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Rae valla ametlik väljaanne

Uus aasta õnne toogu, vana kaunilt meelde jäägu!
Rae Vallavolikogu ja Rae Vallavalitsus

A

lanud aasta tõi kaasa
olulise muutuse – Eesti rahaks on euro. Eesti kroon
teenis Eestit hästi. Euroga
harjumine vajab aega,
kuid saab üha omasemaks. Reisivatel
inimestel vähenevad vahetuskulud, äriinimestel on mugavam äri teha, välisinvestoritele pakub Eesti rohkem huvi ja
loota võib uusi töökohti, inimeste elatustase säilib, kuigi peame jälgima, et
hinnad ei kasvaks.

Pilku tagasi heites võime uhked olla
oma valla inimeste üle, kes edendavad ja korraldavad kogukonnaelu. Vallale annavad näo tema inimesed, nende
järgi teatakse valda ka kaugemal – kas
oleme kurjad ja kraaklejad või kenad ja
kokkuhoidvad.
Tublid on külavanemad, Taivo Laherand nende liidrina. Vanemad on vedanud
külad särama ning on vahemeesteks vallavõimuga suhtlemisel. Tihti langeb nende
osaks olla ka külaelanike pahameele pik-

sevardaks, kui probleemid kiiresti ei lahene või asjad ei laabu. Jätkugu vanematel
kindlat meelt, innukust ja jõudu ka alanud
aastal!
Võime olla uhked valla omanäoliste
ja inimeste poolt hinnatud koolide üle.
Soovin koolijuhtidele südikust oma missiooni ka alanud aastal hästi kanda ning
õpetajatele ja õpilastele tahet veelgi rohkem oma koolist hoolida ja seda väärtustada.
järgneb lk 2
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vallavalitsus
Alanud aastal asume
lõpuks ometi uuendama Lagedi ajaloolist
koolihoonet.
Vallavolikogu ja –valitsus toetavad teie
püüdlusi jätkuvalt.
Alanud aastal asume lõpuks ometi
uuendama Lagedi ajaloolist koolihoonet.
Vallavalitsuse uuendamiskava sai Lagedi rahvalt hea vastuvõtu. Arutelu, mis
algas juba aasta tagasi, viis tulemuseni,
mis on kirjas valla uues arengukavas ja
valla 2011. aasta eelarves. Lagedi kandi
inimeste poolt – oma kooli hoidmiseks
kõige lubatu elluviimisel – on eestvedajaks volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige Rein Karm koos kooli hoolekogu ja külavanematega.
Vallas on palju ühinguid ja seltse,
mis tegutsevad aina hoogsamalt. Laulu-,
tantsu- ja muud huviringid ning külaseltsid koguvad üha populaarsust. Noored,
Irina Grjadova eestvedamisel, korraldasid noortefoorumi sooviga elavdada
noortekeskuste tööd. Osalejaterohked on
kultuurikeskuses toimuvad laadapäevad.
Soovin kõigile ühingu- ja seltsijuhtidele
tarmukust oma tööd jätkata ja veelgi
enam pealehakkamist valla tegemistes
kaasarääkimisel. Vallavolikogu ja –valitsus toetavad inimeste omaalgatust. Lähiajal võetakse volikogus vastu ühingute
investeeringutoetuse kord.

Valla õigusaktide eelnõusid arutatakse üha ulatuslikumalt elanikega. Ei
otsustata kabinettides, vaid inimestega
koos arutades. Sellega ei olda harjutud,
aruteluks esitatud lahendust või eelnõu
püütakse näidata kui valmis otsust ja nii
pingeid kruvida. Harjumine osalemisega
ja suhtlemisega otsuste tegemisel võtab
aega. Üha rohkem inimesi osaleb otsuste
tegemisel vallas ja nii ka jätkame.

Reet Raudkepile, Andres Maastikule,
Johannes Tõrsile, Elviira Luurile, Helin
Kangurile, Sven-Allan Sagrisele, Peeter
Böcklerile, Linda Pihule, Vaino Nappile,
Varje Malsroosile, Arvo Neimarile, Anne
Klorenile ja Maria Tirole. Teie südikus ja
teha tahtmise soov on eeskujuks meile
kõigile!
Lähenevad riigikogu valimised. Meist
sõltub riigi edasine käekäik. Olgem varmad oma häält andma kandidaatide
poolt, kellest näeme kasu ühiskonnale.
Hoiduda võiks populismi ja vaenamisega
kaasa minemast.

Paljud vallavolikogu liikmed teevad
oma saadikutööd südamega. Volikogu
komisjonides ei ole koalitsiooni-opositsiooni piiri – iga ettepanekut arutatakse
ja arvestatakse, kui see viib parema tulemuseni. Tänuväärset tööd on volikogus
teinud Endel Albin, Mairiika Kirsimägi,
Tarmo Klaar, Aadi Potter, Ülo Timuska
ja teisedki. Kogemustele tuginedes on volikogu töösse sisukalt panustanud Raivo
Uukkivi. Asine töö ja poliitiline kemplemine on volikogus tasakaalus.
Kellegi sõnaga tümitamine on üha
enam sumbunud nimetute suhtlusvõrgustikesse.
Vallavalitsus sai mullu kõva tuleproovi
ja karastus. Aastaalguse perspektiiv majanduslanguse jätkumiseks, lumetorm
jaanuaris, suurvesi kevadel ja uus lumetorm detsembris … Probleemidega, isegi
kriisidega saadi hakkama, kuid veelgi
enam omandati kogemusi, kuidas edaspidi nende leevendamisel veelgi tõhusamalt
tegutseda. Koostati vajalikud juhendid,
rakendati meetmed.

Peatselt algab astroloogiline kassiaasta.
See toovat endaga tagasivaatamist, ümberkorraldusi ja sellest lähtuvaid segadusi, kuid lõpuks vabanemise läinud aasta
pingelisest atmosfäärist. Valge kass lubab
meile positiivseid emotsioone ja harmooniat. Sellist hingerahu soovingi kõigile
vallaelanikele alanud aastaks!

Alanud aastal soovin jätkuvat tarmukust valla raudvarale – aukodanikele

Agu Laius
vallavolikogu esimees

Volikogu komisjonides
ei ole koalitsiooniopositsiooni piiri –
iga ettepanekut arutatakse ja arvestatakse,
kui see viib parema
tulemuseni.

Uuest heakorraeeskirjast Rae vallas
Rae Vallavolikogu kinnitas
21.12.2010 määrusega nr 47 Rae
valla uue heakorraeeskirja.
Rae valla heakorraeeskirja eesmärk on
tagada valla haldusterritooriumil puhtus
ning heakord. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele
isikutele, kes viibivad või asuvad valla
haldusterritooriumil ning kinnis- ja vallasvara omanikele.
Heakorraeeskiri sätestab üldised heakorra nõuded ja kohustused ning kinnistu, ehitise, tehnovõrgu ja tänavakaubanduspunkti omaniku kohustused.
Võrreldes 2003. aastal kehtestatud ja
siiani kehtinud heakorraeeskirja on uus
eeskiri põhjalikum ning on lisandunud
ka päris uus peatükk heakorra nõuetest
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ehitus- ja kaevetööde tegijale, mis sisaldab muuhulgas täpsed nõudeid ehitus- ja
kaevetööde aegseks heakorraks ning ka
taastamiseks.
Kokkuvõte mõnedest uutest nõuetest
heakorraeeskirjas:
• Vältimaks kinnistutel pinnasehunnikute kuhjumist, on kinnistul loodusliku maapinna reljeefi muutmine lubatud
detailplaneeringus või projekteerimistingimustes või ehitusprojektis (sh haljastusprojektis) sätestatud alal ja ulatuses.
• Tuleohutuse tagamiseks hajaasustusalal peab tegema rohu/ heina/ kulu niitmist lähemal kui 15 meetrit ehitisest. Tiheasustusalal on keelatud haljastusjäätmete põletamine.

• Lisatud on punkt, et keelatud on
koertega jalutamine tähistatud suusa- ja
jooksuradadel.
• Võimaldamaks karistada ka kalmistul heakorrarikkujaid, on juurde lisatud
kalmistul keelatud tegevuste loetelu.
• Kinnistuomanike jaoks täpsustus puhastusala mõiste. Vana korra kohaselt ulatus puhastusala lähima tee servani (võis
olla ka kõnnitee). Vastavalt uuele korrale
ulatub puhastusala sõidutee servani ning
§1 lg 3 kohaselt laienevad kinnistuomaniku kohustused automaatselt ka puhastusalale, kinnistule, ehitusalale.
• Lisaks on täpsustatud mõistet „tegema murutõrjet agrotehniliselt õigel ajal“.
Vastavalt uuele korrale on agrotehniliselt
õigel ajal niidetud muru/ kulu kõrgus
mitte rohkem kui 15 cm ja lisaks peab see

vallavalitsus
sobituma ka naabrite muru kõrgustega.
• Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku omanik peab tagama atraktsioonide/
mänguvahendite ohutuse. Ohtlikuks
muutunud atraktsioonid/ mänguvahendid peab eemaldama või korda tegema.
Liivakasti omanik peab liiva vahetama
vähemalt kord aastas (v.a juhul, kui liivakasti kaetakse).
• Tiheasustusaladel on keelatud haljastusjäätmete põletamine.
• Rae vallas on keelatud kasutada
tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks
kõnni- või pargiteel.
• Rae vallas on keelatud paigutada kõnniteelt ja puhastusalalt lund sõiduteele.
• Rae vallas on keelatud pesta sõidukit
avalikus kohas ning pesta mootorsõidukit
veekogus ja lähemal kui 10 m veepiirist,
kui kohapeal puudub teade teistsuguse
korra kohta.
• Rae vallas on keelatud parkida
romusõidukit avalikul teel või parklas (v.a
kinnises, [aiaga piiratud] parklas juhul,
kui romusõiduk on kaetud läbipaistmatu
tendiga) või muul üldkasutataval alal või
kinnistu tänavaäärses õueosas.
• Rae vallas on keelatud sõita ja parkida mootorsõidukit ja/ või haagist haljasalal, laste mänguväljakutel, kalmistutel,
kõnni- või kergliiklusteel ja teistes selleks
mitte ette nähtud kohtades, v.a maaomaniku loal.
• Rae vallas on keelatud kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või
tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud
prahti metsamaale, haljasalale või mujale
selleks mitte ette nähtud kohta (v.a tänava
ja/ või sõidutee kohesel puhastamisel).
• Rae vallas on keelatud sõita tähistatud
spordirajatistel (s.h suusa-, jooksu- ja
terviseradadel) mootorsõidukitega (v.a
vallavalitsuse loal).
Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused (§ 5 lg 1)
• rakendama meetmeid talle kuuluva

kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
• kinnistu reostamisel ja risustamisel
on reostaja kohustatud selle viivitamatult
puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik
kindlaks teha, peab selle ala korrastama
selle omanik;
• keskkonnaohtliku reostuse korral
tuleb sellest viivitamata teavitada Rae
Vallavalitsust ning esimesel võimalusel
edastada informatsioon e-posti aadressile
info@rae.ee;
• hoidma korras oma kinnistu piirde
(aed ja/ või hekk);
• tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii
põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast ja puudest;
• tiheasustusalal tegema haljasalal
umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu
agrotehniliselt õigel ajal;
• teostama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu
piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või
sõiduki liiklust või ulatuvad elektri- või
sideliinidesse;
• hajaasustusalal peab tegema rohu/
heina/ kulu niitmist ehitise ümber vähemalt 15 m ulatuses;
• teostama heakorratöid kinnistuga või
ehitisega külgneval puhastusalal;
• tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi
olemasolu, kindlustades tähise nähtavuse
üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
• hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
• tähistama ja säilitama kinnistu piirimärgid;
• kõrvaldama avalikus kohas ehitiselt
lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid,
plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates
tööde teostamise koha ajutise piirdega.
Piirde paigaldamine ei vabasta käesolevas
sättes nimetatud kohustusest;
• kasutusel mitteoleva ehitise omanik

on kohustatud tagama ehitise ja sinna
juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema
kõrvalistel isikutel sissepääsud hoonesse;
• tagama talvisel ajal üldkasutatava
hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel
nende lume- ja libedusetõrje;
• tagama reo- ja heitvee kogumismahuti ja/ või kuivkäimla korrasoleku ja
ümbruse hooldamise;
• lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide
puhul koguma reo- ja heitvett kanalisatsiooni abil kogumismahutisse nii, et need
ei levitaks lõhna ja oleksid ohutud teistele
inimestele ja ümbritsevale keskkonnale;
• tagama, et kogumismahuti luugid ei
oleks kinni kaetud;
• tagama kogumismahuti õigeaegse
tühjendamise;
• omama kanalisatsiooni ja/ või kogumismahuti (v.a kuivkäimlad hajaasustusaladel) kasutamiseks valla poolt välja
antud luba;
• säilitama kogumismahuti (v.a kuivkäimlad hajaasustusaladel) tühjendamist
tõendavad dokumendid 2 aastat ning esitama need esimesel nõudmisel Rae Vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikule;
• Kinnistu loodusliku maapinna reljeefi
muutmine on lubatud detailplaneeringus
või projekteerimistingimustes või ehitusprojektis (sh haljastusprojektis) sätestatud
alal ja ulatuses;
• § 5 lõikes 1 punktis 22 nõutud täiendava kooskõlastuse saamiseks on vajalik
teatada tööde teostaja, eesmärk, materjali
kogus, teostamise aeg ja heakorrastamise
ajakava.
Heakorraeeskirja terviktekstiga on
võimalik tutvuda Rae valla kodulehel
www.rae.ee.
Birgit Parmas
keskkonnanõunik

RAE VALLAVALITSUS

TÄNUAVALDUS
Rae Vallavalitsus tänab ettevõtteid Balti Veski AS ja AS Kalev
Chocolate Factory jõulurõõmu valmistamise eest suurperede
lastele ning vähekindlustatud peredele.
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vallavalitsus
RAE VALLAVALITSUS
määrus nr 44

Jüri, 28. detsember 2010

Võttes aluseks „Euroopa Parlamendi valimise seaduse” § 7, „Riigikogu
valimise seaduse“ § 8 ja „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ § 10, Rae Vallavalitsus määrab:
§ 1 Moodustada Rae vallas Euroopa Parlamendi, Riigikogu ja kohaliku
omavalitsuse volikogu liikmete valimiseks viis (5) alalist valimisjaoskonda
alljärgnevalt:

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Peetri Lasteaed-Põhikool, Pargi tee 6,
Peetri küla, Rae vald
Piirid: Assaku alevik, Peetri, Järveküla, Rae ja Lehmja külad.

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Rae Kultuurikeskus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, Rae vald
Piirid: Aaviku tee, Aaviku tee põik, Aia tn, Aleviku tee, Aleviku põik,
Allika, Kesk tee, Kesa ja Künka tn, Mõisa tn, Ristiku, Suve, Suve põik
ja Tammiku tn, Tiigi tn, Veetorni, Väljaku ja Võsa tn, Aruküla tee kuni
majani nr 23, samuti Kurna, Aaviku ja Pildiküla külad.
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Lagedi keskusehoone, Kooli 18B,
Lagedi alevik, Rae vald
Piirid: Kadaka, Kopli, Soodevahe, Tuulevälja, Veneküla ja Ülejõe külad
ning Lagedi alevik.

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval: Jüri Raamatukogu, Laste 3, Jüri
alevik, Rae vald
Piirid: Jüri aleviku Ehituse, Ellemäe, Hundi, Karu, Kasemäe, Kastani,
Laste, Loo, Metsa, Pargi, Pihlaka, Rebase, Salu, Sookase tn, Tammemäe,
Tuule, Tuule põik, Aruküla tee alates majast nr 25, samuti Karla, Limu,
Pajupea, Seli ja Vaskjala külad.

Valimisjaoskond nr 5

Hääletamise koht valimispäeval: Vaida Raamatukogu, Vana-Tartu
mnt 25, Vaida alevik, Rae vald
Piirid: Vaida alevik, Aruvalla, Kautjala, Patika, Salu, Suuresta, Suursoo,
Urvaste, Veskitaguse ja Vaidasoo külad.
§ 2 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 24. märtsi 2009 määrus
nr 13 „Valimisjaoskondade moodustamine“.
§ 3 Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalikustamist.
§ 4 Teha käesolev määrus teatavaks Siseministeeriumile, Vabariigi
Valimiskomisjonile, Harju maakonna valimiskomisjonile ja Aktsiaseltsile
Andmevara ning avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid,
Rae valla veebilehel ja vallakantseleis.
§ 5 Käesoleva määruse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
määruse teatavaks-tegemisest, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse sea-dustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul,
arvates määruse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
vallavanem
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20. jaanuaril lõpeb
maamaksu vabastuse
taotlemise tähtaeg
Esmakordselt maksuvabastust taotlevad
isikud peavad esitama Rae Vallavalitsusele
vastavasisulise avalduse hiljemalt 20. jaanuariks 2011.
Maksuvabastuse taotlust ei pea esitama
pensionärid ja represseeritud, kes on saanud
maksuvabastust varasemal perioodil vastavalt
esitatud avaldusele.
Rae Vallavolikogu võttis 30. novembril
2010 vastu määruse nr 39, millega vabastatakse alates 01. jaanuarist 2011 kuni 31.
detsembrini 2011 rahvastikuregistri andmetel seisuga 31. detsember 2010 Rae vallas alaliselt elavad elanikud nende kasutuses olevalt elamumaalt 500 m² ulatuses
maamaksust tingimusel, et maksuvabastuse
taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendivõi üüritulu.
Avalduse blankett on kättesaadav Rae
valla kodulehel www.rae.ee ja vallavalitsuses
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa. Avaldust on võimalik esitada ka digitaalallkirjastatult.
Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
• taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
• taotleja alalise elukoha aadress rahvastikuregistri andmetel;
• maksustatava elamumaa aadress ja
pindala;
• taotleja maakasutusõiguse ulatus (kaasomandi osa suurus);
• kinnitus selle kohta, et isik ei saa maa
kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu
Rae Vallavalitsus

Jäätmeveo
hinnatõusu ei toimu
Rae Vallavalitsuse 07.12.2010 määrusega
nr 40 suurendati korraldatud jäätmeveo piirkonnas teenustasusid. Siiski selgus, et vastavalt Rae Vallavalitsuse ja Adelan Prügiveod OÜ
vahel juunis 2008 sõlmitud lepingu punktile
14.1.2 võib teenustasusid tõsta, kui jäätmekäitluskoha tasu on tõusnud enam kui 25%.
Jäätmekäitluskoha tasu ei ole nõnda palju veel
tõusnud ning seetõttu tühistas Rae Vallavalitsus oma 28.12.2010 määrusega nr 42 Rae Vallavalitsuse 07.12.2010 määruse nr 40 ehk teisisõnu: jäätmeveo hinnatõus korraldatud veo
piirkonnas jääb ära.
Rae Vallavalitsus

vallavalitsus
2011. aastast jõustunud
Rae valla pere- ja sotsiaaltoetuste kord
2010. aasta viimasel Rae vallavolikogu koosolekul võeti vastu pere- ja sotsiaaltoetuste uuendatud
kord.
Sama teemat käsitlesime oktoobri- ja novembrikuu Rae Sõnumites. Käesolev Rae valla pere- ja
sotsiaaltoetuste muudatuste kord hõlmab suurt
hulka valla elanikkonnast, seetõttu toome veel kord
välja põhilise, mida vallakodanik peaks teadma, et
ka järgnevatel aastatel sellesse valdkonda kuuluvaid
toetusi endiselt saada. Muudatused on tingitud järjepidevast elanikkonna kasvust ja soovist, et toetusi
saaksid ikka need inimesed, kes on sidunud end Rae
vallaga ning registreerunud Rae valla kodanikuks.
Peretoetuste korras on lähtutud perest kui tervikust. Toetuste andmisel on vajalik, et pere oleks
registreeritud Rae valda. Probleeme on tekitanud
olukord, kus üks lapse vanematest elab teises omavalitsuses ega osale lapse kasvatamisel. Sellisel juhul
tuleb last kasvataval vanemal seda dokumentaalselt
tõestada, et saada antud toetust.
Seni kehtinud kordades oli toetuse maksmise
aluseks ainult lapse elukohajärgne kuulumine Rae
valla elanikeregistrisse. Uude korda on lisaks sisse
toodud nõue kahe vanema, lapse ainuhooldusõigust
omava vanema või lapse eestkostja kuulumine elanike registri alusel Rae valda. Koduse mudilase toetuse korras on antud üleminekuaeg sissekirjutamise
osas. Uue korra alusel peaksid vanemad, lapse
ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja
registri andmetel olema registreeritud Rae valla elanikuks järgmiselt: üks vanem vähemalt kolm kuud ja
teine vanem 1 aasta ning alates 01.12.2011 mõlemad
vanemad 1 aasta enne toetuse avalduse esitamise
kuupäeva. Toetust ei maksta juhul, kui lapsel või
vanematel on võlgnevus Rae vallavalitsuse või selle
allasutuse ees (sealhulgas maamaks).
Sotsiaaltoetuste maksmise korda on lisandunud
toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks
tasumiseks. Küttekulude all ei peeta silmas ainult
puukütet, vaid kõiki kütteliike. Muudetud on lasteaialapse kohatasu ja toidukulu soodustuse taotluse
esitamise kuupäeva (eelnevalt 20.08, uues korras
01.10). Muudatus on vajalik selleks, et lapsevanemad
saaksid hoolekogu poole pöörduda septembrikuu
jooksul. Ühekordsete toetuste alla lisandub puudega
lapse vanemale emadepäeva toetus. Toetust ei maksta juhul, kui lapsel või vanematel on võlgnevus Rae
vallavalitsuse või selle allasutuse ees (sealhulgas ka
maamaks).
Volikogu poolt vastu võetud kordadega saab tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee.
Aivo Hommik
abivallavanem

RAE VALLAVALITSUS otsib oma meeskonda

HALDUSJUHTI
• Nõutav haridus: (vähemalt) keskharidus
• Nõutavad keeled: eesti, vene
• Nõutav eelnev töökogemus: 3 aastat
• Tööaeg: täistööaeg
• Tööle asumise aeg: hiljemalt veebruar 2011

Ootame oma meeskonnaga liituma HALDUSJUHTI, kelle
põhitööülesanded on järgmised:

• tagada vallavalitsuse hallatavate hoonete varustatus vee,
kütte, kanalisatsiooni ja elektriga ning nende süsteemide tõrgeteta
töötamine;
• tagada vallavalitsuse hallatavate hoonete ventilatsioonisüsteemide toimimine;
• üürnike andmebaasi haldamine ja täiendamine;
• hoonetele aasta majanduskavade koostamine ning nendest
kinnipidamise jälgimine;
• hallatavate hoonete aasta-ülevaatuste teostamine ning nende
alusel ettepanekute koostamine vajalike remonditööde tegemiseks;
• avariiolukordade ja rikete likvideerimise organiseerimine;
• hoonetes meerikunäitude võtmine, edastamine,
analüüsimine;
• hallatavate hoonete haldusdokumentatsiooni koostamine,
säilitamine, täiendamine jne.

Nõudmised kandidaadile:

• varasem töökogemus samas valdkonnas vähemalt 3 aastat.
NB! Palun kirjeldage CV-s oma töökogemusi detailselt;
• autojuhiloa olemasolu (B-kategooria)
• väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui ka kirjas, suhtlustasemel vene keele oskus;
• arvuti kasutamise oskus Excel, Outlook, Internet;
• hea suhtlemisoskus, kõrge kohusetundlikkus, algatusvõime ja
iseseisvus.
Kasuks tuleb:
Eeliseks on tehnilise hariduse olemasolu, gaasikatla käitleja
tunnistus, elektriku esmaõppe läbimine, sh tunnistuse olemasolu;
kinnisvarahalduse tarkvara kasutamise kogemus (arvutis).

Omalt poolt pakume:

• Meie lubame, et oleme Sinu kindel partner, kes oskab vääriliselt hinnata Sinu tööpanust; kes varustab sind nüüdisaegsete
töövahenditega ja töökeskkonnaga; kes pakub sulle vaheldusrikkaid tööülesandeid.
Töökoht asub aadressil Jüri alevik, Aruküla tee 9;
tööaeg E–R 8.00–17.00.
Info telefonil 605 6750, kodulehekülg: www.rae.ee
Kontaktisik: Meelis Kasemaa 520 5453
Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 24.01.2011 e-posti
aadressil meelis.kasemaa@rae.ee või tuua Rae vallavalitsusse
Aruküla tee 9, Jüri.
Kandidaatidega võtame ühendust pärast kuulutuse tähtaja
aegumist.
Rae Vallavalitsus
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vallavalitsus
RAE VALLAVALITSUS
teatab
järgmise detailplaneeringu
algatamisest:
Peetri küla Küti ja Treiali kinnistute
ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2010 otsusega nr 177.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla üldplaneeringut,
planeerides maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud äri- ja tootmismaaks,
määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritav ala asub Peetri külas
Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee
ja Pirita–Ülemiste kanali vahelisel alal.
Detailplaneeringuala läbib perspektiivne
väike ringtee. Juurdepääs alale toimub
Läike tee kaudu.

järgmise detailplaneeringu
algatamise muutmisest:
Vaskjala küla Talle kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Algatamine muudetud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2010 otsusega nr
178.
Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pajupea tee ja Mauruse detailplaneeringuala
vahelisel alal. Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 08.09.2009 otsusega nr 582 eesmärgiga planeerida alale
ühepereelamu krundid. Muudetud on Rae
Vallavolikogu nimetatud otsuse punkti

1 järgnevalt: algatada Vaskjala küla Talle
kinnistu ja lähiala üldplaneeringut muutev detailplaneering eesmärgiga planeerida neli ühepere- ja kaks kahepereelamu
krunti ning üks sotsiaalmaa krunt avaliku
kasutusega metsaga kaetud alale, lahendada juurdepääsud, ehitusõigus, jalgteed
ning tehnovõrkudega varustatus.

järgmiste detailplaneeringute
lõpetamisest:
Peetri küla Küti kinnistu maatüki II
detailplaneering
Lõpetatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2010 otsusega nr 177.
Detailplaneeringu menetlus on lõpetatud, sest detailplaneeringu realiseerimiseks ei ole Rae Vallaga sõlmitud arenduslepingut, kinnitatud lähtetingimused on
aegunud, detailplaneeringu algatamise
taotluse teinud Silvia Aun ei ole huvitatud
detailplaneeringu menetluse jätkamisest
ning ta on kinnistu 26.01.2006 asjaõiguslepingu alusel võõrandanud, kinnistu uus
omanik on teinud taotluse uue detailplaneeringu algatamiseks, ning antud kinnistu arendamiseks puudub avalik huvi.
Lehmja küla Kadaka kinnistu detailplaneering
Lõpetatud Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2010 otsusega nr 179.
Rae Vallavolikogu 11.11.2003 otsusega
nr 161 algatati Lehmja küla Kadaka kinnistu detailplaneering eesmärgiga jagada kinnistu elamukruntideks ja uutele
kruntidele ehitusõiguse määramine,
samuti kruntide tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsutee rajamise lahendamine. Detailplaneeringu menetlus on
lõpetatud, sest menetlus on seiskunud,

detailplaneeringu realiseerimiseks ei ole
Rae Vallaga sõlmitud arenduslepingut,
detailplaneeringu algataja on avaldanud
15.11.2010 esitatud avaldusega soovi ning
antud kinnistu arendamiseks puudub
avalik huvi.

järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Vaskjala küla Köstrimäe tee 1, Toominga tee 2 ja 4 kinnistute ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21. detsembri 2010 korraldusega nr 1069.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistud väiksemateks elamumaa sihtotstarbelisteks
kruntideks, määrata uued ehitus- ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Planeeritav kinnistu asub
Vaskjala külas riigimaanteede T-11303
Jüri–Aruküla ja T-11113 Assaku–Jüri ning
Pirita–Ülemiste kanali vahelisel alal. Kinnistud piirnevad olemasolevate väikeelamute kruntidega. Juurdepääsud kruntidele hakkavad toimuma Jüri–Aruküla
maanteelt keeravate tänavate Toominga,
Kase ja Köstrimäe tee kaudu. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas nii
kehtiva kui ka menetletava üldplaneeringuga, milles on alale ette nähtud elamute
maa-ala.
Detailplaneeringu
avalikustamine
toimus 29.11.2010–12.12.2010. Avalikustamise ajal vastuväiteid ei esitatud.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval:
http://gis.rae.ee/
Veigo Gutmann, vallavanem

päev
pildis
Meeleolukas
pidu valla eakatele:
toredale kontserdile
järgnes hoogne
jalakeerutus.
Särtsu lisas õhtujuht Jaan Kirss, kes
„käivitas“ vallarahva
ning tegi õhtu
meeldejäävaks.
Foto:
Peeter Böckler
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TEADE
MTÜ PÕHJA–HARJU KOOSTÖÖKOGU teatab:
projektitoetuste III taotlusvoor avatakse
28. veebruaril 2011 kell 14.00 ning taotluste vastuvõtt kestab 2 nädalat
ja 2 päeva.
III taotlusvoor suletakse teisipäeval, 15. märtsil 2011 kell 12.00.

Muudatused
busside sõiduplaanides
Alates 01.01.2011 toimusid muudatused
maakonna kommertsliinide sõiduplaanides.

Taotlused esitada Põhja–Harju Koostöökogu projektijuht Margit
Pärtel’ile aadressil Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald.
Informatsiooni III vooru meetmete ja nõutavate dokumentide kohta
saab kodulehelt:
www.leaderph.eu, samuti e-posti aadressilt margit.partel@gmail.com.

• Lõpetati kommertsbussiliini 243A
Tallinn–Jüri–Pajupea–Aruküla teenindamine.
• Avati uus kommertsbussiliin 244
Tallinn–Jüri–Pajupea–Aruküla.
• Korrigeeriti kommertsbussiliinide 214, 215
ja 259 sõiduplaane.
Liinide sõiduplaanid on valla kodulehel
www.rae.ee

Põhja-Harju KTK juhatus

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Elektriraudtee korraldab lastele joonistuskonkursi
„Minu rong“
Elektriraudtee kuulutas detsembris välja joonistusvõistluse „Minu rong“, mis kestab jaanuarikuu lõpuni. Võistluse raames
oodatakse kõigilt lastelt joonistusi Eesti uutest reisirongidest, mis hakkavad juba ülejärgmisel aastal Eestisse saabuma.
Joonistused palume saata e-posti aadressile press@elektriraudtee.ee või postiga aadressile Vabaduse pst 176, Tallinn 10917.
Kõik tööd avaldatakse Elektriraudtee Flickr’i keskkonnas, albumis, mis asub aadressil
http://www.flickr.com/photos/elektriraudtee/sets/72157625484746205/.
Antud albumis leidub aluspilt rongist (http://farm6.static.flickr.com/5162/5267619397_72a2830619_b_d.jpg),
mille võite alla laadida ning välja printida, nii saate sellele meelepärase rongikujunduse värvida.
Kõigi joonistuse saatnute vahel loosime jaanuarikuu lõpus välja hulgaliselt Elektriraudtee meeneid. Täpsem informatsioon
ettevõtte Facebook’i lehel: www.facebook.com/elektriraudtee.
Norbert Kaareste, Elektriraudtee AS avalike suhete juht

Suusad kaasas – reisid odavamalt!
Elektriraudtee soosib suusatamist, võimaldades spordiharrastajatele
soodushinnaga pileteid: 21. detsembrist 2010 saavad kõik inimesed
sõita elektrirongides soodsama hinnaga, kui neil on ette näidata
paar suuski.
Elektriraudtee avalike suhete juhi Norbert Kaareste sõnul asub Elektriraudtee areaalis
hulgaliselt suusaradu, kuhu ettevõte kutsub nüüd inimesi talverõõme nautima.
„Suurepärased suusarajad asuvad näiteks Aegviidus ja mitte vähem vahvaid
kohti on ka meie teiste peatuste lähedal,“ sõnas Norbert Kaareste.
Head suusarajad asuvad Alemal (Riisipere peatus), Keilas, Sauel, Nõmmel,
Järvel, Arukülas ja Kõrvemaal (Aegviidu peatus).
Rohkem infot suusaradade kohta leiab aadressilt
www.terviserajad.ee.
NB! Piletihinnad suuskadega reisijale:

1 tsooni pilet – 11.00 EEK/ 0.70 EUR
2 tsooni pilet – 14.10 EEK/ 0.90 EUR
3 tsooni pilet – 15.70 EEK/ 1.00 EUR
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Intervjuu Henri Ausmaaga
„Meie ei vali lapsi, kõik on
toredad ja klubisse oodatud. Suudame neid õpetada sportlikeks ja
omanäolisteks kindlasti ka.“

meie

inimesed
Henri Ausmaa tütrega.
Perega koos veedetud aeg annab
jõudu uuteks tegudeks.
Foto: Kadri Kalda

Küsimustele vastab Henri Ausmaa,
Rae Koss juhataja/ korvpallitreener
Kas Sa kandideerisid esimest korda
kohalikel valimistel 2009. aastal?
Jah, astusin aastal 2007 Reformierakonda ning 2009. aastal otsustasin kandideerida ning osutusin valituks volikokku
asendusliikmena.
Sa eristusid tollal oma valimisplatvormiga, öeldes: „Laste kasvatamine pole
kaasasündinud oskus – loome pere- ja
nõustamiskeskuse, et igale lapsele jaguks tähelepanu, hoolt ja armastust.“
Miks just selline lähenemine, oli see Su
enda teemavalik?
Oli ju muidugi võimalik panustada
sporditeemasse, aga minu jaoks on pere
olnud alati väga tähtis. Perest võiksin
kohe pikalt rääkida, mu vanemad on
muusikud ja suguvõsa käib pidevalt
koos. Meil on isegi oma suguvõsa laulukoor, kes esimese sellisena on esinenud
laulupeol. Tänu niisugustele toredatele
ettevõtmistele pereringis on kõik perekonda puutuv mulle väga oluline. Tähistame mitte ainult elavate pereliikmete
sünnipäevi, vaid ka kõikide suguvõsa
liikmete sünniaastapäevi, kokku saades
oleme ka alati laulnud. Võib öelda, et laulmine on meid väga liitnud ja sidunud.
Eks vanaemad ja –isad olid mul sellest
põlvkonnast, kes küüditati Siberisse. Nad
tulid õnneks tagasi ja on alati seda peretunnet ja kokkuhoidmist väga hinnanud.
Osad laulud on pärit sellest raskest ajast
ning need on liitnud meid suguvõsana veel
rohkem ühtseks.
Henri, Sa jõuad alati oma teemadega
korvpallini, aga kuidas Sa enda jaoks
leidsid korvpalli, millal korvpall Sinu ellu
tuli?
Olen korvpalli mänginud neljandast
klassist. Enne seda tegin kergejõustikku,
jalgpalli, ujumist. Eks ta alguses oli ikka
rohkem vanemate suunamine, isa oli mul
suur korvpallihuviline. Kui olin algklasside koolipoiss, siis uskusin, et minust
tuleb jalgpalli maailmameister. Meie
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piirkonnas olid aga väga nõrga tasemega
jalgpallitreeningud ning nii ma korvpallitrennis käima hakkasin. Elasin Viimsis,
aga korvpallitreeningutel käisin Lasnamäe Spordikoolis. Peaaegu kaks aastat
oli isegi selline aeg, et läksin vanemate
teadmata ikka jalgpalli mängima, kuigi
oli korvpallitreeningu aeg, jalgpall oli lihtsalt südamelähedasem. Aga juhtus nii, et
meie nooruke jalgpallitreener kolis minu
piirkonnast ära, seega jäigi korvpall mulle
ainukeseks spordiväljundiks ja ajapikku
muutus mulle väga omaseks. Lõpuks isegi
nii palju, et jõudsin Eesti meeste meistriliigasse välja. Mängisin seal viis aastat,
2000–2005. Neli aastat Nybitis, Tiit Sokk
oli peatreener (võitsime nendel aastatel
Eesti Meistrivõistlustel hõbemedali 2004
ning pronksmedalid 2001 ja 2002) ja vii-

masel aastal Ehitustööriista nime kandvas klubis. Sellesse viimasesse aastasse
jääb ka klubiga Eesti meistriks tulemine.
Täna kannab see klubi BC Kalev/ Cramo
nime. Pärast seda tulemust ma lõpetasingi
profispordiga ära.
Sa õppisid ülikoolis rekreatsioonikorraldust. Kas osalemine Noorte Kergejõustiku MM-i korraldamisel Eestis on tingitud
Sinu erialast?
Tallinna Ülikoolis 2002. aastal õpinguid alustades võtsin vastu palju kutseid,
kui oli vaja vabatahtlikke abilisi erinevatele spordiüritustele. Nii sattusin ka
Eesti Koolispordi Liidu üritustele, minuga jäädi väga rahule ja 2007. suvel kutsuti
mind liitu tööle, kus töötan tänaseni pro-

uudised
jektijuhina. Nii oligi mul võimalus 2009.
a korraldada Rahvusvahelise Koolispordi
Föderatsiooni Koolinoorte Maailmameistrivõistlusi Kergejõustikus (Tallinnas), see
oli suunatud koolidele ja koondistele. Üle
600 võistleja ja 27 riiki oli esindatud nendel võistlustel. Võistlused olid väga edukad ning see tõi Eesti Koolispordi Liidule
tuntust nii Eestis kui ka maailmas. Rahvusvaheline Koolispordi Föderatsioon
andis hiljem kogu võistluste korraldusele
väga positiivse hinnangu. 2010. aasta suvel valiti mind 4 aastaks Rahvusvahelise
Koolispordi Föderatsiooni korvpalli tehnilisse komisjoni.
Selles ametis tuleb mul hea seista selle
eest, et 2011. ja 2013. aastal toimuvad
Koolinoorte Maailmameistrivõistlused
sujuksid tõrgeteta. Tehnilise komisjoni
liikmed peavad aitama oma teadmistega võistluste korraldajaid. 2011. aasta
aprillis toimuvad võistlused Shanghai
lähedal Hiinas. Eestit esindab riiklikul
katsevõistlusel 1. koha saanud Saaremaa
Ühisgümnaasiumi poiste võistkond. Pean
seda ametit enda jaoks väga tähtsaks, sest
olen tänu sellele saanud hulga väga häid
kontakte nii Euroopas kui ka kaugemal.
Neid tutvusi on võimalik tulevikus ära
kasutada ka noortealases koostöös. Üks
plaan mu peas juba keerleb ja loodan selle
realiseerida 2011. aasta suvel.

Mõni elab väga üle tippspordist loobumist, kuidas Sina end tundsid?
Ma pole päevagi kahetsenud oma otsust. Usun, et tabasin õige aja ära, millal
loobuda ja teha teisi valikuid. Muidugi
oleks tahtnud teha sporti Euroopa tasemel, aga ma nägin oma võimalused
ära ning häälestasin ennast teistele eesmärkidele ümber. Igal juhul olen väga
rahul oma seniste valikute ja otsustega.
Saan sama laengu, olles platsi ääres ja
juhendades oma klubi poisse võistlustel.
Mõnikord elan rohkemgi kaasa, kui omal
ajal platsil mängides.
Mis on Sinu plaanid korvpalliklubi
treenerina? Milliseid eesmärke oled seadnud?

Seekord käisin Kultuuriministeeriumi
ja Koolispordi Liidu poolt lähetatuna
Euroopa Treenerite Päevale pühendatud
konverentsil. Seal osalesid spordieksperdid üle Euroopa, kokku üle 60 inimese
30 riigist. Konverentsil oli kolm teemat,
mina osalesin noortespordi grupis, meie
põhiteemaks oli varajase spetsialiseerumisega kaasnevad ohud. Lisaks noortespordi grupile olid teemadena arutluse
all veel tippsport ja spordipoliitika. Iga
riik sai saata maksimaalselt kolm inimest,
meilt läks paraku kaks: mina ja Harry
Lemberg, kes on Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse liige.

Hea meel on tõdeda, et Rae vallas on
korvpall kogu aeg populaarne olnud.
Paljud on tulnud valda ja vedanud seda
suunda, aga siis jälle lahkunud. Praegu
tundub mulle, et korvpall on vallas uue
hingamise saanud. Meie eesmärk on, et
protsess oleks jätkusuutlik ning püsiv, et
noored tegeleksid spordiga ja nad oleksid
laia silmaringiga. Me ei ole ainult treeningutesse panustanud, korraldame erinevaid
tegevusi ja sündmusi meie klubi lastele ja
nende peredele. Toimuvad ka iga-aastased
perepäevad, selle raames on olnud kohtumisi erinevate tuntud inimestega. Oleme
hooaja lõpu puhul käinud metsas matkamas, kaasa on kutsutud jällegi meie klubi
lapsed ja nende pereliikmed, mõni on
isegi sõbra kaasa võtnud. Usun, et sellised
asjad on tähtsad, tekitab kogukonnatunnet juurde, eriti nendes piirkondades,
kus uusi inimesi on rohkem lisandunud.
Sport on kindlasti üks „vahend“, mis aitab
siduda inimesi kohaliku eluga. Treenerid
töötavad meil kõik vabatahtlikkuse alusel.
Kui sa võtad treenerina oma tööd tõsiselt,
on tegemist väga palju. Vanusegrupiti tehakse 2–4 treeningut nädalas ja nädalavahetustel on hulk erinevaid võistlusi,
mitte ainult meie vallas, vaid ka üle Eesti.
Juhtub sedagi, et terve kuu jooksul pole
ühtegi vaba nädalavahetust…

Henri, kuidas Sa Viimsi poisina meie
valda oled sattunud?

Kuidas
läinud?

2005. aastal otsustasin meistriliiga ja
tippspordiga lõpetada. Mu peretuttavad
on juba aastaid siin vallas elanud ja nende
perepoeg Tõnis Vahesaar mängis korvpalli Rae Kossus. Siis ütlesin Tõnisele, et kui
nende klubi tõuseb teisest liigast esimesse,
liitun nendega. Päevapealt ma spordiga
tegelemisest loobuda ei soovinud. Rae
Koss tõusiski esimesse liigasse ning mina
pidasin sõna ja tulin neile appi.

Jüri Gümnaasiumi poisid on kooli
nimel võisteldes saavutanud nii Harjumaal
kui ka vabariigis päris tublisid tulemusi.
Raid Vellerind (sünd 1995) vanemate
poiste grupist, kes on juba neli aastat harjutanud, kutsuti aastavahetusel Eesti U16
koondise kandidaatide laagrisse. Pärast
laagrit sai ta U16 koondise peatreenerilt
Rauno Pehkalt positiivse hinnangu ning
poiss sai võimaluse mängida ka oma

Sa tulid just aasta lõpus ühelt välisreisilt, kas see oli ka spordiga seotud?

Sinu

korvpallipoistel

on

esimesed kohtumised Eesti koondises.
Korvpalliklubi Rae Koss ajalukku jääb
kuupäev 3. jaanuar 2011, mil esimene
meie kasvandik tegi debüüdi Eesti U16
koondises (Eesti–Rootsi 73 : 60).
Lisaks Raidile on ka kaks nooremat
poissi osalenud Eesti U14 koondise kandidaatide laagris.
Milliseid noori ootad korvpalli mängima?
Ma ütlen kohe ära, et kätt ette ei pane
ma mitte kellelegi, iga laps on oodatud!
Meie vallas on hästi, lapsi lisandub kogu
aeg, aga üle Eesti on valdasid, kus lapsi
jääb aina vähemaks. Iga laps on meie
jaoks tähis, iga laps, kelle suudame spordi
juurde tuua – et temast saaks sportlik inimene. See on suur võit.
Kuidas Sa tasakaalustad oma elu?
Ühelt poolt oled sporditeemas väga sees,
aga teiselt poolt…?
Perekonnaga koos olemine, perega
ühiste tegevuste tegemine on see, mida
ma üritan hoida spordist lahus. Kodus me
spordist üldiselt ei räägi, hoian neid pooli
eraldi. Palju meeldib looduses matkata,
seal on hea ennast tasakaalustada. Mulle
meeldib jalgrattaga sõita, 2010. aasta sügisel läbisin oma elu esimese maratoni
(Tartu Rattamaraton).
Oled kandideerimas kevadistel riigikogu valimistel meie piirkonnas. Mis on
Sinu sõnum?
Lähtudes meie valla kitsaskohtadest
luban seista selle eest, et tulevikus oleks
igale lapsele lasteaiakoht. Luban töötada
selle nimel, et tagada peredele kindlustunne lapse kasvatamiseks ka pärast
vanemahüvitise perioodi lõppemist.
Seisan selle eest, et kehtestataks peresõbralike ettevõtete tunnistus. Kindlasti
tahan kaasa rääkida ka riikliku spordipoliitika kujundamisel. Treeneritöö tuleb
võrdsustada õpetajatööga.
Oled nüüd aasta volikogus olnud. Mida
see aeg on Sulle õpetanud ja millele soovid enam tähelepanu pöörata?
Kindlasti on selgeks saanud kohaliku
võimuorgani tööpõhimõtted. Soovin senisest rohkem kaasa rääkida meie haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni töös.
Need valdkonnad on mulle väga olulised.
Vestluse pani kirja
Juuli Laanemets
Rae Sõnumite toimetaja
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uudised

Sajand mälestust Julius Põldmäest
100 aastat tagasi, 6. jaanuaril
1911. a (vana kalendri järgi jõululaupäeval 1910) sündis Harjumaal
Rae vallas Limu külas Mäe talu
maadel Raudojal Julius Põldmäe
– Harjumaa valdade ja majandite
tunnustatud ajaloo-uurija, publitsist, raamatute kirjutaja.

Tudengitena ühises Tartu-korteris, 1937:
tulevane jurist Julius (seisab) ja tulevane kirjandusteadlane, vend Rudolf.

Eesti Vabariigi ajal, 1998. a detsembris,
omistati talle Harjumaa teenetemärk nr
1 kui tunnustatud põllumehele ja koduuurijale maakonnale osutatud teenete
eest, ja 1997. a veebruaris Eesti Vabariigi
Valgetähe V klassi teenetemärk, seoses
iseseisvuspäevaga ja Eesti riigile osutatud
teenete tunnustamiseks.
Julius Põldmäe on kahe valla – Rae
(1996) ja Saue (1998) aukodanik.
6. märtsil 2007. a lahkus Julius Põldmäe meie hulgast 96 aasta vanusena.
Julius Põldmäe eluloolised raamatud
„Üks paljudest“, Tallinn 1995, ja „Nii
mitu aega eluajas“, Tallinn 2002, on ajastu
kroonika kirjutaja silmade läbi, põimunud
tema kõrval seisvate inimeste elude ja
saatustega, lisaks pilte ja seiku lapsepõlvekodust, õpetajatest, koolikaaslastest ja
kooliõpingutest Rae 4-klassilises koolis,
Tallinna Poeglaste Kommertsgümnaasiumis, Tartu Ülikooli juristiõpingutest ja tegevteenistusest Eesti Kaitseväes,
palgatööst erinevates Eestimaa paikades.
Julius Põldmäe jutustused Siberi vangilaagri aegadest Novosibirskis ja LeninskKuznetskis, söekaevurina Kirovi-nimelises kaevanduses aastatel 1944–1946 on
lood ebainimlikes tingimustes ellujäämisest ja kojujõudmise igatsusest.
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Valgetähe V klassi ordeni üleandmisel 25. veebruaril 1997. Vasakult: põllumajandusminster
Ilmar Mändmets, vet-arst Taimi Parve, agronoom Hans Küüts, talunik Jaan Kaiküla, Julius
Põldmäe.

Julius Põldmäe sõjajärgsed aastad alates
1947-ndast olid seotud tööga Harjumaa
erinevates põllumajandusasutustes, ka
õpingutega, mille kaudu ta koduküla Mäe
suurtalust saadud teadmistele lisa hankis.
Aastatel 1957–1972 oli Julius Põldmäe
Kalinini-nimelise kolhoosi esimees.
Tema kirjutised nõukogudeaegse
maaelu algusaastate troostitusest, maainimeste vaesusest, vaprusest läbi pisarate
naerda ja uues elukorralduses edasi elada
on kirjeldavalt ajalooline ja antud ajastut
realistlikult peegeldav.
Aastal 1972 jäi Julius Põldmäe pensionile ja asus oma perega – abikaasa ErnaMarie ja tütar Loonaga – elama Laagrisse Tallinna ja Harjumaa piirimail.
Pensioniaeg andis võimaluse süvendatud kirjanduslikuks tegevuseks, koduuurimuslike tööde koostamiseks Harju
rajooni põllumajandusest, põllumajandusettevõtetest, mitme kihelkonna ja valdade ajaloo uurimiseks.
Julius Põldmäe publitsistlik tegevus
sai alguse 1933. aasta juunis, mil ajalehes
„Kaja“ ilmus kodukohateemaline kirjutis
„Raasukesi Rae vallast“. Lehe viies numbris olid vestlejateks Vaskjala, Pajupea ja
Limu elanikud. Kokku on ta avaldanud

ligi 150 artiklit erinevates ajalehtedes ja
ajakirjades.
Kirjutiste
teemade
loetelu
on
märkimisväärselt lai, sidudes majanduse,
poliitika, hariduse, kultuuri, kõlbluse,
eetika ja paljud muudki eluvaldkonnad
ühtseks mõtteks – olla oma vaimsuses aus
sõnumikandja selles ajas.
Jüri kihelkonna ja hilisema Rae valla
teemalisi kirjutisi on ta avaldanud erinevates perioodikaväljaannetes ligi 20,
pannes seega aluse nii vajalikule teabeteosele „Jüri kihelkond: minevik ja tänapäev“,
Kirjastuskooperatiiv „Faatum“ 1991.
58-leheküljeline sisutihe raamatuke
annab ülevaate Jüri kihelkonna ja Rae
valla ajaloost alates muinasajast kuni Eesti riikluse uue alguseni.
Teemad käsitlevad muinasaja järgset
kirikukihelkondade kujunemist, usulisi
liikumisi, rahvaharidust ja kooli, majandust ja seltsielu. Raamat tutvustab
Eesti kultuurilukku jälgi jätnud jürilasi.
Raamatus on olulist teabematerjali Rae
valla elust-olust Eesti Vabariigi ajal, fakte
okupatsiooniaegsest elukorraldusest ja
uuest algusest 1991. aastal.
varje malsroos
valla koduloolane
Fotod LOONA TAMME
erakogust
Meenutused Julius
Põldmäe 100. sünniaastapäeva puhul
järgnevad veebruari- ja
märtsikuu Rae Sõnumites.
Saue valla embleemi
üleandmine Julius Põldmäele
90. juubelil 6. jaanuaril 2001
tema kodus Laagris.

haridus

Jõulud Lagedi koolis
Esmaspäeval, 29. novembril tähistati Lagedi koolis advendiaja
algust. Külas oli Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots. 9. detsembril toimus
pikapäevarühma jõulupidu. Nädal
enne suurt jõulukontserti kaunistati koolimaja: õpilasomavalitsus
loosis igale klassile välja mõne
tuntud muinasjutu, mille ainetel
klassiruume ja koridore ehiti.

Päkadeemikud Jõuluvana
juhtumit lahendamas.

22. detsembril sai teoks Lagedi kooli
jõulupidu, milleks oli ettevalmistusi tehtud mitu kuud. Esines peaaegu terve
kool ja erinevaid etteasteid oli üle kolmekümne.

Järgnevalt toome lugejani mõnede lapsevanemate arvamused jõulukontserdist.
Maire Tubro: „Kontsert meeldis väga.
Omapäraseks tegid selle videoklipid, mida
näidati paralleelselt laval toimuvate etteastetega. Nende väikeste filmide abil said
vanemad piiluda oma laste koolimaailma.
Filmides oli jäädvustatud mõnusaid hetki.
Meeldisid laulukoorid, 5. klassi poisid tantsimas. Südant soojendas 1. klassi laste esinemine. Üllatas, et seekord oli näidendis
kandev roll poistel. Meeldis, et jõulukontsert oli tervik, kõik sujus kenasti. Tore
oli, et esinemas võis näha palju erinevaid
lapsi.“
Mairi ja Vallo Tonsiver: „Kontsert oli
traditsiooniliselt väga hästi üles ehitatud
ning heal tasemel. Laululaste esinemine
meeldis väga! Rõõmustas, et suurepärane
muusikaõpetaja on suutnud luua väikesest
kooliperest nii hea tasemega koorid.
Meile on alati meeldinud, et Lagedi koolis
pannakse tantsima peaaegu kõik lapsed,
olenemata soost ja figuurist. Ja seda ei
tehta vägisi – rõõm laulust ja tantsust oli
laste silmadest selgelt näha! Täname väga
huvijuht Liisit ja muusikaõpetaja Siljat
ning kõiki teisi, kes lapsed selleks kontserdiks ette valmistasid. Jääme huviga ootama kevadkontserti.“
Elena Lomp: „Vahvad olid meediaringis valminud videod, mida lava kõrval

Tantsupõrandale
on rumbaks
kutsutud
2. klass.

ekraanil näidati. Neid hakati tegema juba
sügisel. Erinevail aegadel filmitu oli kenasti
ühte tervikusse seatud. Vaimustav oli laulukooride esinemine, eriti hämmastasid 2.
ja 3. klassi lapsed. Kuidas küll nii väikesed
olid nõnda hästi laulma õpetatud! Oma
lapsi lauljate hulgas näha-kuulda oli suur
rõõm. Peo terviklikkus meeldis. Tore oli
kuulda huvijuht Liisit laulmas. See, kuidas
õpetajad jõuluvanale tantsisid, oli lahe.
Kindlasti mõjub õpilastele hästi, kui nad
näevad oma õpetajaid esinemas.“
Jõulupeoks ilmus Lagedi kooli lehe
„Jõgi Jutustab“ värske number.
23. detsembril, II veerandi viimasel
päeval toimus traditsiooniline jõuluhommik. Lapsed esitasid luuletusi, kuulati
katkendit Piiblist ja „Püha ööd“. Hästi
õppivad lapsed said väikese kingituse, iga
klass aga maja hoolsa kaunistamise eest
kommikoti.
Mariina Paesalu
Fotode autor: Signe Järve

Talvekontsert näitas huvialakooli suurust
8. detsembril pakkus Rae Huvialakool jälle võimaluse nautida
kaunist kontserti, Jüri Gümnaasiumi suur saal oli rahvast mõnusalt tulvil.
Enamiku publikust moodustasid laste
endi vanemad ja sõbrad, kes olid tulnud
oma lähedastele kaasa elama. Neil ei tulnud ka pettuda – kontsert oli väga mahuka eeskavaga, kanti ette 33 laulu, pillilugu
ja tantsunumbrit. Rõõmustas esinejate
hea ettevalmistus, kordagi ei tekkinud
viivitusi ega segadust, kõik sujus ladusalt.
Muusikariistadel esitatud palad olid väga
nauditavad. Eino Tambergi klaveripalaga
„Tantsivad kvardid“ esines Markus Mõttus, kelle isikupärane esitus mõjus väga
meeldivalt. Õpetajate Tõnu Halliku ja Igor
Besstšotnovi käe alt on sirgumas toredaid
kitarrimängijaid. Vaja on vaid anda aega,
lapsed on väga tublid.
Kontserti kuulates tegi rõõmu see, et
kavva oli võetud ka rahvamuusikast tun-

tud palasid – „Kaerajaan“ ja „Põispill“.
Tore oli jälgida, kuidas õpetajad Tiina
Malkov ja Riina Lõhmus ka ise muusikapala ettekandmisel kandlel ja jauramil
kaasa lõid.
Lauluõpetaja Külli Ovir paistis silma
oma entusiastliku dirigeerimisega ning
pisemadki laulutüdrukud ansamblist
Mummud jälgisid tema käeviipeid suurte
silmadega. Neidude ansambel Pahh on
varemgi silma jäänud erinevatel vallaüritustel, kus nende laul on kõlanud soojalt
ning emotsionaalselt. Solist Mailiis Vosmani esinemine „Vitsalaulus“ oli tore üllatus kuulajatele. Neid tüdrukuid tasub
meeles pidada! Kindlasti pakuvad nad
ka tulevikus meeldejäävaid kontserdielamusi.
Sama tublid on ka Rae valla tantsulapsed, kellest noorematel tuli kenasti
välja „Las käia see tants“ ja „Päkapikkude
tants“. Tore oli ka „Päkapikkude galopp“
õpetaja Linda Pihu juhatusel. Nii palju
punaste mütsidega päkapikke polnud
ammu näinud!

Neidude esituses saime näha õpetaja
Liis Timuska tantsuseadet „Diva“ rühmale Flow, õpetaja Marleen Hiiekivi oli
seadnud tantsurühmale Aruba tantsu
„Talk to my hand“. Mõlemad neidude esitused olid väga nauditavad. Hea on näha
nii plastiliselt liikuvaid noori ja rõõmu
teeb andekate tantsupedagoogide rohkus
Rae Huvialakoolis.
Kontserdi lõpetaski lavatäis lapsi liikumisrühmast Mixit – saabaste ja kummikutega! –, kes tantsisid-laulsid meeleolukalt „Suurt sussi“. Selle tantsu oli
publikule vaatamiseks seadnud õpetaja
Anli Vahesalu.
Saalis sai näha ka kunstiõpilaste joonistusi ja maske, mis olid valminud õpetaja Marje Tahki juhendamisel.
Tänada tuleb aga kõiki Huvialakooli
õpetajaid ja esinejad, sest nii ühtlase tasemega ja pika eeskavaga kontserti pole
ammu nautida saanud. Jõudu kõigile!
Juuli Laanemets
Rae Sõnumite toimetaja
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kultuur

2011 I poolaasta üritused
JAANUAR		
		
21.01
19.00
28.01
18.00
VEEBRUAR		
		
06.02
14.00
09.02
18.00
12.02
11.00
18.02
19.00
23.02
19.00
		
MÄRTS
		
02.03
14.00
04.03
18.00
09.03
14.00
18.03
19.00
		
APRILL		
		
03.04
14.00
06.04
10.00
13.04
18.00
15.04–21.04
29.04
19.00
		
MAI
06.05
19.00
07.05
14.00
14.05
10.00
27.05
19.00
		
JUUNI		

Rakvere Teatri etendus „39 astet“
Koolidevaheline moeshow

Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus

Memme-taadi klubi, „Videviku“ kontserdikülastus
Mälumäng
Perepäev mängude, laulu ja tantsuga
Vana Baskini Teater „Äärmiselt piinlik“
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tähistamine

Salme Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus

Memme-taadi klubi ekskursioon Okupatsioonimuuseumi
Peterburi tsirkus
Mälumäng
Endla Teatri etendus „Esimesed suudlused“

Okupatsioonimuuseum
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus

Memme-taadi klubi
Rae valla laste lauluvõistlus
Mälumäng
Jüripäeva üritused
Endla Teatri etendus „Mees, kes teadis ussisõnu“

Jüri Raamatukogu
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae vald
Rae Kultuurikeskus

Emadepäeva kontsert
Memme-taadi klubi
Ekskursioon: Rae valla vaatamisväärsused
Jüri Klunker – Rae valla laulu- ja tantsupidu

Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus
Rae vald
Jüri Lehmja tammik

22.06
12.00
Rae valla jaanipäev-jaanilaat
			
22.06
19.00
Rae valla jaanipäev-jaaniõhtu

Muinasjutud – raamatuesitlus
Jüri raamatukogus
Laupäeval, 29. jaanuaril kell 12.00 esitavad Õie lasteaia lapsed näidendi Hilli Ranna raamatu “Majake tormivarjuks” järgi. Varem välja
antud muinasjuturaamatu põhjal ilmus hiljuti samanimeline väljalõigatavate kujunditega lauateatri-raamat, millega saab ise näidendit
teha. Lastekirjanik Hilli Rand esitleb oma raamatut ning kohapeal
saab kätt proovida teatritegemises. Soovijatel on võimalik ka raamatut osta. Lõpetuseks mängud ja mõistatused.
Olete kõik oodatud!
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Jüri Lehmja tammiku ees
olev plats
Jüri Lehmja tammik

üritused

Heategevuskontsert „Igale lapsele kodu“
16. detsembril toimus Jüri kirikus heategevuskontsert „Igale
lapsele kodu“. Imelise kontserdi
eestvedajateks olid LIONS-klubi
LC Harju I toimekad mehed. Esinesid Rae valla koorid ja muu
laulurahvas. Õhtut juhtisid Berith
Asav ja Erich Krieger. Kontserdi
kulminatsiooniks kujunes Tõnu
Kilgase ja Are Jaama muusikaline jõulutervitus.
Tuledesäras Jüri kiriku uksed olid 16.
detsembri õhtul avatud juba tund aega
enne kontserdi algust. Õhtujuhid tegid
viimaseid kooskõlastusi esinejatega,
lauljad valmistusid hääli lahti lauldes
ja tasapisi hakkas ka uudishimulikke
pealtvaatajaid ukse vahelt sisse piiluma.
Kella seitsmeks oli kirikusse kogunenud
kena hulk inimesi, kes, heategevussoov
hinges, olid valmis paljutõotavast jõulukontserdist osa saama.
Kuuno Kasaku avalugu „Jõuluootus“
juhatas sisse kirikuõpetaja Tanel Otsa ülevaate Jüri kiriku 125. sünnipäevast. Jõulumeeleolu aitasid luua väikesed lauljad
Mariette Mardo, Kristin Missing, Maria
Abel ja viiulil Elisabeth Teener.
Teeneka Sven-Allan Sagrise poolt oli
LIONS-klubi tervitus. Tema seletas publikule ka ülevaatlikult lahti Lions-klubide
olemuse. Kenasti illustreeris seda sõnavõttu meesansambli Kuldne Õhtupäike vapper „Meremehelaul“.
Ja nüüd oli kord meie valla kooride
käes. Esinejate rida alustas meeleolukate
lauludega Jüri Gümnaasiumi vilistlaskoor, dirigent Hairi Laurand. Järgnesid
Jüri Gümnaasiumi mudilaskoor ja Jüri
perekoor. Nemad esitasid oma dirigendi

Erich Krieger
Foto: Peeter Böckler

Rutt Ridbecki juhatamisel samuti südamlikke jõululaule. Jüri perekoori ettekantud M. Metsala laul „Sa südames nüüd
pane…“ oli väga värvikas laulusolistide
Viivika Kirdi ja Aivar Niiholmi ning Katri
Kaasiku klarnetihelide saatel.
Lagedi koori esitust rikastasid mitmegi
väga võimeka solisti ettekanded: Anne-Ly
Allos, Risto Eesaru, Siiri Koel, Roman Kasak, Tarmo Kasak ja Gert Oolmann. Lagedi koori dirigent on Silja Tammeleht ja
kontsertmeister Terje Saarem.
Alice Pehki dirigeeritud Rae Kammerkoori laulud panid Rae valla kooride
esinemisele kena punkti.
Nüüd kuulutas õhtut juhtinud Lionsklubi LC Harju I liige Erich Krieger välja
kontserdi külalisesinajad. Tõnu Kilgase
imearmsad laulud tõid hinge helge ühte-

Liisu Lastekeskuse jõulupidu
18. detsembril toimus Lagedi
koolimajas Liisu Lastekeskuse
mudilaste jõulupidu. Kohale olid
tulnud üle 40 Põnnistuudio lauluringis, võimlemisringis või
lastehoius käiva lapse.
Pidu algas muusikaõpetaja Tamara
laulutunniga ning jätkus võimlemisõpetaja Kaisa juhatusel kõige väiksematele
mõeldud võimlemisharjutustega. Siis saa-

kuuluvustunde. Teda saatis kitarril Are
Jaama. Ka Erich Krieger ise andis edasi
oma muusikalise tervituse heategevuskontserdi „Igale lapsele kodu“ korraldajate poolt.
Lõppakord tuli seekord ühendkooride
lauluga „Maa on nii kaunis“, mida dirigeeris Alice Pehk.
Heategevuskontserdi tulu läheb Rae
vallas elava kuulmispuudega pisikese
tüdruku ja tema haige ema koduakna vahetamiseks.
Südamlik tänu kõikidele, kes kontserdi õnnestumisele kaasa aitasid! Eriliselt
tahavad korraldajad tänada ka publikut
sooja kaasaelamise eest.
Terje Papp
Jüri Gümnaasiumi vilistlaste koori liige

Foto: Indrek Petti

bus kauaoodatud hetk, mil paljude
põnnide jaoks esimest korda tuli
külla Jõuluvana. Pidu jätkus tantsuga, kus ka Jõuluvana ise osales!
Pärast kingituste jagamist ning
Jõuluvana süles pildistamist saadeti Jõulumees heade soovidega
jälle teele.
Jaanika Petti
MTÜ Liisu Lastekeskus
juhatuse liige
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Jüris toimus üks tõeline laat
nad. Paljud loosivõidud leidsid omaniku
kohapeal, aga ka kõikide teiste võitjatega
võetakse lähiajal ühendust ning lepitakse
kokku võidukingi kättesaamises. Lisaks
oli laadal võimalus vaadata näitust uuematest käsitööraamatutest, lapsed said
osaleda töötubades, kus valmistati jõulukaarte, vilditi ehteid ja tehti endile rinnamärke. Töötubadest ei võtnud osa vaid
lapsed – ka üks isa istus tunde laua taga
ja oma sõnade kohaselt meisterdas endale
eurosid!

Jüri Käsitöölaat on kujunenud
rohkemaks kui lihtsalt ostumüügikohaks ja seetõttu on laadast rääkimine tagantjärgi täiesti
kohane.
Kuivõrd laat toimus neljandat korda,
saame kõnelda juba traditsioonilisest ettevõtmisest. Nagu ikka, pakkusid kaupmehed eelkõige käsitööna valmistatud
kaupu, mil isetegemise soojus ja hing sees.
Päev varem möllanud lumetormi tõttu ei
saanud tulla vaid kaks müüjat, kõik teised
– ja mõni ilma varasema registreerimisetagi – olid kohal. Tuisk ei takistanud isegi
Soomes asuvast sõprusvallast Masku tulijaid, kel oli müügiks ühes võetud kaupa
alates leibadest kuni puust päkapikkudeni. Rida kauplejaid on osalenud kõikidel
meie laatadel ning neid toob tagasi just
siinne tore rahvas ja laadal toimuvad
lauljate-tantsijate ülesastumised.
Seekord esinesid lavastatud judokavaga
Mikata judopoisid Krister Parbo juhendamisel, Rae Huvialakooli tantsutrupp
Flow, mida juhendas Liis Timuska, ning
Rae Huvialakooli laulustuudio õpetaja
Siiri Oviri laululapsed.
Viimasel kahel aastal on tulnud kahjuks
osadele kaubelda soovijatele isegi ära öelda, sest ruum ja müügipind seavad omad
piirid. Kauplejate valikul oleme lähtunud
pakutava kauba mitmekesisusest, sellest,
et tegu oleks käsitööga ning eelistanud
oleme müüjaid meie vallast. Ka korralda-
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jad ise andsid oma panuse, nimelt Kai ja
Heli kultuuri- ja haridusametist olid sellelgi aastal isetehtut müümas ning kootud
kindad, sallid, vilditud seebid, samuti karbid leidsid omaniku.
Laadast rääkides ei saa märkimata jätta igal aastal toimuvat õnneloosi
– see on kõigile tasuta ja loosivõitudeks
laadakauplejate poolt väljapandud auhin-

Esmakordselt oli laadal ka heategevuslik eesmärk. Toidupanga Mündikampaania raames oli võimalik toetada puudustkannatavaid peresid ning väga paljud
laadakülastajad seda ka tegid. Suur tänu
Irinale Jüri gümnaasiumist, kes vabatahtlikuna selle korraldamisega tegeles.
Igasuguste ettevõtmiste õnnestumisel on
alati suur osa koostööl ja koostegemisel.
Käsitöölaada korraldajad tänavad siinkohal esinejaid ja juhendajaid Rae huvialakoolist ja Mikata judokoolist, päevajuhte
Mikku ja Keiti ning skaute Jüri gümnaasiumist, Evely Lepikut ja tema vahvaid
lapsi, Hostel Caravani ning Jüri raamatukogu, Rae kultuurikeskuse ja VA Vaheko
töötajaid.
Kristi Aru
Käsitöölaada korraldaja

Käsitöötoad Lagedi moodi
Mõte hakata Lagedil käsitöötube organiseerima idanes juba
ammu. Polnud ju käsitöö mõned
aastad tagasi ka väga popp. Arvati, et käsitööga tegelevad ainult
need, kel pole sissetulekut ja
igaüks nokitses omaette.
On hea meel näha, et üha enam inimesi leiab üles vanad oskused ja leidub
hulgaliselt neid, kes ise käsitsi valmistatud
asjadest lugu peavad.
Tõuke Lagedil käsitöötoa kokkukutsumiseks andis MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored juht Marianne Rosenfeld.
Just tänu Marianne vilkale projektide
kirjutamisele on töötubades materjalid,
millest huvilised saavad põnevaid asju
meisterdada.
Kuidas siis ühe töötoa teema sünnib?

Oleme Mariannega mõlemad tegusad
naised, kes töö kõrvalt löövad kaasa mitmeski projektis. Nii utsitame teineteist
tagant, et kuule, mis sa sellest või teisest
ideest arvad. Kõige keerulisem on leida
mõlemale sobivat kuupäeva. Kui teema
ja kuupäev on paigas, siis kujundame
kuulutuse. Enamasti liigub informatsioon
töötoa kokkukutsumise kohta e-posti
aadressidele, raamatukogu ja aleviku
teadetetahvlitele.
Eelregistreerimisega
näeme, kui palju rahvast on tulemas ja oskame varuda materjali. Üldiselt toimuvad
kokkusaamised õhtupoolikuti töönädala
sees, mil aega varutakse 2-3 tundi.
Tehnikad, mida oleme koos õppinud, on järgmised: siidimaal rättidele;
salvrätitehnika küünaldele, karpidele,
taldrikutele; seebi ja prosside, kaelaehete
nõelviltimine; kinkekarpide voltimine;
karpide märgviltimine; lilleprosside

üritused
kõrvetamine.
Töötubadest osavõtjaid on kooliõpilastest kuni noorte emade ja pensionärideni välja. Uksevahelt on piilumas käinud
ka lastega juhuslikult mööda jalutanud
isasid. Lisaks Lagedi rahvale on info
käsitööhuvilised üles leidnud ka Jürist ja
Raasikult.

Lagedi käsitöötuba mahutab palju osalejaid.

Oleme Mariannega käinud töötuba
juhendamas ja läbi viimas kaugemalgi.
Augustis toimus Anija vallas üle-eestiline
külavanemate Suvekool, kus meie õpetamisel said nii mõnedki külavanemad koju
viia ilusad vilditud seebid.
Kohalikel töötubade organiseerimistel
on ette tulnud ka ekstreemsusi. Näiteks
ühel õhtul pidime toime tulema ilma
elektrita. Tookordne teema oli lilleprosside kõrvetamine. Laudadel oli rohkelt
küünlaid põlemas, nii ei lasknud keegi
end heidutada ja saime töötoa edukalt
lõpuni teha.
Oleme arutlenud – kas alati peab töötoas olema mingi kindel teema, mida katsetada ja selgeks õppida või võiksime ka
lihtsalt kokku saada, igal ühel oma poole-

liolev näputöö kaasas. Nii olemegi avatud
kõikidele ideedele, mis välja pakutakse
käsitööhuviliste endi poolt.
Võtke meiega julgelt ühendust!

Kai Lasn
käsitöötubade eestvedaja, Lagedi alevikuvanem
Foto autori kogust

Mudilaste vahva jõulupidu AB Mänguklubis
lastega peredele võimalust osaleda huviringides, pidada laste sünnipäevapidusid
ning mõnusalt koos käia ja mängida. Kõik
mänguasjad on lapsi arendavad ning hoolikalt valitud. Mänguklubi annab ka võimaluse lastega kodus olevatele emadele
leida uusi sõpru ja tuttavaid.

Foto: Rain Aduson

AB Mänguklubi mudilaste selle
aasta sügishooaeg võeti kokku
poolpiduliku avatud laulu- ning
võimlemistunniga jõulude-eelsel nädalal. Kohale olid kutsutud issid-vanaemad-vanaisadõed-vennad, et neile oma oskusi
demonstreerida.

Lapsed laulsid jõuluteemalisi päkapikulaule ning võimlemistunnis olid kõik
lapsed maskeerunud päkapikkudeks,
keda vahvalt hüpitati ja veeretati võimlemispallidel. Kõige pisemad esinesid
akrobaatilise kavaga ja otse loomulikult
ei saanud ilma tantsuta. Pärast esinemist
lasti piparkookidel hea maitsta.
AB Mänguklubi pakub ümbruskonna

Praegu tegutsevad iganädalaselt lauluja võimlemisringid. Ringid on mõeldud
lastele alates 3ndast elukuust kuni lasteaeda minekuni välja. Laulutunnis mängitakse, lauldakse, tantsitakse ning lapsel
on võimalus teha tutvust erinevate rütmipillidega. Võimlemistunnid pakuvad
kehalist koormust ja koostegemise rõõmu
nii emale kui ka lapsele. Tundides kasutatakse lapse arengut toetavaid harjutusi
ning erinevaid vahvaid vahendeid. AB
Mänguklubis on palju ruumi (116 m2) liikumiseks.
Igasugune tegelemine oma lapsega, nii
füüsiline kui ka vaimne, aitab saavutada
vanemate ja laste vahel turvalist kiindumussuhet, mis on väga oluline tegur lapse
edaspidises elus.
Tegusat uue aasta jätku soovib Teile
AB Mänguklubi.
Kaisa Truu
Mänguklubi võimlemisõpetaja
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Noored tegid end kuuldavaks!
Eelmise aasta novembrikuu
lõpul said kultuurikeskuses
kokku inimesed, kes tulid aru
pidama järgmiste teemade üle:
noorte kaasatus, noortekeskused
– kellele ja milleks? ning valimisea langetamine 16 eluaastale.
Toimus esimene noortefoorum „Tee
end kuuldavaks“. Kõik teemad, mida
käsitleti, olid noorte endi tõstatatud. Kutsutud olid ka volikogu liikmed, vallavalitsuse töötajad, koolide õpilasesindused ja
loomulikult kõik need, kes soovisid kaasa
rääkida noortega seonduvatel teemadel
Rae vallas.

Esimese tunni jooksul vahetati
peaasjalikult mõtteid noorte osaluse üle
– mis see on? Kuidas sellest aru saada
nii, et kõik osalised mõistaksid seda ühtmoodi ning kasu oleks mitmetine – nii
noortele kui ka otsustajatele, ametnikele
ja volikogu liikmetele. Vaeti, kuidas veel
paremini kaasata noori vallas oma arvamust avaldama neid puudutavatel
teemadel – koolibuss, haridus üldiselt,
keskkonnaprobleemid,
arengukavade
kokkupanemine, toetuste korrad, huvitegevus, sporditegevus, heakord, transport
ja palju muud. Tegelikult ei olegi selleks
palju vaja – üks võimalus oleks noorte
volikogu loomine, mille suunas ka noorte

mõtted juba liiguvad. On hea tõdeda, et
sellise noorte osaluskogu toel on noored
valmis palju aktiivsemalt panustama Rae
valla arengusse.

Teise tunni läbivaks oli juba eelnevalt üles kerkinud Jüri Noortekeskuse
teema. Kui alguses tundus teemapüstitus
provokatiivsena, siis kohapeal selgus, et
noortekeskustes käib vilgas pärastlõunane
tegevus. Noored ise on palju rohkem valmis kaasa lööma erinevate tegevuste läbiviimisel kui seni, vaja oleks vaid motiveerivaid juhte. Üks töötaja noortekeskuses on
ilmselgelt vähe, ka seal on vaja meeskonda, kellega koos luua noortele arendavaid võimalusi. Palju häid mõtteid, milline võiks olla tuleviku noortekeskus ja
mida põnevat seal veel teha, sai paberile
pandud ja noortekeskuste töötajatele
edastatud: huvitavad külalised, sõpruskohtumised teiste noortekeskustega, lõkkeõhtud, laagrid, söögitegemine, diskoõhtud,
turniirid, matkad, loovusõhtud, erinevad
teemaõhtud. Kõike seda on juba ka plaanitud Jüri ja Lagedi noortekeskustes.
Viimase tunni jooksul oli hea
arutleda teemal, kas valimisiga peaks
langetama 16 eluaastale. Oli nii vastuväiteid kui ka poolt argumente, kuid lõpetuseks kogunes EI-argumente siiski
rohkem: paljud noored ei tea poliitikast
midagi; valitakse ettejuhtuv inimene;

arusaamatused noorte ja vanemate vahel;
noori on kerge mõjutada; puudub huvi;
noori püütakse ära kasutada; noored ei
pruugi ise mõtelda. Nimetame ära ka
JAH-argumendid: noored saaksid oma
mõtteid avaldada; oma hääl noortelt;
noored tahavad valida; noored on 16aastaselt tööjõud; ka noortele mõeldakse,
kui tehakse kampaaniaid, jne.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et teema
on jätkuvalt üleval ja annab kindlasti võimaluse veel häälekamalt tulevikus sellele
tähelepanu pöörata.
Kolme tunni jooksul oli kõigil võimalik arutlemise kõrvale võtta ka suupisteid,
nagu ühele korralikule kohvikule kohane,
ning samal ajal oli positiivne, et sai ringi
liikuda ja seltskonda vahetada. Loodan, et
kõik kohalolnud said omavahel tuttavaks
ja vestelda – nüüd on noortel võimalus
volikogu liikmetel nööbist kinni võtta ja
oma arvamust avaldada.
Kuigi väljakuulutaud külalised ja üllatused jäid kõik tulemata-olemata, oli siiski koos olla väga positiivne ja hea. Ehtne
näide sellest, et omavahel siin Rae vallas
head koostööd tehes saame väga hea tulemuse, mis on kasulik kõigile. Häid mõtteid said nii noorte ümarlaual osalevad
noored kui ka koolide õpilasesindused,
kindlasti ka vallavalitsuse ja volikogu liikmed.
Anne-Ly Suvi, valla sotsiaaltöötaja

Lastevanemate jõulunäidend Pillerpallis
Meie lasteaias on lastevanemate näidend kindlasti üks
sellistest traditsioonidest, mis ei
ole ajas tuhmunud, vaid saanud
juurde sära, au ja kuulsust – tänulikelt pealtvaatajatelt. Nüüdseks
on lastevanemate jõulunäidendeid etendatud juba 11 aastat.
Seekord etendus „Päkapikupere toimetused Jõulukuul“, osales 9 lapsevanemat.
Suur tänu muusikõpetaja Siirile ja õpetaja
Lennyle, kes olid ürituse eestvedajateks
ja näidendi lavastajateks. Tänusõnad ka
lastevanematele, et leidsite aega ja võimalust töö ning kodu kõrvalt proovides
käia! Etendust mängiti mõnuga ja arvan,
Foto: Jaanus Veldre
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Näidendis osalejad.
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et hinges oli üks ütlemata hea tunne, sest
laste silmad ju särasid! See oligi nagu
päris teater. Sõnateatrile on juba lisandunud laulud ja asi siis edaspidi mõni
tantsusamm lisada pole…
Enne etendust mängis Rae Huvialakooli pilliansambel ning tantsisid
tantsutüdrukud. Suur tänu Deisile ja
väikestele tantsutüdrukutele lustakate
päkapiku-tantsude eest! Aitäh tublidele
Rae Huvialakooli õpilastele Kaja Kasemetsa juhendamisel, kelle esitatud kauni
pillimuusika saatel laulsime kõik koos
jõululaule. Aitäh, et aitasite luua mõnusa
jõulutunde!
Ülle Alliksaar
Vaida Lasteaia Pillerpall juhataja

Siinjuures toome ära mõned
muljed lastevanematelt:
Lapsevanem Reet Rehtsalu: „Traditsioonilisel ülelasteaialisel jõulupeol esinesid
huvikooli ansambel ja lasteaia enda lastest
koosnev tüdrukute tantsurühm. Tore oli see,
et väikestel tantsijatel olid väga hasartsed
näod ning näha oli, et esineda neile väga
meeldis. Huvikooli ansambel mängis mitu
lugu ja nad olid juba kogemustega, nii et
nende esinemine tundus sujuv ja lihtne.
Ürituse tipphetk muidugi oli lastevanemate näidend. See on eriti tore selle
poolest, et tegemist on mittenäitlejatest
lastevanematega ning seetõttu on nende
näitlemine suhteliselt ebatraditsiooniline
ning see just ongi huvitav. Vaadata tuttavaid täiskasvanuid tõsimeeli esinemas, naljakad kostüümid seljas ning isegi laulmas!
nagu seekord. Etendus oli üpris muusikalilaadne ja ei puudunud ka puänt.
On väga tore, et Vaida lasteaial on selline traditsioon ning pärast pikka esinemispausi (lasteaias lapsena esinemisest on ju
möödunud aastakümned) saavad lastevanemad jällegi esineda ja näidelda. :)“

Vaida lasteaed. Tüdrukud tantsimas
Foto: Jaanus Veldre

Lapsevanem ja osaleja Merit Kerner: „Kui nõusolek näidendis osalemiseks
oli antud, siis alles jõudis pärale, et ega
see näitlemine vist ikka väga lihtne olegi.
Mind valdas korralik rambipalavik. Paar
nädalat proovide jaoks möödusid päevi
lugedes esietenduseni. Trupis olid nii andunud artistid, et jäin isegi lapseliku imetlusega vaatama ning juhendajad Lenny ja
Siiri utsitasid ikka tagant endast rohkem
andma. Kõige raskem oli kaasnäitlejaga
dialoogi pidada näoga pealtvaatajate poole
ning see oskus jäigi vist lõplikult lihvimata.
Ja eks sõnade päheõppimisega oli vast kõigil
raskusi, kuid õnneks armastasid lavastajad
improvisatsiooni.
Minu arvates oli kõige parem sooritus
17. detsembril, esietendus. Lõpulaulu ajal
nägin saalis istuvatel lastel sära silmis ja
meie eesmärk oligi täidetud! Need igaaastased lastevanemate näidendid tekitavad alati elevust ning huvitav on see, et
aastate möödudes läheb meelest paljugi,
kuid need näidendid, mida lasteaias on
esitatud sel ajal, kui minu lapsed seal on
käinud, on kõik viimseni meeles...“
Lapsevanem ja osaleja Andres
Suitso:
“Esmamulje, kui tuli pakkumine kaasa

Vaida lasteaed. Huvikooli ansambel
Foto: Jaanus Veldre

lüüa lasteaia jõulunäidendis, oli muidugi
mõista ehmatav ja sellest tulenevalt ka
tunne üsna tõrges... Peab aga mainima,
et juba esimesest näidendiproovist alates
selline tunne kadus ning asendus rõõmsa
ootusärevusega. Sest kõik, kes olid oma panuse näidendis osalemisse andnud, võtsid
seda ülesannet ühest küljest väga tõsiselt
ja teisest küljest tundsid samavõrra rõõmu
isiklikest edusammudest, mis lõpuks kogu
näitetrupi ühistööna mitmekordselt võimendus.
Ja ikkagi jäi püsima kõhklus, et ei ole
ikka päris hea ja mis siis, kui miskit läheb
valesti või ununeb mõni õpitud fraas jne.
Ja ega lapsed äkki igavusest magama jää...
Siiski julgustasime üksteist humoorikate
repliikidega, et oleks vast aeg hakata tõsisemalt reklaami tegema, pileteid müüma, ehk
on paar vaatust juurde tehes väike lootus
isegi Linnateatri varumeeskonna pingile
pääseda jms. See aga, mis järgnes, pani
tõsiselt järele mõtlema selle üle, kas mitte
mõnda neist naljadest ei oleks pidanud
juba eos tõsisemalt võtma!
Juba etenduse alguses hämmastas publiku äärmiselt entusiastlik kaasaelamine,
mis pani meid näitetrupina tundma täpselt
nii, nagu osaleksid ka kõik lapsed etenduses. Ja tõesti – nii see ju oligi! See oli parim,
mis ühe esimesi lavalisi katsetusi tegeva
näitetrupiga juhtuda sai. Laste toetus andis
palju hoogu juurde ja nii mõnigi etüüd (?)
tuli välja hoopis paremini kui proovides.
Oli suur tunnustus, kui pika etenduse
lõppedes olid kõik lapsed märksa erksamad
ja energilisemad, kui enne etenduse algust.
Ega seda vist alati ei juhtu ju?
Igatahes nüüd on kindel, et kui kunagi
peaks uuesti tehtama selline pakkumine
mõnes uues etenduses kaasa lüüa, siis oleks
kõik seekord trupis osalenud kohe tegijad.
Ning mine tea – äkki alustaksime hoopis
sellest otsast, mis seekord lihtsalt naljana,
uskumatuna ja utoopilisena tundus, kuidas kellelegi. Et mõelda väikese näitetrupi
ringreisi peale ja oma südamega tehtut
ja õpitut ka laiemale publikule kui ainult
oma väikese koduaia lastele pakkuda.”
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Tarmo Tuul on Tallinna meister
Aasta viimastel päevadel selgitati
Tallinna Malemajas pealinna meist-rit
males. Läbi tugeva valikturniiri oli kümne
parema sportlase hulka koha välja võidelnud ka meie esimaletaja Tarmo Tuul.
Võistlus oli väga pingeline ja esikoha
selgitas välja alles viimane voor. Ilusa
lõpumanöövriga alistas Tarmo oma vastase ja kuivõrd peamine esikohapretendent kaotas, siis oligi võidukarikas käes.
Tarmo saavutas 6 punkti 9-st võimalikust,
kaotamata ühtegi partiid. Igati tubli saavutus! Selle tulemusega kindlustas Tuul
koha Eesti meistrivõistlustele, kuhu
pääsemine on iga maletaja unistus.
Tarmo tegevust malemaastikul hinnati
ka teisel mainekal üritusel. Iga-aastastel
Eesti Maleliidu poolt korraldatavatel parimate maletajate valimisel hinnati ajakirjanike kategoorias Eesti parimaks male-

ajakirjanikuks Tarmo Tuul. Omistatud
väärikas tunnustus antakse isikule, kes
on aasta jooksul avaldanud aktuaalseid
ja huvipakkuvaid maleartikleid. Tarmot
tuleb kiita ja tunnustada tema päevakohase maleblogi Vaadeldaja eest. Lehekülg
paistab silma mitmekülgse info kajastamisega ja uudsusega maleteemade käsitlemisel.
Palju õnne ja toredaid maleartikleid ka
järgnevatel aastatel!
Tulemas on järjekordsed valdade
võistkondlikud malevõistlused. Soovime Tarmole ka edaspidiseks toredaid ja
võitluslikke malepartiisid.
Aivo Hommik
Maletreener

Jüri Gümnaasiumis toimus I sportvõimlemise võistlus
Detsembri keskpaigas, kahe
suure lumetormi vahel toimusid
Jüri Gümnaasiumis esimesed
sportvõimlemise võistlused.
Jüri Gümnaasiumil on suurepärane
spordihoone, kus on olemas peaaegu
kõik vajalikud spordivahendid õpilaste
üldkehaliste võimete arendamiseks ning
seega on omavaheline mõõduvõtt igati
kohane. Võistluste korraldamiseks andsid inspiratsiooni sportliku poole peal
vabariigis esirinnas oleva Tallinna Saksa
Gümnaasiumi korraldatavad võimlemisvõistlused – need toimuvad juba kolmkümmend aastat.
Jüri Gümnaasiumis toimus sportvõimlemise võistlus kahes vanuseklassis: põhikooli 7.–9.klassid ja gümnaasiumi 10.–12.
klassid. Võisteldi neljal alal: noormehed
kangil, rööbaspuudel, akrobaatikas ja
toenghüppes ning tüdrukud poomil,
akrobaatikas, rööbaspuudel ja toenghüppes. Toenghüpped toimusid poistele
nooremas vanuserühmas üle kitse ja
vanemas rühmas üle hobuse, neidudele
aga ainult üle kitse.
Poomi-, rööbaspuude ja akrobaatikakavasid harjutati kogu teise õppeveerandi
jooksul. Iga ala hindasid kohtunikud
kümne palli süsteemis. Lisaks klassidevahelisele kokkuvõttele, mis oli osa kooli
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kompleksarvestusest, peeti arvestust ka
individuaalselt.
Kiiduväärt häid tulemusi näitasid
tublid spordineiud põhikoolist, silmapaistvalt esinesid Marlen Toomla 7.H
klassist, mitmekülgne spordineiu Mareli
Leemet 7.R-ist ning Aave-Lotta Lilienthal
8.H-st, kes olid vastavalt esimene, teine
ja kolmas. Gümnaasiumi neidudest olid
teistest ees Diana Puks 10.R-ist ja Keit
Putrolainen 11.H-st, jättes kolmandat
kuni kuuendat kohta jagama sportlikult
võimeka Krista Volke ja Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse uue juhi Katre
Sappi 11.R klassist, pallimängudes silma
paistva Pirjo-Andra Põõsaste 11.H klassist ja Merli Aroni 12.R klassist.
Noormeeste nooremas vanuserühmas
võidutsesid 8.H klassi õpilased eesotsas
Karl-Gustav Kasemaaga, kelle spordianne
just sportvõimlemises eriliselt särama lõi.
Talle järgnesid mitmekülgne spordipoiss
Tahvo Riso ja Ranno Piigert. Gümnaasiumi-osas võitis hea sprinteri ja kaugushüppajana tuntud Keit Kokk 11.R
klassist, teiseks tuli sportlikult võimekas
Indrek Taal 10.R klassist ja kolmandaks
just viimase aasta jooksul kiire sportliku
arenguga silma jäänud Martin Kosula
11.R klassist.
Klasside arvestuses olid võitjad 8.H ja
11.R.
Julgustame järgmisel aastal osa võtma
ka kõiki neid, kes sel aastal veel pealtvaa-

tajate rollis olid. Nüüd on ju terve aasta
aega oma oskusi lihvida! On ju sportvõimlemise võistlus tulnud selleks, et jääda.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
Foto autori erakogust

Jüri Gümnaasiumi esimese sportvõimlemise võistluse võitja 10.–12. klassi
noormeeste seas Keit Kokk rööbaspuudel õlgadel seisu sooritamas.
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Mesiniku magus elu
Nüüd, kus paks lumi on katnud
kõik tarud, on aeg mõelda möödunud suvele ja hinnata aasta
tulemusi. Selliseid soojasid suvesid, mis mesilindudele sobivad, ei
ole just väga tihti. Möödunud suvi
läks aga igati korda.
Eestis on registreeritud mesipuude arv
24-25 tuhande vahel. Tegelikult võib see
arv olla 40 tuhande ringis. Ei saa öelda,
et seda on palju. Juba 1939. a näitas statistika, et Eestis oli 110 tuhat mesipuud.
Arvestades seda, millised muutused on
meie toiduainete tootmisel ja töötlemisel toimunud, oleks puhas kodumaine
mesi igati vajalik meie kõigi toidulauale.
Kui põllumajandust tervikuna loetakse
üheks suuremaks keskkonda saastavaks
teguriks, siis mesindus on üks neist tegevustest, mis parandab looduskeskkonda.
Õite tolmeldamine on see, mis tagab
taimeriigi mitmekesisuse ja kogu loodusahela tervikliku toimimise.
Mesi on inimestele tervisliku seisundi parandamiseks väga vajalik. Meditsiin ravib enamasti tekkinud probleeme,
mesi aga on ennetusraviks, mis tagab hea
tervise ja töövõime. Arvestades meditsiinile kulutatud raha ühe inimese kohta, oleks igati mõistlik pöörata rohkem

tähelepanu meele kui immuunsust tugevdavale toiduainele.
Aasta-aastalt jääb Eestis maapiirkondades tööd aina vähemaks. Traditsiooniline talumajapidamine on kaotanud oma
tulususe suurtootmise ja doteeritud importkaupade surve tõttu. Mesi on kindlasti toiduaine, mille eestimaine päritolu
on tarbijale väga oluline. Maailmaturul
liigub ka sellist kaupa nagu tehismesi. Kui
meepurk on väga odava hinnaga, siis soovitan tähelepanelikult lugeda sildilt päritolu kohta.
Kokkuvõtteks, minu kui väikemesiniku soovitus – väikeettevõtlusel on
ikka tulevikku! Mesindamine annab võimaluse olla loodusega paremini kontaktis
ja on kõige loodusesõbralikum tegevus.
Mesilasi pidades olete ikka õigel teel ja
saate selle eest ka väärilise tasu.
Parimate soovidega kõigile meetarbijaile ja praegustele ning tulevastele mesinikele,
Jaanus Tõnisson
Soodevahe külavanem
Foto autor: Mare Tõnisson
Lapsed tutvuvad
mesilastega.

Väike stressiabi ehk kuidas kevadeni vastu pidada
Pime ja külm aeg, pühad ja
kiire aastalõpp, lõputu lumi jne –
see kõik on tegelikult nii ilus olnud, kuid kindlasti ka väga väsitav.
Kevadeni on veel mitu kuud ja ilmselt ka mitukümmend sentimeetrit lund
jäänud. Kes oleks julenud loota ja arvata,
et meil jälle nii ilus lumi maha tuleb ja me
talverõõme täiel rinnal nautida saame!
Kiire elutempo ei kao kuskile. Kui
nädalas oleks rohkem päevi ja ööpäevas
rohkem tunde, siis enamik meist kasutaks
seda ikkagi töötegemiseks, mitte puhkamiseks. See jätab tervisele jälje, on väsitav,
tekitab pingeid ja stressi.
Liikumine ja tervislik toitumine on
siin väga olulised, kuid kunagi ei tee paha
ennast pisut turgutada erinevate toidulisanditega, mida on võimalik leida apteegist. Valik on väga lai ja apteekri abiga
leib igaüks endale sobiva.
Ise pean väga oluliseks ja soovitan kasutada magneesiumi ja B-grupi vitamiine,

mis aitavad võidelda väsimuse ja stressi
vastu, kuivõrd magneesium on väga
tähtis mineraalaine ja organism ise seda
ei tooda. Magneesiumipuudus tekitab
närvilisust, keskendumishäireid, lihaspingeid ja -krampe, südamerütmi häireid,
töövõime langust, tujutust ja depressiooni. Selleks, et saada ööpäevane vajalik
magneesiumi kogus, tuleks süüa päevas 9
banaani; 100 g päevalille seemneid; 200 g
India pähkleid; 0,5 kg spinatit või 2 kg
sealiha.
Veel on üheks minu lemmikuks koensüüm Q10. See on kehas loomulikult esinev antioksüdant, mis kaitseb organismi
rakkude vananemist põhjustavate vabade
radikaalide eest. Q10 on vajalik organismi
ainevahetusprotsessides toidu energiaks
muundamisel. Ta on kasulik südamelihastele ning seda on soovitav kasutada
kõrgenenud energiavajaduse korral ja
suurenenud vaimse ja või füüsilise koormuse ajal. Q10 aitab kaasa vererõhu normaalsel tasemel püsimisele.
Kui teie söögilaud on kesine või te toitute ebatervislikult, võib tekkida mõne

vitamiini või mineraalaine puudus, siis
soovitan organismi turgutamiseks teha
paar korda aastas vitamiinikuure. Vitamiinipreparaatide valik apteegis on väga
lai. Paljude vitamiinide koostist on rikastatud erinevate unikaalsete komponentidega, arvestades kasutajate vanust ja
sugu, mis teeb valiku tegemise pisut lihtsamaks. Kindlasti ärge unustage siin pere
kõige väiksemaid liikmeid. Igal lapsel on
võimalus valida endale sobiva kangelase
või lemmiklooma kuju ja maitsega vitamiinid.
Pidage siis meeles, et toidulisandid
ei asenda täisväärtuslikku toitumist ega
tervislikke eluviise.
Soovin teile sooja ja tervislikku aastat
2011!
Kirsti Vihermäe
Mõisa Apteegi proviisor
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Jaanuarikuu uudiskirjandus
Kapten Kollo: Mereelu–elumeri
Lembit Uustulnd

Kapten Lembit Uustulnd on kirjutanud
raamatu oma kolleegist ja sõbrast, legendaarsest kaugsõidukaptenist Ülo
Kollost. Seda ei saa aga nimetada lihtsalt
elulooraamatuks. Kaks merekaru, kes
on merd kündnud juba aastakümneid,
istuvad maha ja ajavad juttu, meenutavad reise, laevu, inimesi, kellega koos on
roolipinni kõrval seistud ja neid, keda on
sõidutatud, kuid eelkõige on see raamat
nende ühisest sõbrast – Merest.
Saadaval Jüri, Lagedi raamatukogus

Kentaurid Minni Nurme
Peamiselt luuletajana ja tõlkijana tuntud
Minni Nurme (1917–1994) tuli kirjandusse hoopis prosaistina. „Kentaurid” oli
tema esimene raamat, mis räägib maalt
pärit kunstihuvilisest Kirsli Kõivust. Neiu
tegutsemise, hoiakute ja hinnangute taga
aimub autori enesepilt, selle taga omakorda 1930. aastate pealinna keskkonnale
omased ideaalid ja stereotüübid.
Saadaval Jüri, Vaida raamatukogus

Comeback Kaur Kender
Kaur Kenderi uues teoses kohtub lugeja
„Iseseisvuspäevast” tuttava Karl Pajupuuga. Pajupuu on vahepeal 15 aastat
vanemaks saanud ning nii Eesti kui
ka peategelane on muutunud oluliselt
karmimaks. Comeback jutustab kaelamurdva kiirusega lihtsa, kuid ajatu
loo rahast, armastusest, lojaalsusest ja
võimust.
Saadaval Jüri, Lagedi, Vaida raamatukogus

Lubage mul olla. Ott Lepland
8 kuud superstaarina. Fänniraamat. Kirke Ert

See raamat kirjeldab Ott Leplandi
pilgu läbi üht perioodi Eesti muusika
ja meelelahutusmaailma telgitagustest.
Mida tähendab olla Eestis superstaar ja
millised on selle kiire kuulsusega kaasnevad võlud ja valud. Oma fännidele
jutustavad sellest kõigest, mida nad
on sel perioodil kogenud ja õppinud,
avameelselt ning vaimukalt Ott ja tema
sõbrad.
Saadaval Jüri, Peetri, Vaida raamatukogus
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Tobias ja teine B Piret Raud
Tobias käib teises klassis ja tal on palju
toredaid sõpru. Üheskoos võtavad lapsed
nii mõndagi naljakat ette ja kuigi kõik ei
pruugi just alati niimoodi laabuda, nagu
algselt plaaniti, lõpeb kõik ikkagi hästi.
Tänase päeva Eesti koolilaste elu on
kirjeldatud suure soojuse ja heatahtliku
huumoriga ning see pakub mõnusat äratundmist kõigile.
Saadaval Jüri, Lagedi, Peetri, Vaida
raamatukogus

Lugeda on vahva!

Mõtteid ja võtteid lugema innustamiseks
Sigrid Mallene, Imbi Vaikmäe
Oma igapäevatöös puutuvad õpetajad
kokku süveneva probleemiga – õpilased
on kaugenenud raamatute lugemisest.
See raamat annab õpetajale ideid, kuidas
äratada ja süvendada õpilastes lugemishuvi. Õpetajale antakse konkreetseid
näpunäiteid ja juhiseid erinevate mängude läbiviimiseks.
Kõik soovitatud tegevused on autori
poolt õpilastega läbi proovitud ning leidnud positiivset vastukaja.
Saadaval Jüri, Vaida raamatukogus

Varjuteater Viivi Luik
„Varjuteatris“ räägib Viivi Luik jõudmisest Rooma, Igavesse Linna, kuhu igatsus
teda juba lapseeas kandis. Kuid samavõrra empaatilist lähivaadet pakub jutustus
ka selle teekonna vahejaamadest, Helsingist ja taasühinenud Berliinist.
Oma värvikuselt ja sugestiivsuselt ei jää
teos alla rahvusvahelist tunnustust võitnud romaanile „Seitsmes rahukevad“.
Saadaval Jüri, Lagedi, Vaida raamatukogus

Keha Stephenie Meyer
Menusarja Videvik autor Stephenie
Meyer pakub paeluva ja unustamatu romaani armastuse järjekindlusest ja inimlikkuse olemusest. Ulmepõnevik „Keha“
on mõtlemapanev ja võimas romaan täiskasvanutele.
Saadaval Jüri, Lagedi, Peetri, Vaida
raamatukogus

reklaam

RIAB Puhastus OÜ eesmärgiks on pakkuda oma
klientidele laias valikus kõrgetasemelist
puhastusteenust, mis on vastavuses
klientide ootustega.
Otsime oma ettevõtlikku meeskonda

Põhilised tööülesanded:
kliendi juures ruumide koristamine ja puhastamine

Soovime kõigile Harjumaa
elanikele ja koostööpartneritele
teguderohket algavat aastat!

Omalt poolt pakume:
häid töötingimusi ja kaasaegseid töövahendeid,
stabiilset tööd ja sissetulekut, sõbralikku ja
toimivat meeskonda

Harjumaa
Omavalitsuste Liit

Lisainfo
Töö asukoht: Jüri alevik, Jüri tehnopark
Tööpäevad E-R, tööaeg õhtuti
Tööleasumise aeg: kohe

Karla küla üldkoosolek 20. jaanuaril 2011
Jüri Gümnaasiumi auditooriumis kell 18.30

Kandideerimiseks palun ühendust võtta kas
telefonil 5681 0814 või saata oma CV e-posti
aadressile riab@riab.ee

Päevakord:
1. Külavanema aruanne.
2. Karla küla arengukava 2010–2015. a

PUHASTUSTEENINDAJAT

info telefonil 5193 3214 või haimur@hot.ee

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Mullad, seemned, väetised

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

Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee
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VIIMSI KÜTTELADU
• Puitbrikett
• Turbabrikett
• Küttegraanul
• Kaminapuud

TRANSPORDI VÕIMALUS!
MOB: 5335 9010 TEL: 682 7289

www.hansalex.ee

• Ekskavaator-koppade
renditeenus
• Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd
• Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus
• Talvine lumetõrje ja
vajadusel lume äravedu
Teenuste täpsem loetelu meie
kodulehel www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
tel. 5384 5999,
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Petri küla
Rae vald 75312,
HARJUMAA

•
•
•
•
•

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee
www.termo.ee
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VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!
Vaata: www.vedu24.ee

reklaam

Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald
Tel: 607 58 85, mob: 513 1714
Oleme avatud: E–R 10.00–20.00, L 10.00–16.00
Mikrokiipimine jaanuaris ja veebruaris SOODUSHINNAGA 18 eurot!

SooduSpAkkumiSed

15.01-15.02

Laste juuste lõikus

# Üldehitus
# Siseviimistlus
29
eur
453,75 eek
# Välistrasside ehitus
7 eur
109,53
eek
# Elektritööd
5#eur
Projekteerimine
78,233
eek

Solaariumi sooduskaart 50 min.

25 eur

Gelish püsilakiga kiirmaniküür

Tel:eur
5565 5468 või 5560 4300
15

Juuste värvimine + lõikus
Meeste juuste lõikus

391,17
eek
Aadress:

Akadeemia tee 47, Tallinn 12618

234,70
eek
www.infrabau.ee

EHITAGE OMA MAJA
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd, vundamenditööd,
müüritööd, puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett
Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

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

E-post: raemeistrid@gmail.com
Tel. 5665 0748
www.raemeistrid.ee

Soome ja Eesti digitaal-TV (Zoom-TV)
antennide paigaldus ja müük, digibokside
häälestus, SAT-TV paigaldus, digiTV vastuvõtuks antennisüsteemi
ümberseadistamine ühistutes, eramutes,
suvilates, TV-signaali mõõtmine.
Digibokside müük ja häälestus. Garantii.
Tellimine ja info tel
510 8742.
Kogemustega
antennipaigaldajad.
Kvaliteetne digipilt
ja heli.

AVATUD UUS APTEEK JÜRIS
Aruküla tee 8, Jüri alevik
(Vallamaja vastas)
MÕISA APTEEK
E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00
Tel 646 6112
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!

Lume koristus katuseLt ja jääpurikate tõrje!

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondijärgne
puhastus, akende pesemine, põrandate vahatamine, vaipade
masinpesemine, muru riisumine ja niitmine jne…
Rae valla
kuldsed käed oÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%
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Müüa
küttepuid!
Helista ja küsi lisa.
Tel 52 44 969

Otsin
pedagoogilise
haridusega
inimest,
kes saaks õhtuti
kaks korda nädalas
III klassi õpilasega
kodus õppida.
Tasu kokkuleppel.
Kontakttelefon: 5232 024

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD

Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!

Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

Asume: Aruküla tee 57, Jüri

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

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

INFRABAU OÜ
# Üldehitus
# Siseviimistlus
# Välistrasside ehitus
# Elektritööd
# Projekteerimine
Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel: 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee
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HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

reklaam
VOLVO PALKAB ELEKTRIK-DIAGNOSTIKU
Volvo Estonia otsib Rae tehnopargis asuva esinduse
meeskonda veokite elektrik-diagnostikut, kelle tööülesanneteks on veoautode ja busside diagnostika ning
elektri-, hooldus- ja remonttööd.
Oled loodud meie meeskonda, kui Sul on eelnev töökogemus elektrik-diagnostikuna, oled positiivse töössesuhtumisega, Sul on huvi tehnika vastu ja oled taiplik ning
kiire mõtlemisvõimega.
Nõudmised:
• Tehniline haridus
• Isiklik initsiatiiv ja meeskonnas töötamise oskus
• Stressitaluvus
• Eesti- ja inglise keele oskus suhtlustasandil
• Arvuti kasutamise oskus
Oma töötajatele pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd,
konkurentsivõimelist palka, kaasaegseid töötingimusi
sõbralikus kollektiivis, erinevaid soodustusi, ühiseid
ettevõtmisi kolleegidega ja ametialast täiendõpet.
Kui oled huvitatud, siis palun saada om CV töökoja
juhataja e-postile jarmo.matnikov@volvo.com
märksõnaga „Veokite elektrik-diagnostik“ või
kandideeri läbi CV-keskuse.
Lisainformatsioon telefonil 671 8369

OÜ LEXKAVAATOR
Teeme kõikvõimalikke pinnase- ja
kaevetöid. Teostame ka vee- ja kanalisatsiooniliitumisi liitumispunktist.
Lisaks teeme ka kõikvõimalikke taastamistöid (haljastus, asfalteerimine jne.)
Laadurekskavaatorite rent, kallurite
rent, roomikekskavaatori rent, bobcat’i
rent, sõelutud mulla müük, liivamüük,
killustiku müük, täitepinnase müük.
Tel 5191 4467, Thomas Puhk
Aavike tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee
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kuulutused
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
Ostan metsa ja metsamaad.
Tel 5675 4120
Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30,
40, 50 cm), briketti, koos koju toomisega.
Tel 501 8594
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja paberipuud. Abistan paberite
vormistamisel ja raietöödel. Oma transport. Tel 5663 6076
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info: www.nagusul.ee

Keevitustööd: treppide, väravate, kergkonstruktsioonide valmistamine ja projekteerimine. Töö täpne, kiire, soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee
Teen rõivaste parandustöid.
Tel 5345 2848

Kasutatud autode kokkuost 1988–2005 a.
Kõik automargid. Töötame ka puhkepäevadel. Sobiva pakkumise korral kohapealne vormistamine ning maksmine.
Tel 5819 0200, rain30@hot.ee
Ostame vanu autoakusid. Tel 5631 6939

Müüa lõhutud küttepuid: lepp 500.-,
kask 650.- ruum (laotud). Transport alates kümnest rm-st tasuta. Tel 506 2645

Pakun abi perele kodu hooldamisel.
Tel 5837 9774

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

Võtan hoida lapse/lapsed eramajja Rae
külas või siis tulen Teie koju. Lapsehoidmiskogemus olemas. Kõik pakkumised
oodatud.
Tel 5690 0226
e-mail: meveli@hotmail.com

Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist
kontrolli kasutusloa taotlemiseks.
Vajadusel projekti koostamine. Olemas
vajalikud litsentsid. Tel 516 5035

Kogemustega noormees teostab vannitubade kapitaalremonti ja plaatimistöid.
Teen ka üldehitustöid.
511 1238 Mait Gruuse

Pottsepp, korstnapühkija. Küttekehade remont.
Tel 558 8671

Müüa 3-toaline korter Peetri külas Uusmaa teel (2/3), otse omanikult.
Info tel 5624 4244

Päästeteenistuse teated
Detsember
Spordikooli on oodatud eesti ja vene tütarlapsed

vanuses 4-9 eluaastat.
Valida on rühmvõimlemise ja iluvõimlemise vahel.

Treeningud:

400.-

Peetri kooli
võimlas

kuumaks

Registreerimine:

2

korda
nädalas

Maksuamet tagastab
21% õppemaksust

● e-mail: tiptop.klub@gmail.com (vabas vormis)
või
● ootame Teid igal laupäeval, 16.00-16.30
Peetri kooli võimlas

56 916 224 (Jelena)
51 444 47 (Kaire)
Rae Sõnumid · jaanuar 2011

02. detsember

Rae külas Pae teel likvideeriti keemiareostus

03. detsember
			

Lahendati liiklusõnnetus Kulli raudteeülesõidul

05. detsember

Liiklusõnnetus Karla külas

09. detsember
		
			
			

Peetri külas Läike teel elektriliin maas
Mõigus elektripost viltu
Jüri alevikus aidati lumest välja ohtlikult
teele jäänud auto

10. detsember

Vaidas Vana-Tartu mnt 29 põleng

12. detsember
			

Rae külas Smarteni ristmikul abistati
lumme kinni jäänud veokit

13. detsember

Kuldalas abistati kiirabi

15. detsember

Seli külas abistati kraavi sõitnud bussi

18. detsember

Jüris Laste tn 3 põleng

23. detsember

Lagedil likvideeriti õlireostus

25. detsember
			

Põrguväljal abistati lumme kinni jäänud autot
Pajupeal aidati teele kraavi sõitnud auto

28. detsember

Jüri ringil likvideeriti liiklusõnnetus

29. detsember
			

Assakul Järve tee ja Rae tee ristmikul
likvideeriti õlireostus

teated

2011 Jaanuarikuu sünnipäevalapsed

Detsembrikuus
sündisid:
Romet Paas
Minna Marie Truus
Marten Starke
Gregor Kivisaar
Remy Telling
Oliver Taska
Karola Toompuu
Roven Voldek
Annabel Vaabel
Hendrik Parv
Karl-Jakob Jõgi
Danver Lepik
Bertha Roostalu
Christian Eric Prillop
Loretta Olli
Märten Simmer
Kalvin Kahl
Endrik Dunaiski
Laura Randle
Dmitri Kritsko

Detsembrikuus
lahkunud:
Malle Ustav
Bruno Laur
Vello Vinkel

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetaja:
Kujundaja:
Trükk:

LINDA ŠENTSEVA	
ILSE SEPP
ALIIDE SAPAS
ALFRED OJAMÄE	
ADELE HAMM
LIIDIA BAUMANN
SALME MOOR
LINDA VIHUL
NIINA SEREBRJANNIKOVA	
MIHHAIL RODNIKOV
ANNA RÄTTEL
TAMARA SMIRNOVA	
LIA POLTIMÄE	
KLAVDIA PUHK
SILVI JÜRGENS
EVI VALK
TATIANA KOVALEVA	
HELJE KALLAS
KATRI VENDONEN
ERNA TÕLK
SENTA SIKK
HARRI RISTAL
ERLANDA VELEMZON
HELVE MÄGI	
ERIKA-RENATE JEA

95
92
89
88
87
86
86
86
85
85
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80

KLAVDIYA DANILOVA	
VALENTINA PETRAŠOVA	
EHA RANNIK
ASTA PROMANN
LONNI JUHKAM
NIINA HARAKKA	
REIN METSIS
MILVI LÕBU	
MONIKA KÄRNER
TÕNU KUSTMANN
MAIE SUVI	
TOIVO VIHUL
MAIE MUHK
TATJANA MARTIN
JOHANNES HIIEVÄLI	
MARJU BIRKAN
INDREK MARTIN
EERI RAAM

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

Õnnitleme!

Kiriku teated
Jumalateenistused
Jüri kirikus toimuvad igal
pühapäeval kell 12.00.
www.eelk.ee/juri
Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Juuli Laanemets, 508 3285,
sonumid@rae.ee
Reklaamikontor OÜ
AS Reusner

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.

jaanuar 2011 · Rae Sõnumid
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Rakvere Teater esitleb:
Patrick Barlow’ spioonikomöödia

„39 astet“
21. jaanuaril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses

Lavastaja: Kati Kivitar
Kunstnik: Rosita Raud
Mängivad: Liisa Aibel,
Velvo Väli, Peeter Rästas
ja Üllar Saaremäe

„39 astet“ on ülikiire, koomilises võtmes lugu kurikaeltest, kes üritavad 1930. aastate Inglismaal suurt riigisaladust maalt välja
toimetada, ja vaprast kangelasest, kes neid takistada püüdes kohtub mitme võluva daamiga ning leiab lõpuks oma elu armastuse.
Täispiletid 9 eurot (140,80
maailmas
Lisainfo telefonil 605 6759

krooni ) ja sooduspiletid 7,99 eurot (125 krooni) müügil Rae Kultuurikeskuses ja Pileti-

Vana Baskini Teater esitleb: Derek Benfieldi (Inglismaa) komöödia

„Äärmiselt piinlik“
18. veebruaril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Mängivad: Liina Tennosaar, Raivo Rüütel, Anne Paluver või Kaia Skoblov, Alice Kirsipuu,
Janek Sarapson, Väino Laes, Ene Järvis ja Jüri Karindi
Komöödiat „Äärmiselt piinlik” võib pidada üpris „mustaks”. Andrew ja Jane elavad koos
mehelemineku-eas tütre Sallyga oma kauni aiaga maamajas, mida nädalavahetustel kasutab
puhkepaigana Sally poiss-sõber Geoff ja mõnikord ka Andrew õde Sarah. On ilus suveaeg,
päike paistab, lilled õitsevad ja mesilased sumisevad – idüll missugune! Kuid ometi on üks seik,
mis seda vaikelu hullemini varjutab kui tõrvatilk meepotis. Nimelt on siin majas siia sattunud
võõraste või seda külastanud ametimeestega juhtunud ridamisi traagiliste tagajärgedega õnnetusi. Maja asukad on püüdnud
neid saladuses pidada, et inimesi mitte eemale peletada, kuid ikkagi hakkavad ilmnema mõningad hoiatavad märgid. Nii ei
taha kohalik uus aknapesija siia aknaid küürima tulla – äkki on ta kuulnud eelmise aknapesija kurvast lõpust? Hoidku taevas,
et need jutud laiali ei läheks! Viimasest õnnetusjuhtumist on juba mitu kuud – ehk ei juhtugi enam midagi?! Aga külalisi on
tulemas – uus külavaimulik tahab tulla tutvust tegema. Hoidku taevas, et tema midagi ei aimaks! Või ongi ta juba midagi kuulnud?
Või – mis veelgi hullem – kui äkki temaga siin midagi...
Piletid hinnaga

10 eurot (156 krooni) ja
8 eurot (125 krooni)
müügil
Rae Kultuurikeskuses
E–N kl 9.00–21.00
ja Piletilevis
Lisainfo telefonil 605 6759

