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Sõnumid
Rae valla ametlik väljaanne

Detsembrinumbris:
• Miks tõstetakse
lasteaiatasu?
• Vaida kool tutvustab
end
• Millist hinda makstakse
kinnisvara eest Rae vallas?
• Valla 145. aastapäeva
pildigalerii

nr 11 detsember 2011

Pisike Mbandi Fatty (1-aastane) sai nagu paljud teised Rae valla lapsed oma nime ja tähtkuju graveeringuga hõbelusika.
Triinu ja Amadou Fatty käisid valla hõbelusikate üleandmise tseremoonial Peetri kooli aulas 26. novembril.
Nimelise ja tähtkuju graveeringuga hõbelusika saavad vallalt mälestuseks kõik lapsed, kes on sünnijärgselt registreeritud Rae
valda. Kutse saadetakse koju lapse sünnile järgneval aastal ehk siis, kui pisipoisid ja -tüdrukud teevad esimesi katsetusi või
saavad juba hakkama oma jalgadel. Järgmised hõbelusikate üleandmise tseremooniad on plaanis uue aasta kevadel.
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vallavalitsus
RAE
VALLAVALITSUS
teatab
Muudeti Rae valla 2011. aasta eelarvet.
Suunati II lugemisele määruse eelnõu,
mille sisuks on muuta vallavalitsuse teenistujate struktuuri ja koosseisu. Tulenevalt menetluses olevast üldplaneeringust
ja vajadusest ellu viia mitmeid detailplaneeringuid ja sotsiaalseid projekte
võetakse tööle planeeringute nooremspetsialist ning seoses töömahu kasvuga
valla rahandusosakonnas luuakse juurde
pearaamatupidaja ametikoht. Teenistujate
struktuuris otsustati muuta planeeringute
nooremspetsialisti ametinimetus arhitektiks ning arhitekti ametinimetuseks saab
peaarhitekt.
Suunati II lugemisele määruse eelnõu,
mille sisuks vanemametnike palgaastmete vahemiku muutmine senise 9–18 asemel vahemikuks 9–19.
Muudeti lasteaiatasu määra ja maksmise korda. Muutmise eesmärk on alushariduse teenust paremaks muuta ja vähendada lasteaiakohata jäänud perede
arvu, kes on siiani sunnitud tegema märkimisväärselt suuremaid kulutusi oma
lapse alushariduse saamisel.
Suunati II lugemisele 2012. aasta
maamaksumäärade ja osalise maksuvabastuse kehtestamise eelnõu. Eelnõu kohaselt on Rae vallas 2012. aastal ühtseks
maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast, välja arvatud haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksumäär,
mis on 2,0% maa maksustamishinnast.
Ühtlasi vabastatakse maamaksust alates
01. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini
2012 rahvastikuregistri andmetel seisuga
31. detsembril 2011 Rae vallas alaliselt

Määrus

Ülevaade vallavolikogu istungist
22. novembril
elavad elanikud nende kasutuses olevalt
elamumaalt 1000 m² ulatuses tingimusel,
et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Muudeti Rae valla arengukava 7. peatükki „Rae valla tegevuskava 2011–2015
ja investeeringute rahastamine“.
Suunati II lugemisele Rae valla 2012.
aasta eelarve määruse eelnõu.
Otsustati muuta Lagedi põhikooli
nimi Lagedi lasteaed-põhikooliks, kuna
Lagedi põhikooli ümberehitusega plaanitakse kooliosa juurde rajada ka neli lasteaiarühma.
Otsustati asutada iseseisva üksusena Assaku lasteaed, mis eelnevalt töötas
Peetri lasteaed-põhikooli filiaalina.
Suunati II lugemisele määruse eelnõu,
mille sisuks on koolieelsete lasteasutuste
teeninduspiirkondade määramine.
Otsustati korrigeerida Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
aastateks 2008–2012.
Jagati katastriüksused Limu külas.
Muudeti Kurna külas Poolapõllu ja
Poola katastriüksuse aadressi ja sihtotstarvet.
Otsustati mitte algatada Rae valla Järveküla küla Juhani I kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist.
Otsustati mitte algatada Rae valla
Lehmja küla Tudre ja Tuulevälja kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist.
Otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kurna tee ja

selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala
perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede ühendamise detailplaneeringule.
Otsustati mitte algatada Rae valla Rae
küla Juhani 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamist.
Otsustati mitte algatada Rae valla Patika küla AÜ Patika-6 kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist.
Suunati III lugemisele Rae vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56
kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmise eelnõu.
Otsustati anda volikogu tänukiri
järgmistele isikutele või asutustele. ASile Kiviluks abi eest talvise lumetormiga
võitlemisel, MTÜ-le Lilleoru kodukandi
kaunistamise ja rikastamise eest, ASile
Rimi Eesti Food abi ja koostöö eest Rae
valla kaunistamisel, ASile ABB uute töökohtade loomise ja meeldiva koostöö eest
Rae vallas, Pipelife Eesti ASile koostöö ja
abi eest Jüri terviseradade arendamisel ja
veeuputusega võitlemisel, Erkki Jaakrele
kohusetundliku töö eest, Reet Raudkepile Rae valla ajaloopärandi hoidmise ja
kultuurielu edendamise eest, Tiit Keermale Rae vallavalitsuse finantsjuhtimissüsteemi arendamise eest, Aldo Laidile
valla külaelu edendamise eest, Ardi Mitile valla külade liikumise ja kodanikualgatuste edendamise eest, Raivo Uukkivile
valla arengu edasiviimise eest ja Tarmo
Klaarile valla arengu edasiviimise eest.

Jüri 22. november 2011 nr 66

Lasteaiatasu määrad ja
maksmise kord

lude ning õppevahendite kulude katmiseks.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2,
koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike
3 alusel

§ 2. Lasteaiatasu määr
Lasteaiatasu suuruseks on 47 eurot
lapse kohta ühes kuus.

§ 1. Määruse eesmärk
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Rae valla koolieelses lasteasutuses
käiva lapse eest lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi – lasteaiatasu) ühe
lapse kohta ja selle tasumise kord.
(2) Lapsevanema poolt tasumisele
kuuluv lasteaiatasu kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personaliku-
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§ 3. Lasteaiatasu maksmise kord
(1) Lasteaiatasu makstakse olenemata asjaolust, kas laps käib lasteaias või
mitte.
(2) Kui lasteaiakohta ei kasutata
järjestikku enam kui 4 kuud, võib vallavalitsus eelnevalt esitatud avalduse alusel ja
mõjuva põhjuse korral vabastada lapsevanema lasteaiatasu maksmisest.
(3) Lapse toidukulu lasteaias ka-

tab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu
päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia juhataja.
(4) Lasteaiatasu kuulub maksmisele
vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20.
kuupäevaks Rae valla arveldusarvele või
valla kassasse.
§ 4. Soodustused lasteaiatasu maksmisel
(1) Kui ühest perest käib lasteaias 2
või enam last, on pere teise ja iga järgneva
lapse lasteaiatasu suurus 33 eurot kuus.
(2) Soodustuse määramise aluseks
on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi
kehtestab Rae vallavalitsus.

vallavalitsus
(3) Rae vallavalitsusel on õigus
kontrollida taotleja poolt esitatud andmete õigsust.
(4) Soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine Rae valla munitsipaallasteaias või mõnes Rae vallavalitsusega
lepingu sõlminud eralasteaias.

§ 5. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Rae vallavolikogu 14. veebruari 2006 määrus nr 10
„Lasteaiamaksu määrad ja tasumise kord“
ja Rae vallavolikogu 09. märtsi 2010 määrus nr 12 „Rae vallavolikogu 14. veebruari
2006 määruse nr 10 „Lasteaiamaksu määrad ja maksmise kord“ muutmine“.

(2) Avalikustada käesolev määrus
Rae vallavalitsuses, Rae valla veebilehel ja
ajalehes Rae Sõnumid.
(3) Käesolev määrus jõustub 01.
märtsil 2012. a.
Agu Laius
vallavolikogu esimees

RAE VALLAVALITSUS teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest:
Peetri küla Läike tee põik 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 25. oktoobri 2011 korraldusega nr 972.
Planeeritav ala asub Peetri külas, Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee idapoolsel küljel Rae vallavolikogu 14.10.2003 otsusega nr
137 kehtestatud Peetri küla Rootsi II kinnistu ja Vana-Lepiku I kinnistu detailplaneeringu alal. Piirkond on suures osas väljakujunenud
äri- ja tootmisala. Juurdepääs kinnistule toimub Läike tee põik tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada ärimaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on
kooskõlas Peetri küla üldplaneeringu ja Rae valla menetletava üldplaneeringuga.

Aaviku küla Ohemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 15. novembri 2011 korraldusega nr 1039.
Planeeritav ala asub Aaviku külas enamasti hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbeliste kruntide vahel 11114 Jüri-Vaida riigimaantee ääres. Juurdepääsutee on võimalik planeerida Kautjala teelt läbi riigi reservmaa ja Mäepõllu kinnistu. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline
krunt üksikelamu ehitamiseks, määrata elamumaa krundile ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus. 90% maaalast jääb funktsioneerima rohevõrgustikuna. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastav
valla kehtivale üldplaneeringule, sest ühe uue elamukoha loomist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks

Peetri küla Tammiksalu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 22. novembri 2011 korraldusega nr 1063.
Planeeritav ala asub Peetri külas riigimaantee nr 11330 Järveküla-Jüri tee ääres, planeeritava juurdepääsuga otse maanteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet ridaelamute ning nendega
seotud haljasalade rajamise eesmärgil, seada moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada tehnovõrkudega varustamine, juurdepääs ja haljastus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Peetri küla üldplaneeringuga.

Järgmise detailplaneeringu eskiisi tutvustuse toimumisest:
Karla küla Lõolapõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 07. juuni 2011 korraldusega nr 485.
Planeeritav ala asub Karla külas Tallinna ringtee ja Lagedi-Jüri tee vahelisel alal Pirita-Ülemiste kanali äärsel alal. Juurdepääs kinnistule toimub Lagedi-Jüri teelt läbi eramaa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbeliseks ja kolmeks maatulundusmaa
sihtotstarbeliseks krundiks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule.
Eskiisi tutvustus toimub 20.12.2011 kl 16.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust
27.12.2011 – 24.01.2012 Rae vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Jüri aleviku Sookase tee kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 06.12.2011 korraldusega. Planeeritav kinnistu asub Jüri alevikus Vaskjala küla piiril Jüri-Aruküla
tee ääres. Juurdepääs alale toimub Jüri-Aruküla teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtivat Karba kinnistu maatüki I detailplaneeringut, millega on alale ette nähtud elamupiirkond, muuta krundistruktuuri, moodustades ühe äri- ja tootmismaa
sihtotstarbelise krundi, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ja juurdepääs Vaskjala
ujumiskohta, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja pargiala. Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 24.01.2012.
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Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust
27.12.2011 – 10.01.2012 Rae vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Peetri küla Peetri külaplatsi ja lähiala detailplaneering

Planeeritav ala asub Peetri küla idapiiril, Ülemiste järvest ligikaudu 700 m kaugusel, Niinesaare tee, Kungla tee, Salu tee ja Kopli tee
vahelisel hoonestamata alal. Juurdepääs kinnistule toimub Niinesaare teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada Peetri
külaplatsi planeeritavate ehitiste asukoht, muuta kinnistute sihtotstarve sotsiaalmaaks, määrata ehitusõigus, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Peetri küla kehtiva üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud haljastus ja pargiala ning valla ühiskondlikud hooned.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 10.01.2012.

Täpsustus
Rae vallavalitsus teatab Peetri küla Peetri tee 27 ja 27a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest.

Kehtestatud Rae vallavalitsuse 04.10.2011 korraldusega nr 897.
Planeeritav ala asub Peetri küla ajalooliselt väljakujunenud tiheasustusega alal. Juurdepääs elamumaa kruntidele hakkab toimuma
Peetri teelt keerava eratee kaudu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Peetri tee 21b (endine Peetri tee 27) kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering teeb ettepaneku jagada Peetri tee 21b (endine Peetri tee 27) kinnistu kaheks, 1091 m² ja 1788 m²
suuruseks elamumaa krundiks ning 51 m² suuruseks ajutiseks krundiks, mis liidetakse Peetri tee 21a (endine Peetri tee 27a) kinnistuga.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud
elamumaa.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval http://gis.rae.ee/

Rae valda registreeritakse iga päev vähemalt 3 inimest
Rahvastikuregistri andmete järgi registreeritakse iga päev Rae valda keskmiselt 3,7 elanikku. Kolme kuu arvestuses ehk augustist oktoobrini on end Rae valda registreerinud 348 inimest. Registreerimiste hulka arvestatakse nii sünnid kui valda elukoha registrisse
kandmised.
Rae vald on koos Viimsi ja Harku vallaga Tallinna lähivaldadest kõige nõutavamad elupiirkonnad, kus registreeritakse saabujaid rohkem kui lahkujaid. Seevastu elupiirkonnana on registri andmetel populaarsust kaotamas Tallinna Lasnamäe ja Mustamäe linnaosa,
kust augustist septembrini on rohkem lahkujaid kui saabujaid.
Omavalitsuse võimekuse tabelis platseerus Rae vald 2. kohale pärast Viimsi valda.

Elupaigana kolm kõige populaarsemat valda Harjumaal
saabujate arvestuses
registreeritute arv augustis

lahkujate arv augustis

Rae vald 126

Rae vald 79

Viimsi vald 162

Viimsi vald 106

Harku vald 127

Harku vald 73

registreeritute arv septembris

lahkujate arv septembris

Rae vald 111

Rae vald 66

Viimsi vald 163

Viimsi vald 86

Harku vald 82

Harku vald 50

registreeritute arv oktoobris

lahkujate arv oktoobris

Rae vald 111

Rae vald 48

Viimsi vald 98

Viimsi vald 61

Harku vald 103

Harku vald 57
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RAE
VALLAVALITSUS

Vastuvõtuajad
Esmaspäeval kella 9–17
(lõuna kella 13–14)
Kolmapäeval kella 14–18
Aruküla tee 9,
75301 Jüri, Harjumaa,
tel 605 6750,
605 6770
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Lasteaiatasu muutus parandab alushariduse kvaliteeti
Rae vallas elab väga palju noori peresid, kus kasvamas mudilased või kus lähemas või kaugemas tulevikus on beebit
oodata. Rõõm noorte perede üle on suur,
kuid lasteaiakohtade puudus on Rae valla üks suuremaid lahendamist vajavaid
probleeme.
Rae valla lasteaia järjekorras on praegu
938 last, kellest 535 vajaks lasteaiakohta
kohe. See fakt, et meil on nii palju ilma
lasteaiakohata peresid, ei luba vanal viisil
jätkata. Vaja on uusi lasteaiakohti, mille rajamiseks kavandab vald eelarvesse
vastava raha. Investeeringute tegemiseks
kuluvat raha ei võta vald lapsevanema
taskust.

Miks lasteaiatasu muudetakse?
Omavalitsustel tuleb ennekõike tagada
laste parim võimalik õpikeskkond ja teha
kõik selleks, et see keskkond oleks ka turvaline ja meeldiv. Kuigi Rae valla kõikidel
olemasolevatel lasteaedadel on kasutada
ajakohane hoone ja territoorium, kaasaegsed töö-, õppe- ja mängutingimused,
tuleb jätkata tööd kvaliteedi parandamise
nimel.
Kuueaastase poja isana saan öelda,
et lasteaed ei ole lastehoid ega lapse ära
andmise koht. Seal saavad lapsed kooliks
ettevalmistuse, mille peale hakatakse laduma aina uusi kihte. Alusharidusel on
suur tähtsus lapse edasisel haridusteel ja
lapsed väärivad võrdselt kvaliteetset alusharidust, mis peab olema kõigile vanematele kättesaadav. Praegu ei ole oma lapsele
alushariduse andmine iga vanema jaoks
taskukohane, sest eralasteaed on kulukas.
Kuna vallal lasteaiakohti napib, on
kahjuks pidanud osa vanemaid lahendama lasteaiakoha puudumise probleemi
eralasteaiast teenust ostes. Praegu käib

Rae valla eralasteaedades ligi 70 last ja
lastehoiu teenust kasutab 189 last. Kuigi
eralasteaia teenus on osa lastevanemate
esimene valik, on siiski väga palju peresid, kus esimeseks valikuks on munitsipaallasteaed.
Kui võrdleme munitsipaallasteaia ja
eralasteaia kohamaksumust, siis tänavu on munitsipaallasteaedade keskmine
eelarveline kuu kohamaksumus 196 eurot, millest seni on lapsevanemad katnud
27,80 eurot ehk 14,2 protsenti. Eralasteaedade keskmine kohamaksumus on
ligikaudu 400 eurot kuus, millest vald
hüvitab eralasteaia toetusena 196 eurot ja
lapsevanem maksab keskmiselt 204 eurot
kuus. See tähendab üle seitsme korra rohkem kui valla munitsipaallasteaedades.
Valla kohustus on luua kõigile lastele
võrdsed võimalused alushariduse saamiseks. See tähendab, et lasteaiakohtade
arv peab katma reaalsed vajadused. Lähiaastatel on plaanis juurde rajada uusi
lasteaiakohti. Tuleval aastal saab Lagedil
valmis uus 80-kohaline lasteaed, 2013.
aastal valmib Peetri lasteaia juurdeehitis,
kuhu rajatakse 240 lasteaiakohta. Kuid
lisaks juurdeehitisele on plaanis 2014.
aastal ehitada uus lasteaed Peetri külla,
mis võtab vastu 120 last. Samuti on kavas
alustada 2014. aastal Jürisse uue lasteaia
ehitamisega.
Kui meil poleks praegu vaja uusi lasteaiakohti, ei oleks sellise maksutulude
laekumise struktuuri juures vaja kohatasu
tõsta. Aga meil on juurde vaja minimaalselt 500 lasteaiakohta, mille tulemusel
suurenevad oluliselt ka meie lasteaedade
majandamiskulud. Lasteaiatasu tõstmise
eesmärk on ennekõike parandada valla
eelarve võimet katta lasteaedade ülalpidamiskulusid.
Kuid vald on mõelnud ka perede peale,

kus on sissetulekud väiksemad. Lasteaia
hoolekogu ettepanekul on võimalik vallavalitsuselt taotleda kohatasu ja söögiraha
tasumisel kas soodustust või vabastust.
Seda kindlasti olukorras, kus pere sissetulekud jäävad toimetuleku piirile. Seega,
arvestades oluliselt väiksemat kohatasu
alates teisest lapsest ning võimalust taotleda kohatasu maksmisel soodustust, on
rakendatud lähenemist, kus soodustusi
tehakse just neile, kes seda kõige enam
vajavad.
Veigo Gutmann
Rae vallavanem

Aastail 2012–2015 alusharidusse
tehtavate investeeringute eesmärk
on rajada Rae valda 540 uut lasteaiakohta.
• Lagedi põhikooli rekonstrueerimine
Lagedi lasteaed-põhikooliks 2012. aasta
lõpuks, mille käigus rajatakse neljarühmaline lasteaed 80 lapsele,
• Peetri lasteaed-põhikooli lasteaiaosa juurdeehitis aastatel 2012–2013,
millega lisandub 12 rühma 240 lapsele,
• Peetrisse uus lasteaed 120 lapsele
2014. aastal ning Jürisse uus lasteaed
120 lapsele aastatel 2014–2015.

Uus lasteaiatasu hakkab kehtima
tuleva aasta märtsist. Kui peres on üks
lasteaialaps, on lasteaiatasu 47 eurot
lapse kohta kuus. Alates teisest lapsest
on lasteaiatasu lapsevanema avalduse
alusel 33 eurot kuus ja tingimusel, et
lapsed käivad Rae valla munitsipaallasteaias või mõnes Rae vallavalitsusega
lepingu sõlminud eralasteaias.

Kulud lasteaedadele
ja lasteaiatasust
saadavad tulud

Valla eelarves on lasteaedade majandamiskulude
osakaal suhtes valla
tuludesse viimase viie
aastaga tõusnud 17,7
protsendilt 25,5-le.
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tasub teada
Rae kultuurikeskuses
29. detsembril kell 19

aastalõpupidu
Näitetrupp OMAD
E. Vilde etendusega „Pisuhänd“
Tantsuks mängib IN MOOD
(Toomas Krall – laul, kitarr; Aulis Nemvalts –
saksofon; Andranik Kechek – klahvpillid)
Showtantsutrupp ATENGA
Piletid eelmüügis 22. detsembrini
Rae kultuurikeskuses
8 eurot ja kohapeal 10 eurot
Info telefonil 605 6759

Rae vallavalitsus korraldab
neljapäeval, 15. detsembril
algusega kell 18
Rae kultuurikeskuses jõulupeo kõigile vallas
elavatele suurperede lastele,
eestkosteperede lastele ja lapsinvaliididele.
Igale perele saadab vallavalitsus kutse koju.

18. detsembril kell 17 Peetri koolis

koduste
laste
jõulupidu
Eesti lasteteatri etendus
„Kuidas mesikäpp meistriks sai“
Jõuluvana
Oodatud ka naaberkülade lapsed!
Vaata täpsemalt www.peetri.ee
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Heategevuslik
karjäärinõustamine
Pidevad muutused tänapäeva töömaailmas nõuavad inimeselt kogu elu töö- ja õppevalikute tegemist. Tööjõuturul
konkurentsivõimelisena püsimise eelduseks on oskus oma
karjääri planeerida ja planeeritut ka ellu viia. Küsimused „kes
ma olen?“, „kuhu ma tahan jõuda?“, „kuidas ma sinna saan?“
vajavad läbimõtlemist ja analüüsi. Sageli on üksi, ilma spetsialisti abita seda üsna raske teha. Karjäärinõustaja abistab ja
toetab inimesi karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja
haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel.
Karjäärispetsialistid pakuvad oma abi põhiliselt kolmes
valdkonnas:
• noored vanuses 7–26 saavad karjääriõpet, -infot ja/või
-nõustamist koolides ja noorte teabe- ja nõustamiskeskuste
kaudu üle Eesti (vt ka infot Rajaleidja kodulehelt),
• registreeritud töötutele ja koondamisteate saanud inimestele on karjääriteenused kättesaadavad töötukassa osakondades,
• ka mitmed personaliotsingu- ja konsultatsioonifirmad
pakuvad ühe võimaliku teenusena karjäärinõustamist, kuid
seda tasu eest.
Alates tänavu sügisest on Karjäärinõustajate Ühingu
liikmed valmis tasuta nõustama inimesi, kes eelmainitud
sihtgruppidesse ei kuulu või on teenusele jõudmine raskendatud. Ootame inimest, kes on:
- soovitavalt vanuses 27–63 aastat,
- keerukas majanduslikus olukorras, mis ei võimalda kasutada tasulist karjäärinõustamist või puudub nõustataval ligipääs teistele tasuta karjäärinõustamisteenustele,
- õpilane, töötu või oma töösuhet kaotamas.
Nõustamine on konfidentsiaalne ja seda viivad läbi vastava ettevalmistuse saanud spetsialistid. Praegu oleme valmis
kliente vastu võtma Tallinnas, Tartus, Raplas ja Viljandis. Teenust osutatakse eesti keeles, Tallinnas ka vene keeles.
Kindlasti ootame vabatahtliku nõustamisega liituma karjäärispetsialiste, kes on valmis oma teadmisi ja kogemusi abivajajatega jagama.
Lisainfoks ja registreerimiseks saab kontakti võtta aadressil
noustamine@kny.ee või Karjäärinõustajate Ühingu kodulehe
www.kny.ee kaudu.

Algab joogakursus
Rae kultuurikeskuses alustavad
jaanuaris uued joogagrupid
algajatele ja rasedatele.
Info ja registreerimine Silva Laius,
tel 5661 4214

tasub teada
Hea käsitööhuviline
Jüri memme-taadi klubi koostöös reisifirmaga Comtour korraldab 3.-4. märtsil 2012 reisi Vilniusesse Leedu suurimale käsitöölaadale, mida peetakse Leedu kaitsepühaku prints Kazimiri
auks. Laat ja sellega kaasnevad pidustused hõlmavad tervet Vilniuse vanalinna. Saab näha ehedat käsitööd, rahvariideid, kuulata
muusikat ja laulu, vaadata tantsu, maitsta traditsioonilisi söökejooke.
Hind 100 eurot sisaldab ühe öö majutust vanalinna hotellis,
hommikusööki ja 2 päeva bussi koos giidiga.
Väljasõit Rae vallamaja eest 3. märtsil kell 6.30.
Ettemaks 30 eurot 12. jaanuariks, ülejäänud 70 eurot palume
tasuda 9. veebruariks.
Maksta saab sularahas (Elvira Luur, neljapäeviti 17–18.30 või
kokkulepitud ajal) või ülekandega (a/a 10052027836004 SEB
pank, märkides reisija ees- ja perekonnanime ja reisi Vilnius 3.-4.
märts).
Info ja registreerimine telefonidel 604 8321, 5563 2959 Elvira
Luur või telefonil 645 5925 või comtour@comtour.ee.
Oodatud on kõik käsitööhuvilised. Ilusaid reisielamusi soovides
Elvira Luur

Koolivaheaeg
27.12.2011 – 06.01.2012

JÜRI NOORTEKESKUS
22.12 noortekeskuse jõulupidu
27.12 piljardivõistlus
28.12 lauajalgpallivõistlus
29.12 muusika töötuba (trummide, kõristite, sahistite
jm meisterdamine).
03.01 lauamängude meisterdamine
04.01 märkide töötuba
LAGEDI NOORTEKESKUS
27.12 märkide töötuba
28.12 liiklusohutuse loeng
29.12 tantsu töötuba
03.01 ehete töötuba
04.12 nuputamise päev
05.12 etüüdide päev
üritused on tasuta!

17. detsembril kell 16
Lagedi koolimajas jõuluootuskontsert

keelekursused jüris

PIMEDUSEST
KOORUB VALGUS

Soome keele õpetaja Evelin Müüripeal ootab
teid õppima soome keelt – suomen alkeiskurssi
esimene kord on proovitund ja tasuta

Esinevad
Jõelähtme valla segakoor
JÕELÄHTME LAULUSÕBRAD
dirigent Aare Värte,
koormeister Leili Värte
Lagedi segakoor HELIAND
dirigent Silja Tammeleht
Lagedi põhikooli õpilased
Meelis Rohula ja Kuuno Kasak

Prantsuse keele õpetaja Francoise Marie Cuny ootab
teid õppima prantsuse keelt – le français pour debutants
Kursused toimuvad Rae kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9, Jüri) alates 12. jaanuarist 2012
neljapäeviti kella 19–20.30
kursus maksab 50 eurot, lisaks tuleb maksta eraldi
õppevahendite eest.
Bienvenue! Tervetuloa!
nb! Kui huvilisi on, avame ka inglise ja hispaania keele kursused
info ja registreerimine 5660 4496

Komöödiateatri etendus „Tour de Farce“ ehk eesti keeles
„Farsituur“ või „Tippfarss“ on seninägematu süžeega näitemäng.
Ühte Ameerika hotellituppa saabub abielupaar, kellel on just ilmunud raamat „Abielu on igavene“, kuigi nende endi kooselu on
karile jooksmas. Seda püüab paljastada üks kõmureporter koos operaatoriga – salaja asuvad nad toas toimuvat filmima. Eksikombel satub samasse tuppa ka Ameerika senaator, kellel on kohtamine oma armukesega. Pidevalt sõeluvad ringi nii mees- kui
naistoateenija ja veel mõned üllatuskülalised. Kujutage nüüd, et seda kõike esitavad ainult Kadri Adamson ja Henrik
Normann, kes pidevalt kostüüme ja parukaid vahetavad ning täiesti erinevate tüüpidena laval käivad. Seal on selline tulevärk, mis annab vaatajale toibumiseks vaevalt mahti ja paneb imestama, kuidas see kõik võimalik on?! Aga näete, on ja selles
saab veenduda ainult kohapeal, kui vaatama tulete. Selle hooaja naljakaim komöödia on sündinud.
Esmakordselt mängitakse „Tour de Farce’i“ Rae kultuurikeskuses 13. jaanuaril 2012 kell 19.00.
Täispiletid 10 eurot ja sooduspiletid (pensionärid, õpilased) 8 eurot müügil Rae kultuurikeskuses.
Lisainfo telefonil 605 6759

detsember 2011 · Rae Sõnumid

7

8

tasub teada
Advent ja jõulud AD 2011
EELK Jüri koguduses
• Pühapäeval, 11. detsembril kell 12 – 3. advendipüha jumalateenistus armulauaga
• Kolmapäeval, 14. detsembril – kell 19 kontsert „Säravad tähed“
Jüri gümnaasiumi poisteansambel ja mudilaskoor, Rae huvialakooli
lauluansamblid ja Jüri Perekoor.
Solistid: Catriona Taruste, Brey Velberk, Mariann ja Mariliis Kalinina
Saadab: Dave Bentoni live-bänd
Pühapäeval, 18. detsembril kell 12 – 4. advendipüha jumalateenistus
armulauaga, muusika Patika külakoor
Esmaspäeval, 19. detsembril kell 9.15 – Peetri kooli jõulujumalateenistus, muusika Peetri kooli õpilastelt
Neljapäeval, 22. detsembril kell 13 – Jüri gümnaasiumi jõulujumalateenistus, muusika Jüri gümnaasiumi lauljad ja pillimehed
Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 16 – püha jõuluõhtu jumalateenistus, muusika Jüri Perekoor, Jüri gümnaasiumi mudilaskoor
kell 18 püha jõuluõhtu jumalateenistus, muusika Kiili koor
Jõulupühal, 25. detsembril kell 12 – 1. jõulupüha perejumalateenistus armulauaga, muusika pühapäevakooli lapsed
Oodatud on kõik lapsed koos vanematega
Jõulupühal, 26. detsembril kell 15 – jõulupuu kuulutusetund Nabala
palvemajas, muusika, salmi või tervituse võtab igaüks ise kaasa
Vana-aastaõhtul, 31. detsembril kell 16 – vana-aastaõhtu
jumalateenistus armulauaga
Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 12 – uusaasta jumalateenistus
armulauaga

Fotokonkurss ootab
jätkuvalt pilte
Fotokonkurss ootab võistlustöid kuni 31. jaanuarini. Konkursitööd tuua või saata CD-l Rae
vallavalitsuse infolauda. Juurde lisada autori kontaktandmed ning millises kategoorias osaletakse.
Osavõtja vastutab andmete õigsuse eest ja et ta on
konkursile saadetud fotode autor.
Fotosid hinnatakse neljas kategoorias: loodus,
inimene, Rae vald ja vaba teema. Igasse kategooriasse võib autor esitada kuni kolm fotot.

Pensionärid on oodatud
tasuta kontserdile
Kaarli kirikus
Rae vallavalitsus kingib 150 pensionärile võimaluse osaleda tänavu jõulukontserdil, mis toimub
10. detsembril Kaarli kirikus. Kontserdil esinevad kauni jõulumuusikaga ansambel Prominent
ja Catena. Organistina astub üles Marina Kahar.
Kes jõulukontserdile ei jõua, saavad osaleda
sõbrapäevale pühendatud üritusel 11. veebruaril
2012 vene kultuurikeskuses. Plaanide kohaselt
alustab kell 14 kontserdiga segakoor Veronika koos
ansambliga Mati Duo. Solist Aivar Auväärt ja klaveril Paul Ruudi. Kontserdi lõpetab rahvatantsuansambel.
Kontsert on tasuta.
Kontserdid korraldab Tallinna Vanavanemate
Liit.

Taotle uut isikut tõendavat dokumenti aegsasti!
Aastail 2012–2014 mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes klientide arv ja pikenevad ootejärjekorrad seoses viie- ja kümneaastase kehtivusega dokumentide üheaegse aegumise tõttu.
Palun kontrollige oma dokumentide kehtivusaega ja esitage taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti.
Dokumendi kättesaamisel tuleb arvestada 30-päevase tähtajaga.
Kui oled 15-aastane või vanem Eesti kodanik, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (IDkaart), siis esita taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või e-posti teel.
Dokumendi kättesaamiseks pead pöörduma meie teenindusse.

ID-kaardi riigilõiv

Alla 15-aastasele
Eesti vanaduspensioni eas isikule
Keskmise, raske või sügava puudega isikule

6,39 eurot (99,98 krooni)

15-aastasele ja vanemale

24,28 eurot (379, 90 krooni)

Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on vajalik eeskätt
reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada politsei- ja
piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil
612 3000.
politsei- ja piirivalveamet
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Rae valla aastapäevapeo pildigalerii
Kodanikupäeval, 26. novembril toimus Rae kultuurikeskuses valla aastapäevapidu, kus kohtusid noorema
ja vanema põlvkonna inimesed, kes kõik on andnud oma panuse ühe väikse kogukonna kultuuri- ja majanduselu arengusse. Valla aastapäevapidu tõi kokku enam kui kakssada inimest.
 Tervitusnapsi proovivad Vaida
põhikooli direktor Indrek Uuemaa
(esiplaanil) ja vallavalitsuse finantsjuht Tiit Keerma.
Kontserti kuulavad Patika
külavanem Margus Vain ja
Lagedi segakoori Heliand laulja
Anne-Ly Allos.

 Maavanem Ülle Rajasalu tervitab valla aastapäeva puhul
volikogu esimeest Agu Laiust ja vallavanemat Veigo Gutmanni.
 Külalised
Rae kultuurikeskuses
aastapäeva
kultuuriprogrammi
kuulamas ja
vaatamas.

 Vallavolikogu esimees Agu Laius annab üle valla
kõrgeima autasu teeneteplaadi Rein Poolakule, kes
oli Rae valla esimene vallavanem. Rein Poolak on
teeneteplaadi omanikuna valla aukodanik.
Rae valla ees teenekas Ardo Niinre
koos abikaasaga.

 Kultuuriprogramm oli rikkalik.
Esineb valla rahvatantsurühm Sukad
ja Tagi.
 Kontsertaktuse avalugu „Tammiku
hümn“ esitati küünlavalgel.
Foto: Neil Savi

 Ansambel
Raekoda koosseisus (vasakult) Indrek
Veskimäe, Tõnu
Hallik, Jaan Elgula,
Mario Hallik, Emil
Oja, Kalle Tetsmann
ja Toomas Grek.
Foto: Neil Savi

 Valla aukodanik
Vaino Napp uurib Jüri
muusikaseltsi ajalugu.
Foto: Neil Savi
 Jüri Marid tantsuhoos. Foto: Neil Savi
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Enam kui sajandivanused loorberilehed
kaunistasid Rae valla aastapäevapidu
Jüri pasunakoorile enam kui
sajand tagasi antud loorberipärjaga auhind on tõeline rariteet,
mida esitleti Rae valla kultuurikeskuses valla aastapäeva üritustel 19. novembril ja valla aastapäevapeol 26. novembril.
Tegemist on 115-aastase aukirjaga, mis
on ümbritsetud loorberipärjaga. Kiituskiri on olnud võõraste pilkude eest peidus
aastakümneid.
Aukiri on välja antud Jüri muusikaseltsi pasunakoorile tubli esinemise eest üldlaulupeol 1896. aastal. Tunnustust avaldasid pasunakoorile antud aukirjale oma
allkirja andes muusikamehed Konstantin
Jakob Türnpu, Karl August Hermann, Johannes Kappel, Mooses Putro, Carl Brunow ja David Otto Wirkhaus.
Nikolai II kroonimise tähistamisele
pühendatud VI üldlaulupeo unikaalse
aukirja annetas Rae vallale muusikaseltsi
kunagine liige Elmar Pajus, kes meenutas,
et auhind toodi koju VI üldlaulupeolt,
mis toimus 8.–10. juunini 1896. aastal
Tallinnas. Kõrges eas härra Elmar Pajus
märkis, et auhind oli Jüri pasunakoorile
suur tunnustus. Jüri muusikud olid toona
väga heas vormis.

Ajalookonverentsi eel kostitati külalisi Rae valla kihelkonnakoori kontserdiga.

 Rariteetselt aukirjalt eemaldavad katteriide
aukirja vallale kinkinud Elmar Pajus (paremalt)
ja vallavanem Veigo Gutmann.
 Jüri muusikaseltsi mälestuskivi juures
seisavad vasakult Rae valla aktiivsed muusikasõbrad Kristi Toomra, Elvira Luur, Paul
Mürkhain, Varje Malsroos ja abivallavanem
Aivo Hommik.

Auhinna seisukord oli enne konserveerimist väga halb.
Nüüdseks on unikaalne tunnustus Jüri pasunakoorile konserveeritud, säilitatud on kõik originaalmaterjalid. Aukiri konserveeriti Ennistuskojas Kanut tänavu märtsist novembrini.
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Isad pandi proovile
Lagedi põhikoolis selgitati, kellel on parim isa

Mariina Paesalu kirjutab, kuidas Lagedi koolis peeti traditsioonilist isadepäeva. Isadele oli pühendatud kontsert, mis
koosnes 15 etteastest. Kontserdil lauldi,
tantsiti, mängiti mitmesuguseid pille, näidati videofilmi. Nagu ikka, oli esinemas
suur osa kooliperest.
Isadepäeva tähistamine ei piirdunud
Lagedi koolis ainult kontserdiga.
Õpilasesindus korraldas konkursi „Lagedi kooli parim isa“. Selleks anti õpilastele kirjalik ülesanne isade kohta: lastel
oli vaja vastata üksikasjalikule küsimustikule, kirjeldada põhjalikult oma isa häid
külgi, kirjutada, mida huvitavat on isaga
koos tehtud. Lagedi parim isa kuulutati
välja isadepäeva kontserdi lõpus. Parima
isa tiitli sai Ley Jaanberg.
Jätkati ka eelmisel aastal algatatud traditsiooni kutsuda isasid kooli tundi andma.

Muljeid isadelt

Robert Karus: „Kontsert meeldis. Hea
oli kuulda oma poegi 5. klassi ansamblis
laulmas. Pillimängijad said hästi hakkama, lauljad samuti. Liisi Vesselovi esinemine koos 9. klassi poiste bändiga oli
vahva.“
Rein Oolmann: „Olen paljudel Lagedi kooli kontsertidel käinud ja need on
mulle ikka meeldinud. Ka selle peoga jäin
igati rahule. Tore oli, et mu enda poeg
laulis 5. klassi ansamblis. Liisi Vesselovi
esinemine oli muljetavaldav, tema videofilm läks hinge. Tants „Uued kummikud“
oli mõnus. Lagedi kool on kodune: kõik
tunnevad kõiki, oma lapse kõrval on tore
näha tema kaaslaste arengut.“

Isadepäeval Jüri gümnaasiumis pandi paika klassiõhtu emadega
Anli Vahesalu meenutab, et 17. novembril toimus Jüri gümnaasiumi 4.d
klassil isadepäeva klassiõhtu, kus osalesid
selle klassi õpilased koos oma isadega.
Üritus algas võileibade valmistamisega
– selleks oli aega 30 minutit. Järgnes aktiivne tegevus, kus isad said end veidike
liigutada. Oli kolm teatevõistlust ja kaks
ringmängu.
Pärast aktiivset tegevust toimus viktoriin, kus isad koos oma lastega said teadmised proovile panna. Oli 15 küsimust ja
võistkonnad olid päris tasavägised. Kahepunktise edumaa saavutas lõpuks võistkond Punane Pastakas, kolm võistkonda
jäid võrdselt teisel kohale.
Klassiõhtu lõppes autasustamise ja
ühispildi tegemisega. Meeleolu oli väga
positiivne ja kõik arvasid, et sellisest üritusest võiks saada traditsioon. Ühiselt otsustati ka seda, et emadega tehakse klassiõhtu kevadel.

Silmarõõmud kokkasid koos
papadega

Õpetajad Kaari ja Maarika meenutavad, kuidas Peetri lasteaia Silmarõõmude
rühmas tehti tänavu teistsugune isadepäeva üritus kui tavaliselt – ilma tantsude,
laulude ja luuletusteta. Otsustati hoopis
isad koos lastega kokkama panna.
Et kõik läheks libedalt, oli vaja leida
retseptid, mis ei sisaldaks sulatamist, keetmist ega küpsetamist ning toidud oleksid
kergesti ja lihtsatest vahenditest valmistatavad. Väljavalituteks osutusid rummipallid ja magusad vorstikesed (loe: kirju
koer). Varusime köögi abiga kokkamiseks
vajaliku materjali, varustasime oma rühma kausside, lusikate, pudrunuiade, lõikelaudade ja muu tarvilike abivahenditega
ning jäime isasid ja lapsi ootama, kes olid
palutud kolmapäeval, 9. novembril kell
8.30 põlledega varustatult lasteaeda.

Loomulikult ei saanud
meiegi mööda traditsioonidest, milleks on meie rühmas
hommikupudru
söömine
koos isadega. Kolmapäeva
hommikuks oli meile köögis
valmistatud mõnus mannapuder moosiga, mis maitses nii
isadele kui ka lastele teise ja
mõnele isegi kolmanda portsu
vääriliselt.
Kui meel oli lastel pudru ja
piimaga ning isadel pudru ja
kohviga rõõmsaks ja virgeks turgutatud,
palusime põlled ette siduda ning jaotasime isad ja lapsed värviliste ringikeste
abil nelja meeskonda (rohelised, kollased,
punased ja sinised). Kaks meeskonda valmistas rummipalle ja ülejäänud kaks magusaid vorstikesi. Alguses olid isad nagu
natuke ettevaatlikud ja tegutsemisjulgust
näitasid rohkem üles lapsed, aga kaussides kasvav küpsisepuru ja olukord, kus
või tuli suhkruga vahustada kausis puulusika ja mitte mikseri abil, pani ka isade

näod tegutsemislustist pakatama.
Valminud maiused nägid välja väga
sarnased retseptide piltidel olnutega.
Nüüd järgnes pildistamine küll võistkondade kaupa ja kõik koos ühise „Silmarõõmud isadega 2011“ pildi tarvis.
Loomulikult oli aukoht pildil valmistatud
kookidel. Kahjuks tuli valminud maiused
viia külmkappi maitsestuma ja tööle ruttavate isade suud ei saanudki magusaks,
küll aga meeled, sest lapsed olid eelnevalt
valmistanud igaüks oma isale kommikujulise võtmehoidja – isadepäeva kingitus.
Tõenäoliselt kibelesid isad terve päeva,
et saaks ruttu lastele lasteaeda järele tulla,
sest õhtul ootasid neid ees „külmkapi külmad“ imemaitsvad maiustused.
Aitäh, Silmarõõmu laste isad, et olete nii
aktiivsed, rõõmsameelsed ja armastate üle
kõige oma lastega koos tegutseda – see oli
väga tore ja meeldejääv hommikupoolik!
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Skate-park nüüd Peetri külas

Ülle Oja kirjutab, kuidas sai Peetri
küla omale skate-pargi.
Noores ja arenevas Peetri külas on
noortel senimaani veel vähe võimalusi
kohtumiseks ja suhtlemiseks. Seega otsustati Rae valla majandusameti ja abivallavanem Meelis Kasemaa eestvedamisel Peetri lasteaed-algkooli lähedusse

planeerida skate-park, mis laste ja noorte
rõõmuks 15. novembriks valmis. Ettevõtmine sai teoks tänu Leader-programmi
III meetmele „Põhja-Harju koostöökogu
tegevuspiirkonna noored“.
Selle meetme üheks eesmärgiks on
ekstreem- ja rahvaspordi arendamine.
Toetades noorte aktiivset tegevust, pakkudes välja kohalikke võimalusi, hoiame
ära valglinnastumise ohtusid.
Ettevalmistavate tööde ja projekti kirjutamisega alustati 2010/2011. aasta talvel
ja projekt esitati tänavu märtsis. Otsus
toetuse määramise kohta saabus PRIA-lt
15. augustil.
Projekti kirjutamise ajal sai nõu küsimiseks alati pöörduda Põhja-Harju koostöökogu projektijuhi Margit Pärteli poole.
Kohaliku tegevusgrupi töö on seega igati
kiiduväärt ja kohaliku omavalitsuse tege-

misi toetav ettevõtmine.
Skate-pargi konstruktsioonid valmistas ja skate-pargi rajas Peetri külla Rae
vallas Jüri alevikus tegutsev laste mänguväljakute tootja TipTipTap OÜ.
Ehituse käigul hoidsid silma peal teehoiuspetsialist Ain Puna ja ehituse peaspetsialist Einar Ohov.
Skate-pargi üldpindala on 250 m² ja
atraktsioonide sõidupind 70 m². Park
koosneb omavahel ühendatud viiest elemendist: miniramp, ledge, bank, rail ja
quarterpipe (neile eestikeelseid vasteid
veel polegi). Skate-park läks maksma
15 686 eurot, millest Leaderi meetmest
taotletav toetus oli 11 763 eurot.
Soovime kasutajatele lõbusat ajaveetmist ja hoiame uue skate-pargi korras ja
puhta!
Ülle Oja
„Skate-park Peetri külas“ projekti autor

Lagedi koolist tehakse mõnus ja
hubane lasteaed-põhikool
Abivallavanem Meelis Kasemaa annab ülevaate Lagedi põhikooli renoveerimise projektist.
Koostöös Lagedi põhikooli renoveeriva ettevõtte AS Parmeroniga on vallavalitsusel valminud kooli ja lasteaia renoveerimise projekt.
Võrreldes vallavalitsuse koostatud
esialgse Lagedi põhikooli renoveerimise
eskiisiga on töid tegev arhitektuuribüroo
PIN Arhitektid leidnud mitmeid häid lahendusi, et muuta renoveeritav põhikoollasteaed veel rohkem kasutajasõbralikumaks ja atraktiivsemaks.
Tõstmaks esile ajaloolist, 1930. aastate tunnustatud arhitekti August Volbergi
projekteeritud hoonet, on juurdeehitis
kujundatud selgelt eristuma ajaloolisest
koolihoonest. Imiteerides vana hoonet
suuremas mahus sarnaselt esialgse eskiisiga, jääks ajalooline osa varju ja kaotaks
oma väärikuses. Uus lahendus on „rõõmsama“ välimusega, mis on lasteasutusele
ka sobivam.
Tulenevalt kõrgest radooniohust piirkonnas, otsustati loobuda uute keldriruumide rajamisest. Lisanduvate hooneosade
alune on „hingav“ ja seeläbi on võimalik
vältida keldriruumides radoonitaseme
tõusu.
Kavandatavas hoones on kõik õppimiseks vajalikud ruumid kogu ulatuses kolm
meetrit kõrged, erinevalt eskiislahenduse
madalate lagedega katusekorrusest. Lisaks täienes esialgse eskiisiga võrreldes
spordisaali osa aeroobikasaaliga, tänu
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millele saavad Lagedi aleviku aeroobikahuvilised tulevikus kodu lähedal aeroobikatrennis käia.
Lasteaia ruumid on kavandatud esimesele korrusele ja eraldi sissepääsuga, mis
tagab laste mugavama pääsu mängualadele hoovis ning vähendab hommikust
üheaegset tunglemist trepikojas.
Kui vaadata koolihoonete ühenduse
logistikat, siis antud eskiisi järgi on õpilastel sööklasse lühem tee. Õpperuumid
on selgemalt jaotatud (2. korrus õppetöö,

3. korrus sport). Ruumide parameetrid
on paremad. Uue lahenduse puhul on jälgitud, et õppeklasside ja lasteaia ruumide
sügavus tagaks loomuliku valguse kogu
klassi ulatuses.

Ajalugu kordub
Ootus pääseda lõpuks ometi uhkesse ja ilusasse kooli oli suur ka 72 aastat tagasi, mil ehitamise protsess tundus liiga pikale veninuna.
Vana koolimaja olnud äärmiselt külm, ahjud tuleohtlikud ja ahjutorudest tilkunud lastele tõrva
kaela.
Lagedi uue koolimaja esimene projekt valmis 1929. aastal. Projekti autoriks oli ehitustehnik
K. Jõgi. Selle kavandi järgi ehitamist siiski ei alustatud.
1934. aastal oli kooliehitus jälle päevakorral. August Volberg tegi järgmise projekti, mis pälvis
koolivalitsuse heakskiidu. 1936. aasta mais sai Rae vald 8000 krooni laenu, et oleks võimalik
Lagedi koolimaja ehitusega alustada. Nurgakivi pandi 1937. aastal.
1939. aasta alguses toimunud lastevanemate koosolekul kostis nurinaid selle üle, miks koolimaja valmimine venib. See oli venima jäänud aastateks.
Lapsevanemad saatsid koolidevalitsusele kirja. Koolidevalitsus manitses lapsevanemaid ja
märkis, et nende süü läbi küll ehitus nii pikaks ei veninud, pigem peituvat põhjus selles, et
Lagedi elanikud on soovinud oma uues koolimajas teha moodsaid muudatusi.
Eesti Vabariigi aastapäevast kaks päeva hiljem, 26. veebruaril 1939 toimus koolimaja pühitsemistseremoonia. Piduliku aktuse valmistas kool ette koos ühiskondlike organisatsioonidega. Osaliste arvates kestis üritus umbes kolm tundi. Rahvast oli kokku tulnud väga palju – esimene klassiruum ja vestibüül olid külalisi täis. Peaministri saabumisel moodustasid õpilased
aurivi ja peaministri abikaasale kingiti lilli. Kunstnik Viktor Turp oli maalinud uuest koolimajast
maali, mis kingiti Voldemar Pätsile tänutäheks elektrivalguse toomise eest uude koolimajja
(aktuse ajal koolimajas siiski elektrit veel polnud!).
Tekst pärineb Lagedi kooli kodulehelt. Koostajaks ajalooõpetaja Sirje Piho.

kogukonnaelu

Tundmatu kuningas
„Sajandeid tagasi nägi ühes
vaeses peres ilmavalgust poiss,
kelle sündimist keegi ei oodanud.
Naabrid ei saanud tema ilmaletulekust teada ja viletsale perele tõi
see vaid muret kaela...“
Algab nagu jõululugu. Kui esimese
advendi puhul Lagedi koolis ja teistes
paikades nõnda Mark Twaini „Printsi ja
kerjuse“ jutustamist alustasin ja palusin
lastel käe tõsta, kui keegi tegelased või loo
ära tunneb, siis katkestati mind korduvalt
pakkumistega „See on jõululaps“ ja „See
on Jeesus“.

Jõululugu loomalaudas sündinud kuningast on tõepoolest andnud ainest paljudele jutustustele ja muinaslugudele, kus
suur kuningas või troonipärija kerjuseriietes rahva hulgas liigub. Ka tänapäeva
kuningad, staarid ja iidolid leiavad sageli
teeservadest tuhandeid fänne, kellest nad
limusiiniga peatumata mööda tuhisevad.
Isegi õnneliku autogrammi saajana võid
kindel olla, et sinu imetlusobjektile ei
meenu hiljem sinu nägu ega lähe korda
su lugu.
Jõulud muudab igal aastal müstiliseks ja oodatavaks sündmuseks just selle
tundmatu kuninga tulek, kes ei taha meist
tõllaga mööda kihutada. Ta ei oota ovat-

sioone ega tervitusi, vaid soovib meiega päriselt kohtuda. Eks ole ju nii, et iga
ülistamine ja fännamine rõhutab ühtlasi
lahus ja teine teisel pool eraldusjoont olemist. Teietamine ehitab sageli barjääre ja
rõhutatud viisakust oleme õppinud kasutama ebasoovitava tõrjumiseks. Päris ligi
saab meile ainult siis, kui me ei pea tulijat
endast erinevaks, kui tulijat ei panegi tähele. Jõululaps, kuningate kuningas, tuleb
märkamatult, jalutab kaasinimese näol
vastu tänaval, satub olema kohvipausi ajal
töökaaslase nahas ja aitab õnnetutel prügikasti sorida sinu tagahoovis.
Üks giid olevat Helsingis vene grupiga
kimbatust tundnud, kui külalised, lilled
käes, nõudsid tundmatu sõduri monumendile juhatamist. Viimases hädas viis
ta nad Sibeliuse ausamba ette. Seal aga
hakanud üks haritum külaline ometi pärima, et kas keegi Sibeliuse-nimeline mitte
tuntud muusikamees ei ole. Giid leidis tabava vastuse: „Jah, ta on isegi väga tuntud
muusik, kuid sõdurina täiesti tundmatu.“
Sageli nõuame jõuludelt sarnaselt tolle turismigrupiga võimatut. Igatseme rituaale ja kulutame jõudu tegevustele, mille tähendus meile hämaraks jääb. Sel ajal
lubatakse ja juhatatakse meile ka lugematult rõõmu ja rahu toovaid kuningaid. Kui
üks selline järjekordselt mööda kihutab,
siis tea, et see ainus seisab tundmatuna
sinu selja taga. Jumalana väga tuntud,
kuid isiklikult Sinu pärast sündinud jõululapsena võib-olla veel üsna tundmatu.
Kerjuseräbalais kuningas, kes mõne
käest põlgust ja peksu, teise juures viimase leivapala poolitamist kogeb, suudab meid just seepärast tõeliselt mõista ja
aidata, et ta tunneb meid kõiges. Ta alandas end nõnda madalale, et keegi ei peaks
jääma kõrvalseisjaks. Meie lugu läheb talle korda ja ta võtab meie saatuse jagada,
kuid maailm ei tunne teda ära. Jõuluaeg
võib Temaga kohtudes tuua aga tõelist
rahu ja rõõmu, mis ei lase end kõigutada
välistest raskustest.
Tanel Ots
Jüri kiriku õpetaja

Kaunist jõuluaega ja
ilusat aasta lõppu!
Rae vallavolikogu ja Rae vallavalitsus
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Vaida kooli eri

Tere!
Olen Vaida põhikooli maskott Kalkulaatorpumpsik Vaiko. Mind valiti 2011. aasta kevadel ülekoolilise õpilasjoonistuste konkursitööde hulgast. Minu autoriks on
Marianne Sagaja. Täna ootan õpilasi väravas ja teen ringkäigu koolimajas. Ees
on hele armas tuledes maja. Kool on saanud Rae valla tunnustuse „Kaunis kodu
2008”. Astun rõõmsalt koos õpilastega majja ja märkan vanu fotosid koolihoonetest erinevatel aegadel.
Oi, sealt tuleb õpetaja Evi.
Olete aastaid töötanud Vaida koolis,
mida meenutaksite?
Sellest on peaaegu poolsada aastat tagasi, kui mind määrati pärast kõrgkooli
lõpetamist siia õpetajaks. See on jäänud
minu esimeseks ja ainsaks töökohaks.
Meenutada on väga palju. Kohe alguses
pean ütlema, et nii kooli ümbrus, kooli
välisilme kui ka klassiruumid on tunduvalt muutunud. Meenub kooliaed, kus
kasvatati õpilaste toitlustamiseks kartulit
ja köögivilja. Õpilased koos õpetajatega
töötasid kooliaias. Igal klassil oli hooldada oma katselapp. Iga õpilane töötas suvel
kooliaias neljal päeval ja pidi suve jooksul
koguma 200 grammi kuivatatud ravimtaimi. Aias oli ka ravimtaimede kollektsioon. Nüüd asub sellel kohal park.

Vaida kooli õpetaja Evi Sõrmus.

Rõõmustasime, kui koolile ehitati
juurde kuus klassiruumi. Tol ajal töötas
kool kahes vahetuses, õpilasi oli üle kahesaja. Koolis õppis erinevast rahvusest õpilasi. Keel ei olnud suhtlemisel takistuseks,
läbisaamine üksteisega oli sõbralik. Meenuvad veel rahvaste sõpruse õhtud, kus
iga klass tutvustas loosiga valitud rahva
kombeid, riideid, laule ja meeneid. Need
olid väga meeleolukad pidustused. Oodatud olid karnevalid ja maastikumängud.
Meeldejäävad olid kohtumised tuntud
inimestega. Kooliperega käisid kohtumas
kirjanikud Eno Raud, Heino Väli, Paul
Haavaoks, Juhan Saar ning kunstnikud
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Vaida koolimaja.

Siima Škop ja Silvi Väljal. Need kokkusaamised olid oodatud ja huvitavad.
Toredad olid töö- ja puhkelaagrid, kus
õpilased töötasid kolm nädalat majandis
ja ühe nädala veetsid telklaagris Eesti erinevates kohtades: Kauksis, Kaberneemel,
Vormsil, Paunkülas, Hiiumaal, Saaremaal. See kõik sai võimalikuks Vaida sovhoosi toetusel. Ekskursioonidest meenub
reis Moskvasse.
Koolil polnud võimlat. Kehalise kasvatuse tunnid toimusid väikeses saalis. Paratamatult raskendas see õpetamist kõrvalasuvates klassides. Töötati liitklassidega,
kus õpilaste arv oli 30 lähedal. Tundides
kirjutati tindi ja sulepeaga ning algklassides õpetati paiskirja.
Mööbliks olid kahekohalised kooli-

pingid, üks selline on koolis hoiul muuseumieksponaadina. Igaks sügiseks värviti pingid lastevanemate kaasabil üle, et
oleks puhtam ja rõõmsam. Kevaditi selgitati välja parimad ainetundjad, kes said
poiste tööõpetuse tundides valmistatud
medalid.
On palju toredaid mälestusi. Usun, et
need õpilased, kes palju aastaid tagasi on
siin õppinud, meenutavad huvitavaid ettevõtmisi sageli.
Nüüd on meie koolil ilus ümbrus, on
spordihoone ja staadion ning hästi sisustatud klassiruumid, on arvutiklass,
söökla, tööõpetuse maja, kuid praegugi
kimbutab meid ruumipuudus. Tore on
niisuguses hubases koolimajas meeldiva
kollektiiviga töötada.

Vaida põhikool asub Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus. Kooliharidust hakati siinkandis
lastele andma 1863. aastast. Koolil on aegade jooksul olnud vähemalt kümme nime. Aastatel 1946–2003 toimus õppetöö ka vene keeles.
• Põhiharidust omandavad Vaida põhikoolis põhiliselt Vaida alevikus elavad õpilased. Peale
aleviku on Vaida põhikoolil teenindada ümberkaudseid külad: Aruvalla, Salu, Suuresta,
Suursoo, Urvaste ja Vaidasoo.
• 2011. aasta sügisest õpib Vaida põhikoolis 109 õpilast. Nendest 60 vanemad on kooli
vilistlased.
• Õppetöö toimub 11 klassiruumis. Tunnid algavad kell 8.15. Koolis töötab pikapäevarühm.
• Kaugemate külade (Suursoo, Urvaste, Aruvalla, Patika) lapsi sõidutab kooli ja tagasi koju
koolibuss. Koolis töötavad huviringid ja ka Rae huvikooli muusikaringid.
• Koolil on õpetaja E. Lumi kujundatud logo.
• Vaida põhikooli moto: „Vaim virgeks, keha terveks!“
• Vaida põhikooli 145. aastapäeva eel valmis kooli ajaloost raamat „145 aastat Vaida kooli“,
mille koostas Peeter Böckler. Tema kaasabil valmis ka kooli laul.
• Kooli aastapäeva tähistatakse iga aasta jaanuaris, üle viie aasta saavad kokku vilistlased.

Vaida kooli eri
Kalkulaatorpumpsik on üllatavalt rõõmus, kui kuuleb, et Vaida koolis töötab palju neid inimesi, kes on siin
ise kunagi õppinud.
Kunstiõpetaja Eve Lumi, algklasside õpetaja Monika Lukkonen, vene keele õpetaja Ljudmila Zahhartšuk,
inglise keele õpetaja Aire Ratas, käsitööõpetaja Külli Alliksaar, huvijuht Kristiina Suvi, tantsuringi juhendaja
Deisi Viimne, majandusjuhataja Martin Rand, köögitädi Mailika Tammerand.
Mida mäletate ajast, kui ise siin koolis
õppisite?
Kui mina algklassides käisin, oli koolil
oma katlamaja kooli keldris. Sooja saime
vastavalt sellele, kui palju katlakütja kivisütt ahju jõudis loopida. Kui õues oli käre
talv, istusime tundides mantlites. Et vähegi sooja saada, organiseerisid õpetajad
meile vahetundides ringmänge. Ikka nii,
et kogu koolipere tantsis saalis suures ringis, kui õpetaja Vivian Kalder meid klaveril saatis. Huvitav oli, sest ka enamik vanemate klasside õpilastest ei häbenenud
ning laulis-tantsis kaasa. Oh seda elevust,
kui suure poisiga sattusid tantsima ,,Kaks
sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole“. Ütles ju nii mõnigi 1. klassi õpilane aasta alguses 8. klassi poisile „onu“.
Ringmänge oli palju ja sõnad olid kõigil
peas. Meie jaoks oli ükskõik, kas see oli
rahvamäng või pioneeride repertuaarist,
peaasi, et oli lõbus. Tantsisime ka siis, kui
elekter juhtus keset tundi ära minema või
katlaruumist ajas vingu ruumidesse sisse.
Aastaid hiljem sain teada, et vahetevahel
kadus vool ära ka poiste pärast, kes tundidesse ei tahtnud minna ja koolimaja korgid läbi lasid...

Suvelaager 2011 Tõrvas.

Suvi ja koolivaheaeg on sõnad, mis sobivad kenasti kokku. Vaida põhikooli lastel
lisandub nendele võluvatele sõnadele veel
kooli suvelaager. Traditsioon on kestnud
viimased seitse suve ja laagri läbiviimise kohaks on imekaunis Lõuna-Eesti väikelinn
Tõrva. Kõikidele lastele on osavõtt vabatahtlik ning võimalust laagris osaleda kasutavad õpilased ja nende vanemad meelsasti.
Miks siis ikkagi Tõrva? Seda maalilist
kohta Eestimaal kaunistavad kaks järve,
mis oma puhta ja sooja veega pakuvad
lastele suvist ujumisrõõmu.
Päeva esimene ujumiskord algab pä-

Tagantjärele mõeldes tuleb palju kooliseiku meelde ja eks igaühel ole oma mälestused.
Monika Lukkonen
Vilistlane 1978, õpetaja alates 1985
Aasta oli siis 1978. Sellel ajal telliti kodudesse rohkelt ajalehti ja ajakirju. Vaida
8-klassilises koolis korraldati vanapaberi
kogumise võistlus ning otsustasin sellest
osa võtta. Kuna olin arglik tüdruk, siis palusin oma nooremat õde, et ta tooks Vaida elanikelt vanapaberit. Istusin keldris
ja ootasin Jannet paberisülemitega. Olin
väga rahul, sest ei pidanud ise ukselt uksele käima makulatuuri nuiamas. Tegelesin
vaid pakkide komplekteerimisega.
Paberite transportimiseks laenasin kooli toiduvedamise käru. Kustumatu mulje
jättis kooli kuur, sest see oli maast laeni
makulatuuri täis. Meil õega õnnestus võita esikoht 209,5 kilo vanapaberi kogumise
eest.

Vaida kooli õpilasesindus.
Kükitavad (vasakult) Kerttu Liis Lootus, KarlJoosep Volmerson, Kaur Järve.
Teine rida: Matthias Salla, Karoliina
Melnitšenko, Marit Kesküla, Arabella
Vassus, Karmen Maria Kaev, Kaur Teras.
Kolmas rida: Johanna-Margit Väinsar, Enriko
Siht, Daniel Leštšenko, Saskia Sõrmus,
Stefi-Mariell Harakka, Maribel Otsus, Bretely
Jäätma, Jan-Kristen Volmerson, Leemet Loik.

Eve Lumi
Vilistlane 1981, õpetaja alates 1987

Vaida laste suverõõmud
rast hommikujooksu ümber Riiska järve
(1,7 km) ja viimane lõpeb enne öörahu.
Sinna vahele jääb veel kaks päevast ujumist. Vanamõisa järves asub Eesti kõige
kõrgem hüppetorn, millel viis tasemekõrgust, viimase astme kõrgus on 10 m. Ei
ole vähe kordi, kus laagripäevade jooksul
jõutakse hüppe viimase astmeni ja ületatakse ennast. Oluliseks pean, et mõlema
järve juures on korralikud välibasseinid
koos ujumisradadega ning turvalisuse
eest hoolitseb G4Si rannavalve.
Laagripäevade jooksul on meie kasutuses kahe- kuni neljakohalised toad, soe
vesi, saun ja saab ka telerit vaadata. Tegemist on Tõrva linna spordihoonega ning
võõrustajaks spordiklubi Viraaž asjalik
ja töökas pere eesotsas selle juhi Viljoga.
Soe, maitsev ja tervislik söök kolm korda
päevas on laagripäeva lahutamatu osa.
Meeldiv on kuulata, et Vaida kooli lapsed
jäid laagri kokatädile meelde viisaka käitumisega. Tänu spordiklubi vastutulekule
on meie kasutada antud täismõõtmetega

võimla, kus viime läbi ennelõunase tegevuse ning õhtused kultuuri- ja vaba aja
tegevused. Huvitavad ja sisukad üritused
laagripäeva lõpul jätavad lapsi ootama
järgmist laagripäeva äratusega kell 8.
Laagri tihe päevakava aitab õppida uut
ja korrata vana, uued põnevad tegevused
on väljakutseks, mille pärast laagrisse tullakse. Laagris õpib direktor lapsi paremini tundma ja lapsed direktorit. Nii mõnigi
poiss, kes koolis armastab vingerpussi visata, näitab laagris oma teist, paremat palet. Tõrva on ideaalne ja väga sobilik paik
koolilaagrite läbiviimiseks ja Vaida kool
on seda võimalust meeleldi kasutanud.
Hea on kuulata laste ja lastevanemate tänusõnu ja teada, et lapsed ootavad neid
laagreid jälle. Usun, et ka 2012. aastal toimub kooli suvelaager. Kool, lapsed ja lapsevanemad võivad järjekordselt tõdeda:
Vaida laste suvi ei läinud luhta.
Indrek Uuemaa
Vaida põhikooli direktor
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Vaida kooli eri

Huvitegevus
Kalkulaatorpumpsik uurib, millega tegelevad õpilased peale õppetööd. Koolis tegutsevad tantsuringid, kunstiring, mudilaskoor,
lastekoor, solistide ring ja näitering.
Tantsuringe juhendab Deisi
Viimne, kelle käest uurin, millega
tegeletakse tantsuringides Lola
ja Hoop-Side.
Meil tegutseb kaks tantsuringi. Lola on
tegutsenud juba üle 15 aasta ning Vaida
koolis õppides tantsisin ka ise seal. Lola
on algklasside tantsutrupp. Hoop-Side,
mis on juba suurematele, saab 2012. aasta
septembris viieaastaseks.
Sel aastal on tantsuhuvilisi kokku 34.
Lisaks toredatele tüdrukutele tantsib kuus
vahvat poissi. Kõige enam meeldib õpilas-

tele ikka hiphop, aga treeningutes proovime ka palju teisi stiile: show, salsa,
pop, breik, hiphop, džaiv
ja lisaks kõigele õpime
kuulsate artistide tuntud
tantsuliigutusi. Viimastel
aastatel oleme katsetanud
raskemaid trikke, millest
mõned on ka lavale jõudnud.
Laste sõnul meeldib
neile tantsimas käia, sest
sel viisil saab end vormis
hoida. Lisaks sellele saab
trennis sageli nalja, saab
oma energiat ära kasutada, toredate kaaslastega
koostööd teha ja loomulikult meeldib
lastele esineda. Meie tantsijaid saab esinemas näha nii kooli kui ka Vaida aleviku
üritustel. Samas meile väga meeldib, kui

Kunstiringi juhendaja
Eve Lumi:

Kunstiringis tegeleme 1.–4.
klassini kujutava kunstiga ja
5.–9. klassini tarbekunstiga.
Ringitöös on võrreldes õppetunniga hea, et saab lapsega
rohkem individuaalselt tegeleda ning tööprotsess on pikemaajalisem, saab tehtavasse
enam süveneda. Lastele meeldib, et nad on saanud omavalmistatud töid tähtpäevade puhul kinkida. Kunstiringil on
tähtis roll kooli ürituste puhul
ruumide kaunistamisel.

Kunstiring tööhoos. Molbertiks kooliaed.
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Tantsuring jõulupeol 2010.

meid kutsutakse esinema erinevatele üritustele ka väljaspool Vaidat.

Spordiga saab tegeleda kergejõustiku-, korvpalli-, võrkpalli-,
jalgpallitrennis. Spordiringidega
tegelevad treenerid Marje Möldre-Vähi, Risto Jamnes, Indrek
Uuemaa.
Harjumaa meistrivõistluste 2. koht rahvastepallis.
Seisavad (vasakult) Bretely Jäätma, Kirsila
Ostaptšuk, Lene Otenurm, Kaie Aaslaid,
Angelina Odintsova, õp Marje Möldre-Vähi,
Annete Kesküla, Diana Maslova, Saskia Sõrmus ja istuvad Victoria-Ida Vähi, Stefi-Mariell
Harakka.

Vaida kooli eri
Näiteringi Kilplased juhendaja
Kristiina Suvi:
Meil on kaks toredat näitetruppi ehk
siis 1.–3. klassini on väikesed kilplased ja
4.–9. klassini suured kilplased. Näitering
on juba 20-aastane ja oma toreda nime
sai ta täitsa juhuslikult ühes tunnis, kui
etüüdi tehes ei olnud üks noor näitleja
oma kaaslaste tegevusega päris rahul ning
hüüdis: „No on alles kilplased!“ Nimi
aga jäigi näiteringile külge. Mulle endale
meeldib kõige enam just prooviperiood,
kui saab üheskoos mõelda, katsetada. Aga
muidugi on esinemisel oma võlu – need
mõnusad liblikad kõhus enne lavaleminekut ja suurepärane tunne, kui saal hiirvaikselt näitemängu naudib.
Väga tähtis on aastate jooksul olnud
osavõtt Harjumaa kooliteatrite festivalidest. 20 aasta jooksul oleme saanud
seitsmel korral Grand Prix’ ja mitmeid
laureaadi tiitleid ning näitlejapreemiaid.
Ka 2011. aasta oli edukas. 20. tegutsemis-

aasta puhul etendasime just
meie nimele vastavat lugu –
nimelt Eno Raua „Kilplasi“.
Saime Maardus toimunud
festivalil Grand Prix’ ja Põlvas toimunud riigifestivalil
laureaadiks. Marleen Otsus
võitis Põlvas näitlejapreemia.
Praegu tegeleme luulega,
sest tahame jaanuaris 2012
osa võtta Jõgeval toimuvast
Betti Alveri luulefestivalist
„Tuulelapsed“. Samuti käib
hoolas materjali otsimine
uue näitemängu jaoks, mille proovid algavad jaanuari
keskpaigas ja etendus saab
lavaküpseks märtsiks.
Etendus „Kilplased“. Stseen „Päikest püüdmas“.
Vasakult: Karl-Erik Palo, Anette Evisalu, Marii Rein, Mariette Vassus, Maribel Otsus,
Maria Kesvatera, Mario Raid, Merilin Lehtla, Marleen Otsus, Kersti Väinsar.

Kalkulaatorpumpsik küsitles
näiteringi õpilasi, kes lõpetasid
kooli sel kevadel.
Marii ja Marleen, te osalesite näiteringis kaheksa aastat. Mida see aeg näiteringis teile andis?
Marii Rein: Esimesed aastad olin näiteringis väga arg. Eelkõige olen saanud
esinemiskogemusi, julguse oma mõtteid
välja öelda. Pikad proovid, üritused on
andnud vastupidavust. Laval saab elada
teistsugust, enda elust täiesti erinevat elu.
Näitlemine on mõnus, ülimõnus.
Marleen Otsus: Näitering on koht,
kus saab vabalt oma mõtteid avaldada.
Olen saanud väga hea lavakõne- ja lavalise liikumise kooli, kindlasti palju juurde
enesekindlust, suhtlemisoskust, teistega
arvestamise oskust. Näiteringi tulles sai
alati oma igapäevamured kõrvale jätta
ja olla tõesti loominguline. Meil oli alati
väga mõnus õhkkond. Käis tõsine töö,
kuid nali oli alati omal kohal.

Lastekoor Rae valla klunkril.

Muusikaringide juhendaja Argo Niinemets:

Laulukooridel ja solistidel on oluline osa kooli kontsertide sisustamisel. Praegu käib
hoogne jõulukava õppimine. Muidugi on tohutult hea meel, et sel aastal osalesime lastekooriga XI koolinoorte laulupeol.

Meie tegemised jõulukuus. Selle aasta üldteema on LUMEMEMM
1. detsember

Algab ruumide dekoreerimine

12.-16. detsembrini

Ruumiliste fantaasialumememmede valmistamine

19. detsember

Jõuluhommik jõululaulude ja kuuse tervitamisega

20. detsember

JÕULUERI – püramiidide esitlusshow

21. detsember kell 18

Jõulupidu

22. detsember

Ülekooliline uisupäev Premia jäähallis
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mitmesugust

Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima
üks mõnus õhtupoolik ja aidata e-ankeedid ära täita ka oma vanematel või vanavanematel. Kui aitame näiteks vanaemal
e-ankeeti täita, saame ju teada ka seda,
kus sündisid omakorda tema vanemad ja
vanavanemad,“ rääkis Samberk.

Tuleb ka rahvaloendaja
Juba vähem kui kuu aja pärast,
31. detsembril algab Eesti üheteistkümnes rahva ja eluruumide
loendus, mis lubab selgust luua
paljudes tähtsates küsimustes
Eesti elanike kohta. Selleks et tulemused ikka täpsed oleksid, on
loenduse küsimustele vastamine
igale Eesti elanikule kohustuslik.
„Loendusel osalemine on tõepoolest
kohustuslik. Ainult siis, kui meil on täpne ja ajakohane statistika meeste ja naiste
arvust ning erineva vanuse, hariduse ja
elukutsega inimeste paiknemisest, saame
oma ühiskonnale seada mõistlikke tulevikusihte,“ rääkis Tallinna ringkonnajuht
Pille Samberk.
Rahvaloendus on ainus võimalus vajalikke andmeid saada ja seetõttu on
loendusel osalemise kohustus kirjas ka
riikliku statistika seaduses. Loenduse metoodikajuhi, Tartu Ülikooli emeriitprofessori Ene-Margit Tiidu sõnul pole selles
midagi uut – juba 1922. aastal, kui toimus
iseseisva Eesti Vabariigi esimene rahvalugemine, oli küsimustele vastamine kohustuslik. „Tol ajal öeldi ka, et rahvalugemine
annab rahvale silmad ning et rahvas, kel
puuduvad rahvalugemise andmed, ei tunne iseennast. Need on minu arvates igati
ilusad mõtted, mis sobivad ka tänapäeva,“
rääkis Ene-Margit Tiit. „Kasutagem siis
seda võimalust, mis meil on, ja anname
ka tänapäeva Eestile silmad, et näha, millised me tegelikult oleme.“

Vastused ainult statistika
tegemiseks
Ringkonnajuht Pille Samberk teab, et
kohalikud inimesed on loenduse eel juba
väga põnevil – kui palju meid siis ikkagi
on. „Loendusel kogutud andmed aitavad
hiljem ju vastata nii paljudele olulistele
küsimustele. Inimeste paiknemise järgi
saab näiteks teada, kas teede- ja ühistranspordivõrk vastab inimeste vajadustele, milliste sotsiaalteenuste järele hakkab
eri piirkondades vajadus tekkima,“ tõi
ringkonnajuht vaid mõned näited, miks
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loendus on meile kõigile vajalik.
Neile ja teistele tähtsatele küsimustele
vastamiseks on vaja üksnes statistikat. See
tähendab, et loendusel kogutud isikuandmed on kaitstud ja neid ei anta edasi kolmandatele osapooltele. Ka riigiasutustele
mitte. „Rahvaloendusel esitatud andmetest kellelegi mingeid õiguslikke tagajärgi
küll kindlasti ei tule,“ ütles Pille Samberk.
„Neid andmeid ei anta mitte kellelegi edasi ja statistika tegemisel eraldatakse vastustest ka inimeste isikuandmed. Seega
ei pea keegi ka kartma, et muutuks tema
sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed. “

Esimest korda saab e-loendada
Selleks et andmete kogumine oleks kõigile võimalikult mugav, on loendajate käsutuses sülearvutid ja päris esimest korda
võimalik end ka ise interneti teel loendada. „Rahvaloendus algabki 31. detsembril
just e-loendusega, kus terve kuu jooksul
on võimalik kõigile küsimustele vastata
hoopis internetis,“ rääkis ringkonnajuht
Pille Samberk. „Eks see on ju teada, et
meie inimesed on võib-olla natuke häbelikud ja ei taha võõrale inimesele endast
kuigi palju rääkida. Seepärast ongi väga
mugav, et igaüks, kel ID-kaart või pangakoodid olemas, võib loendusankeeti täita
ka täitsa omaette, arvuti taga istudes,“ selgitas Pille Samberk.
Interneti teel loendusel osalemiseks
peab olema võimalus kasutada arvutit ja
internetti ning veebilehel asuvasse ankeeti sisselogimine toimub ID-kaardi või internetipanga kaudu. Koht ei ole seejuures
oluline: olgu selleks siis enda või oma lähedaste kodu, töökoht, raamatukogu või
koguni buss. E-loenduse keskkonnas on
olemas kõik vajalikud juhendid ja abi saab
küsida ka statistikaameti infotelefonil 625
9100 või e-posti teel aadressil klienditugi@stat.ee. E-loenduse ajal vastab infotelefon kõigil nädalapäevadel kella 8–22,
küsitlusloenduse ajal veebruaris ja märtsis esmaspäevast reedeni kella 8–18.
Tallinna ringkonnajuhi Pille Samberki
sõnul võiks e-loenduse abiga uurida ka
oma perekonna ajalugu. „Kui enda ankeet
juba täidetud, siis tasub tegelikult võtta

Kes e-loendusel osaleda ei soovi või
jõua, võib oodata hoopis rahvaloendaja külastust – nemad hakkavad inimesi
külastama 16. veebruarist ja teevad seda
kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab
loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv
aeg,“ ütles ringkonnajuht.
Statistikaameti palgatud 2200 rahvaloendajat hakkavad inimesi külastama 16.
veebruarist. Neid tunneb ära statistikaameti väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse kirjadega salli järgi.
Tavapärase paberankeedi asemel märgivad nad vastused sülearvutisse ja kunagi
ei küsi inimestelt nende sissetulekut.
„Tõesti, ühtegi rahvaloendajat enne
16. veebruari ei tule ja nemadki külastavad vaid neid inimesi, kes pole osalenud
e-loendusel või kui ankeet on jäänud lõpetamata. Küll aga jätkavad endiselt oma
tööd teiste uuringutega seotud statistikaameti küsitlejad ja neid ei tasuks karta,
vaid küsida igalt külaliselt, kes end küsitleja või loendajana esitleb, töötõendit,
millel kindlasti peab olema pilt,“ soovitas
Tallinna ringkonnajuht Pille Samberk.
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on leitav aadressil www.
REL2011.ee ning detsembri jooksul jõuavad kõikidesse postkastidesse ka loendust
tutvustavad voldikud.
Karin Volmer, statistikaamet
Rahva ja eluruumide loendus 2011
• 31. detsember 2011
kõik rahvaloenduse andmed kogutakse
31. detsembri seisuga
• E-loendus
31. detsember 2011 – 31. jaanuar 2012
• Küsitlusloendus
16. veebruar – 31. märts 2012
• Rahvaloendaja näitab alati töötõendit,
kannab salli ja sinist kohvrit, teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari teid
loendama ei tule.
• Tulemusi avaldatakse alates 2012.
aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on
kohustuslik.

mitmesugust

Taaramäe lasteaia lapsed ütlesid sõna sekka
Eesti Meedia aastakonverentsil
Kanal 2 valis välja Taaramäe lasteaia lapsed, kes aitaksid sõnastada nähtusi ja sündmusi nagu konverents, telekom, televisioon. Lapsed kõnelesid oma teadmistest ja arusaamast, mis on ajaleht, mida vaba
ajaga peale hakata ja paljust muust.

Lustilised juba 15

Kui targad me oleme?

6. novembril pidasid memme-taadi
klubis oma kolmandat juubelit Lustiliste
lauljad. Kohal olid õnnitlejad Saku ja Kiili
sõsarkollektiividest ning oma valla meesansambel Kuldne Õhtupäike koos sarmika ja neile juba alaliseks solistiks saanud
Erich Kriegeriga. Õnnitlejaid ja külalisi
oli arvukalt, teiste hulgas vallamajast,
Selist ja kaugemaltki. Kõige tulisemad
õnnitlused said osaks Lustiliste esidaamile Elvira Luurile ja neid alati akordionil
saatvale Paul Mürkhainale.
Eeskava ja õnnitlejaid kuulati pidulaudade taga. Järgnes ühistants ja ringmängud.

Augusti alguses algas Eestis ja veel 24
riigis uuring „Tean ja oskan“, mis küsib
just seda, aga veel paljusid muidki küsimusi. Tahame teada, kas meie oskused
vastavad ühiskonna vajadustele: kas tuleme toime ülemaailmses konkurentsis,
kus lihtsamad töökohad liiguvad sinna,
kus palgad madalamad? Kas meie oskusi väärtustatakse: kas palk ja tööle saamise võimalused sõltuvad enam oskustest, omandatud haridusest või millestki
muust? Millised on parimad viisid hoida
ja tõsta oskusi ka vanemas eas? Jne. Küsimusi on palju, samuti vastajaid – kutse
uuringus osaleda saavad 13 000 inimest,
sh Rae vallas 130 inimest. Nii suure vali-

Lustiliste fänn ja klubi liige Tiiu Võsu

miga uuringut pole Eestis varem tehtud.
Ka küsitlejaid on tööl üle saja, Rae vallas
on alates novembrist uus küsitleja Ingrid
Oja (pildil).
Aune Valk
(haridus- ja teadusministeerium)

Rae spordikeskus kutsub sportima
Detsembri eri 10 = 12, 30 = 36		
Kõikidel detsembris ostetud 10 korra kaartidel on peal 12 kasutuskorda ja 30 korra kaartidel 36 kasutuskorda!
Koolivaheaja eri
Ujula

26. detsembril
Ühe korra pilet
2 tundi

Ujula
3 tundi

Ühe korra pilet
1,5 tundi

Õpilased ja noored kuni 22a

2 ühe hinnaga

Õpilased ja noored kuni 22a

1,60

E–R 6.30–16

3,00

3,50

Täiskasvanu

3,20

E–R 16–22 ja L, P

3,50

4,00

kuni 6a laps

tasuta

Perepilet

Erihinnad

(2 + 1 kuni 16a)

10,00

13,00

(2 + 2 kuni 16a)

11,00

14,00

4–6a laps

1,00

1,50

Teade
17. detsembril kella 11–12.30
toimuvad laste ujumisvõistlused.
Seoses sellega on ujula
kl 11–12.30 suletud.

Rae spordikeskuse lahtiolekuajad detsembris
23. detsembril 6.30–22
24. ja 25. detsembril SULETUD
26. detsembril 8–22
31. detsembril 8–15
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spordielu

Jahilaskja Margus Valgma tegutseb
silmapaistvalt

Margus Valgma

Rae vallal on palju tublisid ettevõtjaid,
kultuuriühendustes osalejaid ja spordimehi ning mõned neist jõuavad kõiges

kaasa lüüa. Üks edukas Rae valla talupidaja ja spordimees on Margus Valgma,
kel aasta ringi harida 100 ha viljamaad
ning kes abiks iga talv valla teede lumest
puhtaks hoidmisel ning lisaks veel juhatuse liikmena aega osaleda Rae spordiklubi tegemistes. Kuid paljud ehk ei tea,
et Margusele on südamelähedane hobi jahipidamine ning vabal ajal jahilaskmine.
Jahilaskmist eristab jahipidamisest
see, et tegu on puhtalt spordialaga, kus
simuleeritakse jahipidamist lasketäpsuse
peale. Viimane annab omakorda suured
eelised heaks jahimeheks olemisel. Ja seda
mõlemat Margus kindlasti ka on.
Lõppeval laskepordihooajal on märkimist väärt hiljuti, novembri keskel saavutatud kõrge 2. koht Läti iseseisvusaas-

tapäeva meistrivõistlustelt, kus Viesaki
metsade vahel tuli kahe päeva jooksul
tabada 200 märki. Samuti valiti Margus
esmakordselt sel aastal esindama Eesti
koondist maailmameistrivõistlustel harjutuses Sporting, mis toimusid juuli keskel Prantsusmaal. Koos temaga oli Eestit
esindamas teinegi Rae valla elanik – Anti
Järvelaid. Kuigi maailmameistrivõistlustel esikolmikusse saamine on seni jäänud
unistuseks, on osaleminegi ja Eesti esindamine juba väärt märkimist. Võite on
Margusel sel aastal teisigi, sealhulgas Eesti
karikavõistluste etapi võidud ja Männiku
seeriavõistluste võidud, kuid vastu on tulnud võtta ka kaotusi. Samas spordiinnustus ei kao ja järgmiseks aastaks on sihid
seatud juba kõrgemale.

Stiilinäide kirjast jõuluvanale
Ei tea, kas parimad tulemused
saabuvad siis, kui jõuluvana järgneva kirja on kätte saanud, aga
soovida tasub alati. Jüri gümnaasiumi spordijuht Urmas Põldre
otsustas oma jõulusoovi igatahes
kõigiga jagada.
Kallis jõuluvana!
Oleme sellel aastal Jüri gümnaasiumi
sporditöös tublid olnud. Meie selle aasta
tähtsaavutusena tahaksin tuua välja erakordse võidu staadioniteatejooksudes,
kus saavutasime Harjumaa kergejõustikukantside Kuusalu, Saue ja Kose gümnaasiumi ees suure võidu.
Rõõmu teeb aasta alguses toimunud
rahvusvahelisel Alfa sõudeergomeetrite
võistlusel neljas vanuseklassis saavutatud
kolm poodiumikohta. Oleme Alfal võistelnud kolm aastat ning tulemus oli tõepoolest kõigi aegade parim.
Vabariigi tasemel oleme mõõtu võtnud ka TV10 Olümpiastarti kergejõustikuvõistlustel, et võrrelda end omavanuste
kõige parematega. Kolm kohta kõrgemale
eelmise aasta 20. kohast ehk 17ndaks on
julge samm edasi. Oleme ju ka selles sarjas alles teist aastat osalemas ning kogemusi ammutamas.
Kooli rekordeid uuendasid Anastasia
Gorohova ja Helen Loik. Anastasia uuen-
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das rekordit kaugushüppes, 100 ja 400
meetris, Helen Loik aga koguni neljal alal:
kettaheites, kuulitõukes, 200 ja 300 meetri
jooksus.
Kergejõustiku teises liigas vabariigis
oleme oma ülekoolilise ja kõiki vanuseastmeid läbiva peaaegu 40-liikmelise hiigelvõistkonnaga jätkuvalt 5. kohal, sihtides
ikka esikolmikukohaga pääsu esiliigasse.
Harjumaa suvistel kergejõustiku
meistrivõistlustel särasid noorema vanuseklassi tüdrukud, tuues hulgaliselt poodiumikohti ja inspireerides teisi uutele
saavutustele.
Kallis jõulutaat!
Usun, et need ja paljud teised saavutused on igati väärt meie pika soovidenimekirja kaalumisele võtmist. Niisiis, kallis
vana, palun too järgmisel aastal meile:
• uusi kooli rekordeid. Tahaksime
näha uusi rekorditetegijaid just nooremate hulgast. Poiste 300 meetri A-klassi
rekord peaks olema jõukohane ületada,
aga ka paljud tüdrukute senised rekordid.
Soovime Helenile ja Anastassiale palju
uusi rekordeid, mis jääksid ületamatuks
aastakümneteks.
• too meile õnne konkureerimiseks
Harjumaa kompleksarvestuses esikoha nimel ning anna võimalus näidata, et
kuulume maakonna absoluutsesse tippu.
• aita meil lahti murda vabariigi
kergejõustiku esiliiga uks ning anda

rahvusvahelisel Alfa sõudeergomeetrite
võistlusel võidukas lahing iga-aastasele traditsioonilisele võitjale reaalkoolile
ning tuua aastaks meile rändauhind sõudeergomeeter.
• anna noortele indu ja jaksu treenida Harjumaa murdmaajooksude võidu
nimel, mis ei tohiks olla kättesaamatus
kauguses.
Ning lõpetuseks, et meie soovide nimekiri liiga pikaks ei veniks, too meile
saanitäis toetust ja usku meie õpilaste
võimetesse nende vanematelt, klassijuhatajatelt ning aineõpetajatelt ja kõikidelt
sõpradelt!
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

nõuanne

Vanade fotode väärtus vaid kasvab

Lagedi vana koolimaja 1939. aastal.

Ühel vanal fotol võib olla hindamatu väärtust. Katrin Uudeküll on
võtnud südameasjaks õpetada,
kuidas vanade fotodega ümber
käia, et need kõnetaksid ka meie
järglasi. Võib-olla on kellegi teise
fotokastis Sulle olulise inimese
foto, aga fotokasti omanik ei oska
sellega midagi peale hakata.
Katrin Uudeküll võtab ette teekonna
ühe toreda vanamemme koju, et uurida
lähemalt tema fotokasti.
„Tere, me jõudsime nüüd kohale,“ tervitab vanade fotode koguja Katrin Uudeküll Uudeküla vanamemme Mariat, keda
hüütakse Manniks.
Mannil on kodus riiulitel fotosid mitme albumi jagu. Kui imepärast rada pidi
on kulgenud memme elu. Mann tuli Piirissaarelt Uudeküla viljasalve ajutiselt
tööle, aga enne kui ta jõudis tööd alustada, kosis ta ära kohalik mees Elmar. Foto
Elmarist on Mannile kaunis meenutus armastusest, mis süttis Uudekülas esimesest
pilgust.
„Mäletan, kuidas ta vaatas mulle otsa,
nagu kuuma veega valas mind üle keha
kohe,“ vaatab Mann oma manalateele
läinud abikaasa Elmari pilti ja jutustab
Katrinile. Manni ja Elmari armaslugu algas nagu pikselöök. „Me hakkasime rääkima, ta haaras mu sülle ja niimoodi ma
jäingi siia. Tema oli minu armastus.“

Katrin võtab kastist välja
ühe albumi, lehitseb seda ja
uurib, kas Marie lapsed ja lapselapsed teavad, kes on need
teised inimesed Marie ja Elmari albumi fotode peal.
„Vaatame, kas siin pildile
taha ei ole kirjutatud, jah. Et
sina tead veel, et siin on Elmar,
aga kes tema siin pildi peal
on?“ uurib Katrin Manni fotosid ja lisab, et see on tavaline,
et pildi taha ei ole üldse kirjutatud.
Enne kui kõik ununeb, soovitab Katrin kõigil meil võtta
ette oma vanad fotokastid, otsida sealt välja just need kõige
vanemad fotod ja kirjutada
fotodele taha fotol olevate inimeste nimed. „Kirjutage sinna
siis inimese täisnimi ja sünniaasta. Kui teate, siis ka see,
millal foto on tehtud. Selline
informatsioon on väga oluline neile, kes
vaatavad fotot aastate või aastakümnete
pärast,“ on Katrin veendunud.
„Iga inimene saab ajalugu jäädvustada,
kui ta teab, kuidas fotosid märgata, säilitada ja teha,“ on Katrin kindel ja lisab, et
kindlasti ei tohi fotosid ära visata. „Olen
leidnud oma esivanemate kohta fotosid
hoopis sellistest peredest, kust esialgu ei
oska arvatagi. Aga seal peres, nende jaoks
ei tähenda see foto midagi.“

Katrin paneb südamele ka neile, kel
kodus tundmatute tegelaste fotod, et väike karbi- või kastitäis fotosid ei võta palju
ruumi, aga see, kuidas need fotod võivad
liikuda imepäraseid radu pidi, seda on
raske endal isegi ette kujutada. „Ja tähtis
on fotosid hoida ikka tubastes tingimustes. Mõnel on need fotod kuskile laka
peale pandud, kuid seal on rõske ja see ei
pruugi fotodele hästi mõjuda.“

Fotod 1-3.
Rae vana kooremaja.
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Kiirmales võistlemine tõi Rae
maletajatele esikoha
Paul Kerese nimelises malemajas toimunud Harjumaa 2011. aasta meistrivõistlustel kiirmales võistkondlikus arvestuses saavutas Rae valla võistkond I
koha. Võistkonda kuulusid Tarmo Tuul,
Aivo Hommik, Kaarel Alasoo ja Enda
Lõhmus. Viimased kolm võitsid esikoha ka oma laual. Eriti ilusat malemängu
demonstreeris Enda Lõhmus, kes on oma
malearmastusega eeskujuks paljudele
noortele maletajatele.
Rae valla noortevõistkond koosseisus
Andree Porila, Roman Kasak, Tarmo
Kasak ja Kariina Grauberg saavutas
võistlustel VI koha, mis on tubli tulemus.

Eelnevalt olid toimunud malevõistlused ka individuaalses arvestuses, kus
Rae vald tõi koju viis medalit. Kõige
tublima saavutuse eest hoolitses Kariina
Grauberg, kes võitis tüdrukute arvestuses kuldmedali. Hõbemedali sai meeste
arvestuses Aivo Hommik. Pronksmedali
teenisid välja meeste arvestuses Tarmo
Tuul, naiste arvestuses Enda Lõhmus ja
poiste grupis Tarmo Kasak.
Teist aastat järjest on Rae vald Harjumaal parim malekants. See on ala, mis on
populaarne nii noorte kui täiskasvanute
hulgas.

Arutleti Harjumaa kergliiklusteede üle

Kinnisvara ostjad ei ole nõus üle
maksma
Margit Alloja, Uus Maa kinnisvarabüroo maakler

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“
ja selle keskkonnamõjude strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus 26.09–23.10 kõikides Harjumaa kohalike omavalitsuste keskustes
ja Tallinnas. Selle käigus laekus kuus
avaldust, mis sisaldasid märkusi ja ettepanekuid kavandatavate kergliiklusteede
asukoha, liigi ja prioriteetsuse kohta. Kõikidele planeeringu avaliku väljapaneku
käigus esitatud avaldustele on vastatud.
Planeeringu avalikud arutelud toimusid 02.11 Maardu linnavalitsuses, 03.11
Keila linnavalitsuses, 04.11 Harju maavalitsuses. Avalikel aruteludel osalesid maavalitsuse esindajad, planeeringu ja KSH
koostamise konsultant, ettepanekuid ja
vastuväiteid esitanud isikud ning muud
huvilised. Aruteludel andsid selgitusi ja
vastasid küsimustele Harju maavalitsuse
esindajad ja konsultant. Avalikel aruteludel esitati täiendavalt ettepanekuid, mis
võeti pärast täpsustamist arvesse.
Pärast avalikke arutelusid jäid lahenduseta ettepanekud, mis puudutasid Viimsi
vallas Muuga ja Randvere küla mereäärset perspektiivset jalgrada. Planeering
esitatakse siseministeeriumile heakskiidu
saamiseks pärast kokkulepitud täienduste
sisseviimist. Siseministeerium annab planeeringu järelevalve käigus oma seisukoha ka arvesse võtmata ettepanekute kohta.
Planeering on kättesaadav Harju maavalitsuse kodulehel http://www.harju.ee/
index.php?id=14240.
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Enda Lõhmus kiirmale meistrivõistlustel 12.
novembril Paul Kerese nimelises malemajas.

Margit Alloja

Rae vald on endiselt hinnatud ja küllaltki taskukohane piirkond Tallinna külje
all, kus reaalsed tehingutehinnad on vaikselt kerkimas. Samas on käärid pakkumishindade ja reaalsete tehingusummade
vahel kohati liialt suured, mis pärsib korterite müüki.
Maa-ameti andmetel tehti Rae vallas
oktoobris korteritega 11 ostu-müügitehingut ning ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 1023 eurot. Minimaalne tehingusumma oli 6000 eurot ja
maksimaalne 135 000 eurot. 2010. aasta
oktoobris oli samuti 11 tehingut, kuid
keskmine ruutmeetrihind oli 975 eurot.
Seega on aastane korterite hinnakasv
4,9%.
Tänavu jaanuarist oktoobri lõpuni löödi korteri ostu-müügitehingu puhul käed
182 korral. Ruutmeeter maksis keskmiselt
993 eurot. Kalleim korter maksis 200 000,
odavaim aga 2000 eurot. Võrreldes möö-

dunud aasta sama perioodi selle aastaga,
on korteritehingute hulk tõusnud 69 protsenti, keskmine ruutmeetrihind aga 7,1%.
Rae valla kallimas piirkonnas, Peetri
külas, on selle aasta oktoobri lõpu seisuga
toimunud 88 korterimüüki. Ruutmeetri
keskmiseks hinnaks kujunes 1138 eurot.
Valla keskuses, Jüri alevikus, on aasta
esimese kümne kuu jooksul toimunud
38 korterimüüki ja ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 813 eurot.
Kalleim tehing oli Jüri alevikus hinnaga
74 200 eurot.
Vaida alevikus on toimunud selle aasta jooksul viis korterimüüki. Ruutmeetri
keskmine mediaanhind on 530 eurot.
Lagedil on sel aastal müüdud 11 korterit, ruutmeetri keskmine mediaanhind
619 eurot.
Suurimad hinnakäärid avalduvad just
Jüris, mis on ostuhuviliste seas väga populaarne alevik. Pakkumishinnad on
tihti oluliselt kõrgemad sel aastal sarnase
objekti eest tasutud maksimaalsest ostusummast. Seetõttu on paljud korterid
müügis juba aastaid ning hinnakujundusel lähtutakse pigem kõrvalmajas asuva
korteri pakkumishinnast kui reaalsest
turutasemest. Ostjad pole aga nõus üle
maksma ning ootavad.
Seega tasub pakkumishinnad tuua
lähemale tegelikule turutasemele, sest
erinevalt loiumast müügiturust näitab
suuremate Rae valla asulate, eelkõige just
Jüri aktiivne üürisektor, et seal soovitakse elada ja oma kodu rajada. Ja üüritakse
aastateks ning kui sobiva hinnaga korter
on vaba, ostetakse see ära.

reklaam

Aastalõpustressi
aitab maandada
Krediidipank
Aastalõpp on traditsiooniliselt aeg,
mil mõtleme rohkem kui tavaliselt oma
lähedastele. Hingedeajal novembris
meenutame neid, keda meiega enam ei
ole, detsembris aga kuulub tähelepanu
eelkõige meie kallitele pereliikmetele.
Jõuluajal jooksevad lapsed hommikul esimese asjana vaatama, mida päkapikk on sussi sisse toonud. Pärastlõunal
aga maalivad meie silmaterad püüdlikult tähti, et jõuluvana ikka teada saaks,
mida ta kingituseks tooma peab.
Pühad on see aeg, mil tulevad enamasti koju ka mööda maailma laiali
olevad lähedased, et koos meenutada
toredaid aegu ja teha plaane tulevikuks.
Vahel võib kiiresti lähenev aastalõpp aga pinget tekitada, sest soov lähedastele rõõmu valmistada ja midagi
toredat kinkida, ei pruugi kokku käia
meie rahaliste võimalustega. On ju
pühadeaeg selline periood aastas, kus
inimeste väljaminekud on tavapärasest
suuremad.
Ehk oleks mõistlik suuremad kulutused hajutada pikema aja peale? Krediidipangal on mitmeid tooteid, mis
niisugust kulude jaotamist võimaldavad, näiteks arvelduskrediit, krediitkaart ja väikelaen.

netosissetulek olema Tallinnas ja Harjumaal vähemalt 600 ja mujal Eestis
400 eurot kuus.
Klassikaline võimalus oma kulude planeerimisel on krediitkaart, mis
võimaldab teil pühadega seotud kulusid paremini hallata. Selle abil saate
kauplustes trügimata teha pühadeostud lihtsalt ja mugavalt ka internetipoodides. Krediidipangal on pakkuda
kaht tüüpi krediitkaarte, millede olulisemad erinevused on krediidilimiidi
suurus ja tagasimaksmise tähtaeg.
Kõikide eelkirjeldatud toodete puhul on aastane intress Krediidipangas
kõigest alates 15%. Nii soodne intressimäär on teiste turul olevate sarnaste
toodetega võrreldes madalam.
Mõelge aegsasti oma soovid ja pühadega seotud kulutused läbi ning
võtke meiega ühendust. Koos leiame
teile sobivaima lahenduse, kuidas jõuluostudega seotud väljaminekuid planeerida. Ootame teid Krediidipanga
kontoris Narva mnt 4, Tallinn.
Tutvuge laenutingimustega Krediidipanga kodulehel www.krediidipank.
ee. Krediidi kulukuse määr on 17,02%
tüüpilise 3000 euro suuruse ja 3-aastase väikelaenu näitel.

Info: www.pisipeetri.eu

Võtan hoida lapsi
suurde eramajja
Asume Lagedil Koplikülas.
Hoid esmaspäevast neljapäevani.
Soovi korral vaatan Teie mudilase järele
ka paar tundi päevas.
Lastele eraldi mängu- ja magamisruum ning kolm korda päevas maitsev
kodune toit.
Lisainfo kroosaar@gmail.com või
telefoni teel 5840 6803.

Otsin hoidjat
aasta ja kolme kuu
vanustele kaksikutele
(poiss ja tüdruk)

3-4 päeval nädalas
Töötasu 20 eurot/päev

Arvelduskrediit võimaldab teil pühadeks ostude tegemisel kasutada suuremat summat, kui teie pangakontol
parasjagu on. See tähendab, et võite
kindlaks määratud limiidi ulatuses
oma kontoga miinusesse minna. Vajalikud ostud saate teha kohe, aga arvelduskrediit tuleb tagasi maksta üldjuhul
aasta jooksul. Nii on võimalik ühe kuu
suuremad kulud hajutada terve aasta
peale. Intressi tuleb tasuda vaid kasutatud summalt. Arvelduskrediiti on
võimalik saada kuni 2000 euro ulatuses.
Kes aga vajab suuremat summat (nt
kaugel välismaal elavate lähedaste külastamiseks), võib võtta väikelaenu. Sel
juhul saate arvestada maksimaalselt
5500 euroga. Väikelaenu, nagu ka arvelduskrediidi saamiseks peab taotleja

Pisipeetri päevahoius
Vägeva teel veel viimased
vabad kohad!

Elame Rae külas
Lisainfo tel 5160086 või
ylle@kaksikud.ee

AVATUD UUS APTEEK JÜRIS
Aruküla tee 8, Jüri alevik
(Vallamaja vastas)

Karin Ossipova,
Krediidipanga laenuosakonna juhataja
tel 669 0977
krediit@krediidipank.ee
www.krediidipank.ee

MÕISA APTEEK
E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00
Tel 646 6112
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!
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Rae valla
elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

Kodukoristus, kontorikoristus, akende
pesemine, lumekoristus lumefreesiga, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondi- ja ehitusjärgne puhastus,
põrandate vahatamine, vaipade masinpesemine, pisiremont ja korrastus jne.
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
Tel/faks 661 1600, Enn 502 9295
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L 10.00–16.00

Rehvihooaeg on
alanud – tule vaheta
oma rehvid meil!
Teie Autohooldus24
Aruküla tee 55a, Jüri
Tel: 56 502012
www.autohooldus24.eu
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Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

soodusPakkumised
detsembris
• Spreipäevitus + 6 min solaariumi 15 eurot
• Kiirmaniküür Gelishi geellakiga 13 eurot
• Dermanew mikrolihvimine + mask 25 eurot
• Solaariumi sooduskaart 50 min 25 eurot
MÜÜGIL KINKEKAARDID ning
WELLA JA alessandro KINKEKARBID!

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

reklaam

EHITAGE OMA MAJA
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd, vundamenditööd,
müüritööd, puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post: raemeistrid@gmail.com
Tel. 5665 0748
www.raemeistrid.ee

Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!
Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett
Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Asume: Aruküla tee 57, Jüri
Müügil on UVICU
külmutatud ja jahutatud
lihatooded: PELMEENID,
FRIKADELLID, KOTLETID,
HAKKLIHA, SÜLT,
GRILLTOOTED, AHJUPRAED,
KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD,
KÜLMUTATUD KALAD, JOOGID
JA ALKOHOOLSED JOOGID.

HINNAD SOOSAMAD
KUI MUJAL!
KAUPLUS AVATUD: E-R 10.00-18.00
L 10.00-16.00

Saiad, pirukad, kringlid,
struudlid, tordid…
Telli või osta kaasa Kirsi poest
Kaabli 6, Mõigu
www.kirsipagarid.ee

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

Informatsioon ja tellimine
tel 5645 1077 või
toidud@vapratee.eu
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NÜÜD AVATUD!

HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga

Rehvid Pluss OÜ avas Assakul Vana-Tartu mnt 34 uue
rehvide müügi- ja teeninduskeskuse
Avamisel rehvidelt soodustus kuni -55%
Kiire ja mugav rehvivahetus
Soodne rehvihotell

Helista ja küsi lisa
56 243 986

UUS!

www.rehvidpluss.com • info@rehvidpluss.com • tel +372 56666 409 • tel +372 52 49 281

holdesfinants@gmail.com

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Olmer Õigus

Kaili Tamm

56 560 460
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

Ilusalong
Arelian
AVATUD UUS ILUSALONG JÜRIS
Veetorni 2 / Aruküla tee 20, Jüri alevik
SALONG AVATUD
E–R 10–20, L 10–17
Tel 5305 1005
www.arelian.webs.com
KÜLASTA MEID!

Loo Autokeskus OÜ pakub autode
salongi ja mootori eelsoojendite
paigaldust ning remonti.
UUS! Sildade reguleerimine nüüd
uue 3d-sillastendiga!
Oleme avatud E–R 9–18
Teostame ka esitulede
reguleerimist stendis.

Tere tulemast!
Rae Sõnumid · detsember 2011

Loo Autokeskus OÜ

Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

• aedade ja väravate
ehitus
• väravaautomaatika ja
uksetelefonide
paigaldamine
• avamine mobiilist
• lipud ja lipumastid
ja palju muud
vaata kodulehelt
www.lounaekspert.ee
tel 5097627

reklaam

KAS SINU FIRMA
OSAKAPITAL
ON JUBA EURODES?

RSassoon
Mida me pakume:
juuksur
maniküür
pediküür
nii naistele kui meestele

Kui ei, siis tule ja teeme selle
kohe koos ära!

GSM: 566 91911
Telefon: 601 1818
Mõigu Kaabli 3 (Farwelli maja)
Avatud: E-R 9.00-19.00

Kohapeal, umbes pool tundi, millest Sinu
aega umbes 10 minutit.
Sinul on vaja ainult kaasa võtta ID-kaart ja
teada selle PIN-koode.
Teenustasu 35 eurot
Oleme Kristiine keskuses
(uue osa aatriumis I korrusel)
E–R kl 10–19.30 ning L-P kl 12–18
Vaata meie kodulehelt, äkki jõuame enne
aastalõppu mujale ka.
www.kaupela.ee
tel 502 0309, info@kaupela.ee
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Maailma suurim turvalahenduste pakkuja
G4S ootab Sind oma meeskonda

TURVATÖÖTAJAKS
Sinu tööks on korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine ning
korrarikkumiste tõkestamine.
Kandideerimise eelduseks on:
• vanus alates 19 eluaastast
• eesti keele oskus vähemalt kesktasemel
(vastab keeleoskuse tasemele B2)
• kohtulikult karistamata
• hea tervis
Meie juures on Sul:
• stabiilne sissetulek
• väljaõpe
• erinevad sportimisvõimalused
Huvi või küsimuste korral tule meie Karjäärikeskusesse Tallinnas,
Mustamäe tee 5 või helista telefonil 6511 787, 13322.
Kaasa võtta pass või ID-kaart, 1 foto ja haridust tõendav dokument.
Mitte-eestlastel ja isikutel, kellele laieneb keeleoskuse nõue, võtta kaasa
ka eesti keele oskust tõendav tunnistus (B2).

ootab oma meeskonnaga liituma

valvurit

kelle põhiülesandeks on kinnipeetavate üle järelevalve teostamine
Kandidaatidelt eeldame:
• Eesti kodakondsus
• vähemalt keskharidus
• eesti keele oskus C1 tasemel ja seda oskust tõendava Riikliku
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt välja antud tunnistuse
olemasolu mitte eestikeelse hariduse omandanutel
• vene keele oskus suhtlustasemel
• kõrget moraalitunnetust ja laitmatut minevikku
• hea füüsiline vorm (värbamisel on kohustuslik kehaliste katsete
sooritamine vastavalt etteantud normidele)
• hea suhtlemisoskus
• ausus ja kindlameelsus
Kasuks tuleb:
• sisekaitseharidus
• töökogemus vanglasüsteemis
Omalt poolt pakume:
• töötasu alates 607, 17 eurost
• huvitavat tööd
• arenemis- ja koolitusvõimalusi
• võimalust läbida töö kõrvalt valvuri kutseõpe
• vähemalt 35 päeva puhkust
• mugavat tööriietust
• sportimisvõimalusi
CV ja kandideerimisavaldus saata Tallinna Vangla üldosakonnale
aadressil Magasini 35, Tallinn 10138
märgusõnaga „Personal“ või üldosakonna peaspetsialisti e-posti
aadressile teele.paivalill@just.ee.
Lisainfo Tallinna Vangla üldosakonna peaspetsialisti telefonil 612 7521

Graniitkindel teerajaja

GRANIIDIST SILLUTISKIVIDE MÜÜK
TÄNAVAKIVIDE JA ÄÄREKIVIDE PAIGALDUS
KAEVETÖÖD
TÕSTETÖÖD

Meie oleme
Sinu Rae valla
kinnisvaramaaklerid!

LUMEKORISTUS EHITUSMASINATEGA

Tel +372 5811 8322
E-post: info@tuurmaa.ee
www.tuurmaa.ee
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Hardi Alliksaar

Margit Alloja

kutseline maakler
maad ja majad

maakler
korterid

+372 56 801 002
hardi.alliksaar@uusmaa.ee

+372 5615 9661
margit.alloja@uusmaa.ee

reklaam
•
•
•
•
•

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee, www.termo.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
• raamatupidamise
korraldamine
• aruannete koostamine
• dokumentide korrastamine
e-post: info@ramelin.ee
tel 5559 0070

Soovime kõigile oma suurtele ja pisikestele
patsientidele rahulikku jõuluaega!

Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald
Oleme avatud E–R 10–20, L 10–16, tel 607 5885 ja 513 1714
Alates detsembrist teeme ultraheliuuringuid!

KÄSITÖÖLAAT
Laupäeval, 10. detsembril kell 11.00–15.00
Rae Kultuurikeskuses

Müügil käsitöö, toimuvad töötoad, palju põnevaid
esinejaid
Kui soov müüma tulla,
võta ühendust tel 6056752 või kristi.aru@rae.ee
detsember 2011 · Rae Sõnumid
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teated
kuulutused
Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid, marke ning enne
1945. a välja antud raamatuid, postkaarte ja fotosid.
Tel 53 99 6098.
Detsembrist alates on Jüri Konsumis avatud õmblustöökoda,
kus õmbleme riideid ja vajalikke tooteid lastele, naistele, meestele
ja firmadele. Samuti teeme parandus- jm õmblustöid. Moesoovitused ja abi valikutes. Pakume ka võimalusi osaleda töötubades ja
koolitustel. Tule ja tutvu hinnakirjaga kohapeal!
Info tel 5820 9091.
Tule ja tutvu valikutega Jüri Konsumi KOMISJONIPOES. Hinnad soodsad! Eelneva kokkuleppe alusel võimalus ka kaupa
müügiks tuua. Info tel 5637 8577.
Ostan garaaži Jüris, vallamaja lähedal. Tel 522 1151.
Otsime koduabilist Peetri külas Suurekivi teel 1-2 korda nädalas
(koristamine, triikimine). Tel 5664 7857.
Maitseainetega tegelev ettevõte Piprapood OÜ pakub osalise
tööajaga tööd pakkijale/sildistajale. Töökoht asub Vana-Tartu
mnt 18, Järvekülas.
Kandidaatidel palume ühendust võtta pipar@pipar.ee või telefonil 645 5021.
Pakun abi koduabistamisel. Helista 5837 9774.
Paigaldame plekk-katuseid ja vihmaveesüsteeme. Pakume katuseehitust koos puusepatööga. Kodukate OÜ, tel 5560 9894, K.
Talviste, e-post info@kodukate.ee.
KÜ Ehituse 12 pakub tööd majahoidjale. Tööülesanneteks on
välisterritooriumi koristamine, talvel lumekoristus ja libedustõrje tööd krundi piires, suvel muru niitmine.
Sooviavaldus saata aadressil ehituse12@gmail.com.

Päästeteenistuse teated,
november
3. november – Peetri külas, Reti tee ristmikul
autoavarii. Lagedi ülesõidul autoavarii
4. november – Kustutati järelvalveta lõke
Jüris, Võsa tn 15 taga
6. november –  Kustutati järelvalveta lõke
Patikal
8. november – Tulekahi Jüris, Aruküla tee 51
13. november – Soodevahe külas kustutati
suvila. Lagedil, Raadiojaama teel põles elumaja
15. november – Soodevahe külas kustutati
suvila
17. november – Soodevahe külas kustutati
suvila
18. november – Soodevahe külas kustutati
suvila
19. november – Soodevahe külas kustutati
suvila
21. november – Soodevahe külas kustutati
suvila
22. november – Tallinna ringteel avarii
26. november – Tartu mnt. autoavarii
28. november –  Murdunud puu elektriliinil
Tuulevälja külas
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Shindo massaaž. Tel 5662 2785.
Pidulik meik või fotomeik – 19 eurot. Tasuta meigikoolitus! Tulen ka sinu juurde koju. www.darjatamm.ee. Tel 5836 3575.
Müüa aasta ringi 8 mm küttegraanulit (Premium Pellet) 20 kg
kilepakend, alusel kokku 1000 kg. Hind 188 eurot alus. Info tel
550 0525.
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsibishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost.
Tel 666 1355. www.kodukliima.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee.
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel. Tel 523 8412, tiina@cmv.ee.
Maja projektid, detailplaneeringud. Tel 522 0023, M. Mikk.
Maja mõõdistamine, maja paberid korda. Tel 522 0023, M. Mikk.
OÜ Fekaal-Trans veab Rae vallas ära reovee ja liigvee. Tellimine
info@fekaal24.ee või telefonil 506 5406.
Rohkem infot www.fekaal24.ee.
Suurte kogemustega (11 aastat) rõõmus ja sõbralik lapsehoidja
hoiab Teie last. 604 8523, 5396 3696.
Liidame Sinu kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga. Terviklahendused liitumisprojektist kuni santehniliste sisetöödeni. Toome Sulle liiva, killustus- ja haljastusmulda, paigaldama kiviparketti, veame koormaid kallurautodega ja rendime
kaevetehnikat. Tel 5850 4300.
Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid ja tulehakatus, võrgus ja
lahtiselt (30, 40, 50 cm), koos toomisega. Tel 501 8594.
Soovin osta Jüris garaaži. Helista ja ütle oma hind.
Tel 5333 4566, Aigar.

teated

2011 detsembri sünnipäevalapsed

Novembris
registreeritud
sünnid:
Mart Reinsalu
Hegert Viilo
Karl Kurs
Romet Hanson
Kaur Künter Möller
Kaarel Hannus
Hugo Mänd
Andreas Peda
Tristan Aava
Johanna Lukk
Mari Lillemägi
Eti Enok
Janelle Kaer
Liisa-Maria Aaslaid
Hanna-Kristiina Aaslaid
Minna Lii Johanson
Vilena Ivannikova
Laurette Ella Eha
Elina Kivi

ELFRIEDE TAMMEKIVI
ALEKSANDER LISKE
ELMAR PEETERSON
LINDA JÕELA
MEERI VOOREMÄE
VOLDEMAR PROMANN
HILDA GRUNŠTEINS
ELMAR NIINEPUU
LINDA EESSALU
JELIZAVETA IVANOVA
SVEN-ALLAN SAGRIS
MARIA MOSTOVAYA
MARIE LISKE
ELMAR-VOLDEMAR MOKS
VAIKE-IRENE SILLER
ASTA KUKEBAL
VLADIMIR PETROV
NIKOLAI LEPMETS
EHA LOIK
ÕILME NUUT
OLGA MOLODOVA
VAIKE EVERST
ELVI NIGUL
MARET KIRVES

94
89
88
88
87
87
86
86
85
85
83
83
83
83
82
82
81
81
81
80
80
80
80
75

75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65

MAIE VAHL
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Õnnitleme!

novembris
lahkunud:
Aleksei Durnev
Urmas Vool
Aivar Soomaa
Andrei Travkin
Olga Puusepp
Helju Vainomäe
Helle Heimonen
Tõrukese lasteaia pere avaldab
sügavat kaastunnet
Taimi Soomaale kalli abikaasa

Aivar Soomaa
surma puhul

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

AINO SELART
LEMBIT PAJUSALU
VALENTINA MALTS
EEVI TAMM
TIIU REINULA
EHA KOMPUS
ELVI MITT
HEINO KRUBERG
MILVI REMMEL
MÄRT MÄNNASTE
ERIKA TRUU
KARMEN VILJASTE
AILI PETTAI
TATJANA OREHHOVA
NIINA DUDOROVA

Rae valla ajaleht
Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
RKontor
Reusner AS

PIIBLITUNNID
Kolmapäeviti kell 19 Jüri kogudusemajas
(kiriku vastas)
Neljapäeviti kell 19 Nabala palvemajas
PÜHAPÄEVAKOOL
igal pühapäeval kell 12
KOGUDUSE KANTSELEI
T 15–18, K 15–19 ja P 11–12
Tel 604 8387, õpetaja Tanel Ots 5663 6400
Juh. esimees Talvi Aruaas 5663 6401

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5900 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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