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Rae valla ametlik väljaanne

Vabariigi presidendi külaskäik
Jüri gümnaasiumi

Koolijuht Maria Tiro (paremal) juhatab presidendi kooli.

31. märtsi hommik Jüri gümnaasiumis oli
veidi teistmoodi kui tavalistelt. Kooli fuajee
uksel ootab grupp inimesi kedagi väga pingsalt ning sissesõidutee juures seisev esindusmundris ametimees kinnitab aimdust,
et kohe on keegi tähtis inimene saabumas.
Kooli akendel on näha pea kõikide klasside
lapsi, kes põnevusega ootavad kõrge külalise tulekut.
Pea minutilise täpsusega jõuab kohale
meie president Toomas Hendrik Ilves, keda
tõttab tervitama kooli direktriss Maria Tiro.
Nüüd siseneb president koos saatemeeskonnaga koolimajja. Esmalt minnakse direktori
kabinetti, kus antakse külalistele ülevaade
nii valla hariduselust kui ka kooli tegevussuundadest.

Koolikella nii tavalist läbilõikavat helinat asendab selles nii moodsas koolis huvitav muusikakatke, mis annab ühtlasi meile
märku tunni algusest. Suundume kõik kooli auditooriumi, kus ootavad lõpuklasside
õpilased oma järjekordset ajalootundi. Aga
seekord on õpetaja teine. See on meie president, kes abiturientide poole pöördub ning
tunni käimasoleva ajaloo ainenädala raames
ise annab. Usun, et kõrge külalise kohalolek
pani nii mõnegi õpilase veidi pabistama, sest
presidendi poolt väljahõigatud eesti luule
tsitaatidele ei tihanud kõva häälega paljud
vastata. Kohapealt oli kuulda õigete vastuste pominat aga küll. President keskenduski
oma sõnavõtus õpilastele just eestlaseks olemise valudele ja vaevadele. Rõhus inimese

sisemise arenemise vajadusele ning pani
kuulajatele südamele otsida seda oma õiget
teed ja julgust seada suuri sihte. Eriti kui
keelena püsimajäämine on kindlustatud juba
Euroopa Liidu erinevate instantside kaudu.
Seda enam, kui Gustav Suitsu sõnu meenutades oleme saanudki eurooplasteks. Kuhu
nüüd, küsis president lastelt ning õhutas
neid seadma endale uusi eesmärke, avardama silmapiiri. Sõnavõtu lõppedes said abituriendid vestlusringis esitada presidendile
küsimusi ning president omakorda julgustas
õpilasi olema elus avatud ning julgema diskuteerida ning vajaduse korral ka argumenteeritult vaidlema.
(Järgneb lk 2)
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(Algus lk 1)
Hiljem õpetajatega vesteldes kordas president
uuesti oma mõtet, kui vajalik on, et Eesti inimene rohkem ennast avaks ja julgeks oma arvamust
välja öelda. Nii väldime salavimma teket ja pole
vaja ennast hiljem välja elada anonüümsetes netikommentaarides, usub vabariigi president.
Enne Rae valla juhtidega kohtumist näidati
presidendile koolimaja ning külastati sama katuse alla jäävaid Jüri raamatukogu ja spordikeskust. President andis koolile kiitva hinnangu ning
tunnustas kooli juhtkonda tehtud töö eest.
Vallavalitsuse poolt olid kohtumisele tulnud
vallavanem Veigo Gutmann ja volikogu esimees
Agu Laius. Kõne alla tuli Rae valla rikkus – meie
laste arv vallas. Neid on veidi rohkem kui veerand valla 12 200 elanikust. Vestluses tunnustas
president vallajuhtide tublit tegutsemist ning lausus kiitvaid sõnu valla omafinantseeringutest ehitatud koolimajade ning lasteaedade eest. Räägiti
ka kohaliku kogukonna aktiivsusest ning külaliikumise edendamisest. President pani imeks seda,
et Rae vallas on rohkem külavanemaid kui kogu
Pärnumaal kokku. Eks see näita ka meie oma valla inimeste valmisolekut kohalikus elus rohkem
kaasa rääkida.
Presidendi külastusele Rae vallas pani punkti
UVIC ASi ettevõttega tutvumine, kuhu president
suundus pärast Jüri gümnaasiumi. Juhtkond koos
omanikega näitas ettevõtet, millel on tõeliselt tänapäevane toiduainetootmise tehnoloogia ning
hiljem maitsmiseks pakutud lihatooted üllatasid
oma imehea maitsega.

Volikogu esimees Agu Laius (vasakul) ja vallavanem Veigo Gutmann (paremal)
kohtumisel presidendiga.

Juuli Laanemets
Rae Sõnumite toimetaja

Abituriendid pärast ajalootundi koos presidendiga.

Lisame juurde väikese väljavõtte 12. klasside õpilaste arvamustest
presidendi külaskäigu kohta.
Jorma-Maanus Tahk: “Küll tal olid siidised käed. Jutul polnud ka
väga viga.”
Katrin Leppik: “Tal oli väga suur saatjaskond. Mind üllatas, et ta
kohe nõus tulema oli.”
Marit Attonen: “President tundis ennast ise väga vabalt ja seetõttu
saime ka meie ennast tema seltsis vabamalt tunda.”
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1. mail 2010 kell 17.00 toimub Jüri kirikus
Lionsi heategevuskontsert

“Igale lapsele kodu”

Esineb meesansambel Kuldne Õhtupäike, Erich
Krieger ja Brey Velberk.
Kaastegevad Jüri gümnaasiumi ja Lagedi
põhikooli õpilased.

Jüripäevajooks Jüris
23. aprillil toimub Jüri kirikumõisa pargis
traditsiooniline jüripäevajooks. Õhtu algab
Jüri kirikus, kus kell 18.00 toimub Rae kultuurikeskuse kooride kirikukontsert. Esinevad Rae Kammerkoor ja Jüri Perekoor. Võimalik on osaleda ekskursioonil kiriku torni.
Samal ajal kell 18.00 mängib Karlsson kirikumõisa pargis lastega.
Kella 18.30–19.15 toimub jooksuvõistlusele registreerimine. Juhend on saadavad
Rae spordikeskuse kodulehel.
Kell 19.00 toimub õhtu pidulik avamine
koos lõkke süütamisega. Esinevad Rae huvialakooli võimlemisrühmad tantsukavadega.
Jüripäevajooksu start antakse kell 19.30.
Lisaks esineb rokkbänd Crazy Days eesotsas laulja Aivar Niiholmiga. Rampidel
teevad trikke rulatajad. Õhtu lõpeb 22.45
algava vaatemängulise tule-show’ga tiigil.
Tegutseb käsitöötelk, kus on võimalik

meisterdada kõrvarõngaid. Juhendajaks Maris Viires. Erinevalt täiskasvanutest on noortele töötoas osalemine tasuta.
Meigikunstnik Ilona Leppik teeb lastele
väikese tasu eest näomaalinguid.
Kohal on ka toitlustajad ja õhtut juhib
Henri Ausmaa.
Lisaks põnevale võistlusele, millele kaasa
elada, saab tulla lihtsalt koos pere ja sõpradega ilusat kevadõhtut nautima. Meeleolu
loovad lõke ja küünlad tiigil.
Unetutele täiskasvanutele toimub keskööl
Jüri raamatukogus põnev loeng tunnustatud
psühholoogide-koolitajate poolt „Enesekehtestamine versus manipuleerimine“ algusega 24.00.
Kohtumiseni kirikumõisa pargis!
Lisainfo telefonil 605 6759
www.kultuur.rae.ee
www.raespordikeskus.ee
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Jüripäev Jüris
Ükskõik, kas väljas külm või palav,
taas jüripäev meil ukse ees,
nüüd võistelda saad mitmel alal,
ole naine sa või mees.
Kultuurimaja suures saalis
käib mälumäng meil täies hoos,
on küsimused Nurmla, Salis
seekord teinud teile koos.
Karm võistlus käimas korvi all
nii Peetris kui ka Jüris
ning males lahing Lagedil,
on etturid seal rivis.
Veel traditsiooniks jüripäeval
on orienteerumine roolis,
ei märkagi, kuis tunnid läevad,
olles eksind vales hoovis.
Õhtul, kui veel paistmas päike,
tippsündmuseks on jürijooks,
seal osaleb nii suur kui väike.
Kes neist küll võidu koju tooks?
Nüüd võisteldud taas mehe moodi,
ööhakuks otsa saanud jõud,
kuid kel kiiret pole voodi,
saab loengult kasulikku nõu.

Fotokonkursi “Rae valla foto 2009” võidutöö “Peegeldus tiigil”. Kategooria “Rae vald”, autor Jaan Keinaste.

Kairi Kadastik
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„Teeme ära“ talgupäev 1. mail 2010
Suurte asjade ärategemise viis on ikka ja
alati olnud teistega koos tegemine. Koos tegutsedes on tehtud põllutöid, ehitatud maju,
leitud ühiselt arutades üles need viisid, kuidas
koos elamist kõige paremini korraldada. Sellist loomuomast ja rõõmu toovat koos tegemise viisi kannab endas talgute traditsioon.
2008. aastal tegid rohkem kui 50 000 talgulist viie tunniga ära töö, mille tegemiseks
oleks kulunud muidu kolm aastat ja palju
meie kõigi ühist raha. 2009. aastal tuli kokku
ligi 12 000 ärksat inimest üle Eesti, et leida
üles need teod ja viisid, kuidas elu meie kõigi jaoks paremaks muuta. Mõttetalgutest on
tänaseks sündinud mitmed elujõulised algatused ja teod.
Sellel aastal kutsume eestimaalasi nii märkama kui ka tegema – leiame üles endi kõrvalt need asjad ja teod, mis ootavad tegemist,
ka need mõtted, mis eelmisest aastast saadik
veel teostamist ootavad. Läheme koos ja teeme ära suurel talgupäeval 1. mail!

Mis toimub 1. mail?

Talgutel on ajast aega töö ja lõbu käsikäes
käinud, nii on ka talgupäev jagatud 1. mail
kahte ossa: töiseks esimeseks pooleks ning
lõbusamaks õhtuseks. Iga talgujuht paneb
lõplikult paika enda poolt juhitava talgu kulgemise aja ja viisi ning annab kaasalööjatele
sellest ka teada. Töine osa kestab ligikaudu
4–6 tundi ja lõpeb ühise talguleiva söömisega. Seejärel saavad talgulised mõned tunnid
vaba aega, et talguväsimus kontidest peletada – vastavalt oma soovile saab tutvuda
ümbruskonnaga või näiteks turgutada ennast
saunaleiliga. Päeva võtavad muusika ja pilli-

mänguga kokku kõikjal Eestis toimuvad talgusimmanid.

Kes korraldavad?

Kokku on tulnud seitse korraldajat, kes häid
eestimaalasi talgutama kutsuvad: Riigimetsa
Majandamise Keskus, Mittetulundusühingute
ja Sihtasutuste Liit, Muinsuskaitse Ümarlaud,
Eestimaa Looduse Fond, Liikumine Kodukant, Õnnepank ja kodanikualgatus Teeme
Ära Minu Eesti. Partneritena löövad kaasa
EMT, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Swedbank, Tallinna Vesi, EuroPark, Eesti Rahvusringhääling, Elion ja Coca-Cola HBC Eesti.

Kuidas saab talgupäeval kaasa lüüa?

Tule talgujuhiks!
Talgud võivad olla pargi või kiigeplatsi
kordategemine, rahvamaja remontimine, kohaliku muinsusmälestise korrastamine või
hoopis külaseltsi asutamine ja edasise tegevusplaani ühiselt kokkupanek. Oma mõtte
saab alates 4. märtsist www.teemeara.ee lehel
talguna registreerida, kus see peagi ka teistele
nähtavaks muutub, ning asuda teisi kaasa kutsuma ja talgupäeva ette valmistama.
Tule talguliseks!
Juba märtsikuus saab www.teemeara.ee lehel jälgida, milliseid talguid tegusad inimesed
erinevates Eestimaa nurkades korraldavad.
1. aprillil avaneb sealsamas ka talgutele registreerimine, kus igaüks saab valida endale
südamelähedased talgud ning ennast ja peretsõpru kirja panna.
Tule mängi talgulistele pilli või korralda
pidu!
Et päev koos laulu ja pillimänguga lõbusalt

õhtusse saata, kutsume üles kõiki aktiivseid
inimesi, kelle eestvedamisel 1. mail talgupeod
püsti panna. Kõik, kes on valmis omalt poolt
talgulistele pidu korraldama, saavad ühendust
võtta talgupäeva kultuuritoimkonnaga talgute veebilehel. Esinejad saavad samuti ennast
alates 15. märtsist www.teemeara.ee lehel
lahkelt kirja panna, et pidude korraldajad
saaksid nad üles leida ja kaasa kutsuda. Samasse kohta pannakse ka kogu info kohalike
talgupidude kohta.
Toeta talguid!
Talgute korraldajaid saab toetada materiaalselt: töövahendite, kinnaste, kottide, toidu või
joogipoolisega. Ehk on Sul hoopis saun, mille
oleksid valmis talguliste jaoks kuumaks kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust talgute lehe www.teemeara.ee kaudu meelepärase
talgu juhiga või talgupäeva korraldusmeeskonnaga. Endale meelepäraseid talguid saad toetada ka rahaga – täpsed juhendid ja konkreetse
talgu viitenumbri leiad talgupäeva veebist.
Rohkem infot Teeme Ära talgupäeva kohta
ning kontaktandmed leiad talgute veebilehelt:
www.teemeara.ee
Olen valmis koos oma piirkonna teiste vabatahtlikega meie oskuste ja kogemuste piires
abistama teid talgute korraldamisel. Minuga
saate ühendust e-posti margus.vain@mail.ee
kaudu või telefonil 511 4273.
Lugupidamisega,
Margus Vain
Teeme Ära 2010 koordinaator
Ida-Harjumaal
MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liige

Lagedi põhikooli 2010. aasta meistrivõistlused
males
toimuvad laupäeval, 24. aprillil
algusega 10.30 Lagedi põhikoolis,
Kooli 18.
Turniirist on oodatud osa võtma kõik
Rae valla kuni 18-aastased noored malehuvilised. Turniirist võtavad osa ka
kutsutud külalised.
Vajalik on eelnev registreerimine
kuni 20. aprillini maleõpetaja Aivo
Hommiku juures, tel 506 4338, aivo.
hommik@rae.ee
Mängitakse seitse vooru, ajakontrolliga 10 min. Võitjaid autasustatakse
karikate ja diplomitega. Vaheajal pakutakse osalejatele suupisteid.
Kohtumiseni Lagedi põhikoolis!

Eesti valdade mängude finaalturniiril Väike-Maarjas 2010 Rae valla esimaletaja
Tarmo Tuul (vasakul) võistlushoos. Foto autor: Aivo Hommik.
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Puudest ja uuest lootusest Jüri kirikaias
J

üri kirikust möödasõitmine on praegu ilmselt
suhteliselt liiklusohtlik, sest autojuhid jäävad kiriku ees toimunud suuri muudatusi vaatama. Üsna
harjumatu ja võõras on tõesti see pilt, mis avaneb.
On neid, kes murelikult ringi jalutavad, on neid, kes
meie põlvkonna jaoks esmakordselt vaadeldavaks
muutunud kirikuarhitektuuri üle rõõmustavad.
Üks mees jutustas, et oli kord Jüri alevit mitte tundva inimesega trehvamise kiriku parklas kokku leppinud.
Võõras oli Jürist läbi sõitnud, peaaegu Arukülla välja,
kuid kirikut polevat märganud kusagil.
Kõrged puud ja pimedad pargid on väärtus omaette.
Kahjuks oli meie kirikaia puude aeg ümber saanud, enamik neist olid vanad ja murdumisohtlikud. Valdavalt oli
tegemist saarepuudega, mis pealegi üsna eakad. Kändude järgi on näha, et suurem osa neist oli seest mädanenud, mõnest õõnsusest tuli nähtavale mesilaspesa. Ühe
unikaalse hauatähise kõrval seisis pealtnäha terve puu,
mis kuue meetri ulatuses oli seest tühi – ainult koore najal püsis veel püsti. Igal aastal on tormiga olnud okste
murdumist, mis on kaasa toonud mitmete hauatähiste
purunemise ning mitmes kohas on samal põhjusel purunenud muinsuskaitsealune kirikaia müür. Peaaegu kogu
perimeetri ulatuses on suurte puude juured piirdemüüri
kergitanud ja aia kohati varisemisohtlikuks muutnud.
Joonistus on valminud vahetult enne keskaegse pühakoja lammutamist 1884.a.
Sellegipoolest ei plaanitud juba aastaid kavandatud töid nii ulatuslikena. Tööde käigus aga selgus, et
nooremad puud, mis olid teiste vahel kasvades samuti
kirikutornikõrgused, oksatuustakas ainult ladvas, ei olnud iseseisvalt kõige kaunim vaatepilt. Samuti muutusid murdumisohtlikuks kaks tuulte meelevalda jäänud
suurt kuuske, mõlemad kaheharulise ladvaga. Nõnda
iga päev uusi raskeid otsuseid vastu võttes jõudsimegi
tänase tulemuseni, kus kiriku lõunaküljes muutus vaadeldavaks Vabadussõja ausamba kõrval kõrguv haraline
tamm ja mõned istutatud kuused. Alles jäid ka elupuud
ja kõik haudadele istutatud madalamad põõsasvormid
ja puud. Kirikaia põhjaküljel, kus on ka aktiivsem kalmistuosa, praegu mingeid raietöid ei planeerita. Kuigi
ka seal on ennekõike piirdemüüri ääres palju vanu ja
mälestisi lõhkuvaid saarepuid.
Mis edasi? Jooksvalt on tööde kestel kogunenud
ja otsuseid vastu võtnud ka vallajuhid ja -ametnikud.
On sündinud otsus koostada kirikaia lõunaosale haljastusprojekt, mis näeb ette kogu alal ühtlaselt vohava
hekitaime piiramist, uue muru rajamist ja uute puude
istutamist. Puudest eelistatakse madalamaid vorme.
Samuti on juba aastaid jutuks olnud, et aktiivne matusetegevus võiks kirikaia lõunaküljes pidurduda. Oleme
Fotol on samale vundamendile ehitatud uus kirik 8 aastat pärast
lähtunud põhimõttest, et sama põlvkonna inimene (abivalmimist (1893). Tihe kõrghaljastus on meie kalmistutele lastud kasvada
kaasa) maetakse kindlasti oma lähedaste juurde, kuid
nõukogudeaegse hooldamata jätmisega. Kogu keskaja oli kirikaed lage. Jüri
järgmine põlvkond võiks saada eelisolukorras uue pekirikaias kõrgub 19. sajandi keskel üks vana ja suur puu, mis on kantud ka
replatsi Suurel kalmistul. Kõik hauad ja tähised jäävad
tolle aja maamõõtjate joonistatud kaartidele. Suur puu on näha juuresoleval
aga kindlasti alles niikaua, kuni nad püsivad. Vanad,
fotol jäänud pildile veel 1930. aastatel.
võsastunud ja aastaid hooldamata hauad haljastatakse
ja neid hooldatakse üldises korras. Kiriku põhjaküljes
aga jätkub matusetegevus tavapärasel viisil ja pikemas
suurel ekraanil, võimalust ronida torni tippu. Loomulikult ei puudu
perspektiivis võib see kasvada Suure kalmistuga kokku.
talgusupp. Õhtupoolikul aga naudime kontserti hea muusikaga Jüri ja
Siinjuures tahan aga teha üleskutse kõigile, kes meie ajaloost ja
Lagedi kooli lastelt Kuno Kasaki juhatamisel. Meie rõõmu jagavad
vaatamisväärsustest hoolivad:
Brey Velbrek, Erich Krieger ja Kuldne Õhtupäike.
Tule 1. mail talgupäevale Jüri kirikaeda!
Seni tehtud tööde eest tuleb aga tänada Rae vallavalitsust ja enSelleks saad registreeruda „Teeme ära!“ üle-eestilise toreda ettenekõike VAHEKO töötajaid. Tohutu puudemass tõsteti ju tõstukitel
võtmise raames aadressil http://www.teemeara.ee/.
oks oksa haaval alla nõnda, et ajaloopärand ja -tähised kannatada ei
Kõige suuremaks tööks on raietööde jäätmete, saepuru ja oksaraasaanud. Rõõmus ja vastutustundlik meeskond, edu teile!
gude kokkuriisumine. Põnevama tööna planeerime raudristide puhastamist ja värvimist, samuti kivitähiste puhastamist. Selleks tööks
Tanel Ots
tuleb meid juhendama spetsialist muinsuskaitseametist. LisaboonuJüri koguduse õpetaja
sena lubame kiriku ajalugu tutvustavat lühiloengut ja pildimaterjali
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VALLAVALITSUS

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr 12
Jüri, 9. märts 2010

Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006 määruse nr 10 „Laste
aiamaksu määrad ja maksmise kord“ muutmine

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6
lõike 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 3 ja lasteaedade
põhimäärused, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006 määruse nr 10
„Lasteaiamaksu määrad ja maksmise kord“ punkti 7 ja sõnastada see
järgmiselt:
“7. Kehtestada, et lasteaiamaks kuulub tasumisele vallavalitsuse
poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20.
kuupäevaks Rae valla arveldusarvele või valla kassasse.“
2. Avalikustada käesolev määrus Rae valla interneti koduleheküljel ja ajalehes Rae Sõnumid.
3. Käesolev määrus jõustub 13. märtsil 2010
Agu Laius, vallavolikogu esimees

MÄÄRUS nr 13
Jüri, 9. märts 2010

lus (lisa 2) ja õppetasu maksmist tõendav dokument või selle koopia,
mis esitatakse vallavalitsusele. Kui taotleja on vanuses 18 –19 eluaastat ja õpib kutsekooli või kõrgkooli päevases õppevormis, lisab ta
taotlusele ka koolitõendi.
(3) Toetust eraldatakse kaks korda kalendriaastas. Taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 15. juuni (jaanuar – mai) ja 15. detsember (juuni - detsember).
(4) Taotluse esitajaks on kuni lapse 18. eluaastani lapsevanem või
hooldaja.
(5) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 (kümne) tööpäeva jooksul taotluse registreerimise päevast vallakantseleis. Toetus
makstakse välja 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale vastava otsuse
tegemist.
(6)Toetuse mitteandmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise
päevast.
(7) Toetust ei maksta isikutele, kellel on Rae vallale (Rae Vallavalitsus ja tema allasutused) maksetähtaja ületanud võlgnevused.
§ 3. Sporditegevuse toetuse saaja esindab võimalusel ja vajadusel valda vabariiklikel valdade mängudel, huvitegevuse toetuse saaja
konkurssidel ja ülevaatustel.
§ 4. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 21. novembri 2006
määrus nr 36 “Rae valla eelarvest noortele sporditegevuseks toetuse
eraldamise kord”.
§ 5. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 6. Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.
jaanuarist 2010
§ 7. Käesolev määrus jõustub 13. märtsil 2010.

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

Rae valla eelarvest noortele spordi- ja huvitegevuseks toetu
se eraldamise kord

§ 1. Üldsätted
(1) Rae valla eelarvest noortele spordi- ja huvitegevuseks toetuse eraldamise kord (edaspidi kord) sätestab Rae valla eelarvelistest
vahenditest (edaspidi vallaeelarve) spordi- ja huvitegevuseks toetuse
taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse
kasutamise üle järelevalve teostamise korra.
(2) Toetust antakse spordi- ja huvitegevuse toetuse taotlejale, kelle
elukohana taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul on
Eesti rahvastikuregistris registreeritud Rae vald ja kes on vanuses
5–17 (kaasa arvatud) eluaastat või vanuses 18–19 (kaasa arvatud)
eluaastat, tingimusel, et taotleja õpib kutsekooli, gümnaasiumi või
kõrgkooli päevases õppevormis.
(3) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale vallaeelarvest spordi- ja huvitegevuse toetamiseks ette nähtud vahendite arvelt.
(4) Toetust antakse spordi- ja huvitegevuseks kuni 2000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 50% treening- ja/või õppetasust.
Nelja ja enama lapselise pere lapse toetussumma on kuni 3000 krooni
kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 75% tasutud treening- ja/või
õppetasust.
(5) Toetust antakse sporditegevuseks, mida juhendab treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses.
(6) Toetust antakse huvitegevuseks, mida teostav organisatsioon
on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
(7) Toetust ei eraldata Rae valla allasutuste spordi- ja huviringide
osalustasu kompenseerimiseks.
§ 2. Toetuse taotlemine ja määramine
(1) Sporditegevuse toetuse taotlemise aluseks on vormikohane
taotlus (lisa 1) ja treeningtasu maksmist tõendav dokument või selle
koopia, mis esitatakse Rae Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).
Kui taotleja on vanuses 18–19 eluaastat ja õpib kutsekooli või kõrgkooli päevases õppevormis, lisab ta taotlusele koolitõendi.
(2) Huvitegevuse toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taot-
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Agu Laius, vallavolikogu esimees
Valla kodulehel on alljärgnevad vormid
1. Sporditegevuse toetuse taotlus
2. Huvitegevuse toetuse taotlus

MÄÄRUS nr 14
Jüri, 09. märts 2010

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 5 lõikest 2 ja § 22 lõike 1 punktist 2 ning kooskõlas Maksukorralduse
seaduse § 3 lõikega 3, § 5 lõikega 2 ja Kohalike maksude seaduse § 2
lõikega 1, § 5 punktiga 6 ja § 11, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Kehtestada teede ja tänavate sulgemise maks vastavalt lisale 1;
2. Rae Vallavalitsusel kehtestada:
2.1 Rae valla üldkasutatavate, valla teederegistris olevate teede ja
tänavate sulgemise kord;
2.2 teede ja tänavate sulgemise taotluse vorm;
2.3 teede ja tänavate sulgemise loa vorm;
2.4 maksuotsuse vorm.
3. Kehtestada valla tänavate gruppideks jaotus vastavalt lisale 2;
4. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 24.10.1995 määrus nr
60 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine”.
5. Rae Vallavalitsusel avaldada määrus ajalehes, milles Rae vald
avaldab ametlikke teadaandeid, ning edastada määrus elektroonilisel
teel Maksu- ja Tolliametile.
6. Määrus jõustub 13.03.2010.
Agu Laius, vallavolikogu esimees
Valla kodulehel on terviktekstina:
Lisa 1 Rae Vallavolikogu 09.03.2010 määrusele nr 14
“Teede ja tänavate sulgemise maks”
Lisa 2 Rae Vallavolikogu 09.03.2010. a määrusega nr 14
“Rae valla teede ja tänavate jaotus gruppideks”
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MÄÄRUS nr 15
Jüri, 9. märts 2010

RAE
sõnumid

Rae Vallavolikogu 11. detsembri 2007 määruse nr 68 „Rae
valla haldusterritooriumil asuvate koolide õpilastele juhiloa
saamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise kord”
kehtetuks tunnistamine

Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punktist 5 ja asjaolust, et Rae valla pingestatud eelarvelise seisu tõttu
puudub võimalus jätkata koolide õpilastele juhiloa saamiseks tehtud
kulutuste kompenseerimist, Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 11. detsembri 2007
määrus nr 68 „Rae valla haldusterritooriumil asuvate koolide õpilastele juhiloa saamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise kord“.
§ 2 Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae
Sõnumid.
§ 3 Käesolev määrus jõustub 13. märtsist 2010
Agu Laius, vallavolikogu esimees

MÄÄRUS nr 16
Jüri, 09. märts 2010

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine Rae
vallas

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 6, § 22 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2, “Võlaõigusseaduse” § 272 lõike
4 punkti 4, “Elamuseaduse” § 8 punktide 1 ja 2 ning § 371 alusel
§ 1. Kehtestada Rae Valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks 30 (kolmkümmend) krooni eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Nimetatud üüri piirmäär ei sisalda eluruumi
kasutamisega seotud kõrvalkulusid.
§ 2. Üüri piirmäärast madalama piirmäära rakendamine
(1) Rae valla omandis olevatele eluruumidele, mis on antud kasutamiseks Eesti rahvastikuregistris Rae valla elanikuks registreeritud puudega isikule, pensionärile, vanglast või hoolekandeasutusest
ellu suundunud isikule või Rae valla munitsipaallasteaias või -koolis
töötavale pedagoogile, võib Rae Vallavalitsus rakendada §-s 1 kehtestatud üüri piirmäärast kuni 50% madalamat piirmäära eluruumi
üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
(2) Üüri piirmäärast madalama piirmäära rakendamise taotlemiseks kohustub selleks õigustatud isik esitama Rae Vallavalitsusele
vastavasisulise taotluse.
(3) Üüri piirhinnast madalama piirhinna rakendamist puudutava
kaalutlusotsuse tegemisel arvestab Rae Vallavalitsus iga käesolevas
paragrahvis kirjeldatud tingimusele vastava isiku puhul eraldi kõiki
olulist tähtsust omavaid asjaolusid.
§ 3. Vastavalt elamute heakorra tasemele ja tehnilisele varustatusele rakendada üüri määramisel järgmisi koefitsiente:
(1) väga heas seisukorras (olemas keskküte, veevarustus ja kanalisatsioon) – koefitsient 1,0;
(2) heas seisukorras (keskküte puudub, olemas veevarustus ja kanalisatsioon) – koefitsient 0,8–1,0;
(3) rahuldavas seisukorras (puuduvad keskküte ja kanalisatsioon,
olemas veevarustus) – koefitsient 0,4–0,6;
(4) halvas seisukorras (puuduvad keskküte, veevarustus ja kanalisatsioon) – koefitsient 0,2–0,3.
§ 4. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 12. juuli 2005 määrus nr 70 „Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine Rae
vallas“ ja Rae Vallavolikogu 09. mai 2006 määrus nr 20 „Rae Vallavolikogu 12. juuli 2005 määruse nr 70 „Munitsipaaleluruumide üüri
piirmäära kehtestamine Rae vallas“ muutmine“.
§ 5. Rae Vallavalitsusel korraldada üürilepingute muutmine.
§ 6. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehtedes Rae Sõnumid ning valla veebilehel.
§ 7. Käesolev määrus jõustub 01. juulil 2010.
Agu Laius, vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Kurna tee ja selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala
perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede ühendamise detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 09. märtsi 2010 otsusega
nr 77 eesmärgiga muuta Rae Vallavolikogu 28.06.2008
otsusega nr 419 kehtestatud Rebasepõllu ja Läänerebase
kinnistute detailplaneeringuga planeeritud kergliiklus- ning
sõiduteeühendusi Kurna tee, Kurna – Tuhala maantee ja
Saare kinnistu detailplaneeringu teede vahel.
Suuresta küla Vana-Tammiku kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 23. märtsi 2010 korraldusega nr 216 eesmärgiga jagada kinnistu nelja kaasomaniku
vahel neljaks elamumaa sihtotstarbeliseks ja neljaks elamumaa juurde kuuluvaks maatulundusmaa krundiks, määrata
elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Järveküla küla Männi tee 10 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 16. märtsi 2010 korraldusega nr 198 eesmärgiga muuta korruselisust ja ehitusala ning
täpsustada arhitektuurseid nõudeid.
Vaskjala küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 09. märts 2010 korraldusega nr 176 eesmärgiga jagada kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbeliseks krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Lagedi alevik Ilumäe tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 02. märtsi 2010 korraldusega nr 156 eesmärgiga jagada olemasoleva kahe elamuga
kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest
Pajupea küla Reinholdi kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 09. märtsi 2010 otsusega
nr 76.
Detailplaneeringuga on Reinholdi kinnistu planeeritud
jagada viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ühepereelamute rajamise eesmärgil ja kaheks transpordimaa
sihtotstarbega krundiks, millest üks (pos 7) on ette nähtud
avalikuks kasutuseks ja üle antav vallale.
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AS ELVESO elektrienergia ja võrgutasude hinnad alates 01. juulist 2010
Elektrienergia hinnad on koosõlastatud Konkurentsiameti 15.10.09 otsusega nr.7.1-5/09-0043.
Võrgutasude hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega 10.03.10. nr 7.1-5/10-006.
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3×63A
Elektrienergia

Võrgutasu

Pakett

Tariif

Ühik

Pakett

hind km-ta

Pakett

hind km-ta

Kokku
hind km-ta

P1

Põhitariif

s/kWh

EL1

48,22

VT1

67,53

115,75

P2

Ajatariifiga päev

s/kWh

EL2

59,31

VT2

79,74

139,05

P2

Ajatariifiga öö

s/kWh

EL2

34,40

VT2

45,98

80,38

P3

Ampritasuga ajatariif (päev)

s/kWh

EL3

60,15

VT3

51,13

111,28

P3

Ampritasuga ajatariif (öö)

s/kWh

EL3

35,38

VT3

29,03

64,41

P3

Ampritasu

kr/A kuus

EL3

VT3

5,02

5,02

P4

Küttepakett (päev)

s/kWh

EL4

34,90

VT4

51,13

86,03

P4

Küttepakett (öö)

s/kWh

EL4

11,68

VT4

29,03

40,71

P4

Ampritasu

kr/A kuus

EL4

8,75

VT4

5,02

13,77

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3×63A
Elektrienergia

Võrgutasu

Pakett

Tariif

Ühik

Pakett

hind km-ta

Pakett

hind km-ta

Kokku
hind km-ta

P5

Põhitariif

s/kWh

EL5

36,21

VT5

47,12

83,33

P5

Ampritasu

kr/A kuus

EL5

9,41

VT5

3,86

13,27

P6

Ajatariifiga (päev)

s/kWh

EL6

41,37

VT6

55,80

97,17

P6

Ajatariifiga (öö)

s/kWh

EL6

27,99

VT6

32,62

60,61

P6

Ampritasu

kr/A kuus

EL6

9,41

VT6

3,86

13,27

Reaktiivenergia

s/kvarh

8,95

8,95

Hinnale lisandub käibemaks ning arvele lisatakse taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.

Kevadisest heakorrastamisest Rae vallas
Ohtlike jäätmete kogumisreid –
24. aprill 2010
Igakevadiseks traditsiooniks muutunud
ohtlike jäätmete kogumisreid toimub 24.
aprillil 2010, mille käigus peatub OÜ BAO
ohtlike jäätmete buss väljakujunenud peatumispaikades:
10.00–10.30 MÕIGUS, Kaabli tn garaažide ees;
11.00–11.30 ASSAKUL, Künka tee 2
garaažide ees;
12.00–12.30 LAGEDIL, Betooni tänava
lõpus asuvate garaažide juures;
13.00–13.30 PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees;
14.00–14.30 PATIKAL, endise klubi
ees;
15.00–15.30 URVASTES, endise sovhoosi töökoja hoovis.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on: kasutatud õlid ja õli
sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-,
liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja
tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,

raskeid metalle sisaldavad patareid, väike
akud ja akudega seadmed.
Lisaks paikneb Jüri alevikus ohtlike jäätmete konteiner. Konteiner asub Jüri Ehituskaupade poe kõrval. Konteineri avamiseks küsida
võtit Alexela tanklast. Ohtlikke jäätmeid võib
sinna viia kõikidel nädalapäevadel.
Teine ohtlike jäätmete konteiner paikneb
Vaida alevikus. Ohtlike jäätmete äraandmiseks helistada tel 5645 6749 ning leppida täpsemalt kokku aeg, mil konteiner avatakse.
Vanade kodumasinate kogumiskonteinerid
MTÜ Eesti Elektroonikaromu on paigaldanud Jüri alevikku Ehituskaupade poe juurde elektroonikajäätmete kogumiskonteineri.
Konteineri võti asub Alexela tanklas. Võtit
saab sealt küsida E-P 9.00–19.00.
MTÜ EES-Ringlus on paigaldanud Vaida
alevikku Hoidla tee äärde (Vana-Tartu mnt
37 vastu) ohtlike jäätmete konteineri kõrvale elektroonikajäätmete konteineri. Elektroonikajäätmete äraandmiseks helistada tel
5645 6749 ning leppida täpsemalt kokku
aeg, mil konteiner avatakse.
Vanad kodumasinad viiakse tasuta ära
Traditsiooniliselt korraldab Rae Vallava-

litsus maikuus (seekord 15.–16.05.2010)
kodumajapidamises tekkinud elektroonikajäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete) TASUTA kogumiskampaania,
aidates inimesi vanade külmkappide, televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.
Seekordseks koostööpartneriks MTÜ Eesti
Elektroonikaromu.
Elektroonikajäätmeid võetakse tasuta
vastu suuremates Eesti linnades avatud spetsiaalsetes vastuvõtupunktides. Elektroonikajäätmete transport vastuvõtupunkti on aga
kodaniku ülesanne.
Seoses asjaoluga, et Jüri alevikku ja Vaida
alevikku on paigutatud elektroonikajäätmete kogumiskonteinerid, ei toimu kogumist
nendes alevikes (v.a erijuhud näiteks kodumasinad on liiga suured ning sõiduautoga
neid vedada ei saa).
Muude piirkondade elanikele toimub aga
vedu vastavalt varasemale.
Kuidas kogumiskampaania toimub?
1. Helistage või kirjutage aprillikuu
jooksul Rae vallavalitsusse (tel 605 6781
või 605 6750, Birgit.Parmas@rae.ee või
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info@rae.ee) ja andke teada:
ees- ja perenimi;
täpne aadress, kus elektroonikajäätmed
asuvad;
kontakttelefon (teavitame teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast);
seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk,
TV 1 tk jne.).
2. Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast
kogumisauto Teie juurde saabumise ajast
kogumispäeval.
3. Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele Teie juurde ning viib need
spetsiaalsesse käitluskohta.
Kogutakse kõiki elektriga töötavaid seadmeid millel saba taga või patarei sees, sh ka
päevavalguslampe ja akusid.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel
tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade peab olema terve (terveks loetakse seadet, mis on ilma suurte väliste purustusteta,

VALLAVALITSUS / HARIDUS
sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms.). Elektroonikajäätmed ei pea töökorras olema! Samas
ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud
jms.
Rae vald ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu
koostöös garanteerivad Teie poolt üleantud
elektroonikajäätmete keskkonnasõbraliku
käitlemise ja materjalide taaskasutamise!
Haljastusjäätmete kogumine
Sellel aastal on Jüri, Vaida, Lagedi alevike ja Peetri küla elanikel võimalus ära anda
haljastusjäätmeid (oksad ja lehed). Haljastusjäätmete kogumine toimub 08.05.2010.
Korteriühistutel Jüri, Vaida ja Lagedi alevikes palume panna oksad ja lehed kilekottides oma jäätmemajade/prügikonteinerite
kõrvale hiljemalt 10.05.2010 hommikuks.
Neid prügikotte, kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära me ei vii.
Samuti on võimalik oma haljastusjäätmeid
tuua 8.05.2010 Rae Vallamaja (Aruküla tee
9, Jüri alevik) taha paigaldatavasse kogu-
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miskonteinerisse ajavahemikul 10.00–16.00.
Konteinerisse võib tuua vaid oksi ja lehti.
Peetri küla elanikud saavad oma haljastusjäätmeid ära anda laupäeval, 08.05.2010
Mõigu tee ja Heki tee ristmikul alates kella
10.00-st kuni 16.00-ni. Konteinerisse võib
tuua vaid oksi ja lehti.
Vanad rehvid
Alates 01. jaanuarist 2006 kehtib tootjavastutus ka vanarehvidele ja seega on
MTÜ-l Eesti Rehviliit kohustus neid tasuta
vastu võtta. Harjumaal võetakse eraisikutelt
korraga kuni 8 sõiduauto vanarehvi vastu
Jõelähtme vallas Rebala külas asuvas Tallinna prügilas tööpäevadel kell 06.00–22.00,
nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kell
08.00–18.00 (pühade-eelsetel lühendatud
tööpäevadel 06.00–18.00). Täiendavat infot
saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt www.
rehviliit.ee
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

Eesti keele nädal Jüri gümnaasiumis

Lapsed said mängida oma lemmikkangelasi. Autor Liidi Mehide.

8.–12. märtsini toimus Jüri gümnaasiumis
1.–6. klasside õpilastele eesti keele ainenädal. Nädala jooksul korraldati erinevaid
ettevõtmisi. Õpilased said oma teadmisi ja
oskusi proovile panna individuaalses võistlustöös, võisteldi kiirlugemises, toimus etluskonkurss, joonistati vahvaid raamatutegelasi, osaleti Jüri raamatukogus toimunud
raamatukogutundides ja kohtuti kirjanik
Heiki Vilepiga.
Eesti keele nädala lõpetamisele tulid 1.–4.

klasside õpilased kostümeeritult. Aulasse
kogunesid Pipid, Loted, Punamütsikesed,
haldjad ja printsessid, mereröövlid ja väikesed nõiad ning paljud teised raamatukangelased, kes oma klassi lemmiktegelasi saalis
olijatele tutvustasid. Tädi Sofie, kelleks oli
õpetaja Linda Pihu, mängis lastega toreda
mängu ning lõpuks autasustati parimaid
võistlustööde kirjutajaid, kiirlugejaid ja etlejaid. Iga klassi esikoha saanud etleja esindab
Jüri gümnaasiumi Harjumaa etluskonkursil

Viimsis, mis toimub 15. aprillil.
Kokkuvõtvalt võib eesti keele ainenädala
ettevõtmisi kordaläinuiks lugeda ning siinkohal tänan kõiki korraldajaid, õpetajaid ja
õpilasi, kes ürituste õnnestumisse oma panuse andsid, ning Jüri raamatukogu meeldiva
koostöö eest.
Liidi Mehide
Jüri gümnaasiumi klassiõpetaja
algklasside õppetooli juhataja
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Miks Lagedi koolis on vähe lapsi?
L

agedi koolimajas uuriti põhjuseid,
miks viimase kümne aasta jooksul
on õpilaste arv oluliselt vähenenud ja
langenud selle õppeaasta alguseks 85ni.
Arutelule oli peale kooli juhtkonna, hoolekogu liikmete ja IRL Rae osakonna
aktiivi palutud Lagedi piirkonna külavanemad ning volikogu liikmed. Kohal oli
ka aktiivseid kohalikke elanikke, kellele
kooli probleemid korda lähevad.
Õpilaste arvu vähenemisel toodi välja
kaks peamist põhjust. Esiteks demograafilise
olukorra halvenemine ja teiseks asjaosaliste
tegevus ja/või tegevusetus. Rae vallas tervikuna on viimasel kolmel aastal registreeritud
elanike ja ka sündide arv siiski jõudsalt kasvanud, kasv on olnud ka Lagedi piirkonnas.
Sestap analüüsiti asjaosaliste tegevust.
2000. aastate alguses hakkas vallamajas
ringi liikuma muuhulgas idee muuta Lagedi
kool 6- klassiliseks, millest teavitati ka lastevanemaid. Idee arendus vormistati valla
haridusasutuste võrgu 2004.–2010. aasta
arengukavaks, kus nähti ette Lagedi ja Vaida
põhikoolide muutmine 6-klassilisteks.
2001. aasta mais küsiti lastevanematelt,
kuhu nad paneksid oma lapsed, kui Lagedi põhikool muutub 6-klassiliseks. Jüri
gümnaasiumi oleksid oma lapsed pannud
17,65% vastanud peredest, Loo keskkooli
4,71% ja ülejäänud pered ehk 77,64% olid
Tallinna koolide poolt. Lagedi kogukond
asus võitlusse kooli säilimise eest ja põhikool on alles praegugi. Kuid ülalnimetatud
arengukava tekitas lastevanemates ebakindlust, 2005. aastast alates hakati lapsi tasapisi
linna kooli panema ja nii hakkaski koolis
õpilaste arv vähenema. Õpilaste arv koolis
on oluline, sest riik eraldab õpetajate palgaraha vastavalt sellele. Kuna kolmel viimasel
õppeaastal on õpilasi olnud vähem kui 100,
siis vähenes ka õpetajatele riigi eraldatav
palgaraha. Nimetatud õppeaastatel on vald
leidnud võimaluse eraldada koolile täiendavat palgaraha ja nii pole olnud vaja klasse
sulgeda või teha liitklasse, ka õpetajate palk
on suudetud hoida endisena.
2007/2008. õppeaasta sügisesel koolivaheajal lahkus grupp õpilasi uuendatud Jüri
gümnaasiumi. Õpilased põhjendasid äraminekut sellega, et Jüris on ilus koolimaja ja
head õpetajad. Lagedil uuriti kooli sisekliimat ehk püüti selgusele jõuda, miks õpilased
tahavad siinsest koolist ära minna. Korraldati ülekooliline kirjandivõistlus „Millisena
kujutlen ideaalset kooli?”. Kirjandite kokkuvõte ilmus 2008. aasta veebruari Rae
Sõnumites, mida saab lugeda ka valla koduleheküljelt. Kirjandites kordus soov õppida
ajakohases, renoveeritud koolihoones.
Pole alust väita, et vald ei ole hoolinud
Lagedi koolihoonest. Vahetatud on katus,
ajahambast puretud puitaknad on asendatud
uutega, remonditud on saal ja fuajee ning

WCd. Koolimaja sai korraliku keskkütte ja
joogivee, on rajatud uus drenaaž jne. Kuid
õigus on ka sellel lapsevanemal, kelle laps
peaks järgmisel õppeaastal esimesse klassi
tulema ja kes väidab, et koolimaja on kole ja
oma lapse viib ta linnakooli.
Praeguseks on koostatud juba kolmas
Lagedi kooli renoveerimise projekt. Tööd
on ikka seisma jäänud rahastamise taha, nii
ka tänavu. Värskeima renoveerimisprojekti
alusel remondi alustamiseks on kolmas rahastamismudel. On tehtud eeltaotlus Lagedi
kooli renoveerimise rahastamiseks kohaliku
omavalitsuste investeeringute toetuste kava
(KOIT kava) rahadega, see taotlus on jäänud
sõelale. Lõplik otsus tuleb kevadel.
Õpilaste arv koolis sõltub lasteaiast. Praegu käib osa Lagedi pisipõnne lasteaias Jüris,
osa Tallinnas. Lasteaeda pole seni saadud
Lagedile ehitada, kuna pole olnud sobivat
munitsipaalmaad. Nüüd on vallal õnnestunud riigilt saada nõusolek koolimaja vastas
olev maatükk saada munitsipaalomandisse,
et sinna ehitada lasteaed. On vaja kokkulepped vormistada ning seejärel alustada lasteaia kavandamisega. Kopa maasse
löömiseks läheb ilmselt mõned
aastad aega, enne tuleb renoveerida
koolihoone ja ehitada spordihoone.
Kõike korraga ei saa, objektid tuleb
seada pingeritta.
Oma kogukonna ees on koolil täita ka sotsiaalne roll. Kool ja
kohalik aktiiv on viimastel aastatel korraldanud erinevaid üritusi
– emadepäeva, isadepäeva, jaanipäeva, jõulude jne puhul. Kooli ja
kogukonna aktiivi hea koostöö näiteks võib tuua 2006. aastal Lagedi
esmamainimisest möödunud 765.
aasta tähistamist. Ka kooli 225 aasta juubeli kontsert pälvis kiidusõnu, mille valik on avaldatud märtsi
Rae Sõnumites. Esinemistesse on
alati kaasatud enamik õpilastest ja
nii saadakse esinemisoskus, mida
läheb elus väga vaja.
Kooli ümber peab olema korralik infrastruktuur: kergliiklusteed,
et lapsed turvaliselt kooli ja koju
jõuaksid, sportimisvõimalused jne.
Probleemiks on ka koolimaja vastas asuva elamukvartali kommunikatsioonid. Kui infrastruktuuri
probleemid saavad lahenduse, siis
on loota, et lapsed pannakse kohalikku kooli. Kui aga laps käib juba
linnas lasteaias, siis on loogiline,
et ta läheb ka linna kooli. Siis aga
on oht, et osa maksumaksjaid registreerib ennast Tallinna elanike
registrisse.
Lagedi on arenev linnalähedane

ja logistiliselt soodne piirkond. Lagedi on
üks kolmest Rae vallas suurima rahvastiku
juurdekasvuga piirkonnast, seda eelkõige
Kopli külas. Johtuvalt arendusest ja laste
sünnikõverast on välja arvutatud, et Lagedi
piirkonnas võiks olla põhikooliealisi lapsi
ligi 190. Kui lisada siia veel registreerimata
inimesed (rusikareegli järgi 25%) ja et kõik
vanemad ei pane oma lapsi maakooli ning
muudki asjaolud, siis on koolil potentsiaali
piisavalt. Vaja on n-ö kadunud õpilased üles
leida ja kooli meelitada. Kuigi Lagedi kool
on Rae valla koolidest ainsana renoveerimata, on õpilased saanud siin õppida ja hiljem
edukalt kujal õpinguid jätkanud. Õpetajad
teevad oma tööd südamega ja on ka lootust
koolimaja uuendamisele.
Õhtu lõppedes märgiti, et oli meeldiv arutelu, milles oli tunda Lagedi kooli ja aktiivi
soovi oma põhikooli alles hoida ja et otsitakse võimalusi, kuidas seda teha. See on aga
juba järgmise arutelu teema.
Rein Karm
Lagedi põhikooli hoolekogu liige
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Lagedi põhikooli almanahh „Kas mäletad…“
Mõte hakata igaks Lagedi kooli juubeliks välja andma almanahhi
tekkis 1999. a. kevadel. Veebruaris 2000 esimene koguteos ilmuski.
Kool sai tollal 215-aastaseks. Almanahhi pealkiri leiti üsna kergesti:
1995. a pärinev 8. klassi õpilase Mari-Liis Tamme südamlik meenutus
kandis pealkirja „Kas mäletad?“ ja tundus, et trükist, milles on palju
vilistlaste töid, võiks samamoodi nimetada. Kuna tegemist oli Lagedi
kooli esimese väljaandega, siis võeti almanahhi ka mitmed aastakümnetevanused õpilastööd. Eesmärgiks seati kajastada võrdsel määral nii
kirjanduslikku kui ka kunstilist loomingut, samuti esitada infot kooli
ajaloo kohta. Esimese koguteose kaanepildiks sai Marianne Eilandi
kunstitöö „Kass“. Marianne oli selle teinud 1998. a 2. klassis õppides.
Teine almanahh ilmus aastal 2005 kooli 220. sünnipäevaks. See on
eelmisest mahukam ja tunduvalt inforikkam. Teise väljaandesse on
võetud esimese almanahhi ilmumise järel valminud kirjanduslik ja
kunstiline looming. Selles on lisaks õpilaste loometöödele õpetajate
Katri Silla ja Kersti Kärneri ühisartikkel kooli varasemast ajaloost, valik koolimälestusi ning rohkesti fotomaterjali alates kevadest 2000 ja
lõpetades jaanuariga 2005. Teise almanahhi kaanepilt pärineb aastast
2004, selle autor on tolleaegne 2. klassi õpilane Kristina Siritsa.
Äsja, veebruaris 2010 ilmus kolmas, kõige mahukam almanahh,
seekord Lagedi kooli 220. aastapäevaks. Uue almanahhi juhatab sisse
kooli direktori Ester Kaidro kirjutis. Sellele järgneb kümme lehekülge
fotomaterjali kooli elust aastail 2005–2009. Edasi tuleb kõige tähtsam
osa – õpilaste looming. Kooli ajaloost on seekordses väljaandes kaks
kirjutist: endise ajalooõpetaja Sirje Piho „Ühe koolimaja ehitamise lugu“ ja praeguse ajalooõpetaja Hilje Saagi „Lagedi kool aastail
1964–1990, direktor Sven-Allan Sagrise ajal“. Ajaloomaterjalide järel
saab lugeda endiste õpetajate ja vilistlaste mälestusi Lagedi koolist.
Uue almanahhi kaanepildi autor on Rasmus Maipuu, kes on selle teinud 5. klassi õpilasena.
Lagedi kooli almanahhidega on võimalik tutvuda Lagedi põhikoolis
ja Lagedi raamatukogus. Osta saab neid Lagedi põhikoolist õppealajuhataja ja direktori käest.
Mariina Paesalu
Lagedi põhikooli õpetaja

Valik õpilaste töid almanahhist „Kas mäletad…“ 2010

Majakas.
Õlimaal. LooraElisabet Lomp.
VI kl. 2009.

Aastaajad.
Guašš. Elis
Käsper. VII kl.
2007.

Lagedi põhikool alustab
õpilaste registreerimist
2010/2011. õppeaastaks.
Täiendav vastuvõtt kaunite kunstide
süvendatud õppesse (muusika, tantsud,
sõnakunst, kujutav kunst)
Täpsem info kooli kodulehel
www.lagedi.edu.ee
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Naistepäeva tähistamine Lagedil
12. märtsil kella kuueks õhtul kogunes
Lagedi rahvas keskusehoonesse, et traditsiooniliselt koos naistepäeva tähistada.
Seekord tuli meid rõõmustama Tallinna
Salme kultuurikeskuse rahvatantsurühm
Kungla Memmed. Kui jaanuaris rahvatantsurühma esindaja ühendust võttis ja mainis,
et nad soovivad oma tantse näitama tulla,
olime kohe nõus, sest Lagedil rahvatantsuring puudub.
Kungla Memmed esinesid kergejalgselt,
meeleoluka kavaga. Pärast seda, kui pealtvaatajatel jalad kaasa kõpsuma hakkasid,
pidasime väikese pausi.
Õhtu jätkus Lagedi oma kirjaniku Hille
Karmi raamatute tutvustamisega. Saime teada, et eriti viljakas aeg on olnud viimased
neli aastat, mille jooksul on Hille sulest ilmunud mitmeid huvitavaid raamatuid.
Kuulsime raamatute kirjutamise võlust ja
valust. Et Hille Karm kirjutab ka autobiograafilisi elulooraamatuid, siis nende tutvustus oli eriti põnev. Juba tulid publiku seast
ka esimesed küsimused, millele kirjanik
meelsasti vastas.
Ei saa mainimata jätta, et lasteraamatute
joonistused on paberile pannud autori tütar
Reet Helisabeth Karm. Kahasse on valminud võrratud trükised, nagu näiteks „Väike
vahva vanaema“, „Joosep ootab jõuluvana“,
„Ingli valgus“ jt
Kohalolijad said ühe raamatu imeilusaid
illustratsioone ka kohapeal imetleda. Keskusehoonesse oli üles riputatud näitus raamatu
„Ingli valgus“ piltidest. Kõiki autori raamatuid said soovijad vaadata ja lehitseda. Kel
isiklik raamat kaasas oli, sai autori käest ka
autogrammi küsida.
Naistepäeva üritus jätkus tantsuga. Kungla Memmed lõid nii hoogsat tantsu, et lõpuks
oli kogu publik tantsupõrandal.

Külalised Salme kultuurikeskusest.
Foto autor Neil Savi.

Tantsud tantsitud ja raamatu tutvustused
kuulatud, asuti ühiselt kohvi jooma ja suupisteid sööma.
Täname üritusel esinenud Salme kultuurikeskuse rahvatantsurühma Kungla Memmed, eriline tänu kirjanik Hille Karmile
toreda vestlusringi eest ja Reet Helisabeth
Karmile näituse esitlemise eest Lagedil.
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

Kirjanik Hille Karm. Foto autor Neil Savi.

Naistepäev Vaidas

7. märtsil toimus naistepäeva tähistamiseks Vaida raamatukogu saalis noorte artistide kontsert „Kinkige naistele lilli“. Kontserdil esinesid
muusikapedagoog A. Solovjova-Kulli poolt ettevalmistatud noored
muusikud ja lauljad.
Vaatamata sellele, et esinejaid oli vaid viis, toimus kahetunnine
kontsert väga edukalt ning elavalt. Esitatavad palad olid eelnevalt
harjutatud, mille tõttu tundsid esinejad ennast laval vabalt ja kindlalt.
Laule ja luuletusi pühendasid oma emadele Angelina Koch, Ženja
Grigorjeva ja Diana Maslova. Tallinnas tuntud laulja Milena Sotšivko esitas muude laulude seas ka oma pedagoogi A. Solovjova poolt
loodud laule. Väga keerulisi estraaditantse esitasid imeilusates kostüümides Angelina ja Diana, kes tegelevad tantsimisega tuntud Tallinna
tantsukoolis Todes. Nagu varemaltki, sai erilise aplausi osaliseks meie
andekas akordionist Oskar Koch, kes esitas 15 klassikalist ja estraadikompositsiooni. See noormees annab lootust, et tulevikus võib temast
saada professionaalne muusik. Peale akordioni õpib ta ka klaverit, süntesaatorit, löökriistu ja bajaani. Kontserdi lõpu poole esitas A. Solovjova publiku soovil bajaanil Oginski “Poloneesi, Monti “Tšaardaši” ja
estraadipala „Karussell”.
Pärast kontserti kinkisime saalis olevatele naistele lilli ja kostitasime
kõiki kohalviibijaid tordi, maiustuste, limonaadi ning Oskari vanaema
poolt küpsetatud luigekujuliste saiakestega.
Suur tänu lapsevanematele Ljudmilla ja Gabriel Kochile, Valenti-

Foto autor Natalja Kovardejeva.

na Kochile, Anna Grigorjevale, Svetlana Maslovale, kes aitasid meid
selle inimeste tujutõstva ürituse läbiviimisel. Üritus toimus Rae vallavalitsuse toetusel.
Järgmine meie kontsert „Ema, kallis ema…“ on kavas 7. mail Vaida
kooli saalis. See toimub koos huviringijuhi Kristiina Suvi poolt juhendatud noorte artistidega ja on pühendatud emadepäevale.
Ootame kõiki huvilisi kontserdile.
Aleksandra Solovjova-Kull
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Graafikanäitus Jüri raamatukogus

Et tunneks me koduküla lugu,
et teaks kust on pärit me sugu,
et naaber oleks oma ja
elaks me küla:
see kõik on veel siin
meie eneste teha.
Vaida raamatukogus on kogunenud
möödunud aasta sügisest iga kuu teise
teisipäeva õhtul huviliste ring, et seltsitegevuse vormis uurida koduajaloolisi
allikmaterjale ning avardada oma teadmisi kodukoha ajaloost.
Esimestel õhtutel andis raamatukogu
juhataja Reet Raudkepp meile juhiseid
ajaloouuringuteks vajalike allikate
kasutamise kohta ja rääkis siinsetest
muinsuste asukohtadest. Suure panuse
nende õhtute sisustamiseks on teinud
Pikavere kooli ajalooõpetaja, Salu küla
põliselanik ja Rae valla aukodanik Vaino Napp. Tänu tema ajaloouuringutele
ja huvitavale esitlusele on osalejad saanud põhjaliku ülevaate Eesti ühe esimese näidisasunduse, nüüdse Suursoo
küla saamisloost. Huvitav õhtu oli Salu
küla ajaloost, kus ühest õhtupoolikust
jäi väheseks, sest lisaks vahepeal välja antud raamatule Salu külast saime
teada palju huvitavaid fakte küla lähiminevikus toimunud sündmustest. 16.
märtsil rääkis Aruvalla küla ajaloost
külavanem Ardi Mitt. Nendest kokkusaamistest on õhku jäänud rohkelt küsimusi, millele vastuse saamine lükkub
tulevikku. Järgmisel kokkusaamisel 13.
aprillil on plaanis uurida Vaida piirkonna ajaloolisi paiku ja muistendeid.
Suve saabudes oleme mõelnud tubasest
tegevusest loobuda ja uurida kohapeal
Paraspõllu looduskaitsealal taimi ning
tunneme huvi, mis on saanud Vaida
poldrist ning selle ehitistest. Õhtud
meie ringis on vaba suhtlemisega ja
kui keegi teab midagi huvitavat käsitletava teema kohta, täiendab ta põhiettekandjat. Osalejate vanuseskaala on
imikust emme-issi süles kuni eakateni.
Põhituumiku suuruseks on kujunenud
10–12 huvilist, samas ootame ka edaspidi oma jututuppa teisigi kodukoha
ajaloost huvitatud inimesi.
Kaia Pilvik
Vaidasoo külavanem

Graafik Kaie Karolin koos juhendaja Tänis Laanemaaga. Foto autor Tiiu Võsu.

Jüri raamatukogu on igati tänapäevane ja
meeldiv koht, et sealt tihti läbi astuda, olgu
siis läbiloetud raamatute väljavahetamiseks,
värske ajakirjandusega tutvumiseks või
päris niisama jalgade puhkamiseks ja nina
soojendamiseks. Siin on alati meeldiv õhkkond ja lisaks veel vahetuvad kunstinäitused
seintel.
9. märtsi õhtupoolikul oli raamatukogus
graafik Kaie Karolini tööde esitlus. Kohal
olid tema perekond ja õpetaja-juhendaja

Tõnis Laanemaa. Lisaks seintel olevatele
graafilistele lehtedele on Jüri raamatukogus
olemas raamat „Vanarahva titetarkus“, mille
on kujundanud Kaie Karolin.
Proua Karolini südamelähedasem töö
ongi raamatukujundamine, igapäevane joonistamine ja arvutigraafika. Tema töid võib
näha raamatukogus aprilli lõpuni.
Tiiu Võsu
üks kohalviibinud lugejatest

EMSLi kevadkool 2010
„Argumenditalgud“
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit korraldas 26. märtsil Jüri gümnaasiumis avaliku ja kolmanda sektori töötajatele argumenteerimisoskuse parandamiseks
kevadkooli.
Osavõtjaid oli kokku ligikaudu 150 inimest erinevatest kodanikuühendustest ja
riigiasutustest.
Seekordses EMSLi kevadkoolis keskenduti argumenteerimisoskuse arendamisele.
Osalejad said praktilise harjutamise käigus
proovida nii individuaalselt, paaris kui ka
suures grupis oma mõtete esitlemise selgust.
Käsitleti argumendi koostamise viise, konteksti mõju sellele, argumendi kahtluse alla
seadmist ja kiiret reageerimist teiste poolt
esitatud sõnumile. Oli võimalus töötada oma
organisatsiooni sõnumiga, et mõjuda selgelt,
mõistlikult ja asjalikult.
Programmi lõviosa oli välja töötatud
EMSLi ja Eesti Väitlusseltsi koolitusgurude poolt koos paljude kaasamõtlejate abiga.
MTÜ Eesti Väitlusselts kogus sügisel tuntust (ja sai ka aasta teona ära mainitud) oma

koolitussarjaga “Märka argumenti”, millest
parimad palad kevadkooli võeti ja kaasamisprotsessile omaseid nüansse lisati. Harjutusi
ja töid väikestes gruppides juhtisid Andero
Uusberg, Käsper Kivisoo, Liisa Sveningsson Past, Margo Loor ja Toomas Roolaid.
Tänavune, järjekorras juba 11. suvekool toimub 11.– 12. septembril Raudsillal.
Teemaks seekord mõõtmine ja hindamine
– kuidas jätta oma tegevusest arvestatav
jälg nii, et organisatsioon ise õpiks ning
mõju oleks näha ka väljapoole teistele
ühendustele, rahastajatele, ühiskonnale.
Loe täpsemalt uuest suvekoolist.
Osalejad jäid koolituspäevaga väga rahule. Kiideti lektoreid ning koolituskava kui
ka Jüri gümnaasiumi söökla poolt pakutud
kohvipause ja lõunat, mis on tõepoolest vabariigi parimad!
Kersti Peterson
Parem argumenteerija
Jüri gümnaasium VIL!
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Kohtumine Eesti ühe populaarsema mehega
30. märtsil oli Jüri raamatukogus külalisesinejaks telerist kõigile hästi tuntud mees
– Mihkel Raud. Peamiseks jututeemaks
tema kaks raamatut: „Musta pori näkku” ja
äsja ilmunud „Sinise taeva all”. Saime teada, kuidas, kus, kelle abi või toetusega M.
Raua ilukirjanduslik looming valmib.
Väga huvitav oli teada saada superstaari
saate n-ö kurja kohtuniku rolli tagamaid,
seda enam, et olime ju selle saate tänavuse
võitja Ott Leplandi kunagises koolimajas.
Kuuldes kiitvat hinnangut uue saate
„Värske Ekspress“ aadressil, lubas Raud jagada seda saatemeeskonnaga.
Kes siis ikkagi Mihkel Raud on, kas kirjanik, muusik, kirjanike poeg, rektori vend,
laulusaate kohtunik, saatejuht? Ise pakkus ta
enda erialaks hoopis meelelahutaja ja küllap
see nii ongi.
Tiiu Võsu

Kes siis ikkagi on Mihkel Raud – kas kirjanik, muusik, kirjanike poeg, rektori vend,
laulusaate kohtunik, saatejuht? Foto autor Tiiu Võsu.

Toimus noore vallakodaniku pidu

27. märtsil oli Jüri raamatukogu II korruse
saalis palju sagimist, sest päevakangelasteks
olid sellel korral meie kõige pisemad vallakodanikud. Vallavanem Veigo Gutmann
ja abivallavanem Aivo Hommik õnnitlesid
Rae vallavalitsuse poolt laste vanemaid ning
kinkisid pisipõnnidele hõbedast lusika, millele oli graveeritud lapse sünniaeg ja nimi.
Rahvakeeli nimetatud „Lusikapeo“ tegid

pidulikuks väikeste printsesside armsad
kleidid ning printside asjalikud lipsud koos
esimese piduliku valge pluusiga. Kohal olid
veel mudilaste õed-vennad ja teised tähtsad
lähisugulased. Vallavanem pidas väikese
kõne ning vanematele kingitud punane roos
tõstis päeva tähtsust esile.
Järgmine sellelaadne üritus on planeeritud
25. aprilliks ning peredele saadetakse vasta-

vasisuline kutse koju.
Lapsevanematele, kelle laps on sündinud
ajavahemikul 23.11.2008 – 18.02.2009, tahaksime meelde tuletada, et kui neil on jäänud vastu võtmata hõbelusikas, siis palume
neil pöörduda vallamaja ametniku poole tel
6056 756 ning tulla lusikale järele.
Juuli Laanemets
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Nagu märtsilehes lubatud, toome ära Taaramäe lasteaia sünnipäevakülalise
Ott Leplandi intervjuu oma koduvalla lehe lugejatele.
Meenutasime Otiga tema Jüris veedetud
lapsepõlve, sekka rääkisime lähitulevikust.
Mis tunne oli üle pika aja lasteaia uksest sisse astuda?
Meeldiv ja soe tunne oli näha, et nii juhataja kui ka mõned kasvatajad töötavad samadel kohtadel nagu pea 16 aastat tagasi. Tore,
et on valminud juurdeehitus ja lastel rohkem
ruumi tegutsemiseks. Minu lasteaias käimise aeg möödus veel maja vanemas osas.
Meenub Sulle mõni eredaim seik lasteaiapäevilt?
Minu rühma nimi oli Sirelike ja maja ühes
küljes kasvas tollal palju sireleid. Sirelite
juures oli üks kivi, mille peale oli loodus
risti uuristanud. Istusin oma ristikivi juures,
mõeldes omi mõtteid enamiku õues veedetud ajast. Alati, kui leidsin mõne surnud
linnu või pisikese looma, matsin nad sinna
kivi juurde.
Oled Sa hiljem käinud vaatamas, kas
kivi on seal veel alles?
Ei ole kahjuks sattunud, aga see on väga
hea mõte! Kui lumi sulanud, ongi põhjust
jälle lasteaiaväravast sisse astuda ja vaadata,
kas kivi on oma vanal kohal.
Kas tulid hommikuti lasteaeda rõõmuga või oleksid pigem koju jäänud?
Kõik sõltus sellest, mis tujus ma hommikul ärgates olin. Mäletan, et lasteaeda minekuks pidin väga vara ärkama, aga mulle
meeldis magada. Mulle sobis, et sain emaga
tööle kaasa tulla. Ema töötas üleval saalis
muusikaõpetajana nagu tänagi.
Kas lasteaias oli midagi, mis Sulle väga
meeldis? Mõni lemmiksöök?
Nii nagu tänapäeval oli ka minu ajal nii,
et lõunaks oli soolane toit, mille ärasöömise järel sai magustoitu. Poisikesena tahtsin
ikka esimesena magustoitu. Alati, kui oli
mannavaht piimaga, siis oli päev korda läinud. Samuti maitses leivasupp, millel törts
vahukoort peal. Nüüd ei ole enam kaua neid
legendaarseid magustoite söönud. Vanaema
juurde nii sageli ei satu, aga peaks enne minemist talle helistama ja oma mannavahusoovist teada andma. Toit, mis mulle kunagi
aga maitsnud ei ole, on maksakaste. Sellest
andsin ka lasteaias kõva häälega märku. Üldiselt on lasteaiast siiski head mälestused.
Kuna Jüri oli sel ajal väike koht, siis just lasteaia ajast pärinevad minu esimesed sõbrad,
kellega sai koos kooliski käidud. Paljudega
neist suhtlen tänaseni.
On Sul ei tea kust kohast välja ilmunud n-ö libasõpru, kes on Su taasleidnud
just tänu Sinu edukale esinemisele “Superstaari” saates?
Ei ole nii mõelnud, ehk ma olen ise liiga
tolerantne. Paratamatu on, et pärast saadet,
kus on nii hästi läinud, võtavad ühendust
inimesed, kes mõnda aega on elust kadunud
olnud. Õnnitletakse ja öeldakse, et nad olid
minu poolt ja elasid mulle kaasa. Selline tähelepanu on pigem innustanud, kahtlemata
tore tunne. Võltsi sõpruse otsimist ma ei ole
kogenud või pole ma sellest aru saanud.
Superstaari saate ajal mängiti Pesamu-

Foto autor Krista Laasi.

na rühmas lastele Sinu lapsepõlves välja
antud kassette. Kui oma lapsele lasteaeda
järele läksin, oli tal mitmel nädalal järjest suurim uudis see, et meil oli täna Oti
disko. Kuidas tagantjärele mõeldes tundub, kas nende kassettide välja andmine,
samuti teles esinemine, oli väikese mehe
suur töö ja pidid ruttu suureks kasvama
või läks kõik oma loomulikku rada?
Mulle meeldis nii laulda kui ka esineda.
Kindlasti kannatas selle all mu kooliskäimine, aga Jüri koolis olid väga vastutulelikud
õpetajad, kes mind nii mõnigi kord väljaspool kooliaega olid valmis järele aitama.
Sellest ajast mäletan palju positiivset ja
kindlasti oli palju sellist, mis on tulnud hiljemgi kasuks. Alati, kui mul esinemine oli,
siis käis ema minuga kaasas ja tema eestvedamisel paljud asjad üldse toimuda saidki.
Ühel hetkel kõik see lõppes lihtsalt seepärast, et ema tundis, et mul peab ka lapsepõlv
olema ja on vaja koolis käia, haridus omandada. Huvi minu kui lapstähe vastu oli suur,
aga ema pani n-ö käe ette, et aitab! Arvan,
et see oli tema poolt õige otsus ja olen talle
selle eest tänulik. Tänu temale sain koolid
lõpetatud ja omandasin ka muusikalise hariduse.
Sul on soojad suhted emaga. On näha,
et ta muretseb Su tiheda ajagraafiku pärast, püüab Sind säästa.
Eks emad ikka muretsevad oma laste pärast ja nii ka minu ema. Ta on minu jaoks
kõige tähtsam inimene ja kindlasti püüab
hoolitseda, et mul uneaega jätkuks. Kõik lapsed jäävad alati oma emadele lasteks. Vahel

ma vaatan isegi oma onu, kes on 40-aastane
mees. Ikka vanaema helistab talle ja uurib,
et kuidas tal läheb ja kas kõik on hästi.
Kelleks lapsena saada tahtsid?
Tahtsin saada politseinikuks, tuletõrjujaks, arstiks või telediktoriks. Laulmine oli
minu jaoks igapäevane, väikese poisina ma
ei tajunud seda, et see võiks olla elukutse.
Usun, et lapsena mõtlesin küll, et võiksin
olla näiteks laulev tuletõrjuja. Vahepeal
tahtsin saada hoopis kirikuõpetajaks. Meil
olid väikesed süntesaatorid ja ma sättisin
neid üksteise peale, et saaksin nagu orelit
mängida. Päris naljakas oli, kui ema ühe
suure kasti mulle telekaks meisterdas: lõikas
ekraani välja ja joonistas peale kõik telekanupud. Ta pidi igal õhtul istuma minu teleka
ees ja kuulama, kuidas ma diktorina uudiseid lugesin.
Nüüd oled päris telekasse saanud. Kas
on veel mõni unistus, mille nimel praegu
pingutad? Sind on tituleeritud küll Tõnis
Mäe mantlipärijaks, küll eesti Robbie
Williamsiks.
Mõlemad mainitud lauljad on minu suured
eeskujud, aga kindlasti ei taha ma olla järgmine Tõnis Mägi. Tahan olla Ott Lepland!
Selleks, et unistused täituksid, on vaja kõvasti tööd teha ja vaeva näha, ka veidi õnne
on vaja. Arvan, et kui olla ise aktiivne ja
teha asju, mis meeldivad, südamega, siis
saavad ka unistused täituda. Hetkel on kõige
suurem eesmärk plaat välja anda.
(Järgneb lk 16)
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Milline muusika tuleb Su esimesele
plaadile? Kui palju on lugude valikul Sinul sõnaõigust?
Kiire töö plaadiga on tõesti käimas. Märtsi
lõpuks on enamik lugusid salvestatud. Esimest lugu „Sind otsides ma pean su leidma“
hakkasid raadiod mängima kohe pärast superfinaali. Mulle on tulnud pakkumisi teistelt
heliloojatelt, kuulasin enne lõplikku valikut
nende lood ja mõtted üle. Mis mulle plaadi
väljaandmise juures väga meeldib, ongi just
see, et saan sinna panna maksimaalselt enda
muusikat ja seda toetab ka The Sun’i tiim.
Kui kõik läheb plaanitult, peaks plaat müüki
jõudma just intervjuu ilmumise ajal.
Sul on tihe ajagraafik: muusikalis peaosa, telesalvestused, reklaamid, esinemised, lisaks Otsa-kool, WAF. Internetis on
Sinu nimeline kommuun, nägin, et võtsid
isegi seal sõna ja tänasid toetajaid. Kuidas ennast laed?
Hetkel on, jah, käimas kaks suurt projekti
– plaat ja Nukuteatri muusikal, lisaks väiksemad esinemised. Tööd on palju ja aega napib, aga kes teeb, see jõuab. Vaba aja veedan
niisama kodus olles, loen või vaatan telekat.
Mõnikord katsun sõpradega välja jõuda.
Olen õnnelik, et nii paljud inimesed mind
Orkuti vahendusel toetavad ja mulle pöialt
hoiavad. Tundsin, et neid inimesi on vaja tänada, sest ilma nendeta ei oleks ma see, kes
ma olen. Usun, et iga artist peaks oma fännidest hoolima, sest just tänu nendele on meil
leib laual, riided seljas ja katus pea kohal.
Kui aega saaks tagasi kerida, kas arvestades Su elutempot, oleksid võidu kellelegi teisele loovutanud?
Minu meelest oleks võitu väärinud kõik
10 finalisti. Muidugi on väga kiire ja raske,
aga olen väga õnnelik, et ajal, mil paljudel
inimestel ei ole üldse tööd, on mul seda väga
palju ja pakkumisi tuleb aina juurde. Olen
rõõmus, et tööd on palju ja selle nimel, et
seda ka tulevikus oleks, tuleb pingutada.
Mis on Sinu fenomen, et paljud eri vanuses inimesed Sinu muusikast lugu peavad?
Minu puhul peab suuresti paika see, et
olen püüdnud jääda iseendaks ja teha seda,
mis mulle meeldib. Ma ei ole kunagi tahtnud
mängida kedagi teist. Kui see, mida teen,
meeldib mulle endale ja ka teistele, siis see
on puhas rõõm.
Mida soovitad väikestele poistele, kes
tahavad suureks kasvades Otiks saada?
Soovin neile vahvat kasvamist, toredat
isiksuse väljakujunemist! Saatesse läksin
esialgu lihtsalt proovima, et kuidas õnnestub. Samamoodi soovin tulevastele osavõtjatele, et tulgu, mis tuleb, minge ja näidake,
mida te oskate! Kaotada ei ole midagi, ainult
võita! Soovin kindlasti, et inimesed jääks
iseendaks ega prooviks matkida kedagi teist.
Kõiki asju tuleb teha omanäoliselt!
Krista Laasi
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Esimesel Rae valla lasteaedade
luulepäeval “Rae Riimiritsikad”

Foto autor Juuli Laanemets.

16. märtsi hommikul, poole kümnest alates, täitus Õie lastead rõõmsate-ärevate laste
ja täiskasvanutega. Oli algamas uus, emakeelele pühendatud, üritus – luulepäev.
Eelnevalt olid lasteaiad korraldanud väikese luulepäeva, kus parimatest parimad
saadeti oma lasteaeda esindama. Rae vallas
on viis lasteaeda ja igast oli esinejaid viis,
kuna Taaramäe on kõige suurema rühmade
arvuga lasteaed, siis sealt oli esinejaid seitse.
Kõige nooremad olid 3-aastased ja kõige
vanemad esinejad olid juba 7-aastased.
Üritust juhtis Riimiritsikas (õpetaja Merle) ja muusikalised vahepalad valis muusikaõpetaja Kadi.
Valla esindajana oli kohal Kristi Aru, Jüri
raamatukogu esindas Terje Jaamul ja Jüri
gümnaasiumist õpetaja Ingrid Pukk. Nemad
vaatasid-kuulasid ja panid oma arvamuse
kirja.
Kokku esines luulepäeval 26 last: seitse
last Taaramäelt, neli last Tõrukesest, viis
last Pillerpallist, viis last Õiest ja Peetri lasteaiast kolm last ja Assakult kolm.
Hindajad jäid ürituse ja laste esinemisega
väga rahule.
Ära märgiti järgmised lapsed ja luuletused:
3-aastane Elenora Peetri lasteaiast, kes
luges jänkupojast, Jänkujütsist väga julgelt,
oskas kasutada mikrofoni ja luuletuse valik
oli väga hea.
Kiideti ka kaksikuid: 4-aastaseid Janelit
ja Jakobit Taaramäe lasteaiast; Jakob jõudis
varem mikrofonini ja alustas luuletusega
peale, Janeli tuli veidi hiljem ja luges koos

vennaga oma luuletuse “Naerulind”, autoriks Erika Esop, toredasti lõpuni.
Veel märgiti ära 3-aastane Kätlin Õie lasteaiast, luuletuse “Une-Mati uni” (autor Heiki Vilep), ilmeka esituse, hea näitlemise ja
hea luuletuse valiku eest.
Väga hea esitus 5-aastaselt Karlilt Pillerpallist, kes luges murdes luuletuse “Om vast
latsõl vedänü” (autor M. Kula). Nii vapper
ja hämmastav esitus.
Kõik me ootame väga kevadet ja 6-aastane Helena Taaramäelt, luges luuletuse “Kevadpäeva algus” (autor Erika Esop), loomulikult ja ilmekalt.
Siis loosis Riimiritsikas lasteaia, kus toimub järgmine luulepäev, ja selleks sai Taaramäe lasteaed.
Autoritest olid esindatud kõik meile tuntud ja armastatud luuletajad: Heljo Mänd
viie luuletusega; Heiki Vilep kolme luuletusega; Erika Esop kahe luuletusega; ühe
luuletusega J. Oro, E. Niit, V. Sõelsepp, U.
Leies, A. Väet, F. Kotta, I. Trull, P.-E. Rummo, E. Stern, O. Saar, A. Norak, L. Tungal,
I. Lember, M. Kula ja H. Runnel.
Kõik lapsed, kes esinesid, ja nende juhendajad said Rae valla poolt tänukirjad ning
Kalevi kommivabriku poolt šokolaaditahvli.
Pärast sai veel veidi maiustada küpsiste,
puuvilja ja joogiga.
Üritus läks korda. Tore on teha koostööd
teiste lasteaedadega ja kooli ning raamatukoguga.
Maire Kasemets
Õie lasteaed, metoodik-eripedagoog
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„Tõmba, Jüri!“ pani kooli sõudma
Märtsi eelviimasel päeval toimunud sõudevõistlus oli suureks finaaliks terve kolmanda veerandi jooksul toimunud sõudmise
eelsõitudele, kus said oma võimed proovile
panna sajad õpilased esimesest kuni viimase
klassini.
Finaali jaoks valiti välja eelsõitude kaheksa parimat tulemust näidanud õpilast
igast vanuserühmast. Koos õpetajatega oli
finaalides sõudjaid peaaegu sadakond. Nii
nagu eelmisel aastal, kui „Tõmba, Jüri!“
sisesõudmisvõistlus Jüri gümnaasiumis esimest korda korraldati, oli ka seekord kõikide
ergomeetrite sõit kuvatud suurele ekraanile,
kus selle jälgimine oli sama huvitav kui
sõudmise vaatamine palja vee peal. Selle
võimaluse eest täname Eesti Sõudeliitu ning
selle juhatuse liiget Mihkel Klemetsovi.
Üheteistkümne sõidu peale püstitati viis
õpilaste ja kaks õpetajate uut kooli rekordit.
Eriti võimsa sõiduga pani võistlusele ilusa
punkti abiturient 12.h klassist Gert Rebane.
Gerdi tulemus 1.22,1 on temavanuste selle
hooaja üks tippmarkidest kogu vabariigis.
Päeva esimese rekordi sai kirja 3.e klassist Eva-Maria Rütkinen 300 meetri peal
1.25,3. Juba järgmise, 4.–5. klasside poiste
sõidu lõpetas Kristo Gorbunov 5.a klassist
uue rekordiga 1.59,1. Tema distants oli 500
meetrit nagu kõikidel järgnevatelgi.
Järgmises sõidus tuli taas uus rekord
Õnne-Liisa Kunmanilt 5.c klassist 2.02,6

“Tõmba, Jüri!” sõudmisvõistluse võidukad võitjad ja osalejad peale korralikku
pingutust. Foto autor Urmas Põldre.

ning peale seda kohe ka Mart Oviirilt 7.a
klassist tulemusega 1.37,4.
Naisõpetajate rekordi sai enda nimele
Laura Kärson, kehalise kasvatuse õpetaja,
tulemusega 1.51,3. Meesõpetajate oma läks
tuntud personaaltreenerile ja kehalise kasvatuse õpetajale Marek Sooäärele tulemusega
1.27,0.
Täname kõiki võistluse toetajaid, kes olenemata keerulistest majandusaegadest de-

monstreerisid oma usku koolisporti: Tamrex
OÜ, Eesti Post, AS Tavid, Kadarbiku, Noires, Freesport, Kraft.
Suur tänu ka abiturient Rasmus Onkelile
ürituse meeleoluka toimumise eest.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

Eneseületusi täis märtsikuu
Märts jääb Jüri gümnaasiumi paljudele
õpilastele meelde kui kuu, mil ennastunustavas võistlustuhinas saavutati lisa oma senistele rekorditele. Tähelepanuväärsemad
sündmused leidsid aset Harjumaa koolidevahelisel sisekergejõustikuvõistlusel 18.
märtsil ning vabariiklikul „TV10 olümpiastarti“ teisel etapil, kus Jüri gümnaasium sel
aastal esimest korda osales.
Juba planeeritult saavutas Harjumaal esikoha 10.–12. klasside neidude hulgas Anastassia Gorohova, kes hüppas kaugust 5.22.
Eriti hea meel oli tal aga 600 meetri jooksu
kolmanda koha üle, kus ta peaaegu kordas
nii oma isiklikku rekordit kui ka kooli rekordit tulemusega 1.47,04.
Samal võistlusel tuli gümnaasiumi noormeeste hulgas esimeseks Kristen Sirak 10.h
klassist 1000 meetri jooksus, saavutades
julge jooksuga peale vigastusest paranemist
koguni isikliku rekordi tulemusega 2.41,39.
Samuti hoolimata vigastusest hüppas 11.r
klassi noormees Tanel Reismann kõrgushüppajate slängis vaid nn 6 sammu pealt tulemuseks tubli 1.95, võites nii gümnaasiumi
noormeeste arvestuses esikoha.
Abiturient Gert Rebane tõukas aga kuuekilost kuuli ning saavutas isiklikku rekordit
tähistava tulemusega 1.61 neljanda koha.
Kelly Vainlo 8.r klassist, üks oma vanuse
vabariigi parimaid suusatajaid, jooksis väga
tugeva aja 600 meetri jooksus, saavutades

tulemusega 1.48,41 isikliku rekordi ja 8.–9.
klasside arvestuses esimese koha.
Noor andekas korvpallur Karl Mihkel
Vabrit parandas hüppeliselt oma isiklikku
rekordit 1000 meetri jooksus, olles tulemusega 3.05, 35 6.–7. klasside hulgas kolmas.
Silmapaistvalt esinesid kaks viienda klassi poissi Sander Arumägi ja Marko Mändla,
kes 60 meetri jooksus olid isiklike rekorditega 9.03 ja 9,05 vastavalt neljas ja viies. Sander, kes käib regulaarselt jalgpallitrennis,
kasutas oma hea kiirenduse ära ka kaugushüppes, olles tulemusega 4.43 neljas. Mõlemad poisid näitasid oma häid kiiruslikke
võimeid ka “TV10 olümpiastardi” 60 meetri tõkkejooksudes, saavutades tulemuseks
10,98 ja 11,34.
Üks vabariigi parimad džuudotare ja
edukas korvpallur Britt Maiste oli oma vanuseklassis 4.–5. klasside tüdrukute hulgas
parim 60 meetri jooksus tugeva isikliku rekordiga 9.59.
8.–9. klasside poiste hulga näitas oma parimat taset korvpallitaustaga Siim Viigand
9.b klassist, kes püstitas kaks isiklikku rekordit kaugushüppes ja 60 meetri jooksus.
Kauguses oli ta tulemusega 5.69 teine ning
jooksmises tulemusega 7,85 neljas.
60 meetri jooksus oli väga südikas Rauno
Kosula 7.h klassist, kelle isiklik rekord on
nüüd, peale suurepärast jooksu, 8,31.
Tõeline rõõm oli tõdeda, et õpilased suu-

Kelly Vainlo Jüri gümnaasiumi 8.r
klassist finišeerib uhkes üksinduses
600 meetri jooksu võitjana Harjumaa
koolidevahelistel sisekergejõustiku
meistrivõistlustel. Foto autor Urmas
Poldre.

davad esineda multitalentidena ning saavutada muljet avaldavaid tulemusi erinevatel
aladel olenemata sellest, millele nad spetsialiseerunud on.
Uute rekorditeni!
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht
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Lõppes korvpalliklubi Rae Koss poolt korraldatav Eesti
95-liiga korvpallis – meistriks tuli Tartu Rocki järelkasv
23. märtsil lõppes Viimsi keskkooli
spordihoones 6 kuud väldanud poiste
korvpallisari Eesti 95-liiga. Liigas osales
17 võistkonda üle Eesti. See on üks suuremaid Eesti noorte korvpalliturniire, mis
kestab terve hooaja.
Eesti 95-liiga loodi eesmärgiga anda täiendavat mängupraktikat 1995. a ja hiljem sündinud noormeestele. Eesti Korvpalliliit sellele
vanuseklassile sel hooajal Eesti meistrivõistlusi ei korraldanud. Tänu sellele oli liiga tase
äärmiselt kõrge, osalesid sisuliselt kõik Eesti
parimad poiste võistkonnad. Kokku osales 17
võistkonda 15 klubist (9 maakonnast/linnast)
üle Eesti.
Põhiturniiril mängisid kõik (17) võistkonnad omavahel 1 mängu, kokku peeti 136 kohtumist. Põhiturniiri läbis kaotuseta Tartu Salva
I võistkond järgnesid Tartu Rock Ülenurme (1
kaotus), Tabasalu Palliklubi (3 kaotust) ja KK
HITO (3 kaotust). Korvpalliklubi Rae Koss lõpetas põhiturniiri 9. kohaga.
Liiga võitjaks tuli Tartu Rocki Ülenurme
võistkond, keda juhendab Paavo Russak (Tartu
Rocki abitreener). Finaalis võideti tänu Joosep
Russaku 44 punktile teine Tartu korvpalliklubi
Salva Tartu I tulemusega 70:59.
Hõbemedali võitis põhiturniiri parim Salva
Tartu I võistkond, keda juhendab Olari Narits.
Pronksmedali võitjaks tuli KK HITO võistkond (treener Margo Tali), kes pronksimängus
oli parem Tabasalu Palliklubi (treener Milvert
Vaaks) võistkonnast. Korvpalliklubi Rae Koss
tulemuseks jäi lõpuks 12. koht Võistkond mängis koosseisus: (Raid Vellerind, Christopher
Aloe, Kaarel Allemann, Uku Pärn, Karl-Gustav
Solman, Janno Peterson, Sander Nahkur, KarlMihkel Vabrit, Karli Kukk, Joonas Kaup, Siim
Varblane ja Alex Talisainen, treenerid Henri
Ausmaa ja Mikk Sarik).
Eesti 95-liiga All-Star viisikusse valiti –
PG – Keit Klettenberg (KK Hito),
SG – Joosep Russak (Tartu Rock Ülenurme),
SF – Sten Lillemägi (Salva Tartu I),
PF – Hendrig Sellik (Tabasalu Palliklubi)
C – Fredi Müür (KK HITO).
PAREMUSJÄRJESTUS:
1. Tartu Rock Ülenurme, 2. Salva Tartu I, 3.
KK HITO, 4. Tabasalu Pallilubi, 5. KK Pärnu,
6. Kohila SK/Rapla KK, 7. KK Viimsi, 8. Rakvere SK/Tarvas, 9. Harju Kalev Turba, 10. SK
Känguru, 11. Parksepa SK Võru, 12. KK Rae
Koss, 13. Harju Kalev Keila, 14. SK Haapsalu,
15. BC Kalev Celander, 16. Salva Tartu II, 17.
Märjamaa SK.

2000. a sündinud poisid alustasid edu
kalt poiste 2000-liigat

Märtsis algas 9–10-aastaste poiste korvpallisari 2000-liiga. Liigas osaleb 18 võistkonda.
Esmalt mängiti algruppides (igas alagrupis 6
võistkonda). KK Rae Koss kohtus esimesena
H-spordi võistkonnaga ja endalegi üllatuseks
saavutati suur võit 53:16. Poistel oli pikk mängupaus, seega ei osatud nii head avalööki oodata. Järgmine mäng tuli pidada BC Kalev/G4S
võistkonnaga ehk BC Kalev/Cramo järglastega.

Noored andekad korvpallipoisid Karl-Kustav Soloman ja Karl-Mihkel Vabrit. Foto autor
Henri Ausmaa.

Natukene tunti nimeka vastase eest aukartust
ja lasti Kalevi poisid juba I veerandajal ette 13
punktiga. Edaspidi kasvas vahe pisut aeglasemas
tempos. Mängu tulemuseks jäi seekord 31:65
BC Kalev/G4S võistkonna kasuks. Treener
Siim Palu jäi mänguga rahule. Ta arvas, et sellise vahega kaotada Kalevile ei ole üldse paha.
Samuti loodab Siim Palu, et turniiri käigus hiljem uuesti Kaleviga mängida saaks. Kolmandas
mängus kohtuti BC Kalev G4S II võistkonnaga.
Mäng võideti suurelt 98:8, kuid arvestama peab
ka sellega, et BC Kalevi II võistkond on aasta
nooremad poisid. Neljandas alagrupi mängus
alistati suurelt Kohila ning viimases alagrupi
mängus võideti SK Altiuse võistkonda 30 punktiga. Kokku alagrupis 4 võitu ja 1 kaotus ning II
koht BC Kalev/G4S võistkonna järel. KK Rae
Koss võistkonna resultatiivsemad poisid olid
Erast Männik ja Mark Jaakson ning võistkonnas
mängisid veel Mikk Viigand, Georg Allemann,
Christopher Anderson, Gregor Kornav, Gaspar
Luik, Markus Mõttus, Ott Pärn, Harald Nuut ja
Sten-Erik Priskus ning treener Siim Palu.
Järgmises ringis aprilli lõpus lähevad meie
poisid vastamisi juba kõigi Eesti selleealiste
parimate võistkondadega (Erkmaa KK, Rakvere
SK, KK Paulus ja Rapla KK).

Korvpalliklubi Rae Koss mehed võitlesid
välja Harju meistrivõistlustel hõbemedali

Harju meistrivõistlused korvpallis lõppesid
tavalise Rae Koss – Kiili Spordiklubi vastasseisuga. Põhihooaja suutis suurema vaevata läbida KK Rae Koss. 16 mängust võideti 14 ning
sellega saavutati põhiturniiril I koht ning saadi
finaalmängudeks koduväljaku eelis. Finaalmänge on 2. Esimene mäng peetakse põhiturniiri
teisena lõpetanud võistkonna kodusaalis ja teine
mäng põhiturniiri võitja kodusaalis. Esimeses
finaalmängus suutis KK Rae Koss Kiili Spordiklubi vastu välja tulla 17-punktilisest kaotusest
ning võita mängu 4 punktiga. Kuna kahe mängu
tulemused liidetakse, siis oleks KK Rae Kossule

piisanud teises mängus 3-punktilisest kaotusest.
Teise finaalmängu algus oli paljulubav. Rae Koss
läks kohe alguses juhtima ja edu suudeti korra
paisutada isegi 10 punktini. Paraku sulas kiire
algedu nagu kevadine lumi ja edasi kulges mäng
Kiili Spordiklubi juhtimisel mõne punktiga kuni
lõpuni. Veel 3 minutit enne lõppu ei olnud selge,
kumb siis mängu võidab. Paraku oli sel korral
õnne, tahtmist ja külma pead Kiili Spordiklubil
rohkem ja lõpuminutitel paisutati paaripunktiline edu kahekohaliseks. Harju meistriks tuli Kiili
Spordiklubi, teise koha saavutas korvpalliklubi
Rae Koss (Kristjan Laurits, Jürgen Pukk, Siim
Pukk, Simmo Joosep, Mikk Sarik, Oliver Tuus,
Silvester Lepajõe, Margo Kullisaar, Robert
Kaitsa, Marko Narits, Rivo Turro, Reemo Veski, Siim Viigand ja võistkonna esindaja/mängija
Rivo Aunpu). Kolmanda koha saavutas GMG
Ferax Haiba võistkond ning neljanda koha taas
kord Rae valla võistkond RSK Rae. Medalist jäi
neil küll mõni punkt puudu, kuid tubli 4. koht
– lohutus seegi.

KK Rae Koss poisid Eesti U14 korvpalli
koondise vaateväljas

Eesti Korvpalliliit korraldas esmakordselt
U14 vanuseklassi noortele andekatele korvpalluritele talendilaagri, mille eesmärk oli kõikide
potentsiaalsete tippkorvpallurite väljaselgitamine ning nende oskuste lihvimine eesmärgiga
kasvatada järelkasvu meeste rahvuskoondisele.
Laagri kutsusid kokku Tiit Sokk (Eesti meeste rahvuskoondise peatreener ja U14 koondise
treenerid Rait Käbin ja Märt Raam). Kokku osales laagris 62 poissi üle Eesti. Nende seas ka KK
Rae Koss poisid Karl-Gustav Solman ja KarlMihkel Vabrit. Poisid ise hindasid oma oskusi
võrdseks või isegi paremaks kui teistel samal
päeval laagris osalenud poistel (laager toimus
kahel päeval, poisid olid jagatud kahte rühma).
Maikuus kutsutakse kokku umbes 20 poissi, kes
hakkavad valmistuma Balti matšiks.
Henri Ausmaa
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Maletajate edukas esinemine

RAE VALLA
MEISTRIVÕISTLUSED
MUDILASTELE 2010
VÕISTLUSTANTSUS

Tubli maletaja Anti Kaar on 7. klassi õpilane.

Eesti maletšempionaadi käigus toimus 28. märtsil Tartus tugevakoosseisuline kiirturniir males 47 maletaja osavõtul.
Osalejate hulgas oli ka kolm Rae valla maletajat. Parima tulemuse
eest hoolitses meie esimaletaja Tarmo Tuul, kes saavutas 5 punktiga
7-st võimalikust hinnatava 4.–8. koha. Välja oli pandud ka eriauhind
parimale koolinoorele. Kuna noortest osalesid kõik tugevad Tartu
malekooli noored, siis tuleb seda enam hinnata Jüri gümnaasiumi
7.r klassi õpilase Anti Kaare saavutust – võitis selles vanuserühmas
esimese koha 4 punktiga 7 võimalikust. Võistluse tugevusest annab
ka tunnistust asjaolu, et osalejate hulgas oli kolm Eesti meistrivõistlusest osavõtjat.
Sihikindla treeningu ja pühendumisega oma alale on võimalik
ikka ja jälle saavutada silmapaistvaid tulemusi. Seejuures märgin
veel kord, et neljapäeviti kell 17.30 on võimalik Jüri gümnaasiumis
harjutada malemängu.
Aivo Hommik

KOOLINOORTE
RAHVATANTSUFESTIVAL
Juba viiendat korda toimuv koolinoorte rahvatantsufestival leiab aset seekord Jüris.
15.–16. mail on oodata Jüri gümnaasiumisse ligi
600 tantsulast Tallinnast, Tartust, Pärnust, Viljandist, Rakverest, Märjamaalt, Hiiumaalt ja mitmelt
poolt Harjumaalt.
Festivali raames toimub kaks toredat kontserti, kus astuvad üles festivalil osalevad tantsurühmad. Esimene neist on laupäeval, 15. mail
kell 18 Rae kultuurikeskuses ja teine pühapäeval, 16. mail kell 12 Lehmja tammikus.
Mall Järvela
ERRSi noortetöö juht

KORRALDAJA

I  gr. 3–5-aastased
II gr. 6–7-aastased
TOIMUVAD
RAE KULTUURIKESKUSES  
05. MAIL ALGUSEGA KELL 18.00

Võistlustantsuklubi Royal ootab uusi
liikmeid uueks hooajaks 2010/2011
Mudilaste treeningud 3–6-a.
E, K Õie lasteaias
T, N Taaramäe lasteaias
Algajad lapsed 7–9-a.
E, K, N Rae kultuurikeskuses
Rae spordikeskuses
Edasijõudnud laste võistlustants 10–18-a.
E, T, K, N Rae kultuurikeskuses
Rae spordikeskuses
Täiskasvanute Seltskonnatants ja Hobiklubi
K
Rae kultuurikeskuses
Eratunnid, treeninglaagrid, seminarid, võistlused,
reisid, esinemised ja show’d üritustel või pidudel.
Pulmavalss noorpaaridele jpm.
Info ja eelregistreerimine alates maikuust
www.tkroyal.ee
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Ehete meisterdamise töötuba

26. aprillil kell 18.00 Rae kultuurimajas
“Kuidas kombineerida omavahel nahka, hõ
betatud traati, klaashelmeid ja puuhelmeid”
Töötoas õpetan, kuidas valmib kaunis kaela
kee nahkpaela ja hõbetatud traadiga. Igal
osalejal valmib töötoa lõpuks kaunis kee.
Oodatud on nii algajad kui ka edasijõudnud.
Osalemistasu: 150 kr/in
Registreerimine e-posti aadressil: marisvii
res@gmail.com
Lisainfo: Maris Viires, 5556 5210
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Rakvere teater etendusega

„MEIE,
MEHED“
Rae kultuurikeskuses
14. mail kell 19.00
Üks mees polnud iial kodus,
naine ja lapsed olid pidevalt
üksi, mees jõi palju, teenis
palju, kulutas kõik tühja-tähja
peale, unustas kõik vajalikud
asjad ära, enda järel ei koristanud, tulevikuplaane ei teinud,
tänitamist ei talunud, lubadusi ei täitnud. Teine mees oli
kogu aeg kodus, naisele ja
lastele rahu ei andnud, mees
ei joonud tilkagi, teenis palju,
kulutada ei lubanud, midagi
ei unustanud, koristas kõike ja
kõigi järelt, kavandas kõike, tänitas pidevalt, lubadusi täitis
liialt.
Oma naisi armastasid mõlemad väga. Aga naised läksid ära,
sest ei suutnud sellist elu enam välja kannatada.
Need mehed otsustavad koos elama hakata. Ilma naisteta,
ilma maailma segava elemendita. Meeste sõprus peaks ju kõigest üle olema? Kuidas ja kas kaks meest ühise katuse all koos
elades toime tulevad, näeb juba teatrisaalis.
Täispilet hinnaga 145 krooni ja sooduspilet 125 krooni
müügil Rae kultuurikeskuses E–N 9.00–21.00
Lisainfo telefonil 605 6759

Teater :D

„Armastuse edetabel“
30. aprillil kell 19.00 Rae kultuurikeskuses

Norm Fosteri näitemängu „Armastuse edetabel“ esmakordne esitlus Eestis.
Humoorikas võtmes etendus üritab
meeste seisukohalt leida vastust
küsimusele “Milline on ideaalne
naine?”.
On selline naine üldse olemas?
Kas naisi saab muuta?
On see õige?
On see vale?
Sellega seoses tekib kohe teine küsimus: milline on ideaalne mees?
Just nende probleemidega tegelebki Norm Fosteri „Armastuse
edetabel“.

Täispilet 150.- krooni ja
sooduspilet 125.- krooni
müügil Rae kultuurikeskuses
E–N kell 9.00–21.00.
Lisainfo telefonil 605 6759

Rakvere teater etendusega

„ONU REMUSE LOOD“
Rae kultuurikeskuses
14. mail kell 11.00

Lood Jänkuonust ja Rebaseonust
ning nende kaaslastest on Eestis juba
mitmele põlvkonnale tuttavad ja väga
armastatud. Kes ei teaks lugu sellest,
kuidas Jänkuonu Rebaseonu endale
ratsahobuseks võttis või kuidas Rebaseonu Kilpkonnaonu uputas...
Pileti hind 60 krooni
Lisainfo telefonil 6056759

TEATED
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KAUNIST
EMADEPÄEVA!
Kingi endale või emale eriline emadepäev
Rae Kultuurikeskus ja Colors Studio pakuvad
meeleolukat ja harivat emadepäeva.
- Meigikunstnik jagab ilunippe ning tutvustab
kevade ja suve meigitrende
- Võimalus proovida tuntud kaubamärkide ilu-ja
meigitooteid
- Kõiki osalejad saavad kauni meigi
- Kohvi ja suupisted
Osalejate vahel loositakse välja kingitus.
Emadepäev toimub 8. mail algusega 11.00 Rae
kultuurikeskuses.
Osalemise tasu 150 krooni.
Võimalus teha ka portreefotod lisatasu eest 150
krooni.
Võta ema, sõbranna või kolleeg kaasa ning astu
säravalt suvele vastu!
Kohtade arv piiratud.
Info ja registreerimine: ilona@colorsstudio.ee
Tel 5661 1184
www.colorsstudio.ee
http://kultuur.rae.ee/
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Külastame Suuresta,
Seli ja Pajupea
piirkondi
Reisijuht andres maastik

Osavõtutasu 30 krooni.
Vajalik eelregistreerimine tel 6056 759 kuni 12. maini.

Leiame Eesti vanima Mazda 2010!
Eesti Mazda-klubi ja Mazda
ametlik esindus Inchcape
Motors Estonia OÜ korraldavad
aprillikuus ühisprojekti

„Leiame Eesti vanima
Mazda 2010!“
Projekti eesmärk on tunnustada kõiki Mazda omanikke, kes hoolitsevad oma retromasinate eest ning hindavad antud automarki.
Kutsume kõiki Mazda omanikke teada
andma enda kasutuses olevatest n-ö retroMazdadest, mille väljalaskeaasta on kuni
1985. aastani. Konkurss kestab 29.03–
30.04.2010.
Konkursil osalemiseks toimi nii:
kui Sinu Mazda on sobilikus vanuses,
- auto on kas Eestis arvel või mitte
- silmale ilus vaadata ja on ühes tükis
- tee temast pilt igast küljest ja ka masina
seest (ka restaureerimisootel pildid on oodatud)
- lae autode pildid Mazda Eesti Facebooki
lehele ning kirjuta juurde autoinfo ja enda
kontaktandmed.

Mazda Familia 1979

- võid saata ka internetiaadressi, kuhu
autopildid on alla laetud aadressile janek.
koldekivi@gmail.com
- soovi korral on võimalik pildid ja info
saata ka posti teel – Rae vald, Peetri küla
Läike tee 38, Inchcape Motors Estonia kuni
30. aprillini.
Konkursilt väljavalitud masinaid oodatakse „Mazdade suurele väljanäitusele“,
mis toimub 15. mail kell 11.00 Läike tee 38,
Mazda keskuse esisel väljakul.
Välja antakse auhinnad vanimale Mazdale ning publiku lemmik-Mazdale. Samas toi-

mub ka Mazdade TUUNING-võistlus. Oma
osalemissoovist anna teada enne 30.04.2010
janek.koldekivi@gmail.com.
Lisainfo:
Mazdaklubi
Inchcape Motors Estonia OÜ
Janek Koldekivi, janek.koldekivi@gmail.
com, tel 510 0045
Krista Kulderknup, krista.kulderknup@
inchcape.com, tel 6630 600
www.inchcape.ee www.mazda.ee
Toomas Kupper, tomkulibin@hotmail.com
http://www.mazdaklubi.com
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Räägime õiguskorrast
Rae vallas aastal 2010
Käesoleva aasta 1. jaanuarist alates muutus
politsei struktuur, hõlmates enda alla senised
Politsei, Piirivalve- ja Migratsiooniametid.
Väiksed muudatused on toimunud ka politsei
töökorralduses. Tavakodaniku jaoks on ehk
kõige märgatavamad uuendused politseinike
ametinimetustes. Politseiüksuste juhtide osas
võeti kasutusele sõjaväelised auastmed, millele on ette lisatud laiendina sõna “politsei”
(politseileitnant). Senine piirkonnapolitseinik
on ikka konstaabel, kuid tulenevalt teenistusstaažist on laiendina lisatud sõna “vanem”
või “ülem”, edasi “komissar” või “vanemkomissar”. Nii et konstaablite vastuvõtuaegade
tabelis ei ole kirjas mitte grupp ambitsioonikaid ülemusi, vaid rühm kogenud spetsialiste.
Rae valda teenindab endiselt kaks piirkonna
politseinikku – vanemkomissar Margo Väina
ja ülemkonstaabel Mikk Altmets – samuti
noorsoopolitsei ülemkonstaabel Tiiu Karner
ja konstaabel Kristo Tamsalu.
Kuritegevus on Harjumaal tervikuna ja ka
Rae vallas 2009. aastal olnud langustrendis.
Võrdlus möödunud aastaga 377/314 kuritegu. Uuel aastal saame näha selle langustrendi jätkumist ja oodatud kuritegevuse tõusu
seoses tööpuuduse järsu kasvuga toimunud
ei ole. Kuid loomulikult peame kõik selleks
valmis olema. Väga tõhus ja eelkõige ennetav vahend kuritegevuse vastu on elanike organiseerumine Naabrivalve üksusteks.
Väga hästi toimiva üksusena nimetaksin
Peetri küla Kuldala ja Väike Peetri sektorit.
Kui eelnevate aastate kuritegevus oli ehitusobjektide keskne, siis nüüd on ta rohkem
hajunud, varastatakse keldriboksidest, kuuridest, talude ümbrusest, autodest.
Taas on elustunud üheksakümnendate
aastate üks põhilisemaid kuriteoliike – sissemurdmised autodesse ja sealt audioseadmete vargused. Uue kuriteoliigina on tekkinud
arvutikelmus, mis on internetis toimuva
kaubanduse „vili“, kus inimesed maksavad
tundmatule müüjale raha kauba eest ette ja
jäävad siis heauskselt tagasisidet ootama.
Hooajaline kuriteoliik on olnud autorehvide
vargused, mis hoogustub varakevadel ja sügisel. Rehvivaraste suurimaks tandriks on olnud Peetri küla. Oluliselt on vähenenud vargused eluruumidest – 50/26 Vähenenud on
isikuvastased kuriteod – 35/24, kuid tõusnud
on peretülide arv, mis võib olla seotud ka tänaste sotsiaalsete pingetega. Lisaks peretülidele on endiselt probleemiks naabritevahelised n-ö rammukatsumised, põhitandriks olid
uuselamurajoonid, kus üksteisega harjumine
ja kohanemine on paljudele probleemiks.
Liikluskuritegude (raske tervisekahjustusega avariid, joobes juhtimine) vähenemine

– 50/31 – on väga positiivne. Oma osa on
siin kindlasti politseipoolse liiklusjärelevalve
suures mahus, mis on tänavapildis nii näha
kui ka tunda. Kindlasti on mõnigi mees jätnud
seepärast joobes peaga sõidu tegemata või vajutanud veidi kergemalt gaasipedaalile.
Vähenenud on ka üldine registreeritud liiklusõnnetuste arv – 81/60, ka surmaga lõppenud õnnetusi oli vähem – 3/1.
Kuritegude avastamise protsess on pikk ja
aeganõudev, kuid tulemused on siiski suhteliselt head, 314-st kuriteost on avastatud 133,
see on 42,3%.
Põhilised väärtegude (vähemohtlike õiguserikkumiste) sooritajad on liiklusvahendite
juhid, vähemal määral jalakäijad, alkoholi
kuritarvitajad, avaliku rahu ja korra rikkujad,
pisivargad, loomapidamise eeskirjade rikkujad, suitsetavad ja alkoholi tarbivad alaealised.
Liiklusalaste väärtegude suuremad allikad on valda läbivad kaks liiklusmagistraali
– Tallinna-Tartu maantee ja Tallinna ringtee
– kuid liikluseeskirjadest kinnipidamisega on
probleeme ka valla siseteedel.
Peamiseks rikkumise põhjuseks on liigne kiirus, liiklusmärkide eiramine, läbimata
sõiduki ülevaatus, parkimine kõnniteedel ja
haljasaladel. Järjest enam on politsei pööranud tähelepanu turvavarustuse kasutamisele. Autojuhi poolt turvavöö kinnitamine on
muutunud loomulikuks, aga kaassõitjate, eriti tagaistmel istujatel turvavöötamine on veel
harjutamist ja kontrollimist vajav tegevus.
Samuti ei anta endale aru, et aegunud tulekustuti võib häda korral osutuda vaid liigseks
ballastiks pakiruumi põhjas.
Rõõmustamiseks andis põhjust sügisene
helkurite kampaania, kus oli näha varasemate
aastate töö vilju, „pimesikke“ (helkurita jalakäijaid) oli liikumas vaid üksikuid.
Peretülid tunduvad olema “harmoonilise”
abielu normaalne nähtus.
Alaealistega suuri probleeme ei olnud.
Narkootikumide osakaal üldises õiguserikkumiste pildis kasvanud ei ole. Koolides korraldatud narkokontrollid, kus kasutasime narkokoerte abi, näitasid meie jaoks positiivseid
tulemusi, kuna me narkootikumidega seotud

õigusrikkumisi ei tuvastanud.
Liikluspildis on alaealised tõeliseks peavaluks kevadel, kui algab rollerite buum.
Tuletan vanematele meelde, et roller ei ole
mänguasi, vaid väga tõsine ohuallikas eelkõige sõitjale endale. Mingil juhul ei tohi lubada
ettevalmistuseta last liiklusesse.
14–15-aastasel mopeedijuhil peab olema
juhiluba, mida väljastab Autoregistrikeskus
(www.ark.ee). Jalgratturi luba mopeediga
sõitmiseks õigust ei anna!
Keegi teine meie vara ega tervist ei hoia,
tehkem seda ikka ise. Auto üritage parkida
nii, et see oleks aknast jälgitav, abiks on ka
naabri aken. Istmed ja aknapealsed olgu tühjad. Korteri, kuuri ja keldriuksed hoidke öösel lukus ka siis, kui ise kodus olete. Et mitte
kelmide ohvriks langeda, ärge võtke kõike
kullana, mida teile netist pakutakse.
Üritagem olla leplikumad nii oma peresisestes suhetes kui ka suhetes naabritega.
Kui märkate kahtlaste isikute liikumist
enda või naabrite elukoha ümbruses või autosid, eriti väikebusse, mis on võõrad ja justkui
luuravad majade ümbruses või külateedel,
teavitage kindlasti politseid telefonil 110.
Meeldetuletuseks veel, et kiiret sekkumist
nõudvate probleemide korral helistage politsei lühinumbrile 110, kust saab abi ööpäev
ringi. Muudel juhtudel saate helistada telefonile 612 4610, sealt ühendatakse teid konstaabliga. Konstaablite vastuvõtud toimuvad
Jüri vallamajas (Aruküla tee 9).
Konstaablite vastuvõtuajad on järgmised:
piirkonna vanem Rein Mill esmaspäeval
10.00–12.00; rein.mill@politsei.ee
vanemkomissar Margo Väina teisipäev
15.00–17.00; margo.vaina@politsei.ee
ülemkonstaabel Mikk Altmets kolmapäev
16.00–18.00; mikk.altmets@politsei.ee
noorsoopolitsei ülemkonstaabel Tiiu Karner
esmaspäev 15.00–17.00;
tiiu.karner@politsei.ee
Rein Mill
Politseikapten
Rae-Anija konstaablijaoskond
piirkonna vanem

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
08. märtsil Põleng Assakul Ööbiku tn 1.
18. märtsil lennuk Ülemiste järves.
19. märtsil põles aiamaja Suur-Sõjamäel Soodevahe külas.
27. märtsil põles aiamaja Suur-Sõjamäel Soodevahe külas
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Enese juhtimisest
ärevatel aegadel
Karin Hango, tuntud psühholoog ja
koolitaja.

Aeg on keeruline.
Määramatust on enamiku eestlaste elus praegu küllaga: majanduses pole kuigi head ajad,
töökohti koondatakse, tingimusi muudetakse,
paljudele ollakse võlgu, talv on olnud erakordselt karm, ümbruskondsed on murelikud ja ebakindlad.

Keskkonna
järelevalve
annab teada
• Jaanuaris ründas Vaida alevikus
musta-valge kirju koer ühte inimest.
• Märtsis ründas Vaida alevikus musta-valge kirju koer kahte inimest, s.h
ühte last.
• Märtsis murdsid hulkuvad koerad
kolm metskitse Peetri küla piirkonnas.
(nende kirjelduse annan sulle homme
hommikul).
• Märtsis murdsid kaks hulkuvat
koera ühe metskitse Lehmja külas. Tegemist on musta värvi ja pruuni värvi
umbes hundikoerte suuruste koertega.
Musta koera on nähtud Rae ja Lehmja
küla piirkonnas. Pruuni värvi koer võib
liikuda ka Jüri alevikus.
• Peetri küla murdjad – üks on must
(selja pealt natuke valget karva) ja teine valge või helepruun. Suured koerad,
turja kõrgus umbes 70 cm.
Kõik, kes teavad kirjeldatud koerte
võimalikku asukohta palun teavitada
Rae Vallavalitsuse keskkonnajärelevalve spetsialist Peeter Liinsood (605
6786, 5621 9291). Hulkuvatest koertest
palume võimaluse korral teha pilte ning
saata need aadressile peeter.liinsoo@
rae.ee, lisades oma kontaktandmed:
ees- ja perekonnanimi, telefon, juhtunu
lühikirjeldus (aeg, koht, mis juhtus).

Suurem osa meist saab sisimas aru, et vana
moodi enam ei saa. Ja samas ei taha seda uskuda. Uut moodi aga pahatihti ei osata või ei
söandata.
Mõned teevad näo, et tegemist on ajutiste
ebamugavustega, mis lähevad ise üle ja mida on
parem ignoreerida. Ning kaotavad hulga oma
energiast mittemärkamisele ja hea näo tegemisele.
Üks osa inimestest on vilkad otsustama ja tegutsema, sageli selget pikaajalist sihti omamata.
Igaks juhuks leitakse lahendusi veel tekkimata
probleemidele ning kõike püütakse viivitamatult korda ajada. Paraku pole kiired lahendused
segastel aegadel enamasti kaugeltki sobivaimad.
Mõnede uurijate arvates on vaid 15% inimestest praegu tegelikult töövõimelised.

Mida ärevusega teha?
On inimesi, kes üritavad enese ja ümberkaudsete murelikkust ja ärevust mitte märgata
ehk peavad seda millekski lubamatuks või haiglaslikuks.
Tegelikult on ärevus inimestele oluline. See
aitab ennast motiveerida, ohte märgata ja neile
reageerida. Psühholoogid soovitavad inimestel
oma tundeid jälgida ja usaldada: kui tunned ärevust, on see sinu jaoks märguanne millestki olulisest. Arukas oleks mõelda, millest nimelt.
Toimetulek raskustega oleneb suuresti sellest,
kuhu oma ärevus suunatakse.
Laias laastus on kaks võimalust. Kas suunata
oma energia millegi muutmisele ja edasiminekule või hoopis oma pinge maandamisele. Kui
inimesed tunnetavad, et on risk midagi olulist
mitte saavutada, siis hakatakse ärevuse ja pingete vähendamiseks sageli mingeid pseudostrateegiaid looma: kes säilitab pingeliselt senist
elurütmi, kes korrastab või kontrollib ennastunustavalt, kes hakkab ennast üsna süstemaatiliselt hävitama juues, süües, mängides, laenates,
kes üritab mingil muul moel oma stressi kontrollida – kahjuks sageli üsna tulutult.
Olulise ja pseudo vahel vahet teha pole enamasti lihtne.
Et mitte asendustegevustesse kalduda, on
oluline aru saada, mida ma tegelikult tahan. Ei
piisa keskendumisest selle vältimisele, mida ma
ei taha.

Milline on mu eesmärk ja visioon?
Tõeliselt murelik inimene keeldub sageli selle
peale mõtlemast. Talle tundub, et tema elu oleneb teistest ning unistamisest pole mingit kasu.

Mõni teine jälle klammerdub tegelikkusest väga
kaugel olevatesse unistustesse.
Ometigi ei oska meie soovitada ühtegi paremat viisi oma eluga toimetulekuks kui oma sihtide paikapanek. Sa kas tead, millist elu soovid,
ja pingutad selle nimel või osaled teiste eluplaanides.
Märtri või ohvri roll provotseerib esiotsa küll
kaaslasi appi tulema, kuid on pikas perspektiivis
siiski üksildane ja kurb tee. Mingil moel on vaja
oma suhtumist muuta, uut jõudu leida.

Kust ma energiat saan?
Tegelikult teab iga inimene seda ise kõige paremini. Mis see on, mis tagab su mõtlemisvõime ja teeb sulle rõõmu? Kellega koos olemine
sind inspireerib ja tegutsema paneb? Nendesse
tegevustesse ja suhetesse tasub panustada.
Säästurežiimil tegutsemine ärevatel aegadel
toime tulla ei aita: tähtis on oma aega asjalikult investeerida ja oma energiat taasluua. Kui
sa jääd koju teleka ette konutama, siis stress ei
vähene.
Kindlasti on oluline oma keha eest hoolt kanda – füüsiline vormisolek aitab stressiga paremini toime tulla.

Miks ma ei saa, mida ma tahan?
Oma eesmärkide saavutamine oleneb väga suurel määral sellest, kui ühel meelel inimene iseendaga on, kuivõrd tema sõnad, mõtted, tundmised ja tahtmised on kooskõlas.
See võib jaburalt kõlada, aga sageli ei saavuta inimesed oma eesmärke seetõttu, et salamisi
alateadvuses nad ei tahagi neid saavutada. Tööle minnes peljatakse, et lapse jaoks jääb vähem
aega. Ettevõtlust alustades kardetakse lähikondsete kadedust. Palgatööl olles peljatakse pühenduda ja siis eemale tõugatud saada. Need on
vaid mõned näited võimalikest kartusest.
Lisaks on inimestel oma sisemised salajased
pühendumised ja mõttetud harjumused, mida
nad oma elus vägagi järgivad (ise sageli neid
teadmata).
Sestap on väga oluline rasketel aegadel omaette mõelda, kas mu tegevus ikka viib mind
selles suunas, kuhu tahan jõuda. Hästi tähtis on
ka targa kaaslase või professionaalse nõustajaga
arutada, miks me oma tahtmisi ei saavuta. Eestis on inimesi, kes on end piisavalt arendanud ja
oskavad aidata.
Karin Hango, Vahur Murutar
Koolitus- ja arendusfirma SELF II
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Hei, noor! EstYES aitab Sul
maailmapilti avardada
Töötada… ja veel ilma rahata? Milleks? Need on põhilised küsimused, mis
jäävad kõlama inimeste suilt, kui neile
räägitakse vabatahtlikuks olemise võimalusest. Millegipärast samastavad paljud vabatahtliku tööd sunnitöölaagritega. Kuid tegelikult...Olla vabatahtlik,
see on omaette mõttelaad – võimalus
enesearendamiseks, veeta aega toredate
inimestega ja samal ajal teha midagi kasulikku ühiskonnale.
Noorteorganisatsioon EstYES pakub
mitmeid võimalusi olla vabatahtlik nii
Eestis kui ka mujal maailmas.
Üheks võimaluseks on rahvusvahelised töölaagrid, mida võib võrrelda
õpilasmalevaga, kuid võib ka võtta alternatiivse reisimisvõimalusena. Laagrid kestavad tavaliselt 2–3 nädalat ning
neis osaleb keskmiselt 10–20 inimest.
Laagrid toovad kokku elama ja töötama
seiklushimulisi inimesi maailma eri paigust, et osaleda projektides, mis aitavad
kaasa kohalikule arengule. Tööteemasid
on maast laeni: aiatööd, ehitamine, renoveerimine, heakorratööd, keeleõpe ja
-õpetus, matkaradade rajamine, kunsti-,
muusika- või teartifestivalide korraldamine jne.
Koos tööd tehes õpitakse tundma
inimesi üle kogu maailma – sarkastilised inglased, laisad hispaanlased,
alati viisakad jaapanlased, omapärase
huumorimeelega korealased jne. Need
laagrid toovad kokku erineva kultuuritausta ning maailmavaatega inimesed,
kes elavad, pidutsevad ning töötavad
koos. Laagrisse tulnud vabatahtlikud
on enamasti täiesti tavalised inimesed,
kes lihtsalt tahavad reisida, näha maailma hoopis uue nurga alt, laiendada oma
silmaringi ning tunda selle kõige juures
ennast kasulikuna. See annab parema
võimaluse päriselt tundma õppida kohalikku kultuuri ning näha vaatamisväärsuste ja monumentide tagamaid, millest tavaline turist üldjuhul ilma jääb.
Laagrisse minemiseks ei pea pakatama
idealismist ega uljast tahtest maailma
parandada. Piisab vaid seiklushimust
ning soovist mõnusalt ja aktiivselt suve
veeta.

EstYES on rahvusvaheliste laagrite
korraldamisega tegelenud juba aastakümneid. Igal aastal võetakse vastu
umbes 300 välismaa vabatahtlikku ning
saadetakse ligikaudu 200 Eesti noort
teisele poole piiri. EstYES-i kaudu on
võimalik sõita rahvusvahelistesse vabatahtlike laagritesse üle kogu maailma. Laagrite valik on äärmiselt lai ning
igaühel on võimalus leida nende seast
endale just see õige.
Kuid selleks, et saada osa rahvusvahelisest kogemusest, ei pea ilmtingimata lahkuma kodumaalt. EstYES pakub
ainulaadset võimalust proovile panna
oma juhtimisoskust, osaledes rahvusvahelise grupi liidrina Eestis toimuvates
laagrites. Grupiliidrina saad samaväärse
kogemuse, tutvustades välismaalastele
meie riigi võlusid, praktiseerides inglise
keelt, luues tutvusi üle maailma.
Peale laagrite pakub EstYES erinevaid võimalusi osaleda noortevahetusprogrammides või seminaridel ning
tegeleb ka pikaajaliste vabatahtliku
teenistuse projektidega Euroopas ja üle
kogu maailma nii saatva, koordineeriva
kui ka vastuvõtva organisatsioonina.
Pikaajalises vabatahtlikus teenistuses
saab osaleda mitme erineva programmi
kaudu, millest populaarseim on Euroopa Vabatahtlik Teenistus (European
Voluntary Service). See on Euroopa
Liidu poolt rahastatud programm, mida
koordineerib Eestis Euroopa Noored
Eesti büroo. See programm võimaldab
18–30-aastastel noortel töötada vabatahtlikuna kõigis Euroopa riikides ning
mõningates Ladina-Ameerika, Aafrika
ja Aasia riikides kuni 1 aasta. Töö on
enamasti seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisega. Väga paljud projektid on seotud laste või vanuritega, kus
vabatahtlik aitab sisustada nende aega
ning erinevaid oskusi arendada. On ka
projekte, mis aitavad seista inimõiguste eest või võidelda narkomaania vastu,
ennetada HIVi/AIDSi levikut. Igaüks
peaks leidma endale just selle sobiva
teema.
Pikaajalised projektid vajavad tugevat
motivatsiooni ühiskonda aidata. Vaba-

tahtlik ei ole turist – ta saab osakeseks
sealsest ühiskonnast, õppides tundma
kohaliku kultuuri põhjakivisid, mida
saab näha vaid pikaajalise kogemusega. Siin kehtib reegel: mida rohkem sa
annad, seda rohkem sa saad. Vabatahtlik läheb välismaale uudsete ideede ja
inspiratsiooniga, oma kultuuritausta ja
traditsioonidega. Teatud mõttes on vabatahtlik oma riigi ja kultuuri esindaja,
mis on eriti oluline, kui tuled sellisest
väikeriigist nagu Eesti. Võib osutuda
omamoodi katsumuseks vaielda inimestega, et Eesti ei ole Venemaa ega üks
Ameerika Ühendriikide osariikidest.
Tagasi tulles nähakse elu juba hoopis
teise pilgu läbi, mõistes, kui olulised
võivad olla pisiasjad, mis igapäevaelus
tunduvad nii loomulikud. Mõistetakse
ka paremini välismaalasi oma riigis – ka
nemad tahavad suhelda kohalikega, õppida tundma meie kultuuri ning samas
ka jagada oma kultuuri.
EstYES võtab igal aastal vastu uusi
pikaajalisi vabatahtlikke välismaalt.
Sel sügisel on tulemas 14 vabatahtlikku. Kohalikel noortel avaneb võimalus
muuta nende kogemus meeldejäävaks
sellega, et võtta neid oma seltskonda,
saada nendega sõpradeks, näidata neile oma riiki ja tavasid ning anda neile
võimalus praktiseerida kohalikku keelt.
Igal vabatahtlikul on siin oma kontakt
isik, kes kogu selle aasta jooksul on
talle toeks ja õpetajaks. Selleks kontaktisikuks sobib igaüks, kel vähegi huvi ja
aega uue sõbra jaoks.
Tänapäeval on maailmas kõik uksed
valla. Rahvastevaheliseks suhtlemiseks
ja teineteisemõistmiseks on vaja vaid
neid uksi kasutada – ükskõik kas siis ise
uksest sisse astuda või hoopis külalised
ukseavast edasi kutsuda. See kõik on
meie endi teha!
Noortevahetuse Arengu Ühing
EstYES
Wiedemanni 3
10126 Tallinn
www.estyes.ee
+372 601 3098
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Nüüd on õige aeg!
Julgen väita, et masust on kasu ka. Sellest
võib olla raske aru saada, kui tööd ei leia või
palka on kärbitud. Kuid kas pole me hakanud
rohkem mõtlema ja rääkima tõeliselt olulistest asjadest? Ehk on meil siiski võimalik
kibestumise asemel rasket aega enda kasuks
tööle panna, areneda ja õppida? Peatugem
nendel võimalustel, mis tänases Eestis tasuta
kättesaadavad on.
Eesti Töötukassa teenuste osakonna juhataja Kadri Lühiste ja tööturukoolituse teenusejuht Karin Andre selgitavad, et tööta jäänud inimeste koolitamise eesmärk on nende
tööle aitamine. Koolitus iseenesest töökohta
ei loo. Seetõttu on töötukassa praeguses olukorras suunanud oma tähelepanu nendele
teenustele, mis on reaalselt töökohaga seotud
ning aitavad tööandjal seda luua. Sinna hulka kuuluvad tööandjale makstav palgatoetus,
tööpraktika jne. Näo pööramine tööandjate
poole on ka esimesi tulemusi andnud: selle
aasta jaanuaris ja veebruaris lisandus uusi
töökohti töötukassale vahendamiseks kaks ja
pool korda rohkem kui eelmisel aastal samal
ajal, ja palgatoetuse abil sai tööle 6 korda
rohkem inimesi kui terve eelmise aasta jooksul kokku. Ümber- või täiendõpet pakutakse reeglina siis, kui silmapiiril terendamas
reaalsed töökohad, kuid nendele sobivate
töötajate leidmine eeldab töötute koolitamist. Küll aga julgustavad Kadri ja Karin
ettevõtjaid-tööandjaid töötukassaga ühendust võtma ja kõike eelmainituga seonduvat
uurima. Lähemat informatsiooni saab www.
tootukassa.ee.
Käesoleva aasta I poolaastal pakub pea 40
kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli tasuta kursusi ka töötavatele inimestele, sealhulgas lapsepuhkusel emad, erivajadustega
inimesed ja teised inimesed, kes parajasti
ei tööta, aga pole ka töötuna arvel. Õppida
on võimalik väga erinevaid asju: keeltest ja

Lugemisaasta
üritused Lagedi
raamatukogus
20. aprillil kell 9.30 kohtuvad
väikesed lugejad kirjanik Hille
Karmiga
15. mai kell 12.00
muinasjutuhommik
01. aprill – 01. mai
– Reet Helisabeth
Karmi maalide näitus

suhtlemisest laevanduse ja lennundustehnijõuda tähele panna, millest su 15-aastane
kani. Kui oled Haridus- ja Teadusministeepoeg oma sõpradega räägib. Tean oma kogeriumi koduleheküljelt www.hm.ee/tasutamustest – õppimine seob põlvkondi. Või astu
kursused endale sobiva välja valinud, tuleb
koduteel raamatukogust läbi ja küsi uuesti
kontakteeruda kursust pakkuva õppeasutusejust seda raamatut, mis kooliajal kohe üldse
ga ja teha kindlaks, kas kohti ikka on. Kui
ei meeldinud. Loed ja üllatud jälle. Tunnisseekord kohad täis, tasub proovida järgmisel
tust sellise õppimise eest ei anta, aga hingel
poolaastal, sest tasuta koolituste pakkumine
hakkab helgem ja pilk on ühtäkki avaram.
jätkub 2013. aastani. Koolitusi finantseeriKülliki Steinberg
vad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja
Eesti Täiskasvanute Koolitajate AssotTeadusministeerium.
siatsiooni Andras projektijuht
Täiskasvanute tasuta koolitamine toimub
ka vabahariduslikes koolituskeskustes, kus
sihtgrupiks inimesed, kes pole
töötuna arvel. Selle poolaasta
TUNNUSTA!
koolitusvõimalusi saab uurida
Märka enda kõrval tublit inimest või organisatEesti Vabaharidusliidu kodusiooni
ja esita ta tunnustamiseks!
leheküljelt www.vabaharidus.
Kandidaate aasta õppija, koolitaja, organisatsiooee, pealkirja alt „Programm
2008–2010”. Programmi rani ja omavalitsuse tiitlile saab esitada 15. juunini
hastavad Euroopa Sotsiaal2010 aadressil www.andras.ee/tunnustamine
fond ja Eesti Vabariik.
Möödunud aasta augustis
LOE:
Ettevõtluse Arendamise SihtIlmunud on uus ajakirja „Õpitrepp” number. Seda
asutuse (EAS) vahendusel
ja
eelnevalt ilmunud numbreid saab lugeda kohakäivitunud koolitusosakute
likus
raamatukogus ja internetiaadressilt www.andprogramm on mikro-, väikeras.ee/opitrepp.
ettevõtete ja FIE-de seas suurt
populaarsust kogunud. Selle
abiga saab koolitust taotleVAATA: saadet „Tagatargemad” laupäeviti kell
da õppeasutustelt ja organi18.00 ETV-s, kordus esmaspäeva hilisõhtul ja kolsatsioonidelt, kes on kantud
mapäeviti kell 16.00, ETV 2-s kordussaade reedeti
teenusepakkujate nimekirja.
kell 16.45. Saadet saab hiljem vaadata ETV koduleKoolitusosakute programmi
heküljelt http://etv.err.ee/arhiiv.
tingimusi saab vaadata EAS-i
koduleheküljelt www.eas.ee.
Masu õpetab märkama ja
kuulama.
Majandusbuumi
töistes argiaskeldustes polnud
ju aega vanaemade-vanaisade
vana aja pajatusi kuulata või

KUULA: „Huvitajat” reedel kell 10.00 Vikerraadios. Saadet saab hiljem kuulata http://vikerraadio.
err.ee/kuulaarhiiv. „Ainult täiskasvanutele” teisipäeviti kell 11.10 Raadio Neljas, http://r4.err.ee/rukuulaarhiiv.

Urvaste küla
üldkoosolek toimub 17.
aprillil 2010 algusega
kell 13.00 tuletõrjeauto
garaažis.
Päevakord
1. Küla koristustalgud.
2. Jaanipäev ja muud
suvised ettevõtmised.
3. Kohapeal algatatud
küsimused.
Urvaste külavanem
Sulev Aaslaid.

Jüri Gümnaasiumi
näitering VABA VALIK
esineb 20. aprillil kell 18.00
Jüri gümnaasiumi aulas
kolme etendusega
Põhikooli etendus
(omalooming) “Mix”
Gümnaasiumi etendused
Rasmus Onkeli sulest
“Rööpast rööpasse” ja
“Ruum number 69”.
Etendused on tasuta.
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Kas Teie küttearved
tunduvad suured?
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LÕUNAEKSPERT OÜ
Piirdeaedade ja väravate
ehitus, hooldus, remont.
Väravaautomaatika
paigaldamine.
Lipumastide müük ja
paigaldamine.

Kuidas küttearveid
vähendada kuni 70%?
Konsultatsioon on tasuta.
Võtke julgesti ühendust ja
lepime kokku sobiva aja.

Tel 509 7627
www.lounaekspert.ee
Eralasteaed (vene õppekeelega)
kutsub lapsi vanuses 2,5 eluaastat.
Oma töös tugineme Montessori
pedagoogika printsiipidele, mis on
välja töötatud itaalia arsti, filosoofi,
pedagoogi ja psühholoogi Maria
Montessori poolt.
Igas lapses näeme ainulaadset
isiksust, kellel on omad vajadused.
Aitame last tema arengus, luues
selleks soodsad tingimused. Meie
lasteaed asub Lasnamäel.
Tel. 503 1674, 634 4128
www.montessori.ee
www.montessoricentre.eu

Andres Pärn,
konsultant
53341196

POTTSEPPKORSTNAPÜHKIJA.
KÜTTEKEHADE REMONT.
Tel 558 8671.
Pepe Sussen
Pottsepp & Korstnapühkija
pepe.sussen@gmail.com
OÜ Potipoiss

Müüa küttepuid:
Toored lepahalud
(30 cm kuni 50 cm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 52 44 969

TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS JA
HALJASTUSTÖÖD
OÜ Tomarine,
tel 5648 7738,
5216 037

- graniidist sillutiskivide müük ja
paigaldus
- betoonist sillutiskivide müük ja
paigaldus
- killustikaluste rajamine
- haljastus
- kauba transport
- üldehitus (vundamendist kuni
siseviimistluseni)
www.tuurmaa.ee
Tel. +372 5811 8322
tuurmaa.teedeehitus@gmail.com
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Ostan 1-toalise
korteri Rae
vallas
Tel. 504 3104
Pakun tööd MÜÜJALE
müügikioskis, mis asub Rae
vallas Peetri külas.

INFRABAU OÜ

• Tööülesanneteks on jaekaupade müük,
kassaarvestuse pidamine, kauba vastuvõtt ja väljapanek.
• Töö vahetustega.
• Nõutav hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus ja ausus.
• Müüja soovitatav elukoht: Peetri küla
või selle ümbrus.
Täpsem info telefonil +372 5556 1312

Põnev pakkumine
K

evad on ilus aeg. Alati tekib siis tahtmine oma kodu lilledega kaunistada. See on igati
tänuväärne soov, kuid alati ei jätku lilletaimede järele sõitmiseks ja nende istutamiseks kiire
elutempo juures aega. Tõsi, vahel on puudu ka informatsioonist, et milliseid taimi valida ja
kuidas nende eest parimal moel hoolitseda.
Et Teie elu kergemaks ja samas ka lillerikkaks muuta:
• Mõtelge järele ja vali välja värvid, millistes toonides peaksid Teie lilleamplid, rõdukasti
või muud lillekonteinerid olema.
• Ehk teate sedagi, mis sorti taimi sooviksid oma lillekastides näha.
• Seejärel otsustage, kui mitu meetrit või ruutmeetrit peaks lillevaip sinu kodust katma (kui
mitu lillekasti on piisav).
•Mõtelge järele, kas kohas, kus soovite lilli näha, on päikeseline või pigem varjuline,
kas seal on tuuline või tuulevaikne. Mõtelge ka, kas oled valmis suve läbi ise igapäevaselt
oma lilleampleid ja rõdukaste kastma ja väetama, või soovid vahel kodus mõneks ajaks ka
kaugemale minna.
• Võta ühendust meie töötajaga, kes Teid ära kuulab ja seejärel oskab teha sobivaima
taimevaliku.
• Jätke oma kontaktid, et saaksime teha Teile hinnapakkumise.
Kui kõik on kooskõlastatud (välja on valitud, lillede istutusnõu suurus, kuju, värv,
kogus jne), lepime kokku päeva, millal meie kuller saab valmis istutatud (ja soovi
korral ka mõnda aega ette kasvatatud lillekastid või amplid) teile ära tuua.
Kui soovite ise näpud mullaseks teha, siis toome Teile vajalikus koguses ja
Teie poolt soovitud värvivalikus lilletaimed teile koju.

Tel 5622 8059, Angela.

#
#
#
#
#

Üldehitus
Siseviimistlus
Välistrasside ehitus
Elektritööd
Projekteerimine

Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee
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Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

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

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.
Palju erinevaid soodustusi!
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?
Vana-Tartu mnt 20, Järveküla,
Rae vald.
Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L
10.00–16.00
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee
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KUULUTUSED
Õunapuude lõikamine. Tel 523 6807.
Teen plekksepatöid: veeplekid, vihmaveesüsteemide valmistamine ja paigaldus. Katuste renoveerimine ja remont. Tel 504 9417

REKLAAM
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075.
Keevitustööd: treppide, väravate, kergkonstruktsioonide valmistamine ja projekteerimine.
Töö täpne, kiire, soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee.

Soovin osta põllumaad Assaku piirkonnas. Tel
5825 4824.

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151.
Info www.nagusul.ee

Rõivaste parandus, korrigeerimine ja õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri
küla piires võin ka ise kohale tulla.
Tel 5661 8219.

Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja
paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja
raietöödel. Oma transport. Tel 5663 6076.

Langetame teile ohtlikud puud, puhastame territooriume võsast ja puidujäätmetest. Teostame
raietöid. Kontakt tel 525 0893 või e-mail: info@
vahergrupp.ee
Küttesüsteemide remont, hooldus, paigaldus.
Tel 5556 0128, OÜ Randes Trade.
Teeme siseviimistlus- ja üldehitustöid. Pikaajalised kogemused. Tel 5560 4300.
Ilusalong MuskusLill Jüris pakub tööd kosmeetikule ja juuksurile. Kindel töötasu.
Info tel 513 7898, monikakello@hotmail.com
Müüa lõhutud küttepuud: lepp 420.-, kask 550.ruum (laotud). Transport alates kümnest rm-st
tasuta. Tel 506 2645.
Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40, 50
cm), brikett, koos koju toomisega. Tel 501 8594.
Teen rõivastele parandustöid. Tel 5345 2848.
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Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ja
aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412; tiina@cmv.ee
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate, soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon. Tel 515 0555.
Teeme erinevaid üldehitustöid: vundamendid,
seinad ja katused. Tel 501 3305.
Lõikame hekki ja võsa, raiume puid, niidame
muru ja teeme teisi haljastusega seotud tõid.
Tel 5563 7666.
Kogemustega bilansivõimeline raamatupidaja
aitab koostada aastaaruannet, teeb jooksvat raamatupidamist (ka palga- ja personaliarvestust)
ning vajaduse korral täidab maksu- ja statistikaaruandeid. Pöördu julgesti!
Asun Jüris, telefon 526 6569.

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.
Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.

VARIA
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Aprillikuu
sünnipäevalapsed
Olga Vassus		
99
Susanna Poltimäe
92
Valfred Salusaar
89
Marge Keinaste 		
88
Kalju Hõrrak		
88
Albert Kriisa		
88
Selma Virkoja		
85
Alexey Stašenko		
85
Albert Heinloo		
85
Virve Vaidla		
84
Ernst Kattus		
84
Maria Kaalma		
83
Drosida Kepp		
83
Milda Kuznetsova
83
Irene Annus		
83
Maria Palm			
81
Meinhard Saadi		
81
Leonoore-Miralda
Kotsar 80
Aleksandra Suglobova 80
Aleksei Durnev		
80
Hans Nemvalts		
80
Ilme Teder			
75
Maie Kraus			
70
Jevgenija Michaliova 70
Viktor Kenk			
70
Enn Soorm			
70
Külli Iidel			
65
Reet Poltimäe		
65
Peeter Orr			
65
Peeter Kurusoo		
65
Eero Heimonen		
65
Endel Toms			
65

Teisipäeval, 4. mail kell 18.00
tutvustab maanteeamet
Peetri kooli aulas TallinnaTartu mnt Mõigu ristmiku eelprojekti ja keskkonnamõjude
hindamise lõpparuannnet.

Rae Vallavalitsuses märtsikuus
registreeritud sünnid:
Joonatan Kummer
Silver Mänd
Marii Uuemaa
Oskar Kuus
Helina Kuusk
Rasmus Forsel
Teivin Maar
Romet Otto
Louisa Ahi
Kaur Baumann
Ilja Nedbalski
Jesse Vendel
Elisabeth Pallo
Anatoli Podgainõi
Mairold Mälter
Nora Küüt
Nicole Ovsienko
Heleri Veeleid
Andre Sildnik
Mattis Mittal
Pia Toomväli
Mia Grete Pärnamägi
Karl Hennoste
Sander Raidma
Darya Kvašnina
Chrislin Smith
Rebecka Wallenberg
Simon Kevin Uibo
Robin Bortnik
Peagi lõpeb Eestis analoog
televisiooni edastamine ja
minnakse üle digilevile.
Paigaldame eramajadesse
digiboksi ja muu vajaliku
digi-tv vaatamiseks.
Parim hind!
5560 2969
5341 6101

Olete oodatud osalema!
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Meid kliendid soovitavad!

KAS SINUL ON JUBA ISIKLIK MAAKLER?

Aitan leida sobiva lahenduse kinnisvara
ostu, müügi ja üüri valdkonnas!

Fred Linnukütt
+372 5347 2228
fred@uusmaa.ee
Otsin investoritele investeerimiseks
projekte, vaatame läbi kõik pakkumised!

MÄLESTAME
Rae vallavalitsuses
märtsikuus
registreeritud
surmad:

Arvi Eestleol
Rein Tiikmaa
Valentina Kiir

Mälestame kauaaegset
ja lugupeetud naabrit

ARVI EESTLEOLI
ning avaldame kaastunnet
omastele.
Pildiküla elanikud

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Juuli Laanemets, 508 3285, sonumid@rae.ee

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5700 eksemplari
ja see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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23. aprillil kell 18.00
23. aprillil kell 10.00

mudilaste
jüripäevajooks

Rae spordikeskuses.
Info tel 60 56759

jüripäevajooks

Jüris kirikumõisa pargis
Kell 18.00 kooride kontsert Jüri kirikus.
Kell 18.00 lastele mängujuht, batuut.
Kell 19.00 jüripäeva lõkke süütamine.
Kell 19.10 tantsivad Rae HK tüdrukud.
Kell 19.30 jüripäeva teatejooks.
Kell 20.30 esineb ansambel Crazy Days.
Kell 21.15 rulatajate demo.
Kell 22.45 tuleshow.

20. aprillil kell 10.00

112 - Ohutuspäev
Rae spordikeskuse kõrval
asuvas parklas.

Kohal on päästeamet,
maanteeamet, politsei jt.
Info tel 605 6759

Avatud käsitöötelk ja kohvik.
Info tel 605 6759; 622 4247
21. aprillil kell 18.00

jüripäeva mälumäng
Rae kultuurikeskuses.

24. aprillil kell 14.00

Mälumäng Rae valla
küladele, asutustele,
sõpruskondadele.

autoorienteerumise
start
Jüri raamatukogu ees
olevast parklast.

Info ja registreerimine
tel 605 6759

Registreerimine kell 12.00
Info tel 502 7373

24. aprillil kell 11.30

veekorvpall

Rae spordikeskuses

24. aprillil
kell 00.00 – 02.00

Kell 11.30 veekorvpall.
Esinevad Palestra
tantsulapsed.
Info tel 622 4247

ÖÖÖLOENG

Jüri raamatukogus

24. aprillil kell 10.30

lahtised MV males
õpilastele
Lagedi põhikoolis.

Enesekehtestamine versus
manipuleerimine.
Lektorid Karin Hango
ja Vahur Murutar.
Info tel 62 24233

Info tel 506 4338

Võistluste juhendid ja
täpsem info

Rae valla,
Rae spordikeskuse ja
Rae kultuurikeskuse kodulehel.
http://www.rae.ee/
http://www.raespordikeskus.ee/
http://kultuur.rae.ee/

info@raespordikeskus.ee
kultuur@rae.ee

25. aprillil kell 11.00
24. aprillil
kell 10.00 – 13.00

juudovõistlus

Rae kultuurikeskuses.

Info tel 5648 4950

korvpall

Peetri
põhikooli spordisaalis.
Kell 11.00 noorteturniir
korvpallis.
Info tel 528 0096

