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• 2009. aasta on
lõppemas!
• koolivaheaja
üritused
• valla noored mitmel
spordialal edukad
• päästeameti jõuluja uusaastasoovid

  Rae valla ametlik väljaanne

Hea Rae valla kodanik!
Hakkab lõppema aasta numbriga 2009.
Milline see oli Rae vallale?

Käesolev aasta on olnud nii Eestile tervikuna kui ka kõikidele tema omavalitsustele
raske. Majandus on languses, töötus kasvab.
Omavalitsuste sissetulekud on vähenenud
nii töötuse pärast kui ka omavalitsuste rahastamispõhimõtete muutuse ja kaudsete
maksude1 tõstmise tõttu. See on pannud
omavalitsused raskesse olukorda. Ega kerge
pole olnud ka Rae vallal. Meile positiivne on
___________________
1 Käibemaksu tõus kahe protsendipunkti võrra suurendas omavalitsuse kulusid, sest omavalitsused ei ole käibemaksukohuslased ja seega ei ole neil ka käibemaksutagastust.

olnud asjaolu, et Rae vallal puuduvad laenuvõlad, kuid see on täna nõrgaks lohutuseks.
Siiski saab kindlalt väita, et aasta lõpetame
miinuseta ja ka järgmise aasta eelarve, mis
tänaseks saadetud volikogu menetlusse, on
tasakaalus, seda küll investeeringute totaalse vähenemise toel.
Vaatamata eespool nimetatud raskustele
on Rae vallal ette näidata käesoleval aastal
ka olulisi saavutusi. Tähtsaim neist on kindlasti Peetri lasteaia-põhikooli valmimine,
mida oleme hellitavalt nimetanud Rae valla
vabadussambaks, sest tagab ju üks haridusasutus kvaliteetse hariduse andmisega oma
õpilastele valikuvabaduse ja seega võima-

luse elus edasijõudmiseks. Samuti on selle
kooli maksumus pea sama suur kui nimetatud samba oma, õnneks küll siinkohal sarnasused lõppevad, sest kool pole lagunema
hakanud. Vähetähtis pole ka Aruküla tee
renoveerimise lõpetamine käesoleva aasta
kevadel. Niisamuti on olulised Vaida kooli
staadionimaja renoveerimine ja Jüri gümnaasiumi vilistlaskogu initsiatiivil ning Rae
valla toel rajatud mänguväljak gümnaasiumi
juures. Kahjuks on ka tagasilööke, mis seotud eelarve kärbetega ning puudutavad need
kõige valusamalt Lagedit.
(Järg lk 2)
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(Algus lk 1)
Sellesse raskesse aastasse on jäänud Rae
valla jaoks ka kaks olulist tunnustust. Need
tunnustused olid seotud küll aastaga 2008,
kuid uuringud, mis olid nende tunnustuste
aluseks, tehti käesoleval aastal. Nimelt sai
Rae vald tiitli „Lapsesõbralik vald“ ning
septembris avaldatud uuringu kohaselt oli
Rae vald 2008. aastal kõige haldusvõimekam omavalitsus Eestis.
Ühe kiiremini kasvava ja areneva omavalitsusena on meil viimastel aastatel olnud
oluline ka rahvastiku juurdekasv. Teades
majanduslikku olukorda riigis võiks ju eeldada, et inimesed ei jõua soetada endale
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uut elamist ja seega ka inimeste liikumine
omavalitsuste vahel ei ole enam nii vilgas,
kuid see eeldus ei ole Rae valla kontekstis
käesoleval aastal tõene. Valla elanikkonna
arvulise muutuse saldo ületab 1000 piiri ehk
arvestades juurdetulijate ja lahkujate arvu
jääb elanikkonna juurdekasvu number üle
tuhande inimese juurdetulijate kasuks. 2009.
aasta lõpuks ületame ilmselt ka 12 000 registreeritud kodaniku piiri, alustasime seda
aastat numbriga 11 044.
Samuti on ka laste sündide registreerimine eelmise aastaga võrreldaval tasemel ja
ületab aasta lõpuks kahesaja piiri.
Sellesse aastasse jäid ka kahed valimised
– euro- ja kohalikud valimised. Meid puu-

detsember 2009

dutavad loomulikult rohkem viimased. Kohalikel valimistel oma arvamuse avaldanute
protsent Rae vallas oli väga kõrge – 65,9 ja
see ületas nii vabariigi kui Harju maakonna
keskmise. Siinkohal peab ütlema, et valijad
näitasid üsna selgelt, et nad usaldavad neid,
kes viimased viis ja pool aastat valda on juhtinud. Loodan, et ei solva kedagi, kui siinkohal tänan kõikide valituks osutunute nimel
valijaid nende tehtud valikute eest.
Lõpetuseks soovin kõikidele rahulikke
jõule ning ilusat aastavahetust ning avaldan
lootust, et aasta pärast võib öelda, et kriis on
minevik.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Valminud on vallaelanike informeerimiseks mõeldud
geoinfosüsteemi kaardirakendus
Rae valla geoinfosüsteemi (KovGIS) etapiviisilise
arenduse projektiga alustati 2008. aasta jaanuaris, kui telliti Rae valla geoinfosüsteemide vajaduse analüüs. Teostatud analüüsi põhjal langetas vallavalitsus põhimõttelise
otsuse, et koostatud planeeringutest (jäätmehooldus) ning
olemasolevatest ja kavandatud tehnovõrkudest ülevaate saamiseks tuleb välja töötada infosüsteem, mis oleks
töövahend vallaametnikele ning võimaldaks teavitada
vallaelanikke interneti teel vallas toimuvatest olulistest
arengutest. KovGIS kaugemaks eesmärgis on saavutada
olukord, kus huvilistel oleks võimalik kodust lahkumata
tutvuda internetis avalikustatud ja kehtestatud planeeringutega (sh üldplaneering), saada ülevaade avalikest jäätmekogumiskohtadest, vallas asuvatest kohalikest teedest
ning tehnovõrkudest. Praeguseks ajaks on valminud
Vasakul kaardirakendus ja paremal infotabel detailplaneeringute kohta.
ja kasutuses planeeringute
Kaardil on kuvatud detailplaneeringute lihtsustatud eskiislahendused.
moodul, jäätmehoolduse
moodul ning vallaelaniPlaneeringute moodul
kele suunatud avalik kaaPlaneeringumooduli avaliku osa eesmärgiks on muuta planeerirdirakendus. Valminud rakendus on
mismenetlus kodanikele lihtsalt kättesaadavaks, kaasata avalikkust
innovatiivne ja pidevalt arenev infovõimalikult palju menetluse protsessi ning muuta info saamine ja
süsteem, mille kaudu on võimalik avaliikumine üld- ja detailplaneeringute kohta kergeks ja kiireks. Peale
likustada erinevaid ruumiandmeid ja
selle on võimalik näha üldpilti planeeritud keskkonnast ja saada paplaneerida valla arengut. Võib julgelt
rem ettekujutus enda kodukoha võimalikust arengust tulevikus.
öelda, et planeeringute info avaldamise
osas on tegemist teedrajava lahendusePlaneeringumooduli infokihid
ga omavalitsuste seas. KovGIS edasine
Avalik planeeringumoodul koosneb kahest osast: kaardist ja infoarendamine on üks koalitsioonilepingu
tabelist. Seega on võimalik leida otsitav ala või kinnistu kas kaardi
olulistest teemadest, mis lubab eeldavõi otsingumootori abil. Kaardi kõrval asuvate nuppudega on võimada, et arendustegevus jätkub vaatamata
lik kaardil navigeerida, erinevaid kihte avada, infot pärida, jooniskitsastele oludele.
tada või saata kaardipilt e-mailile. Infokihtide nupu alt saab valida
Alljärgnevalt tutvustame lühidalt
ja avada erinevaid aluskaarte, kuvada piire (küla ja kinnistu piirid),
valminud kovGIS moodulite põhilisi
menetletava üldplaneeringu erinevaid kihte (praegu ei ole avalik) ja
kasutamise võimalusi. Avalik kaardiraerinevas menetluse järgus olevaid planeeringuid. Täpsemat detailkendus on kättesaadav valla kodulehel
planeeringute otsingut saab teha planeeringute menüüst. Otsida on
ning aadressil http://gis.rae.
võimalik küla, planeeringu nime, arhiivinumbri, katastrinumbri, kinee/. Esmakordselt kaardiranistu nime või planeeringu menetluse staatuse kaudu.
kendusega tutvumisel võib
Avades detailplaneeringu infotabeli, kuvatakse andmed vastavalt
tekkida mitmeid küsimusi,
detailplaneeringu menetluse staadiumile. Menetlus on jagatud kolmillele leiate loodetavasmeks: algatatud, vastu võetud ja kehtestatud. Tabelist on võimalik
ti vastuse kasutades Abi
lugeda planeeringuala üldandmeid ja erinevate dokumentide andmeid
nuppu. Kõik küsimused
koos kuupäeva ja registreerimisnumbriga. Soovi korral on võimalik
ja ettepanekud rakenduse
avalike dokumentidega tutvuda ka lähemalt. Iga alajaotuse juures on
täiendamiseks ja uute võieraldi valik „Dokumendid“, kust suunatakse Rae valla avalike dokumaluste lisamiseks palume
mentide registrisse.
saata e-posti teel aadressiPeale üldinfo on võimalik detailplaneeringute lihtsustatud eskiisle: kaardirakendus@rae.ee.
lahendusi kaardile kuvada. Eskiisidelt võib lugeda detailplaneeringu
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ala piiri, kinnistu piiri, kinnistu sihtotstarvet, ehitusala piiri ja hoonestust. Täpseid
detailplaneeringu jooniseid saab vaadata
üleslaetud failide alt. Kui detailplaneering
on avalikustamisel, saab selle aja jooksul
detailplaneeringu kohta anda vallale tagasisidet või esitada vastuväiteid.
Seega on uue mooduli eesmärk muuta planeeringute menetlus rohkem läbipaistvaks ja
kodanikele kättesaadavaks. Kindlasti ei ole
mooduli avalikustamise ajaks süsteemi sisse
kantud veel kõik Rae vallas menetletavad
või kehtestatud detailplaneeringud. Seega
palume kannatust, kuni süsteem lõplikult
tööle hakkab. Samuti saab perspektiivselt
peale Rae valla üldplaneeringu uut vastuvõtmist hakata kaardile kuvama menetletava
üldplaneeringu kaardikihte.

Jäätmehoolduse moodul

Jäätmehoolduse moodul on jagatud kaheks: avalikkusele suunatud osa (juurdepääs
läbi avaliku kaardirakenduse) ning töökeskkonnana mõeldud osa. Avalikkusele suunatud osas on elanikul võimalus leida tema kodule lähim segapakendikonteiner (märgitud
kollasega), vanapaberikonteiner (märgitud
rohelisega) ning ohtlike jäätmete konteiner
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(märgitud punasega). Samuti on võimalik
näha korraldatud jäätmeveo kohustusega
piirkonda (piirkond, kus elanikud peavad
lepingu sõlmima avaliku pakkumise käigus
leitud ettevõtjaga). Töökeskkonna osa võimaldab volitatud ametnikul teha päringuid
jäätmeveoga liitunud kinnistute kohta ning
sisestada infot jäätmeveo vabastuse saanud
kinnistute kohta. Rakenduse abil on võimalik teha päringuid ja saada ülevaadet kinnistutest, mis on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga, kuid millel puudub leping.
Kinnistu omanikele, kes ei ole lepingut sõlminud, saadetakse meeldetuletavad kirjad,
et nad peavad jäätmeveolepingu sõlmima.

Edasised plaanid

Vallavalitsuse tellimusel on EO Map Geodata AS arendanud universaalse OpenGis
vabavaral põhineva infosüsteemi, millele
on võimalik juurde tellida järgnevaid mooduleid. Analüüsi tulemusena on selgunud, et
kogu arendus- ja ehitustegevusest ülevaate
saamiseks tuleb jätkata projekteerimis- ja
ehitusmooduli ning teede- ja tehnovõrkude
mooduli arendamisega. Avaliku kaardirakenduse abil on tulevikus võimalik tutvustada
vallaelanikele ja külalistele huvipakkuvaid

Jüri aleviku avalike konteinerite asukohad
(kollane – segapakend, roheline – vanapaber ja papp, punane – ohtlikud jäätmed).

vaatamisväärsusi ning kuvada kaardirakenduses muid huvipakkuvaid objekte.
KovGIS projekti meeskond: Erika
Leismann, Stina Seemel, Birgit Parmas,
Mart Võrklaev, Teet Kukk

Peetri külas toimub REL 2011 prooviloendus
V

ana-aastaõhtust 31. märtsini toimub Peetri külas 2011. aasta rahva
ja eluruumide loenduse (REL 2011) peaproov, mille käigus katsetatakse loenduse korraldamiseks vajalikku metoodikat.
Esmakordselt on võimalik end loendada
ka elektrooniliselt internetis.
2010.–2011. aastal loeb enamik maailma
riike oma elanikud üle. Kuigi arenenud maades on info elanike kohta registrites olemas,
pole inimeste üha suurema mobiilsuse tõttu
enamasti päris täpset ülevaadet rahvastiku
paiknemise kohta. Nii on rahvaloendus ka
Eesti puhul ainus võimalus hankida kõikseid andmeid elanike ja eluruumide kohta,
samuti saab vaid loendusega infot väikeste
piirkondade, näiteks kohalike omavalitsuste
kohta.

ei kasuta või täidavad küsimustiku
puudulikult, tuleb loendaja koju. Seega — keegi loendamata ei jää. Mida
rohkem inimesi edastab andmed eloenduse käigus, seda vähem on tarvis
loendajaid ning seda kiiremini selguvad loendustulemused.
Isikuankeedi küsimused puudutavad
rahvust, enda ja vanemate sünnikohta,
emakeelt, rännet, haridust, töötamist
ning perekonnaseisu, naiste puhul ka
sünnitatud laste arvu.
Eluruumi puhul kogutakse infot
selle tüübi, suuruse ja olmemugavuste kohta. Lisaks küsitakse leibkonna
koosseisu, eluruumi omandisuhte ning
põllumajandusliku majapidamise olemasolu kohta.

REL 2011 toimub kolme kuu jooksul 31.
detsembrist 2011 31. märtsini 2012, kui Eesti esimese paberivaba rahvaloenduse käigus loetakse kokku kõik alalised elanikud,
leibkonnad ja eluruumid. See tähendab, et
Statistikaamet on jätnud minevikku paber
ankeedid ja loendaja sisestab andmed otse
sülearvutisse, kust need edastatakse kohe
mööda turvakanaleid serverisse. Kõige olulisema uuendusena saab esimest korda Eesti
loenduste ajaloos ka ise end loendada internetis e-ankeeti täites. Selline paberivaba
rahvaloendus on väljakutse, mille on maailmas vastu võtnud vähesed riigid.
REL 2011 toimub kahes osas: kahe kuu
jooksul 31. detsembrist 21. veebruarini saab
end ja oma leibkonda loendada Statistikaameti elektroonilises andmekogumiskeskkonnas eSTAT. Nendele, kes seda võimalust

rel2011@stat.ee
Põhiloendusele eelneb tänavu 31.
detsembrist järgmise aasta 31. märtsitel 625 9100
ni kestev prooviloendus, mille käigus
Diana Beltadze
katsetatakse loenduseks valitud meetoStatistikaameti REL 2011 projektijuht
dit ja korraldust. Ajaliselt ja korralduslikult toimub prooviloendus täpselt samades oludes nagu põhiloendus 2011.
aastal. Nii toimub ka prooviloendus
Prooviloendusel loendatakse kokku üle
kahes osas: e-loendus (31. detsember 2009
10 000 inimese Tallinnas, Narvas, Püssis,
kuni 21. veebruar 2010) ja küsitlusloendus
Pärnu-Jaagupis, Paides, Aravetel, Rae, Rõu(5.–31. märts 2010), kus küsitlejad käivad
ge ja Viimsi vallas. Prooviloenduseks on vanende leibkondade kodudes, kes e-loendusel
litud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult.
nad ja asustustüübid, et testida põhjalikult
Varasemat testimist on tarvis, et tagada
loenduse korraldust ja infosüsteeme.
2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse
tõrgeteta läbiviimine. Seetõttu analüüsitakProoviloendusel osalemise kohta saadese prooviloenduse käigus kogutud andmeid
takse detsembri keskpaigaks igale Peetri küväga põhjalikult ja vajadusel tehakse loenlas elavale leibkonnale posti teel voldik.
dusprotsessi ka muudatused.

Esimene paberivaba loendus

Milleks on tarvis prooviloendust?

Prooviloendus
Peetri külas
31.12.2009 (kell 00.00, s.o 30.12 vastu
31.12)–21.02.2009 – e-loendus
05.03.2009–31.03.2009 –
küsitlusloendus
lisainfo: www.stat.ee
klienditugi alates 17.12.2009
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Meie vald on juba 143-aastane!

Novembrikuu eelviimasel reedel tähistati Rae kultuurikeskuses valla 143-ndat aastapäeva. Vastuvõtul-kontserdil
astusid üles kõik vallas tegutsevad muusikalised kollektiivid.
Rae vallavanem andis oma sõnavõtus ülevaate nii valla
ajaloost kui ka tänapäevast, sõnavõtuga esines ka Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.
Vastuvõtul premeeriti konkursi „Kaunis kodu 2009“
võitjaid ning anti neile üle ka tänukirjad.
Tänukirjad anti ka Ado Sepale Rae valla külaliikumise
tulemusliku edendamise eest, Peeter Böcklerile aktiivse
ühiskondliku tegevuse eest, Paul Mürkhainile pikaajalise
eduka tegevuse eest Rae kultuurikeskuses kontsertmeistrina, Kaja Kalmerile eduka tegevuse eest Rae kultuurikeskuse juhatajana ja tulemusliku töö eest täiskasvanud õppija nädala koordineerimisel ning Evely Lepikule eduka
esinemise eest Eesti Põllumajandusmuuseumi konkursil
„Maanaine 2009“.
Valla kõrgeima autasu – aukodaniku tiitli ja Rae vallavalitsuse teeneteplaadi – andis Rae vallavanem üle Jüri
gümnaasiumi õppealajuhataja Anne Klorenile.
Rahvast tervitasid vallavanem Raivo Uukkivi (vasakult), tema abikaasa ja
Vastuvõtu ametliku osa lõppedes esines tantsuks an- abivallavanem Enn Mänd. Foto: Ivo Vahter.
sambel Magus Mari.

Jüri perekoor jõulupühal Eesti Televisioonis
25. detsembril kell 19.30 on Eesti Televisioonis saade „Jõuluõhtu omadega“. Saade salvestati 29. novembril koori liikme
Anu Sibritsa rahvuslikus stiilis Nõmme talus. Eetrisse minevas
pooles tunnis laulame koori varasalvest lemmiklaule, saab
kuulda lugusid elust ja näha toimetusi, mida sõbralik Jüri perekoor jõulupühal teeb. Ei puudu ka jõulumees kingitustega.
Oktoobri lõpus võttis ETV toimetaja Reet Linna ühendust perekoori dirigendi Rutt Ridbeckiga. Vestlusest selgus, et Reet Linna on
valinud suvel üldlaulupeol osalenute hulgast välja Jüri perekoori,
kellest kui ühest suurest toredast perest südamlik jõulusaade teha.
Muidugi olid kõik lauljad sellisest ettepanekust väga meelitatud.
Jüri perekoor on Rae kultuurikeskuses tegutsev segakoor, milles
laulavad koos emad-isad, lapsed, lapselapsed. Koor tegutseb 1993.
aasta sügisest ja on osalenud sellest ajast ka kõikidel laulupidudel
(2008. aasta punklaulupidu kaasa arvatud), eestvedajaks ja dirigendiks on Rutt Ridbeck.
Jüri perekoori repertuaar on mitmekülgne, sest laulavad koos
väga erinevas vanuses inimesed. Esinemisi ilmestame vahel ka pillimängu või tantsuga.
Perekoor tänab kõiki, kes olid abiks, et saateks vajalikud materjalid ja vahendid õigel ajal olemas olid.
Kaja Kalmer ja Siiri Laid Jüri perekoor esineb saates ”Jõuluõhtu omadega”. Foto: Aivar Ilves.
perekoori lauljad

Rae valla parimate sportlaste tunnustamine
Rae vallavalitsus ootab ettepanekuid sportlaste,
võistkondade, treenerite ja eestvedajate kohta,
kes väärivad esiletõstmist 2009. aasta sportlike
saavutuste või tegemiste eest.

Ettepanekus peab olema ära toodud:

- sportlase, võistkonna, treeneri või eestvedaja
nimi,
- spordiklubi, mille juures esitatu tegutseb,
- põhjus tunnustamiseks; saavutuste korral

märkida võistluse nimetus ja tulemus,
- esitaja ees- ja perekonnanimi ning
kontaktandmed.
Ettepanekuid ootame kirjalikult Rae vallavalitsusse
Aruküla tee 9 Jüris või e-posti aadressile kristi.aru@
rae.ee kuni 4. jaanuarini 2010, märgusõnaga „Parim
sportlane“.
Rae valla parimate sportlaste autasustamine
toimub 17. jaanuaril 2010. a Rae spordikeskuses.
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Puitbrikett otse tootjalt!
Müüme ka
puidugraanuleid.
Vedu Tallinnas ja
lähiümbruses tasuta.
Info ja tellimine tel 682 7227
GSM 5661 2555,
info@briketipoisid.ee
www.briketipoisid.ee

soodsamalt parimat
RÕIVAKAUPLUS
- meeste- ja naisterõivad
- jalanõud
- käe- ja rahakotid
- peakatted
ja palju muud
Häid Jõule! Soodsaid oste!
Konsumi kaubanduskeskuses Jüris
E–R 10–18
L 10–17
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RAE VALLA FOTO 2009
Hakkab lähenema fotokonkursi
lõpptähtaeg. Veel detsembri lõpuni
on võimalik kõigil Rae valla elanikel
tuua oma parimad 2009. aasta fotojäädvustused vallavalitsusse.
Žürii hindab fotosid neljas erinevas kategoorias ning võitjad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel
23. veebruaril Rae Kultuurikeskuses
Konkursitingimused
• Konkursil osalemiseks peab olema Rae valla kodanik
• Fotode formaat 21 x 29,5 cm
(+- 1 cm)
• Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
* loodus
* inimene
* Rae vald
* vaba teema
• Igasse kategooriasse võib üks
autor esitada maksimaalselt 3 fotot

Korraldajal on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud fotosid võistluse tulemuste avalikustamiseks,
koostada neist näitusi ja trükiseid,
kasutada Rae valla interneti koduleheküljel.
Autorile makstakse avaldamistasu
juhul, kui trükisega taotletakse kasumit.
Foto juurde lisada kindlasti kategooria, milles soovitakse osaleda
ja autori kontaktandmed. Osavõtja
vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja et ta on
konkursile saadetud piltide autor.
Võitjad kuulutatakse välja Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusel 2010.
aasta veebruaris.
Fotod tuua või saata paberkandjal
Rae Vallavalitsusse hiljemalt 2009.
aasta detsembri lõpuks.

Inchcape’i esimene aasta Rae vallas

A

asta tagasi valmis Mõigu tehnopargis Läike teel mahukas hoone, kuhu
kolis Inchcape Motors Estonia Mazda esindus. Suure arenduse käigus ainsana Läike
teele kerkinud hoone asunikud end aga
üksikuna ei tunne.
„Meie maja oli just valmis saanud, kui n-ö
suur pauk majanduses ära käis ning mull lõhkes. Saime aru, et jääme esialgu siia ainsaks,
et ega keegi praegu ehitama ei hakka, kuid ega
me ei nurise, igas olukorras on ju väljapääs,
kuidas hakkama saada ja meie oleme siiani
saanud,“ tõdeb Inchcape´i tegevjuht Jaanus
Simson.
Tänases maailmas valitsevas majanduslikus olukorras on paljud inimesed loobunud
mõttest soetada enesele uus auto ja ehk isegi
olemasolevast loobunud.
„Majanduses on paratamatult täna situatsioon, kus autode müük kuivab kokku, võrrel-

des eelmise aastaga on müük vähenenud lausa
70%. Meie tänane müüginumber on ca 300
Mazdat aastas. Me müüme ka Land Rovereid
ja Jaguare, kuid eksklusiivtooteid massiliselt
ei osteta. Niisamuti kuivab kokku ka teenindavate autode arv ja kuna autosid eriti ei müüda,
siis on selge, et autopark vananeb. Seega tuleme meiegi vanema autoga kliendile vastu ning
alandame ligi 31% hoolduse ja remonditöö
tunnihinda. Nüüdsest leiab esindusest ka hea
hinnaga varuosi,” nendib Simson.
Esindus on oma klientidele teinud elu nii
mugavaks kui võimalik. Auto remonti toonud,
saab klient vajaduse korral mugavalt väikebussiga Tallinna kesklinna sõita, nn takso väljub
esindushoone juurest igal täistunnil ning igal
pooltunnil võtab väikebuss Tallinna Kaubamaja juurest soovijad peale ning sõidutab nad
Läike tee esindusse tagasi. Bussiteenust kasutab igal nädalal ca 120 klienti.

Kiiremate tööde korral on võimalik kliendil
oodata spetsiaalselt selleks ettenähtud mugavates ootenurkades, kus on olemas tasuta WiFi
ning pakutakse sooje jooke ning värskeid ajalehti. Samuti on mõeldud lastele.
Meie hooldus- ja remonditöökodades on
võimalik remontida ja hooldada ka muid autosid, mitte ainult Mazda märki kandvaid. Kaasaegses tipptehnoloogiaga varustatud töökojas
on võimalik teha nii kergemaid hooldus- kui
ka keerulisemaid remonttöid. Samuti pakub
Inchcape pesutänava teenust, vallaelanik ei
pea selleks pealinna sõitma, vaid saab kodu lähedal operatiivselt oma neljarattalise puhtaks.
Hoone teisel korrusel on sisse seatud kasutatud autode osakond. Siit ostes saab klient
kindla teadmise, et auto on 100% korras, sest
hooldemehed ei jäta märkamata ühtegi viga.
Jaanus Simson kutsub julgelt Läike teele
esinduse poolt pakutavaga tutvuma.
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P

ärast kohalike omavalitsuse valimisi
on veidi muutunud ka Rae vallavalitsuse koosseis. Uueks abivallavanemaks
ehituse valdkonnas on valitud Aivo Hommik, abivallavanemana hariduse ja kultuuri ning sotsiaalvaldkonnas jätkab Enn
Mänd ning vallavalitsuse uueks liikmeks
valiti Juuli Laanemets. Nad tutvustavad
end nii:

AIVO HOMMIK

Sündinud olen Suure-Jaanis, olin pere kõige
vanem laps, mul on neli õde-venda. Peale koolitööde ja kohustuslike talutööde jõudsin valvata oma nooremaid õdesid-vendi ning tegeleda ka tõsiselt spordiga. Tegelesin male, kabe,
korvpalli, väravpalli ning kergejõustikuga. Kui
tunnid lõppesid, olime kohe saalis, meil oli selline klass, kus olid kõik nelja-viielised. Koolitööd tegime järgmises tunnis alati järgmiseks
päevaks ära. Kolmeaastaselt hakkasin malet
mängima ja isa käe all õppides jõudsin vabariigi maletajate tippu. Malet mängin siiani.
Matemaatika, füüsika ja keemia olid ained,
milles käisin tihti olümpiaadidel, kus saavutasin kolmandaid-neljandaid kohti.
Pidin minema TSIKi malet õppima, kuid
läksin hoopis Tallinna Polütehniline Instituuti
automaatikat tudeerima, see oli väga perspektiivikas eriala.
Pärast esimest ülikoolikursust võeti kõik
poisid sõjaväkke, teenisin Ukrainas Rumeenia
piiri ääres tankijuhina. Sõjaväest tagasi tulnud,
jätkasin õpinguid ning lõpetasin 1989. aastal
ülikooli.
Samal aastal asusin tööle Võhma Lihakombinaati automaatika ja metroloogia osakonna
juhatajana. Huvitav aeg oli, saime kombinaadis hästi palju automatiseeritud.
Kui Lihakombinaat hakkas pankrotti minema, otsustasin kandideerida Võhma linna volikokku, kuhu sain ka kenasti sisse. Volikogu
liikmed palusid, et hakkaksin Võhma linna
juhatama, rääkisin, et minust ei ole linnapeana
kasu, kuna ma ei tunne kõrgemaid riigitegelasi.
Uus linnapea kutsus mind siiski linnavalitsemise juurde appi ning nii sai minust abilinnapeamajandusnõunik. Linnapea oli vanem mees ja
ta lasi mul hästi palju ära teha. Rajasime Võhma linna kommunaalameti täitsa nullist. Koostasime linna ja haridusasutuste eelarveid jne.
Sel ajal kasvatasin üksinda üheaastast last,
sest naine õppis Tartus arstiks ja nii otsustasime, et laps on minu juures.
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VALLAVALITSUS
Kui Tallinnasse kolisime, pakkusid endised
grupivennad tööd sidetehnikas automaatika
alal. Hakkasime Philipsi sidetehnikat müüma,
tegelesin toodete maaletoomisega ja üle-eestilise müügiketi loomisega. Korraldasime ka
Eesti esimese telemessi.
Kui Eestis hakati ehituses plastaknaid kasutama, pakkus sõber, et teeme oma ehitusfirma. Viis aastat olin firmajuht, raamatupidaja,
meister ning asjaajaja, kõik ühe isikus. Meil
läks hästi, kasvasime suuremaks ja suuremaks,
kuid ühel hetkel otsustasin edasi liikuda..
Kinnisvarabuumi alguses läksin firmasse Koger&Partnerid, sest neil oli vaja sellist
suhtlejat, ehitusega sina-peal olevat inimest..
Haldasin üksinda 150-200 klienti (lepingute
tegemine, notaris käimine kuni siseviimistluse
valimiseni välja). Sellest ajast on ka parimad
mälestused meeskonnatöö mõistes. Meid oli
paarkümmend inimest, kes koos ettevõttes
Koger&Partnerid alustasid. Nende poistega
alustasime ka jäähoki mängimist, nüüdseks
juba kuus aastat oleme mänginud.
Kinnisvarabuumi vaibudes läksin tööle
väiksemasse ehitusettevõttesse ehitusinseneriks ning kui nn MASU algas ja ehitusobjekte
vähemaks jäi, läksin ehitusjärelevalvet teostavasse ettevõttesse projektijuhiks, kus teostasin
järelevalvet Solarise keskuse põrandate ehitusel.
Selle aasta alguses otsustasin kandideerida
valla volikogu liikmeks, kelleks mind ka valiti.
Sealt sain ka tööpakkumise abivallavanemaks,
mille ka pärast arutelusid vastu võtsin.
Elan Rae vallas juba kolmandat aastat.
Spordiga olen eluaeg rõõmuga tegelenud.
Minu harrastusteks on praegu male, kabe,
golf, jäähoki, bridž, kergejõustik, kalapüük,
tantsimine, toidutegemine ja metsas seenel
ning marjul käimine. Parimatest saavutustest
nimetaksin Eesti võistkonna esindamist golfis
ja Eesti meistritiitlit kabes.
Oma lemmikalaks pean siiski malet. Juhatan ka maletrenni Lagedil. Samuti olen ametlikult maletreener ning male ja kergejõustiku
kohtunik.

CURRICULUM VITAE
Hariduskäik: 1971–1982 Suure-Jaani Keskkool; 1982–1989 Tallinna Polütehniline Instituut (automaatika ja telemehaanika, elektriinsener).
Töökogemus: 1989–1991 Võhma Lihakombinaat, automaatika ja metroloogia osakonnajuhataja; 1991–1992 Võhma Linna aselinnapea, majandusnõunik (Võhma linna, keskkooli
aasta eelarvete koostamine, Võhma linna
kommunaalameti moodustamine); 1992–1997
AS Telag nõrk- ja tugevvoolu projektijuht, AS
Vela müügijuht (üle- eestilise müügiketi loomine, messide korraldamine Eesti Näituste paviljonis); 1997–2002 OÜ Remavert ehitusfirma
juhatuse esimees, tegevdirektor; 2002–2007
Koger&Partnerid kinnisvara müügijuht (kliendi leidmine, ehituslikud lahendused, siseviimistlus, hindade vormistamine, notariaalsed
tehingud); 2007–2009 OÜ Estconde-E ehitusprojektiinsener; 2009–2009 Ahti Väin Konsult
OÜ projektijuht (Solaris keskus); 2009– …..
Rae vallavalitsus (abivallavanem).

Osavõtt esinduskogudest: Võhma Linnavolikogu liige.
Ühiskondlik tegevus: Spordiseltsi Purikad
juhatuse liige (jäähoki); Spordiseltsi Vanad
Olümpiaalad juhatuse liige (kergejõustik);
Maletreener ja malekohtunik, D-kategooria;
Kergejõustiku kohtunik, C-kategooria; Kuldala majaühistu juhatuse liige
Perekonnaseis: lahutatud, kasvatan kahte
poega.
Huvialad: sport, male, kabe, jäähoki, golf,
kergejõustik, kalapüük, tantsimine, ehitus.
Autojuhtimisload: B- ja C-kategooria.
Kursused: Aili Vindi loovuse koolitused, P.
Vainu koolitused, erinevad müügikoolitused,
inglise keele õpe; arvutiõpe; ohutustehnikakoolitus.
Keelteoskus: eesti keel – emakeel; inglise
keel – rahuldav; vene keel – väga hea.

ENN MÄND

Olen sündinud ja kasvanud Tallinnas. 1973.
aastal lõpetasin tolleaegse Tallinna 16. Keskkooli (praegune Sikupilli KK). Keskkooli ajal
õppisin ka Tartu Ülikooli juures asuvas Mittestatsionaarses Matemaatika - Füüsika Koolis
matemaatika erialal, mille lõpetasin samal ajal
kui keskkooligi. Kooli ajal tegelesin päris edukalt spordiga – peamiselt kergejõustikuga, kus
meelisaladeks olid kaugushüpe ja kuulitõuge.
Osalesin tihti ka matemaatika ja füüsika aineolümpiaadidel. Oli veel üks huviala – psühholoogia. Pärast keskkooli lõpetamist olingi valiku ees, kas edasi minna õppima matemaatikat
või psühholoogiat. Valisin esimese.
1973–1978 õppisingi Tallinna Pedagoogilises Instituudis matemaatikat-füüsikat. Tol
perioodil hakkas meeldima teadustöö. Õppides kolmandal kursusel, õnnestus saavutada
esikoht üliõpilaste teadustööde vabariiklikul
konkursil teoreetilises füüsikas. Pärast ülikooli
lõpetamist asusin tööle Vaida põhikooli matemaatika, füüsika ja keemia õpetajana.
Vaida põhikool oli sel ajal kakskeelne - nii
eesti kui ka vene paralleelklassidega, nii õpetasin lapsi ka vene keeles.
1986. aastal tehti mulle ettepanek vahetada
õpetajaamet koolidirektori oma vastu. Nõustusin ja töötasin sellel ametikohal üksteist ja pool
aastat.
1997. aasta talvel avanes mulle võimalus
kandideerida TTÜ informaatika täiendõp-
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peosakonna juhatajaks. Töötasin selle osakonna juhatajana ja samal ajal ka informaatika õppejõuna kuni 1999. aasta jaanuari lõpuni, kui
Haridusministeerium kuulutas välja konkursi
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
direktori ametikohale. Konkurss läks edukalt
ning töötasin Riiklikus Eksamikeskuses viis
aastat kuni 2004. aasta alguseni, mille jooksul
sellele asutusele lisandus väga palju uusi ülesandeid. Algul riigieksamite korraldamiseks
mõeldud asutus tegeles hiljem peaaegu kõigi
haridusküsimustega, hõlmates isegi õppekavaarendust ja õpetajate koolitust.
Alates 2004. aasta aprillikuust töötan Rae
vallavalitsuses abivallavanemana.
Rae valla volikogusse on mind seni valitud
kokku neli korda. Esimest korda oli see 1999.
aastal.
Töötamise kõrval olen jätkanud ka haridusteed: 1983. aastal lõpetasin tolleaegse Üleliidulise Patendiinstituudi Eesti filiaali patentoloogi
kutsega (tööstusnäidiste õiguskaitse erialal).
1984–1986 õppisin Tartu Riiklikus Ülikoolis kaugõppeosakonnas psühholoogiat.
1996–1999 õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduskonnas magistrantuuris.
Hobideks on mul sport, informaatika, majandus.
Olen osalenud Äripäeva korraldatud virtuaalsetel aktsiamängudel, ja mitte kehvasti.
Pärast Rae Spordikeskuse valmimist hakkasin uuesti tegelema noorpõlveharrastusega
– spordiga. Parima tulemusena saavutasin
2007. aastal jõutõstmises oma vanuseklassis
Eesti meistri tiitli. Selline olekski lühidalt kokkuvõte enda töökogemusest ja haridusteest.
Nagu näha, on kogu elu olnud otseselt seotud
haridustemaatikaga.

CURRICULUM VITAE
Hariduskäik: 1996–1999 TTÜ magistrantuur
(töö kaitsmata); 1984–1986 TÜ psühholoogia
(2.–3. kursus); 1981–1983 Üleliiduline Patendiinstituut; 1970–1973 Tartu Ülikooli juures
asuv Mittestatsionaarne Matemaatika-Füüsika
Kool; 1961–1973 Tallinna 16. Keskkool.
Töökogemus: 2004–2009 Rae Vallavalitsus,
abivallavanem; 1999–2004 Riiklik Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskus, direktor; 1997–1999
TTÜ, osakonnajuhataja ja õppejõud; 1986–
1997 Vaida Põhikool, direktor; 1978–1986
Vaida Põhikool, õpetaja.
Osavõtt esinduskogudest: Rae Vallavolikogu liige 1999. aastast kuni praeguseni.
Perekonnaseis: abielus, kolm täiskasvanud
last.
Muu info: B-kat. juhiload.
Huvialad: sport, informaatika, majandus.
Kursused: Läbinud väga palju erinevaid
juhtimis- ja muid tööalaseid kursusi, mida
loetlema ei hakka. Näiteks koolidirektoritele
nõutavat 240 tunnist koolitust läbinud kolm
korda. Viimati läbisin pikemad kursused Tallinna Ülikoolis 2008–2009. Haridusasutuste
nõunike koolituse 160 tundi ja 2008 Sihtasutuse Innove poolt korraldatud õppeasutuste kvaliteedijuhtumise koolituse 160 tundi.
Keelteoskus: eesti keel – emakeel; inglise
keel – rahuldav; vene keel – hea.

VALLAVALITSUS
JUULI LAANEMETS

Olen Nõmme-tüdruk, enamiku oma elust
olen töötanud ja elanud Tallinnas. Rae valda
tulin kolm aastat tagasi buumi ajal, kui pakuti huvitavaid elamuehitusprojekte. Esimesed
kolm aastat kulubki uues elukohas tavaliselt
sellele, et saada aimu, milline on see koht, kus
ma elan; saada mingid kohad armsaks ja leida
oma lemmikpaigad. Rae vallas on üheks mu
lemmikpaikadest Pirita jõe äär. Mulle meeldib
avastada uusi armsaid kohti, Jüris selliseid õnneks jagub.
Tahtsin ära märkida varasema vallavalitsuse
töö, võib öelda, et Jüri alevik on tundmatuseni
muutunud selle kolme aastaga. Haljastus, kõnnija jalgrattateede ilmumine, valgustus jne. Minu
sõbrad, kes on käinud mul külas, on tunnustanud seda. Jüri ei ole mingi nimetu asula Tallinna
külje all, vaid ikka väga isikupärane koht.
Õhtul Tallinnast Jüri alevikku tulles on siin
selline täielik vaikus nagu maal, tempo on teine ja see meenutab mulle Nõmmet.
Tegelesin koolituse ja konverentsi firmaga
ning sellel suvel päädis see kahjuks sellega, et
firma läks pankrotti. Sellel turul sellises mahus
ja sellises formaadis koolituste korraldamist ei
tule enam aastaid. Me pakkusime oma ettevõttes koolitusi seinast seina, ettevõtetel tänasel
päeval aga sellel määral enam koolitusraha ei
ole ja see on ka arusaadav.
Sellel lool on ka plusspool, ma ei ole kaheksa aastat puhanud ning praegu olen n-ö akude
laadimiseks aja maha võtnud.
Kuna ma olen ise väljaõppinud suhtlemistreener, siis olen vahel teinud oma tuttavatele
väikeseid projekte. See võib olla seinast seina:
ettevõtte väärtused, suhtlemine jne.
Kuid selline mõõnaaeg on enesearenguks
väga hea, saab vahetada kogemusi teistega või
midagi juurde õppida. Ma kasutan rõõmuga
seda võimalust puhata, seenel käia ja selliste
toredate asjadega tegeleda, millega hulk aastaid ei ole tegeleda saanud. Leian, et oli ülim
aeg astuda kõrvale ja öelda endale, et elus on
ka muid väärtuseid.
Ma olen küll andnud nõusoleku olla mittekoosseisuline koolitaja, et kui tekib vajadus,
siis olen n-ö valmis.
Mul on kaks täiskasvanud last. Poeg elab
ja õpib Jaapanis, tütar töötab vabatahtlikuna
Austrias.
Olen õppinud majandust, haridustee on jäänud mul küll lõpetamata, sest viimane kursus
jäi pooleli, sain aru, et majandus ei ole see,
mida ma päriselt õppida tahaksin. Kuid olen
tulevikuplaanidesse võtnud kõrghariduse
omandamise küll.
Juurde õppisin ma täiskasvanute koolitust.
Enne koolitusfirma vedamist töötasin turundusjuhina ettevõttes, mis tegeles arvutite maa-
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letoomisega. Kui ma 1998. aastal sinna läksin,
olin arvutitundmises tavakasutaja teadmistega,
kuid turunduse poolt ma ikka teadsin. Kolme
kuuga viisin ennast kurssi, tegin endale kõvaketta ehituse selgeks. See asi õpetas mulle süsteemsust, suures plaanis asjade nägemist.
Selles ettevõttes läks mul nii hästi, et olin
hiljem selle firma tegevjuht. Suur pluss oli see,
et sain algul olla turundusjuht, tegime müügikampaaniaid ja sain kõike proovida, mida ma
koolis majandust tudeerides õppisin. Ettevõtte
juhina pead arvestama faktoritega, mis sulle
endale ei pruugi meeldidagi. Võtta vastu otsuseid, mis on ettevõttele või töötajatele vajalikud. Kui sul läheb hästi, sind kiidetakse, kui
aga läheb halvasti, siis saad täie rauaga.
Kui hakkasin arvutifirmas koolitama inimesi, sain esimese koolitamismaitse suhu ning
adusin, et see pakub mulle oluliselt rohkem ja
on lõpmatult rikkam.
Nüüd, kui lapsed on suured, saan endasse
vaadata ja tegeleda sellega, mis mulle meeldib ja rõõmu valmistab. Loodetavasti on läbi
see periood, kus peab asju tegema, ja kätte on
jõudnud aeg, kus saab teha asju rõõmuga.
Mul on hea meel, et avanes võimalus olla
valla tegemistel hästi lähedal, aduda, kus on
need valupunktid ja mida saame meie ära teha.
Minul on siiras tahtmine valla käekäigu eest
muret tunda ja selle eest hea seista.

CURRICULUM VITAE
Hariduskäik: 2008 SELF Erakool – suhtlemistreeneri-koolitaja väljaõpe (1-aastane kutseõpe), tunnistus nr. 2008/1745; 1997–2000
Kõrgkool VERITAS, majandusteaduskond/
lõpetamata; 1994–1997 RSK LEX, majandusteaduskond/ 3 kursust.
Teenistuskäik: alates 2008 Self II mittekoosseisuline koolitaja/kaastreener; 2002–2009
Kontakt Konverentsid OÜ juhatuse liige ja
tegevjuht (käivitasin konverentsi- ja koolitusfirma, kaubamärgiga Kontakt Konverentsid.
Olen korraldanud ligikaudu 140 koolitust ja
konverentsi).
2001–2002 OÜ InConsult Marketing OÜ
juhatuse liige ja tegevjuht (käivitasin konverentsi- ja koolitusfirma, kaubamärgiga Tallinna Konverentsid. Korraldasin 18 koolitust ja
konverentsi).
11.1999–08.2000 AS ASBIS BALTIK/
Tegevdirektor; 10.1998–08.2000 AS ASBIS
BALTIK/Turundusjuht, 04.–08.1998 AS Lotoval / Krediidijuht; 10.1996–04.1998 UMAN Grupp OÜ/ Andmepanga projektijuht;
03.1994-10.1996 AS Klementi/ Müügi- ja
tootesekretär.
Muud läbitud kursused ja koolitused: aprill 2009 Minu Eesti mõttetalgute talgujuhi
koolitus – “Avatud ruumi meetod”; 8.–9.
aprill 2009 koolitus- ja arendusfirma Self II/
Psühhodraamakursus; 2004–2007 kuulumine
Toastmasters Tallinna Klubisse (klubi eesmärk
– kõnepidamiste harjutamine); 07.–08.05.1998
EMI/ “Sisekontroll ja audit ettevõttes”; 11.–
12.10.1996 U-MAN/ “Suhtlemiskursus 1.
osa”; 18.–19.03.1997 U-MAN/ “Suhtlemiskursus 2. osa”.
Muu info: B-kat. juhiload.
Võõrkeeleoskus: inglise keel – keskmine
(suuline ja kirjalik); vene keel – suhtlustasand;
soome keel – suhtlustasand.
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Lagedi aleviku Hirdasauna kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. oktoobri 2009 korraldusega nr 1177 eesmärgiga jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata uued
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest 21.12.2009
– 03.01.2010 Rae Vallavalitsuse Maa-ameti ruumides:

Suuresta küla Lillemäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 24. novembrist 2009 eesmärgiga
jagada kinnistu kruntideks kahe uue ühepereelamu rajamise eesmärgiga hajaasustuse põhimõttel ning seada moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine.
Jüri aleviku Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kinnistute ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 10. novembril 2009 eesmärgiga
muuta Rae Vallavolikogu 25.02.2003 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.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele
kirjalikult või e-posti aadressil info@rae.ee hiljemalt 03. jaanuariks 2009.

detailplaneeringu kehtestamisest

Vaskjala küla Lootsi tee 11a ja Kurekaela tee 1 kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10.11.2009 korraldusega nr 1200 eesmärgiga
muuta osaliselt 09.05.2007 Rae Vallavolikogu otsusega nr 266 kehtestatud UusMustimäe kinnistu detailplaneeringut, muutes kahe kinnistu hoonestus- ja ehitustingimusi, säilivad kinnistute olemasolevad omavahelised piirid ja elamumaa sihtotstarve.

MÄÄRUS
Rae Vallavalitsuse 07. aprilli 2009
määruse nr 15 „Rae valla eelarvest
toetuste maksmise piirmäärad 2009.
aastal“ muutmine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 23 punktist 1, Rae
Vallavolikogu 16. jaanuari 2007 määrusega
nr 43 kinnitatud Rae valla eelarves ettenähtud vahenditest ühekordse sotsiaaltoetusena
jõulutoetuse maksmise korrast pensionäridele, Rae Vallavalitsuse 07. aprilli 2009
määrusega nr 15 kinnitatud Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad 2009.
aastal ning Rae valla 2009. aasta eelarvest,
Rae Vallavalitsus määrab:
1. Muuta Rae Vallavalitsuse 07. aprilli
2009 määruse nr 15 „Rae valla eelarvest
toetuste maksmise piirmäärad 2009. aastal“
punkti 1.5. ja sõnastada see järgnevalt: „1.5.
pensionäride jõulutoetus – 1000 krooni;“.
2. Avalikustada käesolev määrus Rae valla veebilehel, ajalehes Rae Sõnumid ja Riigi
Teataja elektroonilises andmebaasis.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuse kantseleis.

Õnnitlused,
kaastun- 30 kr
deavaldused (1/12 lk)
Tänuavaldused (1/12 lk) Tasuta

RAE VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Jüri, 03. november 2009 nr 1175

Hinnakirja kehtestamine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30
lõikest 3, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Kehtestada reklaami ja kuulutuste avaldamise hinnad Rae
valla ajalehes Rae Sõnumid alljärgnevalt:
Hind füüsilistele isikutele (v.a.
FIE-d)
1 lk
800 kr
½ lk
500 kr
¼ lk
250 kr
1/6 lk
100 kr
1/12 lk
50 kr
Reakuulutus (kuni 170 tä- 30 kr
hemärki)

RAE VALLAVALITSUS

Jüri, 24. november 2009 nr 31

detailplaneeringute algatamisest:

Reklaampinna mõõt

detsember 2009

Hind juriidilistele isikutele
ja FIE-dele
3200 kr
2000 kr
1000 kr
400 kr
200 kr
100 kr

Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

30 kr
Tasuta

2. Kehtestada tööpakkumiskuulutuste avaldamistasuks Rae
valla veebilehel 300 krooni ning avaldamisperioodiks 2 nädalat.
3. Reklaami avaldamisel rohkem kui 3 korda on hinnasoodustus 10% hinnast ning reklaami avaldamisel rohkem kui 10 korda
on hinnasoodustus 30% hinnast.
4. Kuulutuste avaldamine ajalehes Rae Sõnumid ning valla
veebilehel on tasuta Rae Vallavalitsuse hallatavatele asutustele
ning mittetulundusühingutele.
5. Avaldada käesolev korraldus ajalehes Rae Sõnumid ning
valla veebilehel.
6. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 29. märtsi 2005
korraldus nr 370 “Hinnakirja kehtestamine”.
7. Korraldus jõustub 09. novembrist 2009.
8. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele
vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

detsember 2009
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Lagedi põhikooli
muusikaringidest

RAE SÕNUMID • 

Aita last!
Teata abivajavast lapsest.
Näita, et hoolid ja helista
tasuta lasteabitelefonile
116 111.

Lagedi kooli laululapsed.

Muusikaringide töö eesmärgiks on laia silmaringiga ja igakülgselt
arenenud inimese kasvatamine muusika kaudu. Muusika abil on võimalik arendada rütmitunnet, koordinatsioonivõimet, mälu, teravdada
mõtteerksust, avardada emotsioonide skaalat. On kindlaks tehtud, et
muusika mõjutab inimese enesetunnet positiivses suunas: laulmine
või musitseerimine mingil muusikainstrumendil võib anda palju rõõmu, õigesti valitud muusikast ja muusikalistest tegevustest võib olla
suur abi stressi ja igasuguste kehaliste vaevuste leevendamisel.
Lagedi põhikooli õpilastel on võimalus osaleda järgmiste muusikaringide töös:
1) mudilaskoor,
2) lastekoor,
3) poistekoor (tegutseb alates 2007/08. õppeaastast),
4) ansamblid, duetid,
5) laulusolistid,
6) plokkflöödiansambel,
7) bänd (pop/rokk; tegutseb alates 2008/09. õppeaastast).
Muusikaringe juhendavad Silja Tammeleht (koorid, ansamblid, solistid) ja Kuuno Kasak (bänd).
Kõik muusikaringides osalejad saavad oma koolis võimaluse esineda vähemalt kolm korda õppeaasta jooksul, lisaks võtame osa Rae
valla ühisüritustest (valla tähtpäevad, solistide võistlus, valla laulu- ja
tantsupäev ), maakondlikest üritustest (lauluvõistlused, laululaagrid)
ning meie kultuuri tippüritustest – üldlaulu- ja tantsupidudest. Teeme
koostööd ka Jõelähtme valla muusikaharrastajatega.
Lagedi põhikooli heade muusikaliste eeldustega õpilased saavad
oma võimeid sügavuti arendada, astudes Rae huvialakooli (õppetunnid toimuvad Lagedi põhikooli ruumides). Õppida saab järgmisi
muusikainstrumente: klaver, plokkflööt, flööt, kitarr, löökpillid, viiul,
kannel. Erialatundidele lisanduvad solfedžotunnid. Töötab ka ettevalmistusklass (õppeaeg 1–2 aastat), kuhu võetakse vastu kõik soovijad vanuses 6–8 eluaastat (täpsem info www.rae.ee).
Täiskasvanud lauluhuvilised saavad kaasa lüüa Lagedi segakooris
(proovid esmaspäeviti kell 18.00-20.00).
Silja Tammeleht,
Lagedi põhikooli muusikaõpetaja

Peetri küla eelkooliealiste
laste jõulupidu toimub
20. detsembril kell 16 –17.30
Peetri koolis.
Külla tulevad nukuteater Kehra Nukk
ja jõuluvana.
Peole palume
eelnevalt lapsed
registreerida
aadressil:
yritus@peetri.ee
Kingipaki maksumus
on 50 krooni.
Lisainfo:
www.peetri.ee
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Vaimuvalgus teeb
sügisõhtud helgemaks
Vasakult: Aili Valb Võrumaalt – aasta õppija 2009; Raul Järve Viljandimaalt – aasta õppija 2009 eripreemia; Ene Lukka-Jegikjan – aasta
koolitaja 2009; Saima Kalev – aasta koolitussõbralikuma omavalitsuse Jõgeva valla vallavanem; Ella Põder Põlvamaalt – aasta õppija
2009 eripreemia; Koit Koppel – aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni MTÜ Eesti Pottsepad esindaja; Tiia Peetsu Tartumaalt – Innovatsiooni Sihtasutuse eripreemia; Helgi Põllo Hiiumaalt – aasta koolitaja 2009 eripreemia.

Meie laiuskraadile siin Euroopa serval on
taas saabunud pikkade ja pimedate õhtute
aeg. Aeg, mil tavalisest rohkem mõtiskletakse enese ja lähedaste eluolu üle, mil jõuab
juttu ajada, lugeda ja televiisorit vaadata.
Elame, teadagi, infoajastul ja vahel tundub,
et see ähvardab meid enda alla matta. Kuidas
sealt siis enese jaoks olulist üles leida?
Teame, et kõigi jaoks on oluline meie eneste ja lähedaste hea käekäik, et homme oleks
parem, et saaks õppida ja areneda. Juba kolmandat korda ilmuv ajakiri Õpitrepp aitab
täiskasvanute õppimise teemasid valgustada
ja jagada teavet kõige kohta, mis Eesti täiskasvanuhariduses toimumas on.
Ajakirja viimase, 15. novembril ilmunud
numbri kaanelt vaatab vastu teleekraanidelt
tuttav nägu, Hannes Hermaküla – mees, kes on
ühteviisi hea telesaatejuht ja leivaküpsetaja.
„Hannes läks Eestist siis, kui nõukogude
võimu lõpp hakkas tasapisi paistma. Loobus
ametlikult NSV Liidu kodakondsusest ja põrutas minema. Algul Itaaliasse, seal vahetas
oma Iisraeli viisa, mida Liidus anti ka n-ö eriti tülikatele elementidele, Ühendriikide viisa
vastu ning põrutas koos seltskonnaga kõigi
võimaluste maale,” kirjutab ajakirja Õpitrepp
toimetaja Agne Narusk. Praegu, septembrist
alates, juhib sama mees laupäevaõhtuti Ave
Marleeniga kahasse rahvusringhäälingus
täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest kõnelevat telesaadet „Tagatargemad”. Ekraanil
on palju tavalisi Eesti inimesi, kelle muudab
eriliseks see, et nad on otsustanud raskuste ja
tihti ka vanuse kiuste millegi uue õppimisega
alustada. Vaadata tasub ka ainult saatejuhtide

pärast! Küsi Õpitreppi oma kodukoha raamatukogust ja saad põneva loo Hannesest lõpuni
lugeda.
Ajakiri annab informatsiooni ka praegu
olulistel teemadel: kõneldakse koolituskaar
dist, haridus- ja teadusministeeriumi poolt
rakendatavast pooleli jäänud õpingute jätkamise programmist, täiskasvanud õppija nädalal tunnustatud õppijatest Aili Valbist Luutsnikult ja Ella Põderist Kanepist, Euroopa
keelemapist, täiskasvanute gümnaasiumitest
kui õppijasõbralikust keskkonnast ja paljust
muust.
Õpitreppi saab lugeda ja kommenteerida ka
internetis aadressil: www.andras.ee/opitrepp
ning pdf-failina alla laadida. Oodatud on ka
kirjad toimetajale teemadest, mida järgmises
Õpitrepis kajastada võiks. Loe, saa targemaks

ja sügisõhtud muutuvad valgemaks!
Ajakiri Õpitrepp ning telesaade „Tagatargemad” valmivad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ning Haridusja Teadusministeeriumi koostöös Euroopa
sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames. Ajakirja
koostab Eesti Päevalehe teema- ja erilehtede
osakond.
Tasuta koolituste kohta saad infot:
• kutsekoolid: www.hm.ee/tasutakursused,
tel: 735 0242
• vabahariduslikud koolituskeskused:
www.vabaharidus.ee, tel: 677 6299
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras projektijuht

Jüri lastehoid Naljatilk
Soovime kõigile Rae valla lastega
peredele ilusaid pühi!
Õnne ja rõõmu, tervist
ja lapsemeelsust!
www.naljatilk.ee, tel. 56 218 648
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Vanema õe või vennaga koolivaheajal

Paintball pakkus kõva adrenaliinilaksu kõigile.

26.–29. oktoobril 2009 korraldasid MTÜ
Lagedi-Jüri Noorteühing koos Rae vallaga
vanema õe/venna kampaania ja koolivaheajaüritused.
Vanema õe/venna kampaania eesmärk oli
olla noorematele eeskujuks, õpetada suhtlemist, viisakust, käitumist, üksteisega arvestamist, õpetada kultuuri, külastada koos kultuuriüritusi. Anda noortele võimalus kogeda
meeskonnatöö oskusi ja usaldust teineteise
vastu. Toimusid erinevad üritused:
„Esmaspäeval, 26. oktoobril meisterdasime Lagedi/Jüri noortekeskuses „Meelemürkide mõju ja selle ennetamise“ kohta käivat
plakatit. Teema idee tuli Jüri gümnaasiumi
õpilasesinduselt. See oli väga vahva hommikupoolik, sest saime aega veeta koos enda
väikeste „õdede ja vendadega“ ning meile
endilegi suureks üllatuseks selgus, et väikesed lapsed teavad meelemürkidest, nende
tarbimise ennetamisest ja nendega kaasnevatest tagajärgedestki päris palju, kohati isegi
rohkem kui meie, suured ise. Plakatid, mis
meie käte all valmisid, kukkusid välja väga
lahedad, naljakad ja omapärased. Nüüd on
need Lagedi/Jüri noortekeskuses kõigile
imetlemiseks ja tarkuse jagamiseks üleval.
Kõik huvilised, tulge vaatama!“
Vanem õde Mariin Virolainen:
„Vaheaja teisel päeval käisid suured õedvennad ja nende pisikesed hoolealused
viieteistkümnekesi Nukuteatris etendust
“Võlurätik” vaatamas. Selle tegevus keerles Tallinna vanalinnas oleva Vana Toomase
tekkeloo ümber. 45 minutit kestvat ühevaatuselist nukuetendust nautisid nii suured kui
ka väikesed. Tillukestele tekitas erilisi emotsioone see, kui nad kohalt midagi kaasa hüüda või plaksutada said. Tagumistest ridadest
oli isegi oma lastega kaasas olevate isside-

emmede vaikset, kuid südamest tulevat kihistamist kuulda. Nädalaajased õed ja vennad
aga nautisid etenduse kulgu ning hoolealuste
rõõmsat meeleolu. Arvan, et vanalinnas asuv
Nukuteater on sobilik koht oma võsukestele
esimesi teatrielamusi pakkuda, ning loodan,
et vanema õe-venna kampaania raames külastatud näitemäng “Võlurätik” süstis ka Lagedi ja Jüri lastesse pisut teatripisikut.“
Vanem õde Keidi:
“Kolmapäeval, 28. oktoobril käisime
Nõmme seikluspargis. Seiklemiseks oli 5
rada, mida edasi, seda kõrgemale turnida
tuli. Pärast turvarihmade kinnitamist ja õpetussõnade kuulamist võiski seiklus alata.
Rajale läksime nii, et iga väikese õe/venna
seljataga oli suur õde/vend, et noorematel
silma peal hoida ja vajadusel julgustada ning
aidata. Imekspandav oli see, kui julged väikesed tegelikult on – nad ronisid päris kõrgele. Mõnele väikesele tekkis vahepeal ka
kõrgusekartus ja nii tuli neid tuldud teed tagasi aidata. Oli ka neid noori, kes tegid kõik
5 rada läbi. Kokkuvõttes oli tore päev – lõbus ja samas ka treeniv. Ma usun, et kõigile
meeldis.”
Vanem õde Triin Savi:
“Teisipäeval ja kolmapäeval toimusid
koostöös MTÜ-ga Kunstiait Jüri ja Lagedi
noortekeskuses savitöötoad, kus noored said
meisterdada savist helmeid. Noortele väga
meeldis ning ootame juba põnevusega järgmist töötuba, mis toimub 20. novembril Jüri
noortekeskuses.
Käisin siis minagi töötoas, mis oli iseenesest lahe ja lõbus. Rahvast oli palju ja juhendajaid oli ainult üks. Töö oli keeruline, aga
samas ka seda väärt, nimelt valmistasime
me värvilisest savist mingi kujukese, mis oli
väga ilus ja kihvt ning hiljem lõikasime sel-

lest kettad või tegime väikeseid palle, millest
omakorda sai teha kõrvarõngad, kaelakeed,
käevõrud vms. Pärast panime need plaadile
ja küpsetasime ahjus ära. Siis olime veel niisama noortekas ja sellest kujunes välja väga
hea päev.”
Birgit Andrek:
„Neljapäeval, 29. oktoobril käisid Jüri ja
Lagedi noortekeskused Männikul paintball’i
mängimas. Üritus oli tasuta ja kiiremad said
kaasa. Kohale jõudes pandi kirja nimed ja
tõmmati selga kostüümid. Kõikidele väga
meeldis paksus metsas ja varemete vahel ringijooksmine ja värvikuulidega üksteise pihta
laskmine, mis muidugi oli kõigile ohutu. Adrenaliinilaks oli suur. Kõik tahtsid veel ja veel.
Lõpuks tuli ära lõpetada, kuna kuulid said
otsa. Pärast pikki väsitavaid lahinguid said
kõik suured ja väikesed kehakinnituseks sooja suppi ja leiba ning siis võis tagasisõit alata.
Tagasi sõites oli jututeemat bussis palju.“
Gerli Veeleid ja Reimo Sannik:
“Koolivaheajaüritustel osalejate silmadest
oli näha ja kuulda, et üritused, kus noored
osalesid, olid väga huvitavad ja eelnevate
koolivaheaja programmidest harivaimad.
Noorte endi sõnul oli kõige huvitavamad
politsei külastus, nukuteater, töötuba ja
paintball. Noorte silmades oli näha rõõmu,
huvi ning palju emotsioone, mis andsid palju
juurde. Kokkuvõtteks võib öelda, et vanema
õe/venna kampaanias ja koolivaheajaüritustel osales kokku üle saja noore Rae vallast.”
Kampaaniat ja koolivaheajaprogrammi
toetasid Harju maavalitsus ja Rae vallavalitsus.
Üritustel osalejate jutu panid kirja
Aivo Tammela ja Liisi Vesselov
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Peetri külal oma selts ja kodulehekülg
Sel ajal, kui valla koduleheküljel on käimas arutelu, kas Peetrist
peaks saama alevik või jääda püsima külana, ei lase küla-aktiiv end
nimearutelust häirida, vaid üritab jõudumööda kodukohta mõnusamaks elamispaigaks muuta. Tänaseks on mitu olulist sammu tehtud.
Juba mõnda aega on üleval Peetri kodulehekülg www.peetri.ee.
Tasub vaadata ja tutvuda nii külaelanikel kui ka naaberkülade rahval.
Ja aega selleks on mõistlik varuda juba natuke rohkem, sest kui lehekülge süüvida, leiab sealt nii küla uudiseid, valla teateid, aga samuti
infot nii maakonnast kui ka kogu Eestist.
Lisaks on tegev küla foorum, kuhu, rõõm tõdeda, pole jõudnud
lahmiv kriitika ja isiklik vihavaen. Loodame, et nii see jääbki. Julgelt
võib kasutada ka kuulutuste ja reklaamiveergu saates oma teadaande
aadressile reklaam@peetri.ee . Oodatud on kõikmõeldav teadaanne
alates ostust- müügist, aga miks mitte ka pakutavatest teenustest,
abipalvetest jms. Edaspidi võiks ju kodulehekülg olla kohaks, kus
saavad kokku abipakkujad ja -vajajad, teenuse pakkujad ja kasutajad.
Vähemalt esialgu on kuulutused-teadaanded tasuta.
Aga see pole veel kõik – augustis loodi ka MTÜ Peetri Selts. Seltsi
liikmeteks on aktiivsete inimeste grupp, kes võtnud ülesandeks küla
arengut vedada. Aga tegemist pole mingi väljavalitute seltskonnaga.
Külaseltsiga liituma on oodatud kõik, kes tahavad ise midagi ära
teha. Tuleb vaid välja mõelda, milline teema huvitab, mida tahaksite
teha ja millega kaasa aidata. Huvilised võtku julgelt ühendust: eestseisus@peetri.ee, juhatus@peetri.ee, mairiika@peetri.ee. Liitumisavaldusi saab ka veebist: www.peetri.ee
Et küla on suur, siis kõike ühekorraga selts korda saata ei suuda.
Seepärast on paika pandud ka seltsi tegevuse prioriteedid. Eelistatud
tegevusvaldkonnad september 2009 – märts 2010:
• Arengukava koostamine. Seltsi poolt koordineerivad külavanem
Mairiika Kirsimägi, Ivar Liivamägi, Kristjan Õim
• Turvalisuse küsimused. Margus Abel ja Margus Laula
• Veebikeskkondade arendus. Aivar Ilves, Kaia Roots, Ivar Liivamägi
• Seltsielu edendamine. Külavanem Mairiika Kirsimägi, Margus
Abel.
Küla arengukava koostatakse aastateks 2010–2020. Arengukava,
mille mõte on paika panna küla arengusuunad, kindel tulemus kindla
aja jooksul. Samas on selge, et arengukava ei saa päris valmis kunagi
– prioriteedid ja probleemid muutuvad ajas. Oma eelistused ja soo-

Ivar Liivamägi tutvustab külaseltsi eesmärke ja edasisi plaane.

vid saavad külaelanikud välja öelda küsimustikus, mis on kodulehel
saadaval. Julget kaasamõtlemist! Ja kel soovi oma sõna kaasa öelda,
oma aega ja energiat arengukava koostmisse panustada, võtke julgelt
ühendust.
Seltsi nimel Kaia Roots
Peetri küla eestseisuse liige

Käivitus projekt „MTÜ-d Põhja-Harju
piirkonnas jätkusuutlikumaks”
5.–6. detsembril toimus Põhja-Harju piirkonna MTÜ-de eestvedajatele koolitusreis.
Reisi algatamise idee tuli Rae vallas registreeritud MTÜ Alustame Algusest eestvedajalt. Koostööpartneriteks tulid Rae vallavalitsus, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
ja MTÜ Kodukant Harjumaa, kes panid oma
õla alla rahalises väljenduses.
Koolitusreisi eesmärgiks oli MTÜ-de
esindajatele anda igakülgset infot rahastamisvõimalustest erinevate projektitaotluste
koostamise kaudu. Samuti kohtuda teiste maakondade MTÜ-de esindajatega, et vahetada

kogemusi ja saada uusi, entusialistlikke ideid
MTÜ-de tegevusteks. Ning et sõit ei kestaks
kaua ja igavalt, siis jagas koolitaja juba sõidul
punktist A punkti B õpetussõnu, kuidas planeerida oma aega, et olla efektiivsem ja oma
eesmärkide täitmisega toime tulla.
Esimesel õppepäeval külastasime JärvaJaanis asuvat Vanatehnika Varjupaika, mis
tegutseb tänu entusiastlikule eestvedajale
Tuve Kärnerile. Sealt sõideti edasi Olustvere mõisa, kus tutvuti mõisa tegevustega.
Tore oli vaadata ruume, mis olid remonditud
tänu erinevate projektide rahastusele. Olust-

vere mõisa lähedal asub Olustvere tähetorn.
Jälle koht, mis on külastajatele avatud tänu
entusiastlikule eestvedajale, füüsikaõpetaja
Oskar Noorkõivule. Sealne poolteist tundi
möödus väga kiiresti. Paljud julgemad tegid
kaasa n-ö inimkatsed, mis selgitasid piltlikud väga huvitavalt füüsikalisi nähtusi.
Ööbimiskoht oli meil ette nähtud Nuustakul. Iga õppimine käib ju käsikäes lõõgastusega. Kõik oli kontrolli all ning järgmisel
hommikul olid kõik osalejad väga ärksate
nägudega ootamas uut loengut. Teemaks
– rahastusvõimalused.
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Meiega liitus ka Valgamaa
ettevõtlik naine Aili Keldo,
kelle õlgadel on aastaid olnud nii külaliikumise juhtimine, MTÜ-de juhendamine
ja nüüd ka LEADER-tegevus. Kuna meie õppegrupi
üheks rahastajaks oli Põhja-Harju Koostöökogu ehk
Leader, siis oli väga huvitav
Ailile esitada küsimusi: mis
üldse on LEADER-tegevus,
mida ta annab selles liikumises osalejatele jne.
Nuustakult lahkudes külastasime Sangaste seltsimaja, kus saime heatahtliku
kadestamisega vaadata remonditud avaraid ruume ja
kuulata seda, kui palju aitab
Sangaste vallavalitsus kaasa
nii tegevuste rahastamiseks
kui ka maja ülalpidamisel.
Ning samuti ka seda, kuidas neil on läinud
projektitaotluste koostamisel ja pärast tegevuste elluviimisel.
Tagasiteel koju kolme ja poole tunni vältel
said osalejaid teada vajalikku sellest, kuidas
korraldada MTÜ-de tegevust, milliseid projekte võiks kirjutada, miks on vaja raamatupidamist ja veel palju muudki vajalikku.
Õppereisil osales kokku 36 inimest. Nagu
arvata oligi, kõige rohkem esindajaid Rae
vallast. Selle üle on vaid väga hea meel, et
Rae vallas on jätkuvalt palju entusiastlikke
inimesi, kes tahavad arendada kolmanda, st
mittetulundusliku sektori tegevust.
Tulemas on sama koolitustsükli kolmas
koolituspäev. Kuupäev ei ole veel paigas,
kuid see toimub Rae kultuurikeskuses auditoorse õppena. Sellel päeval räägime finantsplaneerimise osatähtsusest MTÜ-des,
raamatupidamise aastaaruande koostamisest, MTÜ-de seadusandluse poolest ja
õigussuhetest. Kui nüüd keegi veel tahab
sellel osaleda, siis on see võimalik. Neile,
kes koolitusreisil ei osalenud, on vajalik
investeerida sellesse õppepäeva 150 EEK.
Huvi korral võtta ühendust – info@alustamealgusest.ee
Tagasisidelehtedelt võis lugeda, et osalejaid jäid õppesõiduga väga rahule. Seepärast
täname veel kord rahastuse eest alljärgnevaid toetajaid:
MTÜ-d Põhja-Harju Koostöökogu – Leader rahastus
Rae Vallavalitsus
MTÜ Kodukant Harjumaa – KOP rahastuse projekti toel „Enesemüük kui MTÜ-de
ellujäämise üks alustalasid”
Marianne Rosenfeld
Koolitusreisi eestvedaja-koolitaja
MTÜ Alustame Algusest juhataja
MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht
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Kolme valla esindajad käisid
kolleegidelt õppimas

Kolme valla esindajd kohtusid Soomes Masku valla juhtkonnaga.

Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdade maarahva huve ühendav
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu esindajad külastasid 25.-27.
novembril ühinenud Masku valda Soomes ja kohtusid kohaliku
LEADER tegevusgrupi Varsin Hyvä ry esindajatega.
Külalised võeti vastu Masku vallavalitsuses, kus vallajuhtkond
rääkis hiljuti toimunud suursündmusest – kolme valla ühinemisest ja sellega kaasnevast.
Varsin Hyva ry tegevjuht Heli Walls tutvustas meile kohalikku
LEADER-tegevust. Eestlastel oli võimalus tutvuda LEADERprogrammist taotletud abiga korda tehtud hoonetega ja nende nn
taaskasutuse eesmärkidega. Näiteks vapustas külalisi kunagi loomalaudana kasutatud hoone, mis oli olemasolevate vahenditega
remonditud ja taaskasutuses hoopiski noortekeskusena. Kuid tõelise üllatusena mõjus hoone tagumisse külge rajatud kaasaegne
välilava, kus kõik vajalik ühe korraliku kontserdi korraldamiseks
olemas.
Niisamuti oli eestlastel au külastada Tuorla põllutöökooli, Soome ajalugu tutvustavat muuseumi, mis rajatud harrastusajaloolase ja -arheoloogi Lauri Nautela erakogu pärandist Soome riigile.
Muuhulgas külastati ka Mannerheimi ristirüütlite mälestuspaika
ja kirikut.

Mis on LEADER?
LEADER tuleneb algsest prantsusekeelse sõnastuse
esitähtedest - Liaison entre Actions de Developpement
de l’Economie Rurale, mis on tõlkes - seosed erinevate
maamajanduse arengu tegevuste vahel.
LEADER on Euroopa Liidu toetusskeem, mille abil
edendatakse elu maapiirkonnas kohalike inimeste algatuse ning koostöös ettevalmistatava ja rakendatava piirkonna arengustrateegia kaudu.
LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mis edendab kohalikku elu maapiirkonnas läbi
kohaliku tasandi koostöö kaudu, aidates luua kohalikel
partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.
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Juubeliaasta Eesti Vabadusvõitluse
muuseumis
Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril
avasime näituse „Eesti Vabariik 91“
9. ja 10. märtsil korraldasime koos Soome Tuusulas asuva Õhutõrje muuseumiga,
mille juhatajaks on Matti Kulmaga, näituse
„Tallinna suurpommitamine 9. ja 10. märtsil
1944“.
Pommitamise tagajärjel põles maha 5075
maja, hukkus 757 inimest. Helsingi suurpommitamisel 6.–16. ja 26. veebruaril sai
surma 212 Helsingi elanikku, hävis 212
maja. Stalini käsk oli Helsingi linn maa pealt
ära pühkida, selleks kandsid neljamootorilised pommilennukid 2000–5000 kg lennukipomme. Helsingi võimas õhutõrje hoidis
ära kõige hullema. Helsingi pommilennukite
tõrjumist peetakse Soome õhukaitse suurvõiduks 1944. aastal.
Käesoleva aasta 23. juunil möödus 90 aastat Võnnu suurlahingust, selle puhul avati
Tallinnas mälestusrist. Võnnu lahinguväljadel purustati Saksa rauddiviis ja Saksa Landesweri armee. Seda sündmust tähistatakse
meil võidupühana, mille kuulutas välja Võnnu lahingujuht kindralmajor Ernst Põdder.
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi territooriumil korraldati Võnnu näidislahing. Muuseumi ruumides demonstreeriti dokumente,
pilte ja relvi, millega võideldi Võnnu lahinguväljadel 1919. aastal. Külalisi oli saabunud välismaalt, eriti ohtralt oli külastajaid
Soomest, samuti oli kohale tulnud ka palju
väliseestlasi.
24.–30. juunil viibisin ülemaailmsetel
ESTO päevadel, mis toimusid Saksamaal
Münsteris.
Laulsime Tallinna Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooriga kokkutulekul kodumaiseid
laule. Võtsime osa ka Sinimägede lahingute
65. aastapäevale pühendatud üritusest.
14. oktoobril kingiti Eesti Vabadusvõitluse muuseumile Põhjapoegade lipu
koopia. Põhjapoegi oli meil Vabadussõjas
3984 meest, neist andis Eesti Vabadussõjas
1918–1920 oma noore elu 175 meest. Lipu
üleandmisel viibis ka Rae vallavanem Raivo Uukkivi, vallavanem on au sees pidanud
meie muuseumit ja võtnud osa kõigist meie
üritustest.
29. novembril korraldasime koos Helsingi Sõjamuuseumiga näituse „Talvesõda 70“.
Külaliste hulgas viibis ka Eesti Vabariigi
endine president Arnold Rüütel. Kohal oli
samuti Tallinna abilinnapea Jüri Pihl, kes
istutas omanimelise tamme muuseumi parki,
mis on meie pargis juba 97-s nimeline tamm.
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi suur abiline
ja auliige Markku Palukangas, kes on Soome
sõjamuuseumite peajuhataja, andis meie näitusele oma Soome Sõjamuuseumist Talvesõjast vastavad materjalid. Näituse naelaks
oli näidispunker Talvesõjast, kus soomlased
olid valges moondamisriietes raskekuulipilduja Maxim taga.

Tallinna abilinnapea Jüri Pihl istutas Vabadusvõitluse muuseumi parki omanimelise tamme. Foto: Peeter Böckler

15.11.1939. aastal naasis Soome delegatsioon Moskvast III läbirääkimistelt, kus
NSV Liidu suurte nõudmiste tõttu jäi kokkulepe sõlmimata.Väikesel Soome armeel tuli
30.11.1939 vastu hakata Vene 8., 9., 13., 14.,
15. ja 17. armeele.
Talvesõjas oli sõdurite ja tehnika suhe alljärgnev:
NSV Liit ja Soome
- jalavägi
1:4
- kahurid
1 : 10
- tankid
1 : 192
- lennukid
1 : 12.
105 päeva kestnud Talvesõjas langes 2800
Soome sõdurit. Vaenlaste langenute arv oli
kolossaalne, ületades üle 550 000 sõduri.
Võitmatut NSV Liidu armeed peeti sel ajal
maailma tugevaimaks, kuid nad said väikese
Soome armee käest armutult lüüa.
Muuseumi territooriumil pakuti näituse
avamisel sõdurisuppi, ajaloolane professor
Mati Õun esines ettekandega, käsitledes
teemat „Poliitiline olukord Euroopas enne
II MS“. Tervituskõnega esines Tallina abilinnapea Jüri Pihl. Kiivri baaris oli vallavanema Raivo Uukkivi ja muuseumi juhataja
Johannes Tõrsi vastuvõtt külalistele. Külalisi lõbustas lauludega muuseumi ansambel
Kuldne Õhtupäike Kuuno Kasaku juhatusel.
Kahju, et Balti riigid lasid hirmust NSV
Liidu armee baasid ilma vastupanuta oma kodumaale ja 6. augustil 1940 oli Eesti NSVL
koosseisus, algas totaalne eesti rahva hävitamine. Selles oli kahtlemata süüdi Molotovi-Rippendropi pakt ja selle salaprotokoll,
mis kirjutati alla 23. augustil 1939 Moskvas,
kus Balti riigid ja Soome oli määratud Vene
mõjusfääri. Eesti rahva allaandmise hind oli

kõrge, eestlasi oli II maailmasõja eel 1,2 miljonit, meid küüditati Siberisse kolmel korral,
eestlasi tapeti oma koduõel ja kodumetsades,
eestlased olid II MS kõige hullemas sõjas,
mis ühel väiksel rahval olla võib – vennatapusõjas. Allaandmise hind näitab kujukalt
meie rahvuse kadumist, hävimist ja põgenemist, eestlasi ei ole enam miljonitki, seejuures vennasrahvas, soomlased, kes võitlesid
oma vabaduse eest Talve-, Jätku-ja Lapisõjas, kaotasid oma rahvusest 91 000 inimest,
invaliidiks jäid 45 000 ja haavata sai 240 000
inimest. Kui venelased okupeerisid Karjala,
tuli 450 000 inimesel rajada uus kodu.
Käesoleval aastal pidas Eesti Vabadusvõitluse muuseum oma 15., juubelisünnipäeva,
tähistades seda näitusega, kus demonstreeriti
II maailmasõjas kasutatud liikuvat sõjatehnikat.
Oleme Soome sõjaveteranidega ja Soome
sõjamuuseumidega teinud koostööd üle 20
aasta. Soome Vabariigi valitsus ja president
on kõrgelt hinnanud silla rajamist üle Soome
lahe. 6. detsembril tähistati Soome Vabariigi
aastapäeva.
5. detsembril 2009 autasustati allakirjutanut Soome Vabariigi presidendi käsul kõrge autasuga – Soome Valgeroosi medaliga,
mille andis Rahvusraamatukogus üle Soome
Vabariigi suursaadik Jakko Kalela.
2009. aasta on sammumas ajamerre, soovin Rae valla rahvale kaunist jõulurahu, head
vana aasta lõppu ja rõõmurohket uut aastat.
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi
juhataja ja rajaja
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Lagedi põhikoolis
toimus traditsiooniline
isadepäevakontsert
R

eedel, 13. novembril toimus Lagedi põhikoolis iga-aastaseks
traditsiooniks muutunud isadepäeva
kontsert. Pärast pidu paluti kooli huvijuhil Liisi Vesselovil vastata mõnedele
küsimustele.
Kontserdil oli 17 erinevat etteastet. Kui
suur osa Lagedi kooli õpilastest seekord
esines?
Ilma küll lapsi üksikult kokku lugemata
võin siiski julgelt väita, et seekord esines
kontserdil 75% Lagedi kooli õpilastest.
Laulude, muusikapalade, tantsude ja
deklamatsioonide vahele oli põimitud
kolm sketši, mis kandsid ühist pealkirja „Jumal tänatud, et sa siin oled“. Igas
sketšis tegi kaasa üks isa. Kuidas Sa tulid
mõttele lapsevanemad näitlema kutsuda?
Lapsevanemate kaasamine näitemängu
on mul ammu mõttes mõlkunud, varasemates näitemängudes olid takistuseks suurte
rollide pikad tekstid, mis nõudsid tohutut
aega ettevalmistuseks. Seetõttu ei julgenud
varem pärisisasid ja -emasid etendustesse
kutsuda.
Improvisatsiooni-show „Jumal tänatud, et
sa siin oled” etendamise idee tuli õpilastelt
endilt. Mulle see mõte meeldis ja nüüd sain
ka ellu viia oma soovi kasutada lapsevanemaid, kuna antud sõu nägi ette külalisesinejate improvisatsiooni kohapeal ning polnud
tarvis vanemate aega kulutada eelnevatele
proovidele.
Teatavasti polnud isadel enne lavale
minekut aimu sellest, millist rolli neil
etendada tuleb. Mil viisil õnnestus isad
niisuguse keerulise ülesande jaoks üldse
nõusse saada?
Esimese isa, Vallo Tonsiveri leidmine tuli
väga lihtsalt - klassijuhataja soovitusel.
Teise isa, Kuuno Kasaku nõussserääkimine oli veidi keerulisem, ka kontserdipäeval
mainis härra Kasak, et kui leiame kellegi
sobivama, siis ta hea meelega annab oma
osa ära. Loomulikult ei leidnud me kedagi
sobivamat ega otsinudki, sest teadsime, et
Kuuno Kasak tuleb ülesandega väga hästi
toime.
Kolmanda isa leidmisega olid juba päris
suured raskused. Saime vähemalt kümme
äraütlemist, enne kui leidsime veel ühe julge isa: Aivar Raud aitas meid välja viimases hädas, tema saime nõusse paar tundi

Hetk näidendist “Jumal tänatud, et sa siin
oled!”.

enne kontserti. Ma teadsin, et see lihtne ei
saa olema, aga olin kindel, et leiame kolm
vaprat isa.
Räägi pisut ees ootavast jõulukontserdist. Mida huvitavat seal näha saab?
Plaanid jõulupeoks on küll aasta algusest
saadik paigas, aga siiski jätan need veel enda
teada. Mul on selline uskumus, et kui varem
midagi ette ära räägin, siis ei kipu asjad päris
nõnda minema, nagu vaja. Niipalju võin öelda, et plaanis on kaasata jõulukontserdisse
kõik klassid, seega peaks seal Lagedi kooli
õpilaste osavõtt olema 100%.
Oma muljeid isadepäevakontserdist jagas
vilistlane Kristen Aigro: „Lagedi põhikooli
isadepäevakontserti oli mul väga huvitav
jälgida. Endise korraldaja ja esinejana ei
oska ma kahjuks adekvaatselt võrrelda seda
eelnevate aastate omadega. Kiidan näiteringi: improvisatsiooninäidend ei ole lihtne
ülesanne, eriti veel uue koosseisuga, kuid
etendust „Jumal tänatud, et sa siin oled“
saab kindlasti pidada õnnestunuks.
Hästi tore oli näha, et laval oli kõike: nii
muusikat, tantsu, näitlemist kui ka luulet.
Mul on hea meel, et hoolimata väikesest
õpilaste arvust leidub Lagedi koolis palju
andekaid õpilasi.
Eriti meeldis kooli bändi jälle laval näha:
see muutub iga korraga üha paremaks ja
pean tunnistama, et bändi esinemist ootan
alati kõige rohkem.
Kiitmata ei saa jätta ka huvijuht Liisit, kes
on suutnud järgmise põlvkonna õpilasi aktiivselt tööle panna.“
Liisi Vesselovi ja
Kristen Aigroga vestles
Mariina Paesalu
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Lagedi hobupäev
11. oktoobri sügispäev algas paljutõotavalt. Kui kell lähenes 12-le, hakkas Lagedi
ratsaspordi- ja kiigeplatsil toimuvale perepäevale inimesi voorima. Küll oli päris
väikseid, lapsevankrist just väljahüpanuid
kui ka suuremaid. Samuti tundus, et kohale
olid tulnud üle valla pea kõik Rae vallavolikogu kandidaadid. Lähenesid ju valimised.
Aga mis kõige tähtsam - ilm oli selge ja päike paistis!
Ürituse ettevalmistajateks ja korraldajateks olid Lagedilt kandideerivad volikogu
kandidaadid. Kutsutud olid kõik ja seda sõltumata erakonnast. Nii võis näha platsil asjaliku näoga, vahva seljakoti ja paberipapkaga
Kai Lasn, põsed punnis ja rohelisi õhupalle
täis puhuv Aadi Potter, lapsi hobuse selga aitav ja ise väikse poni suurune mehemürakas
Sass Torjus, kohvitass käes ja veidi küürus
Raivo Kruuk, alati kõike protokolliv Rein
Karm. Võibolla jäi keegi nimetamata, aga
nemad jälgisid, et vanemad inimesed saaksid kuhugi istuda ja neil üritust oleks kõige
parem jälgida. Samuti aidati kõige väiksemaid hobuste selga, püstitati teadete tahvlid
kenasti jalgadele ja riputati teated tahvlile.
Üldse jälgiti, et kogu üritus laabuks.
Talli ja ratsakooli tutvustamisel oli tunne,
et tall võiks olla kummist. Aga kõik mahtusid kenasti ära. Miks hobune pruuskab? Millised on hobusetõud? Kuidas hobune magab
ja kuidas ta pissil käib? Millised on talli rahvusvahelistel võistlustel nime teinud staarneljajalgsed? Küsimusi oli palju ja enamik
leidis ka vastused.
Sõu võis alata. Platsil said kõik näha erinevaid ratsaspordialasid, nende tutvustust,
kuulda kommentaare. Koolisõidukadrillis
võis näha ratsakooli õpilaste perfektset esitust ja hobuste kuulekust. Takistussõidu esitlemisel näidati, milliseid keerulisi ja samas
lõbusaid harjutusi tuleb aeg-ajalt treeningutel näha. Esitleti ka ratsaspordi kolmevõistluse krossi. Sellel väga mehiseks alaks peetaval spordiala demonstratsioonil võis näha,
kui julgelt ratsakooli tüdrukud ülikeerulist
maastikku ja näiteks suure künka otsas olevat „maja“ ületavad. Mõni pealtvaataja pigistas silmad kinni ega julgenud vaadatagi.
Suur tänu siinkohal meie vallas tegutsevatele erakondadele, kes jagasid võistlejatele
auhindu. Ilma ei jäänud keegi.
Viimaseks alaks oli voltižeerimine ehk
hobuse seljas võimlemine. Kui esinejad olid
lõpuks hobuse seljas püramiidiasendi sisse
võtnud ja kõik ürituse ametlikud ja mitteametlikud fotograafid olid jõudnud pildid
ära teha, oligi kogu üritus paari tunniga läbi
saanud. Need, aga kes juhtusid pärast üritust
seal kandis tee ääres seisma, võisid näha
tore-naljakat vaatepilti, kuidas ratsakooli
treener Ranno Vatsk sõidab kodu poole koos
tema auto külge salaja riputatud roheliste
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29. detsembril kell 19.00

Tantsuks mängib MAIT MALTIS

Huvilistele toimus perepäeval tasuta ponisõit.

Tantsutrupp FLASH

õhupallidega. Lastele tundus, et tal on kodus neid hädasti vaja.
Korraldajad loodavad, et Lagedi kandi rahvas sai järjekordselt midagi põnevat kogeda. Kas teeme ka järgmisel aastal? Mis sellest, et
valimisi siis pole. Lagedi Ratsaspordikool loodab, et ükskord saab ka
loodavast poiste treeningrühmast asja. Aga tulla võivad loomulikult
kõik. Vaata kindlasti http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool.
htm
Üks asi veel. Suur tänu Lagedil elavatele Aikevitšiustele, kes olid
tulnud ja turgutasid kuuma teega neid, kellel külm kippus ligi tulema. Ja pereema valmistatud kook oli super! Tänud kõigile, kes said
üritusele õla alla panna.
Ain Unt

Lisaks esineb trummishowga

KIRSS `N` GARDEN
Õhtut juhib JAAN KIRSS
Piletid eelmüügis 21. detsembrini Rae kultuurikeskuses
125 krooni ja kohapeal 150 krooni
Info tel. 605 6759 ja kodulehel http://kultuur.rae.ee

Jõuluaja lõpetamine - kuuskede põletamine
Kolmapäeval, 6. jaanuaril 2010 kell 19.0

















Ära viska oma jõulukuuske prügikasti juurde, vaid too ta
6. jaanuari õhtul Lagedi Betooni tn tuletõrjemäele.
Info: 5340 6006
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Kogunes
noortetöö
ümarlaud
Oktoobri keskel kogunes esimest korda Jüri gümnaasiumis noortetöö ümarlaud.
Kokkutulnud leidsid kõik, et idee on väga
hea ja on hea arutada kogu vallas noortega toimuva üle. Ümarlauale olid kutsutud
kõikide koolide huvijuhid, õpilasesinduste
liikmed, noortekeskuste töötajad ja gümnaasiumi tugikeskuse esindaja. Esimese kohtumise eesmärgiks oligi mõelda, milleks on
ellu kutsutud ümarlaud ja mis oleks selle
idee. Noored omalt poolt pakkusid põnevaid
ideid välja, mida teha tulevikus ümarlauas ja
kuidas võimalikult kasulikult seda aega veeta. Üks oli selge – võimalikult palju teha nii,
et noored ise saaksid välja öelda oma ideid,
leida lahendusi probleemidele.
Leiti, et sellist ümarlaua vormis kooskäimist oleks kindlasti vaja, kus otseselt
kohtuvad noored ja noortetööga tegelevad
inimesed, vahetada infot eelseisvate projektide, ürituste, koolituste ja kõige muu kohta,
mis noori puudutab. Oluline, et kõik saaksid
võimalikult palju ettevõtmistes osaleda. On
ju väga hea, et me tunneksime teineteist ja
saaksime igal ajal nõu ja jõuga abiks olla.
Kindlasti ei ole noortetöö ümarlaud erinevate projektide koostamise, vaid ideede
genereerimise koht, pigem probleemide tõstataja ja tähelepanu juhtija vallas noortetöö
kitsaskohtadele, lahenduste otsija ning nõu
andja, kuidas noori rohkem erinevatesse
tegevustesse kaasata. Veel sai läbi räägitud
koolivaheaja ürituste kava, kodukandi noortepäevade programm. Suurt huvi tekitas rahvusvahelise koostöö võimalikkus teiste riikidega. Juba 18. novembril lähevad mõned
liikmed kohtuma teiste valdade noorteaktiividega Keilasse.
Anne-Ly Suvi
noorsootöötaja
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Harjumaa koolide 4. klasside
kirjandusviktoriin

Jüri gümnaasiumi võistkond kirjandusviktoriinil.

6. novembril toimus Jüri gümnaasiumis
Harjumaa koolide neljandate klasside kirjandusviktoriin. Üritusest võttis osa 42 õpilast
ning esindatud olid 22 Harjumaa kooli. Kirjandusviktoriini eesmärgiks oli tunnustada
tublimaid lugejaid, anda õpilastele võimalus
end proovile panna loetud lasteraamatute
tundmises, saada uusi kogemusi, teadmisi
ning õpetada koostööoskust.
Viktoriini küsimused olid jagatud kolme
teemaplokki: 2009. aasta raamatujuubelid,
eesti lastekirjandus ning väliskirjandus. Igas
plokis oli viis küsimust, mis nõudsid võistlejatelt lisaks faktiteadmistele ka nutikust,
loovust ning oskust töötada erinevate kirjanduslike tekstidega.
Samal ajal, kui lapsed lahendasid viktoriiniküsimusi, tutvustas Varje Malsroos

õpilastega kaasatulnud õpetajatele koolimuuseumis sel sügisel ilmunud koduloolist
töövihikut “Rae vald – siin ma elan”, mille
autoriteks on Anne Kloren ja Varje Malsroos.
Senikaua, kuni žürii tegi kokkuvõtteid viktoriinist, said lapsed ujuda Jüri spordihoone
ujulas või vaadata filmi koolimuuseumis.
Koolide paremusjärjestust välja ei kuulutatud. Osalejad olid loositud segavõistkondadesse ning žürii autasustas kõiki võistlejaid.
Viktoriini korraldajaid rõõmustab teadmine,
et läbiviidud üritus läks korda, tagasiside
osalenud koolidelt oli väga positiivne.
Liidi Mehide
Jüri gümnaasiumi klassiõpetaja
algklasside õppetooli juhataja
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Kaks päeva täis põnevat seiklust
Novembri keskel toimus Kloogaranna
noortelaagris laager poistele, kuhu oli võimalus tulla kõikidel kuni 15-aastastel poistel. Kahe päeva jooksul toimusid võistlused,
mängud, loengud ning väljasõidud.
Esimest päeva alustasid poisid metsas põneva seiklusega, mis kestis ligi kaks tundi.
Seikluse kaudu õppisid poisid enese ja
teiste usaldamist, panid proovile oma kogemused ja meeskonnatöö oskuse. Pärast
rammestavat ronimist oli huvitav vestelda
teemal, missugused on tüdrukute ja poiste
erinevused ja kuidas me käitume erinevates
olukordades.
Paljud poisid pidasid huvitavaks loengut
oma karjääri kujundamise võimalustest, et
kuidas ja mismoodi peame õppima, saavutamaks seatud eesmärke, kuidas me üldse inimesi mõistame ja mida me arvame nendest
esmapilgul. Õppetund oli täis emotsioone,
mänge ja põnevat tegevust. Rõõmu pakkus
laagrilistele ka pärast õhtusööki toimunud
meisterdamise tund, kus kõikvõimalikust
ninnist-nännist tehti kollaaže, mis hiljem
Rae valla aastapäeva aktusel kultuurikeskusesse üles riputati. Lisaks suurepärastele
piltidele oli igaühel vahva lugu pildi juurde
rääkida. Esimese päeva lõpetasime lõbusa

Põrnika-ralliga, mis eelkõige pani proovile poiste
kiiruse ja osavuse. Öörahu
oli küll välja kuulutatud
kell 23.00, kuid juttu jätkus kauemaks.
Järgmisel hommikul läks
lahti metsas orienteerumine. GPS-seadmete abil
sai varahommikul laagri
territooriumil 800 meetri
raadiuses üles leida erinevaid objekte ja samal ajal
veel lahendada ristsõna,
mis oli täis nutikaid küsimusi. Kui esimesel hetkel
tundus GPS-i kasutamiPoistelaager oli täis põnevust ja seikluslikkust.
ne ja selle järgi liikumine
poistele täiesti ületamatu,
munud ekskursioon Tallinnasse AHHAAsiis pärast kahte tundi oli
keskusesse, millele eelnes veel kokkuvõtete
asi nii selge, et kõige ülesleidmiseks ja kirjategemine toimunud seikluslikust nädalavapanemiseks jäi ajast puudugi. Poistel oli võihetusest. Kõik poisid olid tublid ja aitasid
malus külastada ka Muraste piirivalvekooli,
laagri edukale toimimisele kaasa.
kus kõige huvitavamaks eksponaadiks oli
loomulikult helikopter, mis täis erinevaid
Anne-Ly Suvi
nuppe ja vidinaid. Loomulikult ei saanud
noorsootöötaja
eemale ka sõbralikest piirivalvekoertest.
Kogu laagri lõpetas aga nädal hiljem toi-

Tüdrukud omakeskis
Sellel kevadel toimus esmakordselt Rae
valla 12–16-aastastele tüdrukutele mõeldud laager Kloogarannas. Kahe laagripäeva
jooksul said tüdrukud meisterdada endale meelepäraseid ehteid, kuulata loenguid
psühholoogiast, ajakirjandusest, kutsevalikust, seksuaaltervisest, välismaale õppima
minemisest ja meikimisest. Esimese päeva
lõpus tehti enamikule tüdrukutest makeup ja
pärast seda toimus fotosessioon, millest jäi
osalejaile meeldiv mälestus. Lisaks räägiti
ka seda, mis juhtub siis, kui saad pahateoga hakkama. Üheskoos vaadati filmijupikesi
vargusest, koolivägivallast, millele järgnes
elav arutelu, mis siis ikkagi toimus ja kuidas
igaüks saaks tekkinud olukorda ära hoida.
Tüdrukuid said väga põhjaliku ülevaate sellest, mis juhtub siis, kui keegi on kutsutud
alaealiste komisjoni.
Õhtul vaadati ühiselt huviga Eurovisiooni
lauluvõistlust ja elati kaasa Eesti lauljatele.
Öörahu saabus ehk hilja, kuid tüdrukud
olid järgmisel hommikul ikka tegijad!
Järgmisel päeval tekkis suur mõttevahetus
sellest, kuidas minna välismaale õppima ja
kuidas saada osa õpilasvahetusest, elavate
näidetena olid noorte ees tüdrukud, kes olid

Ilusad tüdrukud kaunimaks meigitud.

õppinud aasta Brasiilias ja Hollandis. Seejärel esines Teve Floren Euroopa Noorte
Büroost. Ta innustas tüdrukuid julgesti koolides huvijuhtide poole pöörduma ja oma
ideid projektideks kirjutama. Kõige rohkem
meeldiski tüdrukutele just meikimine ja pil-

distamine, kuid kõik tüdrukud oli valmis ka
ise järgmisel aastal panustama laagri ettevalmistustöösse ja laagris osalema.
Anne-Ly Suvi
noorsootöötaja
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Vaida põhikooli
väikesed tüdrukud on Harjumaa
meistrid rahvastepallis
Noorsootöö praktikant Killian Saksamaalt leiab, et Eesti ja Saksa noored ei ole erinevad.
Pildil vahetab Killian (keskel) muljeid valla haridusameti juhataja Heli Gescheimeri ja
noorsootöötaja Anne-Ly Suviga (paremal).

N

Harjumaa meistrid rahvastepallis on Vaida kooli pisikesed tublid tüdrukud.

20. novembril toimusid Harjumaa 2009. a
koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis. Võistlustel osales ligi 30 võistkonda. Vaida põhikooli võistkond koosnes 1.-3.
klassi tüdrukutest, sest väikeses koolis ei
saa ühest klassist võistlejate arvu täis. Seega
olid vastasvõistkonnad vanuseliselt koosseisult eelistatud olukorras. Selgus, et tähtsam
on kiirus, visete täpsus ja mängutaktika.
Mängida tuli Kuusalu, Viimsi, Laagri, Kallavere ja Kiili kooli võistkonnaga. Tulemus
oli rõõmustav, võideti kõiki vastaseid. Saavutati Harjumaa meistritiitel. Diplomi ja
medali said Victoria Ida, Saskia, Liis-Beth,
Stefi-Mariell, Daisi, Kaie, Bretely, Angelina, Diana ja Maarja-Liisa.
Treeningud jätkuvad õpetaja Marje Möldre-Vähi juhendamisel, sest ees on vabariiklikud võistlused.
Eve Möls

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

oorsöötöö praktikant Killian on olnud juba mõnda aega Rae vallas
praktikal. Jüri noortekeskuse juht Aivo
uurib, miks Killian just siia sattus ja mis
iseloomustab tema õpitavat eriala
Tere, Killian, nüüd oled Sa olnud Eestimaal ning Rae vallas kuu aega praktikal,
miks oli Sul just soov tulla Eestimaale praktikale?
Mul (minul ja minu kolleegidel) oli rohkem variante, näiteks oleks ma saanud minna
Prantsusmaale, Belgiasse, Austriasse, Inglismaale või Rootsi. Aga Prantsusmaa, Belgia ja
Austria olid olnud igavad, sest need maad on
nii lähedal Saksamaale ja ma tahtsin näha midagi muud. Ja Eesti oli päris uus minu jaoks.
Muidugi ma olin kuulnud juba midagi sellest
maast, aga mitte palju. Kaks teist praktikanti
olid juba siin eelmisel aastal ja nad rääkisid, et
see oli väga tore ja neile meeldis väga. Seega
ma otsustasin tulla siia ja ma arvan, et see oli
väga õige otsus.
Räägi lähemalt, mis eriala Sa õpid Saksamaal ning mida see endast kujutab? Mis
saab Sinust pärast ülikooli lõpetamist?
Ma praegu ei õpi eriti, praegu olen ma ühes
kindlas kolledžis. See on eriline kool selleks,
et saada õpetajaks. Seega ma saan võimaluse
töötada lasteaias, noortekeskuses või lastekodus näiteks. Ma õpin palju meetodeid ja teooriaid, näiteks Erik Eriksonit või Piagetilt. Aga
pärast seda aastat alustan ma õppimist haridusteadust-pedagoogikat või psühholoogiat.
Kui palju erineb Eesti noorsootöö tegemine Saksamaal tehtavast, mis on erinevused
ja sarnasused?
Ma arvan et siin ei ole eriti suuri erinevusi
Saksamaa ja Eesti noorte vahel. Meil on näiteks samad probleemid: puberteet, see, et nad
ei taha kooli minna ja on väga laisad. Muidugi
on meil suur narkootikumide ja alkoholiprobleem, ka vägivald ja kuritegevus on suureks
probleemiks.
Oled kuu aja jooksul paljudes kohtades
käinud ning osalenud erinevatel üritustel. Mis
mulje on sul jäänud noortest ning millised
tegevused on andnud sulle palju ideid, mida
edaspidi rakendada?
Ma sain palju uusi kogemusi ja kõige rohkem meeldis mulle poistelaager. Seal oli palju

tegevusi, mida ma kasutan tulevikus. Ka paljud tegevused koos noortekeskusega olid väga
huvitavad ja mulle meeldisid need väga.
Oled maitsnud meie rahvustoitu. Kui
palju erineb see Saksamaa toidust? Mis on
sinu jaoks olnud kõige huvitavam kogemus
seoses Eesti toidu ning rahvusega?
Muidugi ma maitsesin teie rahvustoitu,
nii kaua kui see minu jaoks võimalik oli, ja
mulle meeldis see. See ei olnud väga erinev,
võrreldes sakslaste toiduga. Me sööme ka hapukapsast ja midagi sellist, aga mis mulle eriti
meeldis, olid eesti supid. Need on head! Ja leib
on fantastiline. Kõige huvitavam kogemus oli
suitsusaun, kus ma käisin viimasel nädalal.
See oli vägev, ma hüppasin isegi jääauku pärast saunas käimist. Mul ei ole kunagi sellist
võimalust olnud ja see oli tore. See jääb mulle
terveks eluks meelde!
Kuidas iseloomustad Eesti/Rae noori,
kes õpivad koolis, kes külastavad noortekeskust ning millised on lapsed lasteajas?
Kas Eesti ja Saksamaa noorte juures on
erinevusi ja sarnasusi palju?
Ma ei näe suurt erinevust lastel ja noortel.
Ainuke, mida ma nägin, oli see, et lasteaias
on rohkem distsipliini kui Saksamaal. Mõned
sõbrad Saksamaal rääkisid, et eestlased ei räägi nii palju, aga ma arvan, et see ei ole õige.
Ka sakslased võivad olla väga vaiksed.
Kuidas sulle meeldis siin olla, mis olid
kõige huvitavamad tähelepanekud, mis
jäid meelde olles praktikal Rae vallas?
Mulle meeldis siin, kõige huvitavam asi oli
kindlasti Tallinn, vanalinn, Toompea, aga ka
saun. Meelde jäi ka see ilus modernne lasteaed. Ma pole kunagi sellist lasteaeda näinud.
Ainuke asi, mis mulle ei meeldinud, oli ilm.
Natukene liiga palju vihma ja liiga pilvine.
Seega, kui ma külastan Eestit jälle, mida ma
teen kindlasti, siis ma tulen suvel. Ja põhjus
uuesti tulemiseks on, et ma ei näinud piisavalt
seda maad. Ma pean nägema Lõuna-Eestit,
Tartut, Pärnut, Narvat ja saari. Siin on nii palju, mida ma näha tahan, seega ma tulen tagasi.
Ma tänan südamest Rae valda, Anne-Lyd,
Jüri noortekeskuse noortejuhti Aivot, Lagedi
noortekeskuse juhti Liisit, samuti kõiki noori,
lapsi, kellega sain suhelda ja kellelt palju juurde õppida. Suur tänu teile kõikidele!
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Jüri tantsusportlased näitasid
maailmaklassi
DETSEMBER

24. ja 25.12 oleme SULETUD
26. ja 27.12 oleme avatud nagu tavaliselt 08.00–22.00
31.12 oleme avatud 06.30–15.00
01.01. 2010 oleme SULETUD

Tee oma sõbrale sportlik jõulukingitus!

Novembris on Jüri gümnaasiumi noored
tantsusportlased osalenud maailmakarika
etappidel nii Riias, Helsingis ja Tallinnas.
Riia MK-etapp toimus päris kuu alguses.
Jüri gümnaasiumi õpilane Robert Veskus
11h klassist koos oma partneri Kristiina
Prantsiga Tallinna Reaalkoolist jõudsid
16–19-aastaste noorte vanuseklassis nii
standard- kui ka Ladina-Ameerika tantsudes
veerandfinaali 24 parima hulka.
Riias võistles ka Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Oliver Papp koos
oma partneri Valeria Milovaga, saavutades
Rising Star võistluses Ladina-Ameerika
tantsudes kaheksanda koha. Rising Star on
võistlus, kus reeglite järgi ei saa osaleda üle
50 maailmakarikasarja esipaari edetabeli ca
4000 paari hulgast. Täiskasvanute arvestuses saavutati 22. koht.
Kuu keskel toimus MK-etapp Helsingis,
kus Robert Veskus oli noorte standardtantsude finaalis viies ja jõudis Ladina-Ameerika tantsudes poolfinaali.
Novembri viimastel päevadel toimus
kaheteistkümnendat korda traditsiooniline
MK-etapp Tallinnas, kus osales ligi 900 paari. Robert jõudis sellel etapil nii standard- ka
kui Ladina-Ameerika tantsudes poolfinaali,
olles vastavalt üheksas ja kaheksas. Robert
kommenteeris ise võistlust nii: „Võistlus oli
tasemelt tugevam kui eelmisel aastal. Andsin endast maksimumi, kuid võib öelda, et
õnnest jäi puudu, et finaali jõuda.“ Poolfinaali jõudis ka laste vanuseklassi standardja Ladina-Ameerika tantsudes Kirke Pärnapuu 5.b klassist.
Noorte jaoks oli tegemist esimese tõsise
suurvõistlusega, kust saadi väärtuslik kogemus tulevikuks.
Tublilt esinesid ka Analy Aunver 4.b ja
Karl-Eerik Uibomäe 5.c klassist, Kristina
Napritson 5.a ja Martin Möllits 6.b klassist
ning Anabel Aunver 7.h klassist koos partner Mait Rõõmusega Kohila koolist.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

Milleks joosta mööda poode, kulutades palju väärtuslikku aega, ja otsida
seda “midagi”. Meie oleme selle teinud
teile palju lihtsamaks. Meilt saab osta
250 või 500 krooni väärtuses kinkekaar
te ja rõõmustada nendega jõulude ajal
oma sõpru või sugulasi. Sellist kingitust väärib iga sõber!

Too sõber trenni!

Tuues meile uue kliendi, kes ostab
endale 10 korra või kuukaardi, saab
klienditooja oma 10 korra või kuukaar
di poole hinnaga. Kehtib ainult sihtgrupiti – laps toob lapse, nooruk toob
nooruki, täiskasvanu toob täiskasvanu
ja pensionär toob pensionäri.

Vesiaeroobika

Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti 12.00, 17.30 ja 18.45. Treener
Maiu Herzmann.

Laste tervisestuudio

Individuaalsed ujumistunnid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti 15.0016.30 ning võimlemistunnid esmaspäeviti
17.30, teisipäeviti 15.00 ja kolmapäeviti
17.00. Info ja registreerimine telefonil
507 9260.

Juudoklubi AITADO

Laste treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti. Treenerid Krister Parbo ja Mihkel
Pulk.
Täiskasvanute enesekaitsekursus toimub pühapäeviti 18.30. Treener Krister
Parbo. Info ja registreerimine telefonil
5648 4950.

Tai poks

Tai poksi klubi Fighter Gym treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti 20.00, kolmapäeviti 20.00 ja reedeti 18.00. Treening
sobib nii meestele kui ka naistele. Info ja
registreerimine telefonil 5347 4146.

Sporttantsuklubi Palestra ootab
trenni väikeseid tüdrukuid

Treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti
ja reedeti 14.30. Treeningutesse saab ennast registreerida meili teel palestra@
palestra.ee
Rohkem informatsiooni leiate www.
palestra.ee või helistades telefonil
512 2220.

Aeroobika ja Pilates

Treeningtunnid toimuvad endiselt esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Pilates kell
19.00 ja aeroobika kell 20.00 Treeneriks
Kristi Pedaru.

Kõhutants

Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 19.00. Treeneriks on
Anna Puhk.

Indrek Sei ujumiskool

Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti ning algajatele Reedeti. Treener assistent Britta
Westholm.
Info ja registreerimine telefonil 5559
6663 või e-kirja teel brittawest@hotmail.com.

Spordiklubi Fortuna

Kutsub 6- kuni 14-aastaseid lapsi tegelema ujumise ja lestaujumisega. Info ja
registreerimine telefonil 5569 2569.

Personaaltreenerid

Marek Sooääre juurde saab aegu broneerida kui kirjutate terviseklubi@yahoo.
com või helistate 524 4927
Kestvusalade personaaltreeneri Urmas
Põldre juurde saab aegu broneerida kirjutades urmas.poldre@jyri.edu.ee või helistades 513 2072.

Pensionäride soodusujumine

Esmaspäevast reedeni, ajavahemikul
14.00–16.00 on pensionäridel võimalik
osta 1,5-tunnine ujulapääse 20 krooni
eest. Sooduspileti ostmisel on vaja esitada
pensionitunnistus.

Massaaž

Tervist ja töövõimet taastavaid massaaž
pakuvad teile oma ala professionaalid
Anni Sarv 5345 2070 ja Raina Sinisalu
5332 8192.

Sportlikud sünnipäevad

Jüri spordihoones on võimalik pidada
nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke
sünnipäevi. Võimalus on rentida ujularadu ja erinevaid saale. Torti saab süüa aeroobikasaalis või siis nõupidamisruumis.
On võimalik tellida ka juhendaja, kes aitab mänge ja võistlusi korraldada. Lisainfot saab telefonil 622 4247 või saatke oma
soovid meili teel info@raespordikeskus.
ee.

Kõik kabe- ja malehuvilised

Pakume teile võimalust kolmapäeviti
Jüri spordihoones koos käia.
Kui olete sellest huvitatud, siis helistage telefonil 622 4247 või kirjutage
info@raespordikeskus.ee, et siis juba leppida kokku kindel kellaaeg.
Külasta ka meie kodulehte
www.raespordikeskus.ee
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Rae Kossu perepäev
8. novembril toimus Jüri spordihoones
isadepäevale pühendatud korvpalliklubi Rae
Koss perepäev. Sarnaseid perekondlikke
sündmusi korraldab KK Rae Koss paaril korral aastas.
Rae Koss on sel hooajal ühe noorte võistkonna jagu kasvanud, sügisest hakkasid meie
klubis harjutama tüdrukud Tuulike Pajumetsa
juhendamisel. Soov oli perepäeval kokku viia
klubi vanad tegijad ning uued tulijad.
Veel 20 minutit enne perepäeva algust olid
kohale saabunud vaid mõned üksikud osalejad, mis lisas korraldajatele lisapingeid, kuid
siis avanes spordihoone uks ja pered sisenesid
üksteise järel justkui oleks nad kahekordse
bussiga kohale toimetatud. Siis, kui õueriided
olid vahetatud, oli aeg spordisaali koguneda.
Spordisaali sisenemisel tehti statistilistel eesmärkidel ka nimeline registreerimine. KK Rae
Koss perepäeval osales 84 inimest: 4 treenerit,
2 juhatuse liiget, 30 õpilast, 8 õde, 7 venda,
üks vanaema, üks sõbranna, 12 isa ja 13 ema.
Selleks, et perepäeva sportlik osa laabuks
ilma spordi pahupoole, vigastusteta, oli soojendusvõimlemist kutsutud juhendama Jane
Kensap Dance Actist. Jane annab Bailatino
treeninguid ka Jüri spordihoones. Perepäeva
jaoks oli Jane ettevalmistanud toreda soojendusvõimlemiskava muusika saatel. Naerusuiselt ja eeskujulikult prooviti järele teha
liigutusi, milleks vilumus nähtavalt puudus.
Soojendusvõimlemise lõpuks olid kõik perepäevalised avastanud, et neil on puusa- ja
õlavööde ning jäsemed, mis on võimalik kõik
samaaegselt liikuma panna.

Naerusuiselt ja eeskujulikult prooviti soojendusvõimlemisel järele teha liigutusi, milleks
vilumus selgeltnäha puudus. Foto: Ave Mõtt

Soojendusvõimlemise järel jagati perepäevalised võrdselt nelja võistkonda. Järgmisena
pidid need neli võistkonda üksteiselt mõõtu
võtma kombineeritud teatevõistluses, mis
koosnes saalihoki, akrobaatika ja korvpalli
elementidest. Päeva naelaks kujunes õpilaste
ja vanemate vaheline korvpallimatš. Mängu
võeti väga tõsiselt ja kaotajana ei tahtnud väljakult lahkuda keegi. Sel korral juhtus nii, et
lõpusireeni kõlades särasid tablool viiginumbrid 33:33! Otsustati leppida viigiga. Pärast
sportliku osa lõppu kogunesid lapsevanemad
seminariruumi kuulama loengut tervislikust
toitumisest. Loengut oli juhendama kutsutud
Jüri gümnaasiumi tervishoiutöötaja Anni Sarv.
Lastele ja noortele on õige toitumine väga tähtis. Anni Sarv juhtis tähelepanu toitainetele,
millest võib sportival lapsel kiiremini puudus

tekkida. Samuti toodi näiteid vale toitumise
tagajärgedest. Lapsevanemad leidsid, et loeng
oli väga kasulik. See tuletas meelde ja kordas
juba nii teadaolevaid fakte kui ka andis uusi
teadmisi.
Perepäeva lõpus oli võimalik lapsevanematel ja õpilastel omavahel muljeid vahetada.
Kaetud oli laud kodust kaasa võetud küpsetiste, puuviljade ja muu tervislikuga.
KK Rae Koss tahab tänada lapsevanemaid,
kes perepäeva ettevalmistamisel ja korraldamisel jõudsalt kaasa aitasid (Ave Mõtt, Elo
Allemann, Tarmo Allemann ja Anneli Vellerind).
Henri Ausmaa
KK Rae Koss

Rahvusvahelise turniiril 12. koht
Korvpalliklubi Rae Koss 2000. aastal ja hiljem sündinud poisid osalesid novembri keskel Viimsis rahvusvahelisel turniiril. Turniir
oli väga kõrgetasemeline ja sellest võttis osa
kogu Eesti selle vanuseklassi paremik. Turniiri võitis Rakvere SK, kes finaalis alistas ühe
punktiga Pärnu KK Paulus võistkonna. Meie
poiste tulemuseks jäi sellel turniiril 12. koht.
Treener Siim Palu sõnul oli osalemine turniiril hädavajalik, kuna ametlikke mänge selles
vanuseklassis on väga vähe. Samuti oli poistel
võimalus treeningutel õpitut proovida teiste
võistkondade vastu. KK Rae Koss võistkonna parimaks mängijaks valiti turniiril Mark
Andreas Jaakson. Jõuluvaheajal korraldab KK
Rae Koss noorteturniiri väiksematele poistele.
Tulge kaasa elama!
Vanemad poisid, 1995. aastal ja hiljem sündinud, on võistlusmänge saanud sellel hooajal
päris palju. Osaletakse nii Eesti meistrivõistlustel B-vanuseklassis (B-vanuseklassis saavad võistelda noored sünniaastaga 1994 ja
hiljem), Tallinna MV kui ka Eesti 95-Liigas,
mida korraldab KK Rae Koss (Eesti 95-Liigas osaleb 18 võistkonda üle Eesti, liiga loodi
eesmärgiga anda noortele rohkem mängupraktikat, kui seda võimaldab ainult Eesti MV

osalemine). Eesti 95-Liigas on meie poisid
mänginud kümme mängu. Nendest kuus on
võidetud ja neli kaotatud. Turniiritabelis hoiab
KK Rae Koss praegu kõrget neljandat kohta.
Eesti MV B-klassis on seni peetud kolm kohtumist ja paraku võidurõõmu veel maitsta ei
ole saadud. Mängime endast 1-2 aastat vanemate poiste vastu. Selles vanuses on 1-2-aastane vanusevahe väga suur. Tegemist on poiste
kõige suurema kasvueaga ja kohati on vastased olnud nii suured, et meie vastaste lühemad
mängijad on sama pikad kui meie pikimad.
Sellegipoolest oleme lahingu andnud kõigile
vastastele.
NB! Artikli ilmumise ajaks on KK Rae
Koss võistkonnal toimunud veel kuus mängu.
Tulemustel on võimalik silm peal hoida
lehekülgedel www.basket.ee (Eesti Korvpalliliidu koduleht) ja www.basketball.ee (Tallinna
meistrivõistluste ja 95-Liiga koduleht).
KK Rae Koss tüdrukud osalevad Eesti MV
miniklassis. Kokku osaleb tüdrukute miniklassis 12 võistkonda. Esimene etapp toimus 28.–
29. novembril Tartus. Järgmise etapi korraldab
KK Rae Koss ise 16.–17. jaanuaril. Mängud
toimuvad nii Jüri kui ka Peetri spordihoonetes. Info ja ajakava leiate www.basket.ee või

alates jaanuari algusest Jüri spordihoonest.
KK Rae Koss mehed osalevad sel hooajal
Harjumaa korvpallimeistrivõistlustel. Esimesest viiest mängust on saadud ka viis võitu.
Väikseim võit seni on olnud 18-punktiline ja
see saavutati võistkonna Kiili Autoveod üle.
Kõige suurem võit saavutati Ääsmäel, kus
kohalikku korvpalliklubi võideti tulemusega
133:27! Suureskooriline võit saadi ka kohaliku konkurendi, eelmise aasta Harju liiga
võitja, RSK (rahvaspordiklubi) Rae üle. RSK
Rae purustati seisuga 85:45! Suurepärase hooaja alguse juures on kõige rõõmustavam veel
see, et esimene KK Rae Koss kasvandik Siim
Viigand (16 a) on Harjumaa meistrivõistlustel meeste võistkonna eest mänginud kõigis
neljas kohtumises ja tublisti kohanemas n-ö
meeste mänguga. Järgmisel hooajal soovib
KK Rae Koss veel oma kasvandikke meeste
võistkonnaga liita. Selleks peavad noored aga
tublisti tööd tegema ja vaeva nägema.
Korvpalliklubi Rae Koss soovib kõikidele
spordisõpradele kauneid jõule ja head aasta
lõppu!
Henri Ausmaa
KK Rae Koss
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PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
1. novembril abistati Vaidas VanaTartu maanteel kiirabi.
2. novembril likvideeriti Jüris Väljaku tänaval õlireostus.
10. novembril toimus Tallinna ringteel Karla külas autoavarii.
12. novembril abistati Jüris kiirabi.
12. novembril likvideeriti Rae külas
gaasileke.
15. novembril toimus Vaskjala külas
põleng.
17. novembril toimus Tallinna ringteel Kurna külas autoavarii.
20. novembril toimus Lagedil SahaLoo teel põleng.
24. novembril kustutati Vaidas põlev
auto.

POLITSEITEATED
13. novembril varastati Rae vallas
Lehmja külas asuvalt eraterritooriumilt ehitusmaterjale. Varaline kahju
on 49 000 krooni.
13. novembril varastati Rae vallas
Jüri alevikus asuvast kontoriruumist
sülearvuti. Varaline kahju on 2 000
krooni.
16. novembril varastati Rae vallas
Peetri külas asuvalt ehitusobjektilt
kaks kütteseadet. Varaline kahju on
selgitamisel.
18. novembril varastati Rae vallas
Lehmja külas asuvast kinnisest hoovist kaheksa haagise varuratast koos
velgedega. Varaline kahju on 99 000
krooni.
28. novembril varastati Rae vallas
Jüri alevikus asuvast korterist kaks
mobiiltelefoni. Varaline kahju on
2 000 krooni.

Ilusalong Muskuslill on
laupäeviti avatud 10-17,
mitte 10-20, nagu
ekslikult novembrikuu
lehest lugeda võis.
Vabandust!

TURVALISUS
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Päästeteenistuse jõulusoovid
Jõuluaeg toob ellu ootusärevust, kauneid
hetki ja palju rõõmu. Ollakse koos lähedaste,
sõprade ja meeldivate inimestega. Kaminas
praksuv tuli teeb olemise mõnusaks, vilkuv
küünlaleek lisab hubasust. On rahulik aeg,
mille jätkumist soovib igaüks.

Et jõulurõõm jääks kestma, tuletab
päästeteenistus meelde:

* et lahtist tuld ei jäeta iseenda hooleks: kaminast välja lennanud söetükist võib võtta tuld
põrand või vaip;
* et küünlad asetatakse tulekindlale alusele
ja eemale kergesti süttivatest esemetest: valveta küünlaleek võib süüdata nii kardina kui
küünlajalga ümbritseva kaunistuse;
* et küünalt ei asetata plastmaterjalile: alus
kuumeneb, sulab näiteks läbi teleri korpuse ja
süütab selle;
* et kaalutaks, kas kasutada kuuse kaunistamisel elava tulega küünlaid: puu okkad ja
oksad võtavad kiiresti leegi külge;
* et talvekorterist väljavõetud elektriliste
jõulukaunistuste juhtmed vajavad kontrolli;
* et õues maja kaunistamiseks kasutatakse
vaid välitingimustesse mõeldud elektriküünlaid;
* et ahju ja kaminat köetakse mõõdukalt
ning vastavalt küttekolde kuumataluvusele:
üleköetud liigtuline ahi, soojamüür või korsten
pole harv tulekahju põhjustaja;
* et kõik kasutatavad elektriseadmed ja
elektrijuhtmed peavad olema korras;
* et vooluvõrk ei talu ülekoormust – jälgi, et
töös ei oleks korraga liiga palju seadmeid;
* et jõulurooga ei jäeta üksi pliidile valmima
ega praadi ahju;
* et süttinud rasva või õli ei kustutata veega
– leek summutatakse tulekustutusteki või käepäraste vahenditega, nagu näiteks potikaas või
vaip;
* et pärast suitsetamist tuleb sigaret hoolikalt kustutada;
* et voodi pole suitsetamiskoht;
* et alati tuleb reageerida ja kontrollida, kui
on tunda imelikku lõhna, kui elektrijuhtmed on
kuumad, kui ahi praksub jms;
* et viimane kustutab tule! Küünlad, kami-

nad ja teised lahtise tule allikad on kustutatud,
kui lahkutakse kodust või minnakse magama;
* et kõik peavad teadma, kus asub majas tulekustutustekk ja tulekustuti ning oskama neid
kasutada;
* et ainult igaüks ise saab muuta enda ning
lähedaste jõulud turvaliseks, kui järgib ohutu
käitumise reegleid ja ei lase peomeeleolul tähelepanu hajutada.
Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja
sõpradele. Näitamaks, et te neist tõesti hoolite,
kinkige neile suitsuandur, tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis korstnapühkija külaskäik
– see toob alati õnne.
Aastavahetuse lähenedes tuletab päästeteenistus meelde, et rõõmu ja meelelahutust pakkuva ilutulestiku tegemine eeldab tähelepanelikkust ja ettevaatlikkust.
Kõige sagedamini põhjustavad aastavahetusel tuleõnnetuse ilutulestiku raketid, mis hoonesse või rõdule lennates tekitavad tulekahju
või vigastavad inimest.
Loe alati läbi ilutulestikuga kaasas olev kasutusjuhend. Paigalda ja süüta rakett vastavalt
sellele.

Meeles peab pidama:

Kui soovid uut aastat õues tervitada, varu
väljumiseks aega ja ära kiirusta, kustuta põlevad küünlad ja võta kaasa võtmed: hädaabinumber 112 saab pärast aastavahetust hulga
kõnesid pidulistelt abipalvega päästjad appi
saata lukus ust avama.
Vali ilutulestiku tegemiseks ohutu koht ja
kaugus hoonetest.
Kinnita ja toesta ilutulestik korralikult.
Veendu, et raketid lendaksid otse üles.
Süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel
kiiresti eemaldub. Teised on ohutus kauguses.
Veendu, et kukkunud rakett ei põhjusta põlengut.
Ilutulestik ei ole lapse mänguasi.
Sinu lõhutud pudeli killud ei too õnne, vaid
õnnetust!
Päästeteenistus soovib kõigile rahulikku
ja ohutut jõuluaega ning mõnusat aastavahetust!
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Uus lemmiklooma- ja
kalastustarvete kauplus

Konsumi Kaubanduskeskuses

Delta kauplus

- lemmikloomad, lemmiklinnud
- lemmikloomatarbed, toit
- kalastustarbed: kärbsetõugud, ööussid,
vihmaussid
E–R 10.00–19.00
L–P 10.00–17.00
Tel. 5818 9998

Konsumi kaubanduskeskus, Aruküla tee 29
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LUMEKORISTUS JA
LIBEDATÕRJE 24h
• Haljastustööd
• Niitmine ja trimmerdamine alates 0,25 kr/m² kord
• Haljasalade, tiikide ja teede projekteerimine
ning rajamine
• Haljasalade ja teede korrashoid aasta ringi
• Piirdeaedade ehitus ja parandus
• Kopatööd
• Konteiner- ja kallurveod ning konteinerite rent
• Kasvuhoonete müük ja paigaldus
• Mahutite ja imbväljakute müük ning paigaldus
• Kojamehe- ja koristajateenused
(täislahendused nt: ühistutele, logistikakeskustele)

www.rkmteam.ee info@rkmteam.ee
GSM 5558 3483
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Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.
Müügil jõulukuused.
Palju erinevaid soodustusi!
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?
Vana-Tartu mnt 20, Järveküla,
Rae vald.
Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L
10.00–16.00
Tel 666 011

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614
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• GRANIITKIVI MÜÜK
NING PAIGALDUS
• TÄNAVAKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• ÄÄREKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• HALJASTUS
• TEE-EHITUS
• TRANSPORTTEENUSED
(väikekaubikuga)
• ÜLDEHITUSTÖÖD
www.tuurmaa.ee
Tel. 5811 8322
tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

Haara Kahvlist!
Kõht koriseb? Vajad kosutust?
Hommikul, lõunal, õhtul...
Pubi Kahvel pakub Sulle ergutava
kohvi ja hommikusöögi, teeb parima
lõunapakkumise, katab soliidse õhtueine.

Kahvli praad (päevapakkumised)
alates 45.- kroonist.
Korraldame Sinu sündmuse,
pakume catering-teenust ja
ettetellimisel katame Sinu peolaua.

Küsi ka meie kliendikaarti!
Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald
Oleme avatud
E-N 10-19, R 10-22,
L 11-22, P 12-18
tel. 623 2766,
e-post: info@pubikahvel.ee

Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Varuosade müük ja
vahetus, rehvihotell.
Busside ja
kaubikute rent.
Loo Autokeskus OÜ
Killustiku 8
Lagedi 75303, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel. 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

Soome ja Eesti digitaal-TV
(Zoom-TV) antennide paigaldus
ja müük, digiboxide häälestus,
SAT-TV paigaldus, digi-TV
vastuvõtuks antennisüsteemi
ümberseadistamine ühistutes,
eramutes, suvilates, TV-signaali
mõõtmine. Digibokside müük ja
häälestus. Garantii.
Tellimine ja info tel 510 8742.
Kogemustega
antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.

Müüa:

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

Vaata kuumaksuta Eesti telekanaleid!
Digiboksi toome Sulle koju TASUTA
või külasta
kauplust Kadaka tee 1 Tallinnas.
Digibokside hinnad algavad 1150.Soovi korral seadmete paigaldus ja häälestus.

Tellimine ja lisainfo tel. 650 7470

www.audiocity.ee
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Ostan metsa ja metsamaad.
Tel 5675 4120.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. www.nagusul.ee. Tel 522 1151.

Detsembrikuu
sünnipäevalapsed
ELFRIEDE TAMMEKIVI 92
ADAMILLA MIKK		
92
ALEKSANDER LISKE
87
LINDA JÕELA		
86
ELMAR PEETERSON
86
MEERI VOOREMÄE
85
VOLDEMAR PROMANN 85
HILDA GRUNŠTEINS
84
ELMAR NIINEPUU		
84
LINDA EESSALU		
83
JELIZAVETA IVANOVA 83
VEERA KARPA		
82
MARIA MOSTOVAYA
81
MARIE LISKE		
81
LEIDA TOOMSALU		
81
SVEN-ALLAN SAGRIS
81
ELMAR-VOLDEMAR
		
MOKS 81
VAIKE-IRENE SILLER
80
ASTA KUKEBAL		
80
VALENTINA
FURMANJUK 75
VILMA PLESS		
70
VIIVE TAAL			
70
RITA PORTUNOVA		
70
VIIVI KURVITS		
70
ASTA KRUUS			
70
FEDOR EGOROV		
70
VIIVE TIHAMETS		
65
LIA EVART			
65
HILLA LOO			
65
AINO VIINAMÄGI		
65
SILVI ŠMIDT			
65
MATI NAHKUR		
65
LARRY DEAN MININGER 65

Ostame soodsalt 20- või 40-jalase
merekonteineri. Transport meie poolt.
Tel 5554 4544, info@oritix.ee
Ostame Teie seisma jäänud, töötava
või mittetöötava, käibemaksu või mitte
käibemaksu kohuslase firma. Info,
konsultatsioonid ja vormistamine meie
poolt tel 5554 4544.
Soovin osta põllumaad Assaku
piirkonnas. Tel 5825 4824.
Firma teeb kõiki puidutöid. Trepid
jõuluhinnaga. Sirge trepp 2,5 m alates
6000 krooni. Tel 564 1926.
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki
ja paberipuud. Abistan paberite
vormistamisel ja raietöödel. Oma
transport. Tel 5663 6076.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075.

KUULUTUSED
Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40,
50 cm), brikett, koos koju toomisega.
Tel 501 8594.

Pottsepatööd. Ahjude, pliitide,
kaminate, soemüüride ehitus ja remont.
Uste vahetus, tõmbeprobleemid,
konsultatsioon. Tel 515 0555.

Teostame heki ja võsa lõikust, puude
raiet, muruniitmist ja teisi haljastusega
seotud töid. Tel 5563 7666.

Teeme erinevaid üldehitustöid –
vundamendid, seinad ja katused.
Tel 501 3305.

Müüa saetud küttepinnud hinnaga
280 kr/rm koos kohaletoomisega
Harjumaal. Info ja tellimine 5346 6680
või www.hirvlisaeveski.ee

MÄLESTAME

Müüa soodsad Mitsubishi soojuspumbad.
Liisi järelmaksuga pump koju 3000 kr
sissemaksuga. Jõulude ajal loosime
õnnelikule raha tagasi. Garantii 2 a.
Info www.homeair.ee, tel 5648 3222.
Anda üürile 2-toaline möbleeritud korter
Jüris Kasemäe tänaval. Üldpind 51 m².
Korterisse võimalik kohe sisse kolida.
Väga hea transpordiühendus linnaga.
Lähedal kool, lasteaed, spordihoone ja
kaubanduskeskus. Üür 3000.- kuus +
kommunaalkulud.
Helista ja küsi lisa tel 511 2335.
Teen rõivaste pisiparandusi.
Tel 5345 2848.
Aktiivne ja tegus 46-aastane naine otsib
tööd (osalise ajaga) õpingute kõrvale.
Võib pakkuda ka kodu või kontori
koristamist. Tel 510 7588.

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Otsin tööd kojamehena, koristajana,
valvurina, autopesijana või lapsehoidjana.
Tel 5336 4992.

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

Südamlik kaastunne
Sulev Hermastele
surma puhul.

isa

Eesti Keskerakonna Rae osakond
Rae vallavalitsuses
novembrikuus
registreeritud surmad:

Toomas Randoja
Olga Laane

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.

28 • RAE SÕNUMID

detsember 2009

KUULUTUSED

JÕULUAEG
2009/2010
Jüri kirikus:

Pühapäev, 20. detsember
12.00 IV advendi- ja leeripüha jumalateenistus armulauaga. Muusikaga teenib Kiili Koor
Teisipäev, 22. detsember
19.00 kontsert “Jõulumüsteerium”, esitavad Kiili gümnaasiumi lauljad ja näitlejad
Kolmapäev, 23. detsember
10.00 Jüri gümnaasiumi jõulujumalateenistus, kaasa
teenib Jüri gümnaasiumi lastekoor
Neljapäev, 24. detsember
16.00 jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenivad Jüri
gümnaasiumi lastekoor ja Jüri Perekoor
18.00 jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib Inglise
Kolledži ansambel “The FEWS”
Reede, 25. detsember
12.00 I jõulupüha jumalateenistus, muusikaga teenivad
kaasa pühapäevakooli lapsed
Pühapäev, 27. detsember
12.00 jumalateenistus armulauaga, muusikaga teenib
Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskammekoor
Neljapäev, 31. detsember
18.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Pühapäev, 3. jaanuar
12.00 jumalateenistus armulauaga

Otsid jõulutunnet? Tule Võlumetsa!

www.hansaplant.ee

Jõulutäht

Küünlad

Ostes kaks jõulutähte,
saad ühe neist TASUTA!

Ostes kolm küünlat,
saad ühe neist TASUTA!

Minijõulupuu

Käsitöökojad
nädalavahetustel

Ostes kolm minijõulupuud,
saad ühe neist TASUTA!

Omatehtud kingil
tuksub süda sees!

Kiili vald, Harjumaa | tel 673 5565
E-R 10-20 | L-P 10-18

Jürist vaid 5 min
mööda Tallinna ringteed!

