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Rae valla ametlik väljaanne

Kohalik omavalitsus riigieelarve kärbete tõmbetuultes

Selleks kurvaks päevaks on 05.02.2009 ehk 89 aastat ja 3 päeva
pärast seda kui välismaailma poolt lõplikult aktsepteeriti meie noort
riiki on meie tänane valitsus ise otsustanud minna oma rahva vastu,
tehes seda ka Eesti Vabariigi Põhiseaduse sisu ja vaimu eirates.
Miks nimetasin teguviisi araks? On selge, et raskel ajal tuleb
leida kokkuhoiu võimalusi ja kõik peavad seda solidaarselt tegema,
et vältida halvimat ja tuua Eesti kriisist välja. Seetõttu võib saada aru
nendest kärbetest, mis tehti otseselt riigieelarvest ja mis puudutavad
ka omavalitsusi. Nendest põhilisteks on kütuseaktsiisist jagatava teedehoiuks ette nähtud vahendite piiramine 2/3 võrra ja loomulikult
õpetajate palgatõus.
Ka kohalikud omavalitsused on teinud omad 2009. a eelarved konservatiivsed, on arvestatud raske ajaga ja vähem laekuva tulumaksuga ning sisuliselt ettevalmistanud säästueelarved. Meeldetuletuseks - põhiline tuluallikas omavalitsustele on üksikisiku teenistuselt
saadav eraldis. See arvestatakse inimese sissetulekult enne makse ja
kohalikku eelarvesse kantakse 11,93% kõigi meie legaalsetest sissetulekutest. Selle rahaga tuleb rahastada need tegevused, mille riik on
kohalikule omavalitsusele pannud.
Seega teame ja aktsepteerime ju, et kärpida 2009. a defitsiidis riigieelarvet oli vaja. Paraku ei ole mitte kõik valitsuserakonnad olukorra
tõsidusest aru saanud ja hoidsid kärpeläbirääkimistel kinni oma populistlikest valimislubadustest ja seega ei leitud võimalusi vajalikku
ca 8 miljardise kärpe tegemiseks. Sealjuures, tuletan meelde, olid
juba ära võetud õpetajate palga tõus ja 2/3 eelpoolnimetatud teedehoiu rahast, mis puudutavad otseselt kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmist.
Niisiis kui kogu vajalikku siiski kokku ei saadud, siis küpseski
 Seega kui valitsus läks heal ajal teooriale vastupidist teed ja vähendas
tulumaksu, siis sellest omavalitsused ei kannatanud, kannatas riik ise.
Tegelikkuses oleks heal ajal pidanud maks olema kõrgem ja korjatama
reserve ning halval ajal reserve kasutama august välja rabelemisel
 On meil vaja kõrget emapalka, kui sündivale lapsele ei suudeta tagada
ei lasteaia ega kooli kohta, samuti on naljakas investeerida tankidesse ja
lennukitesse, kui inimesed nälgivad. Ilmselt soovitaksegi nendega kaitsta
end oma inimeste vastu?
 Analüütikute hinnangul tuleb aastal 2009 veel üks vähemasti sama suur
kärbe teha

valitsejate peakestes nende arust „ideaalne” plaan – võtame kohalikelt omavalitsustelt ära 7% tulumaksueraldistest ja las siis need
ohmakad ise vaatavad, kust selle raha kokku hoiavad! Seega tõsteti oma saamatuse katteks ära raha omavalitsustele juba seadusega
garanteeritud vahendite vähendamise arvelt.
Kas 7% kärbet tasub virisemist? Esmapilgul ja inimesele, kes ei
tegele kohaliku omavalitsuse korraldamisega vaid soovib lihtsalt mõnusas keskkonnas elada, võib tunduda tõesti, et 7% see on ju olematu
summa, mida siin viriseda ja üle dramatiseerida.
Vaatame siis lähemalt seda 7-set %.
Täna on teada ja kuulda pidevalt, et inimesed lähevad tööandjatega
kokkulepetele ja vähendavad oma töötasusid, seega väheneb reealne
sissetulek igale omavalitsusele ka olemasoleva 11,93% korral, nüüd
aga sai 11,93-st hoobilt 11,09. Jah, ka see ei ütle kõrvalseisjale midagi, ehk tekitas vaid veidi huvi.
Võtame siis Rae valla näite.
Järgneval illustratsioonil toon Rae valla kulude struktuuri perioodil 2006-2009
kulude struktuur 2006-2009
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Veebruar on eestlasele olnud eestluse ja omariikluse mõttes
märgiline kuu juba 91 viimast aastat. Oli ju veebruar (24.02.1918)
just meie iseseisvuse deklareerimise ja iseseisva riigi tekkimise
kuu ning just veebruaris (02.02.1920) jõudis lõpule selle noore
riigi esimene tõsisem tuleproov, mis lõppes meile võiduga ja tipnes Tartu rahuleppega.
Paraku just need kauged ajad on andnud võimaluse täna veel
üks meenutamist vajav päev kirjutada Eesti demokraatia ajalukku, kahjuks sedapuhku vajab märkimist argpükslik tegu, mis ei
jäta Eesti omavalitsustele enam valikuvõimalusi, viib kaugemad
ja väiksemad maaomavalitsused tagasi aastasse 1994 ja annab
nende jätkusuutlikkusele viimase hoobi.
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Süvenemata numbritesse ja vaadates vaid tegevusalade osakaalu,
mis väljendub diagrammil tulpade kõrguses, siis on selgelt näha, et
läbi aastate suurimaks artikliks on kõik see, mis koondub ühise nimetaja „haridus” alla.
(Järg lk 2)
 See on hea näide, et inimene vajab adekvaatsuse säilitamiseks und
ja magamata peaga võivad isegi ettevalmistusega inimesed teha vigu,
rääkimata siis meie valitsusest
 Omavalitsusliitude delegatsiooni ja riigi läbirääkimistel kokkulepitud ja
tulumaksuseaduses 01.01.2009 fikseeritud protsent
 Sealjuures tuleb arvestada, et Rae ei ole hea näide, sest meie
maksumaksjate arv suureneb võrreldes eelmise aastaga ca 500 inimese
ulatuses. Lisaks sellele on meil olnud võimalus heal ajal kõrvale panna ja
selle arvel ka täna veel investeerida
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(Algus lk 1)
Vaatame seda struktuuri 2009. aasta näitel ka protsentuaalse jaotusena:
kulude struktuur tegevusalade lõikes, 2009
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2009. a on suhteliselt konservatiivse maksulaekumise prognoosi
juures meie kuludest 63% seotud haridusega. 7%-ne tulumaksueraldis tähendab Rae valla eelarvesse prognoositud üksikisiku tulumaksust saadava tulu vähenemise ca 10 miljoni krooni võrra. Et teha see
number nö „piltlikumaks”, siis täpselt sama summa ulatuses on planeeritud renoveeritava Lagedi põhikooli renoveerimise maksumus
või see summa on 1/10 Peetri kool-lasteaia ehituskuludest.
Vaadates diagrammil toodud protsente ja eeldades, et kärbe meie
eelarves tuleks teha solidaarselt kõikide tegevuskulude vahel, siis haridusele suunatud vahendid väheneksid 6,3 miljonit.
Mille me siis tegemata jätame? Kas Lagedi kooli, Lagedi spordikeskuse või peatame Peetri kooli rajamise, sest sellele objekti rahastamise kontekstis oleme riigilt juba varem vastu hambaid saanud ja
seda mitte rohkem ega väham kui 13 miljoniga või trügime investeeringutega hambad ristis edasi ja:
• kustutame tänavavalgustuse,
• lõpetame teede hoolduse,
• võtame ära
o erlasteaedade toetuse,
o transporditoetuse õpilastele,
o toetused külade üritustele.
o vms
See on tõesti mõtlemise koht.
Aga see pole veel kõik, mida üks magamata peaga tehtud argpükslik otsus kohalikele omavalitsustele tõi, sealjuures just edukamatele
ja tänaseni võõrvahendeid vähe kasutanutele. Nimelt on seaduse kohaselt piiratud laenu võtmine. See piirang arvestatakse jooksva aasta
tuludelt. Meie tänaste arvestuste kohaselt oleks meil vaja 2009. aasta
investeeringute katteks võtta laenu ca 50 miljonit ja meie oodatavad
tulud seda ka lubasid. Tulude vähenemine 10 miljoni võrra viib alla
ka laenupiiri ja jälle tekib küsimusi, mida jätta tegemata.
Ma ei taha ette kujutadagi, mida teevad väiksemad omavalitsused,
kellel maksumaksjate arv suurenemise asemel väheneb, kellel pole
naabruses suurt tõmbekeskust koos suurema töökohtade valikuga
 Planeeritud kulu 15 miljonit
 Taotlesime poliitilisest lasteaedade programmist vahendeid, meie taotlus
läbis komisjoni ja sai rahastuse kahes etapis – 2008 8 miljonit ja 2009 13
miljonit. See viimane võeti elegantselt juba eelmisel aastal ka tagasi
 Valla- ja linnaeelarveseadus §8. Laenude võtmine (1) Vald ja linn
võivad võtta laenu, kasutada kapitalirenti, emiteerida võlakohustust
tõendavaid väärtpabereid (edaspidi võlakirjad) ja võtta muid võlakohustusi
järgmistel tingimustel:
1) kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ja
emiteeritud võlakirjade ning muude võlakohustuste kogusumma koos
võetava laenu, kapitalirendi, emiteeritavate võlakirjade ja muude rahaliste
kohustustega ei või ületada 60% selleks eelarveaastaks kavandatud
eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad
sihtotstarbelised eraldised;



või kelle territooriumil pole sellist valikut tööandjatest nagu meil
ja kellel mitte mingeid reserve pole, sest Eesti tulumaksusüsteemist
saadavate tulude ja seadusega pandud kohustuste hulga suhe ei ole
võimaldanud neid soetada?
Tuletan veel meelde, et see kärbe ei karista mitte omavalitsust, ei
vallavanemat ega volikogu esimeest ega ka kedagi neile järgnevat.
See kärbe karistab ühemõtteliselt ja ühetaoliselt kõiki neid, kes selles
omavalitsuses elavad ja kes ootavad eelpool loetletud tegevuste korraldamist omavalitsuse poolt ja/või toetuste saamist ühiskassast.
Jah Rae vallal on täna veel võimalik valida, mida jätta tegemata ja mille tegemata jätmine vähem valusalt kätte maksab, aga seda
vaid ühekordselt. Pikemas perspektiivis pole ka Rae vallal helget tulevikku, kui meie „tõsised” ja „haritud” riigimehed veel ühe sellise
allapoole vööd käigu teevad või kui kohaliku omavalitsuse tulubaasi
moodustavad tulumaksueraldised jäävad aastateks niisugusele tasemele.
Toon teema tõsiduse iseloomustamiseks veel ühe näite reaalsest
elust.
• Rae vallas sündis eelmisel aastal 230 last,
• mehaanilise migratsiooni käigus on lisandunud sünniaastaga
2008 veel 50 last.
• Seega on vaja meil saata esimesse klassi aastal 2015-2016 vähemalt10 14 klassitäit lapsi.
• Täna olemasolevate koolide ja lisanduva (?) Peetri kooli ressurss
on maksimaalselt 9 esimest klassi11.
• Seega hiljemalt paari aasta pärast on vaja juurde ehitada veel üks
alg- või põhikool.
Mille eest?
Kokkuvõtte asemel. Nagu näeme – tänase valitsusviletsuse poolt
hetkeolukorra parandamisele suunatud otsus pöörab pea peale kogu
loogika, mis Eesti Vabariigi elu korraldamiseks välja töötatud. Ja kuivõrd see otsus tehti 05.02.2009, siis teengi ettepaneku nimetada see
päev „Eesti regionaalse kokkukukkumise päevaks” või siis „Kiisleri
päevaks”, sest just regionaalminister oleks pidanud oskama analüüsida tehtud kärpe mõju ja sellest johtuvalt oleks pidanud suutma kaitsta
selle meetme mitte rakendamist. Paraku ta ei suutnud ja seega lahendas ta ka hoobilt oma lemmikülesande – regionaalhaldusreformi.
Seda lihtsalt ei ole enam millegi baasilt teha.
Rahulikku Kodumaa sünnipäeva ja kannatust ning lootust, et
meie riigi juhid Toompeal paanika asendaksid prgamaatikaga, et
nad julgeksid küsida nõu oma ala asjatundjatelt ja mõistaksid, et
õppida ei ole kunagi hilja ning õppimine õppijat ei häbista.
Raivo Uukkivi
vallavanem
10 Vähemalt seetõttu, et seitsme aastaga lisandub selle aastakäigu lapsi veel
kui nad koos vanematega siia valda kolivad. Ja mõni aeg see kindlasti veel
inertsist kestab
11 Selle mahuga suudame hakkama saada aastani 2012

Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu teatab:
24. veebruaril 2009. aastal kell 16.00 toimub Jüri
spordihoones Eesti Vabariigi 91. aastapäeva tähistamine
ujumisvõistlusega Jüri Gümnaasium vs. vilistlased
* võistlevad Jüri kooli vilistlased ja Jüri Gümnaasiumi
praegused õpilased ja töötajad
* Auhinnaks rändkarikas!
Üllatused pealtvaatajatele ja osavõtjatele.
OLEN OSA SPORDIST!
* kooli võistkonna komplekteerib spordijuht
* osalev vilistlane registreerib end 20. veebruariks
aadressile: siiri.laid@jyri.edu.ee märksõnaga „ujumisvõistlus“.
Kohtume 24. veebruaril!

info: www.jyri.edu.ee
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Jäätmemajadest
R

ae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määrusega kinnitatud “Rae valla jäätmehoolduseeskiri” punkti nr 84 kohaselt peab korterelamute territooriumil jäätmemahutid paigutama jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse.
Jäätmehoolduseeskirja punkti 87 kohaselt oli määratud üleminekuperioodiks kuni 01.07.2007. Sellest lõpptärminist on möödas üle 1,5 aasta ning paljudel korterelamutel pole jäätmemaja
siiani rajatud. Jaanuarikuus saatis vallavalitsus sellekohased
meeldetuletavad kirjad ka korteriühistutele.
Jäätmemajade rajamise põhieesmärgiks on eelkõige tiheasustusaladel heakorra tagamine. Korrusmajade piirkondades on valupunktiks
just prügikastide ümbrus. Tihti ajavad need üle ning on ümbritsetud
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lendprahist. Jäätmemajad soodustavad prügi sortimist, sest hoone võimaldab hoida erinevaid jäätmekonteinereid ühes kohas. Jäätmemajad
on lukustatavad, mis väldib võõra prügi sattumist konteineritesse.
Samas hoiab eemale ka tahtmatud külalised: loomad, linnud jt soovimatud isikud. Jäätmemaja hoiab meie elukeskkonna puhta, esteetilise
ning turvalisena.
Jäätmemaja peab asuma siledal pinnal, et prügikaste saaks kergesti
liigutada. Selleks võib kasutada olemasolevat asfaltplatsi või valada
betoonalus.
Rae Vallavolikogu kinnitas 21.08.07 määrusega nr 31 “Juhend kortermaja jäätmemaja rajamiseks soovituslikud arhitektuursed üldnõuded”. Juhend asub http://www2.rae.ee/public/Vm61.49844.doc.
Jäätmemajade valmistajaid leiate www.rae.ee keskkonnakaitse rubriigist.

Jäätmemajade plussid:
1. Jäätmemaja vähendab korteriühistute jäätmekäitluse kulusid.
2. Jäätmemaja on lukuga üks (valikul), mis välistab
võõra prügi sattumist Teie konteineritesse.
3. Jäätmemaja saab valida ümbruskonda sobiva
nii suuruse, materjali, disaini kui värvitooni poolest.
4. Jäätmemaja ei ole kulu, see on investeering.
5. Nii on Teie jäätmed sorteeritud, kuna ruumi jätkub kõikidele konteineritüüpidele.
6. Jäätmemaja on tunduvalt ilusam kui lahtiselt vedelevad prügikastid.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

EESTI VABARIIGI 91. AASTAPÄEVA
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Kes soovivad bussitransporti üritusele, palun teavitege 19. veebruariks
tel. 6056759
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Võimalused oma pensioniraha kättesaamiseks
22.10.2008 võttis Riigikogu vastu riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike
peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi
käsitlevate seaduste muutmise seaduse.
Nimetatud seadusega muudeti oluliselt riikliku pensioni maksmise korda alates 1. veebruarist 2009.
Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 lg
1 kohaselt makstakse riikliku pensioni elukohajärgse pensioniameti kaudu iga kuu jooksva kuu eest vastavalt pensionäri soovile kas
pensionäri arveldusarvele Eestis, pensionäri
pensioniametis vormistatud kirjaliku avalduse
või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise
isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse arveldusarvele Eestis, pensionäri kulul posti teel kojukandena või pensionäri kulul pension saaja
arveldusarvele välisriigis.
Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36
lg 5 kohaselt makstakse põhjendatud taotluse
alusel pensioni posti teel kojukandega pensioni
maksja kulul.
Seaduse mõtte kohaselt peab riikliku pensioni saaja määratlema, millisel viisil ta alates
1.veebruarist 2009 pensioni kätte soovib saada.
Juhul, kui pensionär soovib pensioni kandmist tema pangakontole, teatab ta pensioniametile kirjalikult või isiklikult oma arveldusarve numbri, kuhu pension kanda. Selline
pensioni maksmise viis on mugav isikutele,
kellel on võimalik arveldusarvele laekunud
raha pangast või pangaautomaadist kätte saada,

tasuda teenuste ja kaupade eest pangakaardiga
või teostada arveldusi internetipangas jne.
Ka on võimalus kanda pension teise isiku arveldusarvele. Selline variant on sobilik nendele isikutele, kes mingil põhjusel ei saa kasutada
pangateenust ( pank või pangaautomaat on elukohast kaugel või isikul puudub pangakonto).
Avalduse, milles soovite pensioni maksmist
teise isiku pangakontole, saate vormistada
isiklikult pensioniametis isikuttõendava dokumendi ettenäitamisel. Avalduse saate saata
ka pensioniametile posti teel, mis peab sellisel
juhul olema notariaalselt tõestatud. Avalduse
saate tõestada notaribüroodes või linna- ja vallasekretäri juures.
24.12.2008 jõustunud notariaadiseaduse §-i
53 muudatusega võib linna- ja vallasekretär
notari asemel teha järgmisi tõestamistehinguid: dokumendi ärakirja ja väljavõtte kinnitamine, allkirja, sealhulgas allkirjanäidise õiguse
kinnitamine, auto kasutamise volikirja tõestamine, pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja tõestamine, pensioni ja toetuste
teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse
tõestamine.
Juhul, kui isik soovib tõestada avaldust pensioni kandmiseks teise isiku pangakontole,
peab ta isiklikult pöörduma vallasekretäri poole. Avalduse vormistamisel tuleb esitada avaldaja ja isiku, kelle pangakontole soovitakse
pensioni väljamaksmist teostada, isikuttõendavad dokumendid ja pangakonto number, kuhu
pension kantakse. Avalduse vormistamine on

riigilõivuvaba.
Avaldusi on võimalik vormistada vallasekretäri juures Rae vallamajas järgmistel aegadel: esmaspäeviti kell 8.00 kuni 13.00 ja 14.00
kuni 17.00 ning kolmapäeviti kell 14.00 kuni
18.00.
Vastavalt seadusele makstakse pension välja
posti teel kojukandega pensionäri enda kulul.
Sellisel juhul maksab iga kojukanne 60 krooni.
Ka on võimalik pensioni maksta posti teel
kojukandega pensioni maksja, s.o riigi kulul.
Sellisel juhul peab avaldaja esitama sellekohase põhjendatud avalduse elukohajärgsele
pensioniametile. Siinjuures peab märkima,
et posti teel riikliku pensioni kojukannet riigi
kulul saab taotleda sügava puudega töövõimetuspensionär, sügava puudega püsivalt töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saav isik või
vanaduspensioniealine isik tingimusel, et tal
on liikumistakistus, ta elab hajaasustusalal või
talle on pangateenus raskesti kättesaadav.
Oluline on teada, et kui isikud ei ole elukohajärgsele pensioniametile teatanud oma pangakontot, kuhu pension kanda, või avaldust
pensioni kandmiseks teise isiku pangakontole ja seetõttu ei ole võimalik pensionit välja
maksta, peatatakse alates 2009 1. veebruarist
pensioni maksmine. Pension makstakse tagantjärele välja pärast sellekohase avalduse ja
dokumentide esitamist pensioniametile.
Rae Vallavalitsus

AS ELVESO elektrienergia ja võrguteenuse hinnad alates 1. maist 2009. a
Elektrienergia hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 09. jaanuari 2009. a otsusega nr 7.1-5/09-0002.
Võrguteenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 25. veebruari 2008. a otsusega nr 002/08E.
Pakett

Tariif

P1
P2
P2
P3
P3
P3
P4
P4
P4

Põhitariif
Ajatariifi päev
Ajatariifi öö
Ampritasuga ajatariifi päev
Ampritasuga ajatariifi öö
Ampritasu
Küttepaketi päev
Küttepaketi öö
Ampritasu

Pakett

Tariif

P5
P5
P6
P6
P6

Põhitariif
Ampritasu
Ajatariifi päev
Ajatariifi öö
Ampritasu
Reaktiivenergia

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3×63A
Ühik
Elektrienergia
Pakett
km-ta
km-ga
s/kWh
EL1
51,57
60,85
s/kWh
EL2
62,78
74,08
s/kWh
EL2
35,06
41,37
s/kWh
EL3
61,81
72,94
s/kWh
EL3
36,32
42,86
kr/A kuus
EL3
0,00
s/kWh
EL4
31,74
37,45
s/kWh
EL4
10,62
12,53
kr/A kuus
EL4
9,30
10,97

Võrguteenus
Pakett
km-ta
VT1
57.92
VT2
68.58
VT2
39.85
VT3
44.36
VT3
25.37
VT3
4,27
VT4
44.36
VT4
25.37
VT4
4,27

km-ga
68.35
80.92
47.02
52.34
29.94
5,04
52.34
29.94
5,04

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3×63A
Ühik
Elektrienergia
Pakett
km-ta
km-ga
s/kWh
EL5
38,50
45,43
kr/A kuus
EL5
10,00
11,80
s/kWh
EL6
44,50
52,51
s/kWh
EL6
29,67
35,01
kr/A kuus
EL6
10,00
11,80

Võrguteenus
Pakett
km-ta
VT5
40.92
VT5
3,31
VT6
48.45
VT6
28.54
VT6
3,31

km-ga
48.29
3,91
57.17
33.68
3,91

s/kvarh

7,91

9,33
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Omavalitsuste esindajad käisid
Brüsselis teadmisi omandamas
E

uroopa Komisjoni, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti
Linnade Liidu koostööl toimus Brüsselisse koolitusreis,
milles osalesid 25 inimest Eesti omavalitsusliitudest, valdadest
ning linnadest toimus 19–22. jaanuaril.
Rae vallast käis koolitusel end täiendamas vallavanem Raivo Uukkivi.
Programmi raames tutvuti Eesti Üleriigiliste Omavalitsusliitude
esinduse tegevusega Brüsselis ja Euroopa Kohalike ja Regionaalsete
Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tööga. Euroopa Komisjonis toimu-

nud koolitusel anti ülevaade Euroopa Liidu institutsioonide toimimispõhimõtetest ning omavalitsuste võimalustest neid puudutavates otsustes kaasa rääkida. Erinevate peadirektoraatide esindajatega
kohtudes käsitleti mitmeid Eesti omavalitsusi otseselt puudutavaid
valdkondi ja küsimusi, nagu näiteks sotsiaalne kaasamine ja Euroopa
struktuurfondid, uuenenud sotsiaalagenda ja maaelu arengu programmid. Lisaks analüüsiti hetkel eriti aktuaalset Lissaboni strateegiat ja
selle realiseerimist.
EMOLi tegevdirektor Ott Kasuri avaldas arvamust, et mida rohkem Eesti valdade ja linnade ning üleriigiliste liitude esindajad saavad informatsiooni otse
Euroopa Liidu erinevatest institutsioonidest,
seda võimekamad on kohalikud omavalitsused omakorda vahetul suhtlemisel EL tasandil. Koos eelnevaga suudetakse edukamalt
väljendada valla või linna huvisid ja soove, et
oma elanike heaolu suurendada. ELL ja EMOLi ühised koolitusreisid aitavad kaasa ka paremale üksteisemõistmisele ja loovad hea pinnase efektiivselt toimivate otsuste vastuvõtuks
tulevikus - seda suhtlemisel nii omavahel kui
riigiasutustega.
Koolituse käigus kohtusid omavalitsuste
esindajad ka Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase ning Euroopa parlamendi
saadikute Andres Tarandi ja Siiri Oviiriga. Samuti külastati Eesti Vabariigi Alalist Esindust
Euroopa Liidu juures ja Eesti Suursaatkonda
Belgias ja Luksemburgis.

Johannes Tõrsi tööd premeeriti
On Tartu rahu aastapäev. Majad
on lipuehteis. Eks pani ju sündmus
aluse iseseisva Eesti riigi tekkele.
Mälestatakse neid, kes langesid
kodumaa eest. Tunnustatakse neid,
kes tänapäeval töötavad selle nimel,
et noored saaksid õige ülevaate sellest, mis tegelikult toimus, ja et neil
tekiks tahe kaitsta ka edaspidi seda
kivist maalappi. Tunnustuse osaliseks sai ka meie oma Lagedi mees
JOHANNES TÕRS. Meie vallas
teavad kõik, millise hiiglasliku töö
on Johannes Tõrs teinud Lagedi
Vabadusvõitluse muuseumi rajamisel. Seekord pidas tõsist patriooti
meeles IRL. Küll ka Toompea ühel
päeval tervikuna ärkab ja oma tänu
avaldab. Koos Johannesega peeti
meeles veel helilooja Urmas Sisaskit, filoloog Helju Valsi ja ajaloolast
Linnart Mälli.
Muuseumi ansambel Kuldne
Õhtu Päike õnnitleb!
Sven-Allan Sagris

Johannes Tõrsile annab auhinna üle Mart Laar.
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Millist soojapumpa valida?
Eesmärgiga saavutada küttelt säästu ja ökonoomsust on Eestis soojuspumpasid ostetud juba pea 15 aastat. Kuna ei ole olemas sellist objekti,
kuhu soojuspumpa paigaldada ei saa, ja inimesi, kes tahavad säästa, jagub,
on neid paigaldatud eramutesse, kortermajadesse, tööstushoonetesse, poodidesse, sööklatesse ja isegi lautadesse. Nimekiri on väga kirju ja pikk.
Carnot’ protsess
Selleks, et mõista, kuidas tekib soojuspumbaga sääst, peab kõigepealt
alustama soojuspumba tööpõhimõttest.
Soojuspumba tööprotsess toimub tänu termodünaamika teistele seadusele ehk Carnot’ protsessile, mis ütleb, et soojus ei saa iseenesest minna
külmemalt kehalt soojemale. Kui see teistpidi keerata, siis saamegi tulemuseks soojuspumba protsessi.


Tööpõhimõtte joonis

ja hea soojustusega maja puhul võib aluseks võtta 55W/m2, samas aga
“klaasist maja” või viletsa soojustusega maja soojusvajadus m2 -le võib
ulatuda kuni 70W/m2 või rohkemgi.
• Õhk/vesi soojuspumba puhul kaetakse soojuspumbaga 80 - 90% tippsoojuskoormusest.
• Maasoojuspumba puhul aga 70% ulatuses.
• Ülejäänud osa jääb katma kas olemasolev kütteseade või soojuspumba
sees olev elektriküttekeha.
Radiaatori- või põrandaküte
Üheks suureks teguriks soojuspumba säästlikkuse ja ökonoomsuse
juures on kindlasti küttesüsteemi pealevoolu temperatuur ehk kas madalatemperatuurilisem põrandaküte või kõrgetemperatuuriline radiaatoriküte.
Soojuspump on alati ökonoomsem madalamat temperatuuri tehes.
Enamik soojuspumpasid suudab toota tarbevett ainult kompressoriga
või koostöös elektritenniga kuni 65°C. Radiaatoritega on arvestuslik maksimaalne pealevoolu temperatuur 55°C, mis on pikaajalises perspektiivis
kvaliteetse põrandaküttega (35 - 40°C) võrreldes kulukam.
Põrandakütte valimisel tasub kindlasti veenduda selles, et Teile tehakse
põrandakütte projekt. Projekt on vajalik selleks, et kogu põrandakütte süsteem töötaks tasakaalustatult ega tekiks hilisemaid kaebusi.
Radiaatorid võiksid olla soovituslikult madalatemperatuurilised.
Kulude näidistabel
Näidiskulud:
Ruutmeetrid W/m² Tippsoojuskoormus Pealevool
150
55
8,25kW/m2
35°C
kvaliteetse põrandaküttega
150
55
8,25kW/m2
55°C
radiaatoriküttega
* Buderuse maasoojuspump 7kW
* Hoone aastane energiavajadus: 26 070 kWh

Kirjeldus joonise kohta.
• Kogu protsess toimub tänu väga madala keemistemperatuuriga vedelikele ehk jahutusainetele.
• Jahutusained neelavad ümbritseva maa või õhu soojust ja seejärel aurustuvad.
• Spetsiaalne kompressor tihendab neid aure ja suurendab rõhku.
Sel moel temperatuur tõuseb kuni soovitava soojuse tasemeni ja tekib
soojusvoog.
• Aur annab ära saadud soojuse kütteveele ja omandab taas kondenseerudes vedeliku kuju.
• Reduktsiooniklapp vähendab taas rõhku kuni esialgse tasemeni - vedelik jahtub ja ringlus taastub: taas võetakse soojust ja jällegi antakse tagasi kütteseadmetes voolavale veele.
Millest sõltub soojuspumba säästlikkus?
Soojuspumba säästlikkus sõltub üsna palju sellest, kuidas kogu protsess
on omavahel tööle saadud. Vastupidavate materjalide ja komponentide kasutamise ning kvaliteetse komplekteerimise tulemuseks on soojuspumba
pikk eluiga ning kõrge efektiivsus.
Kõige rohkem sõltub tulevikus säästmine kindlasti müüja soojuspumba
õigest dimensioneerimisest, maja sooja- ja tuulepidavusest ning pealevoolutemperatuurist küttele.
Meetod, millega on võimalik dimensioneerida kiirelt soojuspumba
võimsust
Kõige levinum ja kiirem meetod soojuspumba dimensioneerimiseks
on arvutada objekti kütteks vajaminev tippsoojuskoormus ning seejärel
sõltuvalt pumba tüübist arvutada välja objektile sobiv soojuspumba
võimsus.
Köetav pind (m2) x soojusvajadus (W/m2) = tippsoojuskoormus (W)
Soojusvajadus sõltub hinnanguliselt majast: traditsiooniliste akendega

Ruutmeetrid W/m² Tippsoojuskoormus
150
55
8,25kW/m2
kvaliteetse põrandaküttega
150
55
8,25kW/m2
radiaatoriküttega

aastane kulu
7832 EEK
9750 EEK

Pealevool aastane kulu
35°C	11 935 EEK
55°C	14 179 EEK

* Buderuse õhk/vesi soojuspump 9kW
* Hoone aastane energiavajadus: 26 070 kWh
Arvutused on tehtud Buderuse arvutusprogrammiga.
NB! Arvutused on suunda andvad ega pretendeeri absoluutsele tõele.
Soojuspumpade erinevad tüübid:
Õhk/õhk
“Ei ole olemas objekti, kuhu õhk/õhk soojuspumpa paigaldada ei
saa.”
Õhk/õhk soojuspumpa võib kohata väga erinevates kohtades: alustades
suvilatest, korteritest lõpetades poodide ja kontoriruumidega.
Kuna seda tüüpi soojuspumbad ei vaja keerulist ettevalmistust, siis on
nende paigaldus lihtne ja kiire. Vilunud paigaldajal ei tohiks kuluda paigalduseks üle poole päeva.
Selline soojuspump on eelkõige sobilik kortermajadesse, eramutesse
või inimestele, kellel puudub vee baasil küttejaotus. Kuid veeradiaatorite
või põrandakütte olemasoleku puhul oleks mõistlik kaaluda vanale kütteseadmele õhk/vesi soojuspumba lisamist või piisava välispinna olemasolul
kütteseade täielikult välja vahetada maasoojuspumba vastu.
Madal investeering, säästlik soojus, kiire paigaldus – need on tavalised
põhjused, miks ostetakse õhk/õhk soojuspump.
Kahjuks on võimatu rääkida õhk/õhk soojuspumba täpsest säästlikkusest, sest objekte on väga erinevaid ja pigem toob ta leevendust kui meeletut säästu.
Õhk/vesi
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“Mugav paigaldus, universaalsus ja lihtsus - iseloomustavad õhk/vesi
soojuspumpa”
Renoveeritavale objektile ideaalne kütteseade. Seda tänu sellele, et on
kergelt ühendatav olemasoleva süsteemiga. Kuna soojuspumba väljund
võimsused on erinevatel tootjatel väga erinevad on võimalik õhk/vesi
soojuspumpa paigaldada eramutele, kortermajadele, tööstushoonetele, ladudele jne, need on ainult mõned näited...
Kui eesmärk on kütta õhk/vesi soojuspumbaga, siis on kindlasti paigaldamise üheks eelduseks vee baasil küttejaotuse olemasolu. Seda ei ole vaja
juhul, kui soojuspumpa on plaanis kasutada tarbevee soojendamiseks.
Võrreldes maasoojuspumbaga on põhierinevus selles, et paigalduseks ei
ole vaja maad üles kaevata ja soovitud säästu saab ka väiksema krundiga
kliendile pakkuda. Samal põhjusel eelistatakse õhk/vesi soojuspumpasid maasoojuspumpadele suurtel objektidel, kus maakollektori paigaldus
nõuab rohkem vaba välispinda, kui võimalik on, või puudub luba puuraugu puurimiseks. Kuna õhk/vesi soojuspumbaga jääb ära maakollektori
paigaldus, siis on ka investeering selle võrra odavam.
Õhk/vesi on üks säästlikumatest soojuspumba liikidest. Orienteeruvalt
on võimalik olemasolevad küttekulud õhk/vesi soojuspumbaga 50% ulatuses vähendada. Kuna soojus eraldatakse välisõhust, siis on selle soojuspumba küttekulud ilmselgelt seotud välistemperatuuriga. Kasutegur
hakkab langema -15°C välistemperatuuri juures ja sellisel juhul võetakse
kasutusse alternatiivne küttekeha. Alternatiivseks kütteks võib olla elektrikassett, gaasi-, puidu-, õlikatel või isegi keskküte.
Maasoojus
“Maasoojuspumbaga on Teile garanteeritud kindel sääst ja efektiivsus
iga ilmaga!”
Maasoojuspump on vaieldamatult sama tuntud kui õhk/vesi soojuspump. Enamasti on sobilik eramutesse või hoonetesse, mida ümbritseb
palju vaba pinnast. Kui õhk/vesi soojuspump on ideaalne renoveeritavasse
hoonesse, siis maasoojuspumba puhul on eelistatud siiski uusehitised, kus
puudub kütteseade ja haljastus on veel korrastamata.
Maasoojuspump ammutab soojusenergia pinnasest, olgu siis selle kogujaks maatoru, kompakt- või spiraalkollektor. Samuti on võimalus eraldada
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energiat järvest, jõest või puuraugust. Seda tüüpi soojuspump on sobilik
kõigile, kellel puudub kütteseade või kes soovib täielikult vanast kütteseadmest vabaneda ja kellel on vaba maad maakollektori mahutamiseks
või luba puuraugu puurimiseks.
Ammutades maast 2/3 vajaminevast energiahulgast ja kasutades selleks
1/3 elektrienergiat, võib lugeda maasoojuspumpa vägagi säästlikuks seadmeks.
Maakontuur
Maakontuuri pikkus peab kokkuvõttes tagama hoone jaoks vajamineva
energiahulga kättesaadavuse pinnasest soovitatavalt 70% ulatuses. Kuna
energiat ammutatakse pinnasest, siis ei tohi unustada pinnasetüüpi.
Kõige soodsamaks pinnaseks on niiske pinnas, sest soojusülekanne toimub seda tüüpi pinnases kordades kergemini kui kuivas ja liivases pinnases. Mida niiskem on pinnas, seda lühem on maakollektori toru ja vastupidi: mida kuivem pinnas, seda pikem peab olema maatoru, et ammutada
vajaminev energiahulk maapinnast.
Paigalduse/häälestuse osatähtsus
Kuna tegu on ikkagi tavatarbija jaoks suhteliselt keerulise aparaadiga ja
tipptehnoloogiaga, on väga oluline soojuspumba laitmatu töö igasuguses
olukorras, sellest oleneb ka soojuspumba toodetav sääst kliendile. Kui soojuspump on paigaldatud ebapädevate ja ametlikku litsentsi mitteomavate
isikute poolt, siis võib olla üsnagi tõenäoline ebakorrektne tööprotsess, mis
suure tõenäosusega toodab kliendile üsna suurt kulu. Kindlasti kontrollige
müüja käest ka hooldusteenust pakkumise võimalust ning kui sama firma
seda ei paku, siis võiks uurida, kust seda saab ja kes seda pakub. Hea soovitus on sõlmida leping firmaga, kellel on ka tehniline tugi, teeninduspunkt
ja tugev referents.
Kliendi järelteenindus
Kuna üldiselt on tegu täisautomaatse süsteemiga, võib tavaolukorras
klient väga lihtsalt unustada ka lihtsamad hooldused, sest soojuspumba
mugav küte ei vaja tihedat hooldust, mille tulemusena kipub kliendipoolne
hooldus lihtsalt ununema. Kindlasti oleks hea lasta spetsialistil paar korda
aastas kogu süsteem üle vaadata: kevadel, kui
kütteperiood lõppeb, ja sügisel, kui kütteperiood algab, et tagada küttesüsteemi laitmatu
töö ja pikk eluiga.
Siim Villido

Austatud Põhja-Harju Koostöökogu liige!
Käesolevaga teatan, et 17. veebruaril 2009. a toimub
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu erakorraline üldkoosolek!
Koht: Loo Kultuurikeskus, Loo alevik, Jõelähtme vald.
Aeg: 17. veebruar 2009, algus kell 13, kestusega orient. kuni kella 17.
Päevakava
1. Arengustrateegia väljatöötamise täpsustatud eelarve läbivaatamine ja kinnitamine.
2. Põhikirja muudatustest.
3. 2009.a. sisseastumis- ja liikmemaksudest.
4. Valdade toetustest ja laenuvõtmisest.
Üldkoosoleku info on üleval ka meie kodulehel www.leaderph.eu
Üldkoosolekule järneb pärast väikest vaheaega seminar-koolitus kõikidele koostöökogu liikmetele ja meie tegevusest huvitatutele.
Koostöökogu liikmetel on üldkoosolekust osavõtt kohustuslik.
Koolitusest osavõtt on kohustuslik kõigile teemarühmadesse regitreerituile.
Juhatus

Kolmapäeval 18. veebruaril
kell 10.00 - 18.00

Tasuta konsultatsioon
ja säästuarvutused
Buderuse maaletooja ruumides
Kesk - Tee 10, Jüri alevik,
Rae vald
Võimalus tutvuda töötavate
näidistega.

Kell 18.00

Soojuspumba
teemaline loeng.

Oodatud on kõik huvilised.
Täpsem info ja registreerimine:
Telefonil: 667 9300
E-mail: info@maakyte.ee
Web: www.maakyte.ee
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Teatab
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Karla küla Tallinna ringtee ja Kalmari tee vaheline ala
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. detsembri 2008 otsusega nr 482
eesmärgiga rajada alale tööstuspark, moodustada uued krundid ja muuta
nende maakasutuse sihtotstarvet, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude
ja tehnovõrkudega
• Peetri küla Läike tee T3, 18, 20, 20a, 22, 26 kinnistute ja Vägeva tee T5 kinnistute ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 23. detsembri 2008 korraldusega nr 1547
eesmärgiga muuta kruntide piire ja osaliselt sihtotstarvet, määrata uutele
kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsud
• Aaviku küla Tamme kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2009 otsusega nr 487 eesmärgiga jagada olemasoleva elamuga maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa krundiks, määrates kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimused
• Kopli küla Lagedi lasteaia maa-ala ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. veebruari 2009 otsusega nr 108 eesmärgiga muuta 10. detsember 2002 Rae Vallavolikogu otsusega nr 17
kehtestatud Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani pereelamute grupi detailplaneeringut Kooli tn 23, Kaare tn 39, Kaare tn 41, Kaare tn 43 ja Kaare tn 45
kruntide osas, moodustada neist üks ühiskondlike ehitiste maa lasteaia ja
üks üldmaa lastemänguväljaku rajamiseks

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
• Lehmja küla Platsi kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2009 otsusega nr 489
Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu on ette nähtud jagada kaheks:
äri- ja tootmismaa krundiks tootmishoone püstitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks Põrguvälja tee laiendamiseks
• Rae küla Ranna kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2009 otsusega nr 490
Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule nähakse ette 29 elamukrunti
21 ühepereelamu ja 8 ridaelamu püstitamiseks, 6 tootmismaa krunti 4 laoja tootmishoone ja 2 alajaama püstitamiseks, 1 üldmaa krunt ja 5 transpordimaa krunti juurdepääsude lahendamiseks ja Järveküla-Jüri maantee
laienduseks.

järgmise detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamisest:
• Karla küla Mätliku I ja Jüri tee 14 kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 24. augusti 2005 otsusega nr 455 elamukvartali planeerimise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsus tunnistati kehtetuks Rae Vallavolikogu 09. detsembri 2008 otsusega nr 478.
Planeering ei läbinud eskiisi menetlemise etappi.
• Karla küla Hirdasauna maatüki II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. juuni 2004 otsusega nr 259 elamukvartali planeerimise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsus tunnistati kehtetuks Rae Vallavolikogu 09. detsembri 2008 otsusega nr 479.
Planeering ei läbinud eskiisi menetlemise etappi.
• Karla küla Kasemetsa kinnistu maatüki II ja lähiala (katastriüksus Kõpsu-Hansu 2) detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 16. jaanuari 2007 otsusega nr 218 ela-
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mukvartali planeerimise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsus
tunnistati kehtetuks Rae Vallavolikogu 09. detsembri 2008 otsusega nr
480. Planeering ei läbinud eskiisi menetlemise etappi.
• Karla küla Kuusepajusauna ja Ületeesauna kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004 otsusega nr 206 elamukvartali planeerimise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsus
tunnistati kehtetuks Rae Vallavolikogu 09. detsembri 2008 otsusega nr
481. Planeering ei läbinud eskiisi menetlemise etappi.
• Peetri küla Kaasiku-II kinnistu II maatüki detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 12. veebruari 2002 korraldusega nr 128
Detailplaneeringu algatamise otsus tunnistati kehtetuks Rae Vallavalitsuse 16. detsembri 2008 korraldusega nr 1507. Planeering ei läbinud
eskiisi menetlemise etappi.

järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust
25.02.2009 – 11.03.2009 Rae Vallavalitsuse Maa-ametis:
• Jüri aleviku Suve tn 11 kinnistu detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 03. veebruari 2009 korraldusega nr
109.
Planeeringu eesmärk on jagada ühepereelamuga elamumaa kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks teise ühepereelamu ehitamiseks,
ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks Võsa tänava maa-ala korrigeerimiseks.
• Vaskjala küla Ujula tn 1 kinnistu detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 03. veebruari 2009 korraldusega nr 111.
Planeeringu eesmärk on jagada kinnistu neljaks krundiks: 3-ks elamumaa
sihtotstarbega ja 1-ks sotsiaalmaa sihtotstarbega krundiks Pirita-Ülemiste
kanali äärde ökoloogiliselt olulise haljasvööndi tagamiseks.

Järgmiste detailplaneeringute avalikustamise tulemustest:
• Pajupea küla Reinholdi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Planeering oli avalikul väljapanekul 29.12.2008 – 12.01.2009 Rae
Vallavalitsuse Maa-ametis. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine
elamumaa sihtotstarbega kruntideks ühepereelamute rajamise eesmärgil.
Avalikustamisel esitati ühe kodaniku poolt vastuväide elektriühenduse lahenduse kohta.
Samas teatame, et planeeringu avalik arutelu toimub 19.02.2009 kl.
15.00 Rae Vallavalitsuse istungite saalis Aruküla tee 9, Jüri alevik.
• Peetri küla Allika II ja Viskaripõllu kinnistute ning lähiala detailplaneering
Planeering oli avalikul väljapanekul 29.12.2008 – 12.01.2009 Rae Vallavalitsuse Maa-ametis. Planeeringu eesmärk on Tallinn – Tartu maantee
äärsele alale ärimaa sihtotstarbega kruntide planeerimine jätkates juba
kehtivate detailplaneeringutega planeeritut ning ülejäänud alale kahekorruseliste korterelamute planeerimine mänguväljakute ning kõrghaljastusega. Avalikustamisel esitati planeeringuala juurdepääsutee omanike poolt
vastuväited tee kasutamise kohta.
Samas teatame, et planeeringu avalik arutelu toimub 19.02.2009 kl.
16.00 Rae Vallavalitsuse istungite saalis Aruküla tee 9, Jüri alevik.
• Patika küla Keldrimäe, Põllu ja Hiio 2 kinnistute ja lähiala
detailplaneering
Planeering oli avalikul väljapanekul 29.12.2008 – 12.01.2009 Rae Vallavalitsuse Maa-ametis. Planeeringu eesmärk on Tallinn-Tartu maantee
ja Vana-Tartu maantee vahelisele alale ehitusõigusega äri-ja tootmismaa
kruntide ning olemasolevatele elamutele elamumaa kruntide planeerimine. Avalikustamisel vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
• Aruvalla küla Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneering
Planeering oli avalikul väljapanekul 29.12.2008 – 12.01.2009 Rae Vallavalitsuse Maa-ametis. Planeeringu eesmärk on MTÜ Lilleoru territooriumil oleva koolitus- ja elukeskkonna laiendamine ning ehitusõiguse määramine. Ette on nähtud keskusehoone, koolitusega haakuvaid väikehooneid
ja rajatisi. Samuti on määratud ehitusõigus ühele pereelamule. Avalikustamisel vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
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Majandustegevuse register ootab
ettevõtjaid kuni 15. aprillini
registreeringu õigsust kinnitama

Kõik ettevõtjad, kes tegutsevad Rae valla territooriumil ning kellel
on vormistatud registreering majandustegevuse registris (MTR), peavad igal aastal enne 15. aprilli täitma registreeringu õigsuse kinnitamise taotluse vormi ja esitama selle vallavalitsusele. Ettevõtjal on võimalus esitada taotlus X-tee ettevõtjaportaali (äriregistris registreeritud
ettevõtja) või kodanikuportaali (füüsiline isik) kaudu.
Vallavalitsusele saab esitada taotlused kaubanduse valdkonnas (jaeja hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine, majutusteenus).
Juhul, kui ettevõtja jätab registreeringu õigsuse 15. aprilliks kinnitamata, register 1. maist 2008 peatab ning 1. novembrist 2008 automaatselt kustutab registreeringud ning see ettevõte ei tohi edasi tegutseda.
Registreeringuandmed, taotluste vormid ning tegutsemisjuhendid
on avaldatud majandustegevuse registri veebilehel: http://mtr.mkm.ee.
Küsimuste tekkimise korral palun pöörduda vallavalitsuse registripidaja poole telefonil 605 6756.

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 27. jaanuar 2009 nr 05

Rae Hooldekodu toidupäeva maksumuse kinnitamine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõikest 3 ja Rae Vallavolikogu 17. detsembri 2008 määrusega nr 106
kinnitatud Rae valla 2009.a. eelarvest, Rae Vallavalitsus määrab.
§ 1 Kinnitada alates 01. veebruarist 2009 Rae Hooldekodu toidupäeva maksumuseks ühe isiku kohta 40 krooni, sellest hommikusöögi maksumus 13 krooni lõuna maksumus 14 krooni ja õhtusöögi maksumus 13 krooni.
§ 2 Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae
Sõnumid.
§ 3 Käesolev määrus jõustub 31. jaanuaril 2009.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Sootundlikkus hariduses
E

elmise aasta juunikuus sai Jüri Gümnaasiumis alguse Harjumaa koolidele
suunatud projekt soolise võrdõiguslikkuse
printsiibist lähtumiseks koolitöös. Projekti finantseerijaks oli Avatud Eesti Fond ja
Sotsiaalministeerium
võrdõiguslikkuse
programmi „Lasteaiast ülikoolini – sootundlikkus hariduses“ raames, projekti
teostajaks MTÜ AHA Keskus.
“Sootundlikkus hariduses” programmi ja
Harjumaa õpetajate projekti eesmärkideks on
pöörata tähelepanu õpetuse ja kasvatuse mõjule
soorollide kujundamises ning poisse ja tüdrukuid võrdselt väärtustava lasteaia, kooli ja huvitegevuse arendamisele. Sellega seoses anda
osalejatele teadmisi sooaspektist hariduses.
Kui juunikuu kokkusaamine hõlmas kogemustele toetuvaid arutelusid ja teooriast lähtuvaid loenguid, siis vastukaaluks pakkus septembri lõpus toimunud õppereis Rootsi küllaga
sealsete kolleegide praktilisi kogemusi.
Mõningaid killukesi allakirjutanu ülestähendustest.
Kogu Rootsi haridussüsteem on orienteeritud
võrdsusele. Sooline võrdõiguslikkus on üks osa
õppekavas: kool peab sihipäraselt edendama
meeste ja naiste võrdseid võimalusi. Sellest tulenevalt suunatakse õpilasi välja arendama oma
võimeid, sõltumata sellest, kummast soost nad
on.
Eesmärgi püstitamise ja teemaga tegelemise
vajalikkusest annavad märku koolisüsteemis
esinevad eelhoiakud, mis on fikseeritud alljärgnevalt:
• tüdrukutel on kõrgemad hinded kõikides
õppeainetes (20 aastat tagasi oli Rootsis olukord teine: poistel olid tüdrukutest kõrgemad
tulemused reaalainetes);
• 65% üliõpilastest on naised;
• 2/3 bakalaureuse ja magistri kraadi omanikest on naised;
• 45% doktorikraadidest omistatakse naistele (muutus siin väga kiire: 20 – 25 aastat tagasi
olid enamuses mehed).

Igal tulemusel on eeldused, mis selle tulemuseni on viinud. Rootsis on õpetajad täheldanud,
et õppekava elluviimine eeldab õpilase iseseisvust ja aktiivsust – see on aga psühholoogide
sõnul naiste käitumiskultuuri tunnuseks.
Et tagada võrdsus arenguks ja tulemusteks,
piisab Rootsi õpetajate väitel esmapilgul tähtsusetutest pisiasjadest, samas on oluline järjepidevus. Väidetavalt kipub õpetaja poistega
suheldes jagama pigem korraldusi (sealhulgas
tihtipeale keelde: Ära jookse! Ära karju!), aga
tüdrukutele esitatakse küsimusi (Miks sa nii tegid?). Poiss saab üldjuhul tunnis rohkem õpetajalt tähelepanu kui tüdruk. Seega poiss õpib
toe najal tegutsema, tüdrukus areneb iseseisvus.
Nii õpib poiss käituma korralduste järgi: istub
ja ootab, mida õpetaja käsib; kui õpetaja ei ütle,
ei tee midagi. Tüdruk aga omandab oskuse reageerida küsimustele. Sellist suhtlemismaneeri
saab õpetaja iseenda jälgimise korral muuta.
Üldiselt on poistele omane jõuline käitumine,
tahe võistelda. Kui poisid õpivad rohkem koostööd tegema ja vähem võistlema, siis hinded
paranevad. Samuti innustatakse poisse koostööle, aga ka julgema väljendada oma tundeid.
Tüdrukuid seevastu innustatakse omaalgatuslikkusele, püütakse anda neile juhtpositsioon.
Motoorika osas ergutatakse neid käituma jõulisemalt. On oluline, mida täiskasvanu ütleb,
mida lapsele lubab.
Huvitav oli ka tähelepanek ühiskonna hoiakutes: kui poiss mängib nukkudega, siis on ta
persona non grata; kui tüdruk mängib autodega, tegeleb nn poiste asjadega – siis öeldakse:
cool.
Rootsi lasteaed ja kool on endale eesmärgiks
seadnud sellise arengu- ja õpikeskkonna loomise, kus kõik saavad tegelda kõigega. See peab
olema loomulik. Poisid ja tüdrukud peavad
saama samad võimalused, et proovida oma võimeid ilma stereotüüpsete piiranguteta. Püütakse
järgida põhimõtet: mitte võtta kummaltki ära,
vaid anda mõlemale juurde; laiendada igaühe
võimalusi.

Projekti „Sootundlikkus hariduses“ hinnatavaks asjaoluks oli võimalus osaleda koolitusel
meeskonnana. Meie kooli meeskonda kuulusid
peale allakirjutanu direktor Maria Tiro ning
klassiõpetajad Malle Kempi, Aili Leukmann,
Linda Pihu, Riina Remmel. Saadud ideedest
tulenevalt on selle õppeaasta lõppu kavandatud
Jüri Gümnaasiumil paralleelselt kaks üritust:
poiste kevadlaager ja tüdrukute ainepäev, mõlemad 1. – 4. klasside õpilastele, s.o 369 õpilasele. Nende projektide õnnestumiseks oleme esitanud taotlused Rae valla eelarvest noorsootöö
projektide toetuse saamiseks.
Tegevus laagris suunab poisse iseseisvusele
eneseteeninduse osas. Ühistegevused aitavad
arendada füüsilist vastupidavust (matk mööda
mereranda Laulasmaale), osavust ja kiirust (individuaalvõistlused), oskust teha koostööd (maastikumäng, meeskondlikud võistlused). Laagris
võistluste korraldamisel on kavandatud poistega
tegelema kutsuda meesõpetajad, poiste isad.
Tüdrukute ainepäeval toimub tegevus selleks
päevaks koostatud õpilasgruppides. Eelnevalt
saab iga laps teha antud päeva pakutavatest tundidest valiku ja nii kujuneb igaühel oma isiklik
tunniplaan. Kavandatud on tööle rakendada 15
gruppi. Lektoritena pakutakse elukutsete esindajaid, kes aitavad lapsel mõista hügieeni, enese välimuse eest hoolitsemise tähtsust, endale
ja kaaslasele abi osutamise oskuse vajalikkust.
Samuti pakub tunniplaan võimaluse osaleda
kokandustunnis, videotreeningus. Käelise tegevuse tundides valmivad dekoratiivelemendid
nii tüdruku enda kui ka kodus tema toa ilmestamiseks.
Oma õpetajate meeskonnaga oleme veendunud, et nende ürituste ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüsimine annab meile võimaluse
arendada edasi mõtteid ja ideid, mida saime
osalemisest projektis „Sootundlikkus hariduses“.
Anne Kloren
Jüri Gümnaasiumi õppedirektor,
üks projektis osaleja
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Lagedi Põhikooli 8. klassi õhtupooTaaramäe
lasteaed sai lik muuseumides
20-aastaseks

T

aaramäe lasteaiapere tähistas 3.
veebruaril lasteaia 20. juubelit.
Pidulike kõnede, südamlike õnnitluste ja
lasteaia Pihlaka rühma laste hõbehäälsete
laulude kõrval tutvustati lasteaia huvitavat
sünnilugu.
Jüri Taaramäe lasteaed ehitati 1989. a endise Taaramäe talu õuele. Taluperemehe Jüri
ja perenaise Mari laste järgi on lasteaiarühmad saanud oma nimed nagu Õunake, Kirsike, Sirelike jne.
Eelmisel aastal valminud lasteaia uues
kõrvalhoones said rühmad oma nimed aknast paistvate puude järgi: Tamme, Toome,
Vahtra ja Pärna.

21. jaanuaril külastasid Lagedi Põhikooli 8. klassi õpilased Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning Niguliste
Muuseumi.
Järgnevalt pisut õpilaste muljeid muuseumides käimisest.
Reiko Kolatsk: „Tarbekunstimuuseumis oli
palju vanu tarbeesemeid, aga ka moodsa aja
asju, näiteks vaasid, toolid, peeglid, kannud,
kruusid, taldrikud, noad, kahvlid, lusikad. Neid
oli väga huvitav vaadata. Meelde jäid ka vaibad,
tapeedid, pildid, riided. Niguliste kirikus nägime suurt orelit. Seal oli palju maale ja hõbedakamber.”
Rainer Vaht:„Tarbekunstimuuseumis meeldisid mulle klaasist asjad, samuti vaibad. Niguliste kirikust jäid meelde suur maal „Surmatants” ja hõbedakamber.”
Mihail Tkatš: „Mulle meeldisid klaasist püramiidid. Need olid suured ja põnevad iluasjad. Ka jäid meelde mitmesugused kaelakeed,
väikesed lusikad, kahvlid ja noad. Tarbekunstimuuseumis meeldis veel üks väike kausike,
kuhu oli pandud tilluke lusikas. Niguliste kirikust jäi meelde pilt, millel inimesed tantsisid

Õpilased Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ees.

koos skelettidega. Selle nimi oli „Surmatants”.
Veel meeldis orel ja see tuba, kus olid hõbedast
ja kullast pokaalid.”
Aleksei Tkatš: „Niguliste kirikus oli väga
lahe. Maalidest meeldis mulle kõige rohkem
“Surmatants”. Ka suur orel jäi meelde. Nigulistest oli kahju ära minna, sest kõik pildid olid nii
ilusad, et võis kaua vaadata.”
Janar Läns: „Tarbekunstimuuseumist jäid
mulle meelde toolid, lauad, kööginõud, skulptuurid, vaibad. Niguliste kirikus oli vahva olla
hõbedakambris.”
Mariina Paesalu

Tõeliselt huvitav koolitund

Taaramäe lasteaia juhataja
Tuulike Seljamaa.

„Taaramäe lasteaias on tingimused nii
lastele kui ka nende kasvatajaile ideaalsed,
jätkuks ainult töötajaid,“ tõdes juhataja Tuulike Seljamaa.
Õnnitlejad soovisid juubilarile pikka iga,
kordaminekuid ettevõtmistes ja lõbusaid
lapsi.

13. jaanuaril kohtusid Jüri Gümnaasiumi 4. klasside õpilased oma ühiskonnaõpetuse tundide raames Eesti Pimedate
Raamatukogu juhataja Priit Kasepalu.
Tundide eesmärgiks oli näidata erinevate
gruppide toimetulekut Eesti ühiskonnas.
Neis tundides pakutud teabe uudsust
näitas laste tähelepanelik keskendumine esinejale, talle asjakohaste küsimuste
esitamine kogu õppetunni vältel.
Siinkohal mõned mõtted 4.A klassi õpilastelt:
• Mulle meeldis juba kohtumise algus. Ta
alustas oma juttu nii vahvalt, kui küsis: „Kas
teie mind näete?“ Meie vastasime muidugi, et
näeme küll, miks ei. Ja siis ütles esineja, et tema
meid ei näe (kuigi ta vaatas kogu aeg meie poole). Ta küsiski meilt, et mis me arvame, miks ta
meid ei näe. Teadsime küll, et kohtume pimeda
inimesega, aga kuidagi naljakas oli öelda, et sa
oled pime. Keegi nupukas ütles siis, et sul on
silmad haiged.
• Kohtusin oma elus üldse esimest korda pimeda inimesega. Olen alati arvanud, et mõne
puudega elavad inimesed on kurvad ja õnnetud.
Mulle meeldis, et pimedad käituvad nagu nägijad ja on minu meelest täitsa õnnelikud. Nad
elavad tavalist elu: loevad raamatuid, kuulavad muusikat, käivad raamatukogus. Mina ise
ei taha pime olla: ei näe päikesevalgust, ei saa
sporti teha , ei näe teisi inimesi.
• Pimedatel on raske elu, aga neil on vahendid, mis teevad nende elu kergemaks. Tore,
kui endalgi oleks rääkiv kell, mis vuristab ühe
hooga ette, mis kuupäev, kuu, kellaaeg on, mitu

päeva on aasta lõpuni.
• Küsite, kuidas pime inimene endale hommikul riided selga valib. Et ei pane korraga
kokkusobimatuid värve selga. Neil on aparaat,
mis ütleb asja värvi ilusas selges eesti keeles.
Paned aga aparaadi vastu riiet ja see ütleb, mis
värvi see riideese on. Ainult meie nahavärviga
sai nalja: kelle nahk oli aparaadi sõnul tumepruun, kellel hallikaspruun, mõnel ikka roosa
ka.
• Pime ei saa raamatut lugeda. Sain teada,
et ta kuulab seda masina abil. Esineja lasi meil
kuulata Harry Potteri lugude algust. Mõtle kui
hea, kui õpetaja käsib kodus raamatu läbi lugeda, siis paned muudkui plaadi mängima ja
kuulad.
• Minule jäid meelde raamatud. Tean, et need
on punktkirjas. Ise nimetan neid täpilisteks raamatuteks – terved lehed täis väikesi täppe. Ja
nad oskavad neid lugeda. Sellest ei suuda ma
aru saada!
• Kõige huvitavam see, kuidas see raamatukogu juhataja laste nimesid kirjutas. See käis
tal nii kiiresti. Ma ei suuda aru saada sellest, et
masinal on ainult kuus klahvi, aga tähti on ju nii
palju. Ja ta sai kõigi meie nimed selle masinaga
trükitud. Ise veel pärast luges meie nimesid ja
andis igaühele paberi nimega mälestuseks.
• Minul jäi talle küsimus esitamata: milline
pilt tal silme ees on, kas must või valge.
Laste mõtted pani kirja Anne Kloren, Jüri
Gümnaasiumi õppedirektor ja 4. klasside ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kohtumine sai teoks tänu Jüri Raamatukogu
juhatajale Ülle Siskale.
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Saagem targemaks!
P

iiks, piiks ja raha tuleb! Kes meist
ei oleks kuulnud nii ahvatlevat reklaami. Ja “piiksutajaid” kahjuks leidub.
Tavaliselt asendub ajutine rahulolu pisaratega.
Juba keskajal istus iga laada- ja turuväravas kikkhabemega kavala näoga vanamees ja
pakkus lahkesti raha: “Saad kohe raha ja võid
rõõmsalt laadale/turule minna!”. Loomulikult
oli see võlg ning tagasimaksmisel tuli kõvasti rohkem välja käia. Neid asjamehi nimetati
liigkasuvõtjaiks. Ilma igasuguse töö ja vaevata
tassiti liigkasuvõtjale raha koju kätte. Ajad on
möödunud ning liigkasuvõtjate asemel on nüüd
pangad. Neile lisandus vaid funktsioon raha
kindlas kohas hoida ja äritegevust vahendada.
Võtad sõbraga kõrtsis väiksed napsud, raha
saab otsa, kuid tuju hea ja ei tahaks veel lõpetada. Mobiil taskust, “piiks, piiks” ja raha
jälle võtta. Mis sellest, et 3000-kroonise “piiksu” eest tuleb tagasi maksta 3500 krooni, 500
krooni puhtalt rahapakkuja taskusse. Ja hoidku
jumal selle eest, kui tagasimaksmisega hilined,
siis võid peagi 3500 asemel 30 000 krooni
“abistaja” arvele kanda.
Teine episood: istub muhe vanamees köögilaua ääres ja sööb oma igapäevaseid praekar-

tuleid. Äkitselt kuuleb ta esikus kobistamist,
tuppa lendab särtsakas blondiin, kes palumata
laua ääres istet võtab ning kuulutab: “Minust
saab nüüd sinu naine!” Otsekui käega pühitakse
kurbus vanataadi silmist. Kes oleks võinud arvata, et pärast 60-aastast kooselu truu Leenuga,
kes kahjuks manala teele läks, veel nii suur õnn
naeratab. Paari päevaga lüüakse tolm majast
välja, lõunalaual maitsev pitsa ja teki all võib
vanadele kontidele sooja saada. Möödub veel
mõni päev ja ootamatult majja sadanud inglike
teeb ettepaneku maja igaks juhuks tema nimele
kirjutada. Mis seal’s ikka! Kuldse vanaduspõlve
foonil saab see asi ka korda aetud. Mööduvad
veel mõned õnnelikud päevad, kui ühe vihmahallil hommikul koputab uksele võõras mees,
kel paberid näpus tõendamaks, et tema maja uus
peremees on. Ega jäägi muud üle kui vallamajja
minna hooldekodusse voodikohta paluma. Oli
kodu, enam ei ole... Võta siis kinni, kas enda
lollusest või kurikavala blondiini tarkusest või
olid mängus mõlemad...
Kui ikka võtaks õppust vanarahva ütlemisest
„Loll saab kirikus ka peksa!“.
Sven-Allan Sagris
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27. - 28. veebruaril
toimub Jüri
Gümnaasiumi aulas

Harjumaa
kooliteatrite festival.
27. veebruar on pühendatud
algklasside etendustele ja
28. veebruaril etenduvad
põhikooli ja gümnaasiumi
õpilaste lavastused.
Festivali korraldavad Jüri
Gümnaasiumi VABA VALIKU
noored.
Ootame igas vanuses
teatrihuvilisi ja loomulikult
näiteringi vilistlasi.
Täpsem info tuleb Jüri
Gümnaasiumi kodulehele.

Juubilar Silvi Jürgens
3. veebruaril toimus Jüri raamatukogus seoses Silvi Jürgensi juubeliga tänuüritus, millest võttis osa
ka valla juhtkond eesotsas vallavanem Raivo Uukkiviga.
Silvi Jürgens oli Jüri raamatukogu juhatajaks kaua aega – 1961.
aastast 1992. aasta lõpuni.
Tema tegevus on olnud väga tähelepanuväärne mitte ainult raamatukogu arendamisel, vaid kogu
paikkonna kultuurielu korraldamisel. S. Jürgens kutsus kokku kohaliku muinsuskaitse seltsi, mille
tegutsemise tulemusena taastati
Vabadussõja ausammas Jüri kirikuaias.
Samuti on väga oluline tema
kodu-uurimisalane tegevus paljude aastate jooksul.
Head tervist, tegutsemislusti ja
rõõmu Sulle, Silvi Jürgens!
Ülle Siska
Jüri raamatukogu
S. Jürgens tänases Jüri raamatukogus.
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Vana Baskini Teatri etendus

PEPSIE
28. veebruaril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses

Lavastaja: Eino Baskin
Kunstnik: Kustav-Agu Püüman (Tallinna
Linnateater)
Osades: Nimiosas MARIKA KOROLEV
Teistes osades: TÕNU KILGAS, LIINA
TENNOSAAR, VELLO JANSON ja TOOMAS TROSS
Autor: Pierrette Bruno (Prantsusmaa)
Tõlkis: Kätlin Pääsuke
Kestvus: 2 t. 10 min.

Selles komöödias ei ole Pepsi (Pepsie) karastusjook, vaid kunstnikunimi, mille üks abivalmis neiu on endale valinud. Ja Pepsie jaoks on kaks
kategooriat mehi, kellega tasub aega veeta: abielumehed, kellel ikka on
vahel vajadus oma naisi ära unustada, et oleks võimalik nendega kooselu
jätkata, ja tähtsusest pakatavad ärimehed, alati läbisõidul Caracasist Rio
De Janeirosse. Ning just selliseid tal sedapuhku aidata tulebki.

Piletid hinnaga 150.- /125.- krooni müügil Rae Kultuurikeskuses

Külaskäik kindral Laidoneri muuseumi
Vabariigi läheneva aastapäeva eel otsustas memme-taadi klubi värskendada oma teadmisi ajaloost ja viia 40 huvilist Viimsisse sõjamuuseumi.
Seal võttis meid vastu ja andis põhjalikke seletusi spetsialist museoloogia
alal proua Irene Lään. Tema teadmised ja pühendumus muutsid muuseumi ja selle eksponaadid topelt huvitavaks. Viimsi muuseum on kunagine
Viimsi mõisa süda, mille sai Juhan Laidoner riigilt Vabadussõja teenete

eest 1923. aastal. Endine mõisahärra F. von Schottländeri perekond oli
lahkunud 1919 ja Laidoneridel oli palju tegemist, et taastada sealne majapidamine ja rajada 146-hektarine suurtalu. Maria ja Juhan Laidoner, kes
mõlemad valdasid 5-6 võõrkeelt, olid laia silmaringiga ja mitmesuguste
huvidega inimesed. Peremehe soov oli seegi, et Viimsi talu läheks pärast
tema ja ta abikaasa surma Eesti riigile. Eesti riigi hiilgeaegadest on pärit
ja õnnestunud koguda Viimsi mõisa kunagine kindral Juhan Laidoneri kabineti mööbel,
Eestis käsitööna valmistatud uhke kabinetimööbel koos ajaloolist väärtust omava
nahkköites raamatukoguga. Huvitav ja paljude jäoks seni kuulmata fakt oli seegi, et see
raamatukapp säilis nii hästi just Pagari tänava
hoones. Muuseumis ei ole palju originaaleksponaate, mis oleksid kohapeal säilinud. Maja
on kasutatud mitmesuguseks otstarbeks, aga
õnneks mitte halvasti. Riik on meil väike ja
20-aastane iseseisvusaeg oli üsna lühike võrreldes enamiku Euroopa riikidega. Paljudel
eksponaatidel on oma ajalugu sellest, kes ja
kuidas on need muuseumile annetanud ja läbi
keeruliste aegade säilitanud.
Talupoja päritolu Juhan Laidoner /18841953/ suri Siberis, täpne matmiskohtki teadmata.
Poola
aadliverd
Maria
Laidoner
(Kruszewska) – /1886 – 1978/ oli koos mehega Siberis, aastatel 1954-1961 elas väikeses
Melenki linnakeses Vladimiri oblastis, kus
asutas omanimelise muusikakooli ja pälvis
selle eest kõrge tunnustuse, aga igatses ikka
koju Eestisse. Tal lubati elada Haapsalus.
Tiiu Võsu

Hariv külaskäik Laidoneri muuseumis. Foto: Tiiu Võsu.
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Tunne Kelami fotonäitus Euroopa Parlamendist

Autor viitamas pisikest eestlast kujutavale fotole Brüsselis istungitesaalis.

Rae valla laste lauluvõistlus

„RAE VALLA
LAULULAPS 2009”
toimub 1. aprillil 2009
Rae Kultuurikeskuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri.
Osaleda võivad kõik Rae vallas registreeritud lapsed
olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias
käivad.
Vanuserühmad: 3-4-aastased, 5-6-aastased, 7-9-aastased, 10-12-aastased, 13-15-aastased, 16-18-aastased.
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 18.04.2009. a.
Parimad pääsevad võistlema „Harjumaa laululapse
2009” võistlusele.

Rae Kultuurikeskuses avati 16. jaanuaril pidulikult Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami fotonäitus „33 vaadet – Euroopa Parlament
seest ja väljast“.
„Kui Euroopa Maja tegi mulle ettepaneku see
näitus teha, siis olin paar kuud täielikus segaduses. On ju uskumatu hulk probleeme, millega
785 saadikut 25 liikmesriigist tegelevad ning
vähemalt pool tosinat tööhoonet,“ meenutab
Tunne Kelam oma esmaseid tundeid näituse
loomise mõtteist. „Sügisest 2007 hakkasin endaga kaamerat kaasas kandma. Algul pildistasin
parlamendi hooneid väljast ning siis hakkasin
jäädvustama seespool toimuvat,“ räägib Kelam.
Fotodelt saab aimu lisaks parlamenditööle ka
erinevate inimeste (rahvuste) muredest, millega parlamendiliikmete poole pöördutakse ning
mida autor ilmekalt pildis edasi on andnud.
Näitus on esimene, mis pakub Eesti vaatajale võimaluse tutvuda maailma suurima demokraatliku parlamendiga ühe selle liikme pilgu
läbi.

ASSAKU ÄGE – 1
12. - 16. jaanuaril toimus Lasteaed Tõruke Assaku majas tervislik-sportlik nädal Assaku Äge – 1. Nädal sisaldas iga päev põnevat sporti, mängu,
juttu terve olemisest ja tervislikust toitumisest.
Reedel, tervise- ja spordinädala viimasel päeval enne viimast finaali tuli
meie lasteaeda külla HAMBAHALDJAS, kes õpetas lapsi ja kogu lasteaia personali õigesti hambaid pesema ja hooldama. Ja oh üllatust, kõik
said koolituse eduka lõpetamise eest kaela hambamedali. Hambahaldjas
lubas ka järgmisel tervisenädalal kohal olla, et vaadata kas tema õpetusi
on järgitud.
Tubli osavõtu eest tervise- ja spordinädalal pälvis iga laps diplomi ja
vahva hõbedase porgandi.
Annika Madisson,
Lasteaed Tõruke Assaku maja juht

REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI
23. MÄRTSINI 2009

Informatsioon ja registreerimine: Rae Kultuurikeskuses
Aruküla tee 9, Jüri 75301
Tel. 605 6759, e-mail: kultuur@rae.ee
Lauluvõistluse juhend ja registreerimise vorm Rae Kultuurikeskuse kodulehel http://kultuur.rae.ee/

Hambahaldjas õpetab, kuidas hambaid pesta.
Foto: Annika Madisson.

14 • RAE SÕNUMID

NOORED

veebruar 2009

Lagedi Põhikooli malevõistkond võitis Eesti koolide
meistrivõistlustel pronksmedali. Maleringi tegevusest

L

agedi Põhikooli malevõistkond võitis 24. jaanuaril 2009. a
Paides Eesti koolide meistrivõistlustel kiirmales põhikoolide
vanuseastmes (1.-9. kl.) pronksmedali. Lagedi Põhikooli võistkonnas mängisid laudade järjekorras Roman Kasak, Kristen Sekk,
Tarmo Kasak, Kariina Grauberg. Pronksmedal tuli Lagedi Põhikoolile 12 punktiga! Sellele panid aluse Kristen Sekk absoluutse
tulemusega 5 punkti 5-st ja Tarmo Kasak 3,5 punktiga. Alahinnata
ei saa ka Roman Kasaku (1,5p)
ja Kariina Graubergi (2p) ennastsalgavat mängu esimesel
ja neljandal laual.
Esikoha võitis Surju Põhikool
(14 p), teine oli Kiviõli Vene Gümnaasium (13,5 p), kolmas Lagedi
Põhikool (12 p), järgnesid Jüri
Gümnaasium ja Tartu Descartes’i
Lütseum (10 p) Osales üheksa
võistkonda. Tulevikule mõeldes
võib öelda, et Lagedi Põhikooli
võistkonnal on hea potentsiaal, ta
võib veel kolm aastat samas koosseisus mängida.
Eestimaa XI talimängude raa- Malemäng Kalevi Karikale.
mes toimuvale malevõistkondade finaalturniirile pääsejate selgitamiseks
toimus nädal varem, 17. jaanuaril 2009 Kernus üks neljast alagrupi turniirist. Tänu Lagedi Põhikooli malejõududele sai Rae vald kokku oma
täiskoosseisulise malevõistkonna: Tarmo Tuul, Martin Kasak, Viive Tutt,
Kristen Sekk, Kariina Grauberg.
Kernu alagrupis mängis seitse võistkonda. Lagedi Põhikooli maleringi
õpilased Kristen Sekk tulemusega 5 punkti kuuest ja Kristiina Grauberg 4
punkti kuuest andsid tubli panuse - Rae valla võistkond kogus 16,5 punkti
ja tuli III kohale. Kolmele esimesele kohale tulnud võistkonnad, sealhulgas Rae valla võistkond, said edasipääsu finaalturniirile, mis toimub 2009.
a veebruarikuus Põlvas.
Eelnevatele headele tulemustele pani aluse Lagedi Põhikooli malevõistkonna osavõtt Tallinnas toimunud koolide IV karikavõistlustest males
8. jaanuaril 2009. Võistlused toimusid neljandat korda ja alati on osalenud
ka Lagedi Põhikool, algul isegi kahe võistkonnaga. Võistlustel osales üle
Eesti võistkondi 18 gümnaasiumist. Põhikoolidest oli ainukesena võistlemas Lagedi Põhikool. Meie võistkonnas mängisid laudade järjekorras
Roman Kasak, Kristen Sekk, Tarmo Kasak ja Kariina Grauberg. Lagedi
Põhikooli võistkond jäi küll gümnaasiumide seas 15. kohale, aga võistkonna liikmed mängisid väga tahtejõuliselt ja punkte tõid ka 1. ja 4. laud.
Malealane tegevus jätkub Lagedi Põhikoolis neljandat õppeaastat.
I ja II klassi õpilastele toimub kord nädalas maletund. Selles õpitakse
tundma malemängu aluseid: käike, reegleid, malemängu mõisteid, tutvutakse lihtsamate lõppmängude ja avangutega, lahendatakse matiülesandeid ja kombinatsioone. Eraldi tegutseb malering edasijõudnutele. Selles omandatakse süsteemselt maleteooria põhialused endise IV-III järgu,
nüüdse reitingu 1300-1500 tasemel. Õppeaasta jooksul osaletakse kindlasti võistkondlikul turniiril Kalevi Karikas (Paul Kerese mälestusvõistluse
raames) ja koolide võistkondlikul turniiril Paides. Õppeaasta kokkuvõtteks
on Lagedi Põhikooli lahtiste meistrivõistluste korraldamine. Võistlemas
käiakse veel Rae valla üritustel. 2008. aasta kevadel korraldasime eraldi
maleringisisesed turniirid, milleks olid Lagedi Põhikooli I klassi ja II-III
klasside meistrivõistlused.
Õpilaste huvi ja tahtmise korral oleme osalenud Maleliidu egiidi all toimuvatel nädalalõputurniiridel. Viimased on vajalikud siis, kui tahetakse
tegelda male kui spordiga.
Järgnevalt väike kokkuvõte tulemustest.
Paul Kerese mälestuseks peetud koolide karikavõistlustel males 2008. a
jaanuaris saavutasime ainukese põhikoolina V koha, teised ettepoole jõudnud võistkonnad olid gümnaasiumidest.
EMSL Jõud noorte võistkondlikel meistrivõistlustel kiirmales 26. jaanuaril 2008 Paides saavutasime neljateistkümne võistkonna hulgas VIII
koha. Meie võistkonna endine mängija I. Kulijev aitas pronksmedalile Jüri
Gümnaasiumi.

2008. aasta Eesti 8-aaastaste meistrivõistlustel males tuli Tarmo Kasak
(5 punktiga 7-st) V kohale 44 osavõtja seas!
Nädalalõputurniiride sarjas Haapsalu lahtistel noorte meistrivõistlustel
10. veebruaril 2008 paistis C-turniiril silma Kristen Sekk, kes võitis täiseduga - 7 punktiga 7-st!
Teine hiilgav turniir saavutuste poolest oli Harjumaa noorte kiirmale
MV 2008. a oktoobris Malemajas. Kristen Sekk tuli absoluutseks võitjaks
6,5 punktiga 7-st ja pärjati 14-aastaste kuldmedaliga.
Tarmo Kasak sai 4 punktiga 10-aastaste pronksmedali. Endised Lagedi Põhikooli õpilased ja maleringi
liikmed saavutasid järgmised suurepärased tulemused:
Martin Kasak - 18-aastaste kuldmedal, Bahtijar Kulijev 18-aastaste hõbemedal, Kristjan Ainumäe - 14aastaste pronksmedal.
Maleringi liikmed osalesid 2008. a veel järgmistel
turniiridel: märtsis Kaido Külaotsa maleklubi MVl, mais-juunis lastekaitsepäeva malefestivalil, juulis
Mõttemängude festivali maleturniiril, septembris
Haapsalus Valge Daami noorteturniiril, oktoobris MK
Reval-Sport nädalalõputurniiril, novembris Kadrioru
MK nädalalõputurniiril ja Pauli päeva turniiril. Nendel turniiridel ei oldud küll esikolmikus, aga päris häid
tulemusi saavutati sealgi. Nii tuli Kristen Sekk Kadrioru MK 12-aastaste turniiril seitsmendaks ja Haapsalus
Valge Daami turniiril viiendaks, Tarmo Kasak oli Pauli päeva 8-aastaste
turniiril 74 osavõtja seas üheksas.
Tihe võistlustel mängimine on saanud teoks tänu lastevanemate toele ja
abile. Lagedi Põhikooli meistrivõistlused ja väljasõidud on toimunud Lagedi Põhikooli täielikul või osalisel toetusel. Suur tänu maletajate poolt!
Viive Tutt
Lagedi Põhikooli maleõpetaja
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Tuleviku võlud...
23. jaanuaril toimus Rae kultuurikeskuses
populaarne ja oodatud üritus - Rae valla koolidevaheline moe-show „Tuleviku võlud“. Rae
kultuurikeskusesse oli kohale tulnud saalitäis
moehuvilisi ning osalejaid oli üle aastate rekordiline arv. Lavalaudadel sai näha 17 erinevat
võistkonda oma kollektsioonidega. Lisaks Jüri
Gümnaasiumi õpilastele esinesid moe-show’l
ka Lagedi ja Vaida koolinoored. Laval särasid

.brksad värvid ja lillelised riided, oli kulda ja
hõbedat, hirmu ja kartust, rõõmu ja naudingut.
Kõik kollektsioonid paistsid silma originaalsusega. Ürituse kordaminekus on suur roll ka õhtujuhtidel, kes üllatasid uute kostüümide ja minimoe-show’ga. Konkurents oli suur ning žüriil
võttis aega, et pingerida moodustada.
Žürii koosnes kuuest liikmest: Raivo Uukkivi
(Rae vallavanem), Kersti Peterson (Jüri Güm-
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naasiumi vilistlaskogu juhatuse liige), Katrin
Sutter (Jüri Gümnaasiumi vilistlane, tegelenud
modellindusega, tegevfotograaf), Kais Tolmats
(fotograaf), Janek Leppik (Jüri Gümnaasiumi
vilistlane, tegelenud modellindusega) ja Reelika Muuli (Kiili moe-show peakorraldaja). Hindamisel arvestati kahe vanuseastmega - 5. - 8.
klass ja 9. - 12. klass. Žürii valis välja parimad
mees- ja naismodellid ja kolm parimat kollektsiooni mõlemas vanuseastmes. Auhinnaks mõlema vanuseastme kolmele paremale võistkonnale on Pärnu veekeskuse külastus. Veekeskuse
külastust toetavad Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rae Kultuurikeskus. Mi Vida ilusalong
pani välja kinkekaardid parimatele modellidele
ning Tervisepood kinkis naismodellidele ehted.
Ajal, kui žürii otsust langetas, said pealtvaatajad ning närvipinges osalejad nautida moeshow’d, kus esinesid Jüri Gümnaasiumi õpilased ja üks õpetaja, kes olid riietunud firmade
Berskha ja Zara kevadkollektsioonide rõivastesse. Pärast pikka arutamist teatas žürii tulemused: nooremas vanuseastmes said parimateks
modellideks Kristin Nurk Jüri Gümnaasiumi
6.b klassist ja Sergei Ignašov Vaida Põhikooli
7. klassist. Kolmanda koha sai Jüri Gümnaasiumi 5.c klass kavaga „Kleidid on tulevik“, teise
koha saavutas 8.c klass kavaga „Future inside“
ja esikoha pälvis Vaida Põhikooli 7. klass kavaga „C6H12O6“ (suhkru valem).
Vanemas vanuseastmes sai parimaks naismodelliks Jüri Gümnaasiumi 12.b klassi õpilane
Triin Suiste ja meesmodelliks 11.r klassi õpilane Rasmus Onkel. Kolmanda koha pälvis 10.r
klass kavaga „Harder. Better. Faster. Stronger“,
teisele kohale tõusis 12.b klass kavaga „Blink“
(blac+pink) ja esikoha saavutas 12.a klass kavaga „Kuuluu-Luulu-Luulud“.
Katre Sapp 9.a ja Katrin Leppik 11.r
Jüri Gümnaasium

12.b kava Blink stiilinäited.

14. märtsil kell 11.00-15.00 Rae Kultuurikeskuses

PERELAAT-PEREPÄEV
Müügil kaupu kogu perele
Mängud, võistlused kogu perele
Laulud, tantsud kogu perele
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Jõuluaja ärasaatmine Lagedil
6. jaanuari õhtul toimus Lagedi alevikus jõuluaja ärasaatmine.
BERTA (Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade
Andmebaas) ütleb: “Tavaliselt viidi jõulu- ja
näärikuused just sel päeval toast välja, linnades
koguti nad kokku ja viidi metsa. Euroopas oli
tavaks sel päeval jõulukuused pidulikult põletada ja viimastel kümnenditel on suuremates
Eesti linnadeski nii tehtud. Läbi aegade on kolmekuningapäev olnud oluline lastele – neil oli
ju õigus jõuluehted ära korjata ning jõuluõunad
ja -maiustused kuuse küljest ära süüa.”
Korrusmajade mure ongi enamasti see, et
kuused veetakse nukralt prügimajade juurde,
kus need siis teadmata ajaks risusse jäävad.
Kuuski oli nn tuletõrje mäele toodud suuri ja
väikseid, tassiti kaenlas, visati akendest ja üks
suur kuusk jõudis teisest aleviku otsast kohale
lausa nööri otsas auto järel lohistades. Lõket
olid abiks süütamas hakkajad pereisad. Lapsed
maiustasid piparkookide ja mandariinidega.
Sadas laia lund ja tuju oli kõigil mõnus.
Täname Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi, kes
ettevõtmist turvas ja AS Vahekot, kes hoolitses,
et lõkkeplats korda sai.
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

Rae valla kultuurisündmused
2009. aastal
Ürituse nimi
Ajalookonverents
Tsirkus – kassid, koerad, kloun
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine.
näitus Rae valla fotokonkursi töödest
Vabariigi aastapäeva ujumisvõistlus Jüri Gümnaasium vs vilistlased

Toimumisaeg
20.02 kell 12.00
20.02 kell 19.00
23.02 kell 19.00

Toimumiskoht
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus

24.02

Vastlatrall

24.02 kell 12.00

Mälestushetk Vabadussõjas langenuile
Harjumaa teatrifestival
Lagedi koolihoone vana osa 70. sünnipäev
Vana Baskini Teater komöödia „Pepsie“
Memme – taadi klubi
Naistepäeva tähistamine
Mälumäng
Perelaat mängude, laulu, tantsuga
Koolivaheajaüritused
Rae valla lahtised meistrivõistlused ujumises

24.02 kell 11.00
27.- 28.02
28.02
28.02 kell 19.00
01.03 kell 14.00
06.03
11.03 kell 18.00
14.03 kell 11.00
16. – 23.03
25.03

Rae Valla Spordikeskuse
ujula
Rae Valla Spordikeskuse
esine
Jüri kirikuaed
Jüri Gümnaasium
Lagedi Põhikool
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Lagedi Põhikooli aula
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae vald
Rae Valla Spordikeskuse
ujula
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ÜRITUSED

Rae valla laste lauluvõistlus
Koolidevaheline „Talendijaht“
Memme – taadi klubi
Mälumäng
Jüripäevaüritused
Vallavanema vastuvõtt abiturientidele
Kodu korda! – heakorrapäev valla külades ja alevikes
Memme – taadi klubi
Jüri Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek. Kevadkontsert
Ekskursioon Rae valla elanikele – Lilleoru
Lastekaitsepäeva tähistamine
Rae Huvialakooli lõpuaktus – kontsert
Jüri Klunker – Rae valla laulu- ja tantsupidu
Vallavanema vastuvõtt Rae valla parimatele õpilastele
Tervisepäev “Käime terviseks!”
Töömalev
Jüri Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus
Jüri Gümnaasiumi lõpuaktus
Jüri jaanilaat ja jaanituli
Lagedi jaanituli

01.04 kell 10.00
01.04 kell 18.00
04.04 kell 14.00
08.04 kell 18.00
23.-25.04
23.04 kell 14.00
03.05
03.05 kell 14.00
06.05
09.05 kell 10.00
31.05
22.05 kell 18.00
29.05 kell 19.00
03.06 kell 12.00
07.06
08.- 19.06
19.06 kell 16.00
20.06 kell 14.00
22.06
23.06

Võidupüha mälestushetk
Töö- ja puhkelaager
Valla taasasutamise 18. aastapäevale pühendatud kontsert
Rae Rattaretk – jalgrattaretk Rae vallas
Rae Rammumees

23.06
06.-10.07
11.07 kell 19.00
12.07
18.07

Lagedi Derby - ratsaspordivõistlus

01.08

Rae valla ühepäeva kümnevõistlus
Rae valla VI Küladepäev
Vastuvõtukatsed Rae Huvialakooli muusikaosakonda

09.08
22.08
28.08 kell 15.00

Tervisepäev „Hingeline tasakaal“

30.08

Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Rae Kultuurikeskus
Rae vald
Rae Kultuurikeskus
Jüri Gümnaasiumi aula
Lilleoru
Jüri
Rae Kultuurikeskus
Lehmja tammik Jüri
Rae Kultuurikeskus
Jüri
Rae vald
Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Lehmja tammik Jüri
Lagedi ratsaspordi- ja
kiigeplats
Jüri kirikuaed
Rae vald
Jüri
Rae Vald
Lagedi ratsaspordi- ja
kiigeplats
Lagedi ratsaspordi- ja
kiigeplats
Jüri
Kadaka küla
Jüri Gümnaasiumi
muusikaklass
Rae Valla Spordikeskus

Sündmuste toimumisaeg võib muutuda, täpsem info vahetult enne sündmust aadressil www.rae.ee

Lp lapsevanem
Alanud on õpilaste registreerimine Peetri Põhikooli kõikidesse
klassidesse.
Palun registreerige oma lapsed kooli nimekirja, et saaksime teada ligikaudse õpilaste arvu. Nii õpilaste arvust
kui vanusest sõltub, mitu klassikomplekti saame avada 2009. a sügisel. Sellest omakorda sõltub kui palju ning
mis aineõpetajaid vajab kool esimesel õppeaastal.
Kooli registreerimine toimub Rae Vallavalitsuses, Aruküla tee 9, Jüri alevik.
Avalduse blanketi saab täita Rae valla kodulehel www.rae.ee

Rae Vallavalitsus
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Vaida põhikool tuli Harjumaal spordis kolmandaks
2008. aastat võib spordis lugeda kordaläinuks. Maakonna 24 põhikooli arvestuses oli
käegakatsutav üldvõit, mille saavutas meist
kolm korda suurem Maardu ja II koha napsas
ühe enampunktiga tugev Raasiku. Hea tulemuse tagas ühtlane ja tugev esinemine erinevatel
spordialadel.

Edukam ala oli korvpall, milles võideti I koht
ja spordiliidu poolt auhinnaks antud aastane
rändkarikas on kooli auhindade vitriinis hoiul.
Võrkpallurid ja ujujad tulid tagasi tubli III kohaga.
Kiitust väärivad kergejõustiklaste tulemused,
mis on saavutatud aastate vältel TV 10 olümpia-

stardi nii maakonna kui ka vabariigi võistlustel.
Kõikide etappide finaalvõistluste kokkuvõttes
jäid põhikoolidest ette ainult Kernu ja Ruila.
Indrek Uuemaa
Vaida Põhikooli direktor

2008. a VAIDA KOOLISPORT PILDIS

Vasakult- Heleri Järve, Sigrid Sõrmus, Helen Loik, Ines-Issa Villido.

Alt vasakult: Enuri Lillmaa,Jaanika Teearu, Tiia Johanson, ülal
vasakult- Rika Vassus, Ines-Issa Villido, Liis Säärits, õp Marje
Möldre Vähi, Signy Madisson, Maia-Liisa Teearu.

Alt vasakult – Saskia Sõrmus, Victoria-Ida Vähi, Maribel Otsus, ülal vasakult – Liis-Beth Teedla,
Carina Järvela, Anna-Mari Feirik, õp. Marje Möldre-Vähi, Kertu Teras, Lisbeth Treier.
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Alates 3. veebruarist
on kriya hatha joogaga
võimalik tegeleda ka
Jüri Spordihoones.
Treeningtunnid toimuvad
teisipäeviti kell 19:30



    
     



     
       

















ESMASPÄEV
14:00 TÜTARLASTE ILUVÕIMLEMINE
16:00 BEEBIDE VÕIMLEMINE
16:00 AITADO (juudo)
16:30 FORTUNA (lestaujumine)
17:15 FORTUNA (lestaujumine)
17:30 AITADO (juudo)
18:30 AITADO (juudo)
18:45 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
19:00 LADY TRIMM
20:00 AEROOBIKA
20:00 TAIPOKS
20:15 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
TEISIPÄEV
12:00 VESIAEROOBIKA
15:00 I. SEI UJUMISKOOL
15:45 I. SEI UJUMISKOOL
16:00 KERGEJÕUSTIK







Kriya hatha jooga õpetaja Greta Kaupmees on õpetaja Ingvar
Villido juures Lilleorus praktiseerinud alates 2001. aastast
erinevatest koolkondadest pärit enesearendamise tehnikaid
(dzog-chen, budism, hinduism, kriya-jooga, kristlus, psühholoogia, põlis-ameeriklaste traditsioon jm);
2004–2005. a kriya-jooga I ja II astme pühitsused ja kriya
hatha jooga õpetajate koolitus õpetajate Durga Ahlundi ja
Marshall Govindan Satchidananda juhendamisel.
19. septembrist 2007 kriya hatha jooga õpetajate tunnistus,
kool “Babajis Kriya Yoga Order of Acharyas USA, Inc”,
mida tunnistab ka Rahvusvaheline Joogaliit Yoga Alliance.
Greta Kaupmees annab alates 2004. a Avatud Noortekeskuses noortele meediakoolitust ning alates 2005. a kriya hatha
jooga tunde.
Kuutasu 375.- / ühe korra hind 100.- (mis tuleb maksta otse
õpetajale)
Lisainfo greta.om@gmail.com või telefonil 5858 8212

16:30 I. SEI UJUMISKOOL
17:30 AITADO (juudo)
17:30 VESIAEROOBIKA
18:30 KÕHUTANTS
18:45 VESIAEROOBIKA
19:30 JOOGA
KOLMAPÄEV
15:00 BEEBIDE UJUTAMINE
16:30 FORTUNA (lestaujumine)
17:00 VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
17:15 FORTUNA (lestaujumine)
17:30 AITADO (juudo)
18:00 LATINO ALGAJATELE
18:45 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
19:00 LATINO EDASIJÕUDNUTELE
19:00 LADY TRIMM
20:00 AEROOBIKA
20:15 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
20:00 TAIPOKS
NELJAPÄEV
12:00 VESIAEROOBIKA
15:00 I. SEI UJUMISKOOL

15:45 I. SEI UJUMISKOOL
16:00 AITADO (juudo)
16:00 KERGEJÕUSTIK
16:30 I. SEI UJUMISKOOL
17:30 AITADO (juudo)
17:30 VESIAEROOBIKA
18:30 AITADO (juudo)
18:45 VESIAEROOBIKA
19.00 KÕHUTANTS
REEDE
14:00 TÜTARLASTE ILUVÕIMLEMINE
15:00 BEEBIDE UJUTAMINE
16:30 FORTUNA (lestaujumine)
17:00 VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
17:15 FORTUNA (lestaujumine)
18:00 TAIPOKS
LAUPÄEV
11:00 TÜTARLASTE KORVPALL
PÜHAPÄEV
16:00 HATHA JOOGA
17:00 LATINO ALGAJATELE
18:00 LATINO EDASIJÕUDNUTELE
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Sõudeergomeetrite pisik nakatas Jüris
üle poole kooli
K

ui Pierre De Gubertin sõudmise esimeste
olümpiamängude kavasse võttis, tõi ta põhjenduseks, et ta ei tea paremat ala, mis arendaks
võistlejaid igakülgselt: lisaks jõule ja koordinatsioonile ka meeskonnatöö ja teineteisega arvestamise oskuses. Tänases Eestis on sõudmine üks
meie paraadalasid ning sisesõudmisvõistlused
ehk sõudeergomeetrite võistlused on järjest populaarsemaks muutnud.
Novembri alguses, kui esimesed mõtted sõudeergomeetrite võistlusest tekkisid, ei teadnud veel keegi, kui
suureks see esmakordne katse tegelikult Jüri Gümnaasiumis kujuneb. Aga suureks ta läks!
Detsembri alguses sai mitusada Jüri Gümnaasiumi
õpilast tänu Harku Sõudebaasi lahkele abile proovida
sõudeergomeetril sõudmist. Kui jõusaalis käinutele oli
masin tuttav, siis enamik õpilastest sai nii käe valgeks
alles esimest korda. Sellest olenemata sõideti juba eelsõitudes välja aegu, millega sõudetrennis käijate eeski
võib uhkust tunda. Näiteks gümnaasiumi vanuseastme
Eesti Sõudeliidu asepresident Mihkel Klementsov jälgib Jüri gümnaasiumi neinoormeestest sõitis 500 meetris Gert Rebane välja aja
dude poolfinaalsõitu.
1.27,0 ja Mikk Raudsepp 1.28,9.
Kui alguses oli plaan piirduda vaid põhikooli ja gümnaasiumi
osaga, siis nooremate laste indu ja huvi arvesse võttes oli ka neil
võimalus eelsõitudes osaleda. Lõpuks tuligi välja nii, et ligi kaks kolmandikku kolmandikest-neljandikest-viiendikest said oma esimese
sõudmiskogemuse just “Tõmba, Jüri!” võistlusel.
Jaanuaris toimunud suurele finaalvõistlusele pääsesid iga vanusegrupi kaksteist parimat. Erinevalt eelsõitude üksinda sõitmisest
toimus siin võistlus nelja paadi vahel korraga. Võistlejad ja pealtvaatajad said sõidu ajal paatide liikumist näha suurel ekraanil. Selline
lähenemine pakkus pinget nii võistlejatele kui ka kaasaelajatele. Taas
kord suur tänu Harju Sõudebaasile, kes abistas vajamineva tehnilise
lahendusega!
toimuvad
Kõrgetasemelise finaalvõistluse avasid lisaks kooli direktor Maria
Tirole Eesti Sõudeliidu asepresident Mihkel Klementsov ja peatreener Jaan Tults, kes avaldasid heameelt selle üle, et sisesõudmisega
järjekordsed
tegelevate koolidega on liitunud ka Jüri Gümnaasium.
Tihedas rebimises sündis ka hulk uusi kooli rekordeid. Kristo Gorbunov saavutas 4. - 5. klasside rekordiks 2.03,9. Põhikooli tüdrukute
rekordi saavutas Deili Lemsalu ajaga 1.53,8 ning poistest Tanel Mägi
1.32,8. Gümnaasiumi neidudest saavutas Elis-Ketter Heinaru kooli
rekordiks 1.45,7 ning noormeestest Gert Rebane 1.25,7.
Lisaks sadadele õpilastele oli võimalus ka Jüri Gümnaasiumi õpeVõisteldakse viies erinevas vanuseklassis meeste ja naiste arvestuses.
tajatel ergomeetrit proovida. Mõningase utsitamise järel tunnistasid
I vanuseklass, kuni 2-aastased, sünd 997 ja hiljem
paljud proovijad, et millegi uue katsetamine ja pisuke füüsiline koor* 50 m vabalt, * 50 m rinnuli, * 50 m selili
mus tõid mõnusat elevust tõsisesse ja töisesse koolipäeva. Tänu kõiII vanuseklass, 3-7-aastased, sünd 992 - 996
gile ligi kuuekümnele õpetajale, kes katsetada julgesid! Parimad 500* 00 m vabalt, * 00 m rinnuli, 00 m selili
meetrise distantsi läbijad finaalvõistlusel olid naistest klassiõpetaja
III vanuseklass, absoluutklass kuni 39-aastased, sünd 970 - 99
* 00 m vabalt, * 00 m rinnuli, * 00 m selili
Sirle Reinholm ja meestest kehalise kasvatuse õpetaja Siim Palu.
IV vanuseklass, veteranid I kuni 9-aastased, sünd 960 - 969
Edukast ülekoolilisest võistlusest julgust saadud, otsustati esma* 00 m vabalt, * 00 m rinnuli, * 00 m selili
kordselt minna sõudeergomeetritel jõudu katsuma vabariigi teiste
V vanuseklass, veteranid II 50-a. ja vanemad
sõudmist fännivate koolidega, pannes välja täiskoosseisu rahvus*50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m selili
vahelisel sõudeergomeetrite võistlusel Alfa 2009. Ja oodatult tulid
UUDIS!!!
gümnaasiumi tüdrukud oma ühtlaselt tugevate aegadega pronksile!
Kui võistlused individuaalarvestuses on lõppenud, toimuvad
Põhikooli poisid olid oma vanuseklassis tublil neljandal kohal.
perekondlikud ujumisvõistlused (50 m + 50 m + 50 m).
“Tõmba, Jüri!” korraldajad tänavad kõiki ettevõtteid ja organisatÜhe perekonna moodustavad mees, naine ja laps (7-2-a. või 3-7-a.)
sioone, kes olenemata majanduslikult keerukatest aegadest auhinnakotte täita aitasid: Puma, Tallinna Vesi, Kesklinna Pargid, Ensto
Täpsed võistlusajad teatame märtsi Rae Sõnumites
Ensek, emateab.ee, New Balance, Coca-Cola, EOK.

25. märtsil

Jüri Spordihoones

Rae valla
lahtised meistrivõistlused ujumises

Registreeruda saab kuni 23. märtsini

Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

e-maili teel info@raespordikeskus
või jätta oma andmed (nimi, sünniaeg, ujumisstiil) administraatorite kätte.
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Uuel aastal uue hooga!
K

orvpallihooaeg on jõudnud poole peale. Korvpalliklubi Rae Koss
jaoks on hooaeg siiani pakkunud vastakaid emotsioone.
I liiga meeskonna hooaja esimene pool ei ole
olnud niisama hea kui möödunud hooaegadel.
Palju on meeskond pidanud tunnistama mõnepunktilisi kaotusi. Sellele vaatamata on meeskonna vorm praegu tõusva trendiga ja koostöö
paranemas. Selle tunnistuseks on Rae Koss/
Hansaviimistlus võitnud viimasest neljast mängust kolm. Kaks viimast mängu ligi 30 punktiga. Loodetavasti praegune hea mängutunnetus
säilib hooaja lõpuni. Sama meeskond läheb
kaitsma ka Rae valla värve 27. veebruarist kuni
1. märtsini Põlvas toimuvatele Eesti valdade
mängudele. Viimased viis aastat on Rae Koss
toonud Rae vallale igal aastal medali valdade
mängudelt. Kirkaim medal on seni veel puudu,
aga loodetavasti õnnestub sel aastal see pisiviga
parandada.
KK Rae Koss FM ehk farmmeeskond on
sellel hooajal edukalt osalenud Eesti III liigas.
Alagrupiturniirilt pääseti teisena edasi tugevaimasse vahegruppi, mis tagab juba praegu
koha esimese kaheksa võistkonna seas. Vahegrupis hoitakse praegu neljandat kohta. Sama
meeskond esindab Rae Kossu korvpalliklubi
ka Harju meistrvõistlustel. Hetkel hoitakse turniiritabelis samuti neljandat positsiooni. Ees on
seismas mitmeid tähtsaid mänge. Selleks, et I
koha eest võidelda, tuleb põhiturniiri lõpuks
tõusta vähemalt II kohale. Usume, et see on
jõukohane ülesanne.
Noored – teist hooaega võistlevad KK Rae
Koss 1995. - 96. aastal sündinud poisid erine-

vates korvpallisarjades. Suurim kordaminek
sellel hooajal on seni saavutatud Eesti Koolispordi Liidu 6. - 7. klassi poiste korvpallisarja
Harjumaa etapil. Eelmise õppeaasta üheksas
koht vahetati sellel aastal kolmanda koha vastu.
Harjumaa etapil osales 15 koolide võistkonda.
Esimesed kolm pääsevad edasi vabariiklikele
võistlustele, mis toimuvad aprillis ja mais. Samal turniiril toimusid ka individuaalsete harjutuste Osavaima Korvpalluri võistlused. Harjutusi on kokku kuus. Iga harjutuse võitja pääseb
vabariiklikule finaalvõistlusele maikuus. KK
Rae Koss noormees Joseph Saliste võitis harjutuse kolm tabamust (kolm tabamust - aja peale
tuleb tabada kolm viset: korvi alt, vabavise ning
kolmepunktivise) ning osaleb maikuus finaalvõistlusel. Joseph pääses finaali ka eelmisel õppeaastal ja saavutas seal 16. koha (Kokku osales
poisse eelmisel õppeaastal 800!!!).
Poisid osalevad ka Eesti meistrivõistlustel
C1-vanuseklassis (C1-1995. aastal sündinud
poisid). Esimese kümne võistkonna hulka me
veel ei mahu. Alustasime treeningutega mitu
aastat hiljem kui eakaaslased. Harjutame praegu
juba viis korda nädalas ja edasiminek on silmaga nähtav. Eelmisel hooajal kaotasime enamiku
mängudest rohkem kui 20 punktiga. Käesoleval
hooajal oleme mõned eelmise hooaja kaotused
juba võitudeks pööranud ja pakume tugevat
konkurentsi võistkondadele, kes meid eelmisel hooajal nüpeldasid. Paranenud ei ole ainult
tehnilised oskused, vaid ka mängupilt. Kiitma
peab siin poisse, kes on korralikult treeningutel
käinud ja üritanud anda alati endast parima.
Tänusõnad soovime edastada ka lapsevanematele, kes käivad huviga oma võsukeste män-

KK Rae Koss tantsutüdrukud. Foto: Lembit Peegel.

ge vaatamas ja jõuavad aeg-ajalt vaatama ka
poiste treeninguid. Jõuluvaheajal toimus ka KK
Rae Koss perepäev, kus poisid võistlesid oma
vanemate vastu korvpallimängus. Poisid võitsid
mängu veenva vahega. Klubijuhte rõõmustas
see, et saali tuli üle 40 inimese.
1998. aastal sündinud ja nooremad poisid –
käivitunud on regulaarselt ka 1998. aastal sündinud ja nooremate poiste treeningud. KK Rae
Koss ootab pisikesi korvpallisõpru treeningutele. Informatsiooni treeningute toimumise kohta
saab treener Siim Palu käest Tel. 5665 4960 või
siim.palu@jyri.edu.ee
Tantsutüdrukud – KK Rae Koss tunneb siirast
rõõmu ka selle üle, et meil on oma tantsutüdrukud. Kõige toredam, et soov ja tahe tuleb tüdrukute poolt. Tüdrukud on olnud meile lojaalsed
ja toetanud meid ka rasketel hetkedel, kui võidu
lootust enam polnud, ja see on ülimalt positiivne. Tantsutüdrukud on meiega kaasa sõitnud ka
välismängudele, et Rae Kossule pöialt hoida.
Tüdrukuid juhendab Marleen Hiiekivi. Soovime tüdrukutele jaksu uute sammude õppimisel
ja loodame nende jätkuvale toetusele.
Lugupeetud Rae vallas elav inimene! Tule ja
osale meie klubi tegevuses. Hoia pöialt, osale
vabatahtlikuna, pane oma laps meie treeningutele!
Infot KK Rae Koss tegemiste kohta saate kui
kirjutate meile e-posti teel henri@eksl.sport.ee
või telefonil 528 0096. Samuti leiab infot meie
mängude kohta Korvpalliliidu kodulehelt www.
basket.ee
Henri Ausmaa,
KK Rae Koss

22 • RAE SÕNUMID

TURVALISUS

POLITSEITEATED
23. jaanuaril kella 18.00 ajal teatati politseile, et Rae vallas Soodevahe külas on sõiduautost varastatud bensiinisaag. Varaline
kahju on 4200 krooni.
28. jaanuaril varastati Rae vallas Jüri alevikus Väljaku tänavale
pargitud autost navigaator. Varaline kahju on täpsustamisel.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
6. jaanuaril põles Suur-Sõjamäel aiamaja.
9. jaanuaril likvideeriti õlireostust Mõigus.
11. jaanuaril abistati kiirabi Jüris Tammiku teel.
12. jaanuaril põles Suur-Sõjamäel aiamaja.
12. jaanuaril toimus Aruküla teel autoavarii.
18. jaanuaril likvideeriti õlireostust Pajupea külas.
19. jaanuaril toimus autoavarii Kurnal.
19. jaanuaril toimus põleng Jüris Rebase tänaval.
20. jaanuaril abistati kiirabi Vaidas.
20. jaanuaril abistati kiirabi Jüris Väljaku tänaval.
20. jaanuaril toimus autoavarii Patikal.
24. jaanuaril põles Suur-Sõjamäel aiamaja.
27. jaanuaril abistati kiirabi Venekülas.

PÄÄSTETEEMALINE
LOOMINGUVÕISTLUS
Päästeamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kuulutavad välja loominguvõistluse, mille eesmärk on arutleda tuleohutuse ja päästeala teemadel ning samuti populariseerida päästetöötaja elukutset ja sellele
omaseid väärtusi.
Võisteldakse viies vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused, algklasside, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased ning täiskasvanud.
Võitlustöödeks võivad olla joonistused, meisterdused, esseed, kirjutised, videod jne.
Teemad:
1. Veeohud suvel ja talvel
2. Aurupritsist päästeautoni
3. Kujundan endale ägeda suitsuanduri
4. Ka mina võin olla päästja
5. Kui pomm plahvatab on juba hilja
6. Miks ma helistan numbrile 112?
7. Tegime koos Nubluga…
8. Minu kodukoha riskid
Töö tagumisele küljele (meisterduste puhul alumisele poolele) palume lisada:
• töö autori ees- ja perekonnanimi/vanus
• klass/rühm
• kooli/lasteaia nimi ja maakond/aadress
• juhendaja nimi ja kontakttelefon
NB! Palume arvestada, et loomingukonkursile esitatud töid
ei tagastata!
Võistlustööd palume saata hiljemalt 16. märtsiks 2009.a
Põhja- Eesti Päästekeskuse aadressil Ankru 12, Tallinn 11713
või viia lähimasse komandosse. Maakondlike võistluste parimad
tööd saadetakse Päästeametisse, kus igast vanusegrupist valitakse
välja parimad tööd, mille autorid saavad auhinnad ja kutsed Päästeameti peadirektori vastuvõtule.
Konkursi juhendi leiate ka aadressilt www.rescue.ee/20873
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Ohvriabi - abiks
kuriteo ohvrile
Ohvriabikeskustes saab inimene esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge, ohvriabitöötaja annab informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest, juhendab ja toetab suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid
osutavate asutustega.
Nõu võib küsida ka telefoni teel või e-posti kaudu. Inimene võib
soovi korral jääda anonüümseks.
Ohvriabiteenus on tasuta ja teenuse eesmärk on säilitada või parandada ohvri sotsiaalset toimetulekuvõimet.

Psühholoogilise abi  kulu hüvitamine

Psühholoogilise abi kulude hüvitise saamiseks peab ohver olema
eelnevalt esitanud politseile avalduse süüteo kohta ning politsei peab
olema alustanud väärteo- või kriminaalmenetlust.
Hüvitise eesmärgiks on ohvri või tema perekonnaliikmete toimetulekuvõime taastamine, mitte süüteoga tekitatud kahju hüvitamine.
Lisaks otsesele ohvrile saavad psühholoogilise abi kulu hüvitist taotleda ka tema pereliikmed, sest tihti kannatab süüteo tõttu kogu perekonna toimetulek. Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse ühe kuupalga
alammäära ulatuses (tänavu 4350 krooni) ühe pereliikme kohta, kuid
perekonna kohta mitte rohkem kui kolm palga alammäära (13050
krooni). Psühholoogilise abi kulude hüvitamist saab taotleda 1 aasta
jooksul alates süüteo toimepanemisest.
Psühholoogilise kulu hüvitise otsuse teeb ja hüvitise maksab välja
Sotsiaalkindlustusamet. Psühholoogilise abi kulude hüvitise taotluse
saab süüteo ohver või tema perekonnaliige täita ohvriabikeskuses.
Kuriteoohvrite riiklikku hüvitist makstakse kuriteo tagajärjel
tekkinud raske tervisekahjustuse, vähemalt 6 kuud kestva tervisehäire või ohvri surma korral.
Hüvitise taotlemiseks peab kuritegu olema politseis 15 päeva jooksul (kuriteo toimumisest alates) registreeritud ja kuriteo kohta peab
olema algatatud kriminaalasi.
Lisaks füüsilise tervise taastumisega seotud kuludele hüvitatakse
ka vaimse tervise taastamisega seotud kulusid. Hüvitise määramisel
võetakse aluseks vägivallakuriteoga tekitatud varaline kahju:
töövõimetusest tulenev kahju; ohvri ravikulud; ohvri surmast
tulenev kahju; prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja
muudele kehafunktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele
tekitatud kahju; ohvri matusekulud. Koos hüvitise taotlusega tuleb
esitada kõik arved, mis tõendavad tehtud kulutusi.
Hüvitist saab taotleda 1 aasta jooksul pärast kuriteo toimumist piirkondlikust pensioniametist.

Ohvriabikeskus asub Maardus:  
Ida-Harju Politseiosakond, Maardu, Karjääri 11
Ohvriabitöötaja OKSANA SVIRIDENKO
tel. 600 6204
Vastuvõtuaeg:
E - kell 9-12 ja 13-18
K, R - kell 9-12 ja 13-16
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13-15
Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri).
Soovijail on vajalik vastuvõtule ette registreerida
telefonil 600 6204 (Harju Ohvriabikeskus)
või saata kirjalik teade e-post: oksana.sviridenko@ensib.ee
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JOOGATUNNID
SPORDIHOONES!

Olete oodatud algajate rühma
praktiseerima kriya hatha joogat.
Tunnid toimuvad teisipäeviti kell
18.30-20.00 Budosaalis
Esimene tund 3. veebruaril.
Kuutasu 375 krooni,
üks kord 100 krooni.
Lisainfo: greta.om@gmail.com tel.
5858 8212

REKLAAM
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Müüa:

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

Otsime toredat

hoidjat 1,5-a poisile
septembrini,
max 4 tööpäeval
nädalas Aavikul.
Tel. 509 9292.

Kennu mängutuba Jüril
ootab lapsi mängima,
sünnipäevi pidama,
beebide ja väikelaste
muusikaringi.
Täpsem info tel. 5693 9904, www.kennumangutuba.ee
Ootame ka ettepanekuid laste huvitegevuseks
aadressil info@kennumangutuba.ee

Haljastusprojektid
Aednikuteenus
Konsultatsioon
ylle@aiaabi.com
www.aiaabi.com
Tel. 506 7942
Õige aeg haljastusprojekti
tellimiseks, et praegu paberile pandud plaanid uuel
hooajal teoks saaks!

VEOTEENUS
kaubikutega
Konks, GPS, haagise võimalus
200 eek tund (Tallinn, Harjumaa),
maanteel 5 EEK/kilomeeter (hinnale
lisandub käibemaks).
Tel. 505 1743
econex@starline.ee
www.econex.ee

HALJASTUS- JA
LUMEKORISTUSTÖÖD
(korraline või järelvalvega
haljasalade ning teede
hooldus ja korrashoid
aasta ringi
24h ööpäevas)
email: info@rkmteam.ee
GSM. 5669 2299
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FORSS OÜ müügiosakond
avatud ka RAE vallas, RETI tee 12

Nüüd saadaval ka
BMW varuosad
Oleme avatud E - R 9.00 - 18.00
tel 665 1090, 091 fax 665 1094
VW, AUDI, BMW, OPEL, ŠKODA
Alates 1. veebruarist saadaval

kliendikaardid.

www.forss.ee
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• SISEVIIMISTLUS JA REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne);
• VÄIKEEHITUS
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.
Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.
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OÜ VISARI METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd

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

Vahetame välja teie vana katuse uue
plekk-, kivi- või eterniitkatuse vastu.
Vana katuse demontaaž ja utiliseerimine.
Katusetarvikud, läbiviigud,
vihmaveesüsteemid, katuseaknad, uued
korstnapitsid jm katuse jaoks vajalik.
Kontakt:
OÜ Roose&Son, Tuisu 7, Tallinn
Tel: 511 1592, fax: 655 5316
e-mail: info@rooseson.ee
http: www.rooseson.ee

REKLAAM
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VARIA
KUULUTUSED

Veebruarikuu
sünnipäevalapsed
EMILIE HEINSOO		
TATJANA RAUD		
ISMEENE PENT		
JANIS JAKOBSON		
AINO PÄÄSUKE		
SILVIA POST			
ERLINDA MURD		
KALLE SUURSILD		
ELVE RISTAL			
MARIA ROSENBERG		
ERNA TÄNAV		
LEILI PRIIMÄGI		
ÕIE AIDALA			
VALVE ROOSAAR		
PILLE KÕRGE			
ELVI VAHAR			
RAUL KRUUK			
VALENTINA PLATONOVA
HELBE ABILINE		
LJUDMILLA STRIGINA
SILLE LIPS			
KAJA ALLIKSOO		
MARET PIHOTALO		
REIN ORAS			
AARNE TIMUSK		
VELLO LUIK			
ARVO UDRAS			
MARIA ZADOROŽNAJA
LINDA JÄRVELA		
TIIU VÄINSAAR		
ANNE-AMANDA NAHKOR
HELLE KESA			
JAAN TIMMUSK		
JUHAN PUUSEPP		
JAAK AASPALU		
HARRY-ELMAR VOLMER

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Trükikoda:
Toimetaja:

92
87
87
87
86
86
84
83
82
82
82
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65

EVERI, palun võta minuga ühendust!
Andla 508 9963.
Puude hooldus ja raie probleemsetes
kohtades, nagu kalmistutel, parkides, hoonete
läheduses jm. Viljapuude hooldus.
Tel. 712 0538, email: douglas.fir@mail.ee
Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,Tel. 666 1355 www.kodukliima.ee

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

Töötan välja, dokumenteerin
ja rakendan Teie ettevõttes
ISO 9001, 14001 ja OHSAS
18001 standarditele vastava
juhtimissüsteemi, kindlustan
sertifitseerimisauditi edukuse.
Pakun kvaliteedijuhi ja
töökeskkonnaspetsialisti
püsiteenust.
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Perefirma müüb kuivatatud küttepuid
lahtiselt või 2rm konteineris.
Küsige lisainfot tel. 503 8134 Ivar.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid. Hinnad
kokkuleppel.
Tel. 5663 3062 crabbar@gmail.com
KÜTTEPUUDE SAAGIMISE ja
LÕHKUMISE TEENUS tel. 503 0700.
Saen ja lõhun küttepuid halumasinaga
virnastatud palgist (diam 8-30cm) min
kogus 20 rm.
Ahjude, kaminate ehitus ja remont.
Tel. 5645 1077, e-post info@vapratee.ee

Rae Vallavalitsuses jaanuarikuus
registreeritud sünnid:

Tel: 5344 4025.
E-post: hain.heinla@mail.ee.

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

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

Rae Vallavalitsuses
jaanuarikuus
registreeritud surmad:

Margita Sagor
Eegi Ööbik
Nadežda Terjohhina

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