianne Rosenfeld
MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht
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Sügisel toimub Eestis REL
2011 prooviloendus
S

tatistikaamet korraldab tänavu sügisel üheksas Eesti omavalitsuses 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL
2011) prooviloenduse, mille käigus loendatakse ligi 10 000 inimest ja nende eluruumid.
2009. aasta 1. oktoobrist 11. novembrini toimuva prooviloenduse käigus testitakse REL 2011 tarvis väljatöötatud andmekogumise
meetodit ja tarkvara. „Prooviloenduse õnnestumine on aluseks põhiloenduse edukale läbiviimisele,“ ütles Statistikaameti REL 2011
projektijuht Diana Beltadze.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse rahvaloenduskomisjoni otsusele toimub REL 2011 segameetodil. „See tähendab, et esimese lainena toimub veebiküsitlus ehk e-loendus ja kes seda võimalust ei kasuta, selle juurde koju tuleb küsitleja. Lisaks kasutatakse andmete saamiseks
ka erinevaid riiklikke registreid,“ selgitas Beltadze.
Nii prooviloendus kui ka põhiloendus vältab kuus nädalat — eloendusel saab osaleda kahel esimesel nädalal, näost näkku intervjuud viiakse läbi kolmel viimasel nädalal. „Sel sügisel toimuv prooviloendus jäljendab täpselt 2011. aasta loendust, ainult väiksemas
mahus,“ ütles Beltadze. „Prooviloenduse piirkondade valikul oleme
lähtunud sellest, et esindatud oleks võimalikult erinevat tüüpi asumid
— suurlinnad, maa-asulad, uuselamu- ja eramajade rajoonid,“ lisas
ta. Piirkonna elanikke teavitatakse prooviloendusest ja selles osalemise võimalustest ka kirja teel.
REL 2011 prooviloendus toimub järgmistes piirkondades:
• Ambla vald: Aravete alevik
• Narva linn: Partisani tn 1, 3, 5, 7 ja 9
• Tallinna Kesklinna linnaosa, Raua tänav; Tallinna Lasnamäe linnaosa Narva mnt, Ussimäe ja Linnamäe tee vaheline piirkond
• Paide linn: Raudtee, Tiigi ja Jaama tänavate vaheline piirkond
• Halinga vald: Pärnu-Jaagupi alev
• Püssi linn: Kivitee ja Raudtee tänava vahele jääv piirkond
• Rae vald: Peetri küla
• Rõuge vald: Aabra, Augli, Haabsilla, Haki, Hallimäe, Heibri,
Hinu, Hotõmäe, Hurda, Härämäe, Jaanipeebu, Jugu, Järveküla,
Kadõni, Kahru, Kaluka, Karba, Kaugu, Kavõldi, Kellämäe, Kogrõ,
Kokõmäe, Kuklasõ, Kurgjärve, Kähri, Kängsepä, Listaku, Lutika,
Mikita, Muduri, Murdõmäe, Märdi, Mõõlu, Ortumäe, Paaburissa,
Pulli, Pärlijõe, Põdra, Põru, Rebäse, Rebäsemõisa, Riitsilla, Ristemäe, Roobi, Ruuksu, Saarlasõ, Sadramõtsa, Saki, Savioru, Soemõisa,
Soomõoru, Suurõ-Ruuga, Tialasõ, Tiidu, Tüütsi, Vanamõisa, Viitina,
Viliksaarõ ja Väiku-Ruuga küla
• Viimsi vald: Kelvingi ja Rohuneeme küla
REL 2011 eesmärk on varustada avalikkust, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja ettevõtteid ning rahvusvahelisi
organisatsioone kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rände ning eluruumide ja elamistingimuste kohta ning anda alusandmestik edasiseks riiklike statistiliste vaatluste
korraldamiseks.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal kümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1959.,
1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad
rahva ja eluruumide loendused enamikes maailma riikides.
Täpsem teave:
Diana Beltadze
REL 2011 projektijuht
Rahva ja eluruumide loenduse talitus
Statistikaamet
Tel 625 9361

Kristo Mäe
Statistikaameti avalike suhete projektijuht
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Armas Triin!
Palju õnne Sulle
ja Sinu perele
pisipoja sünni
puhul!
Rae Vallavalitsus

Eesti kodanik usaldab enam
kohalikke omavalitsusi ja Euroopa
Liitu kui vabariigi valitsust

E

urobaromeetri tavauuring võttis esimest korda vaatluse
alla Euroopa Liidu Regioonide Komitee seisukohast olulised ja asjakohased ning võrdlevad küsimused (sügis 2008, nr
70/370). Uuriti kodanike usaldust eri tasandite omavalitsuste
suhtes ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ja mõjuvõimu Euroopas.
Mis siis selgus? Uuringu järgi usub neli eurooplast kümnest, et
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on erinevatest tasanditest
(EL liikmesriigi valitsus-kohalik omavalitsus) suurim mõju nende
elule ning kuus eurooplast kümnest usub, et kohalike ja piirkondlike
omavalitsustega ei konsulteerita piisavalt Euroopa Liidu poliitiliste
otsuste tegemisel.
Euroopa Liidu kodanike üldine arusaam on selgelt suunatud suurema usaldusega kodanikele kõige lähemal oleva tasandi suunas. Eurobaromeetri järgi usaldavad oma kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi pooled (50%) ELi kodanikest, Eestis isegi rohkem - 59%. Samas
on Eesti lõunanaabrite juures olukord usaldusega nutusem: vaid 44%
lätlastest ja 31% leedukatest usaldab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. Skandinaavlastest aga usaldavad kohalikku tasandit 68%
rootslastest ja soomlastest isegi 77%. Olukord on veelgi parem usaldusega Euroopa Liidu vastu: tervest Euroopa Liidust on Eesti Slovakkia järel positiivse suhtumise poolest teisel kohal - koguni 67%
meie kodanikest usaldab Brüsselit (Euroopa Liidu keskmine - 47%;
Slovakkia - 70%)
Paradoks seisnebki selles, et liikmesriikide valitsusi usaldatakse
üldiselt vaid kolmandiku ulatuses (34%), näiteks Eestis usaldab valitsust 48% versus 59% usaldust omavalitsustele. Samal ajal püütakse
Eesti kodanikele (ja ka mujal) peale suruda arusaama omavalitsustest
kui väetitest ning haldussuutmatutest ning püütakse rõhuda Läti ja
Leedu näidetele, viidates vajadusele liita ja seega tekitada suuremate
pindaladega kohalikke omavalitsusi. Eurobaromeetri uuringu põhjal
on ilmselge, et selline lihtne liitmine pole mingisugune imerohi ega
vii ilmtingimata kodanike poolehoiu ja toetuse poole.
Uno Silberg, Regioonide Komitee asepresident: “Siin on tõesti
veel palju ära teha, et sellist tahtlikku või tahtmatut nn müra vähendada ja arusaamad õigetele alustele seada. Selge on üks: kohalikud
omavalitsused on esimesed, kuhu abi järele tõtatakse, kui rasked ajad
käes. Riik ja sellel tasandil tehtavad otsused on aga kahjuks ilmselgelt kodanikest kaugenenud. Seetõttu ongi ka oluline, et kohalik tasand teeks Euroopa tasandiga otsest koostööd, esindades rahva huve
otse Brüsselis. Seda praegu just eriti Europarlamendi valimiste õnnestumiseks.”
Triinu Volmer
Regioonide Komitee
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Hambaravi kompenseerimise
muutustest
1.01.2009 jõustus ravikindlustuse
seaduse § 63 lõige 1 muudatus, mille
kohaselt ei saa alates 1. jaanuarist 2009
osutatud hambaraviteenuse eest hüvitist
enam kõik üle 19-aastased isikud.
300-kroonist hambaravihüvitist saavad alates 01.01.2009 taotleda inimesed, kellele on
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
määratud töövõimetus- või vanaduspension,
ning üle 63-aastased kindlustatud isikud.
Kõrgendatud määras ehk 450 krooni suurust
hüvitist makstakse endiselt rasedatele, alla
üheaastase lapse emadele ja neile, kellel on
tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadus.
Hambaproteesihüvitise maksmise korda antud seadusemuudatus ei puuduta. Haigekassa
hüvitab jätkuvalt 63-aastastele ja vanematele
ravikindlustust omavatele isikutele, vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele kord kolme aasta jooksul 4000 krooni hambaproteeside maksumusest.
Kõik kindlustatud isikud, kes eelneva kolme
aasta jooksul on kasutanud hambaarsti teenuseid, kuid pole veel hambaravihüvitist taotlenud, saavad seda teha veel kolme aasta jooksul
pärast hambaravi teenuse saamist.
Hambaravihüvitise maksmist reguleerib
sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus
nr 145.
Hüvitise taotlemiseks esitab kindlustatu haigekassale avalduse ja hambaravi eest tasumist
tõendava dokumendi, mille on väljastanud

hambaraviteenuse osutaja.
Rasedad lisavad avaldusele veel rasedust
tõendava arstitõendi.
Tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadusega isikud
lisavad arstitõendi, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust.
Inimesel on õigus ravikindlustuse seaduse
paragrahvis 3 lõikes 4 nimetatud hüvitisele,
kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse
saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:
1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline
ja kiiritusravi;
2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning
teiste anomaaliate kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;
4) protseduur (endoskoopia, anesteesia ja
muu), mille käigus on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike
(abstsess, flegmoon) haiglaravi.
Hüvitise saamise tingimused
Hüvitist taotleval inimesel peab hambaraviteenuse osutamise ajal olema kehtiv ravikindlustus.
Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse
toimumise kohast. See tähendab, et patsient
võib minna hambaarsti juurde ükskõik millises
Eestimaa piirkonnas või välisriigis. Kulutus

peab aga kindlasti olema tõendatud korrektse
hambaraviteenuse eest tasumist tõendava originaal dokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise taotlemise
avaldused võib saata posti teel või tuua ise
haigekassa piirkondliku osakonda. Avalduse
blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa koduleheküljel. Haigekassa blankette
väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka maavalitsused.
Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele hiljemalt
kuue kuu jooksul avalduse laekumisest.
Hüvitis makstakse välja hüvitise saaja kontole või kolmanda isiku (nt abikaasa, ema, lapse) kontole.
Hambaraviteenuse hüvitist saab taotleda ka
tagantjärele kuni 3 aasta jooksul.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus
taotleda hüvitist kalendriaasta eest ühe temale
soodsama määra ulatuses. Näiteks vähemalt
19-aastasel rasedal on õigus saada hüvitist 450
krooni ulatuses, suurenenud hanbaraviteenuse
vajadusega 65-aastasel töövõimetuspensionäril samuti 450 krooni ulatuses.
Kasutamata hambaraviteenuse hüvitis ei
kandu järgmisesse aastasse.
Aive Eha
Eesti Haigekassa Harju osakonna
usaldusarst

Suurekivi teemaa sulgemisest
21. märtsil sulgesid Suurekivi elanikud Suurekivi ehitusjärgus oleva tee, mis tekitas palju pahameelt kõikides Peetri küla
elanikes, kes seda teed iga päev kasutasid.
Kõnealune tee ei kuulu Suurekivi elanikele, samuti puudus sulgemiseks omaniku luba, seega oli tee sulgemine elanike poolt omavoliline. Nimetatud ehitusobjekti eest vastutab teemaa omanik - Suurekivi Kinnisvara OÜ.
Rae vallavalitsus on püüdnud vahendada Suurekivi elanikke ja
arendajaid saavutamaks kompromissi. 2008. a on toimunud mitmeid
koosolekuid elanike esindajate ja arendajate esindaja osavõtul. Paraku tee ehituse asjus arutelud soovitud tulemuseni ei viinud ja seega
on vallavalitsus arendaja vastu kohtusse hagi esitanud.
Pärast omavolilist ehitusaegse tee sulgemist selgus vallavalitsuses
toimunud kohtumisel (25.03.), et elanike tahe sulgeda Suurekivi teele
pääs Salu teelt on jätkuv ja teemaa omanikust arendaja on sellega
ka nõus. Vallavalitsusel jäi niisugune otsus vaid teadmiseks võtta ja
nõuda korrektse märgistuse paigaldamist.
Johtuvalt eespool toodust muudetakse Mõigu tee alates 1. juulist
2009 ühesuunaliseks ja Peetri küla elanikud, kes kasutasid Tartu

maanteele ohutuks pöördeks Raudkivi reguleeritud ristmikku, peavad leidma selleks võimaluse vastavalt järgnevale skeemile. Kõige
ohutumaks liikumiseks Tartu maanteele on praeguses olukorras Assaku liiklussõlme kasutamine.
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Huvitavat Vaidast
M
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ehitamise aastaks 1926. Vastuseks anti teada, et
uuele kauplusele sobivat asukohta ei ole leitud
ning saabunud majanduslangus lükkab ehitamise edasi kaugemasse tulevikku. Vaida elanikud
jäävad siiski ootama uut ja moodsat kauplust,
ehitab selle siis Harju TÜ või mõni teine ettevõtja. Koht on perspektiivne, hooneid ei ehitata
mitte ainult tänaseks, vaid homsele mõeldes.
22. märtsil toimus Vaida aleviku ja Suuresta
küla üldkoosolek. Väljasaadetud 350 kutsele
reageeris registreerimiselehe järgi kahjuks ainult 23 inimest. Külalistena olid kohal Vaidasoo ja Patika külavanemad ning Rae vallavolikogu aseesimees Ado Sepa. Alevikuvanem
andis ülevaate 2008. aasta tegemistest: alustati arengukava koostamisega, Naabrivalve
moodustamine jäi huvi puudumise tõttu katki,
jaanituleplats kinnitati aleviku sotsiaalmaaks,
MTÜ jäi huviliste puudumisel moodustamata. 2009. aasta tegemistest: suve keskel tuleb
vallale esitada 2010. a eelarve projekt, selleks
aastaks on Vaida kogukonnale eraldatud ainult
33 000 krooni, sellega suurt midagi ära ei tee.
Tõstatati uuesti küsimus tänavanimede asjus

- uued tänavanimed, kuid kinnistutel on vana
aadress. Segadust palju. Konkreetset lahendust
ei osatud välja pakkuda. Ado Sepa andis ülevaate 2009. a kärbitud eelarvest, öeldes Vaida
aleviku eelarvesummaks 19 000 krooni. Vastavalt arengukavale pidi algatatama Vaida aleviku
detailplaneering, kuid kahjuks jäi see praegu
välja. Ilma detailplaneeringuta ei ole võimalik
uusi asju algatada. Mõeldud on siin Vaida keskusehoone juurdeehitust, kooli võimla laiendust
ning koolimaja teise korruse kasutuselevõtmist.
Ado Sepa tundis veel muret loodud Korrakaitse Seltsi pärast, mis kiratseb liikmete vähesuse
tõttu, uusi liikmeid ei lisandu. Lõpetuseks pani
Ado Sepa kõikidele südamele, et alevikuvanem
üksi ei tee midagi ära, endal tuleb aktiivselt
kaasa lüüa, mitte olla passiivne pealtvaataja ja
viriseja. Järgmistes päevakorrapunktides arutati
jüriööjooksu ja jaanipäevaürituste korraldamist
ning saadi hakkama MTÜ moodustamisega.
Kaia Pilvik rääkis natuke 1. mail toimuvast üritusest “Teeme ära”, mille toimumiskohaks on
kas koolimaja või raamatukogu. 2. mail otsustati korraldada koristuspäev. Margus Vain andis
teada Muinsuskaitse Ümarlaua poolt korraldatavatest talgutest, mille vältel toimub 16. mail
Vaida palvela ümbruse korrastamine.
Loodud MTÜ tegemistest ja liitumise võimalustest annab infot alevikuvanem Andres Kaev.
Vallas on aktuaalseks tõusnud prügimajade
ehitamise teema. Vaidas asuvad korteriühistud
Annike ja Rukkililleke leidsid lahenduse ja ehitasid ühise võrkpiirdega aediku. Uuena näeb
seal kena välja. Tõsi küll, veidi on seadusest
mööda mindud, sest võrkaedik ei ole ehitatud
kinnistu piiridesse. Vaida suurtel korrusmajadel ongi probleeme prügimajade ehitamisega.
Ehitusseadust järgides ei ole võimalik kinnistu
piiridesse prügimaja mahutada.
Aprilli keskel saab Vaida raamatukogus vaadata Peeter Böckleri foto- ja raamatunäitust.
Samuti on võimalik raamatukogust osta 2008.
aastal ilmunud raamatut „145 aastat Vaida kooli. 1863-2008“

Vaidas asuvad korteriühistud Annike ja Rukkililleke täitsid prügimajade ehitamise kohustuse, ehitades ühise võrkpiirdega prügiaediku. Foto: Reet Raudkepp.

Reet Raudkepp,
Vaida

ärtsikuu teisel teisipäeval toimus
Harju TÜ Vaida kaupluses koosolek, kus anti ülevaade 2008. a majandustulemustest. Koosolekust osavõtjatelt
said kiitvaid hinnanguid praegu kaupluses
töötavad müüjad, kes ka kehvades töötingimustes püüavad olla head teenindajad.
Rahulolematust avaldati taara vastuvõtmise kohta. Ei saa õigeks pidada, kui taarat
võtab vastu ostjaid teenindav kassapidaja,
kui külmleti ees laiutavad taarakotid takistavad ostjatel kauba valimist. Seda ajal, kui
meil on levimas tuberkuloos ning inimesi
hoiatatakse hepatiidi eest. Anti lubadus leida probleemile lahendus koostöös vallaga.
Veidi võiks nuriseda kauba sortimendi üle
ning hindade pärast, mis kaubal riiulilt kassani
jõudes on ootamatult kallinenud. Need on tehnilised probleemid, mis ei sõltu kohapealsest
kauplusest, vaid on keskuse töö omapära. Müüjatele teevad muret pikanäpumehed, kes oma
vanuselt järjest noorenevad. Sooviti kuulda
ka arvamust Vaidasse uue kaupluse ehitamise
asjus. On ju praeguse kauplusehoone ühe osa

Lagedi perroon sai kauaoodatud ootepaviljoni
Pärast seda, kui tuleohtlikkuse tõttu lammutati Lagedi
jaamahoone, jäi kohalik rahvas
rongi oodates tuule ja vihma
kätte.
Kohalike inimeste initsiatiivil
pöördusime ASi Elektriraudtee
ja Rae vallavalitsuse poole sooviga saada Lagedi perroonile
ootepaviljon. Läbirääkimiste ja
hea koostöö tulemusena paigaldati ootepaviljon 4. märtsil.
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

Seoses teeremondiga
T11115 Kurna-Tuhala
maanteel (km 0,0- 3,6)
suletakse alates 13.
aprillist teelõik Uuesalu
elamurajooni teeotsa
ja aianduskeskuse
Hansaplant vahel.
Lepingujärgselt lõpetatakse
tööd 01.08.2009
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Radoonioht nõuab teadmisi Jüri kirik sai
juba hoone projekteerimisel valgustatud
V

iimasel ajal on hakatud üsna palju
rääkima radoonist. On tekkinud
erinevad nõuded ehitajatele ja projekteerijatele. Tekib küsimus, kuidas me
siis siiani oleme elanud ja nüüd enam ei
saa. Tegelikult ei ole radoonis ja sellega
kaasnevates nõuetes midagi uut. Mujal
maailmas ei teki sel teemal küsimusi.
Radoon on looduses esinev radioaktiivne
gaas, mis tekib maapinnas ja tungib sealt läbi
halvasti ehitatud vundamendi hoonetesse.
Radoonitõkked vundamendis on sama
loomulikud nagu katus maja kohal. Täpselt
nagu katus peab kinni pidama vett ja lund,
peab vundament kinni pidama niiskust ja radooni, mis tulevad maapinnast.
Radooni peetakse suitsetamisega võrdseks kopsuvähi põhjustajaks maailmas. Ja
ei ole mõtet pikalt peatuda vaidlusel, kas
ülemaailmsed uuringud on tõesed või on tegemist eestlaste kiusamiseks välja mõeldud
pseudoprobleemiga.

Radoon enne ehitust

Enne ehituse algust tuleks määrata radoonitase maapinnas, et teada saada, kui suur on
oht ja milliseid meetmeid tuleb kasutusele
võtta ehituse käigus. Euroopas on kehtestatud piirnorm 50kBq/m³, millest alates tuleb
kindlasti pöörata tähelepanu radoonile ning
kasutada radoonitõkkeid.
Ehitusjärgus hoonega on lihtne. Vundamendi ehituse käigus tuleb ehitada välja
vundamendialune tuulutussüsteem ning
katta vundament radoonikilega. Suurt tähelepanu tuleb pöörata kõikidele läbiviikudele
ja võimalikele põrandapiludele, sest need on
just potentsiaalsed radooni sisseimbumise
kohad.
Soovitav on kindlasti konsulteerida vastava ala spetsialistiga, et leida õige lahendus,
ning kindlasti kasutada selleks otstarbeks
mõeldud ning sertifitseeritud materjale.
Kuna tegemist on gaasiga, siis tavalised
hüdrotõkked ei ole piisavad. Kui kasutada
oskamatu ehitaja teenuseid ning kahtlaseid
materjale, on võimalus kulutada suur hulk
raha ja pärast hoone valmimist tehtud mõõtmised võivad näidata, vastupidiselt ootustele, väga kõrget radooni hulka hoones.
Tehes koostööd selle ala spetsialistidega
võib teenus algul tunduda kallis, kuid sellega kaasneb ka kvaliteetne töö kvaliteetsete
materjalidega, garantii ning vastavasisulised
tunnistused hoone radoonikindluse kohta,
mis hiljem tõstavad tunduvalt hoone kinnisvaralist väärtust. Ei ole juba praegu harvad
juhtumid, kus enne maja ostu nõutakse tunnistust või siis mõõtmiste teostamist. Samuti

jälgib tervisekaitseamet lasteaedade, koolide
jms asutuste ehitamisel ja renoveerimisel radooniohuga arvestamist. See ei ole kindlasti koht, kus teha järelandmisi ja vahendeid
kokku hoida.

Radoon hoones

Juba valmisehitatud hoones on radooniprobleemi lahendamine oluliselt keerukam
ja tihti ka oluliselt kulukam kui ehitusjärgus
hoone korral. Kõigepealt tuleb teha mõõtmised hoone siseõhus, et teada saada, kui suur
on radooni kogus.
Uutes hoonetes ei tohi radoonisisaldus
ületada 200 Bq/m3, osadel juhtudel on vanades hoonetes lubatud kuni 400 Bq/m3. Edasi
tuleb otsida üles radooni sissepääsukohad ja
need sulgeda. Tavaliselt kipub aga nii olema,
et kui sulged ühe augu, leiab radoon kõrval
teise sissepääsukoha. Sellepärast ei maksa
tõsiselt võtta erinevate „spetsialistide“ soovitusi lisada siia või sinna törts silikooni,
sest maapinna siserõhk surub gaasi maapinnast pidevalt välja.
Tuleb leida võimalus juhtida radoon hoone alt välja. Selleks aga tuleb kuskil midagi
ära lõhkuda, et pääseda vundamendi alla.
Kui majas on täielik põrandaküttesüsteem
ja ümber hoone korralik haljastus, on selline
tegevus üsna häiriv.
Valmis hoonetega ühest lahendust ei ole.
Kõik hooned on omaette projektid ja lahendus leitakse vastavalt võimalustele. Selleks
tuleb kutsuda kohale spetsialist, kes tuvastab radooni sissepääsukohad ja koostab tegevuskava vastavalt hoonele ja vundamendi
tüübile.
Teinekord võib olla probleemi lahendus
väga lihtne ja ka hinna poolest üsna odav.
Turult on võimalik leida kodus ja kontoris
kasutatavaid radoonimõõtjaid, millega on
võimalik jälgida radoonitaset reaalajas aasta ringi. Nõnda on võimalik teada saada,
kui suur on radioaktiivse kiirguse osa, mille
saab inimene sisseimbuvast radoonist oma
kodus või tööl. Esimene asi, mida inimene
saab radoonitaseme tõustes teha, on avada
aknad ning tuulutada ruume. Lisaks tuleks
tihti teha toas märgpesu, kuna radoon laguneb edasi tahketeks aineteks, mis omakorda
ladestuvad tolmuna ning on samuti radioaktiivsed.
Kui aga radoonitase on aasta ringi pidevalt üle normi, tuleb leida lahendus probleemi elimineerimiseks.
Mait Saar
Radoonitõrjekeskus

I

lmselt on nii mõnigi lugeja tähele
pannud, et Jüri kirik on saanud omale tänaseks välisvalgustuse ja hoone on
selle abil väärikalt eksponeeritud.
Möödunud aasta teises pooles tekkis sihtasutuse Jüri Kiriku Fond nõukogul mõte, et
kiriku fassaad peaks saama korraliku valgustuse: peale kauni vaate annaks see ka
ühtlasi võimaluse tuua kirik enam nähtavale
ja teadvustada sel viisil oma olemasolu.
Pärast mitmeid läbirääkimisi leiti töö tegemiseks sobiv ettevõte, kellega lepiti kokku, et pärast rahaliste vahendite leidmist sõlmitakse ka vajalikud kokkulepped.
Projekti rahastamiseks pöördus sihtasutus
Rae valla poole, kes tekkinud mõttega ka
kaasa tuli ja vajalikud vahendid leidis. Selleks aga, et projektile toetajaid juurde leida,
esitasid vald ja sihtasutus ühispöördumise
kohalikele suurematele ettevõtetele, millele
reageeris kohe AS ABB. Ettevõte pakkus
igakülgset abi ja toetas projekti hinnalise
transiitkilbiga. Paraku peab siinkohal tunnistama, et AS ABB oli ainus ettevõte, kes
pidas igati loomulikuks anda oma panus kohaliku kogukonna heaks.
Käesoleva aasta jaanuaris õnnestus projekt muinsuskaitseametiga lõplikult kooskõlastada ja töö tegemiseks luba saada. Töö
ise läks juba sujuvalt ja tulemus on kõikidele
tänaseks oma silmaga näha.
Martin Minn
jurist
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sõnumid

Jüri, 10. märts 2009 nr 111

Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine

Lähtudes „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahvist 19
Rae Vallavolikogu määrab
1. Kinnitada valla koolide teeninduspiirkonnad põhikooli õpilaste
osas alljärgnevalt:
Jüri Gümnaasium - Jüri alevik, Aaviku küla, Kurna küla, Vaskjala
küla, Karla küla, Pajupea küla, Limu küla, Seli küla, Pildiküla küla;
Lagedi Põhikool - Lagedi alevik, Kopli küla, Kadaka küla, Soodevahe küla, Tuulevälja küla, Veneküla küla, Ülejõe küla;
Vaida Põhikool - Vaida alevik, Vaidasoo küla, Aruvalla küla,
Kautjala küla, Patika küla, Suuresta küla, Salu küla, Suursoo küla,
Urvaste küla, Veskitaguse küla;
Peetri Lasteaed-Põhikool - Assaku alevik, Järveküla küla, Peetri
küla, Rae küla, Lehmja küla.
2. Kinnitada Jüri Gümnaasiumi teeninduspiirkonnaks gümnaasiumi õpilaste osas kogu valla territoorium.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 11. märts 2008 määrus nr 81 “Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine”.
4. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
Veigo Gutmann, vallavolikogu esimees

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 24. märts 2009 nr 13

Valimisjaoskondade moodustamine

Võttes aluseks “Euroopa Parlamendi valimise seaduse” § 7, „Riigikogu valimise seaduse“ § 8 ja „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ § 10, Rae Vallavalitsus määrab
§ 1 Moodustada Rae vallas Euroopa Parlamendi, Riigikogu ja vallavolikogu liikmete valimiseks viis (5) alalist valimisjaoskonda alljärgnevalt:

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Lasteaia Tõruke Assaku maja, Järve tee 1, Assaku alevik.
Piirid: Assaku alevik, Peetri, Järveküla, Rae ja Lehmja küla.

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Rae Kultuurikeskus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik.
Piirid: Aaviku tee, Aaviku tee põik, Aia tn, Aleviku tee, Aleviku
põik, Allika, Kesk tee, Kesa ja Künka tn, Mõisa tn, Ristiku, Suve, Suve
põik ja Tammiku tn, Tiigi tn, Veetorni, Väljaku ja Võsa tn, Aruküla tee
kuni majani nr 23, samuti Kurna, Aaviku ja Pildiküla.
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

Valimisjaoskond nr 3

RAE SÕNUMID • 
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Hääletamise koht valimispäeval: Lagedi keskusehoone, Kooli 18 b,
Lagedi alevik.

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 10. märts 2009 nr 12

Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2005 määruse nr 32
“Koolieelsete eralasteasutuste toetamise rakenduskord”
muutmine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike
1 punktist 2 ja Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004 määrusest nr
27 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“, Rae Vallavolikogu 11. oktoober 2005 määrusest nr 80 “Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004 määruse nr 27 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise
kord“ muutmine“, Rae Vallavalitsus määrab
1. Muuta Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2005 määrusega nr
32 kinnitatud koolieelsete eralasteasutuste toetamise rakenduskorra
punkti 4 sõnastust alljärgnevalt:
„4. Toetuse suuruseks on lapse kohta kuus 2000 krooni“.
2. Käesolev määrus jõustub 01. aprillist 2009.
3. Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae
Sõnumid
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Piirid: Kadaka, Kopli, Soodevahe, Tuulevälja, Veneküla ja Ülejõe
küla ning Lagedi alevik.

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval: Jüri Raamatukogu, Laste 3, Jüri alevik.
Piirid: Jüri aleviku Ehituse, Ellemäe, Hundi, Karu, Kasemäe, Kastani,
Laste, Loo, Metsa, Pargi, Pihlaka, Rebase ja Salu, Sookase tn, Tammemäe, Tuule, Tuule põik Aruküla tee alates majast nr 25, samuti Karla,
Limu, Pajupea, Seli ja Vaskjala küla.

Valimisjaoskond nr 5

Hääletamise koht valimispäeval: Vaida Raamatukogu, Vana-Tartu
mnt 25, Vaida alevik.
Piirid: Vaida alevik, Aruvalla, Kautjala, Patika, Salu, Suuresta, Suursoo, Urvaste, Veskitaguse ja Vaidasoo külad.
§ 2 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 09. jaanuari 2007 määrus
nr 6 „Valimisjaoskondade moodustamine“.
§ 3 Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalikustamist.
§ 4 Teha käesolev määrus teatavaks Siseministeeriumile, Vabariigi
Valimiskomisjonile, Harju maakonna valimiskomisjonile ja aktsiaseltsile Andmevara ning avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid, Rae valla veebilehel ja vallakantseleis.
§ 5 Käesoleva määruse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
määruse teatavakstegemisest või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
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RAE VALLAVALITSUSE
TeaDE
I. Detailplaneeringute algatamine

1. Peetri küla Kuldala pargi mobiilimasti detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 24. märtsi
2009 korraldusega nr 328 eesmärgiga püstitada Kuldala parki torumast Tele2 ja Elisa AS
mobiiliside kvaliteedi parandamiseks 3,5G
kvaliteetse mobiilside leviga.
2. Jüri aleviku Kesk tee 18, 18a, 20,
20a, 22, 22a kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 10. märtsi
2009 korraldusega nr 266 eesmärgiga muuta
Rae Vallavolikogu 25.veebruar 2003 otsusega nr 54 kehtestatud Jüri aleviku keskuse ja
tehnopargi detailplaneeringut Kesk tee 18,
18a, 20, 20a, 22, 22a kruntide osas, moodustada kruntidest üks äri- ja tootmismaa krunt,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused.
3. Patika küla Ärdla ja Raidkivi kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. märtsi
2009 otsusega nr 507.
Kehtivat üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga muuta Ärdla ja
Raidkivi kinnistute olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustades 6 äri- ja
tootmismaa krunti, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude
ja tehnovõrkudega.
4. Kadaka küla Terra kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. märtsi
2009 otsusega nr 506.
Kehtivat üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga muuta osaliselt olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet
elamumaaks, eraldada krundist 1 elamumaa
sihtotstarbeline krunt eramu rajamise eesmärgil, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, varustada krundid juurdepääsude ja
tehnovõrkudega ning muuta Terra kinnistu ja
naaberkinnistu Kepsu omavahelisi piire.

II. Detailplaneeringute kehtestamine

1. Jüri aleviku Ujula tn 1 kinnistu detailplaneering.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. märtsi
2009 korraldusega nr 305.
Ujula tn 1 kinnistu on planeeritud jagada
kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks
ja üheks sotsiaalmaa sihtotstarbega krundiks
ökoloogiliselt olulise haljasvööndi tagamiseks Pirita-Ülemiste kanali ääres.
2. Jüri aleviku Suve tn 11 kinnistu detailplaneering.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. märtsi
2009 korraldusega nr 304.
Suve tn 11 kinnistu on planeeritud jagada
kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja
üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks

VALLAVALITSUS
Võsa tänava maa-ala korrigeerimise eesmärgil.
3. Peetri küla Kuldala tee 11 kinnistu detailplaneering.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10. märtsi
2009 otsusega nr 510.
Kuldala tee 11 ärimaa sihtotstarbega kinnistule planeeriti elamumaa sihtotstarve korterelamu
ehitamiseks. Kuldala tee 11 kinnistule on määratud 100% elamumaa sihtotstarve ning järgmine
ehitusõigus: hoonete suurim lubatud arv krundil
on 1, hoonete suurim lubatud kõrgus on 15 m;
suurim lubatud ehitusalune pindala on 849 m².
4. Lagedi aleviku Kooli 18 maaüksuse
(Lagedi Põhikool) detailplaneering.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10. märtsi
2009 otsusega nr 509.
Kooli territoorium planeeriti kolmeks sotsiaalmaa krundiks, kus eraldi krunt moodustatakse Lagedi Keskusehoonele, Lagedi Spordihoonele ja Lagedi Põhikoolile. Planeeringuga
on määratud ehitusalad, ehitusõigus, tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsud (k.a. Kooli
18a elamukrundile).
5. Järveküla küla LM Lao kinnistu ja
lähiala detailplaneering.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10. märtsi
2009 otsusega nr 508.
LM Lao tootmismaa sihtotstarbega kinnistule planeeriti 23 ühepereelamu ja 11 kahepereelamu ehitamiseks 34 elamumaa sihtotstarbega krunti, mänguväljakute rajamiseks 1
sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt, planeeritud
alajaamale ja pumbamajale on ette nähtud 2
tootmismaa sihtotstarbega krunti ja kruntidele
juurdepääsuks on planeeritud 1 transpordimaa
sihtotstarbega krunti.

III. Detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemused ja avaliku arutelu
toimumine

1. Aaviku küla Vana-Tõnikse kinnistu
maatükk II ja Oja kinnistu ning lähiala.
Planeeringu esimene avalik väljapanek toimus 06.06-20.06.2008. Avalik arutelu toimus
21.06.2008. Pärast avalikku arutelu oli vajadus
planeeringut täiendada ja muuta ning korraldada uus avalikustamine. Avalikustamine toimus
23.03-06.04.2009 Rae Vallavalitsuse maa-ameti ruumides. Esitatud lahenduses on detailplaneeringuga planeeritud 40 elamumaa krunti
ühepereelamute ehitamiseks, 9 transpordimaa
krunti, 2 tootmismaa krunti, 1 sotsiaalmaakrunt
mänguväljaku rajamiseks ja kaks äri- ning sotsiaalmaa krunti sotsiaalehitiste jaoks. Planeeringule esitatud vastuväidete tõttu korraldatakse
planeeringu avalik arutelu Rae Vallavalitsuses
istungite saalis 23. aprill 2009 kl. 16.00.
2. Kopli küla Päikese kinnistu.
Avalikustamine toimus 23.03-06.04.2009
Rae Vallavalitsuse maa-ameti ruumides. Detailplaneering näeb ette Päikese kinnistu jagamise
viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ühepereelamute rajamise eesmärgil. Planeeringule
esitati vastuväited, mis puudutasid eelkõige
juurdepääsuteed. Planeeringu avalik arutelu
toimub Rae Vallavalitsuse istungite saalis 23.
aprillil 2009 kl. 15.00.

aprill 2009

Kevadisest heakorrastamisest
Rae vallas
Ohtlike jäätmete kogumisreid - 9. mai
2009

Igakevadiseks traditsiooniks muutunud
ohtlike jäätmete kogumisreid toimub 9. mail
2009, mille käigus peatub OÜ Ekoservis Teenused väikebuss väljakujunenud peatumispaikades:
10.00 - 10.30 MÕIGUS Kaabli tn garaažide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL Künka tee 2 garaažide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL Betooni tänava
lõpus asuvate garaažide juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL Pakari töökoja
sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL endise klubi ees;
15.00 - 15.30 URVASTES endise sovhoosi töökoja hoovis.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud
reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on: kasutatud õlid ja õli
sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-,
liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud
ja akudega seadmed.

Vanad kodumasinad viiakse tasuta ära

9. ja 10. mail korraldab Rae vallavalitsus
koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga ja RagnSells AS-iga kodumajapidamises tekkinud
EES-jäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania,
aidates inimesi vanade külmkappide, televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil
spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.
EES-jäätmeid võetakse tasuta vastu suuremates Eesti linnades avatud spetsiaalsetes
vastuvõtupunktides. EES-jäätmete transport
vastuvõtupunkti on aga kodaniku ülesanne.
Pidades silmas nende kodanike huve, kellel
ei ole endal transpordivahendit, organiseerib
Rae vallavalitsus transpordi elektroonikaromude üleandmiseks vastuvõtupunkti.
Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage aprillikuu
jooksul Rae vallavalitsusse (tel. 605 6781
või 605 6750, Birgit.Parmas@rae.ee) ja andke teada:
- Ees- ja perenimi
- Täpne aadress, kus EES-jäätmed asuvad
- Kontakttelefon (teavitame teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)
- Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk,
TV 1 tk jne.)
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast
kogumisauto teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.
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3) Kogumisauto tuleb EES-jäätmetele järele teie juurde ning viib need spetsiaalsesse
käitluskohta.
Tasuta vastu võetavad seadmed peavad
olema olnud kodumajapidamises kasutusel
ning ei tohi sisaldada muid jäätmeid või olla
muul moel saastunud.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel
tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade
peab olema terve (terveks loetakse seadet,
mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi, nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms.). EES-jäätmed
ei pea töökorras olema! Samas ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud jms.
Rae vald, AS Ragn-Sells ja EES-Ringlus
MTÜ (www.eesringlus.ee) koostöös garanteerivad Teie poolt üleantud EES-jäätmete
keskkonnasõbraliku käitlemise ja materjalide
taaskasutamise!

Haljastusjäätmete kogumine

Sellel aastal on Jüri, Vaida, Lagedi alevike ja
Peetri küla elanikel võimalus ära anda haljastusjäätmeid (oksad ja lehed). Haljastusjäätmete
kogumine toimub 9. ja10. mail.
Korteriühistutel Jüri, Vaida ja Lagedi alevikes palume panna oksad ja lehed kilekottides
oma jäätmemajade/ prügikonteinerite kõrvale
hiljemalt 11. mai hommikuks.
Samuti on võimalik oma haljastusjäätmeid
tuua 9. ja 10. mail Rae vallamaja (Aruküla tee 9,
Jüri alevik) taha paigaldatud kogumiskonteinerisse. Konteinerisse võib tuua vaid oksi ja lehti.
Peetri küla elanikud saavad oma haljastusjäätmeid ära anda pühapäeval, 10. mail Mõigu
tee ja Heki tee ristmikul alates kella 10.00-st
kuni 16.00-ni.

Vanad rehvid

Alates 01. jaanuarist 2006 kehtib tootjavastutus ka vanarehvidele ja seega on MTÜ-l
Eesti Rehviliit kohustus neid tasuta vastu võtta.
Harjumaal võetakse eraisikutelt korraga kuni
kaheksa sõiduauto vanarehvi vastu Jõelähtme
vallas Rebala külas asuvas Tallinna prügilas
tööpäevadel kell 06.00 - 22.00, nädalavahetustel
ja riiklikel pühadel kell 08.00 - 18.00 (pühadeeelsetel lühendatud tööpäevadel 06.00 - 18.00).
Täiendavat infot saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

Lapsevanemad, kelle laps
on sündinud ajavahemikul
2006 -2007 ja kelle sünd on
registreeritud Rae Vallavalitsuses.
Kui te ei ole veel järel
käinud vallavalitsuse poolt
traditsiooniliselt lapse sünni
puhul kingitaval hõbelusikal,
palun teil pöörduda hiljemalt
29. maiks Rae vallavalitsuse
registripidaja poole kingituse
kättesaamiseks.
Info tel. 605 6756

ARVAMUS

RAE SÕNUMID • 

Valla ja Brüsseli vahel
Rahvas on morn. Lustimisrõõmu on vähe.
Pea iga pere on kas otse või riivamisi tunda
saanud, mida tähendab majanduslangus. Meile
on ürgomane päästa kõigepealt lähedased. Nii
alustas massimeedia kõigis trükistes ja telekanalitel selgitustööd: TOETAGE OMAMAIST!
On ju loogiline, et kui meie tööstus-, turismi-,
kaubandus-, põllumajandus- jt ettevõtetel on
turgu, siis on ka raha ja säilivad töökohad. Kui
valla visalt piima ja liha tootmist jätkav põllumees saadab turule meie igapäevasele toidulauale vajalikud toidukaubad, aiandusettevõtted
vajalikud salatid-puuviljad, kanafarmid munad
ja kanaliha, milleks siis soodustada Läti piima,
Leedu kanaliha, Hispaania tomatite jne tarbimist. Head naabrid küll, aga „oma särk on ikka
ihule lähemal.” Nüüd tahetakse aga meid seada
raske valiku ette. Välisminister Urmas Paet tegi
riigikogule ettekande välispoliitikast ja mainis
muuhulgas: „Omamaise kauba kramplik tarbi-

mine on kahjulik Euroopa Liidu arengule“. Neil
päevil avalikustati Euroopa Liidu ühe juhi Siim
Kallase seisukoht: „Europarlamenti on oodatud
Euroopa-usku inimesed.“ Lahtiseletatult tähendab see seda, et ärme räägime eestimaisest, vaid
räägime Euroopast. Nii me, lihtsad vallakodanikud, oleme nüüd nagu eeslid kahe heinakuhja
vahel. Teame hästi, millised hiigelsummad tulevad Euroopa Liidust. Vaadakem ja imetlegem
Vaida-Patika liiklussõlmi. On ju siililegi selge,
et „isa annab kommi sõnakuulelikule lapsele”.
Kuidas olla? Kuidas olla ustav Euroopa Liidu
liige ja samal ajal kaitsta oma väikese kodumaa
majandust, rahvast ja keelt? Kuidas teha nii, et
n-ö hundid söönud ja lambad terved? Esialgu
tuleb aga vaatamata sellele, mis meist Brüsselis
arvatakse, toetada igaühel Eestimaad ja eestimaist!
Sven-Allan Sagris

Tänapäeva kasvatuse anarhia
Õhus olevat märke,
et Eestimaal vajatakse jälle kasvatust.
Seda niisuguse ilmingu laiema leviku tõttu,
mida nimetatakse kasvatamatuseks.
Iga rahva püsimajäämise ja arenguvõime
indikaatoriks on tema kultuur, mille üheks, kui
mitte põhiliseks, tugitalaks on kasvatus. See
on protsess, mis on eelduseks elujaatava ning
humaanseid inimväärtusi kandva inimese arenguks. Sajandeid oli põlvest põlve antud kasvatuse kaudu edasi traditsioone, mille tulemuslikkuses ei kaheldud. Kindla piiriga oli eristatud
hea ja halb, mis andis võimaluse ühiskondliku
enesekontrolli ja moraali enesestmõistetavale
olemasolule. Tänapäeval kahjuks see enam nii
must-valgena ei näi. Kahte vastandlikku värvi
eristanud piir on hägustunud, mille asemele on
musta ja valge segunemisel tekkinud ootamatult ebamäärane hall tsoon. Või siiski oodatult,
sest märgid selle tekke võimalikkusest on olnud
juba ammu silmnähtavad. Me võime süüdistada
ajaloo keerdkäike, pealesurutud võõrast tahet,
mil valge ja musta piir võõbati üle ideoloogilise
punase värviga. Kuid siiski piir, mis eristas head
halvast, oli olemas. Mis sest, et meile mittesobilik punane. Vabaduseufoorias aga sattusime nii
hoogu, et ei märganudki, kuis punase värvi eemaldamisega meie must-valgelt kasvatuspildilt
kadus ka piir ise. Olukorras, kus vana taastamine oli isamaaliselt meelestatuile vastuvõetamatu ning uut ja oma ei oldud veel ehitatud, loodeti
inimeste endi vastutustundele ning oskusele ise
rajada piir hea ja halva vahele, eristades valget
mustast. Lähtuti eneseimetlevast uhkustundest,
et eestlased on ju alati tublid olnud! Paraku väljendus meie tublidus ka oskuses ja tahtes võtta
ruttu omaks kõik uus, mida peadpööritava kiirusega kogeda. Vabaduse viljad ja ahvatlused
muutsid meie mõttemaailma, kus materiaalne
heaolu seljatas loova ja humaanse inimlikkuse.

Kasvatus kui protsess siiski säilis, kuid tema
eesmärgiks ei olnud enam toetada inimest tema
arengul isemõtlevaks ja eetiliseks isiksuseks,
vaid ette valmistada ühiskonnale vajalikku
objekti, kelle panust ja kasulikkust sai hinnata
majandusnäitajate tulemuslikkusega. Põlvest
põlve pärandatud selgepiiriline kasvatustraditsioon aga vajus üha enam unustusehõlma, mille
tulemina kannatab kogu meie vaimukultuur.
Me võime kritiseerida sovetiaega ja selleks
on meil ka põhjust ning õigust. Kuid jättes kõrvale ideoloogilise propagandistliku maailmavaate, mille vaimus meid kasvatati, tuleb siiski
tõdeda, et „rohi oli rohelisem“. Ja seda just laste
kasvatuses kui protsessis, kus valitses piiritletud
ning ühiskondlikult reguleeritud tasakaal hea ja
halva, kiituse ja karistuse vahel. Kartus saada
ebaväärika teo eest karistada oli distsiplineeriv
nii lastele kui ka nende vanematele, teadvustades iga päev kasvatuse vajadust ja tähtsust.
Ja see ei põhinenud ainult suurel hirmul, nagu
püüavad täna mõned „arvamusliidrid“ kitsarinnaliselt väita. Ka tollal respekteeriti laulurida,
et „head lapsed kasvavad ilma vitsata“, kuid
erinevalt tänapäevast oli vits olemas. Seda ei
pruugitud kunagi kasutada, kuid ta oli olemas,
nurgas, lastele nähtavas kauguses, mis oli neile suureks motiveerijaks mitte ületama lubatud
piire. Ja see oli loomulik. Sama loomulik, kui
oli püüd vabadusele. Demokraatia, inimõigused
ja sõnavabadus on mõisted, millede esmakordsel väljaütlemisel tundsime uhkust saavutatu
üle. Kuid kas me ikka tollal adusime nende õiget tähendust? Vist mitte. Sest kuidas muidu on
seletatav päevast päeva kostev omakasupüüdlik
n-ö kaitselaul vabadusega kaasnevatele õigustele, unustades samas kas või mainida vabadusega kaasnevaid kohustusi, mille hulgas on oma
kindel koht ka kasvatusel.
(Järg lk 10)
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(Järg lk 10)
Paraku on inimloomusele omane suhtuda
igasugustesse kohustustesse eelarvamusega,
kui mitte isegi vastumeelsusega. Ta võib olla
alguses varjatud, inimese sisemine vastuhakk,
kuid ühiskonna vaimsuse ja eetilisuse devalveerumisega muutub peagi varjamatuks ning isegi
avalikult õigustatuks. Traditsioonilisest distsiplineerivast kasvatusest on saanud inimõiguste ja
vabaduse piiraja, mille tulemusena on kohustustest „vabastatud“ vabadus hakanud piirama
distsiplineerivat kasvatust.
Olenemata kasvatuse erinevatest käsitlustest
seostatakse seda kui protsessi ikkagi lapse, kodu
ja vanemaga. Ja see on ka õige. Eluteed alustavale lapsele on tema kodu kui mikromaailm,
mis koosneb isikupärastest väärtushinnangutest
ja tõekspidamistest. Vanemad aga kehastavad
usaldust ja kaitset, kellelt laps aupaklikult ning
vastuvaidlematult omandab edastatavat infot.
See on vastutus kasvatusliku tulemi eest, millele
annab hinnangu ühiskond. Kuid kas on õiglane
süüdistada ainult kodu ja vanemaid selle läbikukkumises ehk ühiskonnas ilmnevas kasvatamatuses? Laps peab varem või hiljem väljuma
oma turvalisest mikromaailmast ehk kodust. Ta
astub eluteele, mis viib teda läbi ühiskondlike
tõekspidamiste ja seal kandakinnitanud väärtuste. Need aga ei pruugi olla primaarsed kodust
kaasaantuga. Laps avastab, et väljaspool kodu ei
olegi „mannapuer“ enam nii magus. See aga tekitab temas segadust, küsimusi, millele vastuste
saamiseks ootab õigustatult abi vanematelt.
Kuid ka nemad on aktiivsed ühiskonnaliikmed,
kes tarbivad ühiskonnas aktsepteeritud väärtusi,
olles leppinud maitsetu „mannapudruga“. Nad
on muutunud töönarkomaanideks, kelle ületöötamisest tingitud vaimne ja füüsiline väsimus
ei soodusta pühendumist kasvatusele. Ja nii
hakkabki laps ennast ise kasvatama, õigemini
laseb seda teha ühiskonna mõjutustel, otseselt
või vanemate kaudu. Seega, kes siis vastutab
lapse kasvatamatuse eest? Kas lapsevanem, kes
mõjutatud ühiskondlikust kasvatamatusest, või
ühiskond, kelle kasvatamatust mõjutab lastevanemate puudulik kasvatus?
Umbes viis aastat tagasi tuli minu poeg koolist koju ja küsis, et issi, mis asi on anar ... anark
... anarhia. Tekkis paus. Ma jäin mõttesse. Ja
mitte põhjusel, et ma ei oleks osanud lapsele
talle arusaadavalt seletada. Mind valdas hetkeline ärevus, mis oli tingitud 9-aastase lapse oota-

KATUSETÖÖD

Vahetame välja teie vana katuse uue
plekk-, kivi- või eterniitkatuse vastu.
Vana katuse demontaaž ja utiliseerimine.
Katusetarvikud, läbiviigud,
vihmaveesüsteemid, katuseaknad, uued
korstnapitsid jm katuse jaoks vajalik.
Kontakt:
OÜ Roose&Son, Tuisu 7, Tallinn
Tel: 511 1592, fax: 655 5316
e-mail: info@rooseson.ee
http: www.rooseson.ee
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matust huvist antud teema vastu. Selle piinliku
pausi katkestas aga poeg ise, kes hakkas seletama, kuidas ta nägi liiklusõnnetust, mille järel
üks onu (autojuht) oli hüüdnud teisele onule (ka
autojuht) umbes nii: „ Vaata, kuhu sõidad! Täielik anarhia!“. Ma olin õnnelik. Ja mitte liikluses
valitseva korralageduse üle, vaid oma ärevuse
põhjendamatuse pärast poja suhtes. Lugupeetud lugejal võis tekkida õigustatud küsimus,
et mis seos on antud nostalgilisel mälestusel
ja käesoleval kirjutisel. Otsene. Eelkõige meie
liikluskultuuritus on üks tänapäeva kasvatuse
viljadest. Pealegi, võtaksin omapoolse julguse võrrelda liiklust illustreerivalt kasvatuses
toimuvaga, kus vastassuundades närviliselt
kiirustavad, üksteisega mittearvestavad ning
eeskirju rikkuvad autojuhid iseloomustavad
meie kaootiliselt, mõtestamatult ning kohati
moraalitult kulgevat mitmepalgelist kasvatuseetikat. Ja kuigi liikluses on fikseeritud kindlad
eeskirjad ja nõuded, siis kasvatuses puuduvad
selgesõnalised, tulevikku suunatud ning inimlikust õiglustundest lähtuvad regulatsioonid, kus
oleks „vits“, mis mõjuks dieedina „präänikute“
liignautimisest tekkinud karistamatusetunde
vastu. Sest euroruumist kodustatud olemasolevad suunised kasvatuse demokraatlikest printsiipidest on pahatihti mitmeti tõlgendatavad ja
kohati lausa absurdsed. Jääb mulje, nagu antud
valdkonnaga tegelevad institutsioonid ei oskaks
või ei tahaks näha probleeme. Esimesel juhul on
tegu ebakompetentsusega, kus mõtestatud mõtlemise ja vaimse loovuse puudumist kompenseeritakse demagoogiaga. Ka see on tänapäeva
kasvatuse vili, kus keskpärasus on saanud normiks, kultuuritus aga tagajärjeks.
Teine aspekt ehk institutsioonide tahtmatus
näha probleeme viib aga mõttele, mis kõlab
utoopiliselt, kuid mida rohkem selle üle spekuleerida, seda selgemad tunnused ta omandab. Ja
nimelt – vandenõuteooria! Iga ideoloogia, ka
kõige demokraatlikum, vajab järgijaid, ideoloogia toetajaid. Ta vajab lojaalsust ja sõnakuulelikkust, mis tagab temale suunatud kriitika puudumise ning seeläbi elujõulisuse. Selleks aga
sobib rahvas, kes moodustab massi, kus mõtlemis- ja analüüsivõimeline indiviid lämmatatakse ülekaalus oleva keskpärasuse poolt, kus
elufilosoofiaks on materiaalse heaolu nautimine
ning inimese edukuse mõõdupuuks on raha.
See on hüpnoos, mis paneb masse üha rohkem
ja raevukamalt hindama oma väärtust rahas, asjades, jõukuses, sest see annab ainuvõimaluse

• 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.
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tunda ennast respekteeritud ühiskonnaliikmena.
Hirm sellest ilmajäämise ees tekitab aga stressi,
väsimust, pingeid inimestevahelises suhtluses.
Ei jagu aega isekeskis olemisele, kaalutletud
mõtlemisele kui vaimutoidule. Ainsaks tungiks
on meelelahutus. Keskpärane ja labane. Vaimupuudus, kultuuritus, moraalitus, vastutustundetus ja isegi jõhkrus muutuvad igapäevaseks,
millele ei pöörata enam tähelepanu. Ja kui keegi
julgebki kritiseerida propageeritud ja ülistatud
elufilosoofiat, siis trambitakse ta avalikult porri
kui teisitimõtleja. Kokkuvõtlikult võiks eespool
kirjeldatut nimetada ideoloogiliseks ajupesuks.
Antud kirjutise valguses aga eesmärgistatud
kasvatuseks, mis garanteerib enamiku vaikiva
heakskiidu ideoloogia varjus sooritatud n-ö juriidiliselt korreksetele tegudele. Seega ka kasvatusele, mis kasvatab kasvatamatust.
Ma loodan, et see vandenõuteooria on lihtsalt
minu järjekordne luul, mis sündinud spekulatiivse fantaasia tõttu ning vandenõu ongi ainult
teooria. Ma loodan ...
„Lootus sureb viimasena!“. Ja lootust on,
sest tegelikult meie tänapäeva kasvatus ei olegi
nii lootusetu, kui eespool toodud lootusetusest
võiks järeldada. Siinkohal pean lugupeetud
lugeja ees vabandama ülemääraselt ängistust
tekitava musta tonaalsuse kasutamise pärast,
millesse sai tilgutatud ka väheke punast. See
värvivalik oli minu poolt taotluslik. Sest juhtimaks tähelepanu kitsaskohtadele, tuleb neid
mõõdutundeliselt forsseerida. Natuke „pipart“
magusasse „mannaputru“ peaks selle maitsjal
tekitama küsimusi, millele peaks järgnema kaalutletud mõttetegevus. Viimane on aga eelduseks probleemide lahendamisel. Kui palju aga
ma „pipart“ omavoliliselt lisasin, jääb austatud
lugeja analüüsida. See on aga fakt, et meie tänapäeva kasvatuseetikas on siiski valdavalt valget
värvi. Meil on palju lapsevanemaid, kasvatajaid, õpetajaid, pedagooge ja isegi ametnikke,
kes on võtnud endale inimliku vastutuse kasvatusega seonduva eest. Neid ei märgata, sest
nende loomuses ei ole ennast iga hinna eest kõvahäälselt eksponeerida, mida aga ei saa öelda
nende oponentide suhtes. Ja siit koorubki välja
erinevus kultuursuse ja kultuurituse vahel, mille
moraliseeritud kahevõitlus ühiskonnas on lakmuspaberiks meie tänapäeva kasvatuses toimuvale anarhiale.
Tiiu Kuurme

Müüa:

- Kuivi kaminapuid
40-l võrkkottides
- Kuivi lepahalge
(50 cm) lahtiselt
- Tooreid lepahalge
(30 cm kuni 50 cm)
- Ümmargust puitbriketti
- Puidugraanuleid
(6 mm ja 8 mm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 524 4969
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Rae valla talendijaht 2009
S

el aastal tähistati Jüri gümnaasiumis
rahvusvahelise naljapäevana tuntud esimest aprilli omal moel. Õhtul kella
kuueks kogunes kooli aulasse rõõmsameelne
rahvahulk. Inimesi ei olnud küll palju, kuid
õhkkond tundus hubane ja mõnus. Algamas
oli Rae valla talendijaht! Kogu õhtu juhtimise
oli enda peale võtnud 11. reaalklassi õpilane
Sten-Kristjan Saarik, kes kogu ürituse jooksul
avastas endaski mitmeid talente, alustades
pallimängust ja lõpetades mustkunstiga. Kohale oli kutsutud ka žürii, keda esindasid Toomas Grek (Rae huvialakooli trummiõpetaja),
Irene Pukk (Saksa gümnaasiumi näiteringi
juhendaja) ja Kairi Vainult (tantsupedagoog).
Esimesena tuli lavale trummiansambel Jüri Tähed palaga “Tantsiv öökull”. Ansambel koosnes
kolmest tüdrukust, kes n-ö nägid trumme esimest
korda paar nädalat tagasi. Neidsamu tüdrukuid on
võimalik ka televiisoris ehtsas “Talendijahi” saates näha. Teisena esines 1.b klassi õpilane Romet
Kaljo, kes esitas tantsu, mille ta oli täiesti iseseisvalt välja mõtelnud. Rometi etteaste oli nii võluv,
et noormees pälvis õpilasomavalitsuse lemmiku
tiitli. Tantsuga esinesid ka 3.c klassi tüdrukud, kes
oma etteaste samuti iseseisvalt ette valmistasid.
Neljas etteaste oli aga jahmatav: 11. reaalklassi
õpilane Robert Vane esitas peast arvu pii väärtuse
332 kohta pärast koma! Enamik inimesi teab seda
arvu kui 3,14. Žürii oli rabatud ja kontrollis isegi
Roberti teadmiste õigsust. Loodetavasti näeme
me Robertit ka ehtsas “Talendijahi” saates, sest ta
on ju ometi talent! Väikese osaga oma etendusest
astus üles ka kooliteater Vaba Valik ning nende
etteaste tulemusena said saalisviibijad kõhutäie
naerda. Kuna Jüri gümnaasiumis on väga palju
talendikaid tantsijaid, sai publik järgmise etteastena jälgida taas tantsunumbrit. Lavale tuli 1.b
klassi tütarlaps Helena Migur, kes esitas tantsu
“Äike-Päike”. Tantsu oli ta selgeks õppinud juba
eelmisel aastal lasteaias. Peale tütarlaste tantsisid

Naljapäeva tähistati Jüri Gümnaasiumis talendiotsingutega. Talentide auhindade
tegemist toetas Rae kultuurikeskus.

ka poisid. 11. reaalklassi õpilane Martti Kajasalu
esitas efektse jumpstyle’i kava. Martti on tantsimisega tegelenud mõned kuud ja on samuti iseõppija, kuid saanud juba võimaluse ehtsas “Talendijahi” saates osaleda. Järgminegi etteaste oli
tants, selle esitasid 2.d ja 6.c klassi tüdrukud ja ka
nemad olid tantsu ise välja mõelnud. Rae valla talendijahi lõpetas 6.a klassi poiss Alex Talisainen,

kes esitas baritonil loo “Halloo, Dolly!“. Alex on
muusikakoolis õppinud viis aastat.
Pärast rasket otsustamist teatas žürii, et Rae
valla talendijahi võitjaks kuulutatakse fenomenaalse mäluga Robert Vane.
Katrin Leppik
11.r Jüri Gümnaasium

Lagedi kooli 4. klassi laste jutukesed
Ujumine

Elas kord üks mees, kes ei osanud muud kui
vaid ujuda ja ujuda. Ta ei saanud veest välja tulla. Kui ta oleks tulnud, oleks ta ära põlenud. Ainult öösiti sai ta koju minna, päeval polnud tal
muud teha peale ujumise. Ta ainult ujus, ujus ja
ujus. Maja oli tal ka vett täis. Ta suri juba miljon
aastat tagasi.

ja neid oli palju. Kui tuli jääaeg, surid kõik dinosaurused välja. Nendest on praegu alles filme, samuti veel kujusid ja mänguasju. Dinosaurused meeldivad mulle väga. Ma olen mõelnud,
et võiksin ise olla dinosaurus – siis ma kohe ei
tea, mis ma teeksin. Arvan, et mul oleks väga
lõbus koos teiste dinosaurustega elada.
Kevin Kenk,
Lagedi põhikooli 2. kl

Tommy Toim,
Lagedi põhikooli 2. kl

Loomad

65 miljardit aastat tagasi elasid kord dinosaurused. Osad neist olid head, osad aga halvad.
Pooled olid taimetoitlased, teised lihasööjad.
Neid oli igasuguseid, näiteks türannosaurused,

Pisike nõid

Minuga ühes majas elab üks pisike nõid.
Ta on sellepärast nõid, et oskab suuri inimesi
rõõmsaks muuta.
Näiteks siis, kui ta mängib klaveril paar nooti, hakkavad kõik suured inimesed plaksutama.
Aga kui mina mängin klaveril terve kolmelehe-

küljelise loo, ei plaksuta keegi. Ja kui väike nõid
sööb kausist pool putru ära, on jälle suurtel hea
meel, kuid kui mina söön tervelt kausitäie putru, on suured ikka samasugused nagu tavaliselt.
Suured on õnnelikud, kui pisike nõid ise seisab
või kõnnib käest kinni, kuid neil pole sugugi parem meel, kui mina seisan või kõnnin.
Ja veel, kui pisike nõid läheb mänguasjade
juurde, sätib end istuma ja hakkab mängima,
siis on kõigil jällegi hea meel. Kui mina seda
teen, ei pilgutata silmagi.
Tegelikult on see pisike nõid minu väike õde
Säde ja ta pole sugugi mingi nõid, kes oskaks
võluda, ta on lihtsalt väike armas tüdruk.
Lemme Tonsiver,
Lagedi põhikooli 3. kl
(Järg lk 12)
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Maailm saja aasta pärast

Elas kord poiss nimega Vello. Ta oli tavaline laps nagu teisedki, kuid tal oli alatasa halb
elu, kuna teised lapsed norisid ja õpetajad
pahandasid temaga. Vellol läks tihti midagi
halvasti: kas ta lõi jala ära või lõhkus mõne
asja, emalgi polnud tema jaoks aega.
Kui tal sünnipäev oli, ärkas ta varakult ja
jäi ootama, et ema ja isa teda õnnitlema tuleks. Vello ootas tunni, mitu tundi, kuni õhtuni, siis taipas, et vanemad ei tulegi. Ta hakkas
nutma ja rääkis iseendale nutuse häälega, et
ta sai täna kümneaastaseks, kuid kedagi see
ei huvita. Lõpuks võttis ta end kokku ja otsustas, et peab ise oma sünnipäeva. Vello
läks trepist alla, et otsida köögikapist tordi
valmistamiseks magusat. Kahjuks leidis ta
vaid küpsisepaki ja paar kommi. Ta asetas
need taldrikule ja pani sünnipäevaküünalde
asemele teeküünlad, kuna muud ta ei leidnud.
Ta süütas küünlad ja puhus need ära, soovides, et elu läheks rõõmsamaks. Pärast kommi
ja küpsiste söömist läks Vello magama, kuid
algas äikesetorm ja poiss ei saanud und.
Äkitselt lõi välk majja ja kõik vool majas
kogunes poisi tuppa, mille tagajärjel tekkis
põrandale imelik sinine ring, mis imes Vello
enese sisse. Järgmisel hetkel oli Vello linnas,
mis oli värviline nagu lillepeenar ja milles
sõitsid ringi lendavad autod. Poiss uuris ümbrust ja märkas ebatavalisi asju. Inimesed ei
töötanud enam isegi politseinikena, seda tööd
ja kõiki ülejäänud töid tegid robotid. Vellol
hakkas igav ja ta otsustas inimesed üles otsida. Pika otsimise järel põrkas ta kokku ühe
vanamehega, kes kutsus poisi enda juurde
ja näitas talle huvitavaid asju, mis ta oli ise
meisterdanud. Vello sai aru, et vanamees on
leiutaja, ning ta küsis temalt, kas ta äkki isegi
ajamasinat leiutanud pole. Vanamees puhkes
naerma ja ütles, et loomulikult on ta seda
teinud. Poiss oli väga imestunud ja väitis, et
vanamees on kõige lahedam teadlane, keda
ta elus näinud on. Leiutaja sai seepeale nii
rõõmsaks, et tal tulid pisarad silmi, sest Vello
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oli esimene inimene, kes talle nii ilusaid sõnu
oli öelnud. Ta lubas vastutasuks kõik poisi
soovid täita. Vello soovis minna oma aega
tagasi. Teadlane lubas, et see on käkitegu, tõi
oma ajamasina välja, kinkis Vellole paar oma
leiutist ja käivitas masina.
Järsku oligi poiss oma toas koos kingituseks saadud asjadega ja tänu nendele leiutistele sai temast maailma lahedaim ja popim
poiss.
Kevin Haaboja,
Lagedi põhikooli 5. kl

Kilekoti seiklused

Kindlasti olete näinud poodides olevaid
kilekotte, kuhu sisse saab panna juurvilju ja
puuvilju. Neid kilekotte toodetakse suurtes
tehastes ja väga palju korraga. Üks selline
kilekott ongi jutu peategelaseks.
Kilekott nimega Kiletis ihkas väga saada
taaskasutusse. Alguses seisis ta küll veel poes
ja oli rullis, aga kunagi lootis ka tema sealt
umbsest rullist välja saada. Lõpuks tuligi üks
naine ja tõmbas ta raksti! teise kilekoti küljest
lahti. Naine ladus Kiletisesse õunu ja pani ta
siis kärru. Kärus istus Kiletis piimapaki kõrvale. Piimapakk oli papist, kuid tema ei soovinud saada taaskasutusesse. Piimapakil oli
asjast täiesti ükskõik.
Kui Kiletis ühes suuremas kilekotis naise
koju jõudis, siis pandi ta lauale istuma. Kohe
olid kohal lapsed, kes tahtsid õunu. Naine
võttis õunad Kiletisest välja ja pesi puhtaks.
Lapsed hakkasid õunu sööma ja Kiletis visati
prügikasti. See oli õudseim asi, mis temaga
elus juhtunud oli, sest selles majapidamises ei
sorteeritud prügi. Kiletisele valgusid pisarad
silma, kui ta kogu seda segadust nägi.
Sel hetkel, kui prügikasti hakati tühjaks
viima, otsustas Kiletis, et maksku mis maksab, ta peab sealt välja saama ja õigesse prügikasti hüppama. Seda Kiletis õues tegigi,
see polnud raske, sest ta oli kotis kõige peal.
Kiletis hüppas välja just siis, kui kartulikoored, ajalehed ja teised prügikastis olnud isi-

Lagedi kooli 4. klassi lapsed jutukesi kirjutamas.

kud hakkasid kukkuma suurde prügikasti. Ta
liugles tuulehoo käes kilekonteineri kohale ja
vupsas siis teiste kilekottide ja muude kilest
asjade vahele.
Kiletis viibis prügikastis ebameeldivate
kaaslaste seltsis ainult ühe öö, siis tuli prügiauto ja viis nad kõik kohta, kus vaadatakse,
et prügi oleks õigesti sorteeritud ja siis taaskasutatakse seda. Kiletis oli põnevil, sest ta
oli jõudnud kohta, kus pidi teoks saama tema
unistus. Ta soovis tõesti, et Maa jääks puhtaks.
Siis algaski: Kiletis sõitis ühe lindi peal
kuumemasse ruumi, kus sulasid kõik kilekotid. Järgmises ruumis tehti nad kõik suurteks
kilekottideks. Kiletis sai nüüd suureks kaubakotiks, millega veeti väiksemaid kilekotte ja
pakendatud kaupu poest koju.
Kiletis käis veel mitu korda ümbertöötluses, kuni ta muutus kasutamiskõlbmatuks.
Sellegipoolest oli tal hea meel, sest ta oli teinud väikse sammu puhtama maakera poole.
Minu meelest võiksid kõik pakendid olla
sellised nagu Kiletis: nad võiksid tahta saada
taaskasutatuks. Inimesed võiksid pakendeid
sellel teel aidata ja sorteerida nad sobivatesse
prügikastidesse.
Riste Kaaret,
Lagedi põhikooli 6. kl

Lagedi põhikool tähistas emakeelepäeva
III veerandi viimasel päeval, 13. märtsil tähistati Lagedi põhikoolis emakeelepäeva. See on iga-aastane traditsioon. Üritus oli pidulik:
saali toodi Eesti lipp ja lauldi Eesti hümni. Räägiti emakeelepäeva
ajaloost ja tähendusest. 3. klassi lapsed lugesid ette 10 kaunimat eestikeelset lauset, mis selgusid 2008. a üle-eestiliste keeletalgute tulemusena. 5. klassi tüdrukud esitasid laulu „Kõnelus emakeelega”.
Selle järel loeti luuletusi, mängiti klaverit ja flööti. Kõige lõpuks tehti
kokkuvõtteid selleaastasest lugude kirjutamise võistlusest, mis toimus 19. veebruaril, ja autasustati parimate lugude autoreid. Auhinna
said Kevin Kenk ja Tommy Toim 2. klassist, Lemme Tonsiver, Risto
Tõldsep ja Rene Tõldsep 3. klassist, Kelly Luik ja Robin Loigo 4.
klassist, Kevin Haaboja 5. klassist, Riste Kaaret ja Kristen Sekk 6.
klassist, Kärt Kütt, Mariam Tkatš ja Mariin Virolainen 9. klassist.
Mariina Paesalu,
Lagedi põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Lagedi kooli 5. klassi lapsed emakeelepäeval esitamas laulu
“Kõnelus emakeelega”.
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24. aprillil kell 19.00
22. aprillil kell 19.00

Jüri Kuuskemaa
loeng Jüridest ja
jüripäevast
Rae Kultuurikeskuse
kaaretoas
Info tel. 5648 4950

Jüripäevajooks

Jüris Kirikumõisa pargis
Jüripäeva teatejooks
Trikiratturid
Esineb Jüri koolibänd
Lastele batuut, ponisõit,
mängujuht
Kohapeal müügil supp,
hamburger, pannkoogid jpm.
Info tel. 605 6759; 622 4247

23. aprillil kell 19.00

Vaida jüriööjooks
Vaida Põhikooli
staadionil

Info tel. 525 5363

25. aprillil kell 10.00

25. aprillil kell 11.00

Jüripäevamatk

Lahtised MV-d males

Rae Kultuurikeskuse eest

Lagedi Põhikoolis

Matkapaigad matkaja
enda valikul: Lehmja
tammik, Jüri kirik, Vaskjala
veehoidla, Rae koolimaja.
Info tel. 605 6759

Info tel. 524 7909
Peakorraldaja
Viive Tutt

25. aprillil kell 11.00

Spordivõistlused
Rae Spordikeskuses

kell 11.00 esinevad iluvõimlejad
kell 12.00 - 15.00
individuaalvõistlus sõude-ergomeetril
kell 11.30 veekorvpall
kell 13.00 mälumäng
kell 15.00 juudoturniir
kell 15.30 võrkpall
Info tel. 622 4247

Võistluste juhendid ja
täpsem info

Rae valla,
Rae Spordikeskuse ja
Rae Kultuurikeskuse kodulehel
http://www.rae.ee/
http://www.raespordikeskus.ee/
http://kultuur.rae.ee/

info@raespordikeskus.ee
kultuur@rae.ee

25. aprillil kell 14.00

25. aprillil kell 12.00

112 - Ohutuspäev
Rae Kultuurikeskuse
tagumises parklas

Kohal on Päästeamet, Maanteeamet,
Politsei, Ohvriabi, Verekeskus, jt.
Esinevad Politseiorkester ja
Rae valla laululapsed
Lastele batuut, ponisõit
Kohapeal müügil supp, hamburger,
pannkoogid jpm.
Info tel. 605 6759

Autoorienteerumise
start

Jüri Raamatukogu ees
olevast parklast
Registreerimine kell 12.00
Info tel. 502 7373

25. aprillil kell 19.00

Kontsertetendus
„Meelejahutaja“

Rae Kultuurikeskuses
25. aprillil
kell 12.00 – 15.00
Meisterdamise

Esinevad: Margus Abel, Raimo
Aas, saržimeister
Hugo Hiibus,
š
ansambel MTJ, jpt.

Jüri Noortekeskuses

Piletid 100.- /125.- krooni

Meisterdamise töötoas
saab valmistada ehteid
Info tel. 598 5450

Info tel. 605 6759

töötuba
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Autoorienteerumise võistlusjuhend
I. Üldsätted
1. Võistlusalajuhendi aluseks on Eesti
Autospordiliidu poolt kinnitatud “Auto
orienteerumise võistlusmäärus”.
II. Võistluse korraldaja
2. Võistluse korraldavad Rae vallavalituse
moodustatud orgkomitee ja kohtunikekogu.
3. Võistlus peetakse Rae Tehnikaspordi
Klubi juhtimisel.
III. Võistluse aeg ja koht
4. Võistlus toimub 25. aprillil 2009. aastal
põhiliselt Rae valla territooriumil liikluseks
avatud teedel. Esimese võistlusauto start antakse orienteeruvalt kell 14.00.
5. Stardiprotokoll ja stardi asukoht teatatakse hiljemalt ÜKS tund pärast võistluseks
registreerumise (mandaatkomisjoni) lõppu
ning avalikustatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil.
IV. Osalejad ja osavõtuks registreerumine
6. Võistluses osalevad kaheliikmelised
võistkonnad, kusjuures võistkonna moodustavad juht ja kaardilugeja. Sõitjate viibimine
autos on keelatud.
7. Võistluses osavõtu eelregistreerumiseks tuleb ajavahemikul 13. – 21. aprill
võistkonnal täita Rae valla kodulehel (www.
rae.ee) olev registreerimisleht.
8. Võistluseks registreerumine ja mandaatkomisjon toimuvad võistluse päeval
Jüri gümnaasiumi hoones. Kokku lubatakse
rajale kuni 50 ekipaaži, kusjuures esmalt
võetakse arvesse eelregistreerunud võistkonnad.
Registreerumisel esitatakse:
• juhi kohta võistlusauto juhtimiseks vähemalt B-kategooria juhtimisõigusega juhitunnistus;
• võistlusauto kohta sõiduki registreerimistunnistus ja kehtiv kohustusliku liikluskindlustuse poliis;
• juhul kui juht ei ole sõiduki registreerimistunnistuse järgi võistlusauto omanik või
kasutaja, siis esitab ta ametlikult kinnitatud
volikirja auto kasutamiseks sellel võistlusel;
V. Võistlusauto
9. Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama klassi väikeveoautol (registrimassiga mitte üle
3500 kg).
10. Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kehtiv kohustuslik liikluskindlustus.

VI. Võistlusrada
11. Võistlus on joonorienteerumine, kusjuures võistlusraja ideaalpikkus on kuni 100
km ja võistlusrajal on kuni 10 ajakontrollpunkti (AKP), mis võistleja leiab trassilt, ja
kuni 20 kontrollpunkti (KP), mis on märgitud kaardile ringina ning mis läbitakse etteantud järjekorras.
12. AKPd ja KPd asuvad üldiseks liikluseks avatud teel või selle läheduses.
13. Stardis antakse võistkonnale kaart,
kuhu on peale kantud võistlusrada. Kogu
rada tuleb läbida etteantud skeemi järgi.
14. KPs ülesande täitmiseks lisatakse raja
läbimise ideaalajale iga KP kohta 1 minut
– nn vabaaeg.
15. AKP läbimise aeg arvestatakse summana, mis võrdub AKPde-vahelise lõigu
läbimiseks kuluva ideaalajaga, millele on
lisatud AKPde-vahelisel lõigul igas KPs
ülesande lahendamiseks antud vabaaeg
(1 minut).
VII. Rajadokumendid
16. Stardis antakse võistkonnale lisaks
kaardile (kaartidele), millele on märgitud
võistlusrada, kontrollkaart, kus on antud
AKPde vahelised sõidukiirused ja KPde
ülesanded.
17. Ideaalaeg on AKPde vahelise distantsi läbimiseks kuluv etteantud kiirusega aeg.
Ideaalaega arvestatakse minuti täpsusega
– alanud minut loetakse eelmiseks minutiks (nt kui kontrollpunkti jõudmise aeg oli
13:12.35 või 13:12.59, siis kontrollpunkti
jõudmise ajaks loetakse 13:12).
18. Ideaalaeg arvestatakse selliselt, et ajakontrollpunktide vaheliste lõikude keskmine
sõidukiirus ei ületaks:
• asulates (liiklusmärkidega 571 ja 572
tähistatud ala) – 25 km/h;
• väljaspool asulaid – 45 km/h.
VIII. Võistlusraja läbimine
19. Võistlusraja läbimisel tuleb täita liikluseeskirja nõudeid. Iga fikseeritud liikluseeskirja nõuete rikkumine annab 60 punkti.
20. Starti kuni 10 minutit hilinenud võistkonna stardiajaks loetakse stardiprotokollis
märgitud aeg. Suurema hilinemise korral
võistkonda võistlusrajale ei lubata.
21. KPs saadud ülesande lahendamisel
annab iga õige vastus (vastused vormistatakse kirjalikult kontrollkaardi lisa vastavas
lahtris) 1 punkti.
22. Võistlusraja läbimisel ideaalajast koos
vabaajaga ettesõitmine või hilinemine – iga
varem või hiljem AKPsse jõutud minut annab 10 punkti. Aega arvestatakse täisminu-

tites, s.o sekundeid ei arvestata. Aeg märgitakse kohtuniku poolt AKPs kohtunikule
kaardi ulatamise momendil. Auto peatumisel AKP lähedal (nähtavuspiirkonnas) märgitakse peatumise aeg kohtunike poolt AKP
läbimise ajaks.
23. AKPsse või võistlusrajal summaarsel
hilinemisel üle 30 minuti võistkonnale tulemust ei arvestata.
IX. Tulemuste arvestamine
24. Paremusjärjestust peetakse neljas grupis:
• üldparemusjärjestus, kus arvestatakse
kõikide võistkondade tulemusi;
• paremusjärjestus, kus vähemalt üks
võistkonna liikmetest on Rae valla elanik
(de iure);
• noorvõistlejaga (kaassõitja vanus on alla
16 aasta) võistkondade paremusjärjestus;
• ainult naisvõistlejatest koosnevate võistkondade paremusjärjestus.
25. Paremusjärjestus määratakse võistlusraja läbimisele saadud punktide väiksema
summa järgi. Punktide võrdsuse korral määratakse paremus punktis.
X. Tulemuste avaldamine
26. Kõik võistlustulemused avaldatakse
võistluse ametlikul teadetetahvlil.
XI. Autasustamine
27. Võistlusel kõigis gruppides I – II – III
kohale tulnud võistkondi ja võistkondade
liikmeid autasustatakse Rae Vallavalituse ja
Rae Tehnikaspordi Klubi poolt väljapandud
diplomite ja meenetega.
XII. Protestid
28. Protestiaeg võistlustulemuse kohta on
20 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil.
29. Protest esitatakse peakohtunikule koos
protestimaksuga 500 krooni;
• protesti rahuldamisel protestimaks tagastatakse protesti esitanud võistkonnale;
• protesti mitterahuldamisel protestimaksu ei tagastata.
XII. Vastutus
30. Võistluse korraldaja ei vastuta võistlusauto juhi sõiduvigade ja juhi liikluseeskirja nõuete rikkumise eest võistluste ajal.
31. Võistluse ajal võistlusautoga juhtunud
või võistlusauto juhi poolt põhjustatud liiklusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi puhul
ning juhtumiga tekkinud tagajärgede eest
kannab vastutust võistlusauto juht vastavalt
kehtivale korrale.
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Kas Rae vallas on
käsitööhuvilisi?
Aasta algul käivitus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt rahastatud projekt „Eesti käsitöö – eile, täna, homme”. Projekti on kaasatud
4 partnerit Harjumaa eri piirkondadest. Nendeks on MTÜ Vabaajakeskus
Vanad ja Noored Jüri alevikust, MTÜ Taga-Nabala Külad Kiili vallast, Habaja Külade Selts Kõue vallast ja Prangli Saare Talurahvamuusemi Selts.
Projekti olulisemateks tegevusteks on välja selgitada külaseltside ja
käsitööhuviliste võrgustik, kes tegeleb aktiivselt käsitööga. Samuti luua
initsiatiivgrupp, kes oleks huvitatud tulevikus eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamisest teistele hõimurahvastele (eelkõige Soome ja Ungarisse).
Kahjuks kestab projekt vaid 31. maini, kuid loodame, et tekib aktiivgrupp,
kellega jätkame tegevust ka pärast projekti lõppu.
Projekti jooksul toimuvad erinevates piirkondades eri suunitlusega koolitused-töötoad. Need on finantseeritud rahastaja KÜSK-i poolt ja osalejatel endil tuleb tasuda sümboolne osalustasu. Näiteks Rae vallas toimuvad
töötoad siidimaali (sallide) ja nahkehistöö tegemiseks ning algkursused
kangastelgedel kudumise õppimiseks. Habajal ja Kiilis klaasvitraaži koolitused, Pranglil lapitöö ja restaureerimine. Maikuus toimub motivatsioonikoolitus Võtikmetsa puhkemajas. Projekti lõpuüritusteks on tehtud töödest ühisnäituse korraldamine Harjumaa maapäeval, mis toimub 31. mail
Kiilis. Samuti saavad aktiivsemad käsitöötegijad käia ära 28. mail Prangli
saarel.
Kõigil Rae valla elanikel, kel on huvi käsitöö tegemise vastu ja kes soovivad osaleda õpitubades või jagada oma kogemusi, palume võtta ühendust telefonil 5029006 või e-kirja teel: info@alustamealgusest.ee.
Osavõtutasu 30.- krooni

Marianne Rosenfeld
üks projekti eesvedajatest Rae vallas
ja MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht

Vajalik eelregistreerimine tel. 6056759
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

25. aprillil kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Paroodiateater MTÜ esitleb:

Kontsertetenduse „Meelejahutaja“ lindistus
ehk
13 aastat ilma ... „Meelejahutajata“

Haara Kahvlist!
NÜÜD IGAL REEDEL
ELAV MUUSIKA
alates kella 20-st ja seda kõike
TASUTA!

-EELEJAHUTAJA
MEELDETULETAJA

7. mail kell 19.00
Kutsume Teid Kahvlisse veetma
meeleolukat õhtut.
Teid ootab KOKTEILIKOOLITUS.
Pilet 160 krooni/inimene.
Kohtade tellimine:
anneli@pubikahvel.ee või
tel. 623 2766
Lisainfo ürituste ja esinejate kohta:
www.pubikahvel.ee

2ETROKAVA SELLEST AJAST KUI VEEL -EELEJAHUTAJAT TEHTI
.ALJU ESITAVAD -ARGUS !BEL *AANUS +ÜRV ,EA +ULDSEPP
2AIMO !AS JA +ARL !AS
6AHEPALU TEEVAD ANSAMBEL KOHALIKUD RAHVATANTSIJAD JA LAULUKOOR
+ELLA ST SAAB JALGA KEERUTADA -4* SAATEL

Kohtume Kahvlis!
Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald

0ILETID HINNAGA  JA  EEK MààGIL 2AE +ULTUURIKESKUSES )NFO  
(UGO (IIBUSELT MÜÜDUKA TASU EEST SÜBRALIKUD ZARSID
!
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RAE KULTUURIKESKUSES
15. mail kell 19.00

Harjumaa kooliteatrite
festival “Kooliteater 2009”

M

Piletid hinnaga 125.- / 150.- krooni
müügil Rae Kultuurikeskuses
Kui naised mängu
tulevad, siis toimub
meestega
peaaegu
alati midagi... kummalist. Muidugi on
see väga individuaalne, ja võibolla igaühe
juures ei olegi muudatus märgatav. Aga
siiski... Mõni muutub
eriti jutukaks, mõni
jääb hoopis vakka
ega saa sõnagi suust.
Mõni naerab vahetpidamata ja valjuhäälselt, mõni ei saa äkki enam ühestki naljast aru.
Mõni punastab, mõni kahvatab. Mõni otsib äkki võimalust oma jõudu, mõni lihtsalt muskleid näidata. Mõni muutub paremaks, mõni
läheb päris hulluks. Mõni muudab elustiili, mõni võtab koguni ette
suuri elumuutusi... Kuidas keegi... Julie-Ann ja Justin ei ole abielus,
kuid on juba pool aastat koos elanud ning paistab, et kõik klapib ja
aina paremaks läheb – nn prooviabielu on edukalt läbitud. Vanemate küllakutsumiseks ja väikese n-ö kihluspeo korraldamiseks on aeg
küps, et vastastikku tuttavaks saada ja üksiti teatada oma edasistest
kavatsustest. Nad tulevadki – Julie-Anni isa-ema ja Justini ema. Kuid
ootamatult saabub ka kutsumata külalisi, kelle tahtmatu sekkumine
perekondlikku idülli mõjub mõnes mõttes katalüsaatorina, et peategelastes vallandada nende endigi eest peidus olnud pinged...
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õte festivali korraldamisest Jüri gümnaasiumis tekkis
eelmisel aastal suurest arusaamatusest. Nimelt ei saanud Keila ega Jüri näiteringid Harjumaa festivalist osa võtta,
kuna olime ammu registreerinud end Saaremaa miniteatripäevadele. Kurvastus oli nii suur, et uue pettumuse vältimiseks
otsustasime oma kaunis ja uhkes koolimajas ise teistele ja eeskätt iseendale festivali korraldada. Direktori heakskiit saadud,
oli ürituse saatus otsustatud.
Festivalil osales kümme kooli 15 lavastusega. Algklasside vanuseastmele oli pühendatud terve esimene festivalipäev. Teine päev oli mõeldud põhikooli ja gümnaasiumi etendusteks. Põhikooli truppe oli kuus ja
gümnaasiumit vaid kaks truppi. Rae vallast olid esindatud kaks kooli: Jüri
gümnaasium põhikooli ja gümnaasiumi trupiga ning Vaida põhikool algklasside ja põhikooli õpilastega. Lagedi trupp oli küll registreeritud, kuid
esinejate haigestumise tõttu jäi nende etendus ära. Festival toimus tavalisest varem, mõnedki trupid jäid ka seetõttu tulemata, aga iga lavastaja
teab, et ükskõik, millal on esietendus, aega napib alati...
Päeva juhtisid ja truppe juhatasid sisse Kristjan Tammearu ja Rasmus
Onkel - 11. klassi õpilased. Nad kehastusid Sommerlingi sovhoosi esilüpsjateks, kes kunagisel nõukogude ajal ka lüpsi kõrvalt näitemänguga
tegelesid.
Aita-Leida Jalakas ja Leida Piiluja korraldasid etenduste vaheaegadel
näitekoolituse, millesse kaasati nii publikut kui ka lausa auväärt žüriid ennast.
Etendusi hindama ja vabariiklikule festivalile truppe valima oli kutsutud
kolmeliikmeline žürii: näitleja-lavastaja Garmen Tabor Estonia rahvusooperist, lavakunstikooli magistrant, vabakutseline näitleja ja dr Kloun Aita
Vaher ja lavastaja-näitleja Miksteatrist Kaido Rannik.
Harjumaa esindajateks valiti algklasside vanuseastmes Kolga keskkooli
Kohalolijad etendusega „Kolm karu“ lavastaja Terje Varuli juhtimisel. Põhikoolist pääses vabariiklikule festivalile Jõelähtme rahvamaja Kostivere
Laste Teater lavastusega „Tähetüdruk“ (lavastaja Kersti Laanejõe), mõlemad etenduse peaosalised said ka parima mees- ja naisnäitleja preemia.
Gümnaasiumiastme esindajaks osutus Jüri gümnaasiumi Vaba Valik omaloomingulise etendusega „Toidu keel“ (lavastajad Ingrid Pukk, Rasmus
Onkel). Viimane valik oli žüriile kindlasti kõige raskem, sest gümnaasiumis konkureerijaid oli vaid kaks: Kolga keskkool ja Jüri gümnaasium,
mõlemad etendused olid söögi-toiduteemalised, tänapäeva valupunkte
puudutavad ning pikitud irooniaga...
Jüri gümnaasiumi õpilastest märgiti ära järgmised lavatähed: Gert
Kuut, Kristiine Kivimäe, Karl-Gustav Kasemaa, Sigrit Villido, Liis lepik,
Rasmus Onkel. Gümnaasiumi meesnäitlejapreemia sai vilistlane Henri
Nõmm.
Osalejad jäid üritusega väga rahule ja mõnedki külalistest ohkasid
rõõmsalt, et nii vahvat Harjumaa festivali nad ei mäletagi. Loomulikult
jättis külalistele erilise mulje meie uus ja kaunis kool ning ootamatult maitsev koolisöök. Kõiki kiidusõnu oli väga meeldiv kuulda.
Festivali korraldamine oli kahe Jüri gümnaasiumi kooliteatri õlul. Kõik
õpilased said kuskil käe külge lüüa: kes aitas kaelakaarte meisterdada, kes
tõi žüriile poest toitu, kes keetis kohvi, kes filmis, kes... Esineda said ka
Linda Pihu Jüri gümnaasiumi noorte rahvatantsurühm ja Marleen Hiiekivi
show-tantsutrupp Aruba ning noorem koolibänd Breymess.
Peaauhinnad kujundas ja valmistas Jüri gümnaasiumi õpetaja Raul Võsandi. Arvutiõpetaja Aimar Laasi aitas mõlemal päeval kogu tehnikaga.
Ürituse sponsoriteks olid Avita Kirjastus, VAT-teater, Eesti Nukuteater
ja Vene Teater, loomulikult Jüri gümnaasium ja Rae vallavalitsus.
Usun, et selline üritus toob au vallale, koolile ja KUNSTILE suure tähega. Paljud lapsed said tol nädalavahetusel imekaunite emotsioonide osaliseks ja tegid oma elus midagi väga kaunist. Noorus on ilus aeg – selles
veendusid kõik festivalist osasaanud!!!
Kooliteater annab kevadhooajal veel mitmeid etendusi – hoidke silmadkõrvad lahti ja tulge vaatama.
Ingrid Pukk
festivali peakorraldaja
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MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing
Koolivaheajaüritused 16. kuni 20. märtsini 2009. a.

Esmaspäeval, 16. märtsil toimus Lagedi noortekeskuses Tegusate
Eesti Noorte ning Lagedi noortekeskuse organiseeritud koolitus „Grupis
sõpradeks“. Rääkimas käisid Tegusate Eesti Noorte liikmed ning oli ka
palju põnevaid tegevusi. Toimusid mängud ning koolituspäeva juhtis Uku
Talmar Tegusatest Eesti Noortest.
Teisipäeval, 17. märtsil toimus väga huvitav tegevus taaskord Lagedi
noortekeskuses, kus kuulati loengut Kunstiteraapiast. Noored said tutvuda
erinevate värvidega ning teada, milline mõju on värvil meie elus. Joonistati emotsioonipilte ning võeti vastu värvilistes toonides kevad. Ürituse
korraldas Lagedi noortekeskuse noortejuht Mailis Štrik.
Kolmapäeval, 18. märtsil kogunesid paljud noored jälle Jüri noortekeskuse ruumidesse, kus oli külas Töötuba koos juhendaja Maris Viiresega. Töötoas valmistasid koolinoored, Mare Seppel Rae vallavalitsusest ja
allakirjutanu käevõrusid ning väänasid sõrmuseid. Töötuba noortele toimus teist korda, esimesel korral valmistasid noored käevõrusid 13. veebruaril Jüri noortekeskuses.
Neljapäeval, 19. märtsil külastasime noortega Tallinna kesklinna
päästekomandot, kus noored said tutvust teha päästeameti tööga, näha
päästetehnikat ning vaadata, kuidas toimuvad päästeõppused neile, kes
õpivad päästekoolis.
Reedel, 20. märtsil külastas Jüri noortekeskus televisioonimajas TV3e. Televisioonimaja tutvustas meile Annely Aderman, kes viis meid salvestusstuudiosse, kus toimuvad saadete “Ärapanija”, “Rooside sõda” ja “Bingo loto” salvestused. Noored nägid ka võtteplatsi, kus filmitakse “Kodu
keset linna” seriaale. Uudistamist oli noortel küllaga, uurisime, kus toimuvad saadete “Targem kui 5b”, “Võta või jäta” salvestused. Külastasime ka

Rae valla noored said töötoas kasulikku õppida juba teist korda.
Foto Aivo Tammela.

TV3 uudisteruumi, uudistetoimetust, kus käis sel ajal tihe töötegemine.
Koolivaheajaüritused said teoks koostöös Rae vallavalitsusega, MTÜga
Lagedi-Jüri Noortekeskus, töötoa juhendaja Maris Viirese, Tallinna päästekomando, TV3, Tegusate Eesti Noorte ning kõikide koolinoortega, kes
osalesid koolivaheajaüritustel.
Aivo Tammela, Jüri noortekeskus

Kes on MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühingu noortejuhid?
Jüri noortekeskus – Aivo Tammela

Olen noorsootööga tegelenud juba kümme
aastat. Esimesed tegemised noortega olid Valga
linnas, kus olin loodava Valga Avatud Noortekeskuse aktiivne liige. Seal sai loodud aktiivne
noorteklubi, mille nimetuseks valiti Active Attack Fännklubi, koostöös raadio Ruut Fm saatejuhi Ivo Ukrisega hakkasime korraldama üritust
“Active attack partyzone”.
Hakkasin aktiivselt noorsootööga tegelema
vabatahtlikuna Valga Avatud Noortekeskuses.
Aastal 2001 renoveerisime vana lastekoduhoone, kus siiani asub noortekeskus. Valgas oli
meie juhiks väga hinnatud noorsootöötaja Raul
Oreškin, kes praegu töötab Tartus. Olen vabatahtlikuna osalenud paljudel noorteüritusel, paljusid neist ka juhtinud, näiteks “Koolimood”,
“Staarijäljenduskonkurss”, “Paintball” jne.
Olen koostöös Valga linnaga korraldanud
üritusi, nagu “Pedeli RannaPidu”, “Kasuta kondoomi – kaitse ennast!”, “Stopp! Aids – kaitse
ennast!” (rahvusvaheline heategevusüritus).
Olen koostööd teinud paljude ürituste korraldajatega Eestis.
2007. aastal lõpetasin Tallinna Pedagoogilise
Seminari noorsootöö eriala.
Olen osalenud paljude noorteühenduste loomisel ning olnud Valga Noortevolikogu esimees.
2007-2008 Valgamaa Noortekogu liige;
2001- ... MTÜ Active Attack Fännklubi projektijuht (kultuuri ja meelelahutuse valdkonnas), juhatuse liige, aseesimees ja Active Attack
Fänclubi DJ-teami liige;
2002 - 2004 OÜ Raadio Ruut saatejuht/Noor
Fm saatejuht;
2005 -2007 Tsirguliina keskkooli huvijuht/
noorsootöötaja;

2006. a Tallinna õpilasmalevas rühmajuht.
Organisatsioonid:
MTÜ Aktiivsed Noored (“CrazyParty” ürituse ja MTÜ arendusjuht)
MTÜ Active Attack Fännklubi noorteklubi
aseesimees, juhatuse liige www.activeattack.ee
kodulehe arendaja, DJ Schooli korraldus Valga
linna noortele, noortetegevuse koordineerimine;
Dance4Life International – rahvusvaheline
organisatsioon, mis tegeleb aidsi/HIV-i vastu
võitlemisega, korraldades selleks üritusi. Olin
aastal 2007 ürituse “Stopp! Aids – kaitse ennast
!” korraldaja toetamaks organisatsiooni.
Tegelen ka meelelahutusega ning olen DJ,
kes mänginud koos paljude välismaa-artistidega, nagu Talla2XLC (Germany), Tatanka
(Italy), BK (England), 3Drives aka Ton TBRON VAN DEN BEUKEN (Netherlands), DJ
Pila, DJ Wout aka Sylver, DNS Project & BeatService presents Polymental (Estonia), Bobby
V (Netherlands), DJWidenski, DFK, Mik Nevel
(DJMayer), DJ Whirl & Mayer (Estonia), Finito (PowerPartyZone), Sasha F (Finland), Waily
(Finland), Wolts & Deejay GM (Ireland/Estonia) (Noisybros.com), Re-Force (Estonia), Corpez (Eesti), DJ KC (Power Hit Radio), DJTanelSamm (Sky+), DJ Smiler, DJ Andrew Stone
(Latvia), DJ House (Latvia) Ex da Bass ( Illegal
dj-team, Latvia), Marek Talivere, Ivo Ukris, DJ
Mario Liimann (PowerHitRadio), Siim Pohlak
(Tre.ee), DJ Virx, Margo Pärnaku, DTB, Cardinal (USA), Dave-O, Euronova, DJ Andrew
(Latvia), Sound Transformer, DJ D, Melboom
& Sunny Dee, Tony Beatz Street J, DFK, Paavo U (USA) jne. 2007. aastal alustasin enda
muusikaüritusega MixDown, mis toob rahvale
lähemale head house-muusikat ning annab eri-

lise laengu. ”Armastus muusika vastu on sama
mis muusika sinu südames!” – see on minu
moto. 2008. aastal käivitasin enda üritustesarja
ExpressYourself.

Lagedi noortekeskuse noortejuht
– Mailis Štrik

Olen pärit Kohtla-Järvelt ja 2004. aastal lõpetanud sealse eesti kooli - Kohtla-Järve Järve
gümnaasiumi. 2005. aastal õppisin ja töötasin Hispaanias ning täiendasin oma teadmisi
noortevaldkonnas. Edasi viis mind tee Tallinna
Pedagoogilisse Seminari (TPS), kus lõpetasin
2008. aastal noorsootöö eriala.
Esimesed noorsootööga seotud kogemused
sain Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis huvijuhi
ja ringijuhi tööd tehes. Väga palju andsid teadmisi ja kogemusi juurde TPS-i praktikad, mis
viisid õppijad nii huvijuhi rolli kui ka kohalike
omavalitsuste ruumidesse.
Hingelähedaseks on saanud töö SA-s Õpilasmalev, kus olen tegutsenud juba kaks aastat.
Alates 2000. aastast kuulun organisatsiooni Tegusad Eesti Noored (TEN), mis on väga
palju mõjutanud mind noorsootöö maastikul ja
tänu millele ma ehk noorsootööga esmajoones
tegelema hakkasin. TEN-iga on korraldatud erinevaid noortele suunatud sessioone ja ettevõtmisi, mis on alati saanud positiivset vastukaja.
Teiseks suuremaks organisatsiooniks on Sild
Ettevõtlike Noorte Tulevikku (SENT), mis on
ehk rohkem majandusalane, aga siiski suunatud
noortele ja tegijateks on samuti noored.
MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühingu kohta saab
infot kodulehelt www.lagedi-jyrinoorteklubi.ee
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Õppetunnid
esmaabist

Eelmise aasta kevadel läbisime meie, üheksa koolinoort 8. ja 10. klassist esmaabikursuse, et osaleda kevadel toimuval esmaabivõistlusel. Õpetajaks oli kooli meditsiiniõde
Anni Sarv, kellega saime suurepäraselt läbi.
Õppisime enamjaolt tundide ajast – vahel oli
tõsisemat tööd, kuid pigem läks asi naljaga.
Maikuu lõpul toimusid Raplamaal Tarsi talus võistlused, kus kaks meie kooli võistkonda jagasid 5. – 6. kohta. Kuna tulime õppustelt tagasi väga positiivsete kogemustega, siis
sellel õppeaastal pakkus kooli õde Anni Sarv
tervisenõukogu poolt meile võimaluse jagada
omandatud oskusi väiksematele. Ilma pikema
mõtlemiseta olime meie – Eva, Katre, Tanel,
Allan, Marcus, Merilin ja Marleen – sellega
nõus. Tegime väikese kordamise ning alustasimegi kogutud tarkuste edasiandmist väiksematele, s.o 1. – 3. klassi õpilastele.
Algul oli muidugi hirmus klassi ees seista ning särasilmsetele lastele otsa vaadata,
kuid õnneks ei pidanud me tundi üksi läbi
viima. Ühes esmaabitunnis oli meie rühmast
vähemalt neli liiget, kellega üritasime lastele
uusi teadmisi anda. Väga positiivne oli see,
et klassijuhatajad ja õpetajad usaldasid meid
niivõrd, et jätsid meid rahulikult toimetama,
ning ka lapsed ise olid väga mõistvad ja toredad. Tunnid olid lõbusad, väikesed õpihimulised lapsed küsisid vahvaid küsimusi.
Meeldejäävaim oli see, et kui küsisime, mis
jutust meelde jäi, üks lastest vastas, et tuleb
võtta higistavad riided seljast. Kuigi algselt
mainisime siiski, et minestamise korral tuleks pigistavad riided eemaldada, et inimesel
oleks võimalik paremini hingata.
Õpetasime neile sidumist ja rääkisime üldiselt, kuidas nemad hädasolijat aidata saavad.
Meie üllatuseks tuli välja, et algklassiõpilased on üpris teadlikud sellest, kuidas esmaabi
anda. Kordasime üle häirekeskuse numbri
112, mida muidugi enamjaolt kõik teadsid.
Proovile sai panna oma õpetajaoskus
– nüüd teame, kuidas õpetaja end klassi ees
tunneb. Kõrgest enesehinnangust saime igal
juhul lahti ja õpetajaid mõistame nüüd rohkem.
Katre Sapp 9a
Eva Viidemann 9b
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Rae valla laste lauluvõistluse võitjad
Koht Nimi
3. – 4.-aastased tüdrukud
1
2

Susan Laidvee
Romili Ernes

Kool/ lasteaed

Laul

Lauluõpetaja

Lasteaed Tõruke

“Eesti on mu
kodumaa”

Kersti Kuusk

Assaku LA
Tõruke
Lasteaed Tõruke

“Olen alles väike” Kersti Kuusk

3

Lisbeth Soone
3. – 4.-aastased poisid

1

Gregor Pank

Õie Lasteaed

“Uhke meremees” Kadi Sooväli

2

Marcos Toompuu
5. – 6.-aastased tüdrukud

Lasteaed Tõruke

“Auto”

Taimi Soomaa

1

Mariann Kalinina

Lasteaed Tõruke

“Olen õnnelik”

Taimi Soomaa

2

Lilian Källo

Lasteaed Tõruke

Taimi Soomaa

Eliise Heinsalu

Lasteaed Tõruke

“Siidivend siil”
“Eesti on mu
kodumaa”
“Krokodillid”

Taimi Soomaa

3

5. – 6.-aastased poisid
1
1
2
3

Mikk Lainevool
7. – 9.-aastased tüdrukud

Lasteaed Tõruke

Hanna Puusta

Rae Huvialakool

Kristina Laurits
Carmen Lepik
7. – 9.-aastased poisid

“Jänes pikk-kõrv” Taimi Soomaa

“Kui tuju on
mõnus”
“Montparnassi
Jüri Gümnaasium
lapsed”
“Lohe lennutamiJüri Gümnaasium
se laul”

Taimi Soomaa

Külli Ovir
Rutt Ridbeck
Rutt Ridbeck

1

Markus Mõttus

Jüri Gümnaasium “Kingarock”

2

Tarmo Kasak

Lagedi Põhikool

3

Marcel Malsroos-Väli
Jüri Gümnaasium “Loomariik”
10. – 12.-aastased tüdrukud

Rutt Ridbeck

1

Kristi Kajasalu

Jüri Gümnaasium “Nõidadelaul”

Rutt Ridbeck

2

*Mailiis Vosman

Rae Huvialakool

Elin Kornav

Rae Huvialakool

3

10. – 12.-aastased poisid
1
2

Hanno Kasak

Lagedi Põhikool

Roman Kasak

Lagedi Põhikool

13. – 15.-aastased tüdrukud

Rutt Ridbeck

“Nils Holgersson” Silja Tammeleht

“Kevad Kadriorus” Külli Ovir
“Kas poleks tore
Külli Ovir
see”
“Kel on laulud
laulda”
“See juhtub vaid
Rios”

Silja Tammeleht
Silja Tammeleht

1

Marleen Väinsalu

Jüri Gümnaasium “Rahu”

2

Aalo Banko

Rae Huvialakool

“Keegi tulla võib” Külli Ovir

3

Birgit Andrek
13. – 15.-aastased poisid

Rae Huvialakool

“Ootus”

1

Brey Velberk

Jüri Gümnaasium “Omalooming”
Rutt Ridbeck
“Nii vaikseks kõik
Jüri Gümnaasium
Hairi Laurand
on jäänud”

2

Rando Saar
16. – 18.-aastased tüdrukud

1
Markus Mõttus
esindab teiste
hulgas Rae
valda konkursil
“Harjumaa
laululaps 2009”.
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Hairi Laurand
Külli Ovir

Kaija Pook

Tallinna Inglise
Kolledž

“Kui käes on
jaanipäev”

Margot Peterson

2

Gerli Rosenfeld

Rae Huvialakool

“Kõikide laps”

Külli Ovir

3

Berith Asav
16. – 18.-aastased poisid

Jüri Gümnaasium “Hing”

Hairi Laurand

1

Sten- Kristjan Saarik

Jüri Gümnaasium “I’m yours”

Hairi Laurand
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ÜRITUSED

Hea lapsevanem!
MTÜ Kohaliku ja Regionaalarengu Partnerid koostöös
Addenda OÜ-ga pakub 10–13-aastasele noortele
suurepärast võimalust osaleda noortelaagris

“Kolme musketäri seiklused”
01. juuli - 07. juuli 2009
Laager toimub Männisalu Puhkekeskuses
(www.mannisalu.ee) Võsul.
Seikluslaager on mõeldud kõigile 10–13.-aastastele
poistele ja tüdrukutele, kes naudivad seiklust ja
põnevust ning on huvitatud keskaja temaatikast.
Laagripäevad on täidetud seikluslike ja arendavate
tegevustega, meelelahutus vaheldub praktiliste
õpitubadega. Lapsed saavad uusi teadmisi metsas
ja merel toimetuleku või ka näiteks kalapüüdmise
kohta.

Mõned teemad:
* Vennaskond aarete jahil
* Matk “Salasõnumi teekond”
* Robin Hoodi fotomaraton
* LARP
* Näomaalingud, keskaegsed tantsud
* Männisalu kroonika saladused
Õpime nii mõndagi uut ja huvitavat keskajateemadel.
Pakume laagrituusikut kuni 11. maini hinnaga 2900
krooni. Hilisematele registreerujatele 3200 krooni. Hinnas
sisalduvad majutus, söök ja seikluslik ning praktiline
tegevus kohapeal.
Registreerimine:
Laagrisse registreerimiseks tuleb lapsevanemal telefoni või
e-maili teel laps kirja panna ning täita LAPSE ISIKLIK
KAART (doc faili saab alla laadida meie kodulehelt) ja
saata Madara 27-202, Tallinn 10612 või faksile 601 2610.
Lisainformatsiooni leiate: http://addenda.ee/page.php?pgI
D=b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2&lang=est

Kohtumiseni laagris!
Addenda OÜ
Tel. 661 2622, e-post: addenda@addenda.ee
www.addenda.ee

Perepäevast Rae kultuurikeskuses
14. märtsil toimus Rae kultuurikeskuses
esmakordselt perepäev-perelaat. Müügil oli
populaarseid lasteriiete kaubamärke ja jalatseid, käsitööd, tervisetooteid, mänguasju,
ehteid, eestimaiseid seepe ja küünlaid ning
palju muud huvitavat.
Laada alguses sai laadamöllust eemal
ehk kaaretoas vaadata Nipitiri nukuteatri
etendust „Kuldlohe tants“. Lastele jagas
kommi karupoeg Puhh ning lastega mängis
Pipi Pikksukk. Lisaks said lapsed mängida
Kennu mängutoas ning AB Mänguklubis.
Lastevanemad said samal ajal vestelda ja
jalga puhata kohvikutes, kus pakuti pontšikuid, pirukaid, kooke, erinevaid magustoite,
kama, kohvi, teed ja karastusjooke.
Lastele tegi näomaalinguid professio
naalne grimeerija ning oli võimalus end
uhke näomaalinguga lasta pildistada ja pilt
koju kaasa võtta.
Paralleelselt laadaga tegutses töötuba, kus
sai juhendajate käe all kaunistada purke ja
meisterdada ehteid. Samuti oli võimalus
Helmehaldjalt kaasa osta materjale ehete
meisterdamiseks.
Naised said soovi korral testida näonaha
niiskustaset ja tüüpi ning kaasa osta oma na-

Rae huvialakooli liikumisrühm Charming köitis laadaliste huvi kaasahaarava humoorika
esitlusega. Foto: Doris Jürgens.

hatüübile sobivat kosmeetikat.
Lisaks veel kõigele muule esinesid laadal
Jüri gümnaasiumi rahvatantsu noorterühm,
2. ja 3.-4. klassi rühmad, Rae huvialakooli
liikumisrühm Charming, Jüri gümnaasiumi
vilistlaskoor ning Lagedi põhikooli laululapsed.

Loodame, et sellest üritusest kujuneb välja traditsioon ja igal aastal märtsikuus kohtume perepäeval.
Doris Jürgens
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Kevade Jänku
Jänku hüppas hips ja hops,
sabaots tegi sips ja sops.
Hüppas siia, hüppas sinna,
sattus eksikombel linna.
Väikse jänku süda tagus,
igal nurgal ohtu adus.
See polegi ju mingi ime,
sest kõikjal linnas on nii pime.
Ei jänkukene aru saa,
mis linnaisad mõtlevad.
On see äkki mõni nali?
Või sõnum – ära mind küll enam vali!

aprill 2009

Raekad vallutasid
sporditippe
Märtsi viimasel nädalal toimus sajatuhandese elanikuga Itaalia idarannikul Ancona linnas aasta suursündmus – veteranide sisekergejõustiku
Euroopa meistrivõistlused, kuhu Rae vallast läks osalema koguni kaks
sportlast: Assakus elav Loo keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Mari Piir
ja allakirjutanu.
Veetsin Anconas peaaegu terve nädala, et osaleda nii kergejõustikuhalli
Palaindoori kaasaegses keskkonnas toimunud 3000 meetri jooksus kui ka
Itaalia kevadpäikese all peetud 5000 meetri krossijooksus.
Mari Piir, kes võistles 60 meetri jooksus ja viievõistluses, pääses lühema ajaga, kuid seda seiklusrikkama teekonnaga, reisides ligi mitusada
kilomeetrit rongiga läbi Itaalia Anconasse.
Mari Piir, kes on osalenud mitmetel veteranide maailma- ja Euroopa
meistrivõistlustel, kommenteeris Ancona võistlust nii: “Võistluste korraldus oli üldiselt meeldiv, ei kehtinud liiga ranged reeglid võistluspaikades,
kuid samas olid startide ajad ettepoole toodud.” Ta lisas: “Teatud võistlustingimused olid kummalised: kaugushüppes pidi tõukama kummirajalt ja kuulitõuge toimus suures telgis sissekäiguava juures, kus inimesed
voorisid edasi-tagasi ja kohtunikud pidid tõukepaiga juures lausa korda
looma.”

Siis pilve tagant tuleb kuu
ja jänkul naerule läeb suu.
Õnneks ta ei ela siin,
kuu näitab, kus on linnapiir.
Nüüd pole enam palju jäänd,
ta jõuab koju, kui algab päev.
On kodus olla jälle hea,
siin hirmu tundma ta ei pea.
Enam ammu pole Jänksi näind.
Tead miks? Tal päevad tööd on täis.
Ta värvib mune, kogub komme,
et lastele neid tuua homme.
Nüüd kõikjal sisse saada proovib,
ja südamest häid pühi soovib.
Kui kirjuid mune kausid täis,
tea – teilgi Jänku külas käis.

Kauneid kevadpühi
kõigile!

Kairi Kadastik

Urmas Põldre saavutas Anconas kaheksanda koha.

Nii nagu Eesti sportlased sisekergejõustiku EM-il Torinos said ka Anconas võistlejad tunda erilist Mondo jooksurada, kus tundus, et joostes põrgatakse rohkem üles kui edasi.
“Ja tulemused?” küsib kallis lugeja. Marile, kes seni on kogu aeg oma
vanuseklassi Euroopa tipus püsinud, loomulikult kuld viievõistluses ja
seda koguni uue isikliku rekordiga. Minule kaheksas koht 3000 meetri
jooksus, kus domineerisid eelkõige itaallased, hispaanlased ja briti koolkonna jooksjad. Marile lisaks veel kümnes koht 60 meetri jooksus ning
mulle kolmeteistkümnes koht krossijooksus.
Ja sellest, mis mastist olid meie tulemused sellisel suurvõistlusel, annavad aimu järgmised näitajad: Mari Piiri viievõistluses N35-vanusegrupis
4,57 kaugushüpe, 800 meetri jooks ajaga 2.50,77, kõrgushüpe 1.33, kuulitõuge 10,21 ja 60 meetri tõkkejooks ajaga 11,02. Minul, M40-vanusegrupis 3000 meetri jooks ajaga 9.26,28.
“Welcome in Ghent!” sooviti kõigile ärasõidul. Loodame, et sellel ajal
on Rae valla veteransportlaste tipp juba jõudsalt täienenud.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht
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Jüri hingab rivaalidele kuklasse
Märtsikuu keskel toimusid Tallinnas Kalevi
spordihallis Harjumaa koolidevahelised kauaoodatud meistrivõistlused kergejõustikus. Kes
võidab seekord? Kas Kuusalu ja Saue on jälle
teistest ees? Või õnnestub üllatada Jüri gümnaasiumil ja murda esikolmikusse?
Esimesena astusid võistlustulle Katriin Karus 60 meetri jooksus, Mareli Leemet ja Gert
Kuut kõrgushüppes, Kristiina Siritsa, LiisaMarie Ruudna ja Sander Kosk kaugushüppes
ning Kristen Sirak kuulitõukes. Juba nende
varaste alustajate hulgast jõudsid ka esimesed
Jüri gümnaasiumi võistlejad poodiumile: 1. - 5.
klasside vanuserühmas saavutas Mareli oma
isikliku rekordiga 1.30 teise koha.
Traditsiooniline võitjatüdruk Anastassia
Gorohova näitas oma sportlikku paremust ka
seekord: esimene koht nii 60 meetri jooksus
ajaga 8.44 kui ka kaugushüppes 5.02-ga. Talle
sekundeeris Kristen Sirak 1000 meetri jooksu
võiduga.
Viienda klassi Mareli sai aga lisaks hommikusele kõrgushüppele ka keskpäevasel 60 meetri jooksul teise koha ajaga 9.12. Teisi kohti tuli
aga veelgi: gümnasist Tanel Reisman ületas 1.90
kõrgushüppes ja seitsmenda klassi poiss Karl
Sirak läbis 1000 meetri jooksu ajaga 3.11,82.
Poodiumile jõudsid ka 6. - 7. klasside arvestuses Kristina Kostina 60 meetri jooksus ajaga
9,16 ja Mikk Lutsberg kõrgushüppes tulemusega 1.45.

Kristen Sirak Jüri Gümnaasiumi 9.c klassist jookseb kulla poole. Foto: Urmas Põldre.

Neljakümnest võistlejast saadud üheksa esikolmiku kohta näitab, et Jüri gümnaasiumi tiimis oli palju oma ala nn maakonnatippe. Tiimi
ühtlust näitab ka see, et peaaegu kõik võistlejad
lõpetasid esikümnes.

Ja kokkuvõtteks? Kokkuvõttes vahetati eelmise aasta seitmes koht tänase kolmanda vastu!
Hurraaa!
Urmas Põldre
spordijuht

RSK Rae tuli Harju meistriks!

RSK Rae korvpallimeeskond:
eest alt vasakult: Are Saliste, Aivo Aas, võistkonna kapten Margus Valgma, Jürgen
Pukk, Peeter Sipelgas, Risto Hallang.
Tagareas vasakult: klubi president Indrek Uuemaa, Janek Hermaküla, Joosep Simmo,
Marek Hermaküla, Taavi Vaher, Heiki Riives, Marko Jakobson, Rae vallavanem Raivo
Uukkivi.

30. ja 31. märtsil peetud Harju meistrivõistlustel korvpallis mängis RSK Rae end
meistritiitlile.
Aastaid Kiili korvpalluritega finaalis heidelnud ja napilt alla jäänud RSK-le Rae tuli
võit raskelt, kuid seda magusam see oli.
RSK Rae võistkonna kapten Margus Valgma sõnul oli võitu väga vaja. „Juba kolmneli aastat oleme finaalis just Kiili meeskonna vastu mänginud ja väga napilt kaotanud,
seekord tegid mehed ikka suure ja tubli töö
ära. Viimati maitsesime nii magusaid võite
1995. aastal, kui saime esmakordselt Harju
meistriks, ning samal aastal saavutasime ka
vabariigi valdade meistrivõistlusel esikoha.“
RSK Rae alustas treeningutega 1993.
aastal ja algkoosseisust mängib viis meest
tänapäevalgi.
„Loodan, et mehed, maitsnud võitu, on
motiveeritumad ja võtavad endid veel rohkem kokku ning RSK Rae tippvorm on taas
tagasi, sest mehed on väga tublid ja me oleme seda väärt,“ räägib Valgma.
Harju meistrivõistlustel oli teise korvpalliklubina esindatud Rae Koss, kes saavutas
tubli viienda koha.
Palju õnne valla tublidele korvpalluritele!

22 • RAE SÕNUMID

SPORT /
TURVALISUS

aprill 2009

Õnneks ei ole meelemürgid
Rae vallas populaarsed
K

uritegevus Rae vallas on n-ö pealinna satelliidi seisuse tõttu olnud aastate jooksul suhteliselt kõrge, erand ei ole ka möödunud, 2008. aasta. Statistilist tabelit
vaadates on pilt küll positiivsem kui möödunud aastal, aga registreeritud kuritegude
arv 358 on ikkagi suhteliselt suur. Sellega oleme endiselt idapoolse Harjumaa kriminogeensuselt teine vald.
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Kuritegevuse vähenemisele on kindlasti kaasa aidanud majandustegevuse langus.
Meil avaldus see eelkõige ehitusbuumi peatumises. Ehitusobjektid olid aga tööandjaks nii
ehitajatele kui omamoodi ka varastele.
Endiselt jätkuvad aga metallivargused,
vargused elamutest, korteritest ja keldritest,
autodest ja autode alt. Autode alt muidugi
rehvid, eriti minev kaubaartikkel on BMW.
Kui rehviturg sõltub aastaaegade vahetumisest, siis autosse jäetud käekotid, sülearvutid,
fotoaparaadid, kaamerad ja üldse kõik, mis
vähegi pilku püüab, on minev aasta ringi.
Kasvanud on isikuvastased kuriteod. Tegemist on peamiselt peretülide käigus tekitatud
kergete vigastustega, mis on piirdunud sinise
silma või muljutud käsivartega. Peretülide ja
ka naabritevaheliste n-ö rammukatsumiste
põhitandriks on kujunenud uusrajoonid, kus
üksteisega harjumine ja kohanemine uue elukeskkonnaga on paljudele probleemiks.
Liikluskuritegude (raske tervisekahjustusega avariid, sõiduki teistkordne joobes juhtimine) vähenemine viiekümne kolmelt kolmekümne kaheksale on positiivne. Oma osa on
siin kindlasti politsei liiklusjärelevalve suures
mahus, mis on tänavapildis nii näha kui ka

tunda, ehk on mõnigi mees jätnud seepärast
joobes peaga sõidu tegemata või vajutanud
veidi kergemalt gaasipedaalile.
Vähenenud on ka üldine registreeritud avariide arv, mis oli üheksakümmend kolm 2007.
aastal ja kaheksakümmend üks möödunud
aastal. Kahjuks oli surmaga lõppenud õnnetusi ühe võrra rohkem.
Arvud on küll väiksed, kuid peredele, kes
oma lähedase kaotasid, ei ole sellest lohutust.
Mõelgem ikka ja jälle, enne kui rooli istume:
kas ikka on nii kiire?
Alaealiste poolt sooritatud kuritegude arv
– kümme – on püsinud stabiilselt juba kolm
viimast aastat.
Tegemist on põhiliselt vargustega, toimus
ka üks kaklus, kus tekitati kannatanule kergeid kehavigastusi, ja probleeme põhjustas
ka teist korda vahelejäänud 17-aastane roolijoodik.
Kuritegude avastamise protsess on pikk ja
aeganõudev, kuid tulemused on siiski suhteliselt head, 358 kuriteost on avastatud 171, mis
teeb protsendiks 47,7% ehk peaaegu poolte
sooritatud kuritegude toimepanijad on kindlaks tehtud ja saanud ka süüdistuse.
Väärteod on kahjuks pidevalt kasvav õi-

Viimsi
vald

-100

guserikkumiste liik: 2008. aastal 6492, 2007.
aastal 4373 väärtegu.
Põhilised väärtegude sooritajad on liiklusvahendite juhid, vähemal määral jalakäijad,
avaliku rahu rikkujad, pisivargad, suitsetavad
ja alkoholi tarbivad alaealised.
Statistilise kasvu tõstjaks on muidugi politsei aktiivsus, samas näitab selline kasv inimeste hoolimatust üldiste elunormide vastu.
Põhilised liiklusalaste väärtegude allikad on valda läbivad kaks liiklusmagistraali
– Tallinna-Tartu maantee ja Tallinna ringtee
–, kuid liikluseeskirjadest kinnipidamine pole
parem ka valla siseteedel, vahe on vaid liikluse tiheduses.
Põhilisemaks rikkumise põhjuseks on liiga
suur kiirus, liiklusmärkidest mittekinnipidamine, ülevaatuse mitteläbimine, parkimine
kõnniteedel ja haljasaladel, järjest rohkem
on politsei pööranud tähelepanu turvavarustuse kasutamisele. Autojuhi poolt turvavöö
kinnitamine on muutunud loomulikuks, aga
kahjuks kaassõitjate, eriti tagaistmel istujate
turvavöötamine on veel harjutamist ja kontrollimist vajav tegevus. Samuti ei anta endale
aru, et aegunud tulekustuti võib häda korral
osutuda vaid liigseks ballastiks pakiruumi
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põhjas.
Vaatamata pidevatele kampaaniatele ei
ole helkur ikka veel muutunud pimedal ajal
riietuse loomulikuks osaks.
2008. aastal tabasime viisteist joobes
juhti vähem kui 2007. aastal, tahaks loota,
et see on autojuhtide või nende lähedaste
teadlikkuse kasvu vili.
Lisaks liiklusele on alkoholiuim oluline väärtegude põhjustaja tänaval, korteris
või naabri õues. Enam kui pooled politsei
väljakutsetest on seotud alkoholi tarbinud
isikutega, kes kakerdavad või tukuvad tänaval, räuskavad kortermajas või pillerkaaritavad tammikus.
Peretülid tunduvad olevat “harmoonilise” abielu normaalne osa.
Noorte suitsetamine ja alkoholitarbimine
on igikestev probleem.
Narkootikumide osakaal üldises õiguserikkumiste pildis on vähene, tundub, et väljaspool linna meelemürk populaarne ei ole.
Liikluspildis on alaealised tõeliseks peavalu põhjustajateks kevadel, kui algab rollerite buum.
Tuletan vanematele meelde, et roller ei
ole mänguasi, vaid väga tõsine ohuallikas
eelkõige sõitjale endale. Mingil juhul ei tohi
lubada ettevalmistuseta last liiklusesse!
14-15-aastasel mopeedijuhil peab olema
juhiluba, mida väljastab autoregistrikeskus
(www.ark.ee). Jalgratturi luba mopeediga
sõitmiseks õigust ei anna!
Probleemseks kohaks on saanud Jüri
gümnaasiumi koolibusside peatus.
Tühi plats on hommikuti lapsi kooli toovatele vanematele suur ahvatlus. Arvatakse,
et mis probleem see siis on, peatun hetke,
lasen lapse välja ja sõidan edasi. Ega ei
olegi probleem muul ajal, aga kui bussid
tulevad, on need hetkepeatujad platsi ära
ummistanud. Nii on tekkinud olukord, kus
suured bussid ei üritagi enam õiges kohas
lapsi bussist välja lasta, vaid peatuvad spordihoonepoolses suures parklas. Seal on neil
küll rohkem ruumi, aga lapsed on seepärast

TURVALISUS
sunnitud parklas liikuvate autode vahelt
kooli minema.
Olukorra lahendamiseks on kavas paigutada peatuse otstesse kellaajalised peatumiskeelumärgid.
Majanduslik surutis täna veel end õiguserikkumiste kasvu või nende laadi muutusega otseselt tunda andnud ei ole, kuid
valvsad peame olema siiski.
Keegi teine meie vara ega tervist ei hoia,
tehkem seda ikka ise.
Uni on rahulikum ja vara kaitstud, kui
kodus magades on toa uks lukus.
Üritagem olla leplikumad nii oma peresisestes suhetes kui ka suhetes naabritega.
Kui märkate kahtlaste isikute liikumist
oma või naabrite elukoha ümbruses või
autosid, eriti väikebusse, mis on võõrad,
helistage telefonile 110, hea oleks ka kahtlust äratava auto registreerimisnumbri kirjapanek.
Meeldetuletuseks veel, et kiiret sekkumist nõudvate probleemide korral helistage
politsei lühinumbrile 110, kust saab ööpäevaringselt abi. Muudel juhtudel võib helistada telefonile 612 4610, kust teid konstaabliga ühendatakse, või tulla vastuvõtule
Jürisse Aruküla tee 9. Konstaablite töö on
liikuv, seepärast lauatelefonilt 6124 655
saab meiega ühendust vaid vastuvõtu ajal.
Konstaablite vastuvõtuajad:
vanemkomissar Rein Mill - esmaspäeval
10.00-12.00; rein.mill@pohja.pol.ee
komissar Margo Väina - teisipäev 15.0017.00; margo.vaina@pohja.pol.ee
juhtivkonstaabel Kadi Kuuseoja - kolmapäev 15.00-17.00; kadi.kuuseoja@pohja.
pol.ee
Noorsoopolitsei:
juhtivkonstaabel Tiiu Karner - esmaspäev
15.00-17.00; tiiu.karner@pohja.pol.ee
Rein Mill,
vanemkomissar

KUI SA OLED LANGENUD
• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI SEKSUAALSE VÄGIVALLA
OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS VÕIMALUS PÖÖRDUDA OHVRIABITÖÖTAJA
POOLE.
NB! Soovijail on vajalik vastuvõtule ette registreerida telefonil 600 6204 (Harju
Ohvriabikeskus) või saata kirjalik teade e-mailile: oksana.sviridenko@ensib.ee
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13-15 Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9,
Jüri).
Kontakt: Oksana Sviridenko, Sots. kindlustusameti Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist
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POLITSEITEATED
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE:
27. märtsil lõi Rae vallas Vaida alevikus
36-aastane Tarmo 28-aastast ja 48-aastast
naist. Politsei pidas kahtlustatava kinni ja
toimetas ta politseiosakonda.
VARGUSED
4. märtsil kella 17.30 ja 21.30 vahel varastati Soodevahe külas asuvast soojakust
sülearvuti, elektritrell, naelpüstoleid ja
muid tööriistu. Varaline kahju ca 164 000
krooni.
9. märtsil kella 13.30 ajal teatati politseile, et Rae vallas Peetri külas on eramust
varastatud kasukas. Varaline kahju 2 000
krooni.
9. märtsil kella 9.00 ja 17.00 vahel varastati Rae vallas Peetri külas eramust ehteid.
Varaline kahju 12 100 krooni.
20. märtsi ööl vastu 21. märtsi kella 17.15
ja 10.00 vahel varastati Rae vallas Peetri
külas soojakust tööriistu ja ehitusmaterjale. Varaline kahju u 64 000 krooni.
23. märtsil kella 5.30 ajal teatati politseile,
et Rae vallas Jüri külas on keldrist varastatud tööriistu, kaks jalgaratast. Tänu teenistuskoerale leidis politsei ümbruskonnast
varastatud esemed üles ja tagastas need
omanikule.
24. märtsi ööl vastu 25. märtsi kella 18.30
ja 7.30 vahel varastati Rae vallas Jüri alevikus laoruumist tööstuslik tolmuimeja
ja vaskkaableid. Varaline kahju 30 600
krooni.
31. märtsil kella 2.30 ajal varastati Rae vallas Peetri külas asuvast kauplusest kolm
Suzuki mootorratast, registreerimisnumbritega 39VU ja 92VO. Kolmanda ratta
registreerimisnumber on täpsustamisel.
Lisaks varastati mootorratturi talveriietus,
5 kombinesooni ja kolm jopet. Varaline
kahju 639 000 krooni.

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
14. märtsil toimus Lagedil Kalda teel korteripõleng.
15. märtsil põles Põrguvälja teel taara.
18. märtsil kustutati Vaidas Vana-Tartu
maanteel lõke.
22. märtsil toimus Jüris Tammiku tänaval
korteripõleng.
30. märtsil põles ehitatav elumaja Assaku
alevikus.
30. märtsil põles Suur-Sõjamäel aiamaja.
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REKLAAM
- arvutite ja lisade müük
- arvutite hooldus ja kojukutsed
- bürootehnika müük ja hooldus
- tindid, lindid, toonerid
- toonerikassettide täitmine
- kontoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6216112 / 6012120

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

Jüri Bürooteenindus OÜ Jüri kauplus
Mõisa tn 10, 75301 Jüri, Tel: 6216112
Mõigu/Peetri teenindus- ja müügisaal
Tartu mnt 171/1, 75312 Peetri, Tel: 6012120

aprill 2009

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

Üldehitusja ja
remontööd
• Üldehitusremonttööd
korteritelejajaeramutele
eramutele
korteritele
elektrija ja
santehnilised
tööd
• Elektrisantehnilised
tööd
Küsiinfot:
infot: 5663
0915
Küsi
56 630
915
Tel. 633 3215, faks 633 3275
Tel:
633
3215,
Faks
633 3275
info@uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee
www.uukren.ee

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614
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Vaivar OÜ
Pakub soodsat
raamatupidamisteenust
väikestele ja keskmise
suurusega ettevõtetele!
Küsige pakkumist
telefonil 5451 1282
või 5451 1252.
E-post: ouvaivar@gmail.com

Müüa 3-toaline katuseterrassi ja saunaga korter
Jüris Väljaku tänaval.
Üldpind 76,2 m² + katuseterrass 52 m². Korter asub 4-ndal
korrusel. Hinna sees kvaliteetne köögimööbel koos tehnikaga.

Lisainfo telefonil 528 5044
või internetis www.city24.ee (ID 565654).

Puitbrikett
aasta ringi
otse tootjalt.
Pakendatult 25-kg kotid,
12-kg kotid ja 1-tonnised Big Bag’id
Info ja tellimine:
GSM 526 0602, Tel 672 5666
info@puitbrikett.ee
www.puitbrikett.ee
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HALJASTUS- JA
LUMEKORISTUSTÖÖD
Niitmine al. 0,25 EEK/m² kord
Korraline või järelvalvega
haljasalade ning teede
hooldus ja korrashoid
aasta ringi 24h ööpäevas
email: info@rkmteam.ee
GSM: 5669 2299

Firma müüb
puidugraanuleid:
Diameeter: 6 ja 8 mm
Alusel: 60 kotti (16 kg) või
40 kotti (25 kg)
Hind: 2 200 EEK/tonn + 18% km
Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel. 5838 0342
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VARIA

KUULUTUSED
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.

Aprillikuu
sünnipäevalapsed
Olga Vassus			
Susanna Poltimäe		
Marge Keinaste		
Valfred Salusaar		
Kalju Hõrrak		
Albert Kriisa		
Selma Virkoja		
Alexey Stašenko		
Albert Heinloo		
Virve Vaidla		
Elma Zirobokova		
Ernst Kattus		
Maria Kaalma		
Drosida Kepp			
Milda Kuznetsova		
Ireene Annus		
Aleksandra Lohk		
Mihhail Jedinov		
Maria Palm			
Meinhard Saadi		
Olga Niinepuu		
Hans Oja			
Viive Selg			
Marju Marandi		
Age - Kaia Viil		
Tiiu Pavel			
Selma Kondakchyan	
Meeli Oolmann		
Lille Ots			
Viive - Agnia Tammistu
Ago Jussi			
Jüri Keskküla		
Genadi Haikara		
Nikolai Kudrjavtsev	
Aare Aloe			
Ira Eintrei			
Veera Koroljova		
Anu Klaas			
Jekaterina Karlõševa
Hilde Vana			
Ellen Suurkuusk		
Kaarel Maripuu		
Matti Niinlaub		
Aavo Pukk			
Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

98
91
87
88
87
87
84
84
84
83
83
83
82
82
82
82
82
82
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Müüa 4-toaline renoveeritud korter Jüris
Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud, köögis
täispuitmööbel koos tehnikaga. Duširuum
ja WC eraldi, lisaks veel saun. Korteri juurde kuulub ka keldriboks. Maja ees suur autoparkla. Majas tegus korteriühistu. Katus
remonditud, fassaad osaliselt soojustatud
ja renoveeritud, püstikud vahetatud. Trepikodadel uued lukustatavad turvauksed,
fonolukk. Võimalik vahetada 1-2 toalise
korteri vastu Jüris või selle lähiümbruses +
kompensatsioon.
Info tel. 511 2335.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
www.nagusul.ee Tel. 522 1151.
Veskitaguse külas kadus valge mustade
laikudega kutsikas.
Leidjal palun helistada tel. 5343 3254.

KUULUTUSED
Õuna- ja viljapuude lõikamine.
Tel. 523 6807
Tulen appi Teie kodu koristama, tasu kokkuleppel. E-mail: omanik@hotmail.com
Säästa kuni 70% küttekuludelt! Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,Tel. 666 1355, www.kodukliima.ee

Saen ja lõhun halumasinaga 3m küttepuud tellija juures, vajalik tööstusvool.
Müün lõhutud küttepuid.
Küsige lisainfot tel. 503 8134 Ivar.
Üürile anda korralik ja turvaline garaaž
Jüris Karu tn-l. Tel. 507 0301.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate
ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon.
Tel. 515 0555.

MÄLESTAME
Mälestame kauaaegset
Pildiküla elanikku

HELJU KULDKEPPI
Avaldame sügavat kaastunnet
abikaasa Paul Kuldkepile ja lastele
peredega.
Pildiküla elanikud

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

Rae Vallavalitsuses märtsikuus
registreeritud surmad:

Andres Annus
Silvia Post
Laine Kunts
Richard Kivvistik
Ants Sirvi
Veelaine Teearu

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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