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  Rae valla ametlik väljaanne

Ilusat alanud aastat!

Rae vallas saadeti vanaaasta ära piduliku
aastalõpupeoga, mis leidis aset 29. detsembril Rae kultuurikeskuses. Kell seitse õhtul
kogunes suur hulk vallaelanikke kultuurikeskuse suurde saali, kus piduliku avakõne pidas Rae vallavanem Raivo Uukkivi.
Vallavanem tunnustas oma kõnes tublisid
vallaelanikke, kes lõppenud aastal oma
tublidusega silma paistsid, sealhulgas mär-

kis vallavanem ära Lagedi vabadusvõitluse
muuseumi juhataja Johannes Tõrsi, keda
Soome Vabariigi presidendi käsul autasustati Soome Valgeroosi medaliga. Samuti
märkis Uukkivi ära ka saate “Eesti otsib
superstaari” võitja Ott Leplandi ning andis
superstaarile tunnustuseks pidulikult üle
10 000-kroonise tšeki vallavalitsuselt. Ott
Lepland esitas publikule kaks laulu, millest

ühe pühendas ta oma emale. Julgemad said
ka superstaari autogrammi.
Seejärel andis võimsa trummi-show
Kirss‘n’Garden.
Tantsuks esines pidulistele alati sarmikas
Mait Maltis. Kahe muusikaploki vahel esines uhke varieteetantsu-programmiga tantsutrupp Flash. Peo õhtujuht oli Jaan Kirss.

Rae vallavanem Raivo Uukkivi annab superstaarisaate võitjale Ott Leplandile (vasakul) tunnustuseks üle tšeki 10 000 krooniga.
Foto: Kaja Kalmer.
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300 aasta taguse masu õnnistus
V

ana muistendi järgi, millel on tuhandeid teisendeid, keetnud Jumal
inimestele keeled ühes suures katlas. Esimesena jõudnud kohale eestlased ja saanud seepärast kõige parema keele, alles
õhtul tulevad venelased, sakslased ja kõige viimasena lätlased, kes seetõttu peavad leppima kõige viletsamate keeltega.
On teisendeid, kus lätlastele polevatki
oma keelt jätkunud, kaabiti poti põhja ja
sealt tuli siis killukesi igast keelest. Teatakse ka, et soomlased tahtsid ise kõige
esimest keelt saada, tulid aga liiga vara ja
nende keel jäi liiga vahtu täis.
Maailmas on ligi 7000 keelt, see arv muutub kiiresti, mõni väikene keel leitakse juurde,
kuid igal aastal vaikib maailmas keskmiselt
50 keele viimane kõneleja. Elame murrangulisel perioodil. Tagasi vaadates näeme, et
pooled maailmakeeled on kadunud viimase
poole tuhande aasta jooksul. Ja ettepoole
vaadates võiksime tunda end päris kuristiku
serval – vähemalt üle poolte olemasolevate
keelte viimased kõnelejad elavad meie kaasaegsetena. Kas peaksime olema meie armsa
emakeele püsimise pärast mures? Keeleasjatundjad aga lohutavad: meil on olnud targad
esivanemad, sest just selle viimase poole
tuhande aasta jooksul on meie emakeel saanud püsivuseks vajalikud tugipunktid – seda
on võõraste vallutajate risttulele vaatamata
kõneldud, kirjutatud, trükitud. Ta on olnud
ühtviisi rahva ja kiriku, riigi ja kultuuri kõige
igapäevasemaks vahendiks.
Tallinna Ülikooli professor Mart Rannut
jätkab arvudega hiljuti Eesti Piibli 270. aastapäeva konverentsil Jüri gümnaasiumis peetud ettekandes:
“Maailma raamatuturul on erinevate publikatsioonide näol 800 keelt – meie oma nende
hulgas.
Põhiharidust antakse 250–400 keeles. Kusjuures UNESCO andmetel ei jõua kolmandik
meie planeedi lastest üldse kooli ja viiendik
täiskasvanutest ei tunne tähti. Meie keeleharidus on väga kõrgel tasemel.
347 ehk ainult 5% kõigist maailmakeeltest
saavad oma püsimiseks toetuda enam kui
miljonile kõnelejale. Seega koguni 95% keeltest on kõnelejate arvult eesti keelest väiksemad. Pooltes maailma keeltes on aga vähem
kui 8000 kõnelejat.”
Armsad sõbrad, viie rikkaima Euroopa
riigi hulka jõudmine on meie rahva jaoks
liiga madal latt, me oleme juba ammu hüpanud kõrgemale. Kohatu oleks hakata selles
kontekstis kõnelema, mida tõeliseks rikkuseks pidada. Me oleme tõepoolest ka riigina
suurte seas, erinevaid riigikeeli on maailmas
aga kõigest 104, eesti keel nende hulgas. Kui
tahame veel i-le täpi peale panna, võime eelneva juurde lisada, et Windowsi operatsioonisüsteemi eelmine õnnestunud versioon XP
on igas maalima punktis kasutatav kõigest 29
keeles – seejuures loomulikult ka eesti keeles. Seega on täidetud meie esimese rahvusliku ärkamise suurkuju, kirikuõpetaja Jakob
Hurda programm, mis ütleb, et eesti rahvas
ei pea saama suureks hulga, vaid just vaimu
poolest. Ja me oleme päris suur rahvas! Ees-

ti keel kuulub maailma keelte absoluutsesse
eliiti. Sellisel puhul küsib vist ajakirjanik
nagu 100-aastaseks elanud juubilarile mikrofoni nina alla pistes: mis on Sinu edu ja hea
tervise saladus?
Kui Luther tõlkis Saksamaal maakeelse
piibli, siis sai see ka riigikorralduse, postisüsteemi, sõjaväe formeerimise ja muu kogu
maad katvate ja erinevaid paikkondi ühendavate võrgustike aluseks. Piibel on modernse
ajastu alus, see on standard rahvuse ja industriaalühiskonna jaoks. Ta jäi veel pikaks
ajaks oma sisu ja sõnumiga rahvaid hoidma
ja saatma ja see mõju on tänapäeval taas pigem kasvav. Kuid maakeelse piibli otsene
mõju ühtse keeleruumi kujundamise kaudu
on kiire majandusliku arengu alusena järgmistel sajanditel asendamatu. Samasugune
võnge jõudis Eestimaale paarisaja-aastase
hilinemisega – 1739. aastal, kui trükist ilmus Anton Thor Helle ja tema kaastööliste
esimene eestikeelne piiblitõlge. Üheltpoolt
on meil õigus kurta, et selle tulemusel oli
hääbumisele määratud paljud Eestimaa keelemurded ja võidutsema tõstetud põhjaeesti
keel. Teisalt aga määrati selle tartu- või võrumaalase jaoks ebaõiglase otsusega meie rahva suurus ja püsimine. Esimene piibli tõlge
jäi püsima ligi paarisajaks aastaks ja määras
suuresti meie keele grammaatika. Meie rahval oli kogu läänemaailmaga sama lektüür ja
tuhanded pühakirjas sisalduvad lood kujundasid meie mõttelugu. Sellessamas keeles ja
meeles kirjutavad nii Postimees kui ka Andrus Kivirähk. Ateistlikul maailmavaatel on
tänapäeva moodsas maailmas oma koht, kuid
tal pole kasutada teist keelt. Piibli kujundatud
keelt kaitseb Eestis keeleamet, sellega arvestavad maailma suured arvuti- ja mobiiltelefonide tootjad ja see on ametlikuks töökeeleks
Brüsselis. Ma ei väidagi, nagu poleks Piibli
kõrval teisi tegureid meie keele kujunemisel,
ega hakka järeldusi tegema faktist, et enamik tuhandetest väljasurevatest keeltest on
ilma omakeelse piiblitõlketa. Pigem kutsun
imestama, kui näiliselt ebasobival ajal – võib
öelda, et tõelise MASU ajal – meie pühakiri
sündis.
Kui Põhjasõda Eesti alal 300 aastat tagasi
lõppes, oli meie rahvast alles vaid kolmandik. Suurele sõjale järgnes näljahäda, katk ja
rüüstamised, millest toibumine võttis aastakümneid. Nii on ka kriisiga meie päevil, kus
kiirele langusele alles järgnevad rasked tagajärjed, mida langusfaasi kiires kukkumises
veel tunda pole. Jüri koguduse õpetaja Thor
Helle alustas oma piiblitõlkega ajal, kus revideerimise tulemusel oli selgunud, et kogu
suures kihelkonnas (tänane Rae, Kiili, osaliselt ka Raasiku ja Saku valla territoorium)
on ellu jäänud vaid kaheksa kirjaoskajat.
Me oleksime oma moodsa ratsionaalsusega
soovinud teda peatada: no kellele seda seninägemata mahukusega trükisõna ometi vaja
peaks minema? Ajal, kui puudu on kõige
elementaarsemast toidust ja riidest... Kuid
just seepärast on maailm kriise vajanud, et
leida sootuks uus väljund liikide ja koosluste
edasieksisteerimiseks. Meie planeedi kujunemisest teame, et miljardite aastate jooksul on

planeedi jaoks äärmiselt lühikese ajaga, mõne
miljoni aastaga, sündinud suured muutused,
millele on eelnenud plahvatusohtlik kriis, kui
ainuraksed hakkasid üksteise hävitamise asemel klorofülli tootma või kui nad hakkasid
hapnikku tarvitama, sest muidu oleks kogu
planeet hapnikureostusest ise süttinud.
Ka praegust aega tunnetab inimene kriisina. Kui see on nõnda, siis on meile antud
aeg millegi uue jaoks. See ei pea tulenema
eelnenust, vaid peab olema just hullumeelselt irratsionaalne. See ei pea näiliselt aitama
tänase olukorra puudujääke katta, vaid sillutama teed homsesse ja tagama meie püsimajäämise. 5000 aastat tagasi tekkis Sumeris
kirjakeel, üle 500 aasta tagasi alustas tööd
Gutenbergi trükipress. Need on vahendid sõnumi edastamiseks. Meie ajal on lisandunud
täiesti uued meediumid, miljarditele inimestele kättesaadavast eestikeelsest Windowsist
me ka juba rääkisime. Aga kas meil on sõnumit, mida edastada? Kas suurte rahvaste peres säilib ka meie kultuur? Kas pole moodne
ilm selle vahetamist sama lihtsaks muutnud,
nagu käib mõne arvutiprogrammi suhtluskeele valimine – estonian ja english (U.S) seisavad meile tuttavates rippmenüüdes tavaliselt
ohtlikult kõrvuti?
Aga kas sa oma lähedastele pühadekaardi
saatsid? Millal sa ütlesid pereliikmele, kellega iga päev kõrvuti diivanil telekat vaatad, et
hoolid ja armastad? Kui ta on kaugel, kasuta
Skype’i, tee seda eesti keeles, kuid oluline on
ikka see, mida sul on öelda.
Muidugi võib see lugu olla asjata kirjutatud. Me ei võta midagi ette, ei leia uut väljundit, meil polegi piisavat põhjust millegi
muutumiseks valmis olla. Kuid siis leiame
eelnenust vähemalt ühe lohutuse – järelikult
pole meil ka tõelist kriisi.
Tanel Ots
Jüri koguduse õpetaja
Ida-Harju praost

Täname
Balti Veski AS-i, Palmeose

OÜ-d ning kolme anonüümseks
jääda soovivat noort perekonda
Peetri külast, kes valmistasid
paljudele meie valla peredele
jõulurõõmu.
Rae vallavalitsus
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Kaks head otsust KIKilt
Möödunud aasta novembris langetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaks olulist toetusotsust. Need
otsused suunavad kokku ligi 8,3 miljonit krooni tagastamatut Euroopa regionaalabi Rae valla kaugküttevõrkude
rekonstrueerimiseks.
AS ELVESO esitas KIKile kaks taotlust, mis puudutasid
Jüri ning Vaida aleviku kaugküttevõrkude rekonstrueerimist. Vastavalt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuste
korrale võib taolisi projekte toetada kuni 40 protsendi ulatuses nende kogumaksumusest.
Esmalt otsustas KIK toetada ligi 5,4 miljoni krooniga Jüri
aleviku kaugküttevõrgu osalist rekonstrueerimist. Kokku
kulub selle ligi kaheaastase töö rahastamiseks peaaegu 13,5
miljonit krooni. Selle raha eest asendatakse amortiseerunud
torustikku umbes 2,5 km ulatuses. Selle tulemusena peaks
taotluses esitatud arvestuste kohaselt soojuskadu võrgus
langema 25%-lt kuni 14%-ni. Aastas kateldes põletatava
kütuse maksumus väheneks ca 600 000 kr ja CO2 emissioon atmosfääri ligi tuhat tonni.
Teiseks otsustas KIK toetada peaaegu 2,9 miljoni krooniga Vaida aleviku kaugküttevõrgu osalist rekonstrueerimist. Kokku kulub selle projekti rahastamiseks umbes 7,2
miljonit krooni. Selle raha eest asendatakse amortiseerunud
torustikku rohkem kui 1,5 km ulatuses. Kaod võrgus väheneksid arvestuslikult 35%-lt samuti 14%-ni. Aastas põletatava kütuse maksumus väheneks ca 200 000 krooni ja CO2
emissioon ligi 300 tonni.
AS ELVESO jätkab nii Keskkonnainvesteeringute Keskuse kui ka teiste Euroopa Liidu tugistruktuuride kaudu
toetuste taotlemist. Lisaks nende toetuste otsesele mõjule
Rae valla elanike sooja, vee ja elektrivarustuse parandamisel aitavad toetused hoida ka tööhõivet.
Toomas Heinaru
AS ELVESO juhatuse esimees

Elektrienergia
Pakett Tariif
Ühik
Pakett km-ta
P1
Põhitariif
s/kWh
EL1
48,22
Ajatariifiga päev s/kWh
EL2
59,31
P2
s/kWh
EL2
34,40
P2
Ajatariifiga öö
Ampritasuga
P3
ajatariif (päev)
s/kWh
EL3
60,15
Ampritasuga
P3
ajatariif (öö)
s/kWh
EL3
35,38
P3
Ampritasu
kr/A kuus EL3
P4
Küttepakett (päev) s/kWh
EL4
34,90
P4
Küttepakett (öö) s/kWh
EL4
11,68
P4
Ampritasu
kr/A kuus EL4
8,75
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3*63A
Elektrienergia
Pakett Tariif
Ühik
Pakett km-ta
P5
Põhitariif
s/kWh
EL5
36,21
P5
Ampritasu
kr/A kuus EL5
9,41
EL6
41,37
P6
Ajatariifiga päev s/kWh
s/kWh
EL6
27,99
P6
Ajatariifiga öö
P6
Ampritasu
kr/A kuus EL6
9,41
Reaktiivenergia

s/kvarh

Võrguteenus
Pakett km-ta
VT1 64,57
VT2 76,24
VT2 43,96

Kokku
km-ta
112,79
135,55
78,36

VT3

48,89

109,04

VT3
VT3
VT4
VT4
VT4

27,76
4,80
48,89
27,76
4,80

63,14
4,8
83,79
39,44
13,55

Võrguteenus
Pakett km-ta
VT5 45,05
VT5 3,69
VT6 53,35
VT6 31,19
VT6 3,69
8,56

Kokku
km-ta
81,26
13,10
94,72
59,18
13,10
8,56

Hinnale lisandub käibemaks ning arvele lisatakse taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.

POLITSEITEATED
15. detsembril varastati Rae vallas Peetri külast pargitud autost automakk. Varaline kahju on 4500 krooni.
18. detsembril varastati Rae vallas Soodevahe külas pargitud bussist kütust. Varaline kahju on 1500 krooni.
18. detsembril varastati Rae vallas Jüri alevikus asuva firma
territooriumilt vaskjuhtmeid. Varaline kahju on 6000 krooni.
20. detsembril varastati Rae vallas Peetri külas asuvast
kauplusest erinevat kaupa. Varaline kahju on selgitamisel.
21. detsembril üritasid kaks isikut Rae vallas Jüri alevikus
varastada kütust. Kohale saabunud politseipatrull pidas
kahtlustatavatena kinni ja toimetas politseiosakonda 25aastase Maksimi ja 22-aastase Sergei.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
5. detsembril põles Mõigus elumaja.
9. detsembril põles Järvekülas Reti teel auto.
12. detsembril likvideeriti Lagedil Betooni tänaval trepikojas gaasileke.
13. detsembril toimus Kadaka külas autoavarii.
14. detsembril põles Vaskjala külas elumaja.
17. detsembril põles Vaidas auto.
19. detsembril põles Jüris, Aruküla teel prügikonteiner.
22. detsembril toimus Tallinna ringteel Rae külas autoavarii.
24. detsembril põles Lagedil Betooni tänaval korstnas tahm.
25. detsembril põles Järvekülas Kodalas korstnas tahm.
26. detsembril likvideeriti Järvekülas gaasiavarii.

Kommiliug, tantsud-mängud lumes,
võistlused suurtele ja väikestele
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Mida huvitavat pakub Rae
kultuurikeskus alanud aastal?
Alanud on 2010. aasta ja Rae kultuurikeskus jätkab kultuuriliselt. Suure teatrihuvi
tõttu rõõmustame publikut aasta esimesel
poolel nelja etendusega.
Esimesena tuleb 29. jaanuaril külla Ugala
teater Andrus Kivirähu etendusega „Vanamehed seitsmendalt“. Peaosades Arvo Raimo ja Peeter Jürgens.
26. veebruaril naerutab teatrisõpru Komöödiateater etendusega „Spioon Venemaalt“. Mängivad tuntud näitlejad Ines Aru,
Tarvo Krall, Merle Palmiste, Marika Korolev, Veikko Täär, Agnes Aaliste ja Peeter
Volkonski.
12. märtsil rõõmustab teatrihuvilisi Rakvere teater etendusega „Kui Harry kohtas
Sallyt“. Mängivad armastatud näitlejad Ülle
Lichtfeldt, Tarvo Sõmer ja paljud teised.
Aprilli lõpus tuleb külla Eesti teatrimaastikul uus teater - Teater :D (ehk teater koolon
D) etendusega „Armastuse edetabel“. Mängivad Marika Korolev, Raivo Rüütli ja Vello
Janson.
Väikseid teatrisõpru ootame 11. veebruaril Ugala etendusele „Väike merineitsi“.
Plaanis on kaks järjestikust päevasel ajal
toimuvat etendust, et lapsed saaksid tulla
teatritükki vaatama lasteaiarühmadega ja
klassidega, kuid samuti on oodatud kodused
lapsed koos vanematega.

AE
umid

Kogupereüritustest toimub lume olemasolu korral 14. veebruaril traditsiooniline
vastlapäev Rae spordikeskuse ees.
5. märtsil annab etenduse Ukraina tsirkus.
Trikke teevad kassid, koerad, püüton; esinevad klounid ja paljud teised tegelased.
Aprillikuu märksõnaks on jüripäev. Kindlasti toimub traditsiooniline jüripäevajooks
nii väikestele kui ka suurtele ja palju muud
põnevat. Selle aasta suurüritus on 17. aprillil jüripäeva tähistamiseks toimuv Grillfest
– Harjumaa meistrivõistlused grillimises.
15.-16. mail toimub Jüris viies vabariiklik
koolinoorte rahvatantsufestival. Korraldajateks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts ja Pelgulinna Haridusselts koostöös
Jüri gümnaasiumi ja Rae kultuurikeskusega.
28. mail toimub Jüri klunker ehk Rae valla laulu- ja tantsupidu, koos valla lauljate ja
tantsijatega esineb klunkeril Kirile Loo.
Jätkame ka laatade korraldamist, sest huvi
on nii ostjate kui ka müüjate hulgas suur.
13. märtsil ootame kõiki perelaadale, kus
lisaks ostlemisele on võimalus mängida,
tantsida ja laulda. 22. juunil korraldame laada õues – peame Lehmja tammikus ja Rae
hooldekodu ees oleval platsil jaanilaata.
Rae valla koolidevahelistest üritustest on
glamuurseim 22. jaanuaril korraldatav moe-

RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
Detailplaneeringute algatamisest
Jüri aleviku Aruküla tee 33 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 2009. a 01. detsembri korraldusega nr 1269 eesmärgiga jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata uued ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Vaidasoo küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 2009. a 08. detsembri otsusega
nr 21 eesmärgiga moodustada kinnistust üks ühepereelamukrunt,
muuta krundi sihtotstarvet, lahendada ehitusõigus ja hoonestustingimused, juurdepääs ja tehnovõrkudega varustatus ning haljastus.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest
25.01.2010 – 07.02.2010 Rae Vallavalitsuse Maa-ameti
ruumides
Lagedi aleviku Jõe 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 2009. a 22. detsembri korraldusega nr 1335 eesmärgiga jagada kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbeliseks krundiks, määrata uued ehitus- ja hoonestustin-

Tarvo Sõmer ja Ülle Lichtfeldt etenduses
„Kui Harry kohtas Sallyt“.

show. Ootame üritusele kõiki moehuvilisi.
Teiseks koolidevaheliseks ürituseks on 31.
märtsil toimuv Talendijaht, kus õpilased esitavad huvitavaid ja andekaid etteasteid. 7.
aprillil kuulame parimaid laululapsi võistlusel „Rae valla laste- ja noorte lauluvõistlus“.
Traditsioonilistest üritustest tähistame 23.
veebruaril Eesti Vabariigi 92. aastapäeva.
Kevadhooaeg lõpeb suure jaanitulega 22.
juunil Lehmja tammikus.
Lisainfo telefonil 605 6759 või kodulehel
http://kultuur.rae.ee/
Põnevaid kultuurielamusi uuel aastal soovib Rae kultuurikeskus.

gimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae
Vallavalitsusele kirjalikult või e-posti aadressil info@rae.ee hiljemalt 7. veebruariks 2010.

Detailplaneeringu kehtestamisest
Soodevahe küla Soodevahe tööstuspargi detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 08.12.2009 otsusega nr 24, millega kaheksale maatulundusmaa sihtotstarbelisele kinnistule ja
jätkuvalt riigi omandis olevale maale nähakse ette 11 äri- ja tootmismaa krunti, 2 sotsiaalmaa krunti, 2 maatulundusmaa krunti ja
juurdepääsuks 8 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Planeering
näeb ette võimaluse kruntide liitmiseks.
Lagedi aleviku Kangilaski 28 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 15.12.2009 korraldusega nr
1302 eesmärgiga jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu
kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks.
Peetri küla Leerimäe kinnistu detailplaneeringu ala osaline
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmise detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.12.2009 korraldusega nr
1336 eesmärgiga muuta osaliselt 31.10.2006 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 1637 kehtestatud Leerimäe kinnistu detailplaneeringut kaheksa krundi osas, muutes seitsme ühepereelamu krundi hoonestustingimusi katusekallete osas ja ühe ridaelamukrundi
ehitusõigust bokside arvu osas, säilivad kinnistute olemasolevad
omavahelised piirid ja elamumaa sihtotstarve.
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RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 22. detsember 2009 nr 35

Õpilaste sõidukompensatsiooni määramise ja väljamaksmise kord
Käesolev määrus on kehtestatud “Eesti Vabariigi Haridusseaduse”
§ 7 lõike 2 punkti 8 ja Rae Vallavolikogu 2009. a 8. detsembri otsuse
nr 14 alusel.
§ 1 Reguleerimisala
(1) Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Rae vallas
elavatele ning päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele sõidukompensatsiooni andmise.
(2) Sõidukompensatsiooni rakendatakse õppetöö perioodidel.
§ 2 Mõisted
(1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1. sõidukompensatsioon – õpilaste kooli- ja kojusõidu hüvitis ühistranspordi kasutamisel;
2. valla õpilasliinid – Rae vallaga sõlmitud lepingute alusel kindlatel kellaaegadel ja marsruutidel toimivad õpilasveo transpordiliinid.
§ 3 Sõidukompensatsiooni taotlemine
(1) Sõidukompensatsiooni on õigus taotleda kuni lapse 18. eluaastani lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal ning õpilasel alates 18.
eluaastast.
(2) Sõidukompensatsiooni taotlemisel tuleb esitada Rae Vallavalitsusele vormikohane avaldus (Lisa 1) ja õppeaasta alguses või esmakordsel taotlemisel koolitõend, millele on märgitud õpilase nimi; kool,
kus õpilane õpib; klass ja kodune aadress.
(3) Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on taotleja kohustatud viivitamatult sellest vallavalitsusele teatama.
(4) Iga õpilase kohta täidetakse eraldi taotlus.
(5) Sõidukompensatsiooni ei saa taotleda isik, kelle sõitu doteerib
riik.
(6) Taotleja õigust sõidukompensatsioonile, arvestust kompensatsiooni suuruse üle ja selle väljamaksmist korraldab Rae Vallavalitsuse
poolt määratud isik.
§ 4 Sõit valla õpilasliinidel
Sõit valla õpilasliinidel on õpilaspileti ettenäitamisel tasuta.
§ 5 Sõidukompensatsiooni ulatus
(1) Muukeelsetes koolides õppivatele õpilastele kompenseeritakse

RAE VALLAVALITSUS
Rae vallavalitsus teatab, et on valminud Jüri aleviku ja
sellega piirnevate külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Rae vallavalitsus algatas 21. märtsi 2006 korraldusega nr 324 Rae
valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneering algatati Rae vallavolikogu 08. märtsi
2005 otsusega nr 375. Üldplaneering hõlmab osa Rae valla haldusterritooriumist ja täidab planeerimisseaduse § 8 lõikes 3 loetletud
eesmärke. Piiriülese keskkonnamõju esinemist pole ette näha.
Rae valla üldplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Rae vallavolikogu, üldplaneeringu koostamist korraldab Rae vallavalitsus
(kontakt: Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301, HARJUMAA tel: 605
6750, faks: 605 6770, e-post: info@rae.ee). Üldplaneeringu koostajateks on OÜ E-Konsult (kontakt: tel: 664 6730, Faks: 664 6767,
e-post: admin@ekonsult.ee) ja Arhitektuuribüroo Koot & Koot
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sõit alalisele elukohale lähimasse õppeasutusse ja tagasi 100% ulatuses.
(2) Erivajadustega laste koolidesse sõitvatele õpilastele kompenseeritakse sõit 100% ulatuses.
(3) Rae valla koolides õppivatele õpilastele, kelle elukohta ei läbi
valla õpilasliinid, kompenseeritakse sõit 100% ulatuses.
(4) Väljaspool Rae valda põhiharidust omandavatele õpilastele kompenseeritakse sõit naaberomavalitsusesse ja tagasi 50 % ulatuses.
(5) Väljaspool Rae valda üldkeskharidust omandavatele õpilastele
kompenseeritakse sõit naaberomavalitsusse ja tagasi 100% ulatuses.
(6) Kui kooli ja koolist koju sõit võimaldab teha bussiliinide vahel
valikuid, kompenseeritakse odavam ühistranspordiliin.
(7) Huvialakooli õpilaste sõidu maksumust huvialakooli ja tagasi
alalisse elukohta ei kompenseerita.
(8) Erijuhtumid lahendatakse Rae Vallavalitsuse poolt vastava kirjaliku avalduse alusel.
§ 6 Sõidukompensatsiooni maksmine
(1) Sõidukompensatsiooni väljamaksmise aluseks on kalendrikuu
10. kuupäevaks Rae vallakantseleisse toimetatud nõuetekohaselt täidetud taotluse blankett sõidupiletite ja/või kuukaartidega.
(2) Taotlusele lisatakse sõidupiletid süstematiseeritult ajalises järgnevuses. Taotleja on kohustatud mitme korra sõidupiletil maha kriipsutama need korrad, mida ei ole kasutatud koolipäevadel ja mida on
kasutanud teised isikud.
(3) Kompenseerimisele kuuluvad ainult kolmel viimasel kuul kasutatud sõidupiletid või kuukaardid, kus on loetavad kuupäev, kellaaeg
ja hind.
(4) Väljamakseid teostatakse sularahas valla kassast või taotleja
arvelduskontole 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul taotluse esitamise
tähtajast.
§ 7 Rakendussätted
(1) Sõidukompensatsiooni taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.
(2) Valeandmete esitamise korral on Rae Vallavalitsusel õigus väljamakstud sõidukompensatsioon tagasi nõuda või jätta taotleja ilma
antud õppeaasta kompensatsioonist.
(3) Sõidukompensatsiooni ei maksta isikutele, kellel on Rae vallale
(Rae Vallavalitsusele ja allasutustele) maksetähtaja ületanud võlgnevusi.
(4) Käesoleva korra §5 lõige 4 kehtib kuni 2009/2010. õppeaasta
lõpuni.
§ 8 Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01. jaanuarist 2010. aastal.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

(kontakt: tel 670 0190, faks 670 0190, e-post: info@kootplaan.ee).
Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab OÜ E-Konsult
(töögrupi juht Andres Levald). Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist 2010 – 22.
veebruarini 2010. Aruandega saab tutvuda Rae valla kodulehel www.
rae.ee ning tööpäevadel Rae vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik
(kontaktisik Birgit Parmas tel. 605 6781) ja OÜ-s E-Konsult Laki tn
12-A501, Tallinn (kontaktisik Eike Riis, tel 664 6779).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja üldplaneeringu kavandiga on võimalik tutvuda Rae vallavalitsuses ajavahemikul
1. veebruar 2010 – 22. veebruar 2010 (kontaktisik Birgit Parmas, tel
6056 781, 6056 750). Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande saab elektrooniliselt alla laadida Rae vallavalitsuse kodulehelt
www.rae.ee.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult Rae vallavalitsusele
aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 HARJUMAA kuni 22.
veebruarini 2010.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 22. veebruaril 2010. a kell 17.00 Rae kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9, Jüri alevik).
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Kutsun osalema projektis
„Rae valla külaliikumine
veelgi elujõulisemaks“
Tegemist on koolitusega, mis on mõeldud külavanematele, MTÜde esindajatele ja aktiivsetele inimestele, et saada indu ja uut energiat oma külade ning piirkonna kogukondliku elu korraldamisel.
Projekt toimub kaheosalise moodulina:
I moodul – loengud (30 akadeemilist tundi) toimuvad Jüris ja Lagedil (loengud 2 grupile – toimuvad laupäevadel või reedeti pärastlõunatel):
- MTÜ ja ettevõtluse võimalus
- Kuidas leida ideed ellujäämiseks ja mida tuleb teha, et idee ei
jääks ideeks vaid paberil?
- Äriplaanide koostamine (kas äriplaan on projekti koostisosa või
projekt on äriplaani osa?)
- Finantsmudel, rahavoog ja kassavoog – mis on mis ja kuidas neid
koostada
- Projektide raamatupidamine.
- Majandusaasta aruande koostamine.
II moodul – 2-päevane õpperingsõit Järvamaal, Viljandimaal ja
Valgamaal:
- Külaseltside külastamine (kust on leitud ideed, kuidas MTÜ-d on
suutnud ellu jääda).
- Ajurünnak päeval nähtule ja uute ideede väljatöötamiseks, mis
võiksid toimima hakata Rae vallas.
- Motivatsioonikoolitus - kuidas vältida läbipõlemist.
Toimumisaeg: I moodul – veebruar–aprill 2010, II moodul – 17.–
18. aprill 2010.
Registreerimine ja täpsem info: kai.lasn@mail.ee või telefonil
5340 6006.
Koolitus ei ole tasuta. Omaosaluse suurus on täpsustamisel, kuid
osalejate arv on siiski piiratud.
Projekt toimub tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP)
rahastusele, Rae vallavalitsuse toele ning koostöös MTÜ Kodukant
Harjumaaga ja MTÜ Alustame Algusest koostööle.
Aktiivset osavõttu!
Projektijuht Kai Lasn
tel 5340 6006
Kai.lasn@mail.ee

1. veebruaril kell 19.00
Rae kultuurikeskuses loeng-vestlusõhtu

„YANG METALLTIIGRI aasta“
Hiina kalendri järgi uus YANG METALLTIIGRI aasta
algab 14. veebruaril 2010.

Algava aasta märgusõnad on raha, väärtused, kvaliteet, aga
ka jõud, julgus ja ambitsioonid. Tegemist on aastaga, mis on
täis vastuolusid, riske ja võimalusi – tuleb õige hetk ära tabada.
Et Yang Metalltiigri aasta meile häid võimalusi looks, tasub uus
aasta austusega vastu võtta. Idamaade traditsioonide järgi tähistatakse uue aasta saabumist paari nädala jooksul.
Kavas:
* möödunud aasta tänamine
* halva (soov millestki vabaneda) ärasaatmine
* viie elemendi aktiveerimine
* soovidepuu (soovide esitamine ja aktiveerimine)
* riietuses kasutada soovitavalt Metalli-elemendist lähtuvaid
heledaid toone, sest tegemist on valge metalltiigri aastaga. Samuti võib kasutada metallielemendi energiast lähtuvaid mustreid ja materjale, nagu täpid, kaared, ovaalid, aga ka heledad
läikivad kangad, soositud on ka metalsed ehted, nii hõbe- kui
ka kuldehted.
* üllatus
Lektorid Janno ja Siret Seeder
Hind 150 krooni
Registreerimine tel 605 6759 või kultuur@rae.ee

Ugala lastestuudio lavastus

«VÄIKE MERINEITSI»
11. veebruaril
kell 10.00 ja 12.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet 50 krooni

Lagedi põhikooli
vilistlaste kokkutulek
Lagedi põhikooli 225. aastapäeva pidulik
aktus ja vilistlaste kokkutulek toimub
27. veebruaril 2010. a algusega kell 17.00
Lagedi põhikoolis.
Koolimaja avatud alates kella 15.00-st.
Eelregistreerimine ja info telefonidel 676 6237,
5662 8420, samuti koolis kohapeal.
Üksikasjalikum info Lagedi põhikooli
koduleheküljel: www.lagedi.edu.ee

Mängivad: Egle Sild, Sten Aus, Ketter Sepp, Annabel Liinsoo, Helena Välba, Kristiina Kalliver, Merilin Jürjo,
Laureen Reier, Brenda Pastimäe, Merili Otsma, Sandra Roosimaa, Kerstin
Käärik ja Mairi Närripa
Sügaval merepõhjas merekuninga uhkes lossis elab seitse
imekaunist mereprintsessi. Kuus vanemat õde on väga rahul
oma veealuse eluga, aga kõige noorem neist – väike merineitsi
–- ei suuda sellega leppida. Tema igatseb maapealset elu, kahte
jalga kalasaba asemele ja inimesest sõpra. Selle unistuse nimel
on ta valmis loobuma kõige väärtuslikumast, mis tal on. Ja nii
algabki väikese merineitsi suur seiklus.
Kuidas tal seal maa peal läheb, kas ta unistused täituvad, kas
ta leiab endale sõbra ja kuidas ta seiklus lõpeb, seda kõike näete
meie etenduses väikesest merineitsist.
Etendus on kahes vaatuses ja kestab 1 tund ja 20 minutit.
Info tel 605 6759
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Lagedil avati esimene laulu- ja mängustuudio
N

ovembri lõpus avas Lagedi keskusehoones (Kooli 18b) uksed Lagedi esimene laste laulu- ja mängukool
Põnnistuudio.
Lahtiste uste päeval, 28. novembril, said
lapsed koos vanemate ja vanavanematega
osaleda näidistundides, tegutseda mängunurgas ning lõpetuseks süüa ka torti. Lahkumishetkel oli nii mõnigi pisike külaline
õnnetu ning uuris, millal ta tagasi võib tulla. Avamispäeval osalenud lastest astus 22
kohe põnnistuudiolasteks. Ühe kuuga tõusis
põnnistuudiolaste arv juba 32-ni. Nii mõnigi laps käib stuudios laulmas ja mängimas
kaks korda nädalas.
Põnnistuudio tunnid toimuvad esmaspäeva-, kolmapäeva- ning laupäevahommikuti.
Hetkel tegutseb Põnnistuudios viis rühma,
igas rühmas maksimaalselt kaheksa last.
Kogenud muusikaõpetaja käe all toimuvad
30 kuni 45 minutit kestvad laulutunnid, olenevalt laste vanusest. Pärast tundi on lastel
võimalus mängunurgas aega veeta ning
vanematel samas omavahel suhelda. Põnnistuudio ootab laulu- ja mänguringidega ühinema uusi väikeseid sõpru. Oodatud on kõik
poole- kuni kuueaastased lapsed, olenemata
elukohast. Esimene ehk tutvumistund on
lapsele tasuta.

Jaanika Petti
ponnistuudio@siremar.ee
tel. 5693 9727
http://ponnistuudio.siremar.ee/

Lahtiste uste päeval ei tahtnud kõik tunnis
osalejad ruumi ära mahtuda.

Ugala teater esitleb:
Andrus Kivirähk

«VANAMEHED
SEITSMENDALT»
29. jaanuaril kell 19.00
Rae kultuurikeskuses

Lavastaja: Peeter Tammearu
Mängivad: Arvo Raimo, Peeter Jürgens, Meelis Rämmeld,
Kata-Riina Luide ja Arvi Mägi.
See, et Ugala staažikaim näitleja Arvo Raimo on kirglik kalamees, on üldteada fakt. Kas tema kolleeg Peeter Jürgens
on samavõrra kiindunud jahipidamisse, on juba kaheldavam.
Küll on aga teada, et veretut jahti on ta pidanud fotoaparaadi
abil nii inimestele kui ka muudele objektidele, nii et mingi
küttimispisik on ikka sees.
Igatahes Andrus Kiviräha komöödias “Vanamehed seitsmendalt” saavad neist kalamees ja jahimees, üks pöörasem
kui teine. Ja pole mõtet arvatagi, et vanameeste elu üheksakordse maja seitsmendal korrusel igav ja mandunud on. Sest
elada tuleb põhimõtte järgi - mida usud, see on! Kui tõesti
usud, siis nii ongi!
On see tõesti nii pöörane? Äkki päris loomulik?
Kivirähk on ju meister näitama, et elu on palju suurem ja
kirjum, kui meile igapäiselt paistab...
Piletid hinnaga 125.-/95.- müügil Rae kultuurikeskuses
E–N kella 9.00–21.00
Info telefonil 605 6759

Komöödiateater etendusega

SPIOON VENEMAALT
26. veebruaril kell 19.00
Rae kultuurikeskuses

Osades: Ines Aru, Tarvo Krall, Marika Korolev,
Veikko Täär, Merle Palmiste, Agnes Aaliste ja Peeter
Volkonski
Eesti hiljutist spiooniskandaali aitab unustada lahe
inglise komöödia, kus näpatakse hoopis meie suure
idanaabri suuri saladusi. Peategelaseks on Lääne spioon
Hans, kes on nagu kameeleon ja keegi ei tea, kas ta on
tegelikult mees või naine... See tekitab hulgaliselt koomilisi olukordi, kuni saabub ootamatu lõpplahendus.
Piletid hinnaga 150 ja sooduspilet 125 krooni müügil
E-N kell 9.00–21.00 Rae kultuurikeskuses
Info tel. 605 6759
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Lugu sellest, kuidas teha lasteaias
lastevanematega jõuluetendust
Vaida lasteaias Pillerpall on tänaseks juba
10 aastat lastevanematega koostöös jõuluetendusi tehtud. Algas see aastal 1999 tänu
Maarika Vorsmani ja Lenny Järve (Reinumäe) soovile kaasata oma rühma lapsevanemad laste jõulupeole. Hiljem, kui Maarika
töökohta vahetas, jätkas seda traditsiooni
Lenny oma rühmas 2003. aastani. 2005. aastal valmis lasteaial saal ja hakkasime korraldama ülelasteaialisi etendusi nelja rühma
lastevanemate osalusel. Kuna etendus osutus väga vahvaks, otsustasime 2006. aastast
näidata etendust nii lastele kui ka lastevanematele jõulukohvikus. 2008. aastast tegime
etenduse eraldi ürituseks.
Kuidas siis ikkagi valmib selline suur
projekt?
Kõigepealt on vaja head tahet ja suhtlejat, kes lastevanemates huvi tekitaks ja nad
kokku kutsuks. Selles aitab suuresti kaasa
Lenny hea huumorimeel ja vahetu suhtlemisoskus. Ka on kasvatajad lasteaia sügisesel rühmakoosolekul ergutanud vanemaid
etendusel osalema, sealt me tavaliselt osalejatelt jah-sõna saamegi. On ka vanemaid,
kes osalevad juba teist või kolmandat korda.
Iga aastaga saame osatäitjaid aina lihtsamalt.
Suhtlemine on vajalik ka protsessi käigus ja
esinemispäeval, kui osatäitjad ootavad oma
etteastet. Siis tekib rambipalavikus küsimusi
rekvisiitide, kostüümide ja palju muu kohta. Ka on esinejatele enne kohvilaud tehtud,
et pingeid veidigi maandada ja rahulikult
kõik vajalik üle vaadata. Lenny tegelebki
siis tavaliselt nn näitlejatega ja mina saalis
rekvisiitide, kujunduse, esinemiskava ning
pealtvaatajate poolega.
Teiseks peab olema hea materjal, mida
oleks huvitav lavastada ja vaadata nii lastel kui ka täiskasvanutel. Otsimisprotsess
kestab tavaliselt mitu kuud. Enamik materjalist on leitud internetist „Miksikese“,
„Koolielu“ ja „Koolieeliku“ kodulehtedelt,
mida on vajadusel täiendatud, osalisi juurde
kirjutatud või vähemaks võetud. Ühe vahva
loo, “Piparkoogimehikese” saime P. Kõõra
käest, kes oli selle juba lasteaiale kohandanud. Esimeses proovis oleme alati rõhutanud, et tekst ei ole valmis ja igaüks võib
oma ideid ja kujutlusi lisada. Nii ongi palju huvitavat etenduses lisandunud just tänu
meie näitlejatele.
Kolmandaks tuleb materjal eelnevalt
oma ettekujutuses ja paberil läbi töötada
ja luua ühine arusaam stseenide, osatäitjate
liikumise, rekvisiitide jm osas, et proov ladusamalt kulgeks.
Edasi tuleb kindlaks määrata esimene
proov ja esinemispäev. Kindel on, et kõiki
korraga proovi tavaliselt ei saa. Aga sellest
pole hullu. Mängime siis Lennyga ise kordamööda puuduvaid osalisi. Sel aastal juhtus,
et Saabastega kass ja Hiiglane nägid teine-

teist alles tund enne esinemist. Siis jagati
kiirelt strateegiaid ja mõtteid. Aga stseen
tuli väga vahvalt välja ja teenis pealtvaatajate sooja aplausi.
Teeme tavaliselt kolm nädalat enne esietendust kolm proovi, nädalas korra. Esimesel proovil loeme teksti osade kaupa
läbi, siis proovime juba koos liikumisega.
Järgmisel proovil harjutasime rekvisiitide ja
muusikaga. Viimane proov on kostüümides
ja peast. Proovid ise kulgevad väga lõbusas
meeleolus, kus avalduvad varjatud näitlejaanded, humoorikad stseenid ja ideed. Ettevalmistus on erinev, mõnel on esimeseks prooviks kogu osa läbi mõeldud ja pähe õpitud,
teine kasutab esinemisel kavalalt spikreid
küll kardina taha või mõne rekvisiidi külge
kinnitades. Aga iga etendus on unikaalne ja
publiku poolt väga hästi vastu võetud.
Oluline teema on kostüümid, rekvisiidid ja lava sisustus. Toredad kostüümid
on õmmelnud Nuppude rühma õpetajaabi
Eve Pukk. Osa kostüüme on vanemad laenutusest või teatrist laenanud, mõned on ise
kodus õmmelnud. Kolleegid on aidanud rekvisiitide ja kaunistuste valmistamisel. Palju
oleme ka ise teinud.
Etendusele annavad hoogu juurde laul
ja muusika, see on ka üks mahukas töö. Tuleb kümneid ja kümneid plaate läbi kuulata,
et leida igale stseenile või tegelasele iseloomulik muusikaline taust. Mõnes etenduses
on näitetrupp ka koos laulnud, selleks tuli
sõnadele sobiv viis leida. Kõige paremaks
taustamuusikaks on osutunud lastelaulude
fonogrammid.
Kuidas pealtvaatajaid saada?
Tuleb pakkuda midagi huvitavat nii lapsele kui ka lapsevanemale koostegemiseks
– meil olid selleks algul käsitöötoad ja jõu-

lukohvik. Viimased kaks aastat me kohvikut
enam ei tee, sest kahte üritust koos on raske
ära mahutada ja pealtvaatajaid on selletagi
palju. Nüüd pakume kooslaulmisrõõmu.
Eelmisel aastal laulsime etenduse eel fonogrammide saatel jõululaule. Trükkisime ja
paljundasime laululehed igale perele, lisatud
olid ka etenduse osatäitjate nimed. Sel aastal näitasime laulusõnu arvutist ekraanile,
saateks mängisid Vaida pillimängijad Rae
huvialakoolist Kaja Kasemetsa juhatusel.
Selline kooslaulmine oli imeline. Pärast esinesid Kristiina Suvi lasteaia tantsutüdrukud.
Seejärel algas etendus.
Tuleb tunnustada igat osalist. Selle ülesande on endale võtnud meie juhataja Ülle
Alliksaar ja majandusjuhataja Eha Riistop.
Täname südamest igat osatäitjat, kes on oma
vaba aega ja tahet sellesse üritusse panustanud. Ka lapsed on väga uhked, et just tema
ema või isa laval mängis.
Viimaks üks nipp, kuidas ergutada lapsi ruttu riidesse panema. Tavaliselt ei taha
lapsed pärast sellist üritust koju minna, veel
vähem riidesse panna. Oleme korraldanud
pärast etendust ilutulestiku ja uskuge, kõik
lapsed (peale mõne lapse, kes paugutamist
kardavad) saavad üllatavalt ruttu riidesse.
Samas on ilutulestik ilus vaatepilt ja tore lõpetus sellisele suurele ettevõtmisele.
Lõpetuseks: suur, suur tänu lastevanematele, kes on aastate jooksul meie etendustes
osalenud. Suur tänu kõikidele kolleegidele,
juhatajale, Kristiina Suvile tantsutüdrukutega ja Kaja Kasemetsale pillimängijatega!
Siiri Villido
Vaida LA Pillerpall muusika- ja
liikumisõpetaja
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MTÜ Kodukant Harjumaa koos
vabaajakeskusega Vanad ja Noored
korraldab koolitusreisi Slovakkiasse

Lagedi kooli üheksandikud külastasid
Kumu.

Kumusse plaanisime klassiga minna juba
eelmisel aastal, nüüd, 19. novembril tegime
kavatsuse teoks. Kumust lootsin leida huvitavaid maale ja tahtsin ka ennast harida.
Kui Kumusse jõudsime, olin üsna imestunud: see maja oli väga ilus ja kaasaegse
ehitusstiiliga, sarnanes Ameerika kaubanduskeskusega.
Sisenedes nägin kohe hästi palju huvitavaid skulptuure. Kumu oli ka seestpoolt ilus
ja tundus olevat väga suur. Andsime riided
garderoobi ja suundusime näituste poole.
Kõigepealt käisime kolmanda korruse Atiivas. Sealsed maalid olid pärit vanemast
ajast. Need olid väga ilusad ja huvitavad.
Kõige meeldejäävam maal oli Kristjan Raua
„Kalevipoeg põrguteel võrke purustamas“.
Veel meeldisid mulle Johann Köleri „Lorelei needmine munkade poolt“, Paul Raua
„Maastik“, Konrad Mägi „Merekapsad“ ja
Ants Laikmaa „Poiss Itaaliast“. Ühes ruumis
nägime paljude Eesti kuulsuste peakujusid ja
saime kuulata salvestisi kuulsuste häältest.
Edasi liikusime uuema eesti kunsti juurde.
See meeldis mulle väga. Kõige huvitavamad
olid Ilmar Malini maalid. Teistest enam jäi
meelde Malini teos „Lenin“, sellepärast, et
seal oli kasutatud väga häid värvikombinatsioone ja see pilt oli sügavamõtteline.
Järgmisena vaatasime Normandia kunsti.
See mulle nii väga ei meeldinud kui Eesti
kunst. Eesti kunst oli kuidagi südamelähedasem, Normandia kunst jäi mulle kaugeks.
Lõpuks läksime sinna, kus olid igasugused Soomet kritiseerivad maalid ja kujud.
See oli päris huvitav, aga minu meelest pole
väga viisakas niimoodi kedagi kritiseerida.
Ma jäin selle ekskursiooniga väga rahule: nägin huvitavaid kunstiteoseid ja sain ka
palju targemaks.
Reiko Kolatsk
Lagedi põhikooli 9. klassi õpilane

UNESCO kultuurimälestiste nimistusse kantud keskaegne Spišské linnus.

MTÜ Kodukant Harjumaa on viimastel aastatel oma eesmärgiks seadnud mittetulundussektoris tegutsevate inimeste koolitamise. On toimunud mitmepäevaseid koolitusi nii raamatupidamise, projektide kirjutamise kui ka n-ö enesemüügi alal. Need on enamjaolt olnud rahastatud
Kohaliku Omaalgatuse (KOP) vahenditest. Oleme sinna kirjutanud erinevaid projektitaotlusi
ja üldjuhul ka rahastuse saanud. 31. detsembril lõppes näiteks meil projekt „Enesemüük kui
MTÜ-de ellujäämise üks alustalasid”, kus põhirõhk oli siiski raamatupidamise algõppel. On ju
põhitõde, et meie kõigi igapäevane elu vajab eelkõige oskuslikku finantsilist juhtimist.
Alates 2008. aastast oleme koolitanud nii külaseltside esindajaid kui ka külavanemaid arengukavasid kirjutama, tuleohutust tagama, andnud esmateadmisi traumadega toimetulekuks,
õppinud blogisid koostama jne. Need koolitused on toimunud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali KÜSK poolt rahastatud projektile „Külavanem – sild külale ja omavalitsusele”.
Väga populaarseks on osutunud mitmepäevased õppesõidud. Neid on toimunud nii 2- kui
3-päevaseid. Kahe viimase aasta jooksul oleme selliseid sõite korraldanud viiel korral. Rahastajateks ikka KOP ja KÜSK, kuid vähetähtis pole olnud ka osalejate omafinantseering.
Kuna õppesõidud on olnud alati nii populaarsed, et osa soovijatest on jäänud n-ö joone alla,
siis nüüd korraldame esmakordselt õppereisi ka Eestist väljapoole. Kahjuks sellele koolitusreisile meil projekti toeks ei ole ja kõik toimub omafinantseeringul. Kulusid hoiame kokku
aga sellega, et ei osta sisse reisi turimisfirmalt, vaid neile makstava kasumi arvelt korraldame
ühised õhtusöögid.
Niisis – maikuu alguses läheme seitsmeks päevaks tutvuma Slovakkia eluoluga ning möödaminnes tutvume põhjalikumalt nii Krakowi linna kui ka Welizcka soolakaevandusega. Et
pikk bussisõit ei tunduks tüütav, siis teel sinna ja tagasi toimuvad bussis MTÜ-alased koolitused. Täpsemat infot saab meie kodulehelt www.kkharju.ee või otse allakirjutanu käest.
Osalema on oodatud kõik, kel huvi MTÜ-de tegevuse vastu ning kellele meeldib uusi teadmisi omandada ning reisida. MTÜ Kodukant Harjumaa uksed on alati avatud külaseltside ja
teiste MTÜ-de liikmetele. Kui teil on küsimusi, siis püüame koos leida lahenduse.
Ning neile, kel on huvi käsitöö tegemise vastu, tegutseb Rae vallas MTÜ Vabaajakeskus
Vanad ja Noored juures Jüri kihelkonna käsitööklubi. Alustame jälle erinevate töötubadega,
mis toimuvad kord-kaks kuus. Selle kohta täpsemat infot saate siis, kui küsite e-kirjaga info@
alustamealgusest.ee, sest koduleht on alles tegemisel.
Kohtumiseni erinevatel üritustel!
Marianne Rosenfeld
MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja noored
juhatuse liige
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Jõulukuu Tõrukeses
Jõulupidu
Lagedi koolis
Ettevalmistused jõuludeks olid töised.
Selgeks pidid saama laulud-luuletused, valmis omatehtud kaunistused jõulupühadeks.
Koos vanematega meisterdasid lapsed toredaid jõulukaunistusi, millest seati lasteaeda üles vahva näitus.
Päkapikupäeval käis meil külas trummipäkapikk Reigo Ahven. Päkapikul oli kaasas suur hulk Aafrika trumme – djembesid.
Kõik lapsed said päkapiku põneva jutustuse
saatel läbida trummikoolituse.
Jõulupeod kujunesid rõõmsateks ja mee-

Novembrikuus toimunud isadepäevakontserdi järel lubas Lagedi kooli huvijuht Liisi Vesselov, et jõulukontserdile kutsutakse
esinema iga klassi kõik õpilased. Seda tõepoolest tehti ja lavale sai iga laps, kel vähegi
julgust oli end väljendada. Pärast pidu kõneles Liisi Vesselov, et neid, kes ei söandanud
laulda-tantsida, näidelda ega luuletusi lugeda, oli ainult mõni üksik, aga hoopis haiguse
tõttu pidi osa lapsi peost kõrvale jääma.
Lagedi kooli jõulukontsert kestis üle tunni
ja koosnes 23 etteastest. Peo esimene pool
oli rahulik ning lüüriline: esitati jõuluteemaline näidend, lauldi südamlikke jõululaule,
loeti mõtlikke luuletusi. Kontserdi teine
pool oli särtsakas: tantsiti lõbusaid tantse,
esitati naljanäidend, kuulata sai kooli bändi
ja näha akrobaatikakava.
Peo lõpus esitasid 7. klassi õpilane Kristen Sekk ja lapsevanem Kuuno Kasak muusikapala „Mul meeles veel“.
Jõulukontserdi ettevalmistusse olid seekord kaasatud kõik klassijuhatajad. Õpetajad Pilvi Leemets ja Katri Sild esinesid
koos lastega. Mõned klassijuhatajad ütlesid
pärast pidu, et tulevikus lähevad ka nemad
koos oma õpilastega lavale.
Huvijuht Liisi Vesselov jäi jõulupeoga rahule, sest nii õpilased kui ka nende õpetajad
andsid kontserdi jaoks parima. Mõnus oli
näha mitmeid õpilasi laval esimest korda:
nad olid siirad ja loomulikud, nende esinemisapsud liigutavalt armsad.
Mariina Paesalu

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

Tellimine ja lisainfo tel. 650 7470

www.audiocity.ee

leolukateks. Nooremate rühmade pidudel
trallisid päkapikud, haldjad ja karud. Elevust tekitas vallatu kommikratt.
Vanemate rühmade pidude ajaks muutus
lasteaia saal talutareks. Rahvarõivastes lapsed meenutasid vanu jõulukombeid, mängisid
vanu rahvamänge. Jõulusöökidest toodi välja
jõuluorikas. Ei puudunud ka Tahma-Toomas,
jõulusokk ning loomulikult jõuluvana.
Jõulukuu tõi rõõmu kõikidele.
Lasteaed Tõruke

Djembe-trummimäng valmistas pisikestele suurt rõõmu.

Jõuluaja ärasaatmine Lagedil
Kuna korrusmajade elanikel on igal aastavahetusel mure, kuhu panna jõuluaja
lõppedes kasutusel olnud kuused, siis juba teist aastat järjest otsustasime need
ühiselt põletada.
6. jaanuaril oli kella poole kaheksaks õhtul Lagedi tuletõrjemäele toodud juba
üsna mitmed kuused. Kokkulepitud ajaks kogunes kuuski veelgi, ei peetud paljuks
jõulupuid kohale tuua ka Lagedi aleviku teisest otsast – Jõe tänava kandist, kaugemad kuusetoojad tulid Jürist.
Lõkke süütasid hakkajad pereisad. Õige põlemishoo sai kuusehunnik sisse alles
tuletõrjujate saabudes, kes oma tavapärase tegevuse – kustutamise – asemel seekord hoopis süüdata aitasid.
Lumes värelesid küünlad. Lapsed maiustasid kommide, šokolaadi ja piparkookidega. Hoogsamad võtsid üles jõululaulude laulmise.
Selleks korraks ongi jõuluaeg läbi. Täname Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi, kes ettevõtmist turvas, ja AS-i Vaheko, kes hoolitses selle eest, et lõkkeplats korda sai.
Ilusat ja toimekat aastat kõigile!
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem
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Lastehoius Naljatilk peeti jõulupidu koos
Punamütsikese ja jõuluvanaga
Naljatilga lastehoius toimus jõulupidu 19. detsembril, kui meie suurde
mängutuppa mahtus ühekorraga ära 13 perekonda. Vaatasime koos Kehra
Nuku esituses “Punamütsikese” etendust: lauludele, muusikale ja põnevale
mängule üles ehitatud etendus haaras 2-3aastased vaatajad ligi 30 minutiks
tõeliselt kaasa. Keegi ei väsinud teatrielamusest ära ja suuremad huvilised läksid päris lähedalt vaatama, kuidas teatriime sünnib. Oma sõnumi
ja naljad leidsid etendusest ka täiskasvanud. Pärast etendust sõime ühiselt
kringlit ja siis oligi aeg piiluda aknast, kes on see punases kuues mees,
kes läbi lume lastehoiu poole tuli. Pärisjõuluvanaga kohtumine oli paljude
jaoks esimene selline kokkusaamine – mõni julgem laps läks talle kohe
patsu lööma, teine vaatas algul kaugemalt, aga oma väikesed kingipakid
sai iga laps kätte. Täname kõiki lastehoiu lapsi, nende peresid ja oma häid
töötajaid, et olite jõulupeol toredateks kaaslasteks.

Ootame lapsi uude rühma
Uus aasta toob muudatusi ka lastehoidude tegevusse. Tallinna linn muudab alates 1. märtsist lastehoiutoetuse maksmise korda, uus kord on üleval
ka lastehoiu kodulehel. Ka Rae vallas on koalitsioonilepingus lubatud lastehoiutoetuse maksmine, see muudaks lastehoiuteenuse paljudele peredele
kättesaadavamaks.
Lastehoius Naljatilk oleme juba sügisest registreerinud lapsi 2010. aasta
augustikuus alustavasse rühma, kuna vanemad ei tea, kas ja mis vanuses
lapsed sel aastal lasteaedadesse kohad saavad. Kuna meie rühmas on maksimaalselt 10 last, siis täna saame koha lubada veel paarile soovijale. Oleme
kaalumas ka seda, et vastu tulles vanemate soovidele avada augustikuust ka
teine lasterühm. Uude rühma saame kohti pakkuda eelkõige neile, kes on
selleks juba täna soovi avaldanud ja kes on meie lastehoiu ootejärjekorras.
Täpsem info on lastehoiu kodulehel www.naljatilk.ee
Janno Mikk
OÜ Naljatilk juhataja
www.naljatilk.ee

Jõuluvanaga kohtumine oli rõõmus ja julge tutvumine, oma
kingipaki järele tulid teiste eeskujul ka need, kes punase
kuuega meest algul vaid eemalt vaatasid.

Jõulukontsert Vaidas
Detsembrikuu kolmandal pühapäeval toimus Vaida raamatukogu saalis vahva jõulukontsert. Esinesid Vaida lapsed, ka
kontserdile tulnud pealtvaatajad said oma klaverimänguoskust
näidata. Aljona Koch luges jõululuuletuse, Jevgenia Grigorjeva
laulis hiina, india, vene ja eesti keeles. Viilulil esitas L. Bokkerini „Menueti“ Mailis Kesküla. Angelina Koch ja Diana Maslova tants „Päkapikud“ näitas päkapikkude askeldamist jõulude
ajal. Tantsu mõtles välja Angelina Koch, kelle hingestatud tantsuoskus võtab sõnatuks. Lisaks tantsule luges Angelina luuletusi ja laulis. Õhtu peaesineja oli Oskar Koch, tema akordionil
mängitud muusika kaerajaanist kuni looni “Õhtud Moskva lähistel“ pani jalad põntsuma ja käed plaksuma. Imeilusalt kõlas
Tallinnast tulnud külalisesineja Milena Sotšivko laul. Kava pani
kokku kontserdi organiseerija ja pedagoog Aleksandra Solovjova-Kull. Kõigile esinejatele olid päkapikud toonud väikesed
kingitused. Õhtu lõppes ühise piparkookide-kommide ja kringli
söömise ning limonaadijoomisega. Toreda kontserdi õnnestumise eest täname Aleksandra Solovjova-Kulli, Ljudmilla Kochi
ja Rae vallavalitsust.
Reet Raudkepp
Vaida raamatukogu

Foto: Natalja Kovardejeva.
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Rae kultuurikeskuse 2010. esimese
poolaasta ürituste kava
JAANUAR
Kuupäev
10.01

Kell
14.00

Üritus
Memme-taadi klubi

Toimumise koht
Rae kultuurikeskus

22.01

18.00

Rae kultuurikeskus

29.01
VEEBRUAR
10.02

19.00

Koolidevaheline moe-show
Ugala teatri etendus “Vanamehed seitsmendalt”
Memme-taadi klubi
Ugala teatri lasteetendus “Väike Merineitsi”
Vastlatrall perepäev
Ajalookonverents
Eesti Vabariigi 92. aastapäeva tähistamine
Komöödiateatri etendus “Spioon Venemaalt”

Rae kultuurikeskus

11.02
14.02
18.02
23.02

10.00
12.00
12.00
19.00

26.02
MÄRTS
5.03

19.00
19.00

12.03

19.00

13.03
14.03
31.03
APRILL
7.04
11.04

11.00
14.00
18.00
10.00
14.00
10.00–
18.00

17.04
17.–24.04
30.04
MAI
2.05

14.00

15.05

10.00

19.00

Rae kultuurikeskus
Rae spordikeskuse ees
Rae kultuurikeskus
Rae kultuurikeskus

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

Kahvli praad (päevapakkumised)
alates 45.- kroonist.

Rae kultuurikeskus

Korraldame Sinu sündmuse,
pakume catering-teenust ja
ettetellimisel katame Sinu peolaua.

Ukraina tsirkus
Rakvere teatri etendus “Kui Harry kohtus
Sallyga”
Perelaat-perepäev mängude, laulu ja
tantsuga
Memme-taadi klubi
Koolidevaheline Talendijaht

Rae kultuurikeskus

Küsi ka meie kliendikaarti!

Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus
Memme-taadi klubi
Harjumaa meistrivõistlused grillimises
Grillfest
Jüripäevaüritused
: D Teatri etendus “Armastuse edetabel”

Rae kultuurikeskus
Rae kultuurikeskus

Rae kultuurikeskus

28.05
JUUNI

19.00

Memme-taadi klubi
Ekskursioon “Rae valla vaatamisväärsused”
5. vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival
Jüri klunker – Rae valla laulu- ja tantsupidu

22.06
22.06

12.00
19.00

Rae valla jaanipäev - jaanilaat
Rae valla jaanipäev - jaaniõhtu

15.-16.05

Rae kultuurikeskus

Haara Kahvlist!

Rae kultuurikeskus
Rae kultuurikeskus
Rae kultuurikeskus
Rae kultuurikeskus

Jüri keskuses
Rae vald
Rae kultuurikeskus

Rae vald
Rae kultuurikeskus
Lehmja tammik
Jüri Lehmja tammik
Jüris Lehmja tammiku
ees oleval platsil
Jüris Lehmja tammikus

INFRABAU OÜ
#
#
#
#
#

Üldehitus
Siseviimistlus
Välistrasside ehitus
Elektritööd
Projekteerimine

Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee

Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald
Oleme avatud
E-N 10-19, R 10-22,
L 11-22, P 12-18
tel. 623 2766,
e-post: info@pubikahvel.ee
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Jõuluootus Lagedi koolimajas
11. detsembri õhtuks oli Lagedi koolimaja saal ehitud. Kõik oli valmis, et Lagedi segakoor saaks alustada oma esimese täispika kontserdiga. Nagu kavalehelt lugeda sai, olid jõuluootuse kontserdi kavas jõuluteemalised või jõuludele pühendatud etteasted. Kontserti sisse juhatades
ütles koori dirigent, Lagedi kooli muusikaõpetaja Silja Tammeleht, et
koor on ka varem esinenud, kuid iseseisva kontserdini jõuti nüüd. Kavas
olid klassikalised jõuluteemalised koorilaulud. Kontserdi kava mitmekesistas Lagedi kooli õpilaste Veronika Sukovitsõna klaveri- ja Riste
Kaareti flöödimäng. Külalistena mängis viiulit Sandra Tammeleht ja
solistina astus üles Siiri Koel. Silja Tammeleht luges muusikapalade vahele luuletusi. Kontserdil oli kaastegev Lagedi kooli mudilasansambel.
Kontserdi lõppedes tänas koorivanem Eve Kaaret dirigenti ja abilisi
kontserdi korraldamisel. Alevikuvanem Kai Lasn tänas koori ja selle
dirigenti südamliku kontserdi eest. Oma sõnavõtus meenutas Lagedi
kooli direktor Ester Kaidro, et kui Silja Tammeleht kaks ja pool aastat
tagasi Lagedi kooli muusikaõpetajaks tuli, oli tal soov koorilaul käima
panna. Seda ta ka tegi ja peagi tegutsesid koolis kolm koori, mudilaskoor käis suvel üldlaulupeolgi. Seejärel uurinud Silja kooli direktorilt,
kas saaks ka kohalikest elanikest koori kokku. Direktor kostnud, et ta
ei tea, sest on koolis suhteliselt lühikest aega ega tunne hästi kohalikke,
aga proovida tasub. Koori algatusgrupp alustas kevadel 2008. Samal
sügisel ilmusid Lagedi teadetetahvlitele ja ajalehte Rae Sõnumid kuulutused, et lauluhuvilisi oodatakse koolimajja kooriproovidele. Esimene
esinemine oli detsembris 2008 Sven Sagrise 80. sünnipäeval. Esinetud
on Rae valla memme-taadi peol, Lagedi kooli emadepäeva kontserdil,
Jüri klunkeril ehk Rae valla tantsu- ja laulupeol. Möödunud hooaja lõpetas koor 1. juunil 2009 ühislaulmisega valla tuntud ansambliga Kuldne Õhtupäike Lagedi Vabadusvõitluse muuseumis. Koor astus üles ka
valla aastapäeva kontserdil, misjärel tegi Jüri koguduse õpetaja Tanel
Ots koorile ettepaneku mõelda esinemisele ka kirikus. Pakkumine võeti
tänuga vastu. Seega on koor oma lühikesele tegutsemisajale vaatamata
leidnud tunnustust. Ka jõuluootuse kontsert läks korda.
Pärast kontserti rääkis koorilaulja Aleksander Torjus, et dirigent Silja andnud kõvasti vatti. Enne kontserti käidi kaks-kolm korda nädalas
proovis ja dirigendi põhiparool oli „Uuesti!”. Proovide „uuesti” tasus
end kontserdil kuhjaga ära. Peaaegu pool sajandit tagasi lõpetas tegevuse Are Kubparti juhitud Lagedi rahvamaja ja jäi katki ka koorilaul.
Kauaaegne koorilaulja Sven Sagris märkis nüüd hea meelega, et koolis on laulmine tänu uuele muusikaõpetajale taas au sisse tõusnud ja
koori tase on üllatavalt kõrge. Alevikuvanem Kai Lasn kiitis kontserti:

Lagedi koori esimene täispikk kontsert vääris tunnustust.
Foto: Kai Lasn.

“Lisaks suurepärasele lauluoskusele nägid lauljad ka head välja - teen
koorile ettepaneku mõelda ETV “Laululahingu” saatest osavõtmisele”.
Ega kontserdiga õhtu veel lõppenud. Koorilaulja Anne-Ly Allos oli
õhtu teiseks osaks ette valmistanud seltskondlikke mänge. Võisteldi krõbeleiva söömises, kusjuures pärast viimase suutäie neelamist tuli kiirelt
vilistada; visati täispuhutud palliga täpsust ja suusatati kartongilehtedel.
Ühismängudest võtsid peolised aktiivselt osa. Kümneliikmeliste võistkondade kokkusaamine polnud kunsttükk. Õhtu viimaseks numbriks oli
ühine line-tants, mis ei tahtnudki lõppeda...
2009. aasta oli rahalises mõttes kõigile raske. Aasta algul saadeti Lagedil ühiselt ära jõuluaeg, peeti kolmekuningapäeva kuuski põletades
ja suvel korraldati koos naaberküladega jaaniõhtu. Mitmete traditsiooniliste kultuuriürituste asemel toetas Lagedi aleviku eestseisus Lagedi
segakoori ettepanekut teha üks ühine jõuluootuse kontsert, millest said
osa kõik, beebidest kuni vanaemade-vanaisadeni.
Aitäh kõigile, kes jõuluootuse kontserdi kordaminekule kaasa aitasid!
Rein Karm
Lagedi aleviku eestseisus
Lagedi koori vanem Eve Kaaret annab teada, et koor
alustab uute laulude õppimist 11. jaanuaril.
Proovid toimuvad esmaspäeviti kell 18 Lagedi koolimajas.
Oodatud on uued sopranid ja meeshääled.

Omad tegid südame soojaks!
Küll ootasid kõik, et jõulud tuleksid valged, ja tulidki, tulid nii valgedvalged, et vahest jaanipäevani on maa valge. Jõulueelne tähistamiste rida
tõi meie vallas rõõmu nii vanale kui ka noorele. Jüri perekoori jõuluõhtu
viis jõulurõõmu üle terve Eestimaa. Televisiooni vahendusel elasime kaasa Jüri perekoori jõulurõõmule vanas rehetares. Rutt Ridbecki taktikepi
all laulsid lapsed, nende emad-isad ja ka vanaemad-vanaisad. Tore mõte
tuua pikal talveõhtul lauluproovi kogu pere korraga, keegi ei pea kedagi ootama. Oma jõulurõõmu jagasid Siiri ja Aldo Laid, Maire ja Paul
Mürkhein, Kaja Kalmer, Linda Pihu ja paljud teised. Kõik tuntud-teatud tegijad. Nii juhib Siiri huvikooli tööd, Aldo leiab muuhulgas aega ka
metsloomade eest hoolitsemiseks, Paul on kõikjal, kus akordionimängu
vajatakse, Linda Pihu jõudis möödunud suvel paljude kohalike tantsurühmade kõrvalt koguni ülevabariigilise tantsupeo üldjuhtide ridadesse.
Jüri gümnaasium viis kogu kooli kirikusse ja korraldas tõelise jõulujumalateenistuse.
Lions-klubi Harju I kutsus vallarahva kirikusse heategevuskontserdile,
kus laulsid Erich Krieger, Boris Lehtlaan, Johannes Tõrs ja rida armsaid
laululapsi valla koolidest. Klubi president Kuuno Kasak nägi korraldamisega tublisti vaeva.
Saabuski jõululaupäeva õhtu. Rahvast tulvil kirikus esinemas taas tubli
perekoor koos lastekooriga ning kirikuõpetaja Tanel Ots oma hea lauluhäälega kantslis jutlust pidamas, kogu kalmistu küünalde tulemeres.
Tekkis tõeline jõulutunne.
Omaette pinget pakkus pikka aega meie laulumehe Ott Leplandi osalemine superstaari valimistel. Ott on ju laulnud oma muusikaõpetajast
ema juhendamisel juba põlvepikkusest poisikesest peale. Iga vooruga
sai aina selgemaks, et Otile vastast ei ole. Hääle tugevuse ja kandvuse
poolest ei saanud ka neidude parim vastu. Parim jõulu- ja uusaastakink

Klubi Lions Harju I kutsus vallarahva kirikusse heategevuskontserdile. Foto: Peeter Böckler.

kogu vallarahvale. Eks peame olema tänulikud kõigile neile vallaelanikele, kes vabariigi teiste hääletajate hulgas vapralt telefonitoru haarasid.
Loodetavasti jätkub nüüd Otil mehisust teha valikuid oma esinemistes.
Kihnu Virve näitas, et kui “keegi müüb”, siis pigistatakse teda seni, kuni
sellest n-ö sidrunist viimane tilk kätte saadakse, ning asutakse hoogsalt
uue kallale. Kihnu-Virve pidi selleks isegi lennukilt alla „sadama“. Nüüd
kirjutavad aga lehed, kuidas ärimehed Virvele lubatud tasu maksmata on
jätnud. Usun, et meie laiaõlgne, sportlik Ott endaga mängida ei lase.
Loodus on ülikaunis! Nautigem talverõõme ja hoidkem üksteist!
Lumise tervitusega
Sven-Allan Sagris
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LUMEKORISTUS JA
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Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

• Haljastustööd
• Niitmine ja trimmerdamine alates 0,25 kr/m² kord
• Haljasalade, tiikide ja teede projekteerimine
ning rajamine
• Haljasalade ja teede korrashoid aasta ringi
• Piirdeaedade ehitus ja parandus
• Kopatööd
• Konteiner- ja kallurveod ning konteinerite rent
• Kasvuhoonete müük ja paigaldus
• Mahutite ja imbväljakute müük ning paigaldus
• Kojamehe- ja koristajateenused

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.

(täislahendused nt: ühistutele, logistikakeskustele)

www.rkmteam.ee info@rkmteam.ee
GSM 5558 3483

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.

Palju erinevaid soodustusi!
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?
Vana-Tartu mnt 20, Järveküla,
Rae vald.
Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L
10.00–16.00
Tel 666 011
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

Parapsühholoogide ja Tervendajate Liidu president, 2008. a kuldmedal
rahvameditsiini arendamise eest, parapsühholoogiadoktor
Albert Stepanjan.

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

Individuaalvastuvõtud ja konsultatsioonid
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
* alkoholi-, nikotiini- ja hasartmängusõltuvus
* liigne kehakaal
* selja-, kaela- ja peavalu
* stress, depression, unetus
* biokorrektsioon (needuse mahavõtmine)
* muud probleemid
Vastuvõtt 25. jaanuaril Rae kultuurikeskuses (Jüris)
Info ja registreerimine: iga päev ilma puhkepäevadeta, kell 9–21,
tel 508 8237, OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321, www.stepanjan.com

jaanuar 2010

VARIA

RAE SÕNUMID • 15

KUULUTUSED
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.

Jaanuarikuu
sünnipäevalapsed
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ILSE SEPP			
HEIKKI BERENDSEN		
ALIIDE SAPAS			
AINO LINK			
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HARRI RISTAL			
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TATJANA ŠAHHOVA		
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2-aastane tüdruk ootab südamlikku hoidjatädi
kolm korda nädalas. Tasu kokkuleppel. Soovitav
eelnev töökogemus. Tel 5662 2497.
Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40, 50 cm),
brikett, koos koju toomisega. Tel 501 8594.
Lõikame hekki ja võsa, raiume puid, niidame
muru ja teeme teisi haljastusega seotud tõid.
Tel 5563 7666.
Müüa saetud küttepinnud 2800 kr/koorem ja saetud ning lõhutud leht- ja okaspuu küttepuud 400
kr/rm (laotuna). Info ja tellimine tel 5346 6680 ja
www.hirvlisaeveski.ee
Teostame siseviimistlus ja üldehitustöid. Pikaajalised kogemused. Tel 5560 4300.
Aktiivne ja tegus naine otsib tööd (osalise ajaga)
õpingute kõrvale. Võib pakkuda ka kodu või kontori
koristamist. Tel 510 7588.
Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad. www.nagusul.ee
Tel 522 1151.
Ostan kasvavat metsa, kuuse- ja männipalki ning
paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja
raietöödel. Oma transport. Tel 5663 6076.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate, soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetamine, tõmbeprobleemid, konsultatsioon. Tel 515 0555.

MÄLESTAME
Rae vallavalitsuses
detsembrikuus
registreeritud surmad:

Laine Kask
Linda Leidla
Laine Raag
Heino Hade
Heino Maidla

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

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

Kõigel on kuskil algus,
lõpp on kuskil ka.
Kuskil süttimas valgus teisal on kustunud ta.

Armas Jane Kärkinen! Tunneme
Sulle südamest kaasa hea ema

MILVI-BRIGITTE

kaotuse pärast.

Töökaaslased Õie lasteaiast.

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

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

E 18:00 Rasvapõletustreening
T 20:45 BodyBalance
K 18:00 Rasvapõletustreening
N 20:45 BodyBalance
R 18:00 BodyBalance
KAASA VÕTTA ISIKLIK TREENINGMATT!

1x treening 75.10x treeningkaart 500.Treeninguid juhendab Liis Kutsar.
Personaalseid toitumiskavasid koostab Liina Kutsar.
Treeningud toimuvad uues

Peetri lasteaias-põhikoolis (Pargi tee 6),
lasteaia võimlemisruumis.

WWW.TRENNIELAMUS.COM

Ootame
1,5–3-aastaseid lapsi juba
avatud Põnnila päevahoidu
(Peetri küla piiril)
registreerima, helistades
5624 2043.

