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Fotokonkursi “Rae valla foto 2009” võidutöö “Sinitihane”,
kategooria: loodus, autor Aarne Vesi.

Eesti Vabariigi 92. aastapäeva
pidulik tähistamine Rae vallas
Rae kultuurikeskuses tähistati piduliku
õhtuga riigi 92. aastapäeva. Kohale olid
oodatud nii kutsetega külalised kui ka oma
valla elanikud. Saabunud inimesi tervitas
kultuurikeskuse fuajees vallavanem Veigo
Gutmann koos abivallavanemate ning volikogu esimehega. Kohaletulnud inimestest
täitus suur saal ning laudade ümber istet
võetud, kuulati kõnesid ning nauditi meeleolukat kontserti. Sooja vastuvõtu pälvisid nii
Jüri gümnaasiumi tublid laulupoisid kui ka
meeste tantse esitanud tantsurühma Sukad &
Tagi mehed, kellele pakkusid väärikat tuge
Jüri gümnaasiumi poisid. Kohalike esinejate
kõrval astus üles Tartu meeste topeltkvartett
Väike Punt kelle poolt esitatud isamaalised
laulud rõhutasid õhtu pidulikku poolt.

Vallavanem kuulutas välja konkursi ”Rae
valla foto 2009” võitjad. Premeeritud fotod
ilmutame Rae Sõnumites terve aasta vältel.
Tänukirjadega autasustas vallavanem Veigo Gutmann tublisid Rae valla kodanikke:
• Siiri Laidi (Laid) aktiivse ühiskondliku
tegevuse eest;
• Reet Raudkeppi (Raudkepp) pühendunud töö eest Rae valla ajaloo uurimisel ja
jäädvustamisel;
• Vaino Nappi (Napp) pühendunud töö eest
Rae valla ajaloo uurimisel ja jäädvustamisel;
• Marianne Rosenfeldi (Rosenfeld) aktiivse ühiskondliku tegevuse eest külaliikumise
ja kultuurielu edendamisel;
• Hille Karmi (Karm) silmapaistva tegevuse eest kirjanikuna;

• Henri Ausmaad (Ausmaa) aktiivse tegevuse eest noortespordi edendamisel;
• Krister Parbot (Parbo) aktiivse tegevuse
eest noortespordi edendamisel;
• Enno Harmipaika (Harmipaik) eesmärgistatud ja tulemusliku töö eest Rae Vallavalitsuses.
Pärast kontserti oli fuajeesse kaetud suupistelaud ning saali oodati rahvast tagasi jalga
keerutama ansambli Mehed Ei Nuta saatel.
Vabariigi aastapäeva tähistamine Rae
kultuurikeskuses on üks kahest olulisest pidulikust vastuvõtust meie vallas. Teine jääb
juba novembrisse, kui tähistatakse valla aastapäeva. Nende valla jaoks oluliste tähtpäevade pidulikele õhtutele oodatakse rohket
vallarahva osavõttu ka edaspidi.

 • RAE SÕNUMID

UUDISED

märts 2010

Vallavanem Veigo Gutmanni kõne 23. veebruaril 2010
Mul on hea meel teid tervitada Eesti Vabariigi 92. aastapäeva puhul.
Äsja laulsime siin hümni ning see oli meie
jaoks meeliülendav hetk. Võimalus hümni
laulda tundub meile täna nii iseenesestmõistetav nagu paljud meie elus toimivad asjad,
mida oleme hakanud pidama elu loomulikuks
osaks. Kuid vaadates minevikku pole olnud
hümni laulminegi lihtne ega iseenesestmõistetav tegu. Loetelu tegevustest, mida me vabade inimestena teha saame ning võime, on
pea lõputu.
Valmistudes tänaseks kõneks, mõtlesin
nendele põhiväärtustele, tänu millele on meie
vabadus ja iseseisvus kätte võidetud. Leidsin,
et need on olnud vabadustahe, valmisolek selle eest seista-võidelda ning mis veel on olnud
väga oluline – tahe õppida ja töötada.
Meenub ühe mu sõbra poolt öeldu, et vabadus ei ole õiguste, vaid ikka kohustuste
kogum. Kohustuste kandmine tähendabki ju
valmisolekut tööks riigi ja oma eesmärkide
nimel. See vajab pidevat pingutust ning võimet olla valmis koostööks püstitatud eesmärkide elluviimisel.
Kohustused oma pere, kogukonna ja riigi
ees. Just kohustused kogukonna ees on see
teema, millel tahaks ma täna pikemalt peatuda. Igapäevaselt mõistetakse selle all valla
kohustusi kogukonna ees, aga tegelikkuses
ongi ju vald ise kogukond. Meie kõigi panus
on üha olulisem, kogukond rääkigu kaasa, ainult nii jõuame dialoogi ja tulemusteni.
Nii on oluline alustada dialoogi meie uusarendusalade inimestega, ka nemad kuuluvad
meie perre. Ka nende mured on meie omad
ning tähtis on nende piirkondade elanike kaasamine kogukonna tegemistesse. Nad ei ole
üksi oma murede ja probleemidega. Ka nende jaoks me peame leidma lahendused, sest
KÕIGI rohkem kui 12 000 vallakodaniku mured on meile võrdselt tähtsad.
Tänane majandusseis paneb meid keerukate
ülesannete ette, olulisem kui kunagi varem on
saada meie koolivõrk ratsionaalselt toimima.
Ma ei ole nõus, et me lasemegi kahel põhikoolil vaikselt hääbuda. Vaja on koolidele uut
hingamist, siin näen ma olulist rolli Lagedi ja

Pidulisi tervitasid abivallavanem Aivo Hommik (vasakul), abivallavanem Tarmo Toomet,
vallavanem Veigo Gutmann ja volikogu esimees Agu Laius.

Vaida kogukonnal, keda ootame dialoogi pidama ning kelle osaluseta jääksid lahendused
ühekülgseks.
Haridussüsteemi arendamine ei ole ainult
riigi ülesanne, see ei ole pelgalt rahastamise
ja õppekava küsimus või telliskivi seina panek. Pean oluliseks, et meie vald panustaks
haridusvõrgu sellistesse struktuuridesse, mida
peetakse n-ö tugiteenusteks. Toogem näiteks
abiõpetaja, eripedagoogi, logopeedi või ringijuhi vastutusrikka rolli laste arendamisel.
Nende spetsialistide abi on väga oluline just
noore inimese kujunemisaastatel. Eriline tähelepanu tuleb meil suunata spordi- ja huvitegevuse võimaluste kättesaadavusele meie
vallas.
Aga ainult eesmärkide püstitamisest ei piisa, tahan teile kõigile meenutada, et ilma oma
riigita ei seisaks me täna siin pea püsti vabade
inimestena. Eriti nüüd, kui majanduslik olukord pitsitab meid üsna tugevalt ning paljud
inimesed tunnevad olukorra pärast muret ja

ärevust, kutsun teid kõiki hindama seda, mis
meil on, mida ei murra ka majanduslik surutis. Meie vabadust! Hoiame ja toetame meie
kõrval olevaid inimesi, meie peret, lähedasi.
Olgem tähelepanelikud oma lähedaste, sõprade vastu, sest riik algabki meist enestest ning
saatku see tähelepanelikkus ümbritseva keskkonna suhtes meid terve 2010. aasta. Ainult
nii tuleme keerulistest olukordadest välja,
kui hoiame ühte. Keegi meist ei ole üleliigne,
igaühe panus on oluline ja tähtis. MEIE-tunne
saab alguse perest, kodust, oma kodukohast
– meie vallast. Peame seda kohta ikka eriliseks, et tulevikus, kui meie lapsed küsivad,
mida tegime nendel majanduslikult kitsastel
aegadel, siis saame neile uhkusega öelda: me
hoolisime oma kodukohast ja oma riigist.
Märkame igat abivajajat ning ulatame esimesena terekäe. Väga lihtsatest asjadest saavad
alguse suured muutused. Alustada saame aga
iseendast, muutes oma hoiakuid ning suhtumisi, sest muutusi vajab terve meie ühiskond.

Päevakohane kõne Eesti Vabariigi 92. aastapäeva
tähistamisel Rae kultuurikeskuses
Hea vallarahvas, austatud daamid ja härrad!
Homme 92 aastat tagasi loeti ette manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Seal öeldi:
„EESTIMAA tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale
ISESESVAKS
DEMOKRAATILISEKS
VABARIIGIKS.“
Unistused ja püüdlused Eesti iseseisvusest
ulatuvad sajandite taha. Selgelt väljendasid
soovi rahvuslikku iseolemist korraldada rah-

vuse äratajad 19. sajandi teisel poolel. Nende järel ka esimene Eesti riikluse kuulutaja
Jaan Tõnisson.
Iseseisvuse poole on püüelnud ja püüdlevad kõik rahvad. Väga paljudel ei ole see
õnnestunud ja nad on rahvusena hääbunud
või hääbumas. Mitmed neist on võrreldes
Eestiga rahvaarvult väga suured.
Suurriikide kokkulepete tulemusel kaotas
ka Eesti oma iseseisvuse, nautinud seda vaid
pisut kauem kui 20 aastat. Ja siiski suutis

eesti rahvas 50 aasta pärast uuesti oma iseseisvuse taastada. Nüüd oleme ligi 20 aastat
saanud oma riiki üles ehitada ning jõuda jälle viiendiku parema elatustasemega riikide
hulka.
Ajaloole tagasi vaadates on üsna üllatav
teada, et 20 esimese iseseisvusaasta tegemised-toimetamised korduvad üsna sarnaselt
praegusel ajal. Seda nii välis- kui ka sisepoliitikas. Ja nagu kolmekümnendatel aastatel
– nii kordas ennast viimastel aastatel ka sü-

märts 2010

UUDISED

RAE SÕNUMID • 

24. veebruari hommikul toimus kaitseliitlaste rivistus ning vallavanem asetas lilled mälestussamba jalamile Jüri kirikuaias.

gav majanduskriis. Ilmneb, et ajaloost oleme
suutnud õppida. Seekord majanduskriisist
põhjustatud poliitiline turbulents ei toonud
kaasa pidevaid valitsuste vahetumisi, nagu
30-ndatel aastatel. Kuigi olemasolev valitsus kaotas neis pingetes ühe partneri, suutis
ta – ehkki hilinemisega – teha hädavajalikke
ebapopulaarseid majanduspoliitilisi otsuseid.
Majanduskriisi järelmid annavad ennast
jõuliselt tunda sellel ja järgmisel aastal. Vähenenud on inimeste sissetulekud ja suurenenud tööpuudus. Omavalitsustel on vähem
võimalusi oma ülesandeid täita. Lootust annab see, et majandus pöörab tasapisi tõusule.
Raske olukord nõuab kõigilt kokkuhoidu ja efektiivsemat majandamist. Seda on
teinud ja teevad äriühingud, seda peavad
tegema riigiasutused ja omavalitsused. Eelkõige kokkuhoidu ja samas oma kohustuste
täitmist silmas pidades tegutsesid vallavalitsus ja vallavolikogu, kui kiitsid heaks valla
2010. aasta eelarve. See on kokkuhoidlikum, võrreldes varasemate eelarvetega, kuid
ainult nii ongi võimalik luua uusi arengueeldusi.
Riigi iseseisvus algab meist igaühe, oma
küla ja valla iseolemisest ja ise otsustamisest. Kas me aga oleme valmis ise mõtlema,
kaasa rääkima ja ise oma valikuid tegema?

Anonüümse rahulolematuse ilmutamist, inimeste mustamist või pimedat usku ühte võimekasse juhti on raske iseolemiseks pidada.
See ei ole ei kodanikujulgus ega aita kaasa
elu edendamisele vallas.
Riigi iseseisvuse tagab toimiv omavalitsussüsteem. Omavalitsusele annab tugevuse
külade ja kodanikuühenduste tegevusvõimekus ning valmisolek ja soov valla asjades kaasa rääkida ning kokku leppida. Uus
vallavõim on juba lühikese ajaga külaseltse
ja kodanikualgatust julgustanud osalema ja
probleeme arutama. Head kontaktid on meil
külavanematega, hiljuti toimus asjalik arutelu Lagedi kooli ja lasteaia teemal. Nii ka
jätkame, midagi ei otsustata tagaselja.
Valla viimaste aastate kiire areng rõõmustas elanike arvu ja maksutulude kiire kasvuga ning rõõmustavalt paljude laste sünniga.
Kui 2005. aastal oli vallas 8000 elanikku,
siis nüüd on elanikke üle 12 000, lisaks veel
mõned tuhanded, kes ei ole ennast valla elanikuks registreerinud. Kerkinud on paljud
uued elamupiirkonnad. On arusaadav, et sedavõrd kiire areng toob kaasa mitmed väga
tõsised probleemid: paljudes elamuarenduspiirkondades on jäänud lõpule viimata teede
ja kanalisatsiooni ehitamine. Laste arvu suurenemisega samas tempos ei olnud võimalik
ehitada lasteaiakohti, uutesse piirkondades-

se ei ulatu ühistransport. Nii pöörduski uue
eluasemega kaasnev rõõm peatselt mureks,
mille lahendamiseks vaadati vallavalitsuse
poole. Vallavõim aga ei olnud valmis sellise
hulga probleemidega hakkama saama.
Nüüd on esmatähtis kõigis neis probleemides selguse saamine ja võimalustele vastava lahendamise kavandamine. Sellega on
alustatud. Siin ootab vallavalitsus elanike
koostöötahet ja -valmidust, sest vaid üheskoos suudame need asjad lahendada. Pidevad vastasseisud ja üksteise süüdistamised
lükkavad probleemide lahendamise vaid
edasi.
Kokkuvõtvalt saame ikkagi öelda, et Rae
vald on viimaste aastate keerulises olukorras hakkama saanud. Seda tänu ettevõtlikele
vallaelanikele, kes vaatamata töö leidmise
raskustele on siiski suutnud enamasti töökoha säilitada ning on mõistvad esilekerkinud
lahendamata asjade suhtes. Mõistlikult on
tegutsenud vallavolikogu ja vallavalitsus.
Praegu koostatav valla arengu vaheanalüüs
ja sellest lähtuv korrastamine loovad aluse
uuele tõusule lähiajal.
Soovin kõigile vallaelanikele ühtehoidmist ja head saabuvat iseseisvuspäeva!
Agu Laius
vallavolikogu esimees
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Selgusid konkursi
„Rae valla foto 2009“
parimad
2009. aasta lõpul esitati Rae valla fotokonkursile hindamiseks mõnevõrra vähem töid kui aasta tagasi. Kuid nagu ütles mõlemal aastal konkursižüriis osalenu, oli üldine tase varasemast kõrgem. Pole
ka midagi imestada, sest osalesid pea kõik 2008. aasta fotokonkursi
võitjad ning seetõttu kujunes ka žüriil otsuse tegemine keerulisemaks.
Žürii hindas fotosid neljas kategoorias: loodus, inimene, vaba teema
ja Rae vald. Neist viimasena nimetatud kategooria oli konkursil esmakordselt. Kõige üksmeelsem oli žürii kategooria „Loodus“ parima
töö valimisel – võitjaks osutus Aarne Vesi foto „Tihane“. Sama autor pälvis veel ühe esikoha ja seda vabateemaliste fotode arvestuses.
Kategoorias „Rae vald“ tunnistati parimaks Jaan Keinaste foto ning
kategoorias „Inimene“ Argo Kiini foto.
Fotokonkursile saadetud töid hindas žürii koosseisus:
Ilona Leppik – fotograaf ja koolitaja,
Aarne Kuusk – fotograaf ja koolitaja,
André Altjõe – fotograaf,
Martin Minn – Rae vallavalitsuse esindaja, harrastusfotograaf.
Iga žüriiliige järjestas kõikides kategooriates tema arvates parimad
tööd pingeritta: esimene koht pälvis 10 punkti, teine koht 9 punkti
jne. Punktide liitmisel saadi lõplik paremusjärjestus. Kuna hindajad
ei teadnud fotode autorite nimesid, siis sai võimalikuks, et ühes samas kategoorias pälvis erinevaid auhinnalisi kohti sama autor.
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel Rae kultuurikeskuses tänas Rae vallavanem Veigo Gutmann fotokonkursil osalenuid ja andis
võitjatele üle auhinnad, milleks oli fotopoe kinkekaart ja Rae valla
meene. Kultuurikeskuse fuajees oli kontserdikülastajatel võimalik
konkursi parimaid töid oma silmaga vaadata. Näitus fotokonkursi
parimatest töödest jääb avatuks kuni märtsi lõpuni.
Teravat silma ja huvitavaid vaatenurki ka käesolevaks aastaks!
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RAE VALLA
FOTOKONKURSS 2010
Ootame osalema Rae valla fotokonkursil. Võrreldes varasemate aastatega on tingimused mõnevõrra muutunud, seda eelkõige fotode esitamise osas.
Konkursi tingimused
• Osaleja peab olema Rae valla elanik.
• Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
- loodus,
- inimene,
- Rae vald,
- vaba teema.
• Igasse kategooriasse võib autor esitada kuni 3 fotot.
• Fotod esitada CD-l JPG/JPEG formaadis ning foto maksimaalseks suuruseks võib olla kuni 3 MB.
• Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.
Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus
tasuta kasutada konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste
avalikustamiseks trükiväljaannetes ja internetis.
Konkursitööd tuua või saata CD-l Rae vallavalitsusse hiljemalt 2010. aasta detsembri lõpuks. Juurde lisada autori kontaktandmed ning millises kategoorias osaletakse. Osavõtja vastutab
andmete õigsuse ja selle eest, et ta on konkursile saadetud fotode
autor.
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 2011. aasta veebruaris.
Küsimuste korral aitab teid Kristi Aru 605 6760,
kristi.aru@rae.ee
TERAVAT SILMA JA HUVITAVAID VAATENURKI!

Kristi Aru

Lugemisaasta
üritused Jüri
raamatukogus
Muinasjututund lastekorrusel:
20. märtsil kell 12.00 – muinasjuttu
jutustavad ja laule laulavad
Taaramäe lasteaia õpetajad.
17. aprillil kell 12.00 – muinasjuttu
jutustavad noored kooliteatrist Vaba
Valik.
30. märtsil kell 18.00
– lugejatega kohtub
Mihkel Raud.

Jüripäev toob jüritule
Jürisse
Aprill on jürikuu ning Rae vallas on
traditsiooniks saanud jüripäeva tähistamine paljude huvitavate sündmustega.
Loomulikult ei piisa ühest päevast ja
tegemisi jätkub terveks nädalaks valla
erinevatesse paikadesse. Kuna Jüri alev
kannab jüripäevaga sama nime, siis on
just Jüris palju huvitavaid ettevõtmisi.
Jüripäeva nädalat alustatakse temaatilise loenguga. Võisteldakse väga mitmel
alal, nagu jüripäevajooks, mälumäng,
korvpall, male, veekorvpall, autoorienteerumine, juudo jt. Tähtsaimaks võistluseks on 23. aprillil toimuv jüripäevajooks
Jüri kirikumõisa pargis. Peale põneva
võistluse, millele kaasa elada, saab tulla
lihtsalt ilusat kevadõhtut nautima koos
pere ja sõpradega. Lastele pakutakse mitmeid huvitavaid atraktsioone, lõbustusi
ning kohapeal on mängujuht, kes väikes-

te sõpradega aega veedab. Jüri kirikus
saab kuulata Rae valla kooride kontserti.
Õhtu jooksul astuvad üles mitmed esinejad: tantsijad, rulasõitjad, tsirkuseartistid,
rokkbänd ja tuletaltsutaja. Meeleolu loovad lõke ja küünlad tiigil.
Et kevad ja suvi lastel ohutult kulgeksid, kutsume endi tööst rääkima ja operatiivmasinaid tutvustama päästeameti
töötajad.
Täpsemalt saab kõigest lugeda aprillikuu Rae valla sõnumitest ja valla kodulehelt.
Kaja Kalmer
Rae kultuurikeskusest
(Autoorienteerumise
võistlusjuhend lk. 5)
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Võistlusjuhend
Autoorienteerumine
I. Üldsätted
Võistlusalajuhendi aluseks on Eesti Autospordi Liidu poolt kinnitatud “Autoorienteerumise võistlusmäärus”.
II. Võistluse korraldaja
Võistluse korraldab Rae Vallavalituse poolt
moodustatud orgkomitee ja kohtunikekogu.
Võistluse viib läbi Rae Tehnikaspordi Klubi.
III. Võistluse aeg ja koht
Võistlus toimub 24. aprillil 2010. aastal põhiliselt Rae valla territooriumil liikluseks avatud
teedel. Esimese võistlusauto start antakse orienteeruvalt kell 14.00.
Stardiprotokoll ja stardi asukoht teatatakse
hiljemalt ÜKS tund peale võistluseks registreerumise (mandaatkomisjoni) lõppu ning avalikustatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil.
IV. Osalejad ja osavõtuks registreerumine
Võistluses osalevad kaheliikmelised võistkonnad, kusjuures võistkonna moodustavad
juht ja kaardilugeja. Sõitjate viibimine autos on
keelatud.
Võistluses osavõtu eelregistreerumiseks tuleb ajavahemikul 13.–21. aprill võistkonnal
täita Rae valla kodulehel (www.rae.ee) olev
registreerimisleht.
Võistluseks registreerumine ja mandaatkomisjon toimub võistluse päeval algusega kell
12.00 Jüri raamatukogu hoones. Kokku lubatakse rajale kuni 30 ekipaaži, kusjuures esmalt
arvestatakse eelregistreerunud võistkondi.
Registreerumisel esitatakse:
juht esitab võistlusauto juhtimiseks vähemalt
B-kategooria juhtimisõigusega juhitunnistuse;
võistlusauto kohta – sõiduki registreerimistunnistuse ja kehtiva kohustusliku liikluskindlustuse poliisi;
juhul kui juht ei ole sõiduki registreerimistunnistuse järgi võistlusauto omanik või kasutaja, siis esitab juht ametlikult kinnitatud volikirja
auto kasutamiseks antud võistlusel.
V. Võistlusauto
Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama klassi väikeveoautol (registrimassiga mitte üle 3500 kg).
Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kehtiv kohustuslik liikluskindlustus.
VI. Võistlusrada
Võistlus on kombineeritud võistlus, kus joon
orienteerumine on täiendatud lisakatsetega,
kusjuures võistlusraja ideaalpikkus on kuni 150
km ja võistlusrajal on kuni 10 ajakontrollpunkti
(AKP), need leiab võistleja trassilt. AKPd kaardile märgitud ei ole.
Märkus: Võistlusraja ideaalpikkus on 10%
pikem tegelikust võistlusraja mõõdetud pikkusest.
Võistlusrajal on kuni 20 kontrollpunkti (KP)
ja kuni 10 lisakatset (LK), mis on märgitud
kaardile ringina ning läbitakse etteantud järjekorras.
AKPd, KPd ja LKd asuvad üldiseks liikluseks avatud teel või selle läheduses.
Stardis antakse võistkonnale kaart, kuhu on
peale kantud võistlusrada. Kogu rada tuleb läbida etteantud skeemi järgi.
KPs ja LKs ülesande täitmiseks lisatakse raja
läbimise ideaalajale iga KP kohta 1 minut ja iga

Rae Tehnikaspordi Klubi korraldatud jääraja treeningsõidupäev Lagedil.

LK kohta 3 minutit – nn vabaaeg.
AKP läbimise aeg arvestatakse summana, mis
võrdub AKPde vahelise lõigu läbimiseks kuluv
ideaalaeg, millele on lisatud AKPde vahelisel
lõigul igas KPs ja LKs ülesande lahendamiseks
antud vabaaeg (vastavalt 1 või 3 minutit).
VII. Rajadokumendid
Stardis antakse võistkonnale peale kaardi
(kaartide), millele on märgitud võistlusrada, kontrollkaart koos lisadega, kus on antud
AKPde-vahelised sõidukiirused ning KPde ja
LKde ülesanded.
Ideaalaeg on etteantud kiirusega AKPde-vahelise distantsi läbimiseks kuluv aeg. Ideaalaega arvestatakse minuti täpsusega – alanud
minut loetakse eelmiseks minutiks (nt kui
kontrollpunkti jõudmise aeg oli 13:12.35 või
13:12.59, siis kontrollpunkti jõudmise ajaks
loetakse 13:12).
Ideaalaeg arvestatakse selliselt, et ajakontrollpunktide vaheliste lõikude keskmine sõidukiirus ei ületaks:
asulates (liiklusmärkidega 571 ja 572 tähistatud ala) – 25 km/h;
väljaspool asulaid – 45 km/h.
VIII. Võistlusraja läbimine
Võistlusraja läbimisel tuleb täita liikluseeskirja nõudeid. Iga fikseeritud liikluseeskirja
nõuete rikkumine annab 60 punkti.
Starti kuni 10 minutit hilinenud võistkonna
stardiajaks loetakse stardiprotokollis märgitud
aeg. Suurema hilinemise korral võistkonda
võistlusrajale ei lubata.
KPs saadud ülesande lahendamisel iga vale
või vastamata vastus (vastused vormistatakse
kirjalikult kontrollkaardi lisa vastavas lahtris)
annab 1 karistusminuti.
Võistlusraja läbimisel ideaalajast koos vabaajaga ettesõitmine või hilinemine – iga varem
või hiljem AKPsse jõutud minut annab 10 karistusminutit. Aega arvestatakse täisminutites,
s.o sekundeid ei arvestata. Aeg märgitakse kohtuniku poolt AKPs kohtunikule kaardi ulatamise momendil. Auto peatumisel AKP lähedal
(nähtavuspiirkonnas) märgitakse peatumise aeg
kohtunike poolt AKP läbimise ajaks.
AKPsse või võistlusrajal summaarsel hilinemisel üle 30 minuti võistkonnale tulemust ei
arvestata.

LK läbimise ajaks arvestatakse LKs raja
läbimise või ülesande täitmise aega koos raja
läbimisel või ülesande täitmisel saadud karistusajaga.
IX. Tulemuste arvestamine
Paremusjärjestust peetakse neljas grupis:
üldparemusjärjestus, kus arvestatakse kõikide võistkondade tulemused;
paremusjärjestus, kus vähemalt üks võistkonna liikmetest on Rae valla elanik (de jure);
noorvõistlejaga (kaassõitja vanus on alla 16
aasta) võistkondade paremusjärjestus;
ainult naisvõistlejatest koosnevate võistkondade paremusjärjestus.
Paremusjärjestus määratakse võistlusraja läbimisele saadud karistusminutite ja LKde läbimise aegade väiksema summa järgi. Võrdsuse
korral määrab paremuse ühes LKs, mis teatatakse võistkondadele enne starti, saavutatud
tulemus.
X. Tulemuste avaldamine
Kõik võistlustulemused avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil.
XI. Autasustamine
Võistlusel kõigis gruppides I – II – III kohale tulnud võistkondi ja võistkondade liikmeid
autasustatakse Rae Vallavalitsuse ja Rae Tehnikaspordi Klubi poolt väljapandud diplomite ja
meenetega.
XII. Protestid
Võistlustulemuse kohta protestiaeg on 20
minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist
ametlikul teadetetahvlil.
Protest esitatakse peakohtunikule ja see
esitatakse koos protestimaksuga summas 500
krooni;
protesti rahuldamisel protestimaks tagastatakse protesti esitanud võistkonnale;
protesti mitterahuldamisel protestimaksu ei
tagastata.
XII. Vastutus
Võistluse korraldaja ei vastuta võistlusauto
juhi sõiduvigade ja juhi liikluseeskirja nõuete
rikkumise eest võistluste ajal.
Võistluse ajal võistlusautoga juhtunud või
võistlusauto juhi poolt põhjustatud liiklusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi puhul ning juhtumiga tekkinud tagajärgede eest kannab vastutust
võistlusauto juht vastavalt kehtivale korrale.
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RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 04
Jüri, 9. veebruar 2010

Jüri, 9. veebruar 2010

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine Rae valla koolides 2010. eelarveaastaks

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 441 lõigetest
2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330
“Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” § 3
lõikest 1, Rae Vallavalitsus määrab:
Kinnitada 2010. eelarveaastaks valla üldhariduskoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta
alljärgnevalt:

Jüri Gümnaasium
Lagedi Põhikool
Vaida Põhikool
Peetri Lasteaed-Põhikool

märts 2010

Õpilaskoha
aastakulu
18 684 kr
44 352 kr
38 052 kr
41 760

1 kuu kulu
1 557 kr
3 696 kr
3 171 kr
3 480

RAE
sõnumid

Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2010.
Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla
veebilehel ja elektroonilises Riigi Teatajas.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae
Vallavalitsuses.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 05
Jüri, 09. veebruar 2010 nr 05

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

RAE
sõnumid

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30
lõike 1 punktist 2 ja Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004
määrusest nr 27 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise
kord“, Rae Vallavolikogu 11. oktoobri 2005 määrusest nr 80
“Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004 määruse nr 27 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ muutmine“, Rae Vallavalitsus määrab:
Muuta Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2005 määrusega nr
32 kinnitatud koolieelsete eralasteasutuste toetamise rakenduskorra punkti 4 sõnastust alljärgnevalt:
„4. Toetuse suuruseks on Rae valla munitsipaallasteaedade
keskmine kohamaksu suurus kuus“.
Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 10. märtsi 2009
määrus nr 12 „Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2005 määruse
nr 32 “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise rakenduskord”
muutmine“.
Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.
veebruarist 2010.
Avalikustada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes
Rae Sõnumid.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär

Rae valla munitsipaallasteaedade keskmise kohamaksumuse kehtestamine

Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6
lõikest 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikest 7 ning
kultuuri- ja haridusameti ettepanekust, Rae Vallavalitsus annab
määruse:
kehtestada alates 01. jaanuarist 2010 Rae valla munitsipaallasteaedade keskmiseks kohamaksumuse suuruseks 3 162
krooni kuus.
Avalikustada käesolev määrus Rae vallavalitsuses, valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teatajas.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 06
Jüri, 23. veebruar 2010 nr 06

Hooldusteenuse maksumuse kehtestamine Rae Hooldekodus 2010. eelarveaastaks

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30
lõikest 3 ja Rae Vallavolikogu 09.02. 2010 määrusega nr 8 kinnitatud Rae valla 2010.a. eelarvest, Rae Vallavalitsus määrab:
§ 1. Kinnitada 2010. eelarveaastaks Rae Hooldekodu hooldusteenuse arvestuslik maksumus hoolealuse kohta vastavalt
tema tervislikule seisundile alljärgnevalt:
lamav hoolealune (täishooldus) 12 700.- kr kuus;
hoolealune täiendavate meditsiinikuludega 12 000.- kr kuus;
hoolealune täiendavate meditsiinikuludeta 11 600.- kr kuus.
§ 2. Määrust rakendatakse alates 01.01.2010.
§ 3. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla
veebilehel ja elektroonilises Riigi Teatajas.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist
Rae Vallavalitsuses.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 07
Jüri, 23. veebruar 2010

Rae Hooldekodu toidupäeva maksumuse kinnitamine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30
lõikest 3 ja Rae Vallavolikogu 09.02. 2010 määrusega nr 8 kinnitatud Rae valla 2010.a. eelarvest, Rae Vallavalitsus määrab:
§ 1. Kinnitada alates 01. märtsist 2010 Rae Hooldekodu toidupäeva maksumuseks ühe isiku kohta 30 krooni, sellest hommikusöögi maksumus 9 krooni, lõuna maksumus 12 krooni ja
õhtusöögi maksumus 9 krooni.
§ 2. Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes
Rae Sõnumid.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist
Rae Vallavalitsuses.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär

VALLAVALITSUS

märts 2010
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järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

RAE VALLAVALITSUS
teatab
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Soodevahe küla Tammiku 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 02. veebruari 2010 korraldusega
nr 78 eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarvet äri- ja tootmismaaks, tagada krundile juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine
ning hoonestus- ja ehitustingimuste seadmine.

Soodevahe küla Voldi tee piirkonna detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 12.01.2010 otsusega nr 38,
mille eesmärk on muuta Varivere tee 1 kinnistu detailplaneeringut 35 m kõrguse robotiseeritud moodullao kompleksi ehitamiseks moodustatavale 5,8 ha suurusele äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega krundile. Tallinna ringtee ja Varivere tee äärde on
planeeritud lisaks üks äri- ja tootmismaa krunt, mida vajadusel
võõrandatakse Tallinna ringtee laienduse tarvis või liidetakse
moodustatava põhikrundiga.

Peetri küla Reti tee 13 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 09. veebruari 2010 korraldusega
nr 88 eesmärgiga muuta Allika kinnistute piirkonna detailplaneeringut Reti tee 13 ehitusõiguse osas: suurendada krundi ehitusala
ja ehitusalust pindala ning täpsustada arhitektuurseid nõudeid.

Jüri aleviku Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kinnistute ja
lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27.jaanuari 2010 korraldusega
nr 40 eesmärgiga muuta Rae Vallavolikogu 25. veebruari 2003
otsusega nr 54 kehtestatud Jüri aleviku keskuse ja tehnopargi
detailplaneeringut Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kruntide
osas moodustades ühe äri- ja tootmismaa krundi.

Soodevahe küla Laaneaia kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 09. veebruari 2010 otsusega nr 87
eesmärgiga jagada kinnistu äri- ja tootmismaa kruntideks, tagada
moodustatavatele kruntidele juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine ning hoonestus- ja ehitustingimuste seadmine.

Lagedi aleviku Jõe 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 16. veebruari 2010 korraldusega nr 114 eesmärgiga jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata uued ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.

Kinnitatud eelarve seab suunad ette
Veebruarikuus kinnitas volikogu oma istungil 2010. a. eelarve. Rae valla eelarve kinnitamisele eelnes pingeline arutelu periood ning
vastuvõetud eelarvet võib nimetada konservatiivseks.
Eelarve koostamisel on arvestatud Rae valla ajakohastatud arengukavaga aastani 2015.
Eelarve koostamisel on jälgitud põhimõtet, et
tegevuskulud ei ületaks tulusid.
• tulud summas 194 763 487 krooni
• kulud summas 220 015 157 krooni sealhulgas
• tegevuskulude eelarve summas
172 155 625 krooni
• investeeringute eelarve summas
47 859 532 krooni
• finantseerimistehingud summas
25 251 670 krooni
• kohustuslik kassatagavara summas
4 000 000 krooni
Erinevalt eelmistest aastatest on 2010. aastal valla põhiline tuluallikas – üksikisiku tulumaksu osa – vähenenud. Meid aitab suuremast
löögist jätkuv maksumaksjate lisandumine.
Elanike juurdekasv on siiani pidev ning selles
osas pole kriisist johtuvat tagasilööki näha. Samas ka sündivus jätkub kõrgel tasemel ja see
paneb meie eelarvele lisakoormuse, sest seadusega nõutavat lasteaiakohtade tagamist on
sellise sündivuse ja majanduskriisi olukorras
väga raske täita.
Kindlasti suurendab koormust vallaeelarvele
ka lisanduvate avalike teede ja tänavate (koos
tänavavalgustuse ja sadeveekanalisatsiooniga)
hoolduskulu.
Üksikisiku tulumaksu summa prognoosimisel on olulisel määral arvestatud viimastel kuudel kujunenud majanduslikku olukorda vabariigis. Ka Rae vallale laekuva tulumaksu maksjate
arv on langustrendis. On võetud arvesse:

• viimaste kuude maksumaksjate keskmist
arvu ja nendelt laekunud tulu
• elanike arvu kasvu (aasta alguseks 12 041
inimest), kasv ~ 9%
• nende hulgas maksumaksjate osakaalu,
2009. a keskmine – 45,7%
• tööhõive jätkuvat kahanemist
• arvestades elanikkonna kasvu vallas ja tööhõive kahanemist prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2010. aastal 43,3%
2010. a teede rekonstrueerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks planeeritakse 28 644 140
krooni (99,7%) ja olulisemad projektid on:
• Peetri külas Peetri ja Heki teede renoveerimine
• Assaku-Veski-Karja tee sõidutee renoveerimine
• Projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” raames Assaku-Veski-Karja
tee kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimine, ehitamine (14 544 140 krooni, projekti toetus 12 310 600 krooni)
• Valla teede tolmuvabakatte alla viimine
(1 000 000)
• Laste tänava ja Kasemäe tänava ühendustee ehitamine.
Eelarves on planeeritud perede ja laste sotsiaalseks kaitseks alljärgnevad summad:
• sünnitoetus 5 000.-,
• ranitsatoetus 1 000.-,
Alates septembrist 2010 on kavandatud hakata maksma koduse mudilase toetuseid vastavalt kehtestatavale korrale 2 000 krooni ühe
lapse kohta. 2010. a neljaks kuuks on selleks
meetmeks kavandatud 1 984 000 krooni.
Veigo Gutmann
vallavanem

Majandustegevuse register
ootab ettevõtjaid kuni
15. aprillini registreeringu
õigsust kinnitama
Kõik ettevõtjad, kes tegutsevad Rae
valla territooriumil ning kellel on vormistatud registreering majandustegevuse registris ( MTR) peavad igal aastal
enne 15. aprilli täitma registreeringu
õigsuse kinnitamise taotluse vormi ja
esitama selle vallavalitsusele. Ettevõtjal on võimalus esitada taotlus X-tee
ettevõtjaportaali (äriregistris registreeritud ettevõtja) või kodanikuportaali
(füüsiline isik) kaudu.
Vallavalitsusele saab esitada taotlused kaubanduse valdkonnas (jae- ja
hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine, majutusteenus).
Juhul kui ettevõtja jätab registreeringu õigsuse 15. aprilliks kinnitamata
register 1. maist 2010 peatab ning 1.
novembrist 2010 automaatselt kustutab
registreeringud ning see ettevõte ei tohi
edasi tegutseda.
Registreeringuandmed, taotluste vormid ning tegutsemisjuhendid on avaldatud majandustegevuse registri veebilehel: http://mtr.mkm.ee. Küsimuste
tekkimise korral palun pöörduda vallavalitsuse registripidaja poole telefonil
605 6756.
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Rae valla ajalookonverents
18. veebruaril toimus Rae kultuurikeskuses Rae valla ajalookonverents. Konverents,
mis sai alguse üheksa aastat tagasi Ardo
Niinre eestvedamisel, oli eelkõige suunatud
9.–12. klasside õpilastele.
Tänavu oli kõigil osalejatel võimalik
kuulda-näha nelja huvitatavat ettekannet.
Jüri gümnaasiumi õpilane Liis Lepik andis
ülevaate Rae valla aukodaniku Alfred Põldmäe elust. Liisi uurimistöö oli väga põhjalik
ja ettekanne nauditav. Ka järgmine esineja
oli pärit koolist, kuid sedakorda Lagedilt ja
õpetaja. Lagedi koolist aastail 1964-1990,
mil direktoriks oli Sven-Allan Sagris, kõneles kooli ajalooõpetaja Hilje Saag. Kellele teema rohkem huvi pakub, saab sellest
lugeda Lagedi põhikooli 2010. aasta almanahhist.
Konverentsi külalislektoriteks olid ajaloodoktor Ivar Leimus ja arheoloog Mauri
Kiudsoo. Mõlemad lektorid rääkisid, tundub, et aegade jooksul inimeste jaoks möödapääsmatust teemast, milleks on raha. Ivar
Leimus alustas oma ettekannet Eesti raha
sünniloost tõdemusega, et meie Eesti raha
on varsti ajalugu. Mauri Kiudsoo kõneles
maailma ainulaadsest viikingiaegsest hõbeaardest, mis avastati Rae vallas Salu külas
Ubina maadel. Lisaks arheoloogidele pakkus leid huvi ka aardeküttidele, mistõttu
varastati suur osa leiust. Konverentsi kuulajatele panid ajaloolased südamele mitte lõh-

Lagedi kooli ajalooõpetaja Hilje Saag.

Jüri gümnaasiumi õpilane Liis Lepik.

kuda ega omandada leitud aardeid ja mälestisi, leiutasu on alati mitu korda suurem kui
varastatud asjade müügist saadav tulu ning
pahateoga kaasnev kahju on meie kultuurile
korvamatu. Ettekanded raha kujunemisloost
ning aardeleidudest olid niivõrd huvitavad ja
haaravad, et kell tundus liikuvat konverentsi
lõpu poole lausa ülekohtuselt kiiresti. Jutud
arheoloogide põnevast ja lausa ohtlikust
tööst jätkusid huvilistega peale konverentsi

veel tükk aega.
Usutavasti said konverentsil osalejad teada enda jaoks palju huvitavat ja põnevat, mis
aitab meil paremini mõista ajalugu, maailma
ja iseennast.
Saalis olid kuulajatena 9.–12. klasside
õpilased, õpetajad ja teised ajaloohuvilised.
Kristi Aru
Kultuuri- ja haridusameti spetsialist

Jüri gümnaasium võitis vilistlasi teateujumises teist korda
Kui enamik eestlasi tähistas vabariigi
aastapäeva valmistudes teleka ees õhtuse
kleidiparaadi vaatamiseks, siis kogunes Jüri
spordikeskusesse hoopis ligi kuuskümmend
spordisõpra võtma osa ujumisvõistlusest.
Mõõtu võtsid teateujumises Jüri gümnaasiumi vilistlased ja tänane koolipere, pannud
välja koguni kakskümmend üheksa vahetust
– täpselt niipalju on täitunud koolil aastaid.
Sel aastal kolmandat korda toimunud
võistlusel oli algus üsna dramaatiline. Peale kooli ühe noorema, tulevikutähe Robin
Aloe avavahetust ja üheksat järgmist ujujat
oli Jüri gümnaasium jäänud maha peaaegu
kaks basseinipikkust. See tekitas pealtvaatajate hulgas tõsist hämmeldust, sest eelmisel aastal võideti vilistlasi ju ülekaalukalt.
Aga siiski, peale järgnevate vahetuste vanemate ujujate etteasteid jõudsid Jüri koolipere võistlejad kindlalt vilistlastele järele
ning läksid võistlust juhtima. Võistluse lõpuks oli aga gümnaasiumi tiim rebinud end
ette ligi 100 meetriga.
Nüüdseks on siis seis 2:1 kooli kasuks,
kusjuures selle aasta ajad olid 17.18 ja
18.27. Kolm tublimat ujujat kummastki
tiimist olid: Martin Siller 9.b 27,63; Henri-Mario Hallik 9.b 29,78; Tahvo Riso 7.r
31,2, vilistlastest Margus Riistop 31,59; Jürgen Pukk 32,0; Sander Nelis 32,9.
Kiiremad naised olid Õnne Liisa Kunman
5.c 34,84; Kelin Pihlakas 7.r 38,51; Re-

Võistkonna pesamuna Robin Aloe alustamas aastapäeva teateujumise avaetappi
vilistlaste vastu. Foto: Anne Kloren.

gina Selart 6.a 38,76 ja vilistlastest Maris
Roos39,16, Merilyn Laid 39,5 ja Kristiina
Paist 43,12.

Ujumisvõistlusele järgnes bankett ja autasustamine ja loosimine.
Urmas Põldre
Spordijuht, Jüri gümnaasium
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Kaerajaanist, Eesti Vabariigist ja muustki ehk
kuidas me Jüri gümnaasiumis aktust pidasime

3. aastat tegutsev ning aina laienev puhkpilliorkester. Foto: Peeter Böckler.

Pole võib-olla alati kõige põnevam lugeda juhtunust nädalaid hiljem, mil aeg läinud ja toonud kaasa juba uusi sündmusi. Kuna aga
teemaks on n-ö eesti asi ühe kohaliku kooli tegemiste kaudu, sobib
sel peatuda vahest mis tahes ajal.
Aga teema juurde, milleks on Eesti Vabariigi 92. aastapäeva tähistamine Jüri gümnaasiumis. See on küll traditsiooniline ettevõtmine
nagu enamikus koolides, kuid möödus meil sel aastal veidi teisiti.
Nimelt, eelmisel aastal käis kirjanik ja kirjastaja Hans Luik seenior
välja idee viia ilmselt eesti tuntuim rahvatants kaerajaan aastal 2011
Euroopasse. „Kui soomlased on hakkama saanud jenka maailma
viimisega, siis miks peaksime meie oma kaerajaaniga jänni jääma,”
arutles 82-aastane vanahärra. „Kaerajaanist võib saada Eesti Nokia“,
leiab Eesti Päevalehe ajakirjanik Rein Sikk.
Haarasime siis meiegi selliste mõtteavalduste taustal sellest ideest
kinni ja võtsime plaani seda kõigile teada-tuntud tantsu vabariigi
aastapäeva aktustel tantsima hakata. Korraks hinge tulnud kahtluseuss, kas kõik õpilased, eriti selles kõige n-ö õrnemas eas, põhikooli klassides, ikka kaasa tulevad, sai kohe ka minema aetud. On ju
tantsuõpetaja Linda Pihu juhendamise all juba mitmeid tantsupidusid
tantsinud terve Kalevi staadionitäis rahvast, miks siis nüüd mitte terve koolipere aulas!?
Ja tantsisimegi, lihtsalt – oma koha peal, ilma partneri ja keerulise selgitusteta, n-ö konverentsivariandis. Ning elevust juba jätkus!
Julgeks nüüd arvata, et kui Jüri gümnaasiumi mistahes õpilasel (kes
ikka sel päeval koolis oli) oleks vaja ruttu mõnele välismaalasele
oma riigist midagi iseloomulikku välja tuua, sobiks tal selleks kindlasti üks kaerajaan ette näidata ja ka selgeks õpetada.
Peale kaerajaani ühistantsimise toimus aktustel ikka üht-teist veel.
Nüüdseks juba mitu aastat on vabariigi aastapäevaga samal ajal tähistatud gaidide organisatsiooni traditsioonilist üritust – heade mõtete päeva (22. veebr). Jüri gaidide algatatud kombe kohaselt kinkisid
klassid seekordki kooli õpikukogule raamatuid ja helisalvestisi.
Ja veel. Arutelust kooli ajalooõpetajate Brita Pilli ja Robert Ossipoviga, millisele teemale sel aastal rohkem keskenduda ning kes
esinema kutsuda, koorus välja teema „Eesti iseseisvuse jätkusuutlikkus“. Ning kõnelema oli nõus tulema suursaadik, ajaloolane, poliitikavaatleja ning rahvusvaheliste suhete asjatundja Mart Helme.
Loodetavasti said õpilased (alates 7. klassidest) emotsionaalsest
ning samas lihtsast sõnavõtust palju mõtteainet. Ei jõua siinkohal
ära nimetada kõiki kõlama jäänud pidepunkte, kuid tooks hr Helme
kõnest välja hoopiski mõttetera president Merilt: „Eesti iseseisvus
ei ole midagi, mis on iseenesestmõistetav ja meile igaveseks ajaks

Nii pandigi kõik tantsima... Foto: Jüri Gümnaasiumi infojuht
Jana Ratasepp

garanteeritud! Iseseisvus on asi, mille eest tuleb iga päev, iga tund,
iga inimese tasandil võidelda!“. Tasub nii nooremal põlvkonnal kui
ka meil kõigil selle peale mõelda.
Esinesid ka aktustel kolmandat õppeaastat tegutsev ning aina laienev puhkpilliorkester ning trummitüdrukud, juhendaja Kuuno Kasak; esimest aastat tegutsev poistekoor, juhendaja Inga Leesment;
kooli algusaegadest peale koos käinud lastekoor, juhendaja Hairi
Laurand ning samuti tõid Rutt Ridbecki juhendamisel värskeid tuuli nii väikeste poiste kui ka noormeeste ansambel. Algklasside aktustel esinesid peamiselt 2. klasside õpilased, lapsepäraselt armsas
kodumaa sünnipäeva meeleolus (klassijuhatajate Margit Rohusaare,
Margarita Saare, Aili Leukmanni ning Anli Vahesalu juhendamisel).
Ka said õpilased kuulda seitsmendike mõtteid teemal „Minu Eesti“,
õpetajaks Anne Erbsen. Ja loomulikult tervitas kooliperet kõigil viiel
aktusel direktor Maria Tiro ning rõhutas, et riik on meie kõigi nägu,
on see, kes oleme me ise.
Lõpetuseks. Oleks tore, kui pikaajalised traditsioonid koolis (üheks
neist siis vabariigi aastapäeva tähistamine) ei jätku lihtsalt sellepärast, et nii on alati olnud, vaid leiduks ikka mõni uus ja omamoodi
läbiminev joon, mis oleks õpilastele põnev ning ka meeldejääv. Seda
me siis siin koolis isekeskis ja jõudumööda järgida ka püüame.
Kaidi Laidvee
Jüri Gümnaasiumi huvijuht
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Endastmõistetavate
tõdede kordamisest
Tähistasime pidulikult Eesti Vabariigi 92.
aastapäeva. Selle juurde kuuluvad hümn,
lipp, paraad ja sümboolikast saadetud pidulikkus. Kuidas saakski teisiti? Nii on ikka
olnud. Kas endastmõistetavaid tõdesid peab
kordama? Nii küsis kord president Lennart
Meri ja vastas ise: “Jah, just endastmõistetavad tõed vajavadki kõige rohkem ülekordamist.”
Vanades kultuurides on kesksel kohal riitused, millega kogukonnale kõige olulisem
ikka ja jälle üle korratakse. Tegemist on lepinguga, millele uued sugupõlved peavad
omalt poolt alla kirjutama, sest nad pole
selle sõlmimise juures saanud seista. Ka vanemad peavad ikka ja jälle oma sidet selle
lepinguga uuendama, sest inimene muutub
kiiresti. Pulmapäeval oleme kahtlemata
siirad, kui tõotame oma tulevast abikaasat
viiskümmend aastat muutumatult armastada. Samas muudab selle lubaduse tühiseks
tõsiasi, et keegi meist ei tea, millised me ise
oleme juba viie aasta pärast. Õnneks pole
määrav tunnete suurus tol üleval ja pidulikul
pulmapäeval ega ka sellele eelnev lugu, vaid
abielulepingu kinnitamine, justkui taassõlmimine igas argipäevas. Ei ole see midagi
ainult naiste häda, et aeg-ajalt peab uuesti
kuulda saama, et teine ikka veel armastab.
Ega ole ükski mees nii ratsionaalne, et väita:
kui ma pulmapäeval altari ees ütlesin, et armastan, siis nii on, mehe sõna, milleks seda
korrata – küll ma annan teada, kui midagi
muutub.
Rahvastel, mida lääne kultuur on harjunud
vahel ka primitiivsemateks pidama, näiteks
mõnedel indiaani suguharudel, puudub keeles võimalus rääkida lepingu lõpetamisest
või murdmisest. Selleks pole olemas verbi.
Lepingut saab sõlmida, seda peab kinnitama
ja enda järeltulijate jaoks tähtsaks kordama,
kuid sellest ei saa välja astuda. Võib-olla
just siin ongi indikaator moodsa maailma
häda mõistmiseks, et meie lepingud on tähtajalised ning neid sõlmides jätame endale
hulgaliselt võimalusi suhte ühepoolseks lõpetamiseks.
Suhe Eesti Vabariiki on mõistetav sarnase lepingulise vahekorrana. Esiteks on selle
sõlmimiseks olnud olemas kollektiivne tahe,
mis Vabadussõja kulgedes kasvas vähemuse
entusiasmist kogu rahva enamust siduvaks
ühiseks lepingupooleks. Teiseks, lepingu
sõlmimise juurde igiaegadest kuulunud ohver on meil samuti olemas. Vanades riitustes
oli selleks tavaliselt sobiv loom, kes rituaalselt altarile toodi. Vabadussõjas, maailmasõdades ja hilisemates repressioonides vaba-

duse eest elu andnud inimeste üldarv pole
määrav, vaid tõsiasi, et Eesti vabaduse eest
antud ohver on isiklikult olemas igas perekonnas. Just seepärast on kogu maad katvad
vabariigi pidupäevaüritused sageli seotud
paljude mälestussammastega. Kolmandaks,
meie riigitunnetus püsib suuresti arusaamal,
et riigi ja rahva suhe ei saa meie kujutlustes
iialgi lõppeda, see ei ole tähtajaline leping.
Iseasi, kas mõnigi rahva tütardest ja poegadest pole enda poolt lepingusse lisanud
sätteid, mille puhul tema arvates ei ole riik
olnud oma kohustuste kõrgusel. Kuid teame
hästi, et riik ei lakanud olemast okupatsiooniaastatel ja kestab edasi ka pärast praegu
kogetavalt raskeid aastaid. Võimuvahetus
riigi või valla tasandil on selles lepingus ainult pinnavirvenduseks. Ka meie isiklikud
tragöödiad ja õnnehetked ning põlvkondade vahetused ei muuda põhitõdesid. Pigem
saame tõusude ja languste paratamatuses
tuge teadmisest, et on väärtused, mis jäävad.
On, mille juurde tagasi pöörduda ka siis, kui
meil on olnud aegu, mil meie isiklik lipp
pole väga kõrgel seisnud.
Tõsi, lepingu kinnitamine oma riigi ja
rahvaga on pisut religioosne tegevus. Aga
ega ka riik ise, mille moodustame meie kõik
koos, pole absoluutselt ratsionaalne nähtus.
Vastasel korral piirduks meie suhe temaga
üldjuhul tuludeklaratsiooni esitamisega.
Aga riiklikult edendatav patriotism, uhkusetunne oma riigi ja selle alusväärtuste pärast
ning soov kõike seda kaitsta ja hoida ei rajane ainult ratsionaalsele mõtlemisele. Riiklike tseremooniate puhul on tegemist teatud
mõttes ilmaliku aseusundiga ja iga indiviidi
regulaarne panus selle suhte uuendamiseks
on asendamatult vajalik rituaal. Olgu selleks
siis lipu heiskamine oma kodumajale või
ühishingamine laulupeol.
Armsad kaasmaalased, meile ei anta teist
Eestit, me ei saa endale teist riiki, kuid meil
on tänase Eesti riigiga võimas leping, mille
kehtivuse jõus ei ole vaja kahelda. Meil polegi kahte valikut, rahvana ja riigina jääme
ellu siis, kui heas ja halvas, õnnes ja õnnetuses Eestile truudust vanduda ja seda ka piisavalt sageli väljendada.
Hoiame lippu kõrgel, laulame hümni ja
väljendame häbenemata oma uhkust ja rõõmu Eesti iseolemise valu ja ilu pärast. Kõneleme sellest oma lastele, sest endastmõistetavad tõed vajavad kordamist.
Tanel Ots
Ida-Harju praost
Kaitseliidu Harju maleva kaplan
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Taaramäe lasteaia sünnipäeva
pidu koos Otiga
Küünlakuu esimesel päeval tähistas oma
21. sünnipäeva Rae vallas Jüris asuv Taaramäe lasteaed. Lasteaedu on Jüris tervelt
kolm, Taaramäe on vanuselt auväärsel teisel
kohal. Seal tegutseb praegu kümme rühma,
kus lapsi on kokku pea paarsada. Eelmiseks,
juubelisünnipäevaks valminud juurdeehitatud majaosas toimunud pidulikul üritusel ütles avasõnad juhataja Tuulike Seljamaa, kes
on olnud selles ametis algusaastast alates.
Peosaal oli kaunistatud rohkete lopsakate
jõulutähtedega, mis olid pärit Hansaplanti
AS-ist. Avakõnes tänas juhataja kõiki nooremaid ja vanemaid lasteaia lapsi, personali,
külalisi. Pidu sai hoo sisse ühiselt esitatud
Lasteaia sünnipäeva lauluga. Peole oli külla
kutsutud lasteaia vilistlane, Eesti superstaar
Ott Lepland, kes ise end süntesaatoril saates
kandis ette superfinaali võidulaulu „I will
talk and Hollywood will listen“. Lapsed oli
elevil ja kohe pärast avalaulu anti neile võimalus esitada küsimusi superstaarile. Lapsi
huvitasid Otiga seotud erinevad teemad.
Põnevamad küsimused-vastused:
Kuidas sul nii võimas hääl on? Kust sa
said nii kõva hääle? – Olen palju laulmist
harjutanud, aga kõva hääl on ka mu emal
– teie muusikaõpetajal Küllil.
Kui vana sa, Ott, oled? – Hmm, teist ikka
palju vanem (Ott on aasta vanem kui pidu
pidanud lasteaed). Lapsed teatasid seepeale
rõõmsalt, et nende vanemad on küll palju
rohkem vanad, nii umbes 36.
Mis su vanaema nimi on? – Vanaema nimi
on Memm.
Superstaari saade oli niiiii pikk, kas sa ära
ei väsinud? – Tegelikult väsisin ikka, sest
harjutama ja laulma pidin väga palju, aga
põnev ja tore aeg oli!
Kui laste küsimused otsa said, esitas superstaar laulu „Hüvasti, kollane koer!“. Hääl
oli tuntud headuses ja nii võimas, et ka kõige
väiksemad rüblikud kuulasid hardas vaikuses seda kaunist ballaadi. Seejärel said sõna
need lasteaia töötajad, kes töötasid lasteaias
juba siis, kui Sireli rühmas käis tulevane
superstaar. Kõik nad meenutasid eredamaid
seiku, mis seotud tollal väikese Otiga. Õpetaja Kadri mäletas, et kohtus Otiga, kui too
oli vaid 2 aastat vana, väike heledapäine
poiss, kes armastas palju süles istuda. Meeles oli, kuidas Otile olid kõikvõimalikud
esemed, nagu näiteks tühi limonaadipudel,
sobivad mikrofoniks ja viisi veeretas see
väikene mees enamiku ajast. Samuti mäletas
Kadri seda, et Ott armastas väga lund süüa ja
avaldas head meelt, et rohke lume maitsmine ei ole häälele kuidagi kahjuks tulnud. Tal
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Lamba-rock koos lastega.

oli siiralt hea meel, et väikesest poisist on
kasvanud suur mees, kes teeb seda, mis talle
ja paljudele teistele meeldib.
Juhatajal oli meeles seik, kui ta kohtus juba
koolis käiva Otiga. Ott oli väga solvunud, kui
ise pisaratega võideldes teatas, et see pagana
Rutt Ridbeck (tema muusikaõpetaja koolis,
Rae valla tuntud ja tunnustatud muusikainimene) pani mulle laulmises kahe!
Üks Oti endistest kasvatajatest rääkis, et
Ott tahtis tõesti kogu aeg laulda. Ta oli leidnud oma lapse vanast märkmikust Oti poolt
kirjutatud sissekande, kus too ütles selgelt,
et tahab elu aeg laulda!
Lasteaeda sünnipäeva puhul tervitama
tulnud endine Oti lasteaiaõpetaja Eda Murd
(praegune Õie lasteaia juhataja) meenutas,
et Ott ei lasknud ennast kasvatada, oli suhteliselt isepäine poiss ja tahtis ise kasvada.
Üheksateist aastat Taaramäel töötanud Eda
Murd kinkis lasteaia kõikidele rühmadele
sirelilillad hüatsindid.
Kahtlemata on Ott Lepland praegu kõige
kuulsam Taaramäe lasteaia vilistlane, kuid
kõikidel tänastel mudilastel on võimalus
Otist kuulsamaks saada.
Meenutused kuulatud, esitasid lasteaia lauluringi lapsed õpetaja Külli ehk Oti ema juhendamisel laulud “Meremees” ja “Mutt”, viimane pärit “Pöial-Liisi” etendusest. Oti poolt
lapsepõlves hitiks lauldud “Lambarock” pani
kaasa elama kõik kohalolnud ja superstaar
rokkis täiel rinnal koos mudilastega.

Superstaar jagab autogramme.

Enne peo lõppu tänas lasteaia juhataja
koos õppealajuhataja Kristiina Saarikuga
endist vilistlast ja tema ema, andes mõlemale üle kaunid valged jõulutähed.
Peo lõpus oli kõikidel peolistel võimalus
küsida oma suure iidoli autogramme ja koos
temaga pilte teha. Paljudel autogrammiküttidel olid peole kaasa võetud endavalmista-

tud Oti pildiga plakatid ja kaardikesed, kuhu
tähtis külaline meelsasti autogramme jagas.
Krista Laasi
Pikema intervjuu Ott Leplandiga avaldame aprillikuu Rae Sõnumites.
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Tiigriaasta, sõbrapäev, vastlatrall,
perepäev
Pühapäev, 14. veebruar oli üks tähtis päev,
kus tähistati mitut kokkulangevat sündmust
korraga. Teatavasti algas Hiina kalendri
järgi valge metalltiigri aasta, oli sõbrapäev
ja kahe päeva pärast vastlapäev. Jüri spordikeskuse ees peeti perepäeva – vastlatralli
kostümeeritud karu- ja lehmaonu juhtimisel.
Peale vastlaliu laskmise oli lastele organiseeritud palju muudki. Esinesid tantsuklubi
Royal lapsed Eve Aunvere juhendamisel.
Teha sai saani- ja ponisõitu. Müüdi suhkruvatti, vastlakukleid ja muudki. Käidi turnimas kõrvalolevas lumelinnas.
Lapselast saatev vanaema Tiiu Võsu
Foto: Tiiu Võsu.

Lõunakülade vastlapäev

Maarjamäe lossis minevikku
meenutamas
Veebruar on Eesti Vabariigi sünnipäevakuu ja seega ajaloo seisukohalt
tähtsaim kuu. Nagu memme-taadi klubi rahval tavaks saanud, korraldati ka
seekord temaatiline väljasõit Maarjamäe ajaloomuuseumisse. 10. veebruari
pärastlõunal viis tellitud buss meid kohale. Suure lossi kohta on ekspositsiooni ruumid üllatavalt väikesed ja seetõttu liikusime kahe giidi saatel kahes
rühmas.Nostalgiat pakkus 90-ndate aastate eriekspositsioon. Kuigi näiliselt
lähiminevik, oli seal mõndagi huvitavat, mis juba ununema hakanud. Ajapuudusel ei jõudnud enamik eriväljapanekut „Kihnu pulm” vaadata. Maarjamäe lossi ruumidest oli huvitavaim suur saal oma originaalplaatidest suure
ahju, uuendatud mosaiikpõranda ja Evald Okase tervet seina katva nõukogudetemaatilise pannooga.

Võidukas Aruvalla küla esindus.

Meie, lõunapoolsemad külad, oleme valla keskusest
võrdlemisi kaugel, nii korraldasime omakandi rahvale
vastlapäevaürituse kodukohale ligemal. See ettevõtmine saigi teoks 13. veebruaril Vaidasoo külas Uue-Kadaka
talu maadel. Vastlapäevast osalejaid oli algse rivistuse ajal
kokku 120 ringis ning rahvast tuli hiljem juurde, nii et päris täpset arvepidamist polegi. Lisaks Vaidasoo, Aruvalla,
Salu, Suursoo ja Urvaste küla rahvale oli külalisi ka teistest küladest, mis tegi seltskonna veel suuremaks. Perenaised olid valmistanud laari hernesuppi,vaarikavarreteed ja
glögi. Et oli vastlapäev, siis sai osta ka vastlakukleid. Ja
mis vastlapäev see ilma liulaskmiseta on - suurest mäest
sõideti alla nii kelkudega, regedega kui ka isevalmistatud
laskumisvahenditega. Et asjal oleks ka väike põnevusmoment juures, sai liugude pikkust ka mõõdetud ja parimatele
diplomid ja väiksed meened jagatud. Oli ka Soome kelguga
paarissõit, kus tuli teineteist kordamööda aja peale lükata,
lisaks sõidutas hr Ado Sepa lapsi lumesaaniga. Ilm oli mõnusalt talvine ja kellel külm hakkas, see sai end lõkke ääres
soojendada. Peale päevast kokkuvõtete tegemist jagatigi
parimatele autasud välja ja kes tahtis, võis veel edasi liugu
lasta. Selle aasta kõige pikema liu lasi reega Aruvalla küla
võistkond. Korraldajad tänavad kõiki kohaletulnuid ja loodavad, et päev meeldis kõigile.
Sulev Aaslaid
Urvaste külavanem.

Üks osavõtjatest, Tiiu Võsu

Foto: Tiiu Võsu.
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Muljeid Lagedi kooli 225. sünnipäeva
pühitsemisest ja arvamusi koolist
27. veebruaril oli Lagedi koolis vilistlaste
kokkutulek. Pühitseti kooli 225. sünnipäeva.
Toimus kontsertaktus. Selle järel tantsiti ansambli Väike Mees saatel kuni kella üheni
öösel. Vaatamiseks oli mitu erinevat näitust.
Müüdi Lagedi kooli äsja ilmunud almanahhi.
Õhtu jooksul vestles õpetaja Mariina
Paesalu peolistega, saamaks infot selle kohta, kuidas osavõtjaile sünnipäevapidu meeldis ja mida arvatakse hetkel Lagedi koolist.
Maris Liiders, Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja kt:
„Kontsert oli südamlik, ilus, lapsed hästi
loomulikud. Väikese kooli kohta laulis koorides palju õpilasi. Paistis, et kõik lapsed
pääsevad lavale, mitte ainult valitud seltskond. Meeldivalt üllatas üheksanda klassi
poiste etlemine. Õpetajad lõid lustlikult kaasa. Esinejad tundusid olevat üks tore pere.
Huvitav on teada, et kooli kauaaegse õppealajuhataja tütar, kes ka on Lagedil põhihariduse omandanud, juhendab siin kunstiringe,
tütretütar aga õpib samas koolis.
Väikesed maakoolid peab alles hoidma,
sest neis jõuavad õpetajad iga õpilaseni,
sotsiaalne kontroll on tugev ja kõigil lastel
võimalus mitmekesiseks huvitegevuseks.
Valdadel on vaja ka kitsais oludes leida raha
väikekoolide ülalpidamiseks. Mõeldagu
rohkem inimestele, mitte ainult sellele, kuidas majanduslikult kasulikum on.“
Sven-Allan Sagris, kooli direktor aastail 1964–1990: „Kontsert näitas huvijuhi
ja muusikaõpetaja head tööd. Kooli ajalugu
anti edasi elavas vormis. Lisaks lastele esinesid Lagedi segakoor ja ansambel Kuldne
Õhtupäike.
Tänase kokkutuleku teeb eriliseks see, et
eakaid vilistlasi on palju, neid 50–60-aastasi, samuti vanu õpetajaid. Nimetasin aktusel
tublisid inimesi, kes on saanud Lagedil põhihariduse. Neid on rohkesti, ei jõua kõiki
üles lugeda.“
Endel Lepik, kooli direktor aastail
1990–1998: „Kontsert oli mitmekülgsem
kui vanasti. Huvitav oli õpilaste bändi, samuti Lagedi segakoori etteaste.
Lagedil võiks põhikool ikka olla küll, aga
selleks on külakogukonnal vaja pidevalt
vaeva näha – rohkem lapsi sünnitada ja need
lapsed Lagedi kooli õppima tuua.“
Agu Ojasoo, kooli direktor aastail
1998–2001: „Hea tunne on, sest kohtasin
paljusid endisi õpilasi, kes rõõmsalt ütlesid:
„Tere, õpetaja!“ Olen kuulnud, et Lagedil
õppinud lapsed saavad järgmistes koolides
kenasti hakkama, sellepärast arvan, et siin
õpetatakse hästi, ollakse nõudlikud. Hiljuti lõpetas üks endine Lagedi kooli õpilane
gümnaasiumi kuldmedaliga, teine hõbemedaliga.“
Rein Karm, vilistlane (1960), kooli hoolekogu esimees: „Väga vahva kontsert oli.

Õpetajatest moodustatud ansambel teenis publikult tormilise aplausi.

Lapsed esinesid hingestatult. Näidend mõjus eriti tuju tõstvalt. Meeldis, et oli palju
näitusi: välja oli pandud endiste ja praeguste
õpilaste kunstitöid, vanu koolitarbeid, ühe
noore kunstniku raamatuillustratsioonid,
fotosid kooli lähemast ja kaugemast minevikust, Lagedi ajaloost ning kodukandi klubi ja
kooli koostööst. Aastapäevapidu näitas taas,
et Lagedi koolis osatakse teha sisukaid üritusi. Viibisin eile ka praegusele õpilasperele
korraldatud aktusel. Seal oli samuti tore.
Hoolekogu esimehena tunnen Lagedi kooli üsna hästi ja tean, et noored, kes õppida
tahavad, omandavad siin hea hariduse. Pean
põhikooli olemasolu Lagedil väga vajalikuks ja usun, et viie aasta pärast tähistame
kooli 230. aastapäeva ning nõnda edasi.“
Aadi Potter, vilistlane (1967), kooli hoolekogu liige: „Kontsert oli hästi lavastatud,
võlus terviklikkusega. Vilistlaspidu oli igati
hea kuni lõpuni välja. Olin meeldivalt üllatunud Vaida kooli direktori Indrek Uuemaa
kiitva hinnangu üle: ta imestas, kuidas Lagedil on nii palju poisse koori laulma saadud.
Indrek Uuemaa ütles, et Lagedi koolil on
olemas oma vaim ja seda kooli tuleb hoida.
Loodan, et Rae vallal leidub ka praegusel raskel ajal raha mitte ainult suure Jüri
gümnaasiumi, vaid ka oma väikeste koolide
ülalpidamiseks. Tahan väga, et Lagedi kool
püsiks ja areneks jõudsalt edasi.“
Kai Lasn, Lagedi alevikuvanem, kooli
hoolekogu liige: „Täna on tore päev. Kuigi
mina pole selles koolis käinud, on mul tunne, nagu oleksin siin ise vanade sõpradega
kohtumas, sest nii hea meeleolu valitseb
kõikjal. Abikaasa ja tütar on küll vilistlased.
Tahaksin, et Lagedil säiliks põhikool, püsiks hariduse järjepidevus.“

Irja Kingsepp, kooli endine ajalooõpetaja: „Tänast kontsertaktust juhtisid kahekesi eakas ning noor vilistlane. Näidendiga
esinesid kolm vilistlast. On tunda, et hoolitakse oma endisest koolist, tahetakse selle
heaks pärast lõpetamistki tegutseda. Väikestes koolides tehakse palju ilusat tööd, aga
seda ei taheta ümbritsevas maailmas uskuda
ja need koolid peavad kogu aeg oma olemasolu ühiskonna silmis õigustama. Suurtelt
koolidelt sellist enesetõestamist ei nõuta.“
Lembit Volmerson, vilistlane (1975):
„Kontserdi ajal ma saali ei mahtunud, aga
muidu on tore olnud. Rõõm oli näha klassijuhataja Riina Noort. Meie lennust on kohal
just kaugemale läinud inimesed. Soovin, et
viie aasta pärast tuleksid vilistlaspeole ka
Lagedil elavad klassikaaslased.
Sain Lagedilt hea hariduse. Mu enda lapsed käivad ka väikses koolis. Ei ole vaja
suuri hariduskombinaate. Kui külast kool
kaob, muutub elu seal kurvemaks, sellepärast on vaja hoida neidki koole, kus lapsi
vähevõitu.“
Riho Sepp, vilistlane (1981): „Tore
oli näha vanu kaaslasi, õpetaja Leemetsa
ja Noort. Leidsin siit kõike, mida vaja oli,
polnud probleeme järgmise kooliga. Lapsed
võiksid ikka õppida oma väikses kodulähedases koolis. Siin tekib oma kooli tunne ja
riske on vähem.“
Liis Aavik, vilistlane (2001): „Hea on
täna olla. Õpetajatest meenub kõige enam
klassijuhataja Tiiu Liimets.“
Hälis Kala, vilistlane (2002): „Mul on
kaks väikest last. Ma panen nad tulevikus
küll siia kooli.“
(Järg lk 14)
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(Algus lk 13)
Kaisa Tiido, vilistlane (2003): „See oli ilus aeg, kui Lagedi koolis käisin. Mu õed-vennad on ka siin õppinud.“
Alari Allmäe, vilistlane (2003): „Väga hea oli siia tulla.
Viie aasta pärast olen jälle kohal. Paljud mu sugulased on Lagedi kooli lõpetanud. Täna meenus, kuidas Endel Lepiku tunnis üle kitse hüppasime, kuidas õpetaja Seki juures vene keelt
järele vastasin; ta oli sõbralik, hindas püüdlikkust.“
Mai-Liis Puumeister, vilistlane (2004): „Tulin Lagedi
kooli 5. klassi suurest koolist, keskhariduse sain ka suures.
Lagedil tundsin end kõige paremini. Meelde on jäänud Lagedi kooli peod. Mul on juba kauged esivanemad kõik siin
koolis käinud, ei teagi täpselt, mitmendast põlvest alates. Ka
mu abikaasa ja äi on Lagedi kooli vilistlased.“
Maarja Paesalu, vilistlane (2005): „Kontserdist jäi hästi
meelde näitemäng: Andrus Kivirähki „Rehepapi“ tegelased
olid pandud Lagedi kooli ajaloost ja olevikust kõnelema ning
see tuli hästi välja. Mõnus oli näha, kuidas mu endine õpetaja
Pille Rask mängis õpetajate bändis plaksupilli.
Lagedi õpetajad tunduvad tagantjärele hästi inimlikud,
mõistvad. Kool on ilusas paigas, maalähedane, kodune. TalRae Vallavalitsuse poolt andis kingituse üle abivallavanem Tarmo
linna kool, kust keskhariduse sain, oli ka tore, aga nii armast
Toomet. Foto: Pilvi Leemets.
ümbrust seal polnud, laste jaoks ei olnud selliseid mängimisvõimalusi kui Lagedil.“
ja tantsuringis ning sain igal kontserdil esineda. Tegutsesin õpilasMariin Virolainen, vilistlane (2009): „Õpin praegu gümnaasiuomavalitsuses: organiseerisime ülekoolilisi üritusi ja andsime välja
mis. Kui võrdlen Lagedi õpetajaid oma praeguste pedagoogidega,
kooli ajalehte Jõgi Jutustab. Kuulusin õpilasorganisatsiooni TORE.
tunnen, et Lagedi õpetajad ei jää linnakooli omadele alla. Siinses
Minu tööd jõudsid kooli almanahhi.“
koolis oli mul võimalus end mitmekülgselt teostada. Osalesin näite-

Kuulsuste paraad Jüris sõbrapäeva kossuväljakul
Kui Erki Nool kohale jõudis, siis olid Ott Kiivikas ja Meelis Atonen juba väljakule jooksnud. Alanud oli Jüri gümnaasiumi sõbrapäeva traditsiooniline spordivõistlus teema „Saame sõpradeks“ all ning
tutvustusringis näitasid ennast nii meeskond Popp kui ka meeskond
Rock. Rocki-tiimi juhtis õpetaja Marje Tahk ja Poppi õpetaja Ingrid
Pukk. Meelis Atonen, endine majandusminister, riigikogu liige ning
teada-tuntud kestvusalade fänn, oli Rocki võistkonnas. Üheteistkordne Eesti meister kulturismis ja staarmeelelahutaja Ott Kiivikas oli
Popis.
Samamoodi olid kahte leeri jagunenud kaasaelajad, kes olid enda
poolehoiu demonstreerimiseks ka kaasa haaranud hulga erinevaid
toetusplakateid ja tohutu koguse pasunaid. Pasunatega suudeti aga
luua tohutu melu. Vahvad olid ka esimeste ja teiste klasside õpilaste
põsemaalingud. Värvikalt kommenteerisid võistlust Kristjan Tammearu 12.h klassist ja Keith Kokk 10.r klassist. Päeva aitas läbi viia
abiturient Rasmus Onkel, kes on selle vahva ürituse aastaid tagasi
algatanud. Korvpallimängu kohtunikuks oli Jens Vendel, rahvusvahelise kategooria korvpallikohtunik, aga samas ka meie oma kehalise
kasvatuse õpetaja.
Erkki Nool, Sydney olümpiavõitja kümnevõistluses, kes sel korral
piirdus vaid Rocki võistkonna juhendamisega, näitas teisel vaheajal
oma vabavisete oskusi. Vaheaega sisustasid oma hoogsa tantsuga
“Aruba ja Ei.Di.Ci.” tantsutüdrukud Rae huvialakoolist.
Korvpallimängu kokkuvõttes oli Meelis Atoneni Rocki tiim edukam Ott Kiivikase Popi omast, võites 3x8 minuti jooksul mängitu
kokkuvõttes tulemusega 20:8. Kindlasti mängis siin oma rolli ka Erkki Noole innustav juhendamine.
Võistluse lõpuks paluti fortuunaks Erkki Nool, kes loosis välja
kasti Premia jäätist kohalviibinud ja võistlusele kaasaelanud klasside
vahel. Loosiõnn naeratas 10.r klassile.
Popi ja Rocki tiimides osalesid lisaks kuulsustele ka kooli õpetajad
Siim Palu, Tuulike Pajumets, Lauri Koort, Triin Tammistu ja õpilastest Merilin Liutkevicius 10.r, Pirjo-Andra Põõsaste 10.h, Sten Kruus
12.r, Sten-Kristjan Saarik 12. r, Robert Rivik 10.r ja Alex Talisainen
7.h klassist.
Urmas Põldre
Jüri gümrinaasiumi spordijuht

Sõbrapäeva korvpallilahingu kuulsused Meelis Atonen ja Ott
Kiivikas mänguhoos. Foto: Priit Nargla.
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Male ja kabe võlub oma mitmekülgsusega
Malemäng tekkis Indias ligikaudu 570. aastal m.a.j. ja levis
seoses araablaste vallutustega Pärsias, Põhja-Aafrikas ning Lõuna-Euroopas üle kogu maailma. 8.–11. sajandil levis male Prantsusmaal, Saksamaal, Inglismaal, 10.–12. sajandil Skandinaavias
ning Kiievi-Venemaal.
Sealt omakorda ka meile. Male on alati olnud intellektuaalide
ja tugevate isiksuste ala. Maleajalugu tunneb selliseid tuntud persoone nagu Peeter Suur, Napoleon, Benjamin Franklin, George
Washington, Lenin, Marx, Castro jt. Goethe on öelnud: “Male
- see on mõistuse proovikivi.“
Malemäng on võimsaks enesedistsipliini ja enesearengu meetodiks, ta aitab kaasa pedagoogiliselt väärtuslike omaduste arengule. Laps omandab võimaluse teadlikult juhtida oma mälu ning
reguleerida selle avaldumisvorme. Male arendav mõju ilmneb
eriti selgelt 7–12-aastaste laste juures.
2010. aasta on Rae vallale alanud hästi nii males kui ka kabes. Jaanuaris osalesime Viru-Nigulas toimunud Eesti valdade
mängude alagrupi turniiril. Võistkonna moodustasid kaks meest,
üks naine ja noormängijatest nii poiss kui ka tüdruk. Õnnestunud
mänguga suutsime võita mõlemad alagrupiturniirid. Kabevõistkonda kuulusid Arvo Koppel, Jüri Hermann, Kaari Vainonen,
Tarmo Kasak ja Hannabrit Soots. Malevõistkonna moodustasid
Tarmo Tuul, Aivo Hommik, Enda Lõhmus, Kristen Sekk ja Kariina Grauberg. Suurepärast mängu näitasid mees- ja naiskabetajad
ning males Kristen ja Kariina, kes kõik kogusid 4,5 punkti 5-st
võimalikust.
Sellega tagasime koha finaalturniiril, mis toimus 27.–28. veebruril Väike-Maarjas. Parima tulemuse eest hoolitsesid meie kabetajad, kes saavutasid ülitugevas konkurentsis kolmanda koha.
Noorte laudadel mängisid seekord Uku Pärn ja Britta-Elisabeth
Koorem. Vaatamata pikale pausile kabetandril esines muljet avaldavalt Uku Pärn, kes saavutas 7,5 punkti 10-st võimalikust.Maletajad tulid koju tugeva kuuenda kohaga. Poiste laual tegi seekord
kaasa Anti Kaar, kes osutus ka parimaks võistkonna mängijaks
9,5 punkiga 11-st võimalikust.Tublilt mängis ka esimesel laual
Jüri gümnaasiumi vilistlane Tarmo Tuul ja Lagedi põhikooli V
klassi õpilane Kariina Grauberg.
23. jaanuaril toimus Paides Eesti koolide võistkondlik MV
kiirmales. Rae vald oli väljas koguni kahe võistkonnaga. Nooremas vanusegrupis (1.–6. klass) osales Lagedi põhikooli ja vanemas grupis (7.–12. klass) Jüri gümnaasiumi võistkond. Tugevas
konkurentsis, kus olid väljas Tallinna malekoolid, saavutas Jüri
gümnaasium hinnatava 4. koha. Laudade järjekorras oli meie
esindus järgmine: Anti Kaar, Andree Porila, Martin Kasak ja Ilgar Kulijev.
Vapralt esinesid ka Lagedi kooli noored, saavutades 12 kooli
hulgas tubli 8. koha. Ka siin olid ettearvatult teistest üle Tallinna
malekoolide noored. Meie võistkonda kuulusid Kariina Grauberg, Roman Kasak, Tarmo Kasak ja Egert Sekk. Kõige edukamalt esines teisel laual Roman Kasak, kes saavutas 3 viigi kõrvale 2 ilusat võitu.
Tahangi siinkohal tänada kõiki male- ja kabevõistkondade liikmeid, kes aitasid väärtustada ja tutvustada Rae valda kui spordilembelist keskkonda.
Maletreeningud jätkuvad endiselt Lagedi põhikoolis õpilastele reedeti kella 14.00-st kuni 17.00-ni ja edaspidi püüame käima
panna ka Jüri gümnaasiumis male(kabe)ringi, kuhu on oodatud ka
täiskasvanud kogu vallast. Esimene kogunemine on 18.03.2010
Jüri gümnaasiumis kell 17.30. Infot saab telefonil 506 4338
Aivo Hommik (maletreener ja malekohtunik). Maili aadress:
aivo.hommik@rae.ee
Tule kohale ja naudi mängu!
Aivo Hommik

Rae valla kabevõistkond, vasakult: Uku Pärn, Arvo Koppel, Kaari
Vainonen, Britta-Elisabeth Koorem, Jüri Hermann

Tublid maletajad. Esireas vasakult: Enda Lõhmus, Anti Kaar, Tarmo
Tuul. Tagareas: Kariina Grauberg, Aivo Hommik.

Pump FIT on hea vaheldus neile,
kes ei soovi üksi jõusaalis harjutada
Lihastreening toimub tempoka muusika saatel treeneri
juhendamisel. Stiil sobib nii naistele kui ka meestele, sest
treeningus kasutatakse kange ja kettaid 1–5 kg, vastavalt
treenituse tasemele.
Hea võimaluse leiavad need, kes ei armasta aeroobika sammukombinatsioone.
Pump Fit soodustab nii lihase kasvu, annab lihastele kauni
vormi kui ka soodustab rasvade põletamist.
Treeningut saab harrastada Rae kultuurikeskuses:
teisipäeviti kell 18.30, neljapäeviti kell 20.00
Pärast treeningut saun!
Külli Viivik
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Toimus KK Rae Koss perepäev 2010
18. veebruaril korraldas korvpalliklubi Rae
Koss järjekordse perepäeva.
Esmalt oli plaanis võtta viimast sellest kaunist talvest, millega meid õnnistatud on. Alustuseks kogunesime Jüri spordihoone juurede
kelgumäele. Treenerid olid ette valmistanud
mitu erinevat võistlust kelkudel. 1,5 tunni
jooksul toimus meeleolukas kelguralli, kus
kaasa tegid lapsed, treenerid ja mõned kohale
jõudnud lapsevanemad. Päike sillerdas juba
hilistalviselt kõrgel taevas. Silmi pidi peitma
päikeseprillide taha. Võistlusi oli parasjagu nii
palju, et võidurõõmu said maitsta kõik. Kelguvõistluste lõppedes oli kõigil osalejatel põsed
ja ninaots punased, varbad ja sõrmeotsad pisut külmadki. Ühiselt mindi koolisööklasse,
seal joodi sooja teed ja maiustati. Nimelt olid
tublid pereemad valmistanud terve hunniku
vastlakukleid.
Kuid ees oli ootamas veel päeva peaosa. KK
Rae Koss perepäevale oli kutsutud külla kaks
väga nimekat külalist.
Esmalt kohtus Rae Kossu pere Jüri gümnaasiumi aulas kahekordse olümpiavõitja ja
Eesti Koolispordi Liidu presidendi Erika Salumäega. Eelnevalt olid treenerid andnud lastele
ülesande uurida natukene infot trekiratta sõidu
kohta.
Kõigepealt näitas Erika Salumäe lühifilmi
kolmest olümpiast, kus tema osalemas käis
(Soul 1988, Barcelona 1992 ja Atlanta 1996).
Seejärel natuke veel kommenteeris filmi. Ning
siis andis Erika lastele võimaluse küsida küsimusi. Laste käed tõusid üksteise järel.
„Erika, mis on Teie lemmik võistluspaik?“
„Kui mitu maailmarekordit olete teinud?“
„Kas te pabistasite ka võistluse ajal?“
„Mis on Teie treeneri nimi?“
„Kas Te praegu ka veel võistlete?“
Jne, jne.
Pidevalt oli üles tõstetud mitu kätt. Ning
küsimustel lõppu ei paistnudki tulevat. Lõpuks
arvas Erika, et peab tulema veel külla, et lapsed kõik oma küsimused saaks küsitud.
Erika sai lõpetuseks kõva aplausi. KK Rae
Koss kinkis Erikale klubi fännisärgi ja vallavanem Veigo Gutmann kinkis Rae valla poolt
valla sümboolikaga taldriku.
Teine külaline perepäeval oli Gerd Kanteri
mänedžer Raul Rebane. Rauli loeng naelu-

Raul Rebane tutvustab oma
raamatut „Gerd Kanter – 15
Sammu Võiduni“.

Erika Salumäe õpilastele autogramme jagamas.

tas kõik saalisolijad pingile huviga kuulama.
Ta alustas oma juttu sellest, kuidas ta kohtus
Gerdiga ning jätkas sealt siis kuni tänapäevani.
Kas teadsite, et Gerd Kanteri lemmikspordiala
oli korvpall ja suurim eeskuju spordis oli Michael Jordan (läbi aegade edukaim korvpallur
maailmas). Gerd tahtis väga korvpalluriks saada, kuid Tallinna Spordiinternaatkoolist (tänane Audentes) saadeti ta ukselt tagasi ja öeldi, et
ta ei ole perspektiivikas. Kas teadsite ka seda,
et kettaheitega hakkas Gerd Kanter tegelema
alles 17. aastaselt? Kuidas on see võimalik?
Gerd tegeles lapse ja noorena väga paljude
erinevate spordialadega, nagu korvpall, maadlus, kergejõustik (erinevad alad), jalgpall,
lauatennis, male ja kabe. Sisuliselt kõigega,
millega oli võimalik koolis tegeleda. See oli ka
Raul Rebase konkreetne soovitus, et varajases
eas ei spetsialiseerutaks ühele kindlale spordialale. Lapsena ei teata veel, mis spordiala hästi
sobib.
Õppimine on tähtsam kui sport. Täpselt sellise põhimõtte järgi on Gerd Kanter elanud.
Koolis käimine õpetab järjepidevust. See, kes
saab hakkama koolis (lõpetab kooli edukalt),
sellel on eeldused hakkama saada ka spordis,
sest see inimene on harjunud pingutama. Gerd
Kanteri praeguses treeninggrupis on kuus
sportlast ja kõik kõrgema haridusega. Gerd on
omandamas magistrikraadi. Tihti on kuulda

rahva seas väidet, et sportlased olid trennis,
kui mõistust jagati. Selle väite lükkas Raul
Rebane ümber. Spordiinternaatkoolis õppinud
Raul Rebane ütles, et kuus tema klassivenda
on praegu koolide direktorid ning vähe tõenäoline, et kooli lastakse juhtida rumalal inimesel.
Tarkusi tuli sellest loengust veel kuhjaga.
Raul rõhutas kui tähtis on, et noortel oleks
väga kõrged eesmärgid ja unistused. See on
kindlasti edasiviiv jõud ning ilma unistusteta
ei saa tulemust tulla. Räägiti veel tervislikust
toitumisest ja piisavast puhkamisest (ka Andrus Veerpalu on öelnud, et „Parim treening on
puhkus“).
Lõpetuseks rääkis Raul Rebane meile n-ö
õnnelikust kanast. Kui sa midagi teed olgu see
sport, õppimine või lumerookimine, siis tee
seda rõõmuga! Täpselt need samad õpetussõnad leiate ka raamatust „Gerd Kanter – 15
sammu võiduni“.
KK Rae Koss perepäev sai teoks tänu Ettevõtluse Arendamise sihtasutuse Kohaliku
Omaalgatuse Programmi ja Rae valla toetusele. KK Rae Koss tänab veel Erika Salumäed,
Raul Rebast, Maria Tiro ning tublisid lapsevanemaid, kes aitasid perepäeva ettevalmistada.
Olge kõik n-ö õnnelikud kanad!
Pall korvi!
Henri Ausmaa,
KK Rae Koss

Motospordihuvilised trotsisid Lagedil tuisku ja külma ilma
Lagedil toimus 20. veebruaril jääraja
treeningpäev, harjutama võisid tulla kõik
asjahuvilised. Põnevust lisas päevale rahvakeeli kutsutud sääreväristajate sõit ning
need polnud enam tavalised pillid, tegu oli
külgkorviga variantidega. Neid imeasju käis
kohapeal ka Rae Sõnumite toimetus uurimas. Harjutuspäev toimus käredale pakasele
vaatamata ning kohale sõitnud motohuvilised ei pannud tuisku tähelegi. Rahvast oli
tulnud kokku kaugemalt kui meie vallast,
loetleti Saku, Tallinna, Järvakandi ja Abja
motospordiklubisid. Kellel külm näpistama
hakkas, sai suures tehnobussis sooja teed
ning puljongit joomas käia.

Treeningsõidu asukohavaliku kasuks
räägib tõsiasi, et Lagedil asuv jäärada on
nimetatud juba teist aastat Harjumaa parimaks jäärajaks. Koostööd tehakse Põhja
häirekeskusega, kelle tuletõrjeautosid võib
harjutamas näha muudel päevadel ikka paarkümmend masinat korraga rajal.
Ühe ürituse eestvedaja, Hillar Lissmanniga vesteldes selgub, et kohaletulnud rahvas
on kõik motopisikuga nakatatud ning rajal
käivad sõitmas pered lausa põlvkondade
kaupa. Noorim, kes koos isaga sõitu teeb, on
2-aastane. Hillari jutust selgub, et ta isegi on
tegelenud motospordiga üle 30 aasta.
Mõte sellist päeva korraldada tekkis see-

tõttu, et Viljandis on märtsikuus tulemas
suur jäärajasõiduvõistlus ning oma raja
olemasolu korral polnud vaja kaua mõelda.
Eriti kui sellist ettevõtmist juhivad inimesed, kes on heas mõttes fanaatikud. Häid
tulemusi ei saa ju ilma pühendumiseta ning
seda Lagedil asuval Rae Tehnikaspordi Klubi inimestel juba jagub. Klubi suurimatest
tegemistest on vallarahvale teada kevadine
jüripäeva auto-orienteerumine ning sügisel
toimuv Lagedi motokross. Neid üritusi oodatakse lausa väljaspoolt meie valda ning
huvilisi on võistlustel osalenud rohkesti.
Juuli Laanemets
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ESMASPÄEV
14.30 PALESTRA (tüdrukud)
15.00 BEEBIDE UJUTAMINE
16.00 RAE KOSS (poisid)
16.00 MIKATA (judo)
16.00 KERGEJÕUSTIK
16.30 FORTUNA (lestaujumine)
17.15 FORTUNA (lestaujumine)
17.30 MIKATA (judo)
17.30 VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
17.30 RSK RAE
18.30 MIKATA (judo)
19.00 PILATES
20.00 AEROOBIKA
20.00 TAI POKS
TEISIPÄEV
15.00 LASTE VÕIMLEMINE
15.00 I.SEI UJUMISKOOL

SPORT
15.45 I.SEI UJUMISKOOL
16.00 MIKATA (judo)
16.00 RAE KOSS (poisid)
16.30 I.SEI UJUMISKOOL
17.30 MIKATA (judo)
17.30 FC JÜRI (jalgpall)
17.30 VESIAEROOBIKA
18.45 VESIAEROOBIKA
19.00 KÕHUTANTS
KOLMAPÄEV
15.00 BEEBIDE UJUTAMINE
16.00 RAE KOSS (tüdrukud)
16.30 FORTUNA (lestaujumine)
17.00 VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
17.00 MIKATA (judo)
17.15 FORTUNA (lestaujumine)
17.30 RSK RAE
18.00 MIKATA (judo)
18.00 BAILATINO
19.00 BAILATINO
19.00 PILATES
20.00 AEROOBIKA
20.00 TAI POKS

MTÜ Kolmas Tee
kutsub väitlema!
Koerad hauguvad, aga karavan läheb
edasi – see on rahvatarkus, mis iseloomustab tabavalt MTÜ Kolmas Tee elujõulisust.
Sügisest on saanud lumerohke talv, millele
järgneb päikseküllane kevad, sillutades teed
rõõmsameelsele suvele. Selline optimistlik
suund valguse poole on omane ka 3.T tegevusele. Soovime oma kultuurilis-hariduslike
ettevõtmistega pakkuda inimolemusele vajalikku vaimsust. Olgu nendeks kord kvartalis
toimuvad „Avatud loengud“, kus kohaletulnuid on valgustanud teiste seas Jüri Kuuskemaa ja Aleksei Turovski või „Arengufoorum“ Jüri gümnaasiumis. Traditsioonideks
on kujunemas laste- ja noorteürituste toetamine ning korraldamine, millest esile võiks
tõsta Peetri külas toimunud kogupereüritust
„Peetrikese suvelõpp“. Oma tulevikuplaanidesse oleme võtnud ka Rae valla muinsuskaitse all olevate objektide korrastamise
ja hooldamise. Nii võime kindlalt väita, et
meie ettevõtmiste märksõnadeks on kultuursus ja haritus.
Eespool toodu üle tahaks nii mõnigi lugeja väidelda, esitada oma arvamust loetu
kohta ning seda ka argumenteerida. Aga
palun! Kuigi, ka väitlemiseks on vajalikud
elementaarsed eelteadmised. Nimelt, demagoogia, manipuleerimine, vaidlemine ja
„ärapanemine“, millega ekslikult väitlemist
samastatakse, on tegelikkuses väitlustavadega vastuolus. Väitlemise põhitõdedest said
aimu need, kes astusid 3.T eestvedamisel 2.
veebruaril alustanud väitlusringi. Üle nädala
teisipäeviti kell 17.30 Rae kultuurikeskusesse kogunevaid väitlushuvilisi juhendab Eesti
ja Euroopa meister väitluses, Eesti Väitlus-

seltsi nõukogu esimees ning koolitaja Uve
Poom. Lisaks huumorilembelisele ja sõbralikule seltskonnale pakub väitlusring igale
soovijale võimalust enda arendamiseks nii
esinemisoskuse kui ka kriitilise mõtlemisoskuse valdkonnas. Ütleb ju rahvatarkuski,
et raske õppustel, kerge lahingus. Need nö praktilised õppused on väitlusringi oodatuim osa. See tekitab sõjaka vastasseisu,
kuid on alati olemuselt sõbralikult heatahtlik, mida hiljem naerusui meenutada. Seega,
väitlemine on hariv harrastus, mille kaudu
saab lihvida oma oskusi eneseväljenduseks
argumenteerimise ehk enda seisukohtade
kaitsmise kaudu. Väitlus on osa inimestevahelisest suhtlusest, ilma milleta ei saa
hakkama keegi, olenemata vanusest, soost,
sotsiaalsest staatusest või poliitilistest veendumustest.
Kui kellelgil tekkis huvi ja soov saada
osa vahetust suhtlusest heasoovlikus seltskonnas ning seda kaks korda kuus hariva
vaba aja sisustamise kaudu, siis tere tulemast juba 30-liikmelisse Väitlusringi! Täpsem info telefonil 5648 4950 (Krister Parbo, 3.T) või MTÜ Kolmas Tee kodulehel
www.kolmastee.com (foorum).
Margus Abel
MTÜ Kolmas Tee

RAE SÕNUMID • 17
NELJAPÄEV
14.30 PALESTRA (tüdrukud)
15.00 I.SEI UJUMISKOOL
15.45 I.SEI UJUMISKOOL
16.00 MIKATA (judo)
16.00 KERGEJÕUSTIK
16.30 I.SEI UJUMISKOOL
17.30 RAE KOSS (poisid)
17.30 MIKATA (judo)
17.30 VESIAEROOBIKA
18.30 MIKATA (judo)
18.45 VESIAEROOBIKA
19.00 KÕHUTANTS
REEDE
15.00 I.SEI UJUMISKOOL
16.30 FORTUNA (lestaujumine)
17.15 FORTUNA (lestaujumine)
18.00 TAIPOKS
PÜHAPÄEV
17.00 BAILATINO
18.00 BAILATINO
18.30 ENESEKAITSE TÄISKASVANUTELE
19.00 AEROOBIKA

Teeme
pühadelaua
kauniks ja
huvitavaks
24. märtsil kell 18.00
Rae kultuurikeskuses
• Õpime puuviljadest, köögiviljadest ja munadest tegema garneeringuid ning suupistete, kookide ja
tortide kaunistamist.
• Valmistame pühadelaua sekseri,
munadest lauakaunistuse ja pühade magustoidu.
• Õpitoa lõpetame ühises kohvilauas.
Juhendajad Virve ja Terje Jaamul
Hind 150.- krooni
Info ja registreerimine
tel. 605 6759 või kultuur@rae.ee
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Ootame Sind meie
kevadpühadeteemalisele
lilleseadekoolitusele.
Koolitus toimub Rae kultuurikeskuse
koosolekuteruumis 30. märtsil kell 18.00–21.00.
Lektor: Merle Ambre, florist-koolitaja
Koolitus on mõeldud neile, kes väärtustavad esteetilist
ümbrust ja soovivad lihtsate materjalide abil interjööri
meeleolukamaks ja värskemaks kujundada.
Koolituse eesmärk on saada ülevaade tänapäevastest
euroopalikest trendidest lilleseadete loomisel, nende
erinevatest tüüpidest ja valmistamise tehnikatest.
Koolituse käigus jagatakse teadmisi ja näidatakse
töövõtteid, mis annavad oskuse iseseisvalt
kompositsioone valmistada.
Koolituse tulemus: iga osavõtja saab võimaluse luua
endale laua-, seina-, akna- või laedekoratsiooni, mida on
võimalik edaspidi täiendada värskete õite ja erinevate
meeleolukate detailidega.
Soodushind: 250.- (km-ga) ühele osalejale.
Hind sisaldab tööks vajalikke materjale ja töövahendeid.
Koolitus toimub, kui gruppi kuulub vähemalt 15
osavõtjat. Koolitusel osalenud saavad tunnistuse.

NB! Soovitav on kaasa võtta lillevaas, milles soovite
oma seadet hiljem kasutad,a ja teisi seadetes kasutatavaid
materjale (oks, kivi, käbi jms).
Osavõtmiseks palume registreerida hiljemalt
25. märtsiks 2010. a.
Info ja registreerimine: Triin Matvejev, müügikonsultant
tel 737 0997, mob 5837 9344
triin.matvejev@stokmann.ee

Rae valla  laste ja noorte lauluvõistlus  
„RAE VALLA LAULULAPS  2010”
toimub 07. aprillil 2010 Rae kultuurikeskuses
aadressil Aruküla tee 9, Jüri.
Osaleda võivad kõik Rae vallas registreeritud lapsed olenemata sellest,
kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.
Vanuserühmad: 3–4-aastased, 5–7-aastased, 8–9-aastased,
10–12-aastased, 13–15-aastased, 16–18-aastased.
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 31.12.2010. a.
Parimad pääsevad võistlema võistlusele „Harjumaa laululaps 2010”.
REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 30. MÄRTSINI 2010
Informatsioon ja registreerimine Rae kultuurikeskuses Aruküla tee 9,
Jüri 75301
Tel. 605 6759, e-mail: kultuur@rae.ee
Lauluvõistluse juhend ja registreerimise vorm Rae kultuurikeskuse
kodulehel http://kultuur.rae.ee/
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KULTUUR

EHETE MEISTERDAMISE TÖÖTUBA RAE
KULTUURIMAJAS!
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TULE JA MUUDA OMA KUMMIKUD
VÕI KALOSSID RÕÕMSAMAKS!!
12. aprillil kell 18.00- 20.00 Rae Kultuurikeskuses

Kõrvarõngaste valmistamise töötuba

Tule ja osale käsitöötoas, kus
kõigil huvilistel on võimalik oma
kummikute ja/või kalosside peale
midagi vahvat joonistada. Kes
soovib, võib ise motiivi välja
mõelda või kasutada vahvaid
šabloone valmis kujundite
tegemiseks. Värv kuivab 15 minuti
jooksul, seega on võimalik juba
30 minutiga rõõmsad jalanõud
valmistada. Joonistamisega saavad
hakkama nii pisikesed kui suured.

Tutvustan erinevaid töövõtteid, mida on võimalik teha
erinevate ehtetarvikutega. Töötoas valmib
2–3 paari kõrvarõngaid.
Töötoa maksumus 150.- kr/in
17. märtsil töötuba 18.00–20.00
Juhul kui huvilisi on rohkem kui gruppides ruumi,
moodustame vajaduse korral teise grupi.
Töötoa juhendaja: Maris Viires, 5556 5210,
marisviires@gmail.com
Registreerimine töötuppa aadressil marisviires@gmail.
com või telefonil 5556 5210. Kohtade arv on piiratud,
seega kel suur soov töötoas osaleda, palun registreerige
end esimesel võimalusel.

Maris Viires, MTÜ Metsatuka kunstiait
http://picasaweb.google.com/marisviires

Töötoas osalemise tasu
100.- kr,
maksmine kohapeal sularahas.
Töötuba juhendab
Maris Viires,
MTÜ Metsatuka kunstiait.
Pildid erinevatest töötubadest üleval aadressil:
http://picasaweb.google.com/marisviires/
Töötubade info ja tellimine: Maris Viires, 5556 5210,
marisviires@gmail.com

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

Vana-Baskini teater:

„HILINENUD
PULMAÖÖ“
Rae kultuurikeskuses
4. aprillil kell 19.00

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

Hea
reisihuviline!
Ka tänavu korraldab Jüri memme-taadi klubi huvireisi, see-

kord Gotlandile, 12.–17. juulil 2010.
Gotland on Läänemere suurim saar, Rootsi populaarsemaid
suvituskohti. Saar lummab oma ilu ja muinsuste rohkusega.
Meie huvireis algab esmaspäeval, 12. juulil Rae vallamaja
juures kell 6.30, et jõuda kella seitsmeks Viking Line’ile, millega sõidame Helsingisse, sealt bussiga Turusse. Teel külastame
Tammisaaret ja Hankot. Tutvume Turu linna vaatamisväärsustega. Õhtul lahkume laevaga Turust ja jõuame hommikul Stockholmi ning edasi Visbysse.Tutvume Visby, rooside linna ajalooliste vaatamisväärsustega. Järgmisel päeval viibine Färö ehk
Lambasaarel. Saarel on maailmakuulsa rootsi filmirežissööri
Bergmanni kauaaegne suvekodu ning tema viimne puhkepaik.
Kolmandal päeval sõidame piki läänerannikut. Teiste vaatamisväärsuste seas külastame ka Öja kirikut, kus asub kuulus Öja
madonna. Puhkus saare lõunatipus, ühes kõige looduskaunimas
kohas.
Neljandal päeval asume koduteele. Tagasiteel vaatame maalilist väikelinna Sigtunat, kus asub Rootsi väikseim raekoda.
Reisipaketi hind on 5500 krooni, ettemaks 2000 krooni
maksta 25. märtsiks, ülejäänud summa 7. juuniks käesoleval aastal.
Ükskikasjalik info ja registreerimine telefonil 604 8321, 5563
2959 Elvira Luur, samuti ka kirjalikult e-posti teel comtour@
comtour.ee ning telefonidel 645 5929, 522 0009.
Registreerimisel teatada perekonna- ja eesnimi, kontakttelefon ning kodune aadress.
Registreerimisel saab tutvuda põhjalikumalt reisiprogrammiga.
Tule meiega huvitavale reisile!
Elvira Luur memme-taadi klubist

märts 2010

Kadunud kass
Jõulude ajal Jüris Väljaku tänaval kaduma läinud
viieaastane must emane kass.
On natuke tüsedam kui teised kassid. Tal on
heledad, hallikad-kollakad-rohekad silmad. Rinnal
on tal üksikud valged karvad.

Kui olete teadlikud tema asukohast,
palun helistada 507 4508 või 526 8158

Toimuvad viimased tasuta arvuti- ja
internetikoolitused
Märtsi lõpuni toimuvad “Ole kaasas!” projekti
osana veel viimased tasuta arvuti- ja internetikoolitused. Üheskoos saab harjutada internetist
info leidmist, digiallkirja andmist, patsiendiportaali kasutamist ning kõike muud, mis seotud
ID-kaardi ja e-teenustega. Internet muudab elu
mugavamaks. Tule ise või saada sõber!
Eestikeelsed klassikoolitused Tallinna kesklinnas:
20. märts kell 12.00 Tallinna Keskraamatukogu
22. märts kell 13.00 Tallinna Keskraamatukogu
22. märts kell 17.00 Tallinna Reaalkool
22. märts kell 18.30 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
23. märts kell 12.00 Tallinna Keskraamatukogu
24. märts kell 12.00 Tallinna Keskraamatukogu
25. märts kell 14.00 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
26. märts kell 17.00 Tallinna Reaalkool
29. märts kell 17.00 Tallinna Reaalkool
29. märts kell 18.30 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
29. märts kell 13.00 Tallinna Keskraamatukogu
Venekeelsed klassikoolitused Tallinna kesklinnas:
20. märts kell 13.30 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
23. märts kell 14.00 Omis OÜ (Narva mnt 7b)

24. märts kell 17.30 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
24. märts kell 09.00 Tallinna Tõnismäe Reaalkool
24. märts kell 15.00 Tallinna Tõnismäe Reaalkool
26. märts kell 14.00 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
27. märts kell 13.30 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
30. märts kell 14.00 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
31. märts kell 17.30 Omis OÜ (Narva mnt 7b)
31. märts kell 09.00 Tallinna Tõnismäe Reaalkool
31. märts kell 15.00 Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Uuri lisa ka teiste koolituspaikade kohta ja registreeru 6 180 180 või www.olekaasas.ee.
Koolitusele tulles võta kaasa ID-kaart ja selle
PIN-koodid (PIN1 ja PIN2-kood). Kui koodid
on ununenud või kadunud, saab uued kodakondsus- ja migratsioonibüroost (tasuta), Swedbanki või SEB pangakontorist (teenustasu kuni 30
krooni).
“Ole kaasas!” on sihtasutuse Vaata Maailma,
EMT, Elioni ja Microlinki poolt algatatud inimeste internetti kaasamise projekt. Koolitusprojekte kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu
Fond.

POLITSEITEATED
6. veebruaril varastati Jüri
alevikus Tiigi tänaval korterist kullast ehteid. Varaline
kahju on 186 400 krooni.
19. veebruaril teatati politseisse, et Rae vallas Peetri
külas varastati korterist fotoaparaat, ehteid ja kosmeetikat. Varaline kahju on selgitamisel.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
5. veebruaril toimus autoavarii Aruvalla külas.
5. veebruaril likvideeriti õlireostus Suuresta külas Golfi
teel.
5. veebruaril toimus Lagedi
raudteejaamas põleng.

REKLAAM
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Valmistan Lagedil maitsvaid ja
kauneid torte, kringleid,
ökoleibu ja küpsetisi.
Hinnad sõbralikud ja tähtajad
lühikesed.

Kontakt:
aive.kubpart@gmail.com
tel: 511 3899

http://www.liisulastekeskus.ee/aive-tordid
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Firma müüb
puidugraanuleid
(pelleteid):

Diameeter 8 mm ja 6 mm
Alusel kuni 900 kg (60 kotti x 15 kg)
Hind 2 250 krooni/tonni + 20% KM
Alates kolmest tonnist soodsamalt!
Võimalik tellida ühetonnistes kottides (big bag)
Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel: (+372) 5838 0342
info@rapsoodia.ee

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
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KUULUTUSED
Müüa lõhutud küttepuud: lepp 420.-, kask 550.ruum (laotud). Transport alates kümnest rm-st
tasuta. Tel 506 2645.
Kogemustega bilansivõimeline raamatupidaja
aitab koostada aastaaruannet, teeb jooksvat raamatupidamist (ka palga- ja personaliarvestust)
ning vajadusel täidab maksu- ja statistikaaruandeid. Pöördu julgesti!
Asun Jüris, telefon 526 6569.
Üürile anda garaaž Jüris. Asub väga turvalises
kohas Jüri keskuses eramajade vahetus läheduses! Garaažil on autoremondi kanal ja kelder, paigaldatud uus tõstuk, katus renoveeritud, uuendatud elektrisüsteem. Huvi korral võimalus ka osta.
Hind kokkuleppel. Tel 507 0301.

RAAMATUPIDAMISTEENUS
VÄIKESTELE JA
KESKMISE SUURUSEGA
ETTEVÕTETELE SOODSA
HINNAGA!
INFO: rtgrupp@hotmail.com
Tel. 5346 1483
R.T Grupp OÜ

Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40, 50
cm), brikett, koos koju toomisega. Tel 501 8594.
Tule veeda kohvitund Vaida juuksuris – saad kauni välimuse ja hea tuju! Võta sõber ka kaasa! Asume Vana-Tartu mnt 8, info telefonil 5190 1862.
Lõikame hekki ja võsa, raiume puid, niidame
muru ja teeme teisi haljastusega seotud tõid.
Tel 5563 7666.
Ostan vanu autoakusid. Tel 5617 6024.
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

Müüa saetud küttepinnud 2800 kr/koorem ja
saetud ning lõhutud leht- ja okaspuu küttepuud
400 kr/rm (laotuna). Info ja tellimine 5346 6680
ja www.hirvlisaeveski.ee
Teen rõivastele parandustöid. Tel 5345 2848.
Üürin omanikult korteri. Tel 508 9052.
Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.
Noor pere ostab metsaga maatüki, sobib ka vana
talukoht. Tel 659 6141, 508 7146 Rein.
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.
Kolmetoaline renoveeritud korter Järsi-Aruküla
piiril männimetsa ääres vahetada korteriga Jürisse. Täpsem info http://www.hot.ee/vessenberg
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja
paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja
raietöödel. Oma transport. Tel 5663 6076.
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ja
aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412; tiina@cmv.ee
Müüa talukoht Lagedil Kopli küla Mäe talu, vt
maa-ameti serverist 65301:013:0483.
Taluhoone pind 124 m² (reg ehitisregistris) krunt
1680 m². Omanik korraldab enampakkumise aprillis kohapeal. e-post: neiu@windowslive.com
või tel 529 6957.
Ostan või üürin Jüris garaaži 20-100 m².
Tel 5649 5125.
Müüa garaaž Jüris Rebase tänaval.
Tel 518 8607.
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.
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Märtsikuu
sünnipäevalapsed

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.

Alma Seelart		
Helmi-Regiina Aloe
Valentina Sälik		
Milja Pedaja			
Linda Kundla		
Pjotr Gorelik		
Endel Klimov		
Astrid-Velisate-Melanie
Heinamägi
Õie Aulik			
Aili Rannaste		
Marta Prits			
Luule Limbach		
Heino Horm			
Helju Vainomäe		
Õie Pulman			
Ludmilla Lõhmus		
Alena Yasinskaya		
Einu Kask			
Jaan Poltimäe		
Maire Siimut			
Aino Noormägi		
Ahto Klavik			
Vladimir Šahhov		
Valentina Pavlenko
Helju Peipsi			
Eve Kõrda			
Anu-Helju Täär		
Elmar Oja			

97
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88
84
84
84
84
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83
82
82
81
81
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
65

KVALITEETNE KODU UUES RIDAELAMUS
JÜRI ALEVIKU SERVAS!
Täpsem info: www.1partner.ee

väga hea planeering
täiskivimaja
üp. 158,4m 2
Angela Virak
MÜÜK

Rae vallavalitsuses
veebruarikuus
registreeritud
surmad:

Nikolai Kudrjavtsev
Jaanus Neitov
Õie Aidala

Langetame leinas pea...

56 640 991
66 84 700

OST

MÄLESTAME

ALBERT MUUGA

ÜÜR

08.04.1959 - 18.02.2010

HINDAMINE

INVESTEERIMINE

Südamlik kaastunne omastele.
Heli, Merle, Laine ja Kaidi
peredega.

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Trükikoda:
Toimetaja:
Abitoimetaja:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee
Juuli Laanemets, 508 3285, sonumid@rae.ee

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari
ja see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Varuosade müük ja
vahetus, rehvihotell.

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.

Busside ja
kaubikute rent.

Palju erinevaid soodustusi!
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?

Loo Autokeskus OÜ
Killustiku 8
Lagedi 75303, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel. 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

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

Tasuta Peugeot
veermiku kontroll.
Tähesaju tee 14Peugeot´i ametlik
esindus Sinu kodu
lähedal.

ja kingituseks

· Garantiitööd
· Remont- ja hooldustööd
· Kindlustusjuhtumite käsitlus

4l klaasipesuvedelikku.

Pakkumine kehtib kuni 31.03
Amserv Tähesaju esinduses, Lasnamäel.
Helista 620 0902!

