Rae

Sõnumid
Rae valla ametlik väljaanne

Aprilli alguse seisuga elab Rae vallas 25
suurperet, kus kasvab neli või enam last.
Nelja lapsega peresid elab Rae vallas 19,
viis last kasvab kolmes peres, kuus last
kahes ja kaheksa last ühes peres.
Kahes suurperes kasvavad vahvad
kolmikud.
Rae vald pidas emadepäeva puhul
meeles kõiki oma suurperesid.
Loe lähemalt lk 6.
Kaheksa lapse ema Evely Lepik
kõneleb oma elust lk 10-11.

Kaheaastane Theimo Tuvi
Pisipõnnila lastehoius ootab
oma hommikuputru.

Mainumbris:

• Toetusest Rae valla
lapsevanematele
• Kuidas vald spordipisikut levitab
• Pildigalerii Rae valla
esimesest ballist ja
jüripäevast
• Algab kauni kodu
otsimine
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vallavalitsus
Vallavolikogu esimees
Agu Laius

Rae vallavolikogu esimees
Agu Laius jagab oma mõtisklust emaduse teemal ja nendib,
et kuigi emadepäev on seljataha
jäänud, tuleks ikka leida aega
oma ema jaoks.
Kevad. Loodus ärkab ning asub tormiliselt elama ja elu jätkama. On sümboolne, et looduse tärkamise ja uue elutsükli alguses tähistame emadepäeva. Sel
aastal on see taas kord seljataga, aga oma
emale on hea mõelda ka täna, homme või
mis tahes päeval aastanumbri sees.
Ema toob meid ilmale, ema toidab
meid, hoolitseb meie eest. Ema kasvatab
ja kaitseb meid ning õigustab meie käitumist. Ema ja laste side on tihe. Ka siis, kui

Aitäh teile, kallid emad!
nabanööri side jääb juba aastakümnete
taha.
Ema on salliv. Tihti võime teha emale
meelehärmi oma tegude ja käitumisega.
Ema jääb meiega, toetab meid, õigustab
meid, annab hellalt nõu. Iga inimene vajab emalikku tuge.
Kui ema on meist hoolinud, on ta kasvatanud meid hoolima. Mõelgem sellest
meie karmis igapäevas, kus pahatihti peab
igaüks seisma vaid enda eest ja sunnib ennast kehtestama. Nii muutume aina enam
ärapanijateks ning unustame hoolivuse, ei
taha mõista inimesi meie ümber. Võtkem
selles tormamises hetkeks aeg maha,
mõelgem emale ja meil taastub meelerahu, me hakkame pisut rohkem hoolima,
me muutume paremaks üksteise suhtes.
Lapsed kasvavad. Oma elu elamise
tung viib meid emast tihtipeale eemale.
Kardame jätkuvat eestkostet, tahame olla
iseseisvad ja ise oma elu elada. Sellisel ajal
tihti muutub ema-lapse side nõrgemaks.
Kui aga oleme ka ise emad-isad või isegi
vanaemad-vanaisad, taastub sageli kunagine tihe kontakt ja side emaga. Ema
hoiab perekonda koos. Ka siis püüame
pälvida ema heakskiitu ja saada emalt
tuge. Ema juures saame ka siis oma meelerahu tagasi ja võime tunda end kas või
hetkeks lapsena, keda hoitakse ja kaitstakse. See teeb meid paremaks.
Rae vallas sünnib igal aastal aina rohkem lapsi. Eelmisel aastal sündis vallas
298 ilmakodanikku – 200 last rohkem,

kui viis aastat tagasi. Rae vald on laste ja
noorte vald – 28 protsenti valla elanikest
on vanuses kuni 19 aastat. Vallas elab 25
suurpereema, kus peres kasvab neli või
enam last.
Vaatamata valla rahanappusele on
lapsed ja emad meie vallas tähelepanu
keskmes. Lasteaia- ja kooliharidusele suunab vald 52,3 protsenti oma eelarvekuludest. Tänavu algab Lagedi põhikooli
rekonstrueerimine, mida aastaid ei ole
suudetud teha. Selle käigus luuakse Lagedile ka lasteaiakohad. Vallas on rakendatud head huvihariduse ja spordiringide
toetamise korrad. Töötavad ja arenevad
edasi kultuurikeskused ja noortekeskused.
Emadele, kellele vald ei suuda pakkuda
lasteaiakohta, kehtestas vallavolikogu
mudilasetoetuse.
Tänapäeval elavad täiskasvanud lapsed
oma elu. Tihti sadade, ka tuhandete kilomeetrite kaugusel. Nii omandab emadepäev veelgi suurema tähtsuse.
Olgu emadepäev ikka päev, mil oleme
koos emaga, vähemalt mõtetes, vähemalt
helistagem. Meenutagem lapsepõlve ning
ema hoolt ja tröösti. Ema ei vaja palju, ta
hindab oma lastega koos olemist.
Aitäh, ema! Aitäh, emad, et te olemas
olete, ikka meie muresid jagate, meid lohutate, toetate ja innustate!
Soovin vallavolikogu ja -valitsuse poolt
kõigile rahu hinge kogu aastaks!

Otsitakse kauneid kodusid
Üldise heakorrataseme tõstmiseks ja ilu väärtustamiseks kuulutas Rae vallavalitsus välja 2011. aasta
heakorrakonkursi “Kaunis kodu”.
Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik.
Oma kandidaadist saab vallavalitsusele teatada kirjalikult või suuliselt 20. juunini. Eelneval viiel aastal esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Hindamine toimub järgmistes kategooriates:
• individuaalelamud,
• ettevõtted, asutused.
Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus maastikku,
• haljastus (lilled, hekid, puud jne),
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid,
välikaminad, kiviaiad jne),
• üldmulje.
Vallavanema juhitud komisjon vaatab objektid üle juulis.
Iga kategooria kolme paremat autasustatakse tänukirja ja
mälestusesemega.
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2010. aastal võitis esikoha perekond
Volmerile kuuluv Liisa talu Järveküla külas.

vallavalitsus

Taotleda saab laste ja noorte huvitegevuse toetust
15. juunini on võimalik vallavalitsusele esitada taotlusi laste
ja noorte spordi- ja huvitegevuse
toetuse saamiseks.
Selleks tuleb täita vormikohane taotlus, millele lisada maksmist tõendavad
dokumendid (nt internetipanga maksekorraldused, sularahatšekid).
Toetuse
saamiseks
on
omad
tingimused:
• laps ja tema mõlemad vanemad peavad olema registreeritud Rae valla elanikuks vähemalt 3 kuud enne taotluse
esitamist;
• laps või noor peab olema 5–19-aastane ning õppima algkoolis, põhikoolis,
gümnaasiumis, kutsekoolis või kõrgkooli
päevases õppevormis;
• sporditegevuse puhul peab treener
omama kutsetunnistust vastaval spordialal;

• huvitegevuse puhul peab huvitegevust teostav organisatsioon olema registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis
(EHIS).
Treeneri kutsetunnistuse olemasolu on kõigil võimalik kontrollida Eesti
treenerite registrist aadressil www.eok.ee/
treeneriteregister/. Huvitegevust teostava
organisatsiooni registreeringut saab vaadata www.ehis.ee.
Juunis kompenseeritakse jaanuarist
kuni maini (k.a) tehtud kulutustest 50%
(4- ja enamalapselise perede lastel 75%).
Toetuse piirmääraks on 128 eurot kalendriaastas. Seega kui juunis saadakse toetust näiteks 88 eurot, siis detsembris on
võimalik saada toetust maksimaalselt 40
eurot (88 + 40 = 128).
Toetuse taotlemisel ei ole oluline,
kas laps osaleb Rae valla või mõne teise
omavalitsuse spordiklubi treeningutel või

huviringi tegevuses. Juhul kui laps käib
näiteks nii kergejõustikus kui jalgpallis,
on võimalik esitada kaks taotlust, lisades
neile treeningute osalustasu maksmist
tõendavad dokumendid. Mõlema taotluse
puhul arvestatakse toetuseks 50% tehtud
kulutustest, kuid piirmääraks jääb lapse
kohta ikka 128 eurot kalendriaastas. Tuletame ka meelde, et toetust ei maksta Rae
valla allasutuste spordi- ja huviringide
osalustasu kompenseerimiseks.
Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitiste
taotlusvormid leiate Rae valla kodulehelt
www.rae.ee – kiirinfo – blanketid, vormid,
asjaajamisjuhised alt. Taotlused tuua, saata postiga või digiallkirjastatult vallavalitsusse hiljemalt 15. juuniks.
Küsimuste puhul pöörduda kultuurispetsialist Kristi Aru poole tel 605 6760,
e-post kristi.aru@rae.ee.

Rae valla geoinfosüsteem kogub internetis
hoogsalt kasutajaid
Kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteem (KovGIS), mis võimaldab pakkuda infot Rae vallas
toimuva kohta ilma kodust lahkumata, leiab järjest enam kasutust nii kohalike kui välimaalaste
hulgas.
Keskmiselt kogub gis.rae.ee päevas
5000 klikki ja ligi 40% klikkidest tehakse
välismaa serveritest.

KovGISi abil saab tutvuda internetis
avalikustatud ja kehtestatud planeeringutega, saada ülevaate avalikest jäätmekogumiskohtadest, vallas asuvatest kohalikest teedest.
GISi abil saab näiteks teada, kuhu on
paigutatud vallas segapakendikonteinerid, vanapaberikonteinerid ja ohtlike
jäätmete konteiner.
Teeregistri mooduli abil saab huviline
vaadata kõiki valla teid kuuluvuse, liigi,
katte ja kasutuse alusel, samuti nende su-

vist ja talvist seisundit. Kättesaadav on ka
info ümbersõitude kohta ning kus asuvad
näiteks bussipeatused.
Kuigi suur osa informatsioonist on
kättesaadav, vajab gis.rae.ee veel täiendamist. Lähitulevikus on plaanis lisada
andmeid ja muuta süsteem veel kasutajasõbralikumaks.
Lisainformatsiooni saab geoinfosüsteemi spetsialistilt Erika Leismannilt tel
605 6762, erika.leismann@rae.ee.

RAE VALLAVALITSUS teatab
Detailplaneeringute algatamise muutmisest
Lagedi aleviku Kuuse 2, 2a ja 4a kinnistute ning lähiala detailplaneering

Algatamine muudetud Rae vallavalitsuse 12. aprilli 2011 korraldusega nr 286.
Muudetud on Rae vallavalitsuse 3. aprilli 2007 korralduse nr 519 punkti 1 järgnevalt: „Algatada Lagedi alevik Kuuse 2, 2a,
4a, Soone 1 ja Mihklisaun 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering.“ Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute
jagamine üksikelamute ja ärihoonete rajamiseks, muuta maa sihtotstarve, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Leping nr 13-14/18 detailplaneeringu koostamise üleandmiseks, rahastamiseks, detailplaneeringu kohase tehnilise infrastruktuuri ja avaliku ruumi väljaehitamiseks ning avaliku ruumi
Rae vallale üleandmiseks on huvitatud isiku ja detailplaneeringu koostajaga sõlmitud 10.03.2011.
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vallavalitsus
Detailplaneeringute kehtestamisest
Aaviku küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavolikogu 12. aprilli 2011 otsusega nr 225.
Planeeritud maa-ala paikneb Aaviku külas T-11114 Jüri-Vaida riigimaantee ääres. Juurdepääs kinnistutele hakkab toimuma
mööda olemasolevat maanteelt keeravat teed läbi Kuusesalu kinnistu (naaberkinnistu). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasoleva elamuga maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks,
määrates kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimused ning lahendades tehnovõrkudega varustatuse ühisvõrkude baasil
ja juurdepääsutee. Planeeringuala suurus on ligi 0,56 ha. Detailplaneeringu ala asub valla kehtiva üldplaneeringu järgi elamualal.

Vaskjala küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavalitsuse 12. aprilli 2011 otsusega nr 283.
Planeeritav ala asub Vaskjala külas Veskitaguse tee ja Pirita jõe vahelisel alal hajaasustuspiirkonnas. Juurdepääs kruntidele
hakkab toimuma läbi Karjavere kinnistu mööda Tamme teed. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbelisteks krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on
piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud põllumajandusmaa, kuid hajaasustusmeetmel on lubatud elamute planeerimine.
Planeeringuala suurus on ligi 1,5 ha.

Rae küla Kiivita 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavalitsuse 12. aprilli 2011 otsusega nr 282.
Planeeritav ala asub riigimaantee T-11113 Assaku-Jüri ja T-11334 Raeküla tee ääres. Juurdepääs elamumaa kruntidele
hakkab toimuma Assaku-Jüri maanteelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbelisteks ja kolmeks maatulundusmaa krundiks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale
üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud põllumajandusmaa. Üldplaneeringuga on
hajaasustusmeetmel lubatud elamute planeerimine. Planeeringuala suurus on ligi 12,2 ha.

Detailplaneeringute eskiisi tutvustustest
Jüri aleviku Aleviku tee 4 / Teriku tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae vallavalitsuse 3. juuni 2008 korraldusega nr 736.
Planeeritav kinnistu asub Jüri aleviku sissesõidutee Aleviku tee ja Terriku tee nurgal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Maxima kauplusehoone rajamiseks ehitustingimuste seadmine. Planeeringualal on kehtiv 04.12.2001 Rae vallavalitsuse korraldusega nr 284 kehtestatud Jüri veetorni tootmispiirkonna detailplaneering, millega on Aleviku tee 4 / Teriku tn
2 kinnistule planeeritud ärimaa sihtotstarve ja kinnistu kõrval olevale jätkuvalt riigimaale on planeeritud avalik parkla. Kummalegi maa-alale ei ole detailplaneeringu järgselt midagi rajatud. Teriku ja Aleviku tänava nurgale nähakse ette fooriristmik.
Eskiisi tutvustus toimub Rae vallavalitsuse istungite saalis 24. mail kl 15.

Kurna küla Ameerikanurga tehnopargi ja teede detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae vallavolikogu 11. mai 2010 otsusega nr 107.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta detailplaneeringusse haaratud kinnistute omavahelisi piire, määrata
moodustatavatele kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja haljastus ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeritav kinnistu asub Kurna külas Jüri liiklussõlme piirkonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tallinna
ringtee ääres. Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev.
Eskiisi tutvustus toimub Rae vallavalitsuse istungite saalis 24. mail kl 16.

Karla küla Atleedi tee 20 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Atleedi kinnistu ja sellele lisatava Atleedi kinnistu osa jagamine kaheks elamumaa krundiks ning moodustatavatele kruntidele hoonestusõiguse seadmine. Detailplaneeringuga nähakse olemasoleva
elamumaa krundi kaheks jagamine ilma sihtotstarbe muutmiseta, seega on detailplaneeringu lahendus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneering ei ole algatatud.
Eskiisi tutvustus toimub Rae vallavalitsuse istungite saalis 26. mail kl 16.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval http://gis.rae.ee/
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sündmus
21. aprillil tähistati Jüris jüripäeva. Üritustega alustati juba hommikul, mil lasteaia- ja koolilapsed jürijooksus mõõtu võtsid. Õhtul said jüripäevalised osaleda geopeituse võistlusel ja meelt lahutada Kirikumõisa
pargis. Pildikesi jüripäeva õhtusest üritusest.

 Tänapäeval tehakse jürituld selleks,
et kevadist prahti põletada, kuid vanasti
tähendas see hundi silmade põletamist. Rae
vallavanem Veigo Gutmann süütas jüritule,
mis ei pea küll hundi pilku eemale peletama,
aga vana hea lõkke süütamise traditsioon
sobib hästi ka tänapäevase jüripäeva tähistamiseks.

 Rae huvialakooli tüdrukute Ei.Di.Ci ja Laydis etteaste
lisas jüripäeva õhtusse kevadist meeleolu. Tüdrukud pani
tantsima juhendaja Marleen
Hiiekivi.

 Värvikaid hetki jüripäeva sündmustesse pakkus Jüri gümnaasiumi
bänd Breymes. Kitarrist Sander
Trammil ei ole oma kindlaid lemmikartiste, kuid Breymesi rokkmuusika
on alati äge.

 Jüris on jüripäeval olnud kombeks
ikka jürijooks. Tänavu
panid end proovile
võistkonnad Lagedi,
Jürkad, Vikerkaar, Rae
Koss, Jooksjad, Jumala
Loomaaed, Jüri Kalmaarid ja Patika.
Esimesele kohale
jooksid IV–VI klassi
ja VII–IX klassi arvestuses Lagedi võistkonnad ja X–XII ning täiskasvanute arvestuses
Jumala Loomaaed.
 Sportlik Konstantin
Jermošin vürtsitas õhtut
spontaanselt oma tantsukavaga ja teenis rohkelt
publiku tähelepanu.

 Jüripäeva õhtu
kevadet tulid nautima
nooremad ja vanemad.

 Trumm-IT tempokas trummishow’s, mis
pani nii mõnegi jüripäevalise jala tatsuma.
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uudised

Rae valla väikelaste vanemad
saavad taotleda toetust
Mudilasetoetus

Suurpere ema Evely Lepik koos Raul
Väinsarega presidendi vastuvõtul.

Rae vald maksis
suurperedele
emadepäeva toetust
Emadepäeva toetuse maksmine suurperedele on
siin vallas juba traditsioon. Aprilli alguse seisuga elab
Rae vallas 25 suurperet. Suurpereks loetakse peresid,
kus kasvab neli või enam last.
Rae vald pidas kõiki oma suurperesid meeles ja
et emadepäev kaunim oleks, toetas vald peresid 64
euroga.
Nelja lapsega peresid elab Rae vallas 19, viis last kasvab kolmes peres, kuus last kahes ja kaheksa last ühes
peres. Kahes suurperes kasvavad vahvad kolmikud.

Mudilasetoetust saavad taotleda kõik Rae vallas elavad vanemad või
hooldusõigusega isikud, kelle peres kasvab 1,5-aastane laps. Märtsis maksis
vald enam kui 250 perele mudilasetoetust 128 eurot pere kohta.
Mudilasetoetuse saamiseks peab üks vanematest enne avalduse esitamist olema Rae valla elanikeregistris vähemalt aasta. Teine vanem peab olnud olema Rae elanikeregistris vähemalt kolm kuud. „Kuid 1. detsembrist
2011 peavad vallavolikogu määruse järgi olema mõlemad vanemad registreeritud Rae valla elanikena vähemalt üks aasta,“ selgitas vallavalitsuse
haridus- ja sotsiaalameti spetsialist Kai Lasn.
Mudilasetoetust makstakse seni, kuni on vabanenud elukohajärgses teeninduspiirkonnas lasteaiakoht. Kui vanem keeldub ilma mõjuva põhjuseta
lasteaiakohast, soovides edasi saada mudilasetoetust, siis kahjuks enam
mudilasetoetust vanemale maksta ei saa.
Mudilasetoetuse maksmist reguleerib Rae vallavolikogu määrus nr 37
„Rae valla eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise ja
lapse koolitee kulude hüvitamise kord“.
Toetust on õigus taotleda vanemal pärast vanemahüvitise lõppemist.
Täpsemalt saab volikogu määrusega tutvuda Rae valla koduleheküljelt
http://www.rae.ee/files/m37%20161110%20peretoetus.pdf.

Eralasteaia toetus

Eralasteaia toetus on mõeldud peredele, kes ei saa või ei soovi panna
last munitsipaallasteaeda. 1. maist kehtib nõue, et toetuse taotlemiseks peavad vanemad olema Rae valla elanikeregistris vähemalt kolm kuud. Toetust makstakse vanematele laste eest, kelle laps käib eralasteaias, millel on
haridus- ja teadusministeeriumi koolitusluba.
„Eralasteaia ja päevahoiu erinevus ongi see, et eralasteaial on koolitusluba. Päevahoid võib pakkuda küll õppetegevust , aga seda viiakse ellu ilma
ministeeriumi koolitusloata,“ selgitas Rae valla hariduse peaspetsialist Heli
Gescheimer ja lisas, et toetuse maksmist ei mõjuta see, millise omavalitsuse
territooriumil asub eralasteaed, oluline on see, et vanemad peavad olema
Rae valla elanikud.
„Toetuse summa lasteaia täiskoha eest on 196 eurot kuus,“ ütles Heli
Gescheimer.
Eralasteaia toetuse maksmist reguleerib Rae vallavolikogu määrus
nr 49 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“. Täpsemalt saab tutvuda volikogukogu määrusega http://www2.rae.ee/public/adr_upload/
Vm49_180111_scan.102897.pdf.

Puudega lapse emad said vallalt lisatoetust

Hendra Raud on tubli koolilaps.
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Rae vald pidas emadepäeval meeles kõiki puudega lapse emasid ja toetas
neid 64 euroga.
9-aastase tüdruku Hendra Raua emale Maike Kullile tegi otsus suurt
rõõmu. „Saame koos midagi ette võtta, meil on selleks eelarve,“ lausus
Maike.
Hendra põeb haruharva esinevat lihaste haigust, mille tagajärjeks on
lihaste kärbumine. Möödunud aasta lõpus aitasid paljud eestimaalased ja
Rae vallavalitsus koguda Hendra elu kergendamiseks 60 000 krooni maksva köhimisaparaadi.
„On ikka väga suur kergendus, et selline abimees nüüd kodus. Ja muidugi tahaks loota, et seda vaja ei olekski! Aga loodan, et see aparaat aitab kas
siis Hendral või kellelgi teisel raske aja üle elada,“ kirjutas ema Facebookis
aparaadi kättesaamisel veebruari alguses.
Rae vallas maksti emadepäeva toetust puudega laste vanematele tänavu
esimest korda, kuid sellest loodetakse teha traditsioon.

uudised

Elamispinna omanikul ja kasutajal erinevad õigused

Sageli on inimesed vallavalitsuselt
küsinud, millised õigused on elamispinna
omanikul ja millised on sisse registreeritud elanikul ehk kasutajal. Seaduse järgi
ei anna elukohaandmed mingeid õigusi
omandi käsutamiseks või kasutamiseks.
Rahvastikuregistri jaoks on oluline, et
iga inimene oma elukoha registreeriks.
Vanasti kasutati sel puhul terminit „sisse

AS ELVESO ühtne
klienditeeninduse ja
rikketelefoni number
on 603 1480
20. aprillist võtab AS ELVESO kasutusele uue rikketelefoninumbri – 603 1480.
Uuel numbril võetakse kõnesid vastu
ööpäev läbi. Esmaspäevast reedeni kl
7.45–16.30 on tegemist klienditeeninduse
numbriga.
Pärast tööaega saab numbril 603 1480
ühendust automaatse sekretäriga, mis
võimaldab valikuid rikete teatamisest
vee- ja kanalisatsiooni, elektri ning sooja
valdkonnas. Klient saab edastada oma
probleemi kohe vastava valdkonna spetsialistile, mis tõstab ettevõtte võimekust
tekkinud rikked operatiivselt lahendada.
Uus number on seotud keskjaama rakendusega, mis võimaldab vastu võtta mitu
kõnet korraga. Lisaks salvestatakse kõik
uuele üldtelefoninumbrile tehtavad kõned.
Ühtne klienditeeninduse ja rikketelefoni number lihtsustab klientide suhtlust
ASiga ELVESO – üks number jääb lihtsamini meelde. Samuti võimaldab kõnesalvestuste analüüs tõsta klienditeeninduse kvaliteeti.
Senine rikketelefon annab mai lõpuni
numbrimuudatusest automaatselt teada.
AS ELVESO klienditeenindus, 6031480

kirjutama“ ja inimesel tekkisid sissekirjutusega elupinnale teatud õigused ja
kohustused. Tänapäeval ei kirjutata kedagi korterisse või majja sisse, selle asemel
registreeritakse inimese elukoht seal,
kus ta reaalselt elab. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete
kandmist rahvastikuregistrisse.
Näiteks kui Vallo elab Vaida alevikus
korteris, kuid ta on ka Võrus asuva maja
omanik, siis mõistlik on elukohana registreerida Vaida aleviku korter. Kui talle
kuuluvas Võru majas elavad teised inimesed, siis võib ta julgelt anda loa nende
elukoha registreerimiseks oma majas, sest
sellega ta ei anna ära mingeid õigusi ega
võta juurde kohustusi.
Kui inimese elukoht on teise inimese
omandisse kuuluval elamispinnal, tuleb
arvestada, et elukoha registreerimine ei
anna õigusi teise omandi käsutamiseks
või kasutamiseks.
Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate ruumide aadress,
ei teki ruumides elavatele inimestele
mingeid lisaõigusi neile ruumidele. Sa-

muti ei teki omanikul pärast sissekirjutuseks loa andmist õiguslikke kohustusi.
Kuid omanikul jääb õigus taotleda
omavalitsuselt elaniku välja registreerimist oma elamispinnalt. Selleks tuleb esitada omavalitsusele vastav taotlus, mille
kohta saab küsida täpsemat informatsiooni vallakantselei spetsialistilt.
Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohalike omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks. Riigil on
raske täita oma kohustusi elanike ees, kui
puudub teave, mis on vajalik kohustuste
täitmiseks.
Elukoha aadressiandmetel on õiguslik
tähendus riigikogu, Euroopa Parlamendi
ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel;
kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes
sätestatud alustel ning avaliku ülesande
täitmisel, kui selle ülesande täitmine on
seotud elukohajärgsusega.
Mare Seppel
vallakantselei spetsialist

Riik jätkab starditoetuse maksmist
Ettevõtluskonsultant Siim Veikolainen teatab, et alustavatele ettevõtjatele suunatud starditoetust rahastab nüüdsest Eesti riik.

21. märtsist rahastab EASi väljastatavat alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetust riik.
Seni Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetuseks eraldatud 7,4 miljonit eurot on ära jaotatud.
Kujunenud olukorras lootis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leida lisaraha
teistest struktuurifondide allikatest, aga kuna see plaan ei realiseerunud, siis otsustati, et
toetuse jagamisega jätkatakse riigieelarvest.
2011. aastal on alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse kogueelarve 4,7 miljonit
eurot. Jätkuvalt toetatakse ettevõtjaid, kes soovivad soetada põhivaralisi masinaid ja
seadmeid, välja töötada oma kaubamärki, luua tööstusdisainilahendust oma tootele või
viia läbi toote vastavushindamist. Lisaks toetatakse turundustegevusi, rakendustarkvara
soetamist, vähemalt kakskeelse kodulehekülje loomist ning litsentsi omandamist patendile, kasulikule mudelile, kaubamärgile või tööstusdisainilahendusele.
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7000 eurot ning kasvutoetust kuni 32 000
eurot.
Ettevõtjale, kes on seni lähtunud kehtinud stardi- ja kasvutoetuse tingimustest,
ei tähenda uuele programmile üleminek lisatööd, kuna taotlemistingimused jäävad
põhimõtteliselt samaks. Muudatusega kaasnevad mõned väiksemad lihtsustused, näiteks
kaovad senised eurotoetuse saamise teavitusnõuded ja lihtsustub aruandlus.
Vahetult enne programmi finantseerija vahetumist lisandunud tingimus, et starditoetust saanud kliendid enam kasvutoetust ei saa, riigieelarvelises programmis sees ei ole,
nii et kõik tingimustele vastavad olemasolevad ja tulevased ettevõtjad saavad taotleda
mõlemaid toetuseid.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus pakub TASUTA konsultatsiooni ettevõtlust
puudutavatel teemadel.
Simo Veikolainen, ettevõtluskonsultant
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Sirge 2, Tallinn 10618, 656 6641,
info@heak.ee, http://www.heak.ee
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Registreeruda saab
Jüri jaanilaadale
Jüri jaanilaat toimub
22. juunil kella 12–16
Rae hooldekodu esisel platsil
Müüma on oodatud nii käsitöölised,
kaupmehed kui ettevõtjad.
Registreerimine ja lisainfo Rae
kultuurikeskusest telefonil 605 6759 või
saata e-kiri aadressile kultuur@rae.ee

Sellel üritusel hakkab
nalja saama

Tuleb loeng
„Elust enesest“

Tulekul on Rae valla külade päevad. Juba kaheksandad?! Aeg
lendab kiiresti. Ja pea ongi käes 30. juuli, kui koduvalla külade
esindused taas kokku tulevad – seekord siis Järveküla lõunanurka Uuesalu asundusse.

Pensionärid on oodatud käsitööd
tegema ja psühholoogiga vestlema.

Korraldustoimkond on viiel korral koos käinud ning nüüd on päeva programm
ja rahanumbridki paika saanud. Uuesalu on külaliste vastuvõtuks valmis kell 13.
Kes varem tuleb, eks see ka parema parkimiskoha saab. Olgu aga teada, et siis veel
Assaku tee ehitus käimas on, nii et kohale saab ikka Hansaplandi kaudu sõites. Kell
14 oleme ühises rivis, et saabunud külade väed üle vaadata. Rivisolijaile jagatakse
ka supitalongid, sest ega ikka kõiki uudistajaid toita ka jõua. Mis küladevahelises
võistlusprogrammis kavas on, tahaks esialgu saladuses hoida. Küll soovitame aga
varakult mõelda sellele, kuidas üks sõiduriist valmis teha, mis koos võistlejatega
mäest alla veereda suudab. Mida naljakam, seda uhkem! Lapsi ootavad põnevad
tegevused Krista-tädide juhendamisel ja kommikott ka Kalevilt. Kohale tuleb ka
Heino Seljamaa oodatud „Lotte-lugudega”. Õhtu lõpetab ansambel Kala. Aga kell
24 peab öörahu saabuma, sest siis läheb ka Uuesalu uinuma. Külade päeva veabteadustab-abistab teletäht Marko Reikop. Nii et 30. juulil külarahvas kokku ja
– Järvekülla-Uuesallu!
Jaan Urvet, valla külade päeva korraldustoimkonna liige

Lõpusirgele on jõudmas Jüri kihelkonna pensionäridele mõeldud käsitööprojekt.
Projekti lõpetab väike vestlusring psühholoog
Enno Selirannaga, mis toimub teisipäeval, 17.
mail kell 10.30 Rae kultuurikeskuses. Vestlus
toimub teemal „Elust enesest” ja selles osalemine
on kõigile tasuta.
Samuti on võimalus mais teha veel käsitööd.
Jüris on selleks võimalus 24. mail aadressil Tuule
1 alates kella 18st. Siis teeme koos siidimaali ja
nõelviltimist.
Lagedi piirkonnas toimub käsitööpäev 23.
mail ja seal on teemaks nõelapadja valmistamine
kohvitassil. Kõik vajaminevad tarvikud ostetakse
projektirahastuseks, töötube viivad vabatahtliku
tööna läbi Marianne Rosenfeld ja Kai Lasn ning
seal osalemine on kõigile tasuta.
Projekti rahastas sotsiaalministeerium läbi
hasartmängumaksu nõukogu. Projekt algas
oktoobris notari loenguga pärimisteemal, sellele
järgnes aktiivsete pensionäride ühine õppesõit
advendiaegsesse Turu linna, talvekuudel toimusid
erinevates kohtades erinevad käsitöö-töötoad.
Vajadusel täpsem info e-kirjaga: vanadjanoored@gmail.com või telefoni teel 502 9006.

Peetri küla koosolek
Avalda arvamust,
miks peaks või ei peaks saama
Peetri külast Peetriküla alev.

Patika küla elanikud tunneb juba kaugelt ära rohelise T-särgi järgi. Patika küla meeskond
osaleb jüripäeva teatejooksul.
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Arutelu toimub teisipäeval,
24. mail algusega
kell 19 Peetri kooli aulas.

tasub teada

Rae vald on huvitatud
vanadest esemetest
Kindlasti on paljudel meist kodus huvitavaid ja ajaloolisi Rae vallaga seotud
materjale, olgu nendeks siis vanad fotod külapidudest või vanavanematest, ajaleheväljalõiked, kirjad, mälestused või ajaloolised esemed. Kindlasti on paljudel
meeles ka lugusid, kuidas oli eluolu aastakümneid tagasi. Ei ole vahet, kas tegu on
ühiste koosviibimiste, töö, õppimise või laste kasvatamisega – kõik on hetkel ja
tulevikus hindamatu väärtusega.
Rae vallavalitsus kutsub üles jagama ja talletama oma mälestusi. Oma mälestusi
võite ise kirja panna või kutsuda meid appi pildistama, üles kirjutama, lindistama.
Võib-olla on teil materjale, mida on kahju ära anda, siis me teeme koopiad või skaneerime ja tagastame. Saatke või tooge oma kirjapandu vallavalitsusse Aruküla tee
9, Jüri. Lisage kindlasti ka oma nimi ja kontaktandmed. Saadetud töid autori tahtel
ei avaldata ega levitata. Kui aga soovite ajaloolise väärtusega materjale annetada
vallale, siis andke sellest samuti meile teada.
Küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge kultuurispetsialist Kristi Aru poole
telefonil 605 6760 või kristi.aru@rae.ee.

Väiksed Rae valla
kodanikud saavad
hõbelusikad
Rae vallavalitsus ootab valla elanikeregistrisse registreeritud pisipõnne ja tüdrukutirtse
koos emmede ja issidega pidulikule hõbelusika
üleandmise tseremooniale.
21. mail on oodatud hõbelusikale järele Jäära
ja Sõnni tähtkujus sündinud lapsed, kelle sünniaeg jääb ajavahemikku 21.03–20.05.2010.
Tseremoonia toimub Peetri põhikooli aulas algusega kell 11.

Kõik Rae valla väiksed kodanikud saavad omanimelise, tähtkuju graveeringuga hõbelusika.

Rae
huvialakool
Rae huvialakool
kutsub kontserdile
neljapäeval, 19. mail kell 18.30
tantsukontsert Jüri gümnaasiumi
aulas
Kontsert on tasuta!
Rae huvialakooli
lõpuaktus
toimub kolmapäeval,
1. juunil kell 18.30
Jüri gümnaasiumi aulas
Info 622 4231 ja 503 4113
http://huvikool.rae.ee/
Rae huvialakool avab 1. septembril
klaveriõppeosakonna Peetri
lasteaed-põhikoolis.
Vastuvõtukatsed toimuvad Peetri
koolis kolmapäeval,
25. mail algusega kell 18.
Vastuvõtukatseteks selgeks õppida
1-2-salmiline laul, kohapeal hinnatakse ka
rütmitunnet ja muusikalist kuulmist.
Avaldus tuleb täita ja saata elektrooniliselt
23. maiks aadressil siiri.laid@jyri.edu.ee,
blankett asub Rae huvialakooli kodulehel.
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Õnnelik suurpere Rae vallas
koju tulnud, toidavad nemad tallesid.“
„Cärol soovis endale sünnipäevakingiks lammast,“ meenutab Evely mõne
aasta tagust aega ja nüüd siis ongi lammastel selles peres kindel koht.
Evelyle näib, et lastele väga meeldib
talledega tegeleda. Neid saab mõnusasti
sülle võtta ja silitada. Eriti palju rõõmu
saavad tallede toitmisest laste sõbrad, sest
nende pered elavad hoopis teistsugust elu
ja sellist ehedat taluelu lapsed ei näe enam.
Evely on uhke, et tema lapsed näevad ja
kogevad elu, mida vanasti maal elati.
„Janek käib Säreveres ja õpib põllumajandust, Cärol õpib ehitusviimistlust,
mõlemad lapsed on talus väga tublid abilised,“ kõneleb Evely. Nad on ema mäletamist mööda sõitnud traktoriga põldudel
alates sellest ajast, kui rooli tagant välja
nägema ulatusid. „Abi on kõigist lastest,
keegi neist ei jäta oma tööd tegemata.“
Vahest on kuulda küll, et miks mina,
tahan minna sõpradega mängima, aga
kokkuvõttes nende tööd tegemata siiski
ei jää. Vahest tulevad lastele appi nende
sõbradki ja üheskoos tehakse vajalikud
toimetused rõõmuga ära.

Suurpere ema Evely Lepik.

Evely Lepiku unistus läks täide – suur pere, oma põllumaa,
loomad ja ehe taluelu.
Kell kuus hommikul heliseb mobiiltelefon. See on äratushelin. Pereema
Evely Lepik (41) tõuseb voodist ja läheb
kiikab kasvuhoonesse, kas temperatuur ei
ole taimede jaoks liiga alla läinud. Varakevadel tuleb kasvuhoonet kõvasti kütta,
et taimed jõudsalt kasvaksid. Seejärel
tuleb naine tuppa, ajab üles Cäroli (18),
et tüdruk saaks end kooliks valmis panna.
Järgmisena ajab ta üles Janeki (16), Johanna-Margiti (14), Kersti (12), Kerly
(9) ja Marta (6). Kõik nad lähevad kooli.
Kuid tõusma peavad ka pesamuna Martin (4) ja üliõpilane Liis (19). Igal päeval
ütleb Evely tere hommikust kaheksale
lapsele ja muidugi oma armastavale mehele Raul Väinsarele (44) ning ämm
Ainole ja äi Heinole.
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„Meie kaks tuba ja lisatuba on sisustatud nii, et voodi kõrval on kapp ja siis
jälle voodi ja siis jälle kapp ning peale
voodite ja kappide midagi tubadesse ei
mahu,“ kirjeldab Evely oma pere rehielamu tüüpi majas asuvat kodu. Selles majas
on elatud juba ligi sada aastat.
Just sellisest elust Evely nooruspõlves
unistaski. Maja on lapsi täis ja pere majandab end oma loomade ja põllul kasvatatud juurviljade ja aiasaadustega ise
ära. „Mulle on alati meeldinud maal elada, nii nagu mu vanaema, kes haris põldu
ja hoolitses laudas loomade eest.“
Kui lapsed on kooli saadetud ja pesamuna lasteaias, läheb Evely loomade
juurde. „Lehmad on vaja lüpsta, vasikad,
lambad, kitsed, kanad toita. Lammastel
on praegu mitmikud ja et utel ei jätku piima, peab neid lutitama. Hommikuse ringi
pean ise tegema, aga päeval, kui lapsed

Ema ei pea olema mitte
ainult rätsepmeister,
kokk ja pesupesija,
vaid ka raamatupidaja,
suhtekorraldaja
ja diplomaat.
Evely enda tööpäevad kestavad peaaegu
kogu aeg südaööni. Mõnikord saab päeva
sees pisut hinge ka tõmmata. Kui tekib
vaba moment, läheb Evely tüdrukute tuppa ja teeb näputööd. Käsitöö on naise suur
kirg ja kui Evely veel millestki unistab, siis
sellest, et jääks rohkem aega heegeldamiseks, kudumiseks ja muu näputöö tegemiseks.
Noorena õppis suurpere ema selgeks
rätsepa ameti ja ka sellest on talle palju
kasu olnud. Paljud laste riided on Evely
enda õmmeldud. Ema ei pea olema mitte
ainult rätsepmeister, kokk ja pesupesija,
vaid ka raamatupidaja, suhtekorraldaja
ja diplomaat. Kõik lapsed on isemoodi ja
üht retsepti suhtlemiseks ei ole.
Kuid üks asi on laste juures alati ühesugune ja ka kõige olulisem. Ilma järjekindluseta läheb kasvatamine rappa. „Sa pead

pere
olema endas kindel ega tohi järele anda.
Kui nad koduseid töid teevad, siis ma vahest premeerin neid taskurahaga või ostan šokolaadi või kommi. Kui kellelgi on
taskuraha, siis seda hoitakse ja niisama
ära ei raisata,“ jagab Evely kogemusi.
Suurpere ema on korduvalt kogenud,
et kui sa ühele lapsele midagi lubad, siis
küsivad teised lapsed ka. „Et miks tema
ja mitte mina. Kui üks laps tahab minna
ööseks sõbra juurde, siis ma ütlen, et tal
on kodus oma voodi, sest kui ma luban
talle, siis teised küsivad, et miks tema,
mina tahan ka,“ arutleb suurpere ema ja
lisab, et ühel emal on raske siis, kui kellelgi on vahest paha tuju, mis üle ei taha
minna.
Suures peres tuleb ette kõike. „Elame
majas kaheteistkümnekesi – meie peres
on kümme inimest ning ka ämm ja äi
elavad meiega,“ kõneleb Evely, kes hindab maja atmosfääri heaks. Praegu elavad
köögilaua peal kastis ka 13 vutitibu, aga
vanasõnagi ju ütleb, et häid lambaid mahub palju ühte lauta. Lastele meeldivad
tibud kohe väga.
Inimesed on rahul siis, kui nad saavad
teha seda, mis kõige paremini sobib. Evely
ei pea õigeks, kui näiteks isehakanud kokk
üritab tõestada paberitega kokale, et ta
teab paremaid retsepte ja oskab teha huvitavamat toitu. Nii palju kui on inimesi,
on erinevaid maitseid ja professionaalsuse
tagab suhtumine. Seepärast saab Rae valla
kõige suuremas peres iga liige teha seda,
millest jaks üle käib. Ämm Aino oskab
hästi lõuna- ja õhtusööki valmistada, kasvuhoones taimedega ümber käia ja miks
peaks siis temaga nendes töödes konkureerima.

Inimesed on rahul
siis, kui nad saavad
teha seda, mis kõige
paremini sobib.
sest iga elu on isemoodi. Need, kes elavad
linnakorteris, sõltuvad oma tööandjast.
Meie elu sõltub meist endist, sest teeme
kõike ise.“
Ent päris kõike ei saa ise ka teha ning
see tähendab perele teinekord keerulist
majanduslikku olukorda. Näiteks kui
pesumasin läheb katki, on pere-eelarves
on kohe auk sees. Ootamatused tähendavad, et kokku tuleb hoida kõige muu arvelt.
Õnneks on meespere kuldsete kätega ja
palju asju saadakse ise korda. Evely äiapapa Heino oskab hästi parandada tööriistu
ja temast on abi laudatöödelgi. Sel kevadel
on äia parandada kasvuhoone, mis lume
all kokku vajus.
Sedaviisi on elatud Vaidasoo küla rehielamus juba aastaid. Sellest on nüüd
möödas 21 aastat, mil nooruke mõrsja
nooreks perenaiseks majja toodi, võib
Evely jutust kokkuvõtte teha.
Kaua ei lubata Evelyl Vaida raamatukogus juttu ajada. Tema jopetaskus hakkab
telefon helisema. „See on minu tütar, kes
ilmselt tahab küsida, kus ma olen,“ vaatab naine oma telefoni ekraanil numbrit.

Johanna emadepäeva tort on nii suur, et sellest saab rõõmu tunda kogu pere.

Suurpere ema meenutab, et on lastele lubanud võtta õhtul ette külaskäik Evely õe
juurde, kes on Londonist Eestisse tulnud
kodumaa õhku hingama. Eks aeg ongi
nii kaugel, et tuleb lastele antud lubadust
täitma hakata. Põhiline kasvatusnipp on
ju see, et kui midagi on lubatud, tuleb see
ka ära teha.
RS
Fotod: Evely Lepiku erakogu

Liis (paremal), Cärol
(vasakul) ja Janek kapsataimi istutamas.

Kartuleid tuleb perele
koorida nii palju, et täis
saaks 12-liitrine ämber.
Evely möönab, et tegelikult on ühe lõunasöögi
tegemine päris paras
ettevõtmine.
Kui Evely ämm ei saa parajagu süüa
teha, teeb selle ära Evely. Kartuleid tuleb
perele koorida nii palju, et täis saaks 12liitrine ämber. Evely möönab, et tegelikult
on ühe lõunasöögi tegemine päris paras
ettevõtmine, kuid nagu öeldakse, et kes ei
tööta, see ei söö.
„Elus peab ise ka hästi palju vaeva
nägema,“ kõneleb Evely. Kuid ega vaev ei
taga õnne või nagu öeldakse, et tee tööd
ja näe vaeva, siis tuleb armastus. „Õnnelikuks olemise retsepti ei saagi anda,
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Klassika: ideaalse vormi saladus
on armastus spordi vastu
vat. Marile ei anna see „miski“, mis teda
spordisaali kihutab, mitte kunagi asu.
Kuigi pere on olnud toetav, ei ole Mari
oma emarolliga rahul, sest aega jääb pere
jaoks vähe. „Vahest tuled õhtul trennist
koju ja oled nii tühi, et ei jõua enamat, kui
teha ära elementaarsed asjad.“
Mari tegeleb veteranide klassis tipptasemel kergejõustikuga. Ta justkui peab end
panema proovile Euroopa eri paigus
toimuvatel võistlustel ja siiamaani on tal
läinud hästi. 2009. Aastal tuli ta Itaalia
Anconas sisevõistlustel mitmevõistluse
meistriks veteranide klassis.

Positiivne laeng

Mari Piir.
Foto: RS

Emana on raske olla sportlane,
aga sportlik ema ei ole olla raske.
Rae valla elanik Mari Piir soovitab
oma laste kõrvalt ikka vahest jooksmas või
jalgrattaga sõitmas käia. Hea on aeroobika ja ujumine. Igale inimesele sobib üks
ala rohkem kui teised ja eks see õige tuleb
ära tunda.
Mari on kahe tütre ema, motokrossimehe Alar Lambi kaasa ja kehalise kasvatuse
õpetaja, kes vaatamata tihedale graafikule
jõuab treeningusaali igal nädalal viis või
kuus korda.

Sport nõuab kompromisse

„Sport teeb mõtlemist erksamaks.
Noortel on palju huvisid, siis pole sport
määrav, vaim on niigi erk, aga vanemas
eas on see oluline, sest kui keha on virge,
on vaim ka virge,“ on Mari veendunud.
Kuid olla emana spordiga sinasõber,
see nõuab ka kompromisse.
„Imetlen oma sõprusringkonna naisi,
kes on nii tublid emad,“ tunneb tihti
kodust eemal olev Mari end süüdi ole-

Rae Sõnumid · mai 2011

„Olen 41-aastane, Tartu Ülikoolis kehakultuuri lõpetanud, töötanud treenerina Valga spordikoolis ja kehalise kasvatuse
õpetajana Aruküla vabaa waldorfkoolis ja
Loo koolis,“ võtab kokku Mari oma tööelu. Sport tähendab Marile sama palju kui
lugemishuvilisele raamat. Naine usub, et
osa inimesi ei saa ilma spordita ja need,
kes armastavad sporti, on positiivse ellusuhtumisega inimesed.
Sügisel seisvad taas kord ees veteranide
Euroopa mängud ja enne seda on plaanis
osaleda mitmetel suvistel võistlustel. „Kui
kalenderplaani vaatan, on kõik nädalavahetused juuli lõpuni planeeritud.“
Positiivse laengu saab Mari ka ühisest ajaveetmisest teiste sportlastega. Kui
näiteks seltskonnas on spordimehed, ei
jää naised tantsusaali nurka kunagi konutama. Kõige olulisem on see, et sportlaste hulgast ei leia naljalt vingujaid ja see
on üks põhjusi, miks Mari ikka ja jälle
võistlustele kipub.
„Kuna minu mees Alar on ka
spordimees, mõistab ta mind paremini.“
Naine on seda meelt, et kui mees sporti
ei tee, ei taha ta, et ka naine teeb. „Minu
vanem tütar Helene (22) on tulnud noorte
A-klassis Eesti meistriks seitsmevõistluses, aga noorem laps Triinu (8) ei tundu
olevat kergejõustiklane, kuid veel on vara
teha lõplikke järeldusi.“

Mari koos tütre Triinuga.
Foto: erakogu

ise istuda ei soovi. „Triinule meeldib, ta
lausa hüppab rõõmust.“ Triinu käib Jüri
gümnaasiumi 1. klassis ja koolis saab ta
teha sporti küll ja veel.
Rae valla sportimisvõimalusi hindab
Mari rahuldavaks, kuid paljud noored
eelistavad käia Tallinnas mõnes trennis.

Sportliku ema emadepäev

Kas emadepäeva tähistamiseks jääb
aega? Seda päeva pole Mari peres suure
peoga tähistatud, kuid pisut ikka. „Ükskord tulin õhtul trennist koju ja nägin
laual kooki koos lilledega. Koogi keskel
oli auk ja seal sees vaas nartsissidega,“
meenutab Mari.
Sel päeval, mil emad pidu peaksid
pidama, Mari trenni ära ei jäta ja ega
suurt teistmoodi ka midagi ei ole. Vahest
sõidab Mari koos perega külla emale ja
ämmale. „Jõuluajal on küll traditsioon,
et kõigepealt lähema ämma juurde ja siis
minu ema juurde,“ kõneleb Mari ja on
veendunud, et emadepäeva peost tähtsam
on oma pere toetus.
RS

Kellele jooks, kellele sõit

Igatahes on Mari seisukohal, et igaühel
on õigus olla selline, nagu ta on ning on
paratamatus, et tema noorem tütar Triinu end jooksurajal või kaugushüppekasti
juures hästi ei tunne. Triinu armastab
hoopis põristada ATVga, mille peale Mari

Päevahoid Vägeva teel 30-2 ootab uues
kuues alates juunist uusi mudilasi.
Viimased kohad veel registreerimiseks!

WWW.PONNI.EU
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Rae valla plaanid spordipisiku aktiviseerimiseks
Elanike hulgas läbiviidud intervjuude käigus selgus, et üheks
oluliseks probleemiks on asjaolu,
et vallaelanikel puudub kergesti
leitav informatsioon sportimise ja
liikumisharrastuste võimalustest,
mida valla territooriumil pakutakse.
„Praeguse seisuga võib öelda, et igas
suuremas üksuses on olemas küll võimalused organiseeritud vormis sporti
harrastada, kuid spordiklubide tegevus on
kohati loid ja keskendunud ainult lastele,“
ütles vallavanem Veigo Gutmann. Klubid
ei saa muutuda tugevaks, kui ei ole aktiivseid liikmeid ja selgeid sihte. Klubidega liitutakse aga siis, kui klubil on
pakkuda seda, mida inimene ootab. Suur
osa spordiharrastajaist käib Tallinna
spordiklubides, sest koduklubi ei ole
konkurentsivõimeline või pole soovitud
ala seal üldse.
Vallavanem on seisukohal, et spordiklubide aktiivsemaks tegutsemiseks on
vaja rohkem spordihuvilisi ja aktuaalsemat informatsiooni spordiharrastamise
võimaluste kohta. Rae valla rahvaarvu
arvesse võttes ja Tervise Arengu Instituudi metoodikale toetudes peaks olema
spordiga tegelejaid Rae vallas ligi 8200,
kuid klubidesse registreerunuid on alla
tuhande – ja nagu eespool öeldud, on
neist enamik lapsed, kelle vanemad „ostavad treeneri tööd“.

Info spordirajatistest muutub
kättesaadavamaks

Tervisespordisõpru on klubisportlastest mitu korda rohkem, kuid absoluutselt
tõese arvuni pole vallavalitsusel võimalik
jõuda, sest omal initsiatiivil jooksjaid,
rattaga sõitjaid, kepikõndijaid või muu
liikumise harrastajaid keegi üle ei loe.
Just nende liikumisharrastusega tegelejate
vajaduste lahendamisele menetluses olev
spordi- ja liikumisharrastuse arengukava
ühes osas ka keskendub.
Omal käel tervisesporti teha soovivate elanike jaoks paraneb edaspidi informatsiooni kättesaadavus, sest aasta
teises pooles pannakse spordirajatiste ja
keskuste juurde üles liikumis- ja spordirajatiste kaardid, mis annavad ülevaate Rae
valla kohtadest, kus saab sporti harrastada. Spordirajatiste kaardiga saab edaspidi
tutvuda ka valla koduleheküljel.

Spordirajatisi tuleb juurde

„Juunis vallavolikogusse jõudev spordi- ja liikumisharrastuste arengukava on
koostatud põhimõttel, et Rae valla elanik
saab sportida kodu lähedal,“ resümeeris
Veigo Gutmann. Arengukava näeb
ette, et kõikides valla tõmbekeskustes
(Jüri, Vaida, Lagedi, Peetri) on staadion,
spordiplats, terviserajad ja mitmekülgsete
võimalustega spordisaal.
Samuti on arengukava järgi plaan ehitada aastatel 2011–2015 vähemalt 7 km
radasid pehmekattel ja 2018. aastaks on
pehmekattega liikumisradasid vähemalt
15 km.
Lisaks on valla arengukava ja teehoiukava üks eesmärke lahendada-planeerida
kergliiklusteede võrgustikku. Eesmärgiks
on seatud, et 2016. aastaks saame keskuste (Jüri, Assaku, Peetri, Lagedi ja Vaida) vahel liikuda jalgrattal või joostes või
kepikõndi harrastades.

Sport kui harjumus

Kuna spordipisik hakkab paremini
külge noores eas, peab vald oluliseks
pöörata enam tähelepanu koolispordile.
„Noores eas saab kujundada spordiharjumust ja ühe võimalusena näeme spordi-

Jüri 1. klassi poiss Erik Velemzon valmistus Jüri
gümnaasiumi staadionil jüripäeva jooksuks.

kooli ellu kutsumist, mis keskendub
peamiselt kergejõustiku arendamisele,“
lausus Veigo Gutmann. Seda enam, et
praegu on vallas kolm korralikku staadioni ja spordihoonet. „2012. aastal avame
Lagedil uue spordisaali ja -väljaku,“ lubas
vallavanem ja lisas, et spordikooli loomise
teemal peetakse tõsisemad arutelud, aga
ka vaidlused poolt- ja vastuargumentide
osas veel lähema aasta jooksul.
Kokkuvõttes on arengukavas üks
peamisi eesmärke korraldada spordi- ja
liikumiselu nii, et noorel inimesel on harjumus spordiga tegeleda. Harjumuse kujundamine eeldab, et lisaks sobiva keskkonna loomisele tuleb tõsta inimeste
teadlikkust tervislikest eluviisidest.
RS

Rae spordikeskuse teadaanne
Kõikidel mais ostetud 10 korra kaartidel on peal 12 treeningkorda.
Ootame ujuma ja jõusaali E–R 6.30–22 ja L–P 8–22
Ujula külastajate kasutuses on uus 25-meetrine nelja rajaga bassein, lastebassein ja mullivann
ning duširuumides olevad leili- ja aurusaunad.
Jõusaaliinventar täienes veebruaris veel kolme kardiomasinaga: Matrixi jooksurada, Matrixi
veloergomeeter, Matrixi Cross-Trainer.
Pilates. Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19
ning algajatele esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 20. Treeneriks Kristi Pedaru.
Vesiaeroobika. Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18. Treener
Maiu Herzmann.
Bodypump Les Mills. Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18
ning pühapäeviti kell 19. Treener Marek Sooäär.
Sportlikud sünnipäevad. Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida ujularadu ja erinevaid saale. Torti saab
süüa aeroobikasaalis või nõupidamisteruumis. Infot saab telefonil 622 4247 või e-posti teel
info@raespordikeskus.ee.
Tee oma sõbrale sportlik kingitus! Milleks joosta mööda poode, kulutades
palju väärtuslikku aega ja otsida seda „midagi“. Meie oleme teinud selle Teie jaoks palju lihtsamaks. Meilt saab osta 15 või 30 euro väärtuses kinkekaarte. See oleks nagu pakett „kolm
ühes“: 1) teete sõbrale kingituse, 2) aitate oma sõbral meeldivalt vaba aega sisustada ja
3) hoolitsete oma sõbra tervise eest. Sellist kingitust väärib iga sõber!
Reklaam. Kõigil tervist edendavatel ja sporti toetavatel ettevõtetel on võimalik Jüri
spordihoone ujula seintele osta reklaampinda, mille ruutmeeter maksab 12,78 eurot
kuus. Informatsiooni saab tel 622 42 47 või info@raespordikeskus.ee
Külasta ka meie kodulehte www.raespordikeskus.ee
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spordielu
Kuidas läks orienteerumine neljal rattal?
Peeter Böckler on korraldanud autoorienteerumise võistlust „Jüri karikas“
juba kaheksa aastat, kuid nii vähe osalejaid pole veel kunagi olnud. „Lootsime,
et tuleb 30 ekipaaži, kuid oli ainult üheksa,“ teatas ürituse korraldaja, kes usub, et
põhjuseks oli osavõtumaks 10 eurot, mida
varasematel aastatel olnud ei ole.
„Võistlusraja pikkus oli 80 km. Kogu
rajast oli ligi 1,5 km kruusateed, ülejäänu
oli asfalt. Rajal oli kaks ajakontrollpunkti
(AKP), üks salajane kontrollpunkt (SKP),
kaks liiklusnõuetest kinnipidamist kontrollivat punkti (sõidukiirus) ja 11 fotopunkti, kus tuli võistlejate käes olevate
piltide hulgast ära tunda see õige ning
kirjutada oma kontrollkaardile õigesse
kohta,“ meenutab Böckler.
„Jüri karika“ võistlussari algas 1978.
aastal sama nime all. 1990. aastal sari

katkes bensiinipõua tõttu. „Taastasime
selle võistlussarja Rae vallavalitsuse abil
kaheksa aastat tagasi, seega oli nüüd taastatud võistlussarja 8. võistlus ning ajalooliselt 20.,“ rääkis Peeter Böckler.

Üldvõidu ja ka rändkarika said teist aastat
järjest omale Ülo Timuska ja Andres Kikkas.
Foto: Peeter Böckler

Jüri õpilased jooksid kooli nimepäeva auks
Jüri gümnaasiumi spordijuht Urmas
Põldre teeb kokkuvõtte jüripäeva teatejooksust.
Pärast pikka talve ja lumehangede äsjast kadumist olid traditsioonilised nimepäeva teatejooksud Jüri gümnaasiumi
õpilaste seas oodatud. Imekaunis kevadpäev, mis andis silmad ette varasematele aastatele, tõi paljud vahetundide ajal
jooksma ja kaaslastele kaasa elama.
Kõige varem alustasid 5.–6. klasside
õpilased, kes nii nagu ka vanemad klassid
läbisid ligi kahekilomeetrise raja kaheksa
vahetuse peale, kellest pooled olid tüdrukud ja pooled poisid. Tulemuste arvestus
toimus ühiselt ning ülekaalukalt võidukas
oli seekord 6.c.

Peale seda jooksid 1.–2. ja 3.–4. klasside õpilased, kelle distants oli poole lühem
ning seda läbiti kümnekesi. Enne teatejooksude algust tegid Jüri gümnaasiumi
õppedirektorid ülevaate jüripäeva kommetest. Selle vanusegrupi hulgas olid võidukad 1.c, 2.c, 3.a ja 4.b. Mõlemad võistlused olid väga tasavägised ja põnevad.
Järgmiste vahetundide ajal jätkasid
jooksudega vanemad klassid. Kui 7.–8.
klasside seas toimus tihe rebimine 2. ja 3.
koha vahel, siis 9.–11. klassid tegid juba
distantsi jooksul pikad vahed sisse. Võitjad olid 8.h ja 11.r klass.

Kolgakülast
tõid jürikad
kaks esikohta
Jüri gümnaasiumi spordijuht Urmas
Põldre meenutab aprilli viimasel nädalal
toimunud traditsioonilisi Harjumaa koolinoorte murdmaa teatejooksu meistrivõistlusi Kolgakülas.
Kolgaküla rasketel radadel jooksid
poisid 5 x 1000-meetrisel distantsil ja
tüdrukud 5 x 500-meetrisel rajal. Osalejaid koole oli palju ning võistlejaid soosis
kaunis ja suviselt soe kevadilm.
Jüri gümnaasiumi 40-õpilaseline võistkond tõi koju kaks esikohta. Nii nagu aasta varemgi, olid võidukad gümnaasiumi
noormehed ja 6.–7. klasside poisid.
Päeva ootamatuim saavutus oli 6.–7.
klasside poistest Kristjan Luuri tulemus
– ta oli oma tiimis kõige kiirem. Teiseks
tegi suurt heameelt Kristen Sirak, kes
jooksis ainsana kogu päeva jooksul 1000
meetri aja alla 3 minuti.
Lisaks neile olid võidukates tiimides
veel põhikoolist Siim Kiskonen, Henri
Roos, Oliver Hünerson, Ermo Ehas ja
gümnaasiumist Mikk Kajasalu, Ervin
Sagor, Robert Rivik ja Kaspar Onkel.
Urmas Põldre,
spordijuht

Urmas Põldre,
spordijuht

Noorte mõttesportlaste paremik
16. aprillil Lagedi põhikoolis peetud
male lahtistel meistrivõistlustel oli parim
Andree Porila Jüri gümnaasiumist. II kohale maletas end Lagedi põhikooli õpilane Kristen Sekk ning III ja IV kohta jagasid sama kooli õpilased Roman Kasak ja
Kariina Grauberg.
Mõni aeg tagasi võtsid mõõtu ka kabeässad. 1.–3. klasside arvestuses tuli võitjaks Joel Uustal Olustverest. Vaida põhikooli õpilased Annete Keskküla ja Marit
Keskküla said II ja III koha. 4.–6. klasside
arvestuses tuli kabeässaks Margus Jaansoo Suure-Jaanist ning head tulemused
saavutasid II kohale jõudnud Tarmo Kasak ja III koha omanik Kariina Grauberg
Lagedilt.
Kõige vanema astme kabeäss on Uku
Pärn Jüri gümnaasiumist, II kohale tuli
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Kevin Haaboja Lagedi põhikoolist ning
III koha saavutas Andree Porila Jüri
gümnaasiumist. Kabeässa üritusel osales
85 noort.
„Loodame, et järgmisel aastal on huvilisi vähemalt sama palju, seniks soovime
kõigile mõttesportlastele head harjutamist,“ soovis maletreener Aivo Hommik.

Male lahtistel meistrivõistlustel osales
24 õpilast. Foto: Neil Savi

Kristen Sirak ankrumehena juba teist aastat
järjest võitu koju toomas.
Foto: Urmas Põldre

meelelahutus
“Royal Ball“ väärikatele härradele ja daamidele toimus Rae kultuurikeskuses 29. aprillil. Esinesid võistlustantsijad ja kooliteater “Vaba valik”. Vanade kommete kohaselt kestis ball 4 tundi ja ajakavast peeti väga
täpselt kinni. Koostöös Rae Kultuurikeskusega toimub järgmine ball juba novembrikuus.
Ballikülalised kogunevad ja tervitavad üksteist!

Avavalss kaaslasega.

Julgus kasvab!

Ettevalmistus daamide valikuks.

Kirglik tango.

Paarilisevahetusega seltskonnatants.

Proua
tantsuhoos.

Üllatusesinejad.
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kogukonnaelu

Telestaar haris memmesid ja taate

Maire Aunaste kohtumisel Jüri memmede
ja taatidega. Foto: Tiiu Võsu

Tiiu Võsu kirjutab muljetest
kohtumisel Maire Aunastega.
Lugejate ja memme-taadi klubi liikmete arvukus Jüri raamatukogu saalis 3.
aprillil kinnitab Maire Aunaste populaarsust ning näitab suurt huvi tema isiku ja
loomingu vastu. Kerkivad käed näitasid,

et tema kolm raamatut – „Iseennast kuulates” (1997), „Viis aastat peidus” (2005) ja
„Mitte ainult meestest” (2009) olid paljudel läbi loetud.
Vastamisel küsimustele uue raamatu
kohta jäi Aunaste kidakeelseks, põhjendades seda süvenemiseks vajaliku eraldatuse
ja aja puudumisega. Viimase ilmunud raamatu koos Maire Aunaste autogrammiga
said mitmed suveniiriks kaasa. Kohvilaua
taga istuvate kuulajate hulgas ei olnud
kedagi, kes poleks näinud Maire Aunaste
telesaateid „Reisile sinuga” ja „Mida teie
arvate” (vähemalt osa neist). Huvitav oli
Aunaste jutt viimasest lindistusest enne 3.
aprillil alanud kolmekuist puhkust. Saade
ise – „Kuidas eestlane pidu peab”, mille
üks osalistest on tuntud bravuuritar Anu
Saagim oma šampusepudeliga – ei olnud
selleks ajaks veel ekraanile jõudnudki.
Saime teada, et saadet teeb seitsmeliikmeline meeskond ja sedagi, et arvamusliidrite kutsumine saatesse ei ole lihtne
eelkõige meie inimestele iseloomuliku
tagasihoidlikkuse või isegi alalhoidlikku-

se tõttu. Endast ei taheta rääkida isegi siis,
kui oma tegevusele tuleks reklaam ainult
kasuks.
Rohkem kui telesaate planeerimine
nõuab aega, vaeva ja vahendeid hilisõhtuse raadiosaate ettevalmistamine. Selle
saate muusika on valitud Maire Aunaste
isikliku Ameerika plaadikogu hulgast,
mida ta pidevalt postisaadetiste kaudu
täiendab. Vääriliselt ei hinda seda tööd
tema juhtkond.
Huvitavad ja mõneti pikantsed olid
Aunaste vastused tema auto- ja skuutrijuhtimise oskuste ja kogemuste kohta.
Maire Aunaste isiku omapära iseloomustab fakt, et tal ei ole kaks aastat käekella,
sest üks varastati Tšeljabinski traktoritehases ja kaks järgmist jäid seisma, kuna
patarei läks läbi. Ees ootab ja on juba
kokku lepitud autovahetus, sest tema auto
kummid vajavad vahetust ja see on Aunaste jaoks liiga suur probleem. Usun, et
kõik kohaletulnud jäid üritusega rahule.
Tiiu Võsu

Alustame algusest
Marianne Rosenfeld kutsub
Rae valla MTÜsid koostööle, mis
meie kõigi elu edasi viib.
Rae vallas on registreeritud väga palju MTÜsid. Registri järgi on neid üle 250
(k.a KÜ), kuid puudub ühtne andmebaas,
omavaheline ühistegevus ning infovahetus ei toimi. Selle tühimiku püüab nüüd
täita MTÜ Alustame Algusest. Kirjutasime ühistegevuse alustamiseks projekti Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile
(KÜSK).
Projekti põhieesmärk on Rae valla MTÜde ümarlaua tekkimine ja selle
koostöö arendamine, et seeläbi suurendada inimeste kaasatust valla elu arendamisse ja kohalike otsuste tegemisse.
Alaeesmärkideks on koolitada kuni 20
Turvalisuse päeval nägid
lapsed palju põnevat.

MTÜ eestvedajat juhtima jätkusuutlikult
oma MTÜsid ja moodustada juhttuumik
ümarlaua eestvedamiseks.
Toimuvad erinevad koolitused, näiteks
läbirääkimistehnika ja -võtted, meeskonnatöö, raamatupidamine MTÜdele, koostöö arendamine KOVidega. Koolitajateks
on oma ala spetsialistid, kel on lisaks koolituskogemusele ka pikaajaline praktiline
kogemus.
Samuti alustatakse PDFina infolehe
väljaandmist, mille abil anda eelkõige erinevaid nõuandeid MTÜdele ja kajastada
meie valla kolmanda sektori tegevust.
Kutsume üles kõiki MTÜsid osalema
koostööprojektis. Aktiivne koolitustegevus algab septembris, üks-kaks õhtut
kuus. Kindlasti on aga üks kahepäevane
aktiivkoolitus väljaspool Rae valda. Pro-

Marianne Rosenfeld
MTÜ Alustame Algusest
juhatuse liige

Vau, milline tank!
Kui 19. aprillil toimus Rae spordikeskuse parklas turvalisuse päev, tegid tanki
nähes suured silmad paljud pisipõnnid ja
tüdrukud.
Rae valla lastele käisid kaitsetehnikat
tutvustamas Kaitseliit ja politsei. Viimasel
olid kaasas lõvi Leo ja päästekoerad. Lapsed said tutvuda ka vabatahtlikest koosneva reservpäästerühmaga, mille liikmed
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jekt kestab 12 kuud.
Palun ka neil endast teada anda, kes
küll ei soovi osaleda koolitustel ega ümarlaual, aga tahavad saada igakülgset infot
ning olla meie valla MTÜde infobaasis.
Kui tahame, et meil oleks siin hea elada ja
koostööd teha, siis peame selleks andma
ka oma panuse. Kirjutada saab aadressil
alustamealgusest@gmail.com. Täpsemat
infot võib minult küsida ka telefonitsi 502
9006.
Head kaasalöömist koduvalla tegemistes!

rääkisid ja näitasid, kuidas koertega käituda ja tutvustasid päästekoerte igapäevaseid tegemisi.
Üritust külastasid Jüri lasteaiad, Vaida
lasteaed ja Jüri gümnaasiumi algklassid.
Kokku sai turvalisusest teada umbes 500
last.
RS

kogukonnaelu

Sammud on kokku loetud

86-aastane tubli sammuja Liidia Bauman.
Foto: Kairi Kadastik

Mida aeg edasi, seda vähem inimene kõnnib. Järjest rohkem armastatakse
mugavust ja sõidetakse autoga. Õnneks
ei kehti see aga kõigi inimeste kohta ja
86-aastane Liidia Bauman kõnnib endiselt hea meelega.
Nii tuli ka Liidia 17. aprillil koos tütre
Ruthiga osalema suurele üle-eestilisele
liikumispäevale, kus koos nendega sammus veel 224 osalejat, neist 25 meest, 128
naist, 71 last ja lisaks veel kaks koera.
Kõik said valida kolme distantsi vahel
– 3, 5 ja 7 km. Nii meeste kui naiste lemmikuks osutus 7 km pikkune rada ja kui
kõigi osalejate läbitud distantsid kokku
liita, läbiti kamba peale 884 kilomeetrit.

See on juba üsna märkimisväärne number.
Distantsi läbinud said kingituseks liikumispäeviku koos Kalevi šokolaadimedaliga ning kostutuseks sooja teed koos
maitsva piruka ja tervisliku porgandiga.
Üritust jääb meenutama südamlik rinnamärk „Sinu sammud loevad“ ja teadmine, et sammude lugemise tegid võimalikuks toetajad Rae vallavalitsus, Rae valla
spordikeskus, Jüri gümnaasium, Mõisa
apteek, Oriflame, Figuurisõbrad, New
Balance (OÜ Morak), Kalev ja kirjastus
Menu.
Kairi Kadastik
Rae spordikeskus

Uuesalus valmis laste mänguväljak
Paar päeva kaevamist ja puurimist
ning valmis ta saigi. Kui lihavõtete aegu
lapsed oma esimesi liuge ja kiikumisi tegid, ei mõelnud neist keegi sellele, et kuidas kõik need redelid-kiiged-pingid-liivakast ja muud mänguvidinad Järveküla
lõunanurgas asuvasse Uuesallu tekkisid.
Laste mänguväljaku rajamine võeti
aga sihiks kohe, kui aasta tagasi loodud
Uuesalu Külaseltsi juhatus oma eesmärke külarahva omadega ühitama hakkas.
Õnneks oli mänguväljakute rajamine ka
Leader-programmi 2010. aasta II taotlusvooru prioriteet. Ja siis me projekti kirjutama hakkasimegi. Paar nädalat arvutil
kribimist ja valmis ta saigi.
Algul tundus, et nii lihtne see 9000
euro küsimine ongi. Siis aga õige tants
ja trall alles algas. Kõik need lisapaberid,
load ja kooskõlastused, fotod ja asendiplaanid; ikka trajektooril Uuesalu – Rae
vallavalitsus – Leader-programmi PõhjaHarju koostöökogu Raes. Suureks abiliseks oli Rae vallavalitsuse ehituse peaspetsialist Einar Ohov, kes meid nõustas
ja ilmselt nii mõnegi paberi liikumist-kinnitamist-allkirjastamist kiirendas.
Vahepeal tundus ometi, et kas taotletud rahasumma neid lõputuid projektiparandusi, jooksmist ja arupidamisi üles
kaalubki. Isegi pool tundi enne projekti
esitamise tähtaega 13. oktoobril tuli veel
kiiresti koju Uuesallu sõita, et lõplikud
parandused sisse viia ja siis tagasi Leaderi
büroosse kihutada. Aga jõudsime! Seda
suurem oli rõõm, kui taotlusele positiivne
vastus tuli. Kogu asjaajamine tundus siis
nii tühisena.
Kõik see toimetamine-siblimine ununes aga hoopis, kui 19. aprillil OÜ Vivocard Plusi mehed oma „pillid“ kokku

panid ja Uuesallu kerkinud mänguväljaku
tuulte kätte uhkeldama jätsid. Oli tunne,
et me oleks üheskoos kui väikese linnakese ehitamisega maha saanud. Eks laste
mänguväljak olegi meie laste mängulinn,
kus oma igapäevaseid mängimise töid tehakse. Ja ega siis ka meie – täiskasvanud
– saa neid „linnu” ilma töö ja vaevata rajada. Suur tänu eelkõige Leader-programmile, IBE-Estonia OÜ-le rahalise toetuse
ja OÜ Vivocard Plusile ehitamise eest.
Ehitamise ajal oli suureks abiliseks
ka IBE-Estonia OÜ haldusjuht Toomas
Metsaots. Kahju, et arusaamatud nõuded
ja liigne bürokraatia Uuesalu lapsed Rae
valla toetuseta jätsid. Aga ega see tõrvatilk
meie rõõmu ja rahulolu riku.
Toetada jõuab ka tulevikus.
Jaan Urvet
Projekti „Laste mänguväljaku
rajamine Järvekülla“ juht

Peetri küla

JAANITULI
toimub 23. juunil
kell 19.00
Peetri kooli kõrval
kelgumäel.
Saab mängida ja
lustida, süüa-juua,
tantsuks mängib
ansambel.
Lõke süüdatakse
kell 21.00
vaata ka www.peetri.ee
Lapsed
tunnevad uue
mänguväljaku
üle rõõmu.
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Miljoni kommi keskel

Peetri lasteaia lapsed käisid Kalevi kommivabrikus uurimas,
mida pannakse kommi sisse, et see nii hea on.

Ühes korralikus kommivabrikus on isegi miljoneid komme,
selles veendusid Lustipõnnide
lapsed.
Teadagi on ju kommid laste lemmikud

ja mis saaks veel rohkem rõõmu pakkuda, kui käik kommivabrikusse „kommide
majja”. Ühel kevadiselt soojal päikselisel
märtsipäeval sõitsid Peetri lasteaia Lustipõnnide rühma lapsed koos oma õpetajatega Kalevi kommivabrikusse.

Töötada kommivabrikus – küllap on
see paljude pisikeste ja suurte laste unistus. Mõtleks ometi – päev läbi kommide
keskel, saaks neist isu täis süüa ja keegi ei
keelaks.
Kommivabrikus riietati meid vahvatesse mütsidesse, sussidesse, kitlitesse
ning siis võis ekskursioon alata.
Saime näha muuseuminurka, kus
olid väljas vanad pakendid, kommikarbid ja topsid, saime ka teada, millistesse
maadesse meie komme transporditakse.
Onu Otto seletas meile ka kakaoubade
teekonda ja nende kasutamist maiustustes. Saime palju uusi ja vahvaid teadmisi
kommide valmistamise kohta ning nägime kommide valmimist ja pakendamist
ka ise pealt.
Õpetajad said juba magusast kommilõhnast kõhud täis, lapsed aga suurest
kausitäiest kommidest.
Suur tänu onu Ottole, kes majas toreda
ekskursiooni tegi ja meile vabriku tegemistest jutustas.
Peetri lasteaia Lustipõnnide rühma õpetajad

Lagedi koolijütsid jutustavad
Emakeeleõpetaja Mariina Paesalu valis Lagedi koolilaste omaloomingu hulgast välja mõned huvitavamad kirjatükid,
mis avavad laste fantaasiamaailma.
Kuldkollane tibu
Elas kord kana, kes munes kolm muna.
Kahest esimesest munast tulid välja kaks
kõige tavalisemat tibu, kolmandast aga
kuldkollast värvi tibu. Kõik imetlesin
teda, ainult tema vennad olid kadedad.
Nad halvustasid teda ja tegid talle haiget.
Ühel päeval sai väikesel kuldsel tibul
vendadest villand. Ta pani oma asjad kokku ja seadis sammud ei tea kuhu. Vennad
aga vaatasid teda, narrisid ja naersid. Tibuke, kelle nimi oli muuseas Kaspar, ei
tahtnud oma koju jääda. Ta läks laia maailma.
Polnud palju aega möödunud, kui ta
leidis teise väikese tibu. Ka tolle meel oli
kurb. Tema nimi oli Marianne ja ka tema
oli kuldset värvi. Kaspar armus Mariannesse esimesest silmapilgust ja kukkus
potsti maha.
Kui ta ärkas, nägi ta Mariannet, kes
tegi talle kompressi. Tibu tõusis püsti ja
küsis: „Kas sa tahad mu naiseks saada?“
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„Jah,“ vastas väike Marianne. Siis peeti
suured pulmad ja need kestsid kuus kuud.
Marianne ja Kaspar said väga õnnelikuks
ja kui nad veel surnud pole, elavad praegugi.
Anni Petron
Lagedi põhikool
2. klass

tina tuhka.
Prints läks edasi, kuni jõudis hiidkihvadeni. Siis avas ta kähku koti. Sealt tuli
välja toss, millesse kihvad kadusid, ja kui
toss haihtus, oli nende asemel kuldvile.
Kui prints selle kuningale andis, sai ta
kohe printsessi endale naiseks ja nad elasid õnnelikult elu lõpuni.
Uku Tonsiver
Lagedi põhikool
2. klass

Hiidkihvad
Elas kord kuningas, kel oli kuldvile.
Kui ta midagi soovis, tuli tal vaid öelda
selle nimetus ja kohe ilmus soovitud asi
ta ette.
Ühel päeval, kui kuningas metsas jalutamas oli, kadus tal vile ära. Kuningas
laskis välja kuulutada, et kes selle vile
leiab ning talle toob, saab ta tütre endale
naiseks.
Paljud proovisid õnne, kuid tagasi ei
tulnud. Kui lõpuks üks noor prints metsa
poole hakkas minema, kohtas ta teel eite,
kes päris, kuhu prints läheb. Prints vastas,
et metsa kuldvilet tooma. Selle peale ütles
eit, et ta näeb teel hiidkihvasid, ja andis
printsile tolmu täis koti. „Sa tee kott lahti,
kui kihvasid näed,“ ütles ta ja kadus nagu

***
Kehaline kasvatus
tunniplaani päiksekiir.
Kui eesmärk sul on rasvatus,
siis hinne selles sul on viis.
Jalgpall, korvpall, kukerpall,
mis neil kõigil ühist?
Kalpsad nii et tants ja trall,
ajus tekib lühis.
Mihkel Johannes Kütt
Lagedi põhikool
8. klass

hariduselu

Kuidas elatakse Pikavere mõisakoolis?
Maiu Plumer kirjutab, et Kose kihelkonnas asuvas Pikavere mõisahoones on
koolitarkust jagatud juba peaaegu sada
aastat ning uue sisu saanud vana hoone
pakub turvalist õpikeskkonda.
Pikavere lasteaed-algkool asub Raasiku, Rae ja Kose valla piiril Kose kihelkonnas. Aasta tagasi avati Pikaveres esimene
lasteaiarühm, praeguseks on soovijaid
nii palju, et aasta pärast on juba veel üht
rühma juurde vaja. Pikavere koolis õpivad
lapsed 1.–6. klassini, lasteaia liitrühmas
on noorimad kaheaastased lapsed.
Kas Pikavere väike mõisakool saab
pakkuda sama head haridust kui suured põhikoolid? Hea haridus saab alguse heast õpetajast, kes õpilastes õpihuvi
äratab ja õppeprotsessi suunab. Pikavere
koolis töötavad head õpetajad, kes on osanud õpilastes maailma vastu huvi äratada
ning iga õpilase andeid ja võimeid arendada. Tänu väikestele klassidele on õpetajal võimalus iga lapsega individuaalselt
tegeleda ning hea õpikeskkond luua.
Praegu on ühes klassis puutetundlik
tahvel ja õpilaste kasutuses kaks arvutit.
Eelolevast sügisest saavad ka teistes
klassiruumides olema õpilaste kasutuses
arvutid, et vajadusel tunni ajal vajalikku
infot leida, e-teste või e-töövihiku ülesandeid täita.
Meie õpilased osalevad mitmesugustes ainealastes ja üldharivates projektides

Pikavere mõisakool.

ja võistlustel. Osalesime rahvusvahelisel
matemaatikavõistlusel, Känguru võistlusel ja mitmesugustel ainepäevadel. 4.
klasside veebipõhises karjäärimängus saime Harjumaal 2. koha. 2. ja 3. klass osalevad loodushariduslikus projektis „Tere,
kevad”.
Huviharidus ja huvitegevus on kooli palge kujundajad. Koolis tegutsevad
muusikaringid, näitering, mänguring,
käsitöö- ja puutööringid, matkaring, robootikaring ja džuudoring. Pärast koolitunde osalevad kõik lapsed mänguringis
kuni kella 14ni, teiste huviringide tegevus
kestab iga päev kella 15.30ni.
Pärast klassitunde ringidesse jäävad
õpilased on saanud seni tasuta lõunaei-

net. Kevadkontserdil ja perepäeval mais
saab näha ja kuulda näitemängu- ja muusikaprogrammi ning suurt kunsti- ja käsitöönäitust.
Lähemas tulevikus on kavas lapsevanemate abiga ehitada parki õuesõppe paviljon, rajada seiklus- ja tervisespordirada
jne. Pikavere kool on väärika ajalooga
arenev ja uuenev kaasaegne haridusasutus. Pikavere kooli uksed on valla ka Rae
valla lastele, kellele meeldib väikese mõisakooli sõbralik õhkkond.
Pikavere lasteaia-algkooli direktor
Maiu Plumer
www.pikavere.edu.ee

Järvekülas töötab pisikeste põnnide päevahoid

Väikeste põnnide emmed (vasakult) Terje Simonov ja Relika Vodja asutasid
Pisipõnnila, sest nii on parem ja turvalisem ka nende oma lastel.

Relika Vodja ja Terje Simonov
kirjutavad, kuidas sündis töötavate emade jaoks Pisipõnnila.

Oleme kaks üleaedset naabrinaist. Päevahoiu idee sündis meil peaaegu korraga.
Ühel meist sai laps sõimeealiseks ja emme
pidi pere majandusliku seisu pärast tööle

minema. Teine meist kaotas aga koondamise tõttu töö.
Otsustasime, et paneme pead kokku ja
teeme asja ära. Lapsega Peetri mänguplatsidel käies ja teiste emmedega rääkides
tuli välja, et sarnane probleem on ka teistel. Sõimekohtasid Rae valla lastele lihtsalt ei jätku. Päevahoiu avasime jaanuaris
2010. Otsustasime, et avame nüüd veel
teisegi hoiu Peetri küla südames.
Meie hind võib tunduda küll kõrge,
kuid kasutades rendipindasid ja kvaliteetset tööjõudu, on see möödapääsmatu.
Hea uudis on kindlasti see, et vanematel
on võimalik taotleda Rae valla mudilastoetust, mis teeb olukorra natukene lihtsamaks. Meie salajane unistus on tuua
rohkem elu siia Peetrisse. Siin on nii palju
lapsi ja noori, aga tegevust lastele ning
üritusi peaaegu ei ole.
Relika Vodja ja Terje Simonov
Pisipõnnila omanikud
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Saage tuttavaks: sihikindel noor muusik
Millise ajastu
muusikat sulle endale meeldib kuulata?
Rohkem 70. ja
80. aastate muusikat. See uuem
muusika
mulle
nii ei meeldi, võib
kuulata, aga sisu
poolest
meeldib
vanem
muusika
rohkem. Selle ajastu muusika kõla on
hoopis teistsugune.
Kui palju sul
kodus on muusikaplaate?
Palju, aga ma
ei kuula neid üldse. Ma teadlikult
ei kogu, need ise
kogunevad. Arvutis pole ühtegi allatõmmatud lugu.
Ma ei kuula tegelikult üldse muusikat. Ainult kui
autos olen, marsas,
koolis raadiost tulevat muusikat, aga
plaate ma niisama
ei kuula.

Jüri gümnaasiumi 11. klassi poiss Brey
Velberk teeb bändi nimega Breymes ja
võtab vaikselt hoogu läbimurdeks rahvusvahelisel areenil. Noormees teab, kui
oluline on endasse uskuda.
Tänavuse Rae valla laste lauluvõistluse
vanim osaleja Brey ei ole suur jutumees,
aga tegutseda talle meeldib ja eriti veel
siis, kui pääseb basskitarri sõrmitsema.
Nii mõnedki Breyd tundvad inimesed
peavad noormeest sedavõrd tegusaks, et
ennustavad talle suurt tulevikku. Milline
on tuuritava staari elu, seda proovis noormees oma bändikaaslastega möödunud
aasta suvel, kui koostöös Rae vallavalitsuse ja sponsoritega sõideti mööda Eestit ja
esitati klassikalist rokki.
Kes on sinu muusikalised eeskujud?
Ausalt öeldes ei ütleks mitte ühtegi.
Pole eeskuju. Eestis ei ole. Laias maailmas
AC/DC näiteks on üks, Queen, biitlid ka.
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Mida pead oma
suurimaks õnnestumiseks?
Polegi
midagi. Ma ei ole veel kuskile jõudnud. Kuid
see õnnestus, et Eesti Meestelaulu Seltsi
korraldatud poistelaulu võistlusel sain II
koha. Selle tulemuse sain omakirjutatud
muusikaga ja võistlesin teiste kuulsate heliloojate loominguga. See on suurem tunnustus kui see, kui võidaksin lauluvõistluse teise helilooja looga.
Millest sinu kirjutatud lugu rääkis?
Laulu nimi on „Saatana naer“. Ma arvan, et tegin selle loo võistluse jaoks, et
ma saan oma häält näidata igast küljest.
See oli kahekõneline. Selles loos olin nagu
mina, kes ma tahan minna ära siit maailmast, ja siis oli saatan ja ühes kohas laulsid inglid. Kolme rolli tegin kokku. Selline
värvikas lugu. Loo sõnum oli selline, et sa
tahad surra, vabatahtlikult siit maailmast
ära minna, aga saatan ei taha vastu võtta
ja siis… Ah, see on keeruline. Sõnad kirjutas mu kooliõde, vilistlane Laivi Tahk.

Palju sa ise oled lugusid kirjutanud?
Kaks on valmis ja kaks on poolikud.
Kirjutame bändikaaslase Sander Trammiga kahekesi. Mõned olen ise kirjutanud.
Mis arvad, mis teeb ühe muusiku teistest muusikutest paremaks?
Omapära. Mis ta näiteks oma häälega
igas loos teeb, seda, mida teised ei tee.
Mõni kiljub, või ma ei tea. Eesti artistidega on küll nii, et igaühel on oma nägu ja
stiil.
Kuidas sa ise enda tulevikku näed?
Plaanin minna muusikaakadeemiasse,
kui sisse saan. Lähen sinna klassikalist
laulmist ehk siis ooperit õppima ja tahan
saada muusikaõpetaja paberid. Võin lauluõpetajaks hakata, kuid Euroopasse tahaks ka saada.
Räägi oma bändist ka natuke.
Mina olen bassist ja laulja, Sander
Tramm on kitarrist, siis on teine kitarrist
Kauri Jakobson, trummar Mario Hallik.
Kõik ühe kooli poisid.
Kas sa tead, mida tunnevad inimesed
siis, kui nad vilistatakse lavalt minema?
Mis põhjusel? Oleneb inimesest, kui
tugev ta on isiksusena. Mind küll ei huvita, kui mind lavalt minema vilistatakse.
Ajan ikka oma joont edasi ja saavutan,
mida tahan. See ongi artisti juures oluline,
et ta oleks julge.
RS

kultuurielu
RAE VALLA LASTE
LAULUVÕISTLUS 2011 VÕITJAD
Koht

Nimi

Kool/lasteaed

Lauluõpetaja

3–4-aastased tüdrukud
1

Elenora Hiiemäe*

Peetri LA

Kadri Selke

2

Heidi Kuld*

LA Tõruke

Taimi Soomaa

3

Karoliina Kuppart

Peetri LA

Kadri Selke

Rae valla lauluja tantsupidu
„Jüri klunker“

3–4-aastased poisid
1

LA Tõruke

Hugo Tammepõld

Taimi Soomaa

2
3
5–6-aastased tüdrukud
1

Stella-Maria Raudam*

LA Tõruke

Taimi Soomaa

2

Kätlin Pernau

Vaida LA Pillerpall

Siiri Villido

3

Kadriann Kummer

Peetri LA

Kadri Selke

1

Artur Leppik*

Õie LA

Kadi Sooväli

2

Kaur Kajar Kalmer

LA Tõruke

Taimi Soomaa

5–6-aastased poisid

3
7–9-aastased tüdrukud
1

Mariliis Kalinina*

Jüri gümnaasium

Taimi Soomaa

2

Mariann Kalinina

Jüri gümnaasium

Taimi Soomaa

3

Berit Hallik

Jüri gümnaasium

Külli Ovir

7–9-aastased poisid
1

Markus Mõttus*

Jüri gümnaasium

Rutt Ridbeck

2

Mikk Lainevool

LA Tõruke

Taimi Soomaa

3

Marcel Malsroos-Väli

Jüri gümnaasium

Rutt Ridbeck

1

Kristi Kajasalu*

Rae huvialakool

Külli Ovir

2

Andra-Riin Abel*

Jüri gümnaasium

Inga Leesment

3

Korneelia Tsaplõgin

Peetri põhikool

Riina Riistop

10–12-aastased tüdrukud

10–12-aastased poisid
1

Gert Oolmann

Lagedi põhikool

Silja Tammeleht

2

Renee Kaljuvee

Jüri gümnaasium

Rutt Ridbeck

3

Doris Jürgens
Rae kultuurikeskuse projektijuht
27. MAIL JÜRIS LEHMJA TAMMIKUS kell 19.00

13–15-aastased tüdrukud
1

Annaliisa Heinsalu*

Jüri gümnaasium

Hairi Laurand

2

Liisi Siil*

Tallinna 21. kool

Liivi Kütt

3

Mailiis Vosman

Rae huvialakool

Külli Ovir

1

Roman Kasak

13–15-aastased poisid
Lagedi põhikool

Lauldud ja tantsitud on Jüris ammustest aegadest,
kuid ühiselt alates 1993. aastast klunkeril.
Kuni 1993. aastani oli Taaramäe lasteaed korraldanud kiigepidusid. Sellest tuli mõte korraldada lastele
folkloorsete tantsude, laulumängude ja laulude õpetamisega ka pidu, mis sai teoks 1993. aasta mais Jüri
gümnaasiumi staadionil nn murumängude nime all.
Murumängud said 1995. aastal nimetatud „Jüri klunkeriks“, kuna tuli välja, et siinkandis, täpsemalt Limu
külas, olla vanasti noorte tantsu ja lauluga pidutsemist
nimetatud klunkeriks.
1999. aastal kolis klunker koolimaja õuelt Lehmja tammikusse, kus mai lõpus lauldakse ja tantsitakse
tänaseni. Lastele mõeldud folkloorsest peost on välja
kasvanud ülevallaline suur laulu- ja tantsupidu, kus
esinevad koos lauljad ja tantsijad lasteaialastest kuni
memmedeni.
Lisaks oma valla tantsijatele ja lauljatele on aastate jooksul osalenud paljud külalisesinejaid. Viimastel
aastatel oleme püüdnud teha temaatilisi etendusi, et
publikul ja tegijatel endil oleks põnevam ja huvitavam. Tänavu on teemaks „Käi ümber küla ringi“ ning
kontsertkava seob tervikuks torupill. Kohtumiseni 27.
mai õhtupoolikul Lehmja tammikus.

Jüri klunker
RAE VALLA LAULU- JA TANTSUPIDU
„Käi ümber küla ringi“

Silja Tammeleht

2
3
16–18-aastased tüdrukud
1

Catriona Taruste*

Jüri gümnaasium

Hairi Laurand

2

Getter Meresmaa

J. Westholmi gümnaasium

Riina Riistop

3

Aalo Banko

Laagna gümnaasium

Külli Ovir

16–18-aastased poisid
1

Brey Velberk*

Jüri gümnaasium

2
3

Rutt Ridbeck

Esinevad Rae valla lauljad, tantsijad
ja külalised
Info telefonil 605 6759

* Võistlevad "Harjumaa laululaps 2011" konkursil
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nõuanne

Veterinaarid annavad nõu, kuidas vältida
lemmiklooma jooksuaega
mi valvamist selline käitumine ei paranda.
• 4–5-kuune isane kutsikas ei ole veel
suguküps. Iga koer areneb erinevalt ning
tihti on selles vanuses koer võimeline paaritama emast.
Isaste koerte mure lahendamiseks on
mitu võimalust.

Tihti võetakse isane koer
kaalutlusega, et siis ei ole muret
jooksuaegadega ja soovimatute
kutsikatega.
Tegelik elu näitab, et isane koer on
valmis kodunt lahkuma kohe, kui silmapiirile ilmub indlev emane. Emase koera
pärast peetakse maha tõsiseid kaklusi,
tulemuseks silmast või kõrvalestast ilmajäämine, mädapaised vanadest hammustushaavadest, laialdased puremishaavad
ning halvimal juhul võib kaklus lõppeda
koera surmaga. Majade ees indleva emase
väljumist ootavad isased koerad on inimestele küllaltki ohtlikud, heal juhul pääseb käpajälgedega heledal mantlil, halvemal juhul võib tugevalt pureda saada.
Hulkumas käimine võib muutuda
kombeks ning oma rännakutel satuvad
koerad tihti liiklusõnnetustesse või lähevad kaduma.
Igal juhul jäävad omaniku kanda nii
arved saadud traumade lappimise eest kui
ümbruskonna inimeste pahameel hulkuva koera pärast.
Liikvel on palju müüte isaste koerte
kohta, mis tihti ei vasta tõele:
• Poeg ei paarita oma ema või isa ei
paarita tütart. Sigimisikka jõudes on koerad valmis paarituma iga indleva emasega
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hoolimata nende sugulusest.
• Pärast kastreerimist muutub loom
kurjaks. Pigem muutuvad loomad pärast
operatsiooni leebemaks ning väheneb agressiivsus teiste koerte vastu. Üldiselt operatsioon ei muuda looma iseloomu. Need
käitumisvead, mis olid enne, ei muutu
operatsioonijärgselt.
• Pärast kastreerimist läheb loom paksuks ja laisaks. Vastab osaliselt tõele, sest
energiavajadus väheneb, kuid isu pigem
kasvab ning sama toidukoguse andmisel
muutub loom tüsedaks. Omaniku ülesandeks on valida oma loomale sobiv toit ja
kogus.
• Esmakordselt paaritanud isane koer
muutub rahulikumaks. Tegelikult hakkab
korra paarituses osalenud koer aktiivselt
otsima uusi indlevaid emaseid koeri. Samuti võidakse proovile panna peremehe
karjajuhi staatus.
• Isane koer paaritab patju, mänguasju,
inimese jalgu, sest ta tahab emast paaritada. Selline käitumine on häiriv ja piinlikkust tekitav. Tegemist on hüperseksuaalse
koeraga, kes näitab sellisel moel oma dominantsust. Kui lasta sellisel koeral emast
paaritada, ei muuda see koera käitumist,
vaid pigem süvendab.
• Isane koer peab saama pulmas käia,
sest siis on ta „isasem“ ja valvab paremini
oma territooriumi. Kahjuks muutub üle
aia hüppamine rumalaks kombeks, mida
ei lahenda ka kastreerimine. Territooriu-

Esimene ja enim levinud variant on
välja kannatada isase koera käitumine
emaste koerte jooksuaegadel.
Teine võimalus on keemiline kastreerimine, kus koera naha alla paigaldatakse
hormoonimplantaat. Toime algab kahekolme nädala jooksul pärast paigaldamist
ja kestab kuus kuud. Implantaadi toimel
kaob koeral täielikult sugutung. Keemiline kastreerimine on koerale ohutu. Selle
meetodi puuduseks on lühiajaline toime
ja kõrge hind. See meetod on sobiv ajutise
lahendusena näiteks aretusisastele.
Kolmas võimalus on koera kastreerimine. Kastreerimise korral eemaldatakse
koera munandid. Seemneväätide läbilõikamist munandeid eemaldamata ei tehta.
Kastreerimine toimub anesteesias. Operatsioonile peab koer tulema söömata.
Koera kastreerimine võtab aega 30–40
minutit ja operatsioonist toibumiseks
kulub keskmiselt kolm-neli tundi. Koerte
haavale pannakse nahasisene õmblus ja
niite eemaldada ei ole vaja. Pärast kastreerimist taanduvad munandikotid ajapikku
ise.
Pärast operatsiooni antakse loomale
valuvaigistit ja antibiootikumi ning haava kaitsmiseks võiks koer kanda kraed.
Kliinikust koju lubatakse operatsioonist
toibunud loom.
Kastreerimise tagajärjena omastab
koer paremini toitu ning võib muutuda
ülekaaluliseks. Kehakaalu suurenemist
saab vältida normeeritud toitmisega.
Kaalu suurenemist tuleb kindlasti vältida,
kuna sellega kaasneb oht suhkruhaiguse,
südamehaiguste ja artriidi tekkeks.
Vanematel isastel koertel esineb väga
sageli eesnäärme healoomulist suurenemist, milles võivad halvimal juhul tekkida
suured mädakolded. Kastreerimisega välditakse igasuguseid eesnäärmeprobleeme, v.a kasvajaid.
Loomaarstid Helena Trus ja
Inge Mängel
Jüri loomakliinik

reklaam
ÕPIME ISEENDALE!
Audentese Erakool on kool aktiivsele ja
teadmistehimulisele noorele, kes väärtustab
personaalset lähenemist, õpilase ja õpetaja
koostööd, põnevaid õppesuundi ning
sõbralikku ja turvalist keskkonda.

Dokumenditõlked

Vastuvõtt 10. klassi on alanud!

Era- ja äridokumentide apostillimine ja tõlkimine
notari, tõlkebüroo või vandetõlgi kinnitusega.

Gümnaasiumis saavad õpilased valida
kahe õppesuuna vahel:

• MEEDIA– ja HUMANITAARSUUND
• LOODUS– ja REAALSUUND

Kiire tõlkeabi kõikide elusündmuste puhul.
Ootamatuste korral saate oma dokumentide
kinnitatud tõlked kätte ootetööna.

keelekoda@keelekoda.ee
Tõlkebüroo Keelekoda
Süda 11-12, Tallinn 10118
tel 667 9955
Kõik tõlketeenused – eesti, läti, leedu,
soome, rootsi, norra, taani, hollandi, islandi,
inglise, saksa, prantsuse, itaalia, hispaania,
poola, ungari, ukraina, vene jt keeled

Sisseastumistestide tegemiseks on vajalik eelnev registreerimine
meili teel: erakool@audentes.ee
või telefonil: 699 6591. Vaata ka www.audentes.ee/erakool/

*
*
*
*

KINNISVARA

ost
müük
vahetus
rent

Hõbesõlg OÜ
www.hobesolg.ee
info@hobesolg.ee
tel. 55 655 001
tel. 55 655 009

IGALE KODULE
OMA LIPP!
Paigaldame
kvaliteetseid lipumaste,
iga eesti kodu ehteks.

Ilusalong Muskuslill
peab sünnipäeva!
23.05. – 04.06.2011.# Üldehitus
# Siseviimistlus
• Juuste värvimine (-60 ml) + lõikus 29
eurot
• Ripsmepikenduste paigaldus 29 eurot
# Välistrasside ehitus
• Kulmude värvimine + kitkumine 5 eurot
Salong avatud:
# Elektritööd
• Maniküür Gelish püsilakiga 10 eurot
E–R
10–20,
L 10–17
# Projekteerimine
• Kõrvarõngaaukude tegemine 10 eurot
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
UUDIS! Previa pH-hooldusravi mais
Asume Jüris Konsumi
koos juuksuriteenusega tasuta.
keskuses

"3765*,"6("#*

"CJBSWVUJKVIUJNJTFàMFWÜUNJTFUFFM
"SWVUJLBVHBCJPOLJJSFKBNVHBW
.VSFMBIFOEBUBLTFLPIBMFTÜJUNBUB
)JOEPOTPPEOF WBJE ûNJOVU
"SWFMEBNFBSWFHB
LVJBCJFJTBB FJTBBLBBSWFU

1SPPWJKÊSHJ TFFPOWÊHBNVHBW
XXXJUBCJFFLBVHBCJ

tel. 55 655 001
55 655 009
www.hobesolg.ee
info@hobesolg.ee

www.keelekoda.ee

,BVHBCJUFMFGPO



MÄNGU-JA SÜNNIPÄEVATUBA
HUVIRINGID
Lisainfo 5063366
Veetorni 2/Aruküla tee 20-3a, Jüri alevik
www.manguklubi.ee
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NUHJA TALL KUTSUB:

WWW.HANSALEX.EE

Laste ja noorte suvelaagrid Nuhja Tallis!

Laager kestab esmaspäevast reedeni.
Hind 130 eurot – ratsutamine 1x päevas
Hind 170 eurot – ratsutamine 2x päevas.
*Võimalik tulla ka päevastesse laagritesse (ilma ööbimiseta)!
1 päeva hind 25/33 eurot (ratsutamine 1x/2x päevas)

s Ekskavaator-koppade
renditeenus

Veel on vabu kohti 18-22 juulil toimuvas laagris!!!

s Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd

Mais alustab uus algtaseme ratsakursus lastele ja noortele.
Ka kõikidele teistele ratsutamishuvilistele on talliuksed avatud.
Info ja reg. tel. 5073401 Liina Hõlpus; nuhjatall@hot.ee
www.nuhjatall.ee | Asume Lagedil, Kopli külas.

s Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus
s Talvine lumetõrje ja
vajadusel lume äravedu
Teenuste täpsem loetelu meie
kodulehel www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
tel. 5384 5999,
peeter@hansalex.ee

Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald
Tel: 607 58 85, mob: 513 17 14
Oleme avatud: E–R 10.00–20.00, L 10.00–16.00

RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Peetri küla
Rae vald 75312,
HARJUMAA

Kassi kastreerijale/steriliseerijale kinkepakk!
Uued koeratoidud tutvumishinnaga.

AKENDE PESEMINE!

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondijärgne
puhastus, põrandate vahatamine, vaipade masinpesemine, muru
riisumine ja niitmine, piirdeaedade remont ja korrastus jne…
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

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
Aaviku tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee
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Rae valla
elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

Graniitkindel teerajaja

LAADUR-UPITAJA TEENUS
2011. AASTA MASIN
KOGEMUSTEGA JUHT
GRANIIDIST SILLUTISKIVIDE
MAALETOOJA
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
Tel +372 58 118 322

E-post: tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

www.tuurmaa.ee

reklaam

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

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

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

Loo Autokeskus OÜ
asub uuel aadressil
Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa.
E-R 9.00-18.00

Tere tulemast!

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett

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

Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

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

Loo Autokeskus OÜ

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

Mullad, seemned, väetised

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

•
•
•
•
•

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee
www.termo.ee
Rae Sõnumid · mai 2011

Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

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

VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!
Vaata: www.vedu24.ee

reklaam

OSTAME VANAMETALLI

MÕISA APTEEK
E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00
Tel 646 6112
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!

Vana-Na
rva mnt.

Saha-Loo tee

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

Peterburi tee 105,
Iru korstna kõrval,
juurdepääs Saha-Loo teelt
Avatud E–R 7.30 – 16.00, L 8.00 – 15.00
Metallieksport OÜ

METALLIEKSPORT

Iru korsten

tee
rburi
Pete

www.metallieksport.ee
tel 609 6117, 5306 9000

ahjud • pliidid
kaminad • soemüürid
ahjutarbed

tel 5648 4951
ahjumeister@ahjumeister.ee
mai 2011 · Rae Sõnumid
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VESI JA
ON
KANALISATSIO

eppel
l
u
k
k
Ko
U
MAKS
JÄREL lus!
võima

MEILT SAATE TELLIDA:
Majasiseseid torutöid
Veemõõdusõlmede korrastamist

Torustike survepesu
Torustike kaamerauuringuid

Vee- ja kanaliühenduse ehitust
liitumispunktist kuni majani

Omanikujärelevalvet

MIKS VALIDA VEEMEES?
Ehitusele on tagatud kindel garantii (2 aastat)
Tasumine arve alusel peale tööde lõpetamist
Pikaajaline kogemus ja professionaalsus
Meie töö on kiire ja kvaliteetne

Veemehega saab ühendust võtta
telefonil 62 62 620.
Hinnapäringuid saab edastada e-postiga
veemees@watercom.eu
või koduleheküljel www.watercom.eu

Teie piirkonna maakler!

Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Maardu üksus
(Vana-Narva mnt 17, Maardu)
ootab oma meeskonnaga liituma

valvurit
kelle põhiülesandeks on järelevalvetoimingute
õigeaegne ja nõuetekohane teostamine
Kandidaatidelt eeldame:
• väga head eesti keele oskust
(C1-taseme tunnistuse olemasolu)
• Eesti Vabariigi kodakondsust
• keskharidust
• kõrget moraalitunnetust ja laitmatut
minevikku
• pingetaluvust, head suhtlemisoskust ja
arvutioskust
• valmisolekut vastutusrikkaks tööks
Kasuks tuleb:
• sisekaitseline haridus
• töökogemus vanglasüsteemis
Omalt poolt pakume:
• töötasu alates 607,17 eurost
• huvitavat tööd
• arenemis- ja koolitusvõimalusi
CV ja kandideerimisavaldus saata Tallinna
Vangla üldosakonnale aadressil Magasini 35,
Tallinn 10138 märgusõnaga „Personal“ või
üldosakonna peaspetsialisti e-posti aadressile
krista.klooren@just.ee
Lisainfo Tallinna Vangla üldosakonna
peaspetsialisti telefonil 612 7521
(Krista Klooren)
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Hilding Anders Baltic kuulub Hilding Anders Gruppi (www.hildinganders.se), mis
tegutseb 28 riigis ja on suurim vedruvoodite tootja. AS Hilding Baltic toodab
madratseid ja madratsikatteid. Ettevõte
tegutseb alates 1997. aastast ning hetkel
töötab meil üle 200 inimese. Baltikumi
turule toodame brändi Sleepwell
(www.sleepwellbed.com).
Seoses tootmismahtude kasvuga vajame
tähtajalise töölepinguga

Evelin Mihkelson
50 40 480
66 84 700
OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

õmblejaid
Õmbleja tööülesandeks on madratsikatete õmblemine (kant, keeder, overlock).
Kandideerijatelt eeldame eelnevat
õmblustöö kogemust, eesti ja vene keele
oskust ning kohusetundlikku töösse
suhtumist.
• Töö toimub kahes vahetuses
esmaspäevast reedeni
(7.00-15.30 ja 15.30-24.00),
vahetused roteeruvad nädala kaupa.
• Väljaõpe kohapeal
• Ettvõtte transport tööle ja tagasi
Kontakt: tel 624 8055
personaliosakond
Töö asukoht: Loomäe tee 10, Rae vald,
Harjumaa

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

reklaam

HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

MÜÜGIL SUUR VALIK
ERINEVAID ÕUELILLI,
AMPLEID JA TAIMI

(tomati, kurgi, kõrvitsa jne)
Alates 18.05.2011
K–P 11.00 – 19.00
Jüri Konsumi vahetus läheduses.
Info tel: 5654552, 53963821
aiataimed@hot.ee

Kallid kliendid!

Mi Vida

ilu- ja tervisesalongis
teenuste hinnad jätkuvalt
soodsad!
Reklaami väljalõike
esitamisel osaled
luksusliku tervisekapsli
protseduuri loosimisel!
Samuti annab kupong

KÜTTEPUUD
PUITBRIKETT
PELLETID
Buldooser T-170 teenus
Teede ehitus
Pinnase planeerimine
Vundamentide ja tiikide lükkamine
Hind kokkuleppel. Tel 5564 3493

Kohalevedu üle Eesti.
www.polarheat.ee
56 499 499

30% soodustust

tervisekapsli protseduuri
soovijale!
Oleme avatud:
E–R 10 – 19
L 10 – 15
P – suletud
Asume Jüris, Mõisa tee 10
Info tel: 6080866 / 56651057
www.mivida.ee
mai 2011 · Rae Sõnumid
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kuulutused
Raamatupidaja, kõrgharidus, 14 a kogemust, otsib lisatööd:
jooksev raamatupidamine, vanade perioodide korrastamine,
aastaaruanded, konsultatsioon. Tel 511 9966.
Kojutoomisega värsked seakondid 3 eurot 20 kg ja seakamar 10
eurot 20 kg kast. Võimalik ka 1/2 kasti. Tellige ka valmistoodangut! Tel 5359 6544.
Hoonete ehitusprojektid, mõõdistusprojektid, ehitustööde
järelevalve. Korteriühistutele teeme fassaadide soojustamise
projekte. Tel 509 9173, info@pilveprojekt.ee.
Muru niitmine. Rohu ja võsa trimmerdamine. Aedade
hooldus. Poa Projekt OÜ, tel 5649 5635.

XII Jäneda Aia- ja Lillepäevad

27.–29. mai algusega kell 10.00
Suur lillelaat, talutoodang, käsitöö, aiandusinventar, turg, „lastehoid“.
Kõik on oodatud ostma ja kauplema!
NON-STOP meelelahutus välilaval
Õhtuti simmanid algusega 20.00 Musta Täku Tallis,
esinevad:
27.05. Koit Toome ja 28.05. Alen Veziko

Vaata rohkem: www.jänedaturism.ee

01.06.2011 avame Jüris uue lastehoiu
aadressil Rae vald, Jüri, Kasemäe 5-1.
Info sirlekorka@hot.ee või telefonil 5557 5966
Vaata ka: www.jyrimari.ee
Kõik küsimused oodatud e-mailile

Päästeteenistuse teated, aprill
1. aprill
7. aprill
8. aprill
14. aprill
15. aprill
16. aprill
17. aprill
18. aprill
22. aprill
23. aprill
27. aprill
28. aprill
30. aprill

Abistati kiirabi Patikal
Gaasilõhn toas Loomäe tee13
Põles aiamaja Suur-Sõjamäe tänaval
Põles kulu Tartu mnt 24. km-l
Põles aiamaja Suur-Sõjamäe tänaval
Abistati kiirabi Vaidas
Kustutati järelevalveta lõke Peetri tee 29
Liiklusõnnetus ringteel
Liiklusõnnetus Tartu mnt 5. km-l
Põles kulu Vaidas
Põles kulu Venekülas
Abistati kiirabi Pildikülas
Abistati kiirabi Vaidas V-Tartu mnt 31
Tulekahju Peetri külas Kuldala teel
Likvideeriti õlireostus Põrguvälja tee 3
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Müüa soodsalt küttepuid. Tel 516 8067.
Langetame teile ohtlikud puud, puhastame territooriume
võsast ja puidujäätmetest. Teeme raietöid. Tel 525 0893 või
5626 0344¸ e-post info@vahergrupp.ee.
„Anastasia-huvilised, saame kokku!“ „Shindo massaaž“.
Tel 5662 2785.
Taali Tooma talu teostab muru niitmist eraisikutele ja firmadele
(vajadusel leping). Niitmine toimub nii traktori, käsiniiduki kui
ka trimmeriga. Info tel 5645 3652,
e-post: taalitooma@hotmail.com.
Müüa kõdusõnnikut ja mulda. Tel 525 1742.
Müüa 4-toaline (76,6 m2) ja 3-toaline (64,7 m2) korter (kõrvuti
2. korrusel) Sauel. Ruumikad kivist keldriboksid. Tel 501 5525,
Ülla. Vt infot www.keelekoda.ee/saue-korter.
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel. Tel 523 8412, tiina@cmv.ee.
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja paberipuud.
Abistan paberite vormistamisel ja raietöödel. Oman transporti.
Tel 5663 6007.
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 ja soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee.
Teen rõivaste parandustöid. Tel 5345 2848.
Müüa lõhutud küttepuid. Hind ruumi kohta: lepp 32 eurot, kask
45 eurot, sanglepp ja haab 35 eurot. Transport alates 10 rm-st
tasuta. Tel 506 2645.
Rõivaste parandus, korrigeerimine ja õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri küla piires võin ka ise kohale tulla. Tel 5661 8219.
Pottsepp. Korstnapühkimine. Küttekehade remont.
Tel 558 8671.
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Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Rkontor OÜ
Reusner AS

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5900 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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OTSIME
Elas kord Häri. Ta oli ilusas eas naine ja ega ta näolapilgi midagi häda ei olnud.
Häri oli Lehmja küla naine. Tema elu oli paras katsumuste rada, sest kõik meestetööd pidi
ta ise ära tegema. Kust sa seda parimas eas meest võtad, kui ühtegi enam elus pole. Häri
otsustas osta orja. See inimeseloom pidi saama kogu küla orjaks, kuna Lehmja küla oli
sadade aastate eest puha naisteküla. Kuidas Häri oma kodukülla orja organiseeris ja
kuidas naiste elu pärast saatuslikku kohtumist edasi kulges, sellest jutustab Loone
Otsa kirjutatud, tõsielul põhinev näidend elust Rae vallas läbi ajaloo.

OTSIME ANDEKAID NÄITLEMISHUVILISI INIMESI, KEDA KAASATA
AJALOOLISESSE NÄIDENDISSE.
PEATSELT ANNAME TEADA, KUNA JA KUHU
TULLA OMA ANNET PROOVILE PANEMA.
Rae valla ajaloost jutustav humoorikas näidend esietendub juba sel sügisel.

Näidend on pühendatud Rae valla 145. aastapäevale.

OTSIME

