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  Rae valla ametlik väljaanne

Rae vald sai uue võimuliidu
ja vallavanema

18. jaanuaril valiti Rae valla volikogu poolt uueks vallavanemaks
Veigo Gutmann (Reformierakond).
Uus koalitsioon vallas moodustati Reformierakonna (volikogus
kaheksa kohta) ja Isamaa ja Res
Publica Liidu (volikogus viis kohta) poolt. Volikogu esimeheks valiti
Agu Laius (IRL).
Ametisse kinnitati uued abivallavanemad, kes on ühtlasi uued vallavalitsuse liikmed. Vallavalitsus on

neljaliikmeline ning sinna kuulub
ka vallavanem Veigo Gutmann.
Aivo Hommik – abivallavanem;
sotsiaalküsimused, haridus, kultuur,
sport.
Tarmo Toomet – abivallavanem;
ehitustegevuse territoriaalne planeerimine.
Meelis Kasemaa – abivallavanem; vallavara haldamine, ühistransport.

Intervjuud uue
vallavanema
Veigo Gutmanniga
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Veigo Gutmann: “Peaasi,
et eesmärgid on selged ja
mõtted-plaanid suured.”

Meie vestluse toimumise ajal oled pea
kolm nädalat olnud vallavanem. Millest
alustasid valla juhtimist?
Esiteks tegin endale olukorra selgeks, selgitades välja kitsaskohad. Kes tuleb uue vallavalitsusega kaasa, kes mitte? Uurisin, kuidas on korraldatud vallavalitsuse sisemine
tööjuhtimine ning kas struktuurist on kinni
peetud. Pidin leidma paljudele küsimustele
vastused.
Mis Sind enim vastsel ametikohal üllatas?
Neid üllatuskohti oli mitmeid, näiteks
see, et struktuur ja vastutusalad pole alati
omavahel kooskõlas. Ametnikud ei sea tihti
selgeid eesmärke oma töös. Samas leian, et
kõik ametikohad pole õiglaselt väärtustatud
ja on ametikohti, kus töökoormus on väike,
samas kui teine ametnik on üle koormatud.
Asju annaks paremini korraldada.
Isegi niisuguse küsimusega puutusime
kokku, et mõnedel kordadel imbus sellist
informatsiooni välja, mida poleks tohtinud
lekkida, ütleme ametialane konfidentsiaalsus sai kannatada, aga see on juba väga tõsine juhtum. Aga ei ole hullu, elame üle.
Sügisel toimunud kohalikel omavalitsuse valimistel sai Reformierakond Rae
vallas enim hääli ja kolmandiku neist
1885 häälest tõid just Sina. Mis tagas sellise edu?
Eks ma olen juba 10 aastat Rae valla poliitilisel maastikul tegev olnud ning osalenud volikogu töös, neist viimased 5 aastat
volikogu esimehena.
Üheks põhjuseks võis olla see, et olingi
oma meeskonna esinumber. Pigem kaldun
siiski arvama, et meie edu tagas õelustest
vaba käitumine ning n-ö ärapanemisest hoidumine, ka ei sildista me inimesi omadussõnadega. Usun, et see läheb inimestele korda,
kui nende väärikus alles jäetakse. Me ei halvusta kedagi, räägime hoopis sellest, mida
saab paremini teha, ning sellisest käitumisjoonest lähtume ka tulevikus.

Eelnevates sõnavõttudes oled rõhutanud vajadust vallas töö ümber korraldada. Mis toimuma hakkab?
Pean õigeks vallaasutuse VAHEKO reorganiseerimist, mille tulemusel saab sellest
majandusamet. Eesmärk ei ole muidugi
nimevahetus, vaid ikka oma kinnisvara ja
avalike haljasalade parem ja ökonoomsem
majandamine. Leian, et tegevused, millega
VAHEKO tegeleb, on võimalik väga konkreetselt loetleda ja seetõttu ka tegevused väga
selgelt planeerida. Leian, et eelnevalt on lubamatult vähe pööratud tähelepanu vallavara
haldamiskulude juhtimisele, selles valguses
näen tõsist väljakutset. Tänasel päeval seisame olukorra ees, kus telefonikõnede peale minnakse asju lahendama, puudub ühtne
haldamine ja optimaalselt ajastatud teenusepakkumine, kus kokku on leppimata valla
objekti või osutatava teenuse kvaliteet.
Palju need muudatused erinevaid vallaallasutusi puudutavad?
Otsustusahelad peavad muutuma lühemaks ja asjaajamine kiiremaks. Pikk otsustusprotsess võtab ju nii suuremat rahalist
kui ka ajakulu, igal teenusel on oma hind,
sealhulgas ka valla õigusaktide valmimisel.
Paremini tuleb majandama hakata, vallal
on allasutusi pea kaks korda rohkem kui
ajal, mil mina volikogusse tulin. Mahud on
kasvanud, arveid, mida maksta aina tuleb
– siin on otsustuskohti, kuidas optimeerida
kulusid, paremini majandada, vaadata üle
struktuurid, küllaga. Kohti, mida annaks
rahaliselt otstarbekamalt majandada, juba
jagub. Vaheko baasil on hea näide, kus
soovime liikuda sinna suunda, et meie tegevus toimuks ühtse süsteemi järgi ja oleks
rohkem korrastatud, mitte nagu praegu,
kus tegeleme sageli n-ö tulekustutamisega.
Kus tagajärgi mitte ainult ei likvideeritaks,
vaid ennetataks. Leian, et tegevuskuludes
ja majandamiskuludes peame saavutama
2010 – 2011 mõistliku kokkuhoiu. Muidu ei
kanna meie eelarve uue lasteaaia tegevus- ja
majandamiskulusid välja. Seega peame oma
tänased kulud üle vaatama ja finantse kokku
hoidma ja seda igal pool, kus on see mõistlik
ja võimalik.
Inimesed vallas kutsuvad kogu seda
maja vallavalitsuseks, aga tegelikult on
vallavalitsus juhtimisorgan, mis meie vallas on neljaliikmeline. Mis ülesannetega
puutub vallavalitsus kokku?
Juhime kogu õigusloomet, lähtume meie
koalitsioonilepingust ja valla arengut suunavatest dokumentidest. Kiiremas korras
on vaja välja töötada haridusvõrgu ja spordi
arengukava. Üldplaneeringu menetlemise-

ga on viimane aeg jõuda lõpusirgele. Vaja
on vältida põhikoolide hääbumist, näiteks
Lagedi kool on praegune põhimure, aga ka
Vaida kooli parema tuleviku nimel on vaja
pingutada. Oluliseks pean spordibaaside
kättesaadavust ja mitte ainult koolinoortele.
Spordiarengukava raames võiksime ükskord
jõuda arendatavate spordialade valiku kokkuleppimiseni. Samas olen seda meelt, et
valla koolinoorte spordielu võiks tulevikus
korraldada spordikool. Me oleme selleks
küllalt suur vald.
Eelmise koalitsiooni lagunemise üheks
põhjuseks olid just erimeelsused eelarveküsimuses. Nüüd, kui eelarve on kinnitatud, siis mis meid ootab aastal 2010?
Pigem prioriteetides. Esimese asjana
tooks välja koduse mudilase toetuse (2000
krooni), Jüri gümnaasiumi juures oleva tee
ehituse (Jüri gümnaasiumi - Taaramäe lasteaia ühendustee), mis tagab koolilaste ohutuse ja parema liikluskorralduse.
Aasta alguses kadus meie eelarvest pea
9 miljonit krooni, mis on vallale väga suur
summa, sest riik muutis põhihariduse rahastamise põhimõtteid. See viis ära 1,5 miljonit
krooni ning vald kaotas kohtus 7,8 miljonit
(maa tagastamise pikaleveninud kohtuvaidlus, mis ulatub mitme aasta taha). Hea meel
on, et sünnitoetus jääb alles. Järgmisel aastal
oleme samade vahendite juures olulisemalt
soodsamal positsioonil. Aastal 2011 soovime personali üldarvust ka kuni 10% kokkuhoidu saavutada. Samas usun, et töötegijate
töötasud võivad isegi suureneda.
Kindlasti tegeleme lasteaiakohtade arvu
suurendamisega, neid planeerime juurde
100–150 kohta. Kindlasti on see lastega
noortele peredele suur leevendus. Plaanidesse kuulub ka Lagedi põhikooli rekonstrueerimine.
Milline on sõnum mida soovid edastada
vallaelanikele?
Vallaelanike jaoks muudame paremini toimivaks avalikud teenused, rõhume kindlasti
just teenuste kvaliteedi tõusule, saavutame
rohkem rahalist kokkuhoidu juhtimises ning
saame vabanevad summad investeeringuteks kulutada. Suuname oma pilgud noortele peredele ning vaatame, et see elanikkonnagrupp ka hakkama saaks, oleks piisavalt
lasteaia kohti ning oma vallas hea tasemega
koole, kuhu lapsed saaks õppima minna.
Tuleb luua võimalused tugisüsteemideks
haridusasutuste juures. Näiteks lastekaitsespetsialisti ametikoht, mis, tõsi küll, alles
järgmisest aastast valda tuleb, kuid otsused
selleks peame tegema juba täna.
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Rae Vallavalitsus teatab, et on valminud Rae valla jäätmekava 2010–2014 eelnõu
Rae valla jäätmekavaga aastateks 2010–2014 on võimalik tutvuda 15.02–1.03. 2010 Rae valla kodulehel
www.rae.ee ning tööpäevadel Rae vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik (kontaktisik Birgit Parmas tel
605 6781).
Rae valla jäätmekava avalik arutelu toimub 01.03.2010 kell 17.00 Rae Kultuurikeskuses (Aruküla tee 9,
Jüri alevik). Jäätmekava eelnõule saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult Rae valla
valitsusele aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa kuni 1. märtsini 2010.

Milline tuleb see aasta Sinule kui vallavanemale?
(Vallavanem naerab) Kindlasti huvitav,
muidugi tööd tuleb rohkem. Peaasi, et eesmärgid on selged ja mõtted-plaanid suured.
No ja kui külma pead ka jagub, siis olen kindel – aasta tuleb edukas.
Kõrghariduse oled saanud keskkonnakaitse alal, kuidas see on mõjutanud Sinu
tegemisi nii tööl kui ka vallas?
Kindlasti on andnud oskuse näha n-ö suuremat pilti, märkad rohkem asju ja oskad
ümbritsevat keskkonda tähele panna. Keskkonnakaitse tegeleb ju võimalike keskkonnakahjude ennetustööga, sest juba tekkinud
kahju on keeruline või isegi sageli pea võimatu parandada. Eks ma läksin seda teemat
õppima otsesest huvist teema enda vastu,
pole ju ka päevagi töötanud vastaval ametikohal. ”Atmosfääriõhu keskkonnaseisundi
hindamine Rae vallas” oli minu uurimistöö
õpinguajal.
Su peres kasvab 3 poega, kuidas pere
Sinu uue rolli vastu võttis?
Mõni võiks arvata, et noh ametniku töö,
jõuad õhtul kell 5-6 koju, aga nende nädalate
varal võib öelda, et midagi pole muutunud.
Ikka jõuan pärast kella 8-9 õhtul koju. Eks
vanemad poisid veidi pelgasid võimalikke
reageeringuid, sellises kasvueas lapsed on
keskkonnale tundlikud. Pigem jäävad kodused kohustused rohkem abikaasa õlgadele,
sest teemasid millega vallajuhtimises tegeleda tuleb, juba jätkub. Sageli ei piisa tööajast, tuleb ikka kauem asju selgeks arutada
ja komisjonides kooskõlastada.
Mis aitab Sind pingelistel perioodidel
tasakaalus hoida? Kuidas laed oma akusid?
(Veigo muigab) Pigem tuleks alles mõelda, kust vaba aega juurde saada ning milliseid tegevusi saaks lugeda harrastuste hulka.
Ega pere ja sõprade ringis koosolemised ära
ei jää. Rohkem ootan kevade saabumist, siis
saab õhtuti ja nädalavahetustel ratta seljas
sõites vaheldust küll.
Juuli Laanemets

Saame tuttavaks
kõigi juba tekkinud probleemide jaoks praegu rahalisi vahendeid ei jagu.
Nii põletavad teemad on aga ainult osa
Tarmo igapäevatööst, ootab ju valla üldplaneering kinnitamist ning sellega on veel
palju tööd ees. Viimased 15 aastat töötamist
erinevatel müügijuhtimist nõudvatel ametikohtadel on andud talle hea juhtimiskogemuse ning oskused inimesi ühise eesmärgi
nimel tööle panna.
Otepää lähedalt tulnud spordipoisina teab
ta, kuidas endale eesmärke seada ning neid
saavutada. Hilisemad õpingud Tallinna pedagoogikaülikoolis õpetasid nägema asju
sügavuti. Sellesse perioodi jääb ka töötamine Jüri gümnaasiumis. Juba enne seda oli
Tarmo oma elamise sättinud Rae valda ning
nii on see paik enam kui 25 aastat olnud tema
kodukohaks.

Tarmo Toomet

Curriculum Vitae

Tarmo Toomet on uus mees Rae valla juhtimises. Sügisel tehtud otsus kandideerida
kohalikel valimistel, mis oli tingitud tahtest
vallaasjades kaasa rääkida, on tänaseks päevaks päädinud tema astumisega abivallavanema kohale. Meie vestluse ajal on Tarmo
veidi rohkem kui paar nädalat abivallavanema ülesandeid täitnud. Kogu Rae valla
ehitustegevuse territoriaalne planeerimine
on tema juhtimise all. Omavalitsuses töötamine on talle täiesti uus kogemus, kuid suurtootmisest tulnud mehena suudab ta olulist
kiiresti haarata. Vestluse käigus mainib ta
tänase päeva murekohtadena probleemsete
kinnisvaraarendajate poolt tekitatud olukorda uuselamupiirkondades. Nii seisame
olukorra ees, kus teed ning vee- ja kanalisatsioonitrassid on jäänud nõuetekohaselt välja
ehitamata ning see omakorda on toonud palju muret nende piirkondade elanikele. Inimesed vaatavad nüüd valla poole, kuid piiratud
eelarvest lähtuvalt saab vald lahendada peamiselt seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
Kindlasti on see koht, kus tuleb inimestega
rohkem aru pidada ning vajadusel välja töötada võimalikke lahendusi. Selge on see, et

Sünniaeg: 20. jaanuar 1962, Tartu.
Elukoht: Aaviku küla.
Perekonnaseis: Abielus, täiskasvanud poeg
ja tütar.
Hariduskäik: 1988–1993 Tallinna Pedagoogikaülikool kehakultuuri teaduskond,
1977–1979 Tartu 5. Keskkool, 1975–1977
TSIKi Otepää filiaal suusatamise erialal.
Täiendkoolitus:
ASi Kalev sisesed tugifunktsioonide koolitused;
Kaubanduse aastakonverents 2004;
Müügijuhtimise aastakonverents 2003.
Teenistuskäik:
Esto Projekti OÜ, juhatuse liige;
juhtimisteenuse osutamine müügi valdkonnas, kinnisvara arendamine ja haldamine.
AS Kalev, regiooni ärijuht. Müügidirektori
kt-na Eesti müügimeeskonna juhtimine.
ASi Balbiino müügijuht.
ASi Pajunen müügiesindaja, projektijuht, hilisem müügimeeskonna juht. Jüri keskkool,
kehalise kasvatuse õpetaja-treener.
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Meelis Kasemaa
Meelis Kasemaa on vallas juba tuntud
inimene. Eelmised kuus aastat töötas ta abivallavanemana, juhtides valla ehitus- ja planeerimisküsimusi. Sellel valla jaoks kiirel
arenguperioodil said ellu viidud keerukad
valla ehitusprojektid ligikaudse kogumaksumusega 350 miljonit krooni. Tegeleda
tuli paljude erinevate teemadega ning lahendada väga raskeid probleeme. Valmisid
paljud valla jaoks tähtsad objektid, nagu Õie
lasteaed, Peetri lasteaed-põhikool, Lagedi
keskusehoone, ja rekonstrueeritud sai Jüri
gümnaasium.
Kinnisvarabuumi ja suure ehitustegevuse varju jäi kahjuks valla üldplaneeringu
koostamine. Käesolevaks hetkeks on asjad

Agu Laius
26. jaanuari volikogu otsusega kinnitati
volikogu esimeheks Agu Laius, kes laiemale
üldsusele on teada kui Ühiskondliku Leppe
sihtasutuse endine tegevjuht.
Agu Laius tunnistab vestluse alguses
kohe, et tööd on kõvasti juurde tulnud, sest
volikogu esimehena tuleb tal kursis olla nii
valla kui ka vallavalitsuse tegemistega. Ta
peab korraldama volikogu tööd, olema val-
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sealmaal, et läbitud on keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning samuti on
hinnang saadud maavalitsuselt. Praegune
abivallavanem sellel ametikohal saab nüüd
teemaga hõlpsamalt toimetada, sest palju on
juba ära tehtud.
Uus valdkond, millega tuleb Meelis
Kasemaal hakata tegelema, on vallavara
haldamine ja ühistranspordi küsimused.
Praeguses majandusolukorras, kus lisaraha
investeeringuteks puudub, tuleb kogu valla kinnisvaraga eriti hoolikalt ümber käia.
Kaasaegsed tehnosüsteemid vajavad pidevat
järelevalvet ning heaperemehelikku kätt.
Kinnisvara hoolduskulude optimeerimine ning läbimõeldud tegutsemine annavad
meile võimaluse kokku hoida arvestatavaid
summasid valla eelarvest, mida on võimalik
kasutada kergliiklusteede ja uute lasteaiakohtade rajamiseks.
Praegusel ametikohal tuleb Eesti Mereakadeemias omandatud tehniline haridus ja
süsteemne mõtlemine ainult kasuks. Häid
meeskonnatöökogemusi andis töötamine
eelmise vallavanema poolt juhitud meeskonnas ning Meelis teab, et sellealased kogemused kuluvad marjaks ära.
Meeskonnatöö olulisuses on Meelis veendunud, kui jutuks tuleb võistluspurjetamine.
Viimased kolm-neli aastat avamerepurjetamise võlu ning vaeva maitsta saanud ning
peaasjalikult meie koduses Läänemeres
seilanud Meelis sai eelmisel aastal Euroopa
meistrivõistlustelt neljanda koha. Tulemus
on saavutatud koostegemise najal, sest purjeka meeskond on aukartustäratavalt suur,
12-liikmeline.
Vestluse lõppedes uurin, millal Haapsalust
pärit noormees Rae valda oma koduks pida-

ma hakkas. Meelis jääb mõttesse ning ütleb,
et 13 siin elatud aastat on temas tekitanud
just selle oma kodu tunde.

mis volikogu eelnõudega töötama, neid volikogu istungitele ja komisjonidesse suunama.
See dokumendipakk on igal volikogu istungil aukartust äratavalt suur. Kindlasti on vaja
suurendada komisjonide rolli volikogu töös,
et menetletud otsused saaksid igakülgselt
läbi kaalutud, asjakohased. See on eeltöö,
mis ei ole otseselt nähtav, kuid on seda olulisem. Komisjonide töös võivad osaleda ka
inimesed, kes ei kuulu komisjoni, kuid keda
üks või teine eelnõu puudutab. Agu Laiuse
sooviks ongi saada palju tihedam kontakt
vallaelanikega.
Esmane prioriteet Agu Laiuse jaoks on
vallaeelarve kinnitamine, sest võimuvahetus
toimus eelarve koostamise ajal. Vallaeelarve, kuigi me tihti seda ei teadvusta, mõjutab
vallaelanike eluolu märkimisväärselt.
Perspektiivis näeb Agu Laius vajadust
muuta avatumaks ning läbipaistvamaks valla juhtimisstruktuur. Kindlasti on vaja pidevalt suhelda erinevate huvigruppidega, näiteks alevike- ja külavanemad, vähetähtsad
pole eakad, noored ning ettevõtjad. Nende ja
paljude teiste ootuste ning vajadustega tuleb
kursis olla. Koalitsiooni tegevusplaan on kavandatud ettevaatav. Tänavune rahaline kitsikus pigistab kõiki omavalitsusi. Tahaks ju
rohkem investeerida, ehitada laisteaiakohti,
aga praegune aeg seab karmid piirid ette.

Küll aga tuleb seda aega kasutada vallavalitsemise struktuuride korrastamiseks ja töö
paremaks korraldamiseks. Valla põhimäärus
vajab uuendamist.
Agu Laius on pikalt seotud olnud Jaan
Tõnissoni Instituudiga ning seetõttu on valla
haridusküsimused tema erilise huvi all.

Curriculum Vitae
Sündinud 2. juulil 1975. aastal Haapsalus.
Elukoht: Veskitaguse küla.
Perekonnaseis: lahutatud, 2 poega.
Hariduskäik: 1993–1997 Eesti Mereakadeemia, kalandus.
Täiendkoolitus:
Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO
“Keskkonnamõju hindamine”,
Vain&Partners ”Saavutama õppimine”,
Invicta ”Avalik esinemine”,
Invicta ”Eduka juhtimise põhimõtted”,
IAC Chain “Management & agricultural development”
Helvetia Bali ”Partnerite OÜ projekti juhtimine”,
Eesti Haldusjuhtimise Instituut ”Riigihanked”,
FTP International “Projekti juhtimine”, IAC,
Holland Environmental issues and European
policies on agriculture;
Tallinna Tehnikaülikool ”Ärikorralduse kursus”.
Teenistuskäik:
Rae vald, vallavalituse liige, abivallavanem
arengu- ja planeerimisküsimustes. Loomsete
Jäätmete Käitlemise AS-i nõukogu esimees.
Rae vallavolikogu liige.
Põllumajandusministeeriumi projektijuht
(keskkond)/veterinaaria- ja toiduosakond.
ASi Marwel Mereroog meister-tehnoloog.
ASi Viru Rand toiduainete tehnoloog.

Curriculum Vitae
Sünniaeg: 21. mail 1951.
Perekonnaseis: abielus, 6 last ja kasulast.
Haridus: 1974 -Tartu Riiklik Ülikool, majandusteadlane; 1969 -Tartu 1. Keskkool.
Täiendõpe:
1991 lühiajalised täiendkoolitused, töötoad, seminarid, konverentsid Eestis ja välisriikides ühiskonna demokratiseerimise ja
läbipaistvuse, kodanikuühiskonna, inimõiguste, vähemuste ja migratsiooni, avalike
suhete jt teemadel.
2003 mais õppereis Iirimaale tutvumaks
National Agreementi programmiga.
1996 novembris kursus “Mittetulundusühingute juhtimine”, Göteburg, Rootsi.
1996 märtsil kursus “Mittetulundusühingute juhtimine”, Haifa, Israel.
Töökogemus: SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital juhataja.
Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu projektijuht.
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Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse tegevjuht.
Jaan Tõnissoni Instituudi direktor ja juhatuse liige.
Konkreetsed projektid:
2008 aprill Albaania valitsuse kodanikuühenduste rahastamise ekspert GTZ Albania
kutsel. 2007 siseministeeriumi tellimisel
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsiooni koostamise projektijuht. 2006–2007
Eesti inimarengu aruande taaskäivitamise ja
Eesti inimarengu aruande 2006 koostamise
projektijuht. 2005 OSCE koolitaja mittetulundusühingute arenguprojektis Georgias.
2004–2007 koolitaja EAS-i ja EMSL-i projektis alustavatele mittetulundusühingutele.
2001–2003 Eesti Mittetulundusühenduste
Ümarlaua töö juhtimine esinduskogu esimehena. 2002 Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi koostaja. 2000–2001ekspert Eesti
kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni
väljatöötamiseks.
Osalemine teiste organisatsioonide ja võrgustike töös:
Rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International Eesti aktiivliige 2000–
2008.
Eesti Arengukoostöö Ümarlaua liige Jaan
Tõnissoni Instituudi esindajana 2007–2008.
Õpetajate Lehe kolleegiumi liige 2006
– k.a.
Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste
Ümarlaua liige 1999 – ka.
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PIDULIK ÕHTU

Sõidusoodustus
Tallinna ühistranspordis
Alates 1.veebruarist 2010 ei
kehti Tallinna ühistranspordis
sõidusoodustused
Harjumaa
paljulapseliste perede lastele ja
lapsevanematele. Vastavalt Tallinna linnavolikogu poolt 17.12.
2009 vastu võetud määrusele
nr 42 „Tallinna ühistranspordis
sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ ei kehti alates
1. veebruarist 2010 väljastatud
nimeliste sõidukaartide alusel
tasuta sõit Tallinna ühistranspordis 3- ja enamalapseliste
perede lastele. Samuti ei kehti
alates 1. veebruarist 2010 sõidusoodustus 3-lapseliste perede
lapsevanematele.

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, kaubandu-

se 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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Kuus aastat Aruvalla külaelu
edendamist
120 aastat pärast Aruvalla valla tekkimist
ning 59 aastat peale kolhoosi loomist tulid
17. jaanuaril 2004 Aruvalla küla elanikud
jälle kokku. Vaida raamatukogus toimus
taasiseseisvumise aja esimene küla üldkoosolek. Nimetatud kuupäeva saab nimetada
tänapäevase Aruvalla külaliikumise algusdaatumiks, sest sellel päeval kooskõlastati
küla arengusuunad, valiti külavanem ja eestseisuse liikmed.
Kuigi külaliikumise teadlik edendamine
algas Aruvallas juba kuus aastat tagasi, siis
jõuti külaseltsi ametliku loomiseni 2009.
aastal. Peamiseks põhjuseks, miks seltsi
asutamine toimus alles nüüd, on see, et eelnevate aastatega kujundasime välja küla kogukonna harjumust ühistegevuseks ja oma
küla tunnetuseks. Julgen väita, et tänaseks
on need harjumused välja kujunenud ning
sellest tulenevalt on loodud hea vundament
edasiste eesmärkide planeerimiseks ja elluviimiseks.
Külaseltsi puudumine ei ole olnud takistuseks Aruvalla külaelu senisele edendamisele. Aastate jooksul on küla kogukond andnud oma panuse järgmistesse tegevustesse:
• koguti andmed Aruvalla küla majapidamiste ja elanike arvu kohta, mille tulemusena on antud välja küla teatmik, mis sisaldab
informatsiooni kõigi Aruvalla küla majapidamistes elavate inimeste ja nende kontaktnumbrite kohta;
• selgitati välja külaelu mõjutavad tegurid,
mille alusel koostati küla arengukava;
• avaldati avalikult protesti planeeritava
raudtee ja harrastuslennuvälja kohta, mida
kajastati ka üleriigilistes päevalehtedes;
• on korraldatud heakorrapäevad küla välisilme korrastamiseks, mille tulemusena on
külasse jäävad maanteeäärsed ja miljööväärtuslikud alad (poldri ala) korrastatud ning
looduskeskkond on aastate jooksul puhastatud mitmetest tonnidest prügist;
• koostöös vallaga on organiseeritud küla
majapidamiste välisilme korrastamiseks
prügi kogumist ja äravedu, mis viimastel
aastatel on asendunud liigiti jäätmete kogumistega (ohtlikud jäätmed, rehvid, kodumasinad) ja mille tulemusena koguti eelmisel
aastal külas üle 150 rehvi. Külas asub statsionaarne pakendi kogumise konteiner;
• uue Tallinna-Tartu maantee valmimise
tõttu on bussipeatused saanud ootepaviljonid, kuhu on paigaldatud ka prügikastid.
Samuti on taotletud nõudepeatuse tegemine
Anepalu poole jäävate majapidamiste juures, mis on saanud maanteeametilt positiivse
tagasiside;
• jõuliselt sekkuti Harjumaa Ühistranspordikeskuse bussimarsruutide korraldami-

Ühine supisöömine pärast kevadisi koristustalguid aastal 2009.

se plaani, mille kohaselt oleks vaid mõned
bussid pärast uue Vaida-Aruvalla teelõigu
valmimist jäänud sõitma vana Tartu maantee
Vaida-Aruvalla lõigul ning peatuma Aruvalla peatuses. Nüüd läbivad kõik liinid vana
maanteelõigu ning peatuvad Ellaku, Kasemetsa ja Aruvalla peatustes;
• kruusakarjääri rajamisega korraldati
valla, kaevandaja ja Aruvalla küla esindajate koosolek, mille tulemusena lepiti kokku
kaevandaja kohustused paigaldada Aruvalla
teele mustkate ning rajada karjääri lähedusse jääva talu juurde uus tee, mis on nüüd ka
tehtud. Lisaks on aastate jooksul parendatud
veel kuue küla teed;
• traditsiooniks on saanud jaanipäeva
tähistamine, kus küla kogukonna ühtekuuluvus on väljendunud kuni 200 osavõtja
kaudu;
• eelmise aasta lõpus alustasime ühinemist
naabrivalveliikumisega, mille tegevusest on
20 majapidamist avaldanud soovi osa võtta.
Nagu ülal loetletust näha, on nii mõndagi
küla heaks ära tehtud, kuid teha oleks veel
palju ning seda just suuremate külaelu heaolu mõjutavate projektide kaudu, kus vaid
kogukonna ühistegevusest ei piisa. Sellest
tulenevalt loodi eelmise aasta mais MTÜ
Aruvalla Külaselts, millel on praeguse seisuga 44 liiget. Külaseltsi tegevussuundade

planeerimisel on mõeldud järgmiste eemärkide peale:
- külaplatsi ehitus, millega kaasneks talvised ja suvised sportlikud üritused nii suurtele kui ka väikestele;
- külateede parandamine ja uuendamine;
- joogivee kättesaadavus ja kvaliteet;
- maaparandustööd liigniiskuse tõkestamiseks;
- talvine teehooldus ja suvine heinamaade
niitmine;
- tähtpäevadele ja pühadele eelnevad käsitööpäevad;
- turvalisus (naabrivalve, omaloodud korrakaitse);
- sügislaada korraldamine koostöös naaberküladega.
Need on vaid mõned mõtted, kuidas saaks
külakogukonna elukvaliteeti paremaks
muuta ning seni tehtu põhjal on lootus, et
olemasolevad ja ka uued ideed saavad aja
jooksul Aruvalla külas ka teoks.
Kui mõnes lugejas tekkis huvi ja soov osa
saada Aruvalla külaseltsi tegevusest, siis
võtke julgelt ühendust Aruvalla külavanemaga.
Ardi Mitt
Aruvalla külavanem
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Lagedi põhikooli
vilistlaste kokkutulek
Lagedi Põhikool ootab oma vilistlasi
kooli 225. aastapäeva tähistamisele
laupäeval, 27. veebruaril 2010
15.00 algab registreerimine
17.00 kontsert-aktus
20.00 tants ansambli Väike Mees saatel
21. veebruarini saab osavõtumaksu 80 krooni tasuda kas arveldusarvele nr 221048795910
(Swedbank, saaja MTÜ Lagedi Kool) või sularahas
Lagedi kooli kantseleisse.
27. veebruaril osavõtumaks 100 krooni (sularahas kohapeal).
Eelregistreerimine ja info telefonidel 676 6237,
5662 8420, samuti koolis kohapeal.

Nn lõunaosariiklaste uudiseid

Aruvalla, Suursoo, Salu ja Vaidasoo külavanemad on kokku saanud, et arutada üheskoos üleskerkinud probleeme.

17. jaanuaril said valla lõunapoolsete külade vanemad Viikingite
külas kokku, et arutada mõningaid üles kerkinud probleeme, mille
jooned on meie hajaasustuses ühised. Esmaseks mureks sellel talvel
on lumekoristus erateedel. Valla hallatavatel teedel on meie kandis
kõik korras, paraku elab mitmeid peresid ka nn eratee ääres, kusjuures inimene ise ei ole seda erateed omale taotlenud. Pidasimegi nõu
ja tegime ühisavalduse vallavalitsusele ja -volikogule omapoolsest
visioonist. Lehe ilmumise ajaks peaks olema juba selgunud, kas meie
pöördumisel ka tulemusi on.
Pidasime plaane ka külade edaspidiste tegevuskavade kohta ning
panime mõningad mõtted tallele, et Vaidasoo, Aruvalla, Suursoo,
Salu ja Urvaste külad ei jääks valla jaoks pelgalt ääremaaks, vaid
osaleksid samuti aktiivselt ühises arengus. Läksime laiali positiivselt
meelestatult ja plaaniga peatselt jälle kokku saada.
Sulev Aaslaid
Urvaste külavanem
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Rae valla külaliikumine
veelgi elujõulisemaks
Ootame koolitusel osalema külavanemaid, MTÜ-de esindajaid ja kõiki aktiivseid inimesi, et saada indu ja uut energiat
oma küla ning piirkonna kogukondliku elu korraldamisel.
Toimumisaeg:
Neljapäevad Jüris (kellaaeg 17.00–21.00)
Rae kultuurikeskuse koosolekute saal (sissepääs politseipoolsest küljest)
11.03, 25.03, 08.04
Laupäevad Lagedil (kellaaeg 11.00–15.00)
Lagedi Keskusehoone
13.03, 27.03, 10.04
Auditoorne koolituskava (15 akadeemilist tundi) – kolmel erineval päeval koos kodutöödega.
1. teema
Meeskonnatöö ja juhtimine (Kes on hea juht? Milline on
õnnelik meeskond?)
Meie rollid elus, nendega toimetulek.
Isiksusetestid – mida need näitavad?
2. teema
Ajaplaneerimine.
Finantside juhtimine.
Äriplaani koostamine
3. teema
Projektide juhtimine – millest tekivad tagasilöögid?
Projektide raamatupidamine: rahavood, nende leidmine ja
kajastamine nii raamatupidamises kui ka aruannetes.
MTÜ-de raamatupidamine – kui suures ulatuses üldse vajalik? Põhiaruanded ja nende esitamine nii rahastajatele kui
ka registrile.
Õpperingsõit  (2-päevane):  
Marsruut: Rae vald – Järvamaa – Viljandimaa (külastatavad kohtad – Prandi külaselts koos legendaarsete Prandi
allikatega, jaanalinnufarm Imaveres, Tuhalaane küla, Karksi
ümbrus, ringtallid Heimtalis, veel mõningad kohad, mis jäävad üllatuseks. Ööbimine Kopra talus).
Bussisõidul motivatsioonikoolitus „Kuidas vältida läbipõlemist igapäevatöös ja -elus?“
Õhtul Kopra talus diskussioon ja seltskondlikud mängud.
Koolitust toetatakse Kohaliku Omaalgatuse Programmist
(KOP), kuid osalejate investeering iseendasse:
Omaosalus:
Ainult koolitustsükkel 450.(kolm päeva = 5 tundi koos õppematerjalide, kohvipauside
ja tunnistustega).
Ainult ringsõit 650.(kaks päeva huvitavate kohtade külastus, ajurünnak, toitlustamine, ööbimine ja tunnistus).
Koolitustsüklil ja ringsõidul osalejale soodushind
750.Koolitusel piiratud osavõtjate arv.
Viimane registreerumise kuupäev 5. märts 2010
Soovijatele väljastatakse arve, mille tasumine kindlustab
koha koolitusel.
Täpsem info projektijuht Kai Lasnilt telefonil 5340 6006
või saata e-kiri aadressil kai.lasn@mail.ee
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Hei, käsitööhuvilised Rae vallas ja lähimas piirkonnas!
Jüri kihelkonna käsitööklubi, mis alustas oma tegevust MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored juures, alustab märtsis oma uut tegutsemishooaega.
Täpselt aasta tagasi, toetatuna KÜSK-i poolt rahastatud viiekuulisest projektist „Eesti käsitöö – eile, täna, homme”, sai käsitööklubi
oma alguse. Nii nagu paljud algused on ka selle klubi ellukutsumine
läinud läbi raskuste. Aga kõigest hoolimata on meie huvilistis päris
suur hulk inimesi, keda huvitab käsitöö tegemine kodukootud tasemel.
Detsembrikuuga lõppes ka üks käsitöökursuste projekt, mis oli
rahastatud KOP-i programmist. Õnneks rahastati Kohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP) ka järgmine, mille raames alustame jälle
erinevate käsitöötubade korraldamisega. Projektiga rahastati vaid
materjalide ostu. Seega töötuppa ei saa oodata koolitajaid, kes küsivad õpetamise eest tasu, vaid me õpime meetodil, kus praktiline
ettenäitamine on parim õpetus. Need, kes armastavad käsitööd ja tahavad näpunäiteid ka teistele anda, on teretulnud.
Samuti ootame neid, kes tahavad ühiselt näputööd tehes aega veeta. Plaanis on maalida siidisalle, viltida, nii purkidele-taldrikutele
salvrätitehnikas kaunistusi teha, valmistada huvitavaid pakendeid,
proovida teha nahast esemeid ja veel palju muudki põnevat.
Projekt lõpeb huvilistele kahepäevase ringsõiduga, kus külastame Eestimaal asuvaid/tegutsevaid erinevaid käsitöökodasid. Info ja
maksumus selle kohta hiljem praktilise töö käigus.
Kes soovib aga meie töötubades osaleda, andke palun julgelt märku kas e-kirjaga: info@alustamealgusest.ee või telefonil 502 9006.
Lähiajal püüame avada ka kodulehe www.alustamealgusest.ee.
Kooskäimise kohaks on üldjuhul Tuule tänav 1 Jüris (Jaave kohviku-lihapoe taga asuvas eramus). Kooskäimise ajaks iga kuu 1. ja 3.

Lastele:
• Muinasjututund 20. veebruaril kell 12.00 Jüri raamatukogu
lastekorrusel
• X Nukitsa konkurss. Taas on
kätte jõudnud aeg möödunud
kahe aasta (2008 ja 2009) parima eesti lastekirjaniku ja lasteraamatuillustraatori väljaselgitamiseks. Seekord on vaatluse all 255 raamatut – 179
esmatrükki 112 eesti kirjanikult ja 123 eesti kunstniku pildid 234 raamatule. Hääletama on oodatud kõik kuni 16-aastased lapsed ja noored, kuid
väljaspool põhikonkurssi saavad oma arvamust
avaldada ka täiskasvanud lugejad. Hääletamiseks
tuleks täita raamatukogus sedel. Kuid jaanuaris ja
veebruaris on võimalik hääletada ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse kodulehel http://www.eltk.ee.
Hääletamine kestab 1. märtsini.

Jüri kihelkonna käsitööklubi liikmed vaibakudumist harjutamas.

esmaspäev alates kell 18.00. Töötubade lävepakumaks on 25 krooni.
See on projekti tarbeks vajaliku omaosaluse katteks. Aga kindlasti
tuleb eelnevalt registreeruda, sest töötuba mahutab korraga maksimaalselt kaheksa inimest. Mõne tegevuse puhul ka vähem.
Julgeid ideid käsitöövallas!
Marianne Rosenfeld
Jüri kihelkonna käsitööklubi eestvedaja
MTÜ Vanad ja Noored juhatuse liige





Naistepäeva tähistamine
Lagedi Keskusehoones
reedel, 12. märtsil 2010
kell 18.00
LAGEDI KESKUSEHOONES
Külla
tuleb Salme
REEDEL, 12. MÄRTSIL 2010 KELL 18.00
Kultuurikeskuse
KÜLLA TULEB SALME KULTUURIKESKUSE
tantsukollektiiv
TANTSUKOLLEKTIIV

NAISTEPÄEVA TÄHISTAMINE

Kungla
Memmed
KUNGLA MEMMED
Sissepääs prii
Info: alevikuvanem
Kai Lasn 5340 6006
SISSEPÄÄS PRII

INFO: ALEVIKUVANEM

KAI LASN 5340 6006



13. märtsil kell 11.00–15.00 Rae kultuurikeskuses

Täiskasvanutele:
• Märtsis ootame Jüri raamatukogusse lugejatega vestlema kirjanikku Mihkel Rauda.
Soovime luua Jüri raamatukogu juurde väikese
kirjandusklubi, kus arutleda ja vaielda huvitavate
raamatute teemadel.
Huvilistel helistada 6224 236.

Tegevust, vaatamist ja kaupu igale pereliikmele.
Mängime, laulame, tantsime ja vaatame
nukuteatri etendust.
Müügil lasteriided, käsitööd, mänguasju ja
palju muud huvitavat.

Tule ise ja võta sõbrad ja pere kaasa!
Info telefonil 605 6759
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Lagedi kool 225
Teated Lagedi piirkonnas antud koolihariduse kohta küündivad 225 aasta taha või
isegi pisut kaugemale. Meie koolihariduse
algus on oluliselt seotud võõramaiste vallutajatega, eriti Rootsi ja Saksa omadega.
Rändmunkade kannul kohale jõudnud Saksa parunid kinnistusid siin alaliselt. Kuna
mõisnik põlgas füüsilist tööd, siis olid parunite soo ülalpidajateks kohalikud talumehed, olgu siis füüsilise töö tegemisega või
toiduainete mõisa kandmisega.
Peagi kippus vallutajate röövsüsteem
takerduma maarahva harimatuse tõttu. Talumehele oli vaja selgeks teha, kui palju ta
veel peab mõisasse andameid tooma. Oli
vaja õpetada rehkendust ja anda pisut kirjaoskust. Appi tulid mõisnike esimesed sõbrad
– kirikuõpetajad. Esialgu koguti talulapsed
mõnda suuremasse tarre ja kirikuõpetajad
ning köstrid asusid koolitarkust jagama.
Hiljem kujunesid ka esimesed kooli nime
kandvad õpetuskohad.
Lagedi mail tekkis esimene kool 1785. a.
Nii väidab Eesti koolide ajalugu põhjalikult
uurinud professor Lembit Andresen. Varem
teadsime, et esimene koolimaja ehitati 1871.
a ja nii me pühitsesime 1971. aastal suure
pidulikkusega Lagedi kooli 100. aastapäeva.
Kui me siis 14 aastat hiljem, 1985. aastal
asusime kooli 200. aastapäeva tähistama, sai

koolijuht kõrgemalt poolt kõvasti nahutada.
Heitkem aga taas pilk minevikku. Kui 1930. aastate lõpuks
oli Eesti majandus Esimesest
maailmasõjast ja Vabadussõjast
kosunud, tekkis võimalus hakata
ka koolihariduse andmist parandama. Päevakorrale kerkis uue
koolimaja ehitamine Lagedile.
Vald tellis 1935. a uue koolihoone projekti Eesti Vabariigi selle perioodi
kõige kuulsamalt arhitektilt August Volbergilt. Peipsi kandist leiti ehitusettevõtja.
26. veebruaril 1939 toimus uue koolimaja
pühitsemistseremoonia. Lagedil valminud
koolihoone oli vabariigi moodsaim (nii kirjutasid siis ajalehed), sest koolis oli elektrivalgus ja isegi keskküte.
Varasemast ajast on teada, et 1927. a muudeti seni 4-klassiline kool 6-klassiliseks algkooliks. Ainult kahe klassiruumi olemasolu
sundis kooli töötama liitklassidega: iga pingirida ruumis oli omaette klass. Õpetajaid
oli kaks. Mäletan oma noorusaastatest, et
koolijuhataja August Kristal ja õpetaja Linda Sagris õpetasid kahekesi kooli 80 õpilast:
esimene andis reaalaineid, teine humanitaaraineid.
1945. a muutis nõukogude võim Lagedi

See, et Lagedi kool asub kauni Pirita jõe
ääres keset võrratut rohelust ja lilli, virgutas
mind kandideerima Lagedi kooli direktori
ametikohale. Kõik siinne meenutas mulle paljuski kooli, millest tulin: armas vana
maja, ehitatud sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal,
ja uus osa, rajatud 60-ndatel. Samamoodi on
siin kena aed.
Majanduslikud mured olid üsna sarnased neile, millega tuli tegelda eelmise kooli
direktorina alustades. Oli vaja muretseda
klassidesse uut mööblit, keldrisse ehitada
abiruumid tehnilisele personalile. Väga vajas täiendamist ja väljavahetamist kooli ITalane tehnika, heli- ja videotehnika. Oli vaja
käivitada e-kool. Esialgu ma ei planeerinud
kooli sanitaarremonti, kuna kohe-kohe lubati alustada kooli täieliku renoveerimisega.
Hästi meeldivalt mõjus kooli püsikollektiiv: õpetajad olid väga töökad, kohusetundlikud ja südamega oma tegevuse juures.
Linnas kohtab selliseid pedagooge harva.
Kuid nagu ikka, oli ka kollektiivi hulgas
tarvis teha mõningaid muudatusi ja täiendusi. Kõigepealt oli vaja otsida matemaatik ja
muusikaõpetaja. Matemaatik õnnestus eelmisest koolist kaasa meelitada, head muusikaõpetajat aga ei leidnud ma terve esimese
õppeaasta jooksul ja seetõttu jäi lastel ka
laulupeole minemata.
Esimesel õppeaastal ma tunde ei andnud,

sest uude kooli sisseelamine nõudis oma aja.
Seetõttu ma õpilasi hästi tundma veel ei saanud, aga nägin siiski kohe alguses, et lapsed
olid palju avatumad, rahulikumad ja südamlikumad kui linnas.
Teine õppeaasta minu töös oli juba märksa tulemusrikkam: õnnestus tööle saada ITjuht ja muusikaõpetaja. Mõlemad olid väga
töökad, huvitavate ideedega ning oma alale pühendunud inimesed. Selle tulemusena
hoogustusid kooli muusikaelu ja arvutialane
tegevus. Eesmärk oli kooridega laulupeole
jõuda ning võimalikult palju kasutada arvutit nii õppetöös kui ka asjaajamises.
Samal aastal õnnestus koolil enda kätte
saada majas seni tühjalt seisnud korter. Tegime remondi ja kolisime sinna muusikaning arvutiklassi. Osa ruume andsime seal
huviringidele. Nii sai lava vabaks tantsu-,
näite- ja lauluringide tööks. Traditsioonilised kontserdid huvijuhi ja muusikaõpetaja
organiseerimisel muutusid aina huvitavamaks ja mitmekesisemaks.
Ostsime juurde uusi arvuteid, paigaldasime võimsama serveri ja muretsesime uut
tarkvara. IT-juhi eestvedamisel hakati 1.–3.
klassis õppetunde osaliselt läbi viima arvutiklassis.
Püsis suur lootus, et peagi algab koolimaja renoveerimine ja spordihoone ning uue
staadioni ehitamine. Ruumide paikneminegi

kooli 7-klassiliseks, 1962. a 8-klassiliseks.
1964. aastal sai 1939. a kasutusele võetud
koolimaja juurdeehituse.
1988. aastast alates on kool 9-klassiline.
1992. a anti koolile nimeks Lagedi põhikool.
Vaatamata kõigile raskustele (majandussurutis, sündivuse vähenemine, Lagedi jäämine valla ääremaaks jne), töötab Lagedil
täiesti tänapäevane ja igati tubli põhikool.
Eriti teeb rõõmu see, et pikemalt Lagedile
pidama jäänud õpetajad on asunud tegelema
kodu-uurimusliku tööga ja et paljudes vabariigi asutustes võib kohata hea haridusega
töötajaid, kes on alghariduse omandanud
Lagedil.
Sven-Allan Sagris
Lagedi kooli direktor
aastail 1964–1990

remondi järel oli kollektiivi poolt läbi arutatud.
Siiski otsustasin järgneval suvel kooli kõige koledamates ruumides värskendusremondi teha, sest renoveerimise tähtaeg muudkui
nihkus edasi ja osa vanemaid viis oma lapsed meilt ära uuendatud keskkoolidesse.
2008. aasta mais sai renoveerimise projekt valmis, sama aasta sügiseks valmisid ka
spordihoone ja staadioni projektid.
2009. aasta alguses anti lubadus, et kooli
renoveerimine algab 2009. aasta mais või
juunis, kuid siis tuli masu ja valdadel keelati
pangalaenude võtmine. Nii ootame endiselt
oma koolimaja renoveerimist.
Elu läheb aga rõõmsalt edasi. Osalesime
mudilaskooriga laulupeol, arvutioskus on
õpetajate seas jõudsalt arenenud. Arvutit kasutavad regulaarselt õppetöös 1.–4. klassi ja
7.–8. klassi õpilased.
Traditsioonilised üritused toimuvad endise vaimustuse ja hooga. Lapsevanemad
kiidavad meie kontsertide head taset ning
esinejate rohkearvulisust. Kooli 225. aastapäevaks valmistumisse on haaratud peaaegu
kogu meie väike tore kollektiiv.
Ester Kaidro
Lagedi põhikooli direktor
alates 2006. aasta septembrist
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Mida huvitavat pakub Rae
kultuurikeskus alanud aastal?
Alanud on 2010. aasta ja Rae kultuurikeskus
jätkab kultuuriliselt. Suure teatrihuvi tõttu rõõmustame publikut aasta esimesel poolel viie
etendusega.
29. jaanuaril võisime vaadata Ugala teatri
etendust „Vanamehed seitsmendalt“. Peaosades Arvo Raimo ja Peeter Jürgens.
26. veebruaril naerutab teatrisõpru Komöödiateater etendusega „Spioon Venemaalt“.
Mängivad tuntud näitlejad Ines Aru, Tarvo
Krall, Merle Palmiste, Marika Korolev, Veikko
Täär, Agnes Aaliste ja Peeter Volkonski.
12. märtsil rõõmustab teatrihuvilisi Rakvere
teater etendusega „Kui Harry kohtas Sallyt“.
Mängivad armastatud näitlejad Ülle Lichtfeldt,
Tarvo Sõmer ja paljud teised. Aprilli alguses
on lubanud külla tulla Vana Baskini Teater.
Aprilli lõpus tuleb külla Eesti teatri maastikul
uus teater - Teater :D (ehk teater koolon D)
etendusega „Armastuse edetabel“. Mängivad
Marika Korolev, Raivo Rüütli ja Vello Janson.
Väikseid teatrisõpru rõõmustasime 11.
veebruaril Ugala etendusega „Väike merineitsi“. Mängiti kaks etendust järjest päevasel ajal
ja lapsed said tulla etendusele lasteaiarühmadega ja klassidega, samuti külastasid etendust
kodused lapsed koos vanematega. Teise samalaadse päevase lasteetenduse plaanime kutsuda maikuus.
Kogu pere üritustest toimus 14. veebruaril
traditsiooniline vastlapäev Rae spordikeskuse

ees. 5. märtsil annab etenduse Ukraina tsirkus.
Trikke teevad kassid, koerad, püüton, klounid
ja paljud teised tegelased.
Aprillikuu märksõnaks on jüripäev. Kindlasti toimub traditsiooniline jüripäevajooks nii
väikestele kui ka suurtele ja palju muud põnevat. Selle aasta suurüritus jüripäeva raames on
17. aprillil toimuv Harjumaa meistrivõistlused
grillimises - Grillfest.
15.- 16. mail toimub Jüris vabariigi koolinoorte viies rahvatantsufestival. Korraldajateks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
ja Pelgulinna Haridusselts koostöös Jüri gümnaasiumi ja Rae kultuurikeskusega.
28. mail toimub Jüri klunker ehk Rae valla
laulu- ja tantsupidu, koos valla lauljate ja tantsijatega esineb klunkeril Kirile Loo.
Jätkame laatade korraldamist, kuna huvi
on nii ostjate kui ka müüjate hulgas suur. 13.
märtsil ootame kõiki perelaadale, kus lisaks
ostlemisele on võimalus mängida, tantsida
ja laulda. 22. juunil korraldame laada õues
– toimub jaanilaat nii Lehmja tammikus kui ka
tammiku ees oleval platsil.
Rae valla koolidevahelistest üritustest on
glamuurseim ja oli ka seekord 22. jaanuaril
korraldatud moe-show. Teiseks koolidevaheliseks ürituseks on 31. märtsil toimuv Talendijaht, kus õpilased esitavad huvitavaid ja andekaid etteasteid. 7. aprillil kuulame parimaid
laululapsi võistlusel „Rae valla laste- ja noorte

Harry KOHTAS Sallyt“

Rakvere teater esitleb:

“KUI

Rae kultuurikeskuses 12. märtsil kell 19.00
Osades: Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sõmer, Erni Kask, Rauno Kaibiainen, Eili Neuhaus, Anneli Rahkema või Liisa Aibel.
„Kui Harry kohtas Sallyt“ on romantiline komöödia sõprusest ja armastusest ning nende kooseksisteerimise võimalikkusest. Kas sõprus mehe ja naise vahel on võimalik või jääb
seks sõprusele ette? Kas sõpradest võivad saada armastajad
või jääb sõprus armastusele ette?
HARRY: Esimesel kohtumisel me vihkasime teineteist.
SALLY: Sina mind ei vihanud, mina vihkasin sind.
Täispilet 145 ja sooduspilet 125 krooni müügil
Rae kultuurikeskuses E-N kella 9.00–21.00
Info telefonil 605 6759

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

lauluvõistlus“.
Traditsioonilistest üritustest tähistame 23.
veebruaril Eesti Vabariigi 92. aastapäeva.
Kevadhooaeg lõpeb suure jaanitulega 22.
juunil Lehmja tammikus.
Sügisestest tegemistest anname teada pärast
suve.
Lisainfo telefonil 605 6759 või kodulehel
http://kultuur.rae.ee/
Meeleolu tõstvaid kultuurielamusi uuel aastal soovib Rae kultuurikeskus!
Kaja Kalmer ja Doris Jürgens
Rae kultuurikeskusest

Komöödiateater etendusega

SPIOON VENEMAALT
26. veebruaril kell 19.00
Rae kultuurikeskuses

Osades: Ines Aru, Tarvo Krall, Marika Korolev, Veikko
Täär, Merle Palmiste, Agnes Aaliste ja Peeter Volkonski
Eesti hiljutist spiooniskandaali
aitab
unustada lahe inglise
komöödia, kus näpatakse hoopis meie
suure idanaabri suuri
saladusi. Peategelaseks on Lääne spioon
Hans, kes on nagu
kameeleon ja keegi ei
tea, kas ta on tegelikult mees või naine... See tekitab hulgaliselt koomilisi olukordi, kuni saabub ootamatu lõpplahendus.
Piletid hinnaga 150 ja sooduspilet 125 krooni müügil
E-N kell 9.00–21.00 Rae kultuurikeskuses
Info tel. 605 6759
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21. veebruaril kell 14.00

Rae Kultuurikeskuses
suures saalis

pilet 25.- krooni
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Jooga allikas on hingamine
Looduses hingab kõik – puud, lilled, loomad, inimesed. Hingamine on nii muutuste
kui ka elu allikas.
Hingamine ei ole ainult füüsiline või
keemiline, vaid see on ka vaimne protsess.
Paljudes filosoofilistes traditsioonides on
hingamine eluvaimu manifestatsioon nii
füüsilises kui ka hingelises tähenduses.
Hingamiskiirust ja mahtu reguleerib meie
kehaline aktiivsus ja stressitase. Emotsionaalset ja vaimset seisundit mõjutab hingamine otseselt. Erutusseisundis muutub
meie hingamine samasuguseks nagu raske
füüsilise koormuse juures. Füsioloogilisel
tasandil sissehingamine toidab meie keha
ning väljahingamine vabastab meid ebavajalikest ainetest, samuti ka kahjulikest emotsioonidest.
Igapäevaelus, kui me teadlikult ei keskendu hingamisele, kasutame umbes 30%
oma hingamisvõimest. See on ka üks oluline
põhjus, miks me tunneme end tihti väsinuna,
unisena, tujutuna, seedimine ja ainevahetus
on aeglane. Hingamistehnikate omandamine
on kasulik eelkõige seetõttu, et nende abil
on võimalik kontrollida ja suurendada oma
organismi energiataset, seega nii füüsilist
kui ka vaimset heaolu.
Kõik teavad, et on vaja – ja paljud tegelevadki – erinevate spordialade või treeningu-

liikidega tegeleda selleks, et olla terve. Füüsilised harjutused on suurepärased füüsilise
tervise jaoks, kuid neist ei piisa emotsionaalse stabiilsuse ja vaimse tervise jaoks.
Ideaalne vahend selleks on jooga, mille
toime ning tulemused on järele proovitud
tuhandete aastate jooksul, sest ta ühendab
meie vajadused füüsilise koormuse ja vaimse tasakaalu järele.
Jooga asendite (asanate) ja liikumiste
(vinyasade) ning hingamiskontrolli (pranayama) abil on võimalik suurendada oma
hingamismahtu oluliselt ja viia see 80 või
isegi 100 protsendini.
Pranayama tähendab kontrolli oma hingamise üle, mille eesmärk on muuta hingamine järjest pikemaks, pehmemaks ja
sügavamaks. Pranayama on hingamine, kus
sissehingamine, väljahingamine ja hingepeetused nende vahel on sooritatud teadlikult.
See muudab hingamise alateadlikust tegevusest rohkem teadvustatud tegevuseks, korrapäratust tegevusest korrapärasemaks. Samal
ajal vabastab meid ebavajalikest emotsioonidest, sundmõtetest, tagab mõtteselguse ja
suurendab sisemist rahu ja tasakaalu.
Jooga-asanate eesmärk ongi tekitada sünergia hingamise ja liikumise vahel. Seega
asanad on vajalikud just pranayama praktiseerimiseks.
Hingamine juhib asana sooritamist, muudab selle aeglaseks ja täpseks. Aeglus ja täp-

sus omakorda tagavad füüsilise koormuse ja
treenivad koordinatsiooni. Näiteks õigesti
sooritatud, hingamistehnika ja kompensatsiooniga traditsiooniline jooga päikesetervitus aktiveerib kogu organismi energiasüsteemi mõne minutiga ja suudab asendada ka
moodsad fitness-süsteemid.
Joogat kui üle 10 tuhande aasta vanuse
ajurveda tervendamissüsteemi üht osa on nimetatud ka kirurgiaks ilma noata. Siit põhjus, miks väga populaarseks muutunud nn
jooga elementide kasutamine kõikvõimalike
muude treeningsüsteemide osana on kas sisuliselt kasutu või isegi kahjulik.
Vigastuste ja kahjulike mõjude ärahoidmiseks ei soovitata joogaharjutusi ja hingamistehnikaid ka omal käel või raamatute abil
praktiseerima hakata, vaid alustada kindlasti
joogaõpetaja juhendamisel. Traditsiooniline
joogaõpetajate õpetus on pikaajaline ja põhjalik ning üles ehitatud mentorluse põhimõttel: igal tõsisel joogaõpetajal on oma õpetaja
või mentor, kes pidevalt suunab ja arendab
teda ning vastutab ka tulemuste eest.
Silva Laius
Krishnamacharya Healing & Yoga
Foundation’i üliõpilane
www.khyf.net
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1. märtsil kell 19.00 Rae kultuurikeskuses

Mõnus vestlus- ja filmiõhtu teemal
„Kompass – selge sisetunne“
Film külgetõmbeseaduse toimimisest on ühtlasi järg
populaarsele filmile „Saladus“. Kui „Saladus“ tutvustab
üldisi põhimõtteid, siis „Kompass“ näitab nende põhimõtete rakendamise viise ehk kuidas teele asuda, millega teel
kohtuda võid, kuidas takistustega tegeleda. Oluline on
sisemise suunataju ehk kompassi olemasolu ja kasutamisoskus.
Lektorid Janno ja Siret Seeder.
Loengu maksumus: 150.-/osaleja
NB! Võtad sõbra kaasa, siis mõlemale 100.-/osaleja
Tasumine kas ülekandega või kohapeal sularahas.
Ülekandel: Seeder Konsultatsioonid OÜ
a/a 221021709091
Registreerimine tel 605 6759 või kultuur@rae.ee

EHETE MEISTERDAMISE TÖÖTUBA
RAE KULTUURIKESKUSES!

Kõrvarõngaste töötuba

Tutvustan erinevaid töövõtteid, mida on võimalik teha
erinevate ehtetarvikutega. Töötoas valmib 2–3 paari
kõrvarõngaid.
Töötoa maksumus 150 kr/in.
17. märtsil töötab töötuba 16.00-18.00.
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

veebruar 2010

SÕIDAME PETERBURI!!
Igal aastal on Rae valla rahvas külastanud kultuurimetropoli
Peterburi – sel aastal toimub reis 20.–24. mail. Neljapäevane
reis on seekord veidi teistmoodi:
20. mail kell 6.30 toimub väljasõit Rae vallavalitsuse eest,
sõidame laevaga Helsingisse. Tutvume põgusalt Helsingi vaatamisväärsustega, sõidame mööda ajaloolist Kuningateed, peatume Porvoos, Loviisas, Kotkas, külastame keiser Aleksander
III kalastussuvilat, imetleme Kymi jõe kärestikke. Ööbime
Viiburis.
21. mail tutvume Viiburi vaatamisväärsustega. Sõidame piki
Karjala kannast Repinosse, teel tutvume Mannerheimi liiniga
ja Talvesõja kohtadega. Seejärel Kroonlinn ning õhtuks jõuame Peterburi.
22. mail tutvume Peterburi arhitektuuriansamblite ja muuseumidega (Jussupovi palee, Mosaiigimuuseum, Tsarskoe Selo
(Suur Katariina loss, Merevaigutuba) ja relvamuuseum.
23. mail sõidame Peterhofi ja külastame purskkaevude parki.
Võimalusel külastame Konstantini lossi, Venemaa presidendi
mereresidentsi. Kell 15.00 hakkame tagasi koju sõitma.
Teata oma osavõtust tel: 5665 6723 reisijuhile-giidile Boris
Gorbunovile või e-postile peterburg05@hot.ee

Rae valla laste- ja noorte lauluvõistlus

toimub 7. 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/

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
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Muuseumitund Miia Milla Manda majas
Kadrioru pargis on avatud üks tore maja lastele - Miia
Milla Manda muuseum. Vaida lasteaia Pillerpalli lapsed
külastasid detsembris muuseumi jõulutundi.
Miia Milla Manda on väike tüdruk, kes ootab lahkesti lapsi endale külla. Tüdruku kodus oli võimalus oma
teatritegemisoskused proovile panna. Kätt said proovida
valgustajad, operaatorid, dekoraatorid, lavatöölised, näitlejad. Kui teater mängitud, vaadatud, said lapsed Miia
Milla Manda emalt ja isalt kirja, kus paluti lapsi külla
tulla. Minna tuli konkreetse ülesandega poodi, käia postkontoris, kellassepa juures, foto- ja õmblusateljees. Kõik
toimingud tehtud, jätkus reis läbi n-ö metsa, kus lapsed
nägid erinevaid loomi, nende jälgi, ära tuli arvata missugust toitu meie metsade elanikud söövad. Lõpuks jõuti
hubasesse kodukööki, kus ootas lahke pererahvas. Lapsed laulsid jõululaule, sõid kommi ja ajasid Miia Milla
Manda ema ja isaga juttu. Väga õpetlik ja armas jõulureis oli, elamuse said nii lapsed kui ka kasvatajad.
Lastemuuseum on väga mõnus koht ema või isaga
koos mängimiseks, ühe vahva ja huvitava puhkepäeva
veetmiseks. Muuseum asub aadressil Koidula 21C. Tasub külastada kindlasti!
Vaida lasteaia Pillerpall
õpetaja Esta Tetsmann

Valmistan Lagedil maitsvaid
ja kaunid torte, kringleid,
ökoleibasi jt küpsetisi.
Hinnad sõbralikud ja
tähtajad lühikesed.

Kontakt:
aive.kubpart@gmail.com
tel: 5113899

Salong avatud: E–R 10–20, L 10–17
Tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi keskuses

Veebruari pakkumised:
* Ripsmete värvimine 60 kr + kulmude värvimine TASUTA
* Pediküür 295 kr + parafiinhooldus jalgadele TASUTA
* Näonaha mikrolihvimine 350 kr + trimmiv mask TASUTA
* Ripsmepikenduste paigaldamine 350 kr.
* Solaariumi sooduskaart 50 min/350 kr.

KUI SA OLED
LANGENUD
• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE, VAIMSE
VÕI SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJA
POOLE.
NB! Soovijail on vajalik
vastuvõtule ette registreerida
telefonil 600 6204 (Harju
Ohvriabikeskus) või saata
kirjalik teade e-mailile: oksana.
sviridenko@ensib.ee
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel
teisipäeval kella 13–15 Jüri
konstaablipunktis (Aruküla tee 9,
Jüri).
Kontakt: Oksana Sviridenko,
Sots. kindlustusameti Harju
ohvriabikeskuse peaspetsialist
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Kooli rekord kukkus!
Jaanuar on olnud äärmiselt tihe
spordikuu, kus mitmed kaalukad kergejõustikuvõistlused on andnud parimatele võimaluse pea igal nädalal
Eesti tippkonkurentsis ennast ületada.
Lisaks lugematule arvule isiklikele
rekorditele sündis ka uus kooli rekord
kõrgushüppes: Tanel Reismann 11.r
klassist ületas tulemusega 2.02 Eesti
meistrivõistlustel enda nimele kuuluvat kooli rekordit kahe sentimeetriga.
Kohe peale talvise koolivaheaja
lõppu toimusid legendaarse kergejõustikutreeneri A. Tšikini mälestusvõistlused, kus Kristen Sirak oli 600 meetri
jooksus kolmas meesjuunioride vanuseklassis tulemusega 1.27,32. Mikk
Kajasalu oli kolmas 60 m jooksus
poiste A-klassis ajaga 7,71.
Kuu keskel, 16. jaanuaril, toimusid
Harjumaa meistrivõistlused sisekergejõustikus, kus säras kergejõustikutäht
Anastasia Gorohova 10.r klassist, saavutades koguni kolm esikohta ja ühe
teise koha. Esikoha vääriline oli ta tüdrukute A-klassis 60 m tõkkejooksus,
kaugushüppes ja 300 m jooksus ning
teise koha 60 m jooksus.
Mikk Kajasalu võitis poiste A-klassi
300 meetri jooksu ja Rainer Ränne oli
samas vanuseklassis kõrgushüppes teine. Kolmandaid kohti oli koguni neli:
Karl Sirak poiste A-klassi 300 meetri
jooksus, Mikk Kajasalu poiste A-klas-

si kõrgushüppes, Kristen Sirak meeste
800 meetri jooksus ja Kristina Kostina
tüdrukute B-klassi kuulitõukes.
Harjumaa meistrivõistlustele järgnesid kohe Eesti sisemeistrivõistlused, kus juba peale mainitud Tanel
Reismanni eduka esinemise oli heas
hoos taas Anastasia Gorohova, kes tuli
kaugushüppes kuuendaks tulemusega
5.22. Tublilt esinesid ka Kristen Sirak
800 meetri jooksus meesjuunioride arvestuses ja Sander Kosk poiste B-klassi 60 meetri jooksus.
Mõned päevad hiljem osales TV
10 Olümpiastardi Harjumaa võistlusel südikalt Jüri gümnaasiumi spordikuulsuste järelkasv. Sander Arumägi
5c klassist tuli poiste nooremas vanuseklassis kaks korda neljandaks:
kaugushüppes tulemusega 4.17 ja 60
meetri jooksus tulemusega 9,24 ning
lisaks veel kuuendaks 60 meetri tõkkejooksus. Alex Talisainen 7.h klassist
oli kaugushüppes suurepärase isikliku
rekordiga 4.75 poiste vanemas vanuserühmas viies.
Kergejõustikulise jaanuari lõpetas
aga peaaegu 20-aastase vaheaja järel
taasosalemine TV 10 vabariiklikus sarjas, kus oma vanuste absoluutsete tippude hulgas saavutati kaks 21. kohta.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

Kendra-Lizbeth Laid Jüri gümnaasiumi 4.a klassist kasutas vabariikliku võistluse TV 10 Olümpiastarti uue hooaja
avaetapil ära võimaluse Ksenia Baltalt autogrammi saamiseks. Foto: Urmas Põldre.

Korvpall. Kas korvi viskamise või korvi kaitsmise mäng?
Jaanuari alguses toimus Tallinnas korvpalliturniir Baltic Sea Basketball Cup. See on noorte turniir, kus kohtusid Eesti, Soome, Läti ja
Rootsi U16 ja U 18 rahvuskoondised (nii tüdrukud kui ka poisid). Turniiri raames korraldati
ka Eesti treeneritele treenerikoolitus. Loenguid
pidasid tunnustatud treenerid Ari Tammivaara
(Soome, U16 poiste peatreener ja Soome noortekoondiste peatreener), Indrek Ruut (Eesti,
U18 poiste peatreener ja Eesti meestekoondise
abitreener) ning Henrik Dettman (Saksamaa,
Soome meeste koondise peatreener).
Palli korvi viskamise mäng: korvpalli leiutas 1891. aastal kehalise kasvatuse õpetaja,
kanadalane James Naismith. USA põhjaosas ja
Kanadas on talvine aeg külm nagu meil Eestiski. Selleks, et talvel spordisaalis huvitavam
tundi oleks pidada, mõtles J. Naismith välja
uue mängu. Ta kinnitas puuviljakorvid spordisaali seinale ja uus mäng oligi sündinud. Mängu eesmärk oli koguda punkte, visates jalgpalli
puuviljakorvi. Korvpallimäng ja mänguks vajalikud vahendid on selle ca 120 aasta jooksul
muutunud väga palju. Mängu eesmärk on siiski sama – visata pall korvi, et teenida punkte.
Võistkond, kellel on mängu lõppedes rohkem
punkte, on võitja.
Kõik Eesti spordisõbrad on pidanud aga

viimastel aastatel tunnistama, et meie meestel
palli korvi viskamine enam rahvusvahelisel tasemel nii hästi välja ei tule kui varem. Miks?
Korvi kaitsmise mäng: kui heita peast korvpallimängu eesmärk ja läheneda mängule filosoofiliselt, siis võib ju õigeks pidada ka seda,
et korvpall on korvi kaitsmise mäng. Kui sa ei
lase vastasvõistkonnal mitte ühtegi korvi visata, siis piisab sellest, kui ise viskad ühe korvi.
Muuseas – esimese ametlikku korvpalli mängu
(1892. a) lõpptulemuseks jäigi 1:0! See justkui
kinnitab eeltoodud fakti. Mängude järel, mis
Eesti koondis viimastel aastatel on võitnud,
on pidevalt räägitud: „Täna mängisime hästi
kaitses!“ Kui vaadata Eesti ajalugu, siis oleme
pidanud sadu aastaid enda territooriumi kaitsma võõraste eest. Kui palju meie ise kedagi
rünnanud oleme? Tänapäeval on meil Eestis
kaitsevägi, mitte sõjavägi. Oleme alateadvuslikult kaitsjad ka palliplatsil.
Nüüd jõuame tagasi toimunud treenerikoolituse juurde, kus koolitaja Indrek Ruut lausus,
et: korvpall on korvi viskamise mäng. Nõustun
tema väitega sellepärast, et kõik Eesti korvpallurid, kes on jõudnud tipptasemele (Tiit
Sokk, Aivar Kuusmaa, Gert Kullamäe, Martin
Müürsepp, Rauno Pehka, Kristjan Kangur), on
olnud lisaks heale kaitsemängule ka suurepä-

rased ründajad.
Suurepäraseks ründajaks on need mehed end
treeninud väga raske ja järjepideva tööga. Soome meeste rahvuskoondise peatreener Henrik
Dettman ütles, et tippmängijaks võib saada
juhul, kui treenid 10 aastat järjest, 50 nädalat
aastas, kuus päeva nädalas, 20 tundi nädalas.
Olen kindel, et sellise koormusega treenides
võib igal alal meistriks tulla. Kahjuks sünnib
siia ilma harva inimesi, kes sellist koormust
taluda jaksavad. Me ei või kunagi teada, kus
kohas kasvab järgmine Kuusmaa, Sokk või
Müürsepp. See võib juhtuda ka siin, Rae vallas. Täna on korvpalliklubi Rae Koss selleks
valmis, et oma esimesed sammud sellel pikal
ja raskel teel saaks meie klubis teha nii korvi
kaitsjad kui ka uued korvi viskajad.
Ootame oma klubi treeningutele 1995–
1998. aastal (treener Henri Ausmaa – tel: 528
0096 henri@eksl.sport.ee) ja 2000-2001. aastal (treener Siim Palu – siim.palu@jyri.edu.
ee) sündinud poisse ning 1998.–1999. aastal
sündinud tüdrukuid (treener Tuulike Pajumets
– tuulike.pajumets@jyri.edu.ee).
Pall korvi!
Henri Ausmaa
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Jääpurjetamise tulevikulootus
valmistub uuteks väljakutseteks
17-aastane Gert Skatškov on Jüri gümnaasiumi noor andekas jääpurjetaja, kelle sooviks
on jõuda tippu alal, kus eestlased on ajalooliselt kõige enam rahvusvaheliste tiitlivõistluste
medaleid toonud.
Esimest korda tegi Gert purjetamisega põgusalt tutvust üheteistkümneselt Võrtsjärve
ääres laagris olles. Kui esimesel aastal veedeti
laagris peamiselt vaba aega, siis järgmisel aastal sai juba põhjalikumalt purjetamist proovitud. Gert jäi oma aktiivsusega silma kommodoor Valdeko Särele, kes andeka poisi Pangodi
järvele treeningutele kutsus. Sama aasta talvel
proovis Gert esimest korda ka jääpurjetamist
kuni 15-aastaste laste purjekal Opti Liug, mille
rahvusvaheline nimi on Ice Optimist. Kolme
teistkümneselt võitis Gert juba esimesed klubi
võistlused. Aasta hiljem aga osales juunioride
MM ja EM-il, mis toimusid Eestis Pärnus.
Võistluste jaoks putitati koos isaga üles üks
korralikum kelk (jääpurjekas) ning meisterdati valmis ka üks paar uiske, mis tulid Pärnus
paksu lumega väga kasuks. Gert saavutas 41
võistleja seas 21. koha, olles neljateistkümnest
eestlasest neljas.
2006. aastal kolis Gert Jürisse ning liitus Kalevi purjespordikooliga, kus hakkas tõsisemalt
treenima. Järgmisel talvel tuli ta Ice Optimisti
klassis Eesti meistrivõistlustel pronksile ning
juunioride maailmameistrivõistlustel saavutas
ta 20. koha. Suvel tõusis ta Eesti edetabelis
juba 16. kohale 60 purjetaja seas ja tegi esimesed poodiumikoha sõidud.
Aasta 2008 algas aga ebaõnnestumisega
– talvised juunioride maailmameistrivõistlused
katkestas Gert kelgu purunemise tõttu. Suvel
aga vahetas ta paadiklassi juba suurema ja kiirema Laser 4,7 vastu. Laser 4,7 klass oli Gerdile edukas: tuli palju poodiumikohti ning ka
sõitudejärgseid vees suplemisi, sest purjetajatel
on kombeks võitjat vette visata. Seda hooaega
kroonisid Soome meistrivõistluste kaheksas
koht, üllatusena Eesti meistrivõistluste teine
koht ja Eesti olümpiakarika kolmas koht.

2009. aastal Rootsis toimunud jääpurjetamisel juunioride MM-il sai Jüri gümnaasiumi
õpilane Gert Skatškov tubli 16. koha. Foto: Andrius Repsys

Ka talvel vahetas Gert klassi kiirema DN-i
vastu. Kui varem oli ta Ice Optimistil saavutanud 78 km/h, siis DNi klassi jääpurjekas 6,5
ruutmeetrise purjega võimaldas kiiruse kasvu
juba 150 kilomeetrini tunnis. Kahjuks algasid
esimesed Eesti võistlused uues klassis varustuse purunemise ja katkestamisega. Üllatusena
aga Rootsis toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel võistles Gert esimesel päeval koguni esiviisikus. Siiski teistel päevadel
jäi tulemus tagasihoidlikumaks, sest vähesed
kogemused andsid tunda ning ilmnesid puudused ka uue kelgu varustuses. Kokkuvõttes
lõpetas jürikas 16. kohal. Edukalt jätkus ka
suvehooaeg: Eesti edetabeli esimene, Eesti karikavõistlustel esimene koht ning Eesti meistrivõistlustel väga keerulistes ilmastikuoludes
teine koht.
Praegu, südatalvel valmistub Gert Eestis

veebruari lõpus toimuvateks juunioride maailmameistrivõistlusteks ja Euroopa karikavõistlusteks. Olenemata külmast talvest on jääpurjetajatel raske leida treenimiseks puhast jääd,
kus lume paksus jääb alla 10 cm, sest paksemas lumes sõita ei saa. Küll aga annab selline
talv võimaluse uusi uiske ehitada ja oma varustust täiendada.
Võib julgelt väita, et kui tulla Eesti võistlustel esiviisiku hulka, siis oled juunioride
maailmameistrivõistluste favoriit ja kui tuled
esikolmikusse, siis suudad võistelda ka täiskasvanute MM ja EM-il poodiumikohtade pärast. Soovime Gerdile suuri võite ning jääme
ootama Rae vallale jääpurjetamise maailmameistritiitlit.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

Jüri Gümnaasiumi VIL! annab teada!
24.02.2010 kell 15.00 toimub Jüri
spordihoones Eesti Vabariigi 92.
aastapäeva tähistamine ujumisteatevõistlusega: Jüri gümnaasiumi
pere versus vilistlased.
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri gümnaasiumi praegused
õpilased ja töötajad.
Auhinnaks on rändkarikas! Üllatused pealtvaatajatele ja osavõtjatele.

Meie moto on: „Olen osa spordist!“
Võistlusjuhend:
Kuna Jüri gümnaasiumi on lõpetanud 29 lendu, siis on teatevõistkonna
suuruseks 29 inimest, kellest vähemalt viis on naissoost. Vanus või amet
ei ole oluline. Tähtis on, et võistleja
oskaks vee peal püsida ja edasi liikuda. Ühe etapi pikkus on 50 m.

• Kooli võistkonna komplekteerib
spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end
20. veebruariks aadressile
siiri.laid@jyri.edu.ee.
Teemaks
kirjutada ujumisvõistlus. Registreerimisel märkida, kas ujud või vaatad
pealt.
Kohtumiseni 24. veebruaril 2010
kell 15.00!
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Töine tõnisepäev Jüri lumelinna ehitusel
Pühapäeval, 17. jaanuaril koguneti Laste tänava äärde Jüri spordikeskuse vastu
Lehmja tammiku ja „kolme õe” vahelisele
alale, kuhu eelnevalt veeti suured lumevallid. Ettevõtmise eestvedajaks oli Margus
Vain. Veega ei koonerdanud MTÜ Rae TPS-i
lahked pritsumehed ja osavõtjate tööindu
hoidsid ülal 20-liitriste termostega kohale
toodud magus tee ja tummikas hernesupp.
Kella 11 ja 16 vahel võttis lumekujude ehitamisest osa üle umbes 150 inimest. Valmis
tehti umbes kümme skulptuuri, kuju, koobast
või nende kooslust. Vabaks jäi mitu lumekuhja, mis ootavad entusiaste, et vastlapäevaks kõik vaatamiseks ja vastlatralli pidamiseks valmis oleks. Valminud lumekujude
hulgas võis näha kilpkonna, kiili, draakonit,
ussi jne. Kõige suurem, koopa ja liumäega
skulptuur kaks ussi – „uss Matu” ja „Matu
poju” – valmis mitme pere ühistööna. Kõige
värvirõõmsam oli FC Jyri jalgpalliklubi ehitatud triibuline draakon. Eesti rahvakalendri
järgi on tõnisepäev ehk taliharjapäev ehk
talve poolitaja see, mille alusel vanarahvas
ennustas saabuva suve ilmastikku ja põllu
viljakust. Öeldakse, et kui tõnisepäeval nii
paljugi päikest paistab, et täismees hobuse
selga jõuab istuda, tuleb ilus suvi. Nii ka
juhtus. Päike tuli välja küll alles pärast kahte ja vaevalt tunniks seda jätkus, aga peale
ilusa suve ennustamise jätkus seda koos
päästeameti poolt õhku saadetud veejoaga
ka vikerkaare toomiseks lumelinna kohale.
Väsinud lumelinnaehitajate meeleolu tõusis
kohe mitme pügala võrra.
Tiiu Võsu
üks pealtvaatajatest
Tahaksin omalt poolt tänada kõiki suuri ja
väikseid lumelinna ehitajaid, keda oli esimesel korral tõesti oodatust oluliselt rohkem.
Arvasime, et kui 100 inimest kokku tuleb on
väga hästi. Tuli 150 inimest ja nii, et lõpus

Pallipoiste ehitatud uhke triibuline lumedraakon. Foto: Margus Vain.

läksid kasutusse ka varasematest talgutest
järele jäänud ühekordsed toidunõud ja needki said lõpuks otsa. Minu abikaasa keedetud
hernesuppi kiideti tõesti väga.
Teisel korral osales ilmselt külma ilma
tõttu (hommikul oli Patikal –29°C) lumelinna ehitusel oluliselt vähem ehitajaid (veidi
alla 30), kuid päiksepaisteline pärastlõuna
meelitas inimesed kodudest välja. Nii oli lisaks ehitajatele lumelinnas ka mitmeid lapsi
oma vanematega, kes lumelinna liumägesid
nautisid – järelikult on lumelinna kohalikele
ikka vaja.
Olgu siinkohal öeldud suur tänu kõigile
toetajatele: Rae vallavalitsusele, VA Vahekole, MTÜ-le Rae TPS, Jüri gümnaasiumile,
MTÜ-le Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts, ja MTÜ-le Raekodanik, kelle poolt
hallatud kogukonnafoorumi www.raeko-

danik.ee kaudu kommentaator Kats algatas
lumelinna ehitamise idee ja pani selle palli
veerema, ja muidugi jalgpalliklubile FC Jüri
ning tema treenerile Toomas Klaasile, kes
esimese suurema seltskonnana tuli lumelinna ideed toetama. Pallipoisid oskasid anda
asjale õige hoo sisse. Loodame, et sellest
saavad innustust ka teised ja Jüri lumelinna
ehitusele lisanduvad uued ehitajad ja toetajad. Oleme otsustanud, et ehitame lumelinna
ka järgmistel pühapäevadel, ikka algusega
kell 11.00. Loodame, et hiljemalt vastlapäevaks on lumelinn lõpuni ehitatud.
Järgmisel aastal alustame organiseerimisega kindlasti varem. Loodame, et siis ka
lund tuleb.
Margus Vain
üks ehitajatest

Esitleti raamatut „Salu küla lugu“

Raamatu koostaja Vaino Napp autogramme jagamas.

Igal paigal on oma iseloomujooned, oma
eripära ja oma lugu jutustada. Iga küla saab
jutustada vaid ise enda loo. Rae vallas on

saanud tavaks anda välja raamatuid külade
ajaloost.
2009. aasta jõuludeks sai kaante vahele
Kadaka küla raamat. Sellel aastal sai kohe
aasta algul valmis „Salu küla lugu“ . 2010.
aasta on kuulutatud lugemisaastaks. Selle
tõttu saime meiegi teha 30. jaanuaril raamatu „Salu küla lugu“ esitluse Vaida raamatukogus.
Raamatu autoriks on Pikavere kooli ajalooõpetaja, Salu küla põliselanik ja Rae valla aukodanik Vaino Napp. Raamatu trükki
toimetamisele aitasid kaasa Toomas Hiio
ja Eli Pilve. Kirjastamise võttis enda peale
Mixi Kirjastus. Raamatu trükkimiseks vajamineva raha taotles Salu küla külavanem

Sirli Tiik, kirjutades vastava projekti. Suur
tänu neile kõigile, sest raamat on kauni kujunduse, lühikese, kuid kõike äraütleva tekstiga. Trükis sisaldab kronoloogiat ja hulganisti fotosid.
Raamatu esitlus ise õnnestus suurepäraselt. Olid sõnavõtud, muusikalist vahepala
pakkusid ansambel Kuldne Õhtupäike ja
noor saksofonist Meelis Rohula, kes mängis
„Salu valssi“. Külalisi oli nii Jürist, Arukülast kui ka Pikaverest.
Reet Raudkepp
Vaida raamatukogust
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POLITSEITEATED
Kehaline väärkohtlemine
5. jaanuaril kella 17.00 ajal lõi 51aastane joobes mees Vaidasoo külas
68-aastast naist.

Glamuurne, alternatiivne, ekstreemne ja ainulaadne – olid tänavuse moe-show märksõnad.

1. jaanuaril 2010 toimus Rae valla koolidevaheline moe-show Rae kultuurikeskuses juba kaheksandat korda. Osa võttis 11 klassi – 10 neist
Jüri gümnaasiumist ning üks Vaida põhikoolist.
Moe-show’d korraldas Rae kultuurikeskus kahasse ÕOV kultuuritoimkonnaga. Olulisem
korraldamisperiood algas detsembri algul, mil
pakuti välja ürituse nimi: MASU (glamuurne,
alternatiivne, ekstreemne ning ainulaadne).
Poodiumil võis näha kõike: alates katteloorist
kuni lateksini välja. Väga suur osa oli ka õhtujuhtidel, kes üllatasid publikult pidevalt.
Rae vallas on palju firmasid, mis tulid meile
selle ürituse korraldamisel suuresti abiks. Palju
tänu firmadele Pipelife, ilusalongidele Muskuslill ning Mi Vida, ASile Kalev. Puuviljakorvid esikolmikule pani välja ürituse suusponsor
Puuviljakeskus. Väga suured tänusõnad Rae
vallale ning Jüri gümnaasiumi vilistlaskogule,
kes pani välja esikohtadele peaauhinna.
Žürii oli sellel aastal neljaliikmeline: Anu
Aaremäe, kes on stilist ning firma Kassting
omanik ning juht, Ardi Kristovald, (modell)
Juku-Kalle Raid (ajalehe KesKus peatoimetaja) ning Ingmar Jõela, kes on andekas noor
disainer. Hinnati kahes vanuseastmes: 9.–12.
klass ning 5.–8. klass. Parimaks naismodelliks
sai nooremas vanuseastmes Agnes Anderson
ning vanemas Kristina Sablinskaja. Parimaks
meesmodelliks sai nooremas vanuseastmes

Sergei Ignašov ning vanemas Rasmus Onkel.
Žürii otsustamise ajal oli vaheesinejaks
tantsutrupp Flow, mille juhendajaks on Liis
Timuska, ning Cocose poolt 2010 Kevadtrendide tutvustus. Demonstreeriti riideid Mangost,
Bershkast, Vero-Modast, Pull & Bear’ist ning
Promodist. Pärast arutamist kuulutati välja
võitjad: vanemas vanuseastmes pälvis kolmanda koha 9.c klassi „Whirmagad,“ teise kohe sai
12.r „Minimalistic luxury“ ning esimese koha
sai 12.h „Säästu-gläm.“ Nooremas vanuseastmes sai kolmanda koha 8.r „Obama ju ütles, et
masu on läbi,“ teise koha sai Vaida põhikooli
8. klassi „Õhtu²“ ning esimese koha pälvis 6.c
esikoha „Primadonnast paadialuseni.“
Suur aitäh kõikidele osalejatele ning nende
klassijuhatajatele ja vaheesinejatele. Ürituse
korraldamisel olid erakordselt suureks abiks ka
Jüri gümnaasiumi õpilased Getter Ulla, Brigita
Gutmann, Sigrit Villido, Katre Sapp, Anabel
Aunver, Hanna Britt Soots ning Dan Glošin,
samuti Kõik Rae kultuurikeskuse töötajad ning
Aimar Laasi.
Siss Kestlane
ÕOV kultuuritoimkonna juht

Vargused
6. jaanuaril teatati politseisse, et
Peetri külas pargitud autost varastati navigatsiooniseade väärtusega
7000 krooni.
11. jaanuaril tehti politseisse avaldus
selle kohta, et Peetri külas pargitud
autolt varastati neli ratast. Varaline
kahju on 35 000 krooni.
12. jaanuaril teatati politseisse, et
Jüri alevikus murti sisse keldriboksi
ja varastati sealt neli valuvelgedega
suverehvi, reisikohver ja sülearvuti
kott. Varaline kahju on 14 900 krooni.
13. jaanuaril teatati politseisse, et
Jüri alevikus varastati panipaigast
mootorsaag ja murutrimmer. Varaline kahju on 9230 krooni.
17. jaanuaril teatati politseisse, et
Peetri külas pargitud autost varastati navigatsiooniseade väärtusega
3000 krooni.
24. jaanuaril tehti politseisse avaldus
selle kohta, et Peetri külas pargitud
autost varastati automakk väärtusega 2000 krooni.
29. jaanuaril varastati Jüri alevikus
õppeasutuse juurest koolikott koolitarvikute, mobiiltelefoni ja mängukonsooliga. Järgmisel päeval toodi
koolikott kooli tagasi, kuid väärtuslikud asjad olid sealt ära võetud.
Varaline kahju on 5600 krooni.

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
13. jaanuaril toimus põleng Rae külas Vaheotsa teel.
17. jaanuaril toimus põleng Jüris
Tuule teel.
20. jaanuaril toimus põleng Kurna
külas.
23. jaanuaril toimus korstna põleng
Suursoo külas.
25. jaanuaril oli Vaidasoo külas suits
elamus.
25. jaanuaril toimus korstna põleng
A/K Patika 1.
27. jaanuaril põles alajaam Sakus
Tiigi tänaval.
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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.

RÕIVAKAUPLUSES

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

Tellimine ja lisainfo tel. 650 7470

www.audiocity.ee

17.-28. veebruar
kõik kaubad – 30%
Kohtumiseni
Konsumi keskuses Jüris
E – R 10 – 18
L
10 - 17
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VARIA

KUULUTUSED

Veebruarikuu
sünnipäevalapsed
EMILIE HEINSOO		
TATJANA RAUD		
ISMEENE PENT		
AINO PÄÄSUKE		
ERLINDA MURD		
KALLE SUURSILD		
ELVE RISTAL			
MARIA ROSENBERG		
ERNA TÄNAV		
LEILI PRIIMÄGI		
MARMARA ALKHAMOVA
HERMALT GRUBE		
MAIMO ERNESAKS		
GEORG JAROV		
HELDUR TAMM		
ALGIRDAS TAURE		
JUHAN SIKKA			
VIRVE KAROLIN		
HELGA SOOMETS		
VALENTINA TŠERVONA
ELLEN LIIK			
MARET NEIMAR		
MARE JAAVE			

93
92
88
87
85
84
83
83
83
81
80
80
75
75
75
70
65
70
70
65
65
65
65

Kogemustega bilansivõimeline raamatupidaja aitab
koostada aastaaruannet, teeb jooksvat raamatupidamist (ka palga- ja personaliarvestust) ning vajaduse korral täidab maksu- ja statistikaaruandeid.
Pöördu julgesti! Asun Jüris, telefon 526 6569.

Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.

Kuivade küttepuude ja toidukartuli müük. Otse põllumehelt! Tel 5343 9707.

Noor pere ostab metsaga maatüki, sobib ka vana
talukoht. Tel 659 6141, 508 7146 Rein.

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

Keevitustööd (treppide, väravate, kergkonstruktsioonide valmistamine) ja projekteerimine. Töö
täpne, kiire, soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee.

Lõikame hekki ja võsa, raiume puid, niidame muru
ja teeme teisi haljastusega seotud töid.
Tel 5563 7666.
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
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ja
aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412, tiina@cmv.ee

Rae Vallavalitsuses jaanuarikuus
registreeritud sünnid:

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

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.

MÄLESTAME
Rae vallavalitsuses jaanuarikuus
registreeritud surmad:

Raul Bank
Aare Aloe
Ants Valdna
Toivo Dreving
Maie Toomvap
Herta-Aurelie Aaslaid
Mati Soini

Aitan teil müüa või soetada
kinnisvara
Ive Pulma

Sinu maakler
Rae vallas

tel 626 4261
gsm 5556 66606
ive.pulma@bpe.ee
www.bpe.ee
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

AS UVIC avaldab
südamlikku kaastunnet
omastele

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

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

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.
Palju erinevaid soodustusi!
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?
Vana-Tartu mnt 20, Järveküla,
Rae vald.
Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L
10.00–16.00
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

