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Rae valla ametlik väljaanne

Silmapiiri küljest lõigatud lipp

Talvepäeva pärastlõuna. Sula
on puud paljaks teinud ja taevas paistab sügavsinisena, meie
taluõue kohal lehvib sel päeval
lipp. Äkitselt saab sellest justkui
ilmutus. Kas seal mastis ikka on
lipp, meie armas sinimustvalge?
Enne justkui oli. Tuleb ringi pöörata
ja uuesti vaadata, enne kui taipad. Valge
lumevaip maas, must raagus puudega
metsaviir keskel ja pisut tumenev taevas

selle kohal oli nii täpselt lipuvärvides, et
korraks polnud selge, kus lõpeb tekstiil ja
algab päris. Jah, see on tõesti meie oma
lipp, siitsamast pärit. Samuti nagu teatakse, et ravimtaimed või õige toit peavad
pärit olema samast raadiusest, kus nende
pruukija elab ja liigub. Tõepoolest, miks
peakski meie rahvuslipul laiutama näiteks
punast või kollast, nagu enamikul riigilippudest. Kui seal oleks rohelist, siis kõneleks see ehk meie ürgsest üksolemisest
elava loodusega. Kuid nagu Uku Masing
on iga lehtpuu kohta öelnud – enamus
aastast on ta ikkagi raagus. Suurem osa
meie elust möödub argipäevas.
Vähemalt vabariigi aastapäeva paiku
on meie armas kodumaa just lipu värvi.

Tuppa toodud või masti tõmmatud
lipukangas oleks nagu välja lõigatud siitsamast silmapiiri küljest.
See on osake meid ümbritsevast ilmapiirist ja kajastab meie
maailmavaadet ja inimeseksolemist. Niisamuti, nagu kevadel
sinilillekimp ja suvistepühal kased
kambrit ehivad või jõuluks kuusk
kesksele kohale saab, niisamuti võib
meile armas ja oma olla rahvuslipp.
Lipule on iseloomulik, et see lehvib alati meist kõrgemal ja liigub
pisut kättesaamatuna ees. Olgu tegu
seltsi, kooli, valla või maleva sümbolitega sel lipul, see kõneleb aadetest
ja kokkulepetest, mida lipu alla kogunedes tähtsaks peetakse. Kuid
ükski aatemees ei saa päriselt kätte
ideaali, mida täiuslik sümbol kannab. Ükski lepinguosaline ei vasta
täielikult kokkulepitud tingimustele, kuid eesmärgid peavadki olema
meie suutlikkusest eespool, nii on mille
poole püüelda. Iga komistus või väsimusehetk ei saa veel meile süüks. Olulisem on,
et tõustes ja silmi lipule tõstes on teada,
kuhu liikuda ja mida kalliks pidada.
Tõstame meie riigi tähtpäeval pilgu
lipule. Meenutame eriarvamuste asemel
seda, mis meid ühendab. Seda, mida meile
väljateenimatult on antud, maa, rahvas,
tervis, lähedased. Meenutame, et vabadus
sellest rõõmustamiseks ja jagamiseks pole
enesestmõistetav, vaid selle nimel on verd
valatud. Et meie oma silmapiiripeegeldus
saaks lehvida ka meie laste kohal, on kõigil igapäevaselt oma osa anda.
Ilusat Vabariigi aastapäeva!
TANEL OTS
Jüri kiriku õpetaja
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Vabariigi alguspäevilt

Mälestus
Eestimaa on mattunud veebruarikuu tuisku. Jüri kirikuaias on
I maailmasõjas ja Vabadussõjas
langenute mälestusmärgi jalam
lumme mattunud.
On aeg mõtisklusteks ajast, kui
alguse sai meie, eestlaste, omariiklus.
Talv 1918.
Lõppemas oli I maailmasõda. Eestimaa
erinevates paikkondades võimutsesid veel
Venemaa ja Saksamaa väeüksused.
Teated Saksa vägede edasiliikumisest
1918. a veebruaris kinnitasid Eesti rahvuslike jõudude kartusi, et kogu Eesti
okupeeritakse sakslaste poolt. Samas
alustasid võimulolevad enamlased ettevalmistusi Eestist põgenemiseks. Tekkis lühike võimuvaakum ja seda üürikest
aega otsustati kasutada Eesti Vabariigi
väljakuulutamiseks.
Esimesena kuulutati Eesti iseseisvus
välja Pärnus 23. veebruaril 1918.
23. veebruari õhtul toimus Endla teatri rõdult Eesti Iseseisvuse Manifesti ette
lugemine. Teatri katusel lehvis sinimustvalge lipp ja tõrvikute valguses luges 31aastane advokaat Hugo Kuusner manifesti
ette. Seejärel lauldi üheskoos „Mu isamaa,
mu õnn ja rõõm“. 2. Eesti Jalaväepolgu 3.
pataljoni sõdurid lasid õhku aupauke. 24.
veebruari hommikul toimus Pärnus Eesti
pataljoni roodude ja komandode rongkäik. Seda võib pidada esimeseks kaitseväe paraadiks Eesti vabariigi ajaloos.
25. veebruari hommikul jõudsid
sakslased Pärnu.
Tallinna Riigipanga hoone kujunes
Eestimaa Päästmise Komitee residentsiks.
Sealt anti välja esimesed päevakäsud ja
jagati muid korraldusi.
24. veebruari varahommikul ilmusid
trükikojast esimesed Eesti Iseseisvuse
Manifestid. Päästekomitee tegi korralduse
helistada kirikukellasid ja Iseseisvuse
Manifest rahvale kirikukantslitest välja
kuulutada.
Esmakordselt Eesti ajaloos kõlas altaritelt palve: „Suur ja vägev Jumal, anna
meie oma Eesti riigi ja rahva juhtidele
tarka meelt ja mõistust, et nad Eesti lippu
võiksid igavesti kõrgel kanda!“
25. veebruari varahommikul heisati
esmakordselt Pika Hermanni torni sinimustvalge trikoloor.
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Keskpäeval toimus pealinnas sõjaväeparaad. Enne selle algust luges
Reaalkooli trepil Eesti Iseseisvuse Manifesti ette Päästekomitee poolt ametisse
nimetatud Ajutise Valitsuse peaminister Konstantin Päts.
Pealelõunal hõivasid sakslased
Tallinna.
11. novembril 1918 alistus Saksamaa I maailmasõja
tulemusena lääneliitlastele.
13. novembril tühistas Lenini poolt juhitav
Nõukogude Venemaa valitsus Saksa keisririigiga sõlmitud Brest-Litovski rahulepingu
(03.03.1918 Brest-Litovski linnas).
16. novembril 1918. a alustas
Punaarmee pealetungi laialdasel rindel
Soome lahest kuni Ukrainani.
28. novembril tungis Punaarmee üle
Eesti piiri. Algas Eesti Vabadussõda.

1918–1920 aasta
Rae vallas
Julius Põldmäe dokumentaalse raamatu „Rae vald läbi aastate“ Tallinna linnaarhiivi dokumentide põhjal on Eesti
Vabadussõja aegse Rae valla tegemistest
protokollid alates 12. detsembrist 1918,
s.o ajast, kui Vabadussõda oli kestnud 15
päeva, Saksa okupatsiooni lõppemisest
möödunud alla ühe kuu.
Rae vallanõukogu liikmeid oli tol
korral 25 ja vallavanemaks Limu külast
Härma talust Jaan Selks. Liikmetest olid
tuntumad: Rae koolijuhataja Johannes
Ratassepp, Rae kooli õpetaja ja Jüri kiriku
organist Hans Mets, Vabadussõjas langenud Hans Ternel, Jüri Muusika Seltsi
esimees, Jüri koguduse esimees Jaan Põldmäe, Kautjala koolijuhataja Jaan Rass.
1918. aasta üldmobilisatsioon oli viinud vabadussõtta Rae valla kõige nooremad aastakäigud, tagalakaitse võtsid endale vanemad mehed. Igasse kogukonda
moodustatakse Kaitse Liit.
Maa oli laostunud, mõisamaad söötis,
ligi 1000 väikese maa ja maata inimest oli
toidupuuduses, paljude talude põllud läbi
lõigatud kaitsekraavidega.
Venemaa üldmobilisatsiooniga 1914.
a I maailmasõtta läinuist ei tulnud koju

Johannes Päev Vaskjala küla Musti talust.
Osales 1919. aastal Vabadussõjas Võrumaal ja Petserimaal.

tagasi 71 Rae valla meest (25. septembril
1927. a I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mälestussamba avamise
aastapäeval peeti Jüri kirkus langenuile
hingepalvet ja nimed olid külade kaupa
laululehele kirjutatud).
Ajavahemikus 1918 -1920 oli Eesti
Ajutise Valitsuse poolt Rae vallast ligi 40
meest Eesti Rahvaväkke kutsutud. Neist
23 langes Eesti Vabadussõjas.
Linnalähedane Rae valla talud pidid
vastama Eesti Ajutise Valitsuse üleskutsetele, milles kirjas: „Põllumehed, teie
käes on Eesti riigikorra ja valitsuse päästmine, teie käes on vili, sest nälg on kõige
suurem hukatuse tooja ja iga valitsuskorra hävitajad … Demokraatlikud vallavalitsused, asuge viibimata kokku ja korraldage vilja kogumist, laadimist ja saatmist,
kõigepealt Tallinna. Kauplemine siseturul
kartulitega, heinte ja õlgedega on tänasest
päevast vaba!“
Vallasnõukogus moodustatakse rekvireerimiskomisjonid igasse kogukonda. Rekvireerimine tähendas taluperemeestele vilja ja toiduainete, hobuste ja
vankrite ja muu sundvõõrandamist Vabadussõja nimel.
Ajutise Valitsuse poolt kuulutatakse
välja siselaen väärtpaberite vastu.
Punavägi on jõudnud suurtükimürina
kaugusele Tallinnast. 1918/ 1919 aastavahetusel on mürsuplahvatused Raele
selgesti nähtavad.

Vabariigi alguspäevilt
mälestusmärk kaks korda. Mälestusmärk
taastati 1986. a Jüri Muinsuskaitse Seltsi
eestvedamisel.
Monumendi mälestustahvlil on Rae
valla kahekümne kolme Vabadussõjas
langenu nimed.
Igal 24. veebruaril, alates meie omariikluse uuest algusest, on Rae Vallavalitsus asetanud pärja Jüri kirikuaias langenute mälestussamba jalamile, süüdanud
küünlad endistele Rae vallavanematele,
Vabadussõjas langenutele ja ka nüüdseks
lahkunud Vabadussõjas osalenuile.
Sellel päeval süütavad ka paljud Rae
valla põlised elanikud mälestussamba
jalamil küünla oma lähedaste mälestuseks, hubases toasoojuses näitavad nad
uhkusega oma lastele ja lastelastele koltunud pildialbumitest noorukesi Eesti
Kaitseväe mundris mehi, kes kunagi väga
ammu elasid Eesti riigi vabaduse nimel ja
on meie mälestustes tänaseni.
Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!
VARJE MALSROOS
valla koduloolane
Vabadussõjast osavõtja Ludvig Kraav
(1902-1918) Vaskjala külast Rae vallast.
Langes lõunarindel 1918. aastal.

Vennad Remmelid Raudsepa talust Vaskjala külast.

8. jaanuari 1919 avaldab „Vaba Maa“ kirja „Äreval ajal
Jüri-Raelt“. Selles kirjutatakse maainimeste ärevusest lähenevate lahingute eest, sellest et tuntakse hirmu venelaste
võimalikust saabumisest. Kirjas on, et vähe pole ka neid,
kes süüdistavad Ajutist Valitsust selles, et rekvireeritakse
vilja, riideid ja on pandud peale kohustuslik riigilaen.
Vabadussõja rindel peetud ägedates lahingutes on võetud
hulgaliselt sõjavange, keda Sõjaministeeriumi loal oli antud
taludesse põllutööle. Rae Vallavalitsuse arhiivitoimikutes
on kolme vene sõjavangi ülekuulamise protokoll, kus nad
on avaldanud soovi alatiseks elama jääda Rae valda ( Eesti
Vabariigis suhtuti sõjavangidesse hästi, neile loodi igati
inimlikud elutingimused ning nende õiguseid kaitsti.)
Tartu rahulepinguga (02.02.1920) lõpeb Vabadussõda.
26. septembril 1926. a püstitatakse Rae Vallavalitsuse
eestvedamisel ja toetusel, vabatahtlike annetuste abiga
Jüri kirikuaeda I maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas langenute mälestusmärk. Nõukogude okupatsiooni ajal lõhati
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vallavalitsus
RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 3

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 6

Jüri, 13. jaanuar 2011

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks
toetuste maksmise piirmäärad 2011. aastal
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae Vallavolikogu 16. novembri 2010 nr 38
kinnitatud Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste
maksmise korrast ning Rae valla 2011. aasta eelarvest, Rae Vallavalitsus
määrab:
1.
Kinnitada 2011. aastal valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad
alljärgnevalt:
1.1. Sünnitoetus – 320 eurot
1.2. Matusetoetus – 64 eurot
1.3. Asenduskodust elluastumise toetus – 320 eurot
1.4. Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus – 32 eurot
1.5. Toetus prillide ja ravimite ostmiseks (üks kord aastas) – 20 eurot ja invavahendite ning ostetud rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks tasumiseks kuni
50% esitatud arvest
1.6. Toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks tasumiseks (üks
kord aastas) – 32 eurot
1.7. Toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud arve alusel
1.8. Toetus puudega inimese või vanuri ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses – 64 eurot kuus
1.9. Toidutoetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule – 20 eurot
1.10. Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 20 eurot
1.11. Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäevatoetus – 64 eurot
1.12. Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus – 64 eurot
1.13. Eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 20 eurot
2.
Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu korral
maksta täiendavat toetust punktides 1.3. ja 1.6. nimetatud juhtudel.
3.
Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 20. aprilli 2010 määrus nr 19
„Rae valla eelarvest toetuste maksmise piirmäärad 2010.aastal“.
4.
Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel,
ajalehes Rae Sõnumid.
5.
Määrus jõustub 17.01.2011 ning rakendatakse tagasiulatuvalt
01.01.2011.

Jüri, 25. jaanuar 2011

Rae valla eelarvest pere
toimetuleku ja lapse koolitee
kindlustamiseks toetuste
maksmise piirmäärad 2011.
aastal
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae
Vallavolikogu 16. novembri 2010 nr 37
kinnitatud Rae valla eelarvest toimetuleku
kindlustamiseks peretoetuste maksmise ja
lapse koolitee kulude hüvitamise korrast
ning Rae valla 2011. aasta eelarvest, Rae
Vallavalitsus määrab:
1.
Kinnitada 2011. aastal valla
eelarvest makstavate toetuste piirmäärad
alljärgnevalt:
1.1. Koduse mudilase toetus – 128
eurot lapse kohta kuus;
1.2. I klassi õpilase ranitsatoetus – 64
eurot;
1.3. Laste ja noortelaagrites osalevate
noorte kuluhüvitis kuni 64 eurot lapse
kohta aastas;
1.4. Noorte spordi- ja huvitegevuse
kuluhüvitis kuni 128 eurot lapse kohta
aastas;
1.5. Koolilõuna maksumuse kuluhüvitis kuni 1,60 eurot lapse kohta päevas.
2.
Avalikustada käesolev määrus
Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes Rae Sõnumid.
3.
Määrus jõustub 01.03.2011.
VEIGO GUTMANN, vallavanem

MEELIS KASEMAA, abivallavanem vallavanema ülesannetes

Alates jaanuarist on vallasekretäri asetäitja Indrek Metusa
Curriculum Vitae
Sündinud: 12.02.1971. a Tallinnas
Hariduskäik: Tartu Ülikool (baccalaureus artium kraad õigusteaduses) 1994–2002
Tallinna Politseikool 1991–1993
Tallinna 6. KKK 1986–1990
Töökogemus:
02.2010 – käesoleva ajani Rae Vallavalitsus, jurist
10.2009–02.2010 OÜ MBG Konsult, juhatuse liige, jurist
09.2008–10.2009 AS Destia Eesti, jurist
11.2006–09.2008 OÜ Reval Timber, projektijuht/ jurist
09.1999–11.2006 AS Elion Ettevõtted, jurist
07.1997–09.1999 AS Estimpeks, jurist
07.1993–07.1997 EV Kaitsepolitseiamet
03.1991–09.1991 EV Politseiamet, Tallinna Politseiprefektuur
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Uus
inimene
vallas

Täiendkoolitused: Eesti Juristide Liidu, Eesti Pankrotihaldurite Koja, Preisman K. OÜ ning teiste ühingute
korraldatud õigusalased õppepäevad
Keeled: emakeel eesti keel, valdan vene, inglise, soome keelt
Hobid: squash, saalihoki, fotograafia

vallavalitsus

Õnnitleme Vabariigi
aastapäeva puhul!
Rae Vallavolikogu ja Rae Vallavalitsus

Tunnustati Rae valla
parimaid sportlasi
16. jaanuaril toimus Rae
spordikeskuses vallavanema
vastuvõtt möödunud aasta
parimatele sportlastele.
Kutsutute seas oli nii sportlasi,
treenereid kui ka eestvedajaid, ühtekokku ligi 50 inimest. Spordialadest
olid enim esindatud kergejõustik,
võistlustants ja jalgrattasport. Enne
autasustamist sai vaadata tantsutrupi
Palestra esinemist ning üles astus ka
Talendijahi saates kuulsust kogunud
Eno Lints, kelle trikid põleva korvpalliga olid muljetavaldavad.
Vallavanem Veigo Gutmann avaldas kõigile sportlastele tunnustust
ning soovis edaspidiseks tahtmist,
visadust ja sportlikke kordaminekuid.
Kohaletulnud said tänuks ja mälestuseks klaasist meene, millel kirjas
„Heade sportlike saavutuste eest
2010. aastal”.
Nende tublide saavutustega on
kõigil võimalus tutvuda spordikeskuse
kodulehel www.raespordikeskus.ee.

RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
Rae Vallavalitsus teatab, et
on valminud Rae valla haridusvõrgu arengukava 2011–
2020 eelnõu.
Rae valla haridusarengukavaga
aastateks 2011–2020 on võimalik tutvuda 14.02–07.03.2011
Rae valla kodulehel www.rae.ee
ning tööpäevadel Rae vallavalitsuses
Aruküla tee 9, Jüri alevik (kontaktisik
Aivo Hommik tel 605 6749).
Haridusvõrgu arengukava eelnõule saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult Rae
Vallavalitsusele aadressile Aruküla tee
9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa, kuni
07.03.2011.

RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
Rae valla üldplaneeringu 03.01.2011–30.01.2011 toimunud
avalikustamise tulemustest ja avaliku arutelu toimumisest
Avalikustamise ajal laekus Rae Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid 41
kirjaga, lisaks esitati 3 teadet, et jäädakse 21.07.2006–18.08.2006 toimunud avalikustamise käigus esitatud vastuväidete juurde. Kokku laekus 3 teadet, et loobutakse eelmise avalikustamise käigus esitatud vastuväitest.
Territoriaalselt puudutasid vastuväited kõige enam Peetri küla, Kadaka küla
ja Patika küla. Teemade lõikes puudutati kõige enam maa sihtotstarbe muutmist,
millele esitati 19 vastuväidet. Järgnevalt laekus kokku 9 vastuväidet kohalike teede
asukoha või planeerimise kohta, kergliiklusteede asukohta puudutati 8 korral
ning rohevõrgustiku või haljasala- ja parkmetsamaa asukohta samuti 8 korral.
Külaplatside paiknemisele esitati 4 ettepanekut. Üldplaneeringus lahtiseletatud
hoonestustingimusi puudutas 4 vastuväidet ning ajaloolist asustusstruktuuri 3
vastuväidet. Suuremate teeprojektide ja ristmike lahendusi puudutati 4 korral.
Rae valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub 10.03.2011 kl 17.00 Rae Kultuurikeskuses, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.
VEIGO GUTMANN, vallavanem
STINA METSIS 606 4712

Jaanuarikuus algatatud väärteomenetlused
Algatati 2 väärteomenetlust ehitise omaniku poolt kogumismahutite mitteõigeaegse tühjendamise eest.
Algatati 2 väärteomenetlust ehitise omaniku kohustuste eiramise faktide alusel;
Algatati 1 väärteomenetlus ehitise omavolilise ehitamise eest;
Algatati 1 väärteomenetlus koera hulkuda laskmise faktides;
Algatati 1 väärteomenetlus romusõiduki parkimise eest selleks mitte ette nähtud kohas;
Algatati 1 väärteomenetlus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tarbimisel teenuse
eest maksmata jätmises;
Algatati 1 väärteomenetlus omavolilise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest;
Vastutusele võeti OÜ K., kes jättis õigeaegselt tühjendama reovee kogumismahutid, trahvides teda rahatrahviga 400 EUR;
Vastutusele võeti Virgo S. ja Kati N., ehitise omaniku kohustuste eiramises
ning karistati neid rahatrahviga 191,73 EUR;
Vastutusele võeti Arnold P. ja Tarmo V., kes eirasid koerte ja kasside pidamise
eeskirja nõudmisi, neid karistati hoiatustrahvidega 12,78 EUR;
PEETER LIINSOO
Rae Vallavalitsuse keskkonnajärelevalve spetsialist.
Tel 605 6786, 5621 9291
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vallavalitsus
Valla ettevõtte VAHEKO muutus majandusametiks käesoleva, 2011. aasta algul. Miks selline muutus ja mida vald
tervikuna sellest võitis?
Vastab abivallavanem Meelis Kasemaa
Muutuste periood valla heakorra-asutuses VA Vaheko algas
2010. aasta alguses ning jõuab lõpule käesoleva aasta kevadel.
Muutuste eesmärgiks oli valla kulude optimeerimine kinnisvara tõhusama ja efektiivsema haldamise teel. Selles osas sai
2010. aastal tehtud ära väga tubli töö. Võrreldes kas või VA
Vaheko poolt 2009. aastal kasutatud kütuse koguseid 2010.
aastal kulutatuga, suutsime uue meeskonnaga vähendada
kulusid 15 000 liitrit. Selline kokkuhoid tähendas aga vallale
rahaliselt 336 630 krooni, mida saab kasutada lasteaiakohtade
rajamiseks.
Sarnaselt on käitutud kogu rahaga 2010. aastal. Lähtuvalt
kokkuhoitust, koostasime ka 2011. aasta eelarve ning vabanenud summad sai Vallavalitus suunata jalgrattateede ning
Lagedi Põhikooli renoveerimise projekti.

Uues Vallavalituse struktuuris on VA Vaheko ümber
nimetatud majandusametiks. Majandusameti kaheks põhiliseks eesmärgiks on valla avaliku heakorra tagamine ja valla hallatavate hoonete toimimine ning arengu tagamine. Kui täpsemalt
selgitada, võib lausa välja tuua neli suunda: avalik heakord ja
kalmistud; avalike teede haldamine; ehitus, hoonete haldamine ja IT toe tagamine valla allasutustele.
2010. aastal sai üle vaadatud enamik valla ning allasutuste
püsilepinguid alates sidest ja lõpetades elektriga ning sealt
saime u 500 000 krooni kokkuhoidu. 2011. aastal soovime
hoonete halduskulusid veelgi vähendada, seda just energiasäästlikuma majandamise kaudu.

Koerte registreerimisest Rae vallas
Rae Vallavolikogu kinnitas
16.11.2010 määrusega nr 35 Rae
valla koerte ja kasside pidamise
eeskirja ning asutas määrusega
nr 36 Rae valla koerteregistri ja
kehtestas põhimääruse.
Vastavalt Rae vallas koerte ja kasside
pidamise eeskirja punktile 7 peab 01.
jaanuarist 2011 kandma koer märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti
poolt paigaldatud mikrokiipi. Loomapidaja peab tagama koera registrisse kandmise 7 päeva jooksul, arvates päevast, kui
koer sai 3-kuuseks, omandatud täiskasvanud koer tuleb registrisse kanda 7 päeva jooksul, arvates omandamise päevast.
Käesolevat sätet ei rakendata koerte osas,
kes kannavad märgistusena hästiloetavat
tätoveeringut või registreerimisnumbrit
kaelarihmal ning on Rae valla koerte registrisse kantud enne 31.12.2010.
Koera registreering kehtib 20 aastat,
mille järel registrikanne kustutatakse.
Alates 01. jaanuarist 2011 ühildatakse
Rae valla koerteregister üle-eestilise lemmikloomaregistriga (Lemmikloomaregister LLR).
Koera registreerimiseks peab koeraomanik minema koeraga veterinaari
juurde, kes paigaldab koera kaelanaha
alla mikrokiibi. Mikrokiibi number
märgitakse koera vaktsineerimistunnistusse ehk passi (passi pannakse kiibi
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numbri ja triipkoodiga kleeps).
Rae valla koerteregistrisse kandmiseks
saab koera omanik andmed kanda LLR-i
ise www.eesti.ee portaalis, kuhu saab siseneda ID-kaardiga või internetipankade
kaudu. Registreerimiseks on vaja andmeid
koera registreerimistunnistusest (kiibi
numbrit, sünniaega, nime, tõugu, sugu).
Koera omaniku aadress tuleb automaatselt rahvastikuregistrist. Samas portaalis saab ka andmeid muuta. Kui koera
omanikul ei ole võimalust või ta ei taha
ise oma koera registreerida, võib ta pöörduda Rae vallavalitsuse maa- ja keskkonnaametisse kui registri vastutava töötleja
poole (Aruküla tee 9, Jüri alevik tel 6056
781, ege.kibuspuu@rae.ee). Kaasa on vaja
võtta omaniku isikut tõendav dokument
ja koera registreerimistunnistus, kus on
sees vajalikud andmed (kiibi number,
sünniaeg, nimi, tõug, sugu). Koera ei ole
vaja kaasa võtta. Registreerimine võtab
aega umbes 10 minutit.

Rae vallas tegutsevatest veterinaaridest kiibistab ja kannab ka andmed
registrisse Kersti Heinmäe (Ehituse 6,
Jüri alevik E,K 17–19). Koera kiibistamine maksab Kersti Heinmäe juures
15 eurot, mis hõlmab kiipi ning selle
paigaldamist koerale. Registrisse kandmise tasu ei ole.
Kui koerad on registreeritud enne
31.12.2010 Rae valla vanas koerteregistris, siis need andmed jäävadki vanasse
registrisse ning on kättesaadavad Rae vallavalitsuses. (Andmeid ei saa automaatselt
üle viia, sest registreerimisel ei nõutud
omaniku isikukoodi). Kellel on aga soov
andmed LLR-i registrisse üle viia, palume
pöörduda andmete täiendamiseks Rae
vallavalitsusse tel 605 6781; ege.kibuspuu@rae.ee .
2011. a jaanuari seisuga on Rae valla
koerteregistris (LLR) registreeritud juba
üle 300 koera.

Hulkuvatest koertest Rae vallas
Rae Vallavolikogu kinnitas
16.11.2010 määrusega nr 35 Rae
valla koerte ja kasside pidamise
eeskirja ning asutas määrusega
nr 36 Rae valla koerteregistri ja
kehtestas põhimääruse.

Rae valla koerte ja kasside pidamise
eeskirja § 3 lõike 1 alusel on lubatud looma
pidada loomaomanikule/ -pidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või
territooriumil, mis peab olema piiratud
sel viisil, et oleks välistatud looma omal
tahtel välja pääsemine ja inimestele või

vallavalitsus
teistele loomadele kallaletungi võimalus.
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 karistatakse Koerte
ja kasside eeskirja rikkumise eest rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo
eest, kui see põhjustas varalise kahju või
inimesele tervisekahjustuse, karistatakse
kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.
Vastavalt loomakaitseseaduse paragrahvi 5 lõikele 3 korraldab hulkuvate
loomade püüdmist, pidamist, hukkamist
ja korjuste hävitamist kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil. Rae valla
territooriumilt püütud hulkuvad koerad
viiakse Tallinna Loomade Hoiupaika Viljandi mnt 24D. Vastavalt Rae valla koerte
ja kasside pidamise eeskirja III peatükile

(hulkuvad loomad) hoitakse püütud
loomi hoiupaigas minimaalselt 14 päeva.
Nimetatud aja jooksul võib loomaomanik looma tagasi nõuda, kuid mitte enne,
kui ta tasub looma püüdmis-, märgistamis-, registreerimis- ja ülalpidamiskulud Rae Vallavalitsusele ja/ või loomade
hoiupaigale. 14 päeva möödumisel antakse loom uuele loomapidajale. Kui aga
uut loomaomanikku ei ole võimalik leida,
siis teostatakse looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
Märgates Rae valla territooriumil
hulkuvat koera, palun helistage numbrile
605 6750 ning andke teada looma asukoht.
Kui piirkonnas hulguvad pidevalt ringi
samad koerad ning nende omanikud on

Talvistest
heakorratöödest
Juhime Teie tähelepanu sellele, et Rae Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määrusega nr 47
kinnitatud Rae valla heakorraeeskiri kehtestab
kinnistu ja ehitiste omanikele järgnevad kohustused:
avalikus kohas peab kõrvaldama ehitiselt
lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise
koha ajutise piirdega. Piirde paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest.
Tagatud peab olema üldkasutatava hoone
juurdepääsutee ja välistrepi puhastamine jääst
ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje.
Kinnistu omaniku kohustused laienevad automaatselt ka puhastusalale, kinnistule, ehitusalale.
Puhastusala on tiheasustusalal kinnistu või
ehitusega piirnev ala, mis ulatub sõidutee lähima
servani.

teada, siis palun tehke koerast pilt ning
saatke see aadressile keskkond@rae.ee,
märkige seal ära ka arvatav loomaomanik
või aadress, kus see koer eeldatavasti elab.
Pildistamisel tuleks jälgida, et pildistatav
loom oleks seotud looduses äratuntava
kohaga. Selleks tuleks pildistatav loom
„siduda“ looduses püsiva objektiga (puu,
kivi, maja, tänav jms). Teavitamise korral jäävad ära püüdmise kulud ning saab
loomaomanikku korrale kutsuda.
EGE KIBUSPUU
keskkonnaspetsialist
BIRGIT PARMAS
keskkonnaspetsialist

AS ELVESO kutsub
kõiki Rae valla elanikke

INFOPÄEVALE
Rae Kultuurikeskuse Kaaretoas
teisipäeval, 8. märtsil kell 18.00–20.00
Päevakavas:
1. Ülevaade AS-i ELVESO müügimahtudest 2010.
2. Ülevaade ÜF-i projektides tehtust ja tulevikus tehtavast.
3. Läbirääkimistest SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus.
4. Lumesulamisvesi – kuidas vähendada võimalikke kahjusid?
5. Läbirääkimised Konkurentsiametiga hinnakujunduse osas.
6. Sademeveega seonduvast.
7. Lepinguta teenuste tarbimisest.
Infot jagavad ning küsimustele vastavad Toomas Heinaru ja
Toomas Tutt.

RAE VALLA LAULULAPS 2011
Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus „Rae valla laululaps 2011” toimub Rae Kultuurikeskuses
aadressil Aruküla tee 9, Jüri.

Lauluvõistlus „RAE VALLA LAULULAPS 2011“ toimub 6. aprillil 2011. a.
Osaleda võivad kõik lapsed, kelle elukohaks on registreeritud Eesti rahvastikuregistris Rae vald.
Osalemise tingimused on kirjas „RAE VALLA LAULULAPS 2011“ juhendis, mis on saadaval
Rae valla ja Rae Kultuurikeskuse kodulehel.
Informatsiooni saab Rae Kultuurikeskusest telefonil 605 6759; 522 5772 ja e-posti aadressil kaja@rae.ee
Paremad laululapsed võistlevad lauluvõistlusel „Harjumaa laululaps 2011“ ja esinevad
Rae Kultuurikeskuses emadepäeva kontserdil 6. mail 2011.
veebruar 2011 · Rae Sõnumid
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vallavalitsus
RAE VALLAVALITSUS TEATAB

Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringu avalikust väljapanekust
01.03.2011–29.03.2011:
Vastu võetud Rae Vallavolikogu
18. jaanuari 2011 otsusega nr 196.
Paberkandjal saab materjalidega tutvuda Rae vallamajas, Aruküla tee 9, Jüri
alevik.
Digitaalselt on kõik materjalid saadaval
valla kodulehel aadressil: http://www.rae.
ee/index.php?option=com_content&task
=view&id=325&Itemid=273.
Vastuväited ja ettepanekud üldplaneeringule esitada hiljemalt 29.03.2011
e-maili teel info@rae.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või postiga: Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301.

Järgmiste detailplaneeringute
algatamise muutmisest:
Rae Vallavolikogu 08. oktoobri 2002
otsuse nr 376 „Järveküla küla Kongo
kinnistu detailplaneeringu algatamine”
sõnastuse muutmine.
Algatamine muudetud Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2011 otsusega nr 193.
Rae Vallavolikogu 08. oktoobri 2002
otsusega nr 376 on algatatud Järveküla
küla Kongo kinnistu detailplaneering.
Lähiala on vajalik detailplaneeringus tehnovõrkude ja juurdepääsutee planeerimiseks. Muudetud on Rae Vallavolikogu
nimetatud otsuse punkti 1 järgnevalt:
„Algatada Järveküla küla Kongo kinnistu ja lähiala detailplaneering eesmärgiga muuta valla kehtivat üldplaneeringut
olemasoleva tiheasustusala laiendamiseks,
planeerida elamumaa sihtotstarbelised
krundid ühepereelamute rajamiseks,
lahendada ehitusõigus ja hoonestustingimused, juurdepääs, tehnovõrkudega
varustatus ja haljastus.“
Rae Vallavolikogu 10. mai 2005 otsuse nr 410
„Järveküla küla Oruvälja kinnistu
maatüki III detailplaneeringu algatamine” muutmine.
Algatamine muudetud Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2011 otsusega nr 192.
Rae Vallavolikogu 10. mai 2005 otsusega nr 410 on algatatud Järveküla küla
Oruvälja kinnistu maatüki III detailpla-
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neering eesmärgiga kinnistu maakasutuse
sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine ehituskruntideks ja nendele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
seadmine. Minimaalseks elamukrundi
suuruseks on ette nähtud üksikelamu
puhul 1500 m2 ja paariselamu puhul 2000
m2.
Lähiala on vajalik detailplaneeringus
tehnovõrkude ja juurdepääsutee planeerimiseks. Muudetud on Rae Vallavolikogu nimetatud otsuse punkti 1
järgnevalt: „Algatada Järveküla küla
Oruvälja kinnistu maatüki III ja lähiala
detailplaneering eesmärgiga muuta valla
kehtivat üldplaneeringut uue tiheasustusala moodustamiseks, planeerida elamumaa sihtotstarbelised krundid ridaelamute rajamiseks, lahendada ehitusõigus ja hoonestustingimused, juurdepääs,
tehnovõrkudega varustatus ja haljastus.“

Järgmiste detailplaneeringute
avalikust väljapanekust
21.02.2011–06.03.2011 Rae
Vallavalitsuse Maa-ametis:
Rae küla Kiivita 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 25.
jaanuari 2011 korraldusega nr 54.
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. Planeeritav ala asub riigimaantee
T-11113 Assaku–Jüri ja T-11334 Raeküla
tee ääres. Juurdepääs elamumaa kruntidele hakkab toimuma Assaku–Jüri
maanteelt. Planeeringuala suurus on ca
12,2 ha. Detailplaneering on kooskõlas
kehtiva valla üldplaneeringuga.
Vaskjala küla Tamme kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse
25. jaanuari 2011 korraldusega nr 55.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks ela-

mumaa sihtotstarbelisteks kruntideks,
määrata ehitus- ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Veskitaguse
tee ja Pirita jõe vahelisel alal hajaasustuspiirkonnas. Juurdepääs kruntidele hakkavad toimuma läbi Karjavere kinnistu mööda Tamme teed. Planeeringuala suurus on
ca 1,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas
kehtiva valla üldplaneeringuga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 06.03.2011.
Täiendavalt on detailplaneeringutega
seotud materjalid saadaval http://gis.rae.
ee/.

Järgmise detailplaneeringu avalikustamise tulemustest ja avaliku
arutelu toimumisest:
Peetri küla Läike tee T3, 18, 20, 20a,
22, 24, 26 ja Vägeva tee T5 kinnistute ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks muuta kruntide piire ja osaliselt
sihtotstarvet, määrata uutele kruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused ning
lahendada tehnovõrkudega varustamine
ja juurdepääsud. Planeeritav ala paikneb
Peetri külas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee ääres. Juurdepääs kinnistutele toimub Läike teelt. Planeeringuala
suurus on ca 4,2 ha. Detailplaneering on
kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga
ja Peetri küla üldplaneeringuga.
Avalikustamine toimus 20.12.2010–
02.01.2011, selle käigus esitati üks vastuväide, mis puudutas Rae küla elamuala ja
Peetri küla kooli vahelist jalgsi liiklemist,
millest lähtuvalt peeti vajalikuks planeerida kergliiklustee tunnel Läike tee juurde
Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteele.
Avalik arutelu toimub 22.02.2011
kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9, Rae
vallamaja istungite saalis.
VEIGO GUTMANN
vallavanem

uudised

Sajand mälestust Julius Põldmäest
(Algus jaanuarikuu Rae Sõnumites)

Isiklikult hakkasin suhtlema
Julius Põldmäega alates 1996.
aastast, mil valisime Jüri kooli
koduloohuviliste õpilastega koduuurimusliku töö teemaks Julius
Põldmäe venna Rudolf Põldmäe
– eesti kirjandus- ja rahvaluuleteadlase. Rudolf Põldmäe panuseks rahvaluule talletamisel on
9346 juttu, naljandit, kogutuna
erinevatest Eestimaa paikadest.
Tema elutööks sai Eesti vennastekoguduse XVIII sajandi kirjanduse uurimine.
Ta on ka kirjutanud raamatu Eesti üldlaulupidude ajaloost, peatudes pikemalt
ka Jüri Muusikaseltsi tegemistel, temalt
on ilmunud kirjutised Jakob Hurda ja
C. R. Jakobsonist elust.
1997. a valmis Jüri kooli õpilaste
koostatud mahukas kodu-uurimuslik
töö Julius Põldmäest. See töö sai kõrge
hinnangu õpilaste vabariiklikul koduuurimuslikul konverentsil Tallinnas.

Samal ajal valmis kodu-uurimuslik töö
Mäe talu eelviimasest lapsest (talus kasvas 8 last, nendest 4 tüdrukut ja 4 poissi)
Alicest, Juliuse õest, Vaskjala küla Naanu
talu perenaisest, kes oli tuntud rahvalaulik ja mälestuste üleskirjutaja kõrge vanaduseni. Tema külalislahkus ja rõõmsameelsus, Mäe talu lastele nii omane
naljasoon ning laulu- ja pillimängulust

meenutavad mulle 40 aasta tagust hetke,
mil üle Musti mäe tulid Rae koolimaja
poolt kaks laulu lõõritavat naist, ühel käte
vahel akordion ja teisel veel helisevam
lauluhääl – need olid Alice ja tema 13 aastat vanem õde Marie.
Julius Põldmäe mälestustest käib läbi
üks väga hell noot – lood oma emast, Mäe
talu perenaisest Marist.
Saksa okupatsiooni viimases otsas,
1944. a septembris võttis Julius lahingutest osa leitnandi auastmes, kompanii
ülemana III Eesti Piirikaitse Rügemendi I
Pataljonis Avinurme kandis. Taganemisel
läbis ta jalgsi pika ja vintsutava tee, et jõuda kodutallu. Julius on kirjutanud: „Kulus
veel mõni ohtuderikas päev, kuni jõudsin
Rae valda isatallu. Kuigi meie suures
peres oli valitsenud väga sõbralik ja ühtehoidev vaim, polnud meil kombeks üksteise haletsemine, hellitamine ega üldse
avalikud tundeväljendused, kuid seekord
langes ema mind õunaaias kohates põlvili
ja tänas jumalat kadunud poja kojutuleku
eest.“
Ema Mari elas 1950. aastate alguses
raskelt üle poeg Gustavi kaotuse, kes Eesti
Kaitseväe vanemallohvitserina ja Saksa
okupatsiooni ajal Omakaitse Rae rühma
ülemaks olemise eest kohtu alla anti ning
mittetäielike andmete alusel surmanuhtluse sai.
1949. a märtsiküüditamisega viidi Siberisse pereisa Jaan Põldmäe, kes Siberi
mulda jäigi, noorim lastest, Selma, küüditati samuti, kuid tuli tagasi isatallu 1957.
aastal.
Julius Põldmäe on oma isast ja emast
kirjutanud: „Minu isa Jaan oli laia silmaringiga talupidaja, kauaaegne valla peakohtumees, vallavolikogu liige, kiriku-

nõukogu abimees, tegev paljudes seltskondlikes organisatsioonides, tuntud
peokõneleja. Jüri Muusikaseltsi puhkpilliorkestri koosseisus võttis osa võistumängimisest Eesti kuuendal üldlaulupeol 1896. aastal, mil Jüri Muusikaseltsi
pasunakoor tuli esimesele kohale.
Ema Mari oli pärit Lagedi Kupu
väiketalust ja suure talu perenaiseks tulles
ilmutas ta erilist töökust. Arvuka lastepere kasvatamise kõrval jätkus tal jõudu
osaleda kõigis talutöödes. Ta oli tugevate
sensitiivsete võimetega, mis tegi ta meie,
laste silmis sageli otse selgeltnägijaks.“
Mari Põldmäe oli terve oma elu rahvajuttude ja kohamuistendite vestja, rahvalaulude laulja.
(järgneb)
VARJE MALSROOS
Meenutused Julius Põldmäe
100. sünniaastapäeva puhul
järgnevad märtsikuu
Rae Sõnumites.

Nelja kodu-uurija näituse avamine 6. aprillil
2000 Eesti Akadeemilises Raamatukogus.
Vasakult: näituse korraldaja Aita Karjatse,
Kaupo Teemant, Heino Gustavson, Lembit
Odres, Julius Põldmäe
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Õppesõit madjarite maale Ungarisse,
sissepõikega nii Zakopanesse kui ka Viini

2010. aasta kevadel toimus
Vabaajakeskuse eestvedamisel
õppesõit Slovakkiasse, mis sai
osalejatelt väga hea tagasiside.
See lisas innustust teha siiski
teoks ammu välja öeldud lubadus
– õppesõit Ungarisse.
Nüüd on kuupäevadki selgunud:
1. oktoobril sõidame Ungarisse ja sõit
toimub rahulikus tempos 9 päeva. Meie

sõit on üles ehitatud natukene teisiti kui
tavalised turismibüroo reisid. Selleks, et
eelkõige Poola teed kiiresti läbida, toimuvad bussis loengud. Seekordsed teemad
on elust enesest – mõtte jõust ja saavutustest selle abil, ajajuhtimisest ning enesemotiveerimisest. Loomulikult vaatame
filme, kuulame muusikat ja soovi korral
laulame ka kõik koos.
Kus aga käime ja mida vaatame? Kindlasti ei saa me mööda minna Poolamaa
Talvepealinnast Zakopanest. Juba eelmisest reisist jäi hing haigeks, et olime seal
liiga vähe. Nüüd pühendame sellele linnale natuke kauem aega, et rahulikult tutvuda imeilusa linnaga ja osta turult vägagi
taskukohase hinnaga lambanahku. Väga
tõenäoline, et jääme sinna ka ööbima.
Ungaris külastame pikemalt Egeri
piirkonda (Miskolctapolca, Lillafüred,
Eger jne) ja sealseid mustlasrestorane
ning veinikeldreid. Kohtume eestlannaga,
kes elab seal juba kümmekond aastat.
Kindlasti läheme Budapestis jõelaevaga
sõites vaatama just selle linna õhtutuledes
sära. Edasi liigume Visegardi ja Szentendresse, Tihhany poolsaarele ja benedektiini

kloostrisse Pannonhalmasse.
Enne koduteele asumist aga jõuame
ka Austriasse sisse põigata ja pühendame
ühe päeva kuninglikule linnale – Viinile.
9-päevase sõidu hind alates 450.- eurot.
Täpsem reisikava koos ilusate piltidega
on üleval meie blogilehel:
www.alustamealgusest123@blogspot.com
Teretulnud kaasa sõitma on kõik need,
kes peavad lugu heast ja rõõmsast reisiseltskonnast, tahavad uusi kohti näha rahulikult ja pingevabalt. Registreerumine
on alanud. Esimese osamakse järel saab
valida endale sobiva istekoha bussis.
Täpsemat infot ja reisikava saab küsida
Mariannelt, tel 502 9006 või 604 8841
(kui õnnestub tabada), aga ka e-kirjaga:
vanadjanoored@gmail.com ; või skype:
mariannerosenfeld1
MARIANNE ROSENFELD
MTÜ Vabaajakeskus
Vanad ja Noored juhataja

Sõidame Peterburi! Eestlaste Jaani kirik – 150
2010. aasta kevadel toimus
Vabaajakeskuse eestvedamisel
õppesõit Slovakkiasse, mis sai
osalejatelt väga hea tagasiside.
See lisas innustust teha siiski teoks ammu välja öeldud lubadus –
õppesõit Ungarisse.
Neljapäeval, 12. mail kell 6.30 väljasõit
Rae Vallavalitsuse eest. Kell 8.00–10.30
sõidame Viking Line’i laevaga Helsingisse. Tutvumine Helsingi vaatamisväärsustega. Külastame Toomkirikut, Soome
Sõjamuuseumi ja memoriaalkalmistut,
kuhu on maetud Soome presidendid. Sõidame mööda ajaloolist Kuningateed Porvoo–Loviisa–Kotka. Langinkoskis imetleme Kymi jõe kärestikke ja külastame
Aleksander III kalastussuvilat. Ööbime
Viiburis.
Reedel, 13. mail tutvume Viiburi kindluse ja linnaga. Sõit pikki Karjala maakitsust, teel tutvume Mannerheimi liiniga,
Talvesõja ja Jätkusõja paikadega. Kroonlinnas tutvume sõjamereväebaasiga,
L. Koidula ja M. Härmaga seotud kohtadega. Lõunasöök Kroonlinnas. Külastame
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Levasovo memoriaalkalmistut, kus 1937. a
lasti maha üle 1000 eestlase. Õhtuks
jõuame Peterburi. Majutus südalinnahotellis ASTER kahestes tubades, koos hommikusöökidega. Valgete Ööde Peterburg.
Õhtune laevasõit mööda Neevat ja kanaleid.
Laupäeval, 14. mail tutvume Peterburi
vaatamisväärsustega, külastame PeeterPauli kindlust, Ermitaaži või mosaiigimuuseumi, jäälõhkujat Krassin (seal
teenisid eesti meremehed), sõja-merevaemuuseumi jm. Õhtul on võimalus külastada teatrit või tsirkust.
Pühapäeval, 15. mail külastame Nikolski merekirikut ja taasavatud, eestlaste
Jaani kirikut. Võimaluse korral külastame Strelnas Konstantini Lossi (Venemaa
Presidendi mereresidentsi ja Venemaa
Kongresside Paleed), juhul kui lossis ei
ole Venemaa Presidendi külaliste vastuvõttu. Külastame Peterhofi purskkaevude
parki. Lõunasöök Peterhofis ning kell 15
algab kojusõit.
Turismifirma COMTOURI reisipaketi
hind 216 EUR, lisandub Venemaa viisa
ja tervisekindlustus 43 EUR, kokku 259
EUR.

TEATA OMA OSAVÕTUST

HILJEMALT 15. MÄRTSIKS LAGEDI
VABADUSVÕITLUSE MUUSEUMI TEL
5648 2293 VÕI GIID-REISIJUHT BORIS
GORBUNOVILE TEL 551 9407, e-post:
peterburi05@hot.ee
BORIS GORBUNOV
Giid-reisijuht

uudised

Hea reisihuviline!
Ka tänavu korraldab Jüri
memme-taadi klubi huvireisi,
seekord läbi Kagu-Soome kaunimate ajalooliste paikade, 29.–31.
juulil 2011.
Meie reis algab 29. juulil Rae vallamaja juurest kell 6.30 Tallinna sadamasse ja sealt Viking Line’iga Helsingisse.
Kolme päeva jooksul külastame Kotka
merepäevi, mis on soomlaste suurim ja
värvikaim iga-aastane suveüritus. Tutvume Soome vanuselt teise ja kõige maalilisema linna Porvooga. Viibime roman-

tilisel Langinkoskil, kus imetleme Kymi
jõe kärestikke ja keiserlikku kalastussuvilat. Näeme kahte omapärast kindluslinna
– Hamina ja Lappenrantaa. Viimane asub
Soome suurima järve Saimaa kaldal.
Imetleme Imatra koske ning seda
ümbritsevat Kroonuparki. Külastame veel
Savonlinna, Punkaharjut, Verlat jm.
Reisipaketi hind on 190 € (2972.- EEK)
Ettemaks 90 € tasuda 14. aprilliks, ülejäänud summa (100 €) 20. juuniks käesoleval aastal.

telefonil 604 8321, 5563 2959 Elvira Luur,
samuti e-posti teel comtour@comtour.ee
ning telefonidel 645 5925, 522 0009.
Registreerimisel teatada ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon
ja kodune aadress. Registreerimisel saab
tutvuda põhjalikumalt reisiprogrammiga.
Tule meiega huvitavale reisile! Pea
meeles, et Soome ei ole ainult Helsingi ja
Lapimaa.
ELVIRA LUUR
memme-taadi klubist

Üksikasjalik info ja registreerimine

Imperaator Peeter Suure merekindlus Naissaar
Raamatu koostas
Peeter Böckler
Abistasid Mark
Vint ja Arno
Kannike
Antud raamatuke on esimene
Naissaare objekte
käsitlev osa tulevasest seeriast „Imperaator Peeter Suure Merekindlus. Militaarturismi radadel“. See raamatusari käsitleb:
1. Imperaator Peeter Suure nimelist
merekindlust alates Saaremaa ja Hiiumaa
eelpostidest, maapoolseid kindlustusi
Suurupi neemelt läbi Harku, Saue, Saku,
Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi valla ning
ka merekindlusi Naissaarel ja Aegna saarel ning Hanko neemel.

2. Mererinde ja maarinde kindluste
ehituse käiku ja tänaseni säilinud objekte.
Imperaator Peeter Suure nimelist
merekindluse ehitamise ajendiks oli
Vene–Jaapani sõda, eriti Port-Arturi piiramine, mis näitas, kui nõrgad ja ajast
maha jäänud olid venelaste kindlustused.
Nüüd aga polnud küsimus mingis tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvas linnas, vaid tsaaririigi südames – Peterburis.
Vaenlase sõjalaevadel oli sisuliselt vaba
pääs pealinna külje alla, mis tähendanuks
selle langemist purustava kahuritule alla.
Hävingust pääsemiseks tuli Soome laht
riivistada ehk rajada kaitsepositsioonid
Eesti ja Soome rannikule.
Tsaaririigi pealinna kaitse eelpositsiooni moodustasid Eestis patareid Tahkunas ja Lehtmal Hiiumaal ning Põõsaspea
neemel. Ülejäänud Hiiumaa ja Saaremaa

moodustasid Muhu väina positsiooni.
Peterburi merekaitse peapositsioon sai
endale nimeks Imperaator Peeter Suure Nimeline Merekindlus. See jagunes
kolmeks sektoriks: lõunasektor (Eestis),
põhjasektor (Soomes) ja meresektor nende
vahel. Kava kohaselt pidi Merekindluse
Eesti osa valmima 31. detsembriks 1917.
Merekindlust peeti nii tähtsaks, et tsaar
Nikolai II käis koos keisrinnaga 29. juulil
1914 isiklikult Paljassaare sõjasadamale
nurgakivi panemas. Lepiti kokku, et keiser suvatseb tagasi tulla ja 30. juulil 1915.
aastal ja panna nurgakivi nii maarinde
staabile Vääna-Postil kui ka mererinde
staabile Naissaarel. Paraku kõlasid varsti Sarajevos saatuslikud lasud ning algas
I maailmasõda. See tõmbas kriipsu ka siin
nimetatud pidulikule sündmusele.
Antud raamat on abiliseks ajaloohuvilisele turistile Naissaarel matkamisel.

Infopäev mittetulundussektorile toimub
28. veebruaril
Uus aasta ja euro tulek tõi
kaasa väga palju muudatusi ka
raamatupidamise korraldamises
ja kulude maksustamisel.
Väiksemad MTÜ-d on alati sellises
seisus olnud, kel ei ole võimalik palgata
professionaalset raamatupidajat ja seepärast peavad eestvedajad ise olema nii
targad-tragid, et kõigega toime tulla.
MTÜ Alustame Algusest on ühe oma
tegevussuundadest spetsialiseerunud raa-

matupidamise korraldamise abistamisele
ja vastavasisuliste koolituste-infopäevade
läbiviimisele.
28. veebruaril toimub Rae Kultuurikeskuses algusega kell 17.30 infoõhtu kõigile neile, kes soovivad saada
näpunäiteid, kuidas korraldada oma
raamatupidamist alates aastast 2011.
Eelkõige võetakse „luubi alla” maksuseaduste muudatused, mis kehtivad
alanud aastast. Kiirpõige ka majandusaasta aruannete esitamisessse. Oodatud
on MTÜ-de ja väikefirmade eestvedajad,

kel ei ole veel vaja maksta käibemaksu.
Infoõhtu kestab kella 20.30-ni.
Infotunni maksumus 10 eurot osaleja
kohta. Hind sisaldab trükitud infomaterjale lühimemona. Arve väljastatakse registreeringu alusel. Grupi suuruseks on maksimaalselt 20 inimest. Registreerimine
e-kirjaga: alustamealgusest@gmail.com
Täpsem info telefonil 502 9006.
Marianne Rosenfeld
Infopäeva läbiviija
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MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored jätkab
pensionäridele suunatud projektiga
Hasartmängumaksu
Nõukogu
poolt antud toetusega jätkub Jüri
Kihelkonna eakatele ja invaliidsuspensionäridele suunatud projekt.
15.–16. jaanuaril toimus motivatsiooni
õppesõit Haapsallu, koostöös MTÜ-ga
Kodukant Harjumaa, kel on samuti algamas väiksemahuline projekt Harjumaa
eakatele – korraldatakse terviseloenguid
kolmes piirkonnas. Kuivõrd mõlema
MTÜ projekte rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu, siis oli kõige mõttekam
üks loengupäev ühitada. Haapsalu õppesõidul osalejad olid enamikus küll
Rae valla inimesed, kuid samas oli inimesi ka Kiili, Kuusalu, Ääsmäe ja Anija
vallast. Rahalised kulutused jagasimegi
alljärgnevalt: lektorile makstav tasu tuli

Kodukandi arvelt, bussi rahastuse eest
tuleb tänada aga Rae Vallavalitsust, kes
kompenseeris selle maksumusest 84%.
Spaa-protseduurid ja ööbimise aga maksid osalejad ise oma taskust kinni. Et
tegemist oli aga suure grupiga, siis loomulikult saime ka protseduuride hindades
väikest soodustust kaubelda.
Põhiloeng oli suunatud vererõhu
probleemidele ja loomulikult tervislikule
toitumisele. Lektoriks oli meie valla üks
perearstidest – Riina Raudsik. Kuulajatele
meeldis loeng väga. Tagasisides öeldi, et
sellised loenguid peaks olema palju enam.
Sõidul Haapsallu tutvustati ka Läänemaa ajalugu, tehti väike jalutuskäik lossivaremete juurde ja kuulati „Valge daami”
legendi. Samas räägiti ka sellest, et kõik,
mida me elus saavutame, tuleb sellest, kui
positiivselt me suudame mõelda.
Jüri Kihelkonna projekt aga jätkub

erinevate käsitöö-töötubadega ja sinna
juurde kuuluvate motivatsiooniloengutega „elust enesest”. Veebruarikuu töötoa
teeme Rae Kultuurikeskuses (kuupäev
täpsustamisel) loodetavasti koostöös
„Memme-taadi klubiga”, üks töötuba
tuleb Lagedil (samuti kuupäev täpsustamisel). Kel nende vastu huvi, võite igal
ajal allakirjutanuga ühendust võtta. Töötoad on osalejatele tasuta, käsitöömaterjal
ostetud projektirahastusega. Alates märtsist toimuvad töötoad kaks korda kuus ka
Vabaajakeskuse ruumis Tuule tänav 1.
Ootame nii vanu kui ka uusi huvilisi.
Marianne Rosenfeld
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored
Juhataja
502 9006,
e-kiri: vanadjanoored@gmail.com

ÜRITUSED

Märtsist alustab Jüri
noortekeskuses fotohuviring.

9. veebruar –
Sõbrapäeva kaartide valmistamine

Alanud on registreerimine:
aivo.tammela.002@mail.ee
Internetist leiad meid:
www.raenoorteklubi.ee

11. veebruar –
Töötuba „Taaskasutatavad materjalid”

Head noored!
Jüri noortekeskus asub
eelmise aasta lõpust ajutiselt
uues kohas, milleks on
endine Taj Mahal’i kohvik

14. veebruar –
Sõbrapäeva tähistamine

AVATUD
E–N 14.00–20.00
R 12.00–18.00

18. veebruar –
Dokumentaalfilmide õhtu

Info: Aivo Tammela, +372 598 5450
aivo.tammela.002@mail.ee

URVASTE KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
toimub 19. märtsil 2011 algusega kell 13.00
Kungla majas
Päevakord:
1. Uue külavanema valimine
2. Kevadkoristusest
3. Jaanipäeva korraldamine
4. Kohapeal tekkinud arutelu
Urvaste külavanem Sulev Aaslaid, telefon 528 0309.
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PEETRI
KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
toimub 7. märtsil kl 19.30–20.30
Peetri kooli aulas
Päevakord:
1. Arengukava kinnitamine
2. Külavanema 2010. a tegevusaruanne
3. Uue külavanema valimine
Mairiika Kirsimägi
Tel 5300 3417

uudised

II TÖÖMESS
2. märtsil kell 14.00 Rae Kultuurikeskuses
Tööandjate ja tööotsijate kohtumine
KAVAS:
t Eesti Töötukassa tegevuse ja Rae valla ettevõtluskeskkonna tutvustus
t Kohalike tööandjate poolt pakutavad töökohad
t Tööotsingu töötuba „Kuidas otsida tööd“ – Kus leida infot?
Millised dokumendid on vajalikud edukaks kandideerimiseks?
t Tööintervjuu töötuba „Kuidas käituda töövestlusel“ – Kuidas valmistuda tööintervjuuks? Kuidas ennast tutvustada ja millega silma paista?
Nõuanded edukaks töölekandideerimiseks.
Osalemine messil on kõikidele tasuta. Ettevõtted saavad ennast
registreerida: tiiu.vilms@tootukassa.ee kuni 25. veebruarini 2011
MOBIILNE NÕUSTAMINE 2011

Rae vald
tunnistati
koduomanike
sõbraks
30. jaanuaril toimus Eesti Omanike keskliidu korraldusel I Eesti Koduomanike
kongress. Traditsiooniliselt tunnustab
Omanike Keskliit igal aastal ka neid, kes
liidu seisukohalt vaadates on enam teinud
koduomanikele head.
2010. aasta koduomaniku sõbraks tunnistati kolm omavalitsust, kes otsustasid
vabastada kodude aluse maa maamaksust.
Kõrvuti Harku ja Jõgeva vallaga sai koduomaniku sõbra tiitli ka Rae vald. Koduomaniku sõbra tiitli võttis kongressil vastu
volikogu esimees Agu Laius.
Koduomanike kiusajaks tunnistati teist
aastat järjest Tallinna Vesi, kus vee hind on
25% õiglasest hinnast suurem.
Agu Laius
Rae Vallavolikogu esimees

20. veebruaril
kl 11:00–14:00
Jüri Gümnaasiumi sööklas
III SUUR SÕBRALAAT

„MÖLL PILVEPIIRIL“

MEIL KÕIGIL ON KODUS 101 ÜLELIIGSET ASJA. TOOME NEED SIIS
20. VEEBRUARI HOMMIKUL JÜRI
GÜMNAASIUMI SÖÖKLASSE JA . . .

Batuute igale vanusele
– tule mölla koos meiega!

. . . MÜÜME NEED MAHA
TASUB TULLA NII MÜÜMA
KUI KA OSTMA
Osalustasu 1.60. Registreeruda
saab e-posti teel: kairi1@hot.ee

12. veebruaril kell 10.00-14.00
RAE KULTUURIKESKUSES

Võistlused suurtele ja väikestele
Jalgpallilaud, mängutünnid,
Lego mängulauad
Kohvik, näomaalija, multikad,
meisterdamisala

Sissepääs 1,5 eurot (23 krooni)
Lisainfo telefonil 605 6759
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XI Noorte laulu- ja tantsupeo Nähtava
Maailma Loomise konkursid
Suvel toimub XI noorte laulu- ja
tantsupidu „Maa ja ilm“. Seekord
ei korraldata mahukat õpilastööde näitust, mis selle üritusega
on ikka kaasnenud. Selle asemel
on mitu uut ja huvitavat konkurssi, kus koolinoored ja üliõpilased
saavad väljendada oma mõtteid
ja ideid kunsti ning käsitöö vallas.
Eesmärgiks on pakkuda osalejale võimalust avada ja avastada paikkondlikku
pärandit, mis kaunistaks laulu- ja tantsupeol osalejat ja seda keskkonda.
Esimene maakondlik konkurss-näitus
„Istumisalused“ toimuski Jüri Raamatukogus ja oli vaatajatele tutvumiseks 6.–10.
detsembrini 2010. Näitusel oli väljas 93
laulu- ja tantsupeol osalejale mõeldud
istumisaluse kavandit 102 autorilt Harjumaa 11 koolist. Meie valla koolidest olid
esindatud Lagedi Põhikool, Jüri Gümnaasium ja Rae Huvialakool.
Oli väga palju põnevaid kavandeid
huvitavate ideedega ja žüriil, koosseisus Marje Tahk (Jüri Gümnaasium), Eve
Kaaret (Lagedi Põhikool), Anne Tanne
(Kehra Gümnaasium) ja Krista Kuusk

Foto: Eve Kaaret

(Aruküla Põhikool) oli palju arutamist
ning vaidlemist, et leida parematest paremad. Vabariiklikule konkursile saadeti
edasi 20 kavandit, neist kolm olid meie
valla õpilaste tööd. Samuti märkis žürii
ära mitu tööd, mis olid väga hästi läbi
mõeldud ja huvitavate ideedega.
Järgmine maakondlik konkurss toimub

juba veebruaris Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja teemaks on seekord „Väikese inimese maailm“. Käsitöötegijatele toimub
mai alguses konkurss „Eesti oma ehe“.
Jõudu konkurssidel osalejatele!
MARJE TAHK
Jüri Gümnaasiumi kunstiõpetaja

Vaida kool tuli, näitas ja võitis
Noorimate vanuseklasside Vaida põhikooli
võidukollektsioon. Foto: Juuli Laanemets

Juba kaheksandat korda toimunud Rae valla
koolidevahelise moeshow
teemaks oli „Minu tuleviku
koolivorm“. Näha sai 14
kollektsiooni, igaüks neist
oma näo ja iseloomuga.
Sel aastal oli tunda, et kollektsioonide peale oli põhjalikult
mõeldud ja nendega vaeva nähtud. Kes oli vöö peale pliiatsid ritta
seadnud, kes õppeainete nimed
ja Jüri Gümnaasiumi tähed/ logo
peale õmmelnud ning kes jäänud
kindlaks värvitoonidele või stiilile. Väga meeldivaks üllatuseks oli
Vaida Põhikooli tugev esinemine.
Mõlemas kategoorias tulidki nemad võitjaks. Nooremas vanusegrupis (5.–8. klass) 5. klass kollekt-
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siooniga „Kas on olemas kolmnurga kõiki
külgi puutuv ringjoon?“ ning vanemas
(9.–12. klass) 9. klass „Pole olemas võimatuid unistusi, on vaid piiratud ettekujutus võimalikkusest“. Žürii esinaine
Tiina Jantson kommenteeris mõlemaid
kollektsioone kui selliseid, mille kallal on
tõsist tööd tehtud ning mis olid hästi läbi
mõeldud. Noorema vanuseastme teine ja
kolmas koht läksid vastavalt 8.H ja 7.H
klassile. Vanemate klasside teine ja kolmas koht 12.R ja 11.R.
Žüriisse kuulusid sel aastal tõelised
prominendid: Evelyn Mikomägi (modelliagentuuri Living Models ja fotostuudi
XL Studios juht), Tiina Jantson (modellija tantsuagentuuri Sixtina juht), Rauno
Stein (modell) ja Ilona Leppik (fotograafmeigikunstnik). Oli väga värskendav
kuulda ka konstruktiivset kriitikat ja
nõuandeid, kui žürii tuli oma otsust ette

haridus
kandma. Tiina Jantson pani kõigile järgmiseks aastaks südamele, et mitte iial ei
tuleks modell näts suus lavale, mida ta
meie moedemonstratsioonil väga mitmetel korral nägi. Tähelepanekutesse mahtus
veel seegi tõsiasi, et rohkem detailsemad
ja läbimõeldud ettekanded olid nooremas
vanuseastmes. Parim mees- ja naismodelliks nooremate hulgast sai Vitali Annus
Vaidast ning Anete-Isabel Luik Jürist.
Vanematest tuli parimaks naismodelliks
ilma suure üllatuseta Merli Aron ning
meesmodelliks seksikas räppar KarlSander Saarik.
Auhindadega aitasid Pizzakiosk, kõik
osalenud grupid said endale sooja pitsa
ning kõrrejoogid. Veel panid õla alla Rae
Kultuurikeskus ning Living Models, kes
kinkis noorema vanuseastme II koha
omanikele grupipildistamise XL Studios.
Kui kõik etteasted olid vaadatud, tulid
lavale õpetajad. Nemad demonstreerisid,
kuidas on võimalik säilitada koolivormi
kandes oma stiil. Oma jao leidsid räpikunnid, emod, pailapsed ja kerged boheem-

lased. Õpetajaid saatsid vanemate klasside
noormehed. Kõike seda saatsid õpetaja
Ingrid Puki humoorikad kommentaarid.
Pärast neid tulid oma maratonkavaga
lavale Sixtina Modelli- ja Tantsustuudio
liikmed trupist SirN.
Moeshow jätkus õues, kus Jüri Gümnaasiumi tantsuõpetaja Joonas Kollom
tegi reklaamiks enda näidistuleshow.
Kõigil soovijatel on võimalus osaleda
tema trennides teisipäeviti 15.00–16.00
Jüri Gümnaasiumis.

Pilkupüüdev Jüri Gümnaasiumi 12R klass
Foto: Juuli Laanemets

Lõpetuseks soovin tänada kõiki, kes
aitasid seda suurejoonelist üritust ette
valmistada. Rae Kultuurikeskus ja Jüri
Gümnaasiumi õpilasesindus järgmises
koosseisus: Katre Sapp, Anabel Aunver,
Brigita Gutmann, Heily-Helen Lillepuu,
Anette-Isabel Luik, Marlen Toomla, Kristina Laurits, Stiina-Marleen Hermaste,
Elina Piirmäe, Mart Oviir, Kristin Nurk ja
Nils-Eerik Vesberg.
EVA VIIDEMANN

Karjääripäev Jüri Gümnaasiumis
25. jaanuaril toimus Jüri Gümnaasiumis esmakordselt karjääripäev, mille eesmärgiks on
tihendada kooli koostööd kohalike ettevõtetega ja anda õpilastele ülevaade töötamisvõimalustest Rae vallas.
„Nänni“ jagasid Kalev ja ABB
Foto: Kaidi Laidvee

Üritusest võtsid osa 9.–12. klasside
õpilased ning karjääriväljavaadetest oma
asutustes rääkisid esindajad aktsiaseltsidest ABB ja Kalev Chocolate Factory
ning Rae Vallavalitsusest.
Kõik kolm esitlust olid üsna
erinäolised, ent võrdselt huvitavad. ABB
esindajad Agnes Hansen, Tarmo Gutmann ja Kaupo Mäesalu tõid õpilastele

näiteks kahe töötaja edulood, tutvustasid
firmat ning jagasid infot selle kohta, millistes kutse- ja kõrgkoolides ABB-s vajatavaid ameteid õppida saab.
Aktsiaseltsi Kalev esindas firma tegevdirektor Kaido Kaare isiklikult. Lisaks
Eesti suurima ja vanima kondiitritööstusettevõtte ajaloo ja struktuuri tutvustamisele mainis Kaido Kaare, et haridust
tõendavatest diplomitest enam hinnatakse
Kalevis töötajate pühendumust, koostöövalmidust ja õppimistahet. Mõlema ettevõtte esindajad rõhutasid, et tänapäeval
on töömaailma sisenemisel oluline inglise
ja vene keele oskus, sihikindlus, kindel
tahtmine valitud erialal töötada ning
arenemisvõime.
Rae vallavalitsust esindasid karjääripäeval valla keskkonnanõunik Birgit
Parmas ja maakorraldaja Mart Võrklaev.
Meeldivalt üllatas fakt, et nad mõlemad
on Jüri Gümnaasiumi vilistlased. Nemad
rääkisid lähemalt tööst avalikus sektoris,
tutvustasid vallavalitsuse töövaldkondi
ja oma igapäevast tööd. Õpilastel oli võimalus esinejatele küsimusi esitada ning
ABB ja Kalev olid toonud noortele kaasa
meeneid ja magusat.
Kahtlemata jätkub kooli koostöö
karjääripäeval esinenud ettevõtetega
edaspidigi, sest üheks põhjuseks, miks
karjääripäev korraldati, on meie vallas
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haridus
tekkinud olukord, kus valla kodanikud
käivad tööl väljaspool valda, samas kui
vallas tegutsevad ettevõtted peavad igal
hommikul bussidega pealinnast ja mujalt
töötajaid tööle tooma. Nii püüamegi õpilastele tutvustada karjäärivõimalusi, mida

Rae vallas pakutakse, et noored teaksid,
milliseid töökohti nende kodu lähedal
leidub.
Täname kõiki esinejaid põnevate ettekannete eest ning anname endast parima, et karjääripäevast saaks traditsioo-

niline üritus. Loodame, et järgmisel aastal
on karjääripäeval kohalike ettevõtete esindajaid veelgi rohkem.
KRISTEL KRIISA
Jüri Gümnaasiumi karjäärikoordinaator

Koolitund salapärases filmiarhiivis
Õudsed koridorid, süsimustad
kongiuksed, seintele kritseldatud
nimed... Tundus, et kohe-kohe
saabub nõukogude sõjaväemundris mees ja käsutab kõik seina
äärde.
Film? Ei, see oli Lagedi Põhikooli õpilaste kujutlus, kui nad seisid nõukogudeaegse sõjaväevangla jäänuste keskel, kuhu
juba 40 aastat tagasi kolis Riiklik Filmiarhiiv, mis peale filmide sisaldab ka tuhandeid ühikuid foto- ning audiomaterjale. Endise vangla ühte osa säilitatakse
ajaloo tarbeks, seetõttu pakub kummastava ajalooga hoone huvi ka turistidele.
Õpilastele näidati maja erinevaid hoidlaid. Tutvustati hoiu- ja pakendamismeetodeid, ruumide ventileerimis- ning temperatuurinõudeid.
„Miks siin alkoholi järele lõhnab?”
imestasid noored. Selgus, et arhiivi töötajad kasutavad seda filmide töötlusprot-

sessis. „See on väga huvitav, kuidas filme
säilitatakse,” arvas Loora Lomp. „Ja lähebki keemiat vaja,” lisas Hanno Kasak.
Põnev oli fotokogu kataloog, kust
noored võisid oma tuttavate nimede või
paikade järgi pilte välja otsida. Vajalik
foto leitud, saab arhiivist tellida sellest
mistahes suuruses koopia.
Vangla endisesse sisehoovi oli üles
pandud püsinäitus vana filmitehnika,
plakatite, samuti filmiajalooliste isikute
kohta.
„Kui mina hakkan filme tegema, tulen kindlasti filmiarhiivi ja küsin, kas siin
on mingeid vanu filme sellest ajast, mida
teha tahan, võib-olla saab midagi ka oma
filmis kasutada,” arutles Kristen Sekk.
„Koolides ja edaspidises elus tuleb teha
mitmesuguseid uurimistöid, alati on hea
teada, et siit saab fotosid, mida kusagil
mujal ei ole, samuti on see tore koht, kus
õppida ajalugu visuaalselt, mitte ainult
õpikutest,” arvas Hanno Kasak.

Viimane huvitav paik oli kunstigümnaasiumi õpilaste poolt dekoreeritud kinosaal, kus näidati filmi „Eesti Vabariik”
(filmi saab vastavalt soovile ette tellida).
Rootsi kuningas, Laidoner, Päts, Hitler
ja Stalin kõnelesid oma näo ja häälega
ning muutusid õpikusse trükitud nimest
lihast ja luust inimeseks. Sõjatehnika ja
lahingukaadrid, inimgenotsiid ja nõukogude elu farss – kõik oli kokku pandud
terviklikuks ülevaateks. Filmiarhiivi poolt
valmistatud filmid on unikaalsed, osa teoseid on võimalik ka kaasa osta.
„See film tegi meile ajaloo ikka päris
selgeks, see oli väga hea,” kiitis Kristen
Sekk.
„Ma arvasin alguses, et need masinad
on järele tehtud, aga need on tõesti päris,”
on Loora Lomp emotsionaalne. „Kui meid
huvitab mingi varasem aeg, näiteks kuidas
siis riides käidi või kuidas oli pereelu või
kuidas tehti põllutööd, saame siit palju informatsiooni, nii filmist kui ka piltidelt.”
Rasmus Leichter arvas: „Kui mul on
kunagi vaja teha ajaloolist filmi või tahan
näiteks oma sugupuud uurida, leian filmiarhiivist kindlasti sellekohast materjali.”
Mihkel Kütt lisas: „Siin on paljude inimeste fotod. Kui tahan kedagi leida, on
see väga hea koht. Film oli aga nii hea, et
tõi kohe naeratuse näole.”
„Mulle jätsid sügava mulje vangla
õudsed kõverad koridorid ning pisikesed
jubedad kongid,“ tuletas Riste Kaaret
meelde filmiarhiivi õõvastavat atraktsiooni.
„Mina arvan, et selline koht inimesi
küll paremaks ei teinud,” arvas Laura
Kristenprun. „Vangla oli õudne.”
„Väga huvitav päev oli,” leidsid noored
üksmeelselt ning olid seda meelt, et erinevate ajalooliste filmide vaatamiseks peaks
arhiivikäigu kindlasti uuesti ette võtma.
Filmiarhiivi külastus oli planeeritud
meediaõppe ning ajalookursuse ühisüritusena, näitamaks meedia mitmekülgseid võimalusi õppeprogrammide rikastamiseks.

Kas leiame tuttavaid isikuid?
Foto: Pilvi Leemets
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LIIA SAKKOS
Lagedi Põhikooli meediaõpetaja

kultuur
Teoteatri etendus

„Siilipoeg avastab maailma“
15. märtsil kell 10.30 Rae Kultuurikeskuses
Maailm on imeline – me saame seda nuusutada, maitsta, puudutada, kuulata
ja näha. Saame tunda sooja kallistust ja lahusoleku valu, hinge põhjast tulevaid
pisaraid, tunda rõõmu ja heameelt jällenägemisest.
Osades:
Siilipoeg – Jane Meresmaa-Roos või Jaanika Tutt
Siiliema – Kristi Purge või Merike Tammik
Madu/ Kellukas – Kristiine Truu või Monika Ausmees
Linnupoeg – Marii Jõevee või Triinu Lepp
Pilet 2 eurot (31,29 krooni)
Etendus kestab 40 minutit. Lastele alates 4. eluaastast.

MUINASJUTUTUND JÜRI RAAMATUKOGUS
26. veebruaril kell 12.00
Teoteatri näitlejad Jane ja Marili jutustavad lastele Donald Bisset’ loo „Rohutirts ja tigu”. See on lugu väiksest rohutirtsust,
kes armastab teha ainult pikki hüppeid!
Muinasjutt kestab 30 minutit, pärast seda toimuvad lastega mängud.
Oodatud on kõik muinasjutuhuvilised! Üritus on tasuta.

Laul teeb rinna rõõmsaks!
Tahan teile tutvustada Rae
Kammerkoori, üht tublidest
kollektiividest, kes iganädalaselt
Rae valla kultuurikeskuses oma
lauluoskust lihvimas käib ning
õpituga valla ja muudelgi üritustel kuulajate kõrvu rõõmustab.
Rae Kammerkoor kutsuti tegusate
inimeste poolt kokku 2008. aasta sügisel. Meie dirigent Alice Pehk on huumorimeelne ja kannatlik, leebelt nõudlik ja märkamatult sihikindel. Kogenud
koorijuhina paneb ta laulma ka need, kel
noodilugemine päris selge pole. „Katsuge
neid kartuleid (noodimärke – toim.) vaadata. Mustad lähevad kiiresti ja valged
aeglaselt,” õpetas Alice kord kooriproovis.
Eks ole ju lihtne!
Esimestel aastatel vedas meie tegemisi
koorivanemana Kersti Peterson, sellest
hooajast on koorivanemaks Annica Andra, presidendi ametikohustusi täidab Rait
Metsamart. Lisaks on ametites laekur,

sünnipäevade registripidaja, kunstnikkujundaja ja siinkirjutaja kroonikuna.
Rae Kammerkoor on Eesti Kammerkooride Liidu liige, osaleme nende
poolt korraldatud kontsertidel, eelmisel
aastal näiteks suvel Türil segakooride
laulupäeval ning jõuluootuskontsertidel
Jüri, Tallinna ja Tartu kirikutes. Meil oli
ka au osaleda laulupeo tule toomise tseremoonial Lohusalu sadamas. Loomulikult
laulame alati valla üritustel, olgu selleks
siis Klunker, valla aastapäeva peod või
vabariigi aastapäeva tähistamine. Ka üleeestiline ühislaulmise üritus – Ühtelaulmine, millega püüeldi Guinessi rekordite
raamatusse, ei saanud läbi meie koorita.
Laulsime ka Lions-klubi korraldatud
heategevuslikul kontserdil jõulude aegu
Jüri kirikus. Võistluslikke momente on
pakkunud Tuljaku võistulaulmine Tartus
ning XI kammerkooride festival Haapsalus.
Tulemas on taas Tuljaku konkurss – 5.
veebruaril Tartus, 4. märtsil ühiskontsert
Tabasalu kammerkooriga Maarjamäel

Orlovi lossis.
Meie repertuaarivalik on päris lai, hõlmates nii Rannapi, Valgre, Ehala kui ka
Kreeki, Sisaski, Tobiase jpt. loomingut.
Meie dirigent on kord öelnud, et tema
arvates sobib koorile iseäranis hästi Tormise looming, temalt on meil ka mitmeid eripalgelisi laule, neist osa, muide,
koos tantsuseadega! Repertuaari hulgas
on ka maailma klassikute teoseid. Oleme
laulnud lugusid ladina, itaalia, hispaania
ja ungari keeles ning eks näis, mis veel
tulevik toob!
Koori traditsioonide hulka kuulub
igakuine sünnipäevalaste tervitamine,
selleks puhuks kirjutas dirigent koorile
ka päris oma õnnitluslaulu. Koos oleme
tähistanud vastlaid ja jõulusid ning ikka
tuleb aeg-ajalt ette muidki sündmusi,
mille puhul üksteise seltsis mõni mõnus õhtu veeta. Aeg-ajalt korraldame ka
koorilaagreid, eriti enne mõnd tähtsat
esinemist või konkurssi. Meil on sõprussidemed Tabasalu Kammerkooriga, kellega koos on lauldud ja mõndagi vahvat

veebruar 2011 · Rae Sõnumid

17

18

kultuur
ette võetud.
Et tublisid-toredaid lauljaid ei saa
kunagi olla liiga palju, siis siinkohal
üleskutse:
Rae Kammerkoor pakub võimalust
liituda meie rõõmsate ridadega ka uutel
lauljatel! Oodatud on kõigi häälerühmade
esindajad, eriti teretulnud on täiendus
tenorite ja basside ridadesse.
Meie proovid toimuvad esmaspäeviti
valla rahvamaja kaaretoas 18.30–21.00.
Kel huvi, tulge kohale! Võib ette helistada meie koorivanem Annicale tel 509
6413, võib ka suhelda meilitsi
annica.andra@gmail.com.
Tulge ja kogege ise, et laul paneb silmad
särama ja teeb rinna rõõmsaks!
Rongkäigule! Türi segakooride laulupäev juuni 2010.

Vana Baskini Teater esitleb: Derek
Benfieldi (Inglismaa) komöödia

„Äärmiselt
piinlik“
18. veebruaril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Komöödiat „Äärmiselt piinlik” võib
pidada üpris „mustaks”. Andrew ja Jane
elavad koos meheleminekueas tütre
Sallyga oma kauni aiaga maamajas, mida nädalavahetustel kasutab
puhkepaigana Sally poiss-sõber Geoff ja mõnikord ka Andrew õde
Sarah. On ilus suveaeg, päike paistab, lilled õitsevad ja mesilased
sumisevad – idüll missugune! Kuid ometi on üks seik, mis seda
vaikelu hullemini varjutab kui tõrvatilk meepotis. Nimelt on siin
majas siia sattunud võõraste või seda külastanud ametimeestega
juhtunud ridamisi traagiliste tagajärgedega õnnetusi. Maja asukad
on püüdnud neid saladuses pidada, et inimesi mitte eemale peletada, kuid ikkagi hakkavad ilmnema mõningad hoiatavad märgid.
Nii ei taha kohalik uus aknapesija siia aknaid küürima tulla – äkki
on ta kuulnud eelmise aknapesija kurvast lõpust? Hoidku taevas,
et need jutud laiali ei läheks! Viimasest õnnetusjuhtumist on juba
mitu kuud – ehk ei juhtugi enam midagi?! Aga külalisi on tulemas
– uus külavaimulik tahab tulla tutvust tegema. Hoidku taevas, et
tema midagi ei aimaks! Või ongi ta juba midagi kuulnud? Või – mis
veelgi hullem – kui äkki temaga siin midagi...
Mängivad: Liina Tennosaar, Raivo Rüütel, Anne Paluver või Kaia
Skoblov, Alice Kirsipuu, Janek Sarapson, Väino Laes, Ene Järvis
ja Jüri Karindi
Piletid hinnaga 10 eurot 156 krooni) ja 8 eurot (125 krooni)
müügil Rae Kultuurikeskuses E–N kl 9.00–21.00 ja Piletilevis.
Lisainfo telefonil 605 6759
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ANNELI AASO
Rae Kammerkoori sopran ja kroonik

PETERBURI TSIRKUSE

TÄHED
KAVAS:
• JOOGI
• LÕBUS KLOUN
• MUSTKUNSTNIKUD
• AKROBAAT RULLIDEL
• TANTS HULA-HULA RÕNGASTEGA
• SEEBIMULLID

4. märtsil kell 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 2,60 eurot (40.68 krooni)

üritused

Rõõm mängida lastele
Kui lasteaed on eelkõige koht,
mille igapäevane tegevus on suunatud lapse turvalisele hoidmisele
ja arengule, siis kord aastas enne
jõule arendatakse Vaida lastaias
Pillerpall ka lastevanemate näiteoskusi.
Jõulukuu lähenemisel hakkavad lasteaia õpetajad hommikuti osade lastevanematega aktiivsemalt kontakti otsima
eesmärgiga esitada väljakutse, millest on
raske keelduda – osaleda traditsioonilisel
lastevanemate jõulunäidendi etendamisel.
Küll tuleb esialgu igasuguseid vabandusi,
nii oskuste ja esinemisjulguse puudumise, ajanappuse kui ka muude asjaolude
kohta, kuid lõpuks kannab kasvatajate
tegevus vilja ning esimeseks prooviks on
näitetrupp koos.
Sellel aastal oli näidendi teema seotud
päkapiku perekonna jõuluaja tegemistega. Esimene proov kulub ikka eelkõige
teksti lugemise ja esmaste liigutuste
kokkusobitamisele ning vargsi piilutakse
üle tekstilehe ka teiste tegemisi ning võetakse mõõtu kaasnäitlejate ilmekusest ja

esinemise julgusest. Omaette kahetsetakse veel mõne korra oma nõusolekut
näidendis osalemiseks, kuid juba esimese
proovi lõpuks on näitetrupp sulandunud
ühtseks teatripereks ning üksteise võidu
esitatakse ideid, kuidas üht või teist stseeni ilmekamalt ja lõbusamalt mängida.
Ühtehoidva näitetrupi tekkimisele aitasid
kaasa näitejuhtide avatud ja humoorikas
suhtlemine ning Vaidaga seotud kogukonnaliikmete varasemad tutvused.
Teises ja kolmandas proovis lihviti
veel esinemisoskust ning käes oligi päev,
kus omandatud näiteoskused tuli esitada
suuremale rahvahulgale, kelle seas oli
palju lapsi. Et nende seas olid ka näitlejate
omad lapsed, siis tuli kõigepealt harjuda
laste näol peegeldunud emotsioonidega,
mida tekitasid issi või emme kostüümid.
Pühendudes vaid näidendiga seotud
emotsioonidele ja lavapartnerite tegevustele, kandsime näidendi ette oma parimate oskuste kohaselt.
Põksuv süda tagus samas rütmis etendusele järgneva publiku aplausiga. Lasteaia
juhataja kiidusõnad, laste rõõmsad näod
ning publikuks olevate lastevanemate

Vasakult: Rommi Sudi, Ardi Mitt, Merit Kerner
Foto: Jaanus Veldre

tunnustavad pilgud andsid märku, et esinemine oli korda läinud. Etendusejärgsel
näitetrupi koosviibimisel olime ka ise
väga õnnelikud ning täis tahtmist midagi
samalaadset korrata.
Kes lastevanematest senini on kahelnud oma oskustes, siis julgen soojalt soovitada järgmistel kordadel ennast proovile
panna – näitetrupiga koos saab igast takistusest üle ning sellest saadud positiivse
emotsiooniga veab kevadsoojuseni välja!
ARDI MITT
Päkapiku isa rolli täitnud lapsevanem

Jõulud Vaidas

Korraldasime Vaidas 17. detsembril „Lõbusaid jõule” hubases ja mugavas Selma Koch’i
kohvikus.

luges luuletusi ja laulis
üksi ning koos Angelina
Kochiga. Kuulajatele kõlasid
vanad tuttavad populaarsed
uusaasta laulud „Meil metsas sirgus kuuseke...”, „Dingding-dong”, „Jõulukellad”
ja ka uued – „On tulemas
Uus aasta”, „Käes on lõbus
talv”, „Kassipoeg ja kutsikas”, „Uusaasta valss” ning
teised. Tüdrukud laulsid
A. Solovjova süntesaatori
ja Oskar Kochi akordioni
saatel. Paljud laulud olid täiskasvanutele
tuttavad ning nad laulsid hea meelega
esinejatele kaasa, nagu laul „Kolm valget
hobust”. Angelina laulis eesti, vene ja inglise keeles.

Meie noorte esinejate vanemad kaunistasid saali kirevate rippvanikute ja kuuseokstega ning säravate ehetega. Sellelgi korral esinesid kontserdil meile juba tuttavad
viis last. Kõige pisem esineja, Aljonuška
Koch punases päkapikutüdruku kleidis luges luuletusi. Jevgenia Grigorjeva

Oskari vanaema küpsetas väga suure
ja maitsva „Napoleoni” tordi. Oskar aga
õppis jõuludeks ära palju uusi laule ning
teenis oma esinemisega tuliseid aplause.
Meeldivalt üllatas ta kõiki pealtvaatajaid
sellega, et esitas ka ühe omaloodud pala.

Peo korraldaja A. Solovjova organiseeris mitu liikumismängu, kus iga võitja
sai auhinna. Pidu oli täies hoos, kui meie
„tulukesele” lisandus Vaida koolist pärast
diskot veel külalisi. Neile meeldis nii meie
kontsert kui ka suupisted ja mängud. Meie
pidu külastas rohkem kui 25 last ja 15 täiskasvanut ning see sai osalejatelt vapustava
hinnangu. Peo lõpus kõlas A. Solovjova
õnnitlus eesti keeles: „Tiigri aasta mured
viigu, Küülik – ainult õnne toogu!”
Kõik osavõtjad-esinejad said kingitused ja meened.
Täname meie suurepäraseid lapsevanemaid abi ja peo korraldamise ning
osavõtu eest! Erilist tänu on väärt kohviku
omanik ja perenaine, Aljona ja Angelina
vanaema Selma Koch. Samuti avaldame
tänu Rae Vallavalitsusele rahalise toetuse
eest.
Õnnitleme Vaida ja Rae valla elanikke
saabuva Jänese ehk Kassi aasta puhul!
ALEKSANDRA SOLOVJOVA-KULL
Peo korraldaja ja juhendaja
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üritused

Jõuluaja pidulik lõpetamine Lagedil
Rahvakalendri järgi oli 6. jaanuar kolmekuningapäev ja sellel
päeval viiakse tavaliselt jõulukuused toast välja.
Meil Lagedil on nii mõnedki korrusmajad ja nende elanikel pole oma jõulukuuski pärast pühade lõppemist kusagile viia, seepärast oleme juba teist aastat
järjest kuused kokku kogunud ja need
pidulikult ära põletanud.
Kas oli süüdi paks lumi, et inimesed ei
hakanud metsa kuuse järele minema või
lõppesid kuused müügipunktides otsa ja
kodudesse osteti hoopis kunstkuused, ei
tea, aga sel aastal toodi lõkkesse kuuski

vähem kui mullu. Kuusekuhja aitasid
täita Jüri ja Lagediga piirnevate külade
elanikud, teistes piirkondades polnud sel
päeval kuuskede põletamist välja kuulutatud.
Lastele tõi paksus lumes sumamisele
lisaks elevust säraküünalde põletamine
ning mandariinide ja kommidega maiustamine. Kohale tulnud täiskasvanutel
jätkus juttu lõkke ümber kauemakski.
Täname Lagedi Rae Tuletõrje- ja
Päästeseltsi, kes jälgis tule turvalisust ning
Rae valla majandusametit, kes lõkkeplatsi
korrastas.
KAI LASN, Lagedi alevikuvanem

Jüri Gümnaasiumi õpetajate kapell 15-aastane!
1995. aasta oktoobris alustas
tegevust Jüri Gümnaasiumi õpetajate kapell. Esinetud on koolija vallaüritustel ning kaugemalgi.
Möödunud jõulude aegu käidi
rahvalikku muusikat pakkumas
Tallinki laeval Rootsi kuningriigi
pealinna Stockholmi reisijatele.
2010. aasta sügisel möödus 15 aastat
päevast, mil seltskond Jüri Gümnaasiumi õpetajaid otsustas kokku tulla, oma
noorusest pärit pillimänguoskus unustusehõlmast lagedale tuua ja mõned laululood selgeks õppida. Esialgu tehti seda
vist ainult iseendi rõõmuks. Kroonika
märkmed ütlevad aga, et juba nelja päeva
pärast tuli ka esimene avalik esinemine ja
see toimus Harjumaa Haridusosakonna
poolt koostatud inspekteerimise akti ettelugemisele järgnenud pidulikul koosviibimisel.
Idee algatajaks ja julgustajaks oli
vaieldamatult Hairi Laurand, kes on kapelli juht, õpetaja ja akordionimängija tänaseni. Algkoosseisus tegid kaasa veel Anneli Kontson – kannel, Terje Papp – kitarr,
Kaja Kuuseok – akordion, Külli Kaasik
– trummid ja Kersti Kaldmäe – marakas.
Õige pea liitusid lauljate ridadega Linda
Pihu, Sirje Tuul ja Tiiu Eljari.
Soov oma koosmusitseerimise rõõmu
ka teistega jagada, viis aina uute ja uute
esinemisteni. Enamasti kõik kooli jõulupeod ja õpetajate ühisüritused said edaspidi kapelli rahvalike lugudega rikastatud.
Ideid oli palju – kord olime õpetajate vanadekodu kapelli parodeeriv kollektiiv,
kord ansambli Meie Mees jäljendajad
(kusjuures originaalkostüümides!), kord
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jälle lihtsalt humoorikalt rõivastatud publikulõbustajad.
Alates 1997. aastast kuni tänaseni on
õpetajate kapell saatnud tantsimist ja laulmist Jüri klunkeril. Esinetud on teistelgi
Rae valla üritustel ning naabervallas Kiiliski. Oma laulurõõmu on jagatud näiteks
ka vanadekodu elanikega.
15. tegutsemisaasta on toonud hulgaliselt esinemisi valla piirest kaugemal.
Oktoobris käisime õpetajate päeva puhul
tervitamas Paikuse valla pedagooge.
Teistkordselt olime tagasi kutsutud esinema Jõuluturule Tallinna vanalinna.

Kenaks väljundiks 15 tegevusaastast
on ka DVD-plaat, mis lustiga lindistatud
sai.
Kapelli liikmeid on aja jooksul lisandunud ja mõned ka erinevatel põhjustel loobunud. Meie ridades on olnud veel
Raina Sinisalu, Maiu Aadli, Marje Tahk
ja Nele Altrof. Täna on õpetajate kapelli
koosseis järgmine: Hairi Laurand – akordion, Kersti Kaldmäe – kannel, Terje Papp
– kitarr, Sirja Kautsaar – viiul, Aili Leukman – jauram, Kuuno Kasak – akordion,
Anli Vahesalu – akordion, Tiina Malkov
– viiul, Sirje Tuul – laul ja rütmipillid,

Sel talvel oli kapelli jaoks kindlasti
tippsündmuseks esinemine Tallinki laeval, reisil Rootsi kuningriigi pealinna
Stockholmi ja tagasi. Väga sooja vastuvõtu
osaliseks sai meie lustakas jõuluhõnguline
etteaste nii õhtusööki nautinud reisijatele
kui ka showbaari külastajate seas. Lootsime oma rahvusliku muusikaga meelelahutust pakkuda ka laevasõitu nautivatele
naaberriigi turistidele. Oma kava mitmekesistamiseks õppisime selgeks mõned
rootsi rahvamuusika lood. Õpetajate kapelli esinemine mõlemal päeval õnnestus
väga hästi.

Malle Kempi – laul ja rütmipillid, Linda
Pihu – laul ja rütmipillid, Kaidi Laidvee – laul ja rütmipillid, Triin Tammistu
– laul ja rütmipillid, Terje Jaamul – laul ja
rütmipillid.
Suur tänu Külli Kaasikule, kes väga
kohusetundlikult
kapelli
algaastate
tegemised kroonikasse üles märkinud on.
Loodame, et Jüri Gümnaasiumi õpetajate kapelli laulurõõm niipea ei rauge ja
toredaid esinemisi jätkub veel aastateks.
TERJE PAPP, Jüri Gümnaasiumi
õpetajate kapelli asutajaliige

sport

Jüri Gümnaasium võttis Alfal kolm finaalikohta
Täpselt neli nädalat pärast
aastavahetust toimus Tallinna
Spordihallis 18. korda rahvusvaheline sõudeergomeetrite võistlus
Alfa 2011, kus on alati kõik Eesti
sõudmise tipud koos. Seekord
võtsid võistlusest osa ka sõudjad Soomest, Ukrainast, Lätist ja
Leedust.
Alfal toimub igal aastal ka koolidevaheline võistlus, tänavu pakkusid Eesti
koolidele konkurentsi kaks Leedu põhikooli võistkonda tüdrukute ja poiste
arvestuses.
Esimestena asusid 500 meetri starti
põhikooli tüdrukud, kes südika lõpuga said Miina Härma Gümnaasiumiga
võrdse aja. Tugev tulemus aga tähendas
kolmanda-neljanda koha jagamist ja ümbersõitu. Ümbersõidud tehakse tavaliselt
100 meetri pikkusel distantsil ning nõuavad võistlejatelt lühikese ajaga erakordset
pingutust. Natuke aega puhkust ja Kristiina Mägi, Gerli Veeleid, Liis Rahnel,
Õnne-Liisa Kunman spurtisid välja koolile esimese finaalikoha.
Järgmisena asusid oma kohta finaalis püüdma põhikooli poisid. Oma sõidu
noormehed võitsid korraliku ajaga 1.35,9.

Järgmises kahes sõidus oli kiiremad ainult kaks kooli: Tallinna
Reaalkool ja Tartu Kivilinna
Gümnaasium. Seega oli juba
teine finaalkoht tagatud. Neljast võistlejast kolm – Mart
Oviir, Remi Mäekuusk ja Karl
Sirak sõitsid välja uued isiklikud rekordid. Natuke tõbisena
andis suure panuse võistkonna
edusse koolivõistluse võitja Rain
Mürkhain.
Gümnaasiumi
tüdrukud
sõitsid enda kohta väga tublilt,
aga seekord oli teised lihtsalt
paremad ja koht viies. Tehti
kaks isiklikku rekordit: Merilin
Liutkevicius ja Katre Sapp, võistkonnas
osalesid veel abituriendid Kairi Suurekivi
ja Aveli Vellerind.
Suurima üllatuse aga valmistasid gümnaasiumi noormehed, kes aegade võrdluses teiste tugevate koolidega pääsesid
napilt finaali. Seda suuresti tänu Rauno
Veskile, kes sõitis välja kooli kõigiaegade
teise aja – 1.26,4, teised üllatajad tiimis
olid Kristen Sirak, Martin Kosula, Robert
Rivik.
Ühel päeval kahe korraliku pingutuse
kogemus Jüri Gümnaasiumi tiimil puudus
ning finaalides kahjuks ühelgi võistkon-

Jüri Gümnaasiumi tiimi esindajad naudivad
medalimeeleolu pärast edukat Alfa-võistlust.
Foto: Tarmo Mürkhaim

nal kohta parandada ei õnnestunud. Siiski
jäi jürikate tulemuseks rekordilised kolm
kolmandat kohta ning ka koolide kokkuvõttes läbi aegade parim, teise-kolmanda
koha jagamine. Jüri Gümnaasium oli
poodiumil koos juba traditsioonilise üldvõitja Tallinna Reaalkooli ja Tartu Miina
Härma Gümnaasiumiga.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Jüri Jaanson patroneeris

Jüri Gümnaasiumi sõudeergomeetrite võistlust „Tõmba, Jüri!“
Seekordne, arvult juba kolmas „Tõmba, Jüri!“ sõudeergomeetrite võistlus oli erakordne, sest võistlust oli avama
tulnud kahekordne olümpiahõbe
Jüri Jaanson

Kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson jälgib
tähelepanelikult Karl Siraku sõitu, kes tuli oma vanuseklassis, 8.–9. klassi poiste arvestuses teiseks.
Foto: Kaidi Laidvee

Lisaks avasõnadele ja auhindade kätteandmisele juhendas ta nii mõndagi
õpilast, kuidas parema tehnika poole
püüelda.
Ka sel aastal oli tegemist kooli ühe suurema võistlusega, kus eelsõitudes osales
kokku 2.–12. klassini 448 õpilast, kellest
iga vanusegrupi kaheksa paremat kutsuti
finaalsõitudele. Lisaks õpilastele võistlesid
tublilt ka mees- ja naisõpetajad.
Esmakordselt läks kogu võistluste ajaloos vaja sel aastal kohtade selgitamiseks
ümbersõite. Ümbersõitudes 100 m uuesti läbimisega selgitati välja 4.–5. klassi
poiste esimene-teine koht ja 8.–9. klassi
tüdrukute teine-kolmas koht.

Nagu ikka nii uuel võistlusalal, püstitati
ka seekord kolm uut kooli rekordit: 8.–9.
klassi tüdrukute arvestuses läbis Kristiina
Mägi 500 meetrit ajaga 1.50,3; 2.–3.klassi
tüdrukute seas Kristiina Šamanina 300
m distantsi ajaga 1.19,4 ja naisõpetajate
seas geograafiaõpetaja Annika Orula 500
meetrit ajaga 1.51,0.
Finaalsõite kommenteerisid vahvad
päevajuhid Keit ja Mikk 11.R klassist, kes
ergutasid kõiki võistlejaid.
Seekordset rikkalikku auhinnalauda
aitasid katta Craft, EOK, Kristiina
Šmigun-Vähi tiim, Tamrex, Freesport,
Ensto, Tavid, Saku Õlletehas.
Võistluste järel oli auditooriumis
toimunud koosviibimisel kõigil kohaletulnud õpilastel ja õpetajatel võimalus Jüri
Jaansonile küsimusi esitada ja kuulata,
mida huvitavat Eesti sõudmise Grand Old
Man’il oma sportlasteest pajatada oli.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
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Jüri Gümnaasium tuli õpetajate
võrkpallis kolmandaks
liiga tippude ja kolmanda liiga algajate
vahel. Eelmise aasta
viienda koha parandamine oli seekord
kindlalt sihikule võetud.

Õpetajatest võrkpallurid kogunesid sel aastal 6.-7. jaanuaril
Paidesse, et selgitada paremad
kolmes liigas. Jüri Gümnaasium
võistles teises liigas – esimese

Esimese mängu vastane oli liiga uustulnukas Inglise Kolledž, kes
kuuldavasti oli teinud
enne turniiri mitu kontrollmängu. Nii kujuneski
mäng pingeliseks: esimene geim tahtnud kuidagi välja tulla ja kaotus oli suur
16 : 25, teises geimis õnnestus mäng
paremini käima saada ning võit tuli kindlalt, 25 : 18. Otsustavas kolmandas, kus
mängiti viieteistkümne punktini, säilitas

Rae valla korvpallurid pääsesid
taas finaalturniirile
15.–16. jaanuaril toimusid Eesti valdade XIX talimängude eelturniirid meeste korvpallis, kus
selgitati finaalturniirile pääsejad.
Eelmise aasta neli paremat võistkonda
(Väike-Maarja, Kohila, Toila ja Haljala)
pääsevad finaalturniirile otse. Kvalifikatsiooniturniirile oli sellel aastal registreerunud kokku 33 meeste korvpallivõistkonda. Rae valla võistkond pidi
mängima sõitma Karksi-Nuiasse. Kuuest
Karksis mängivast võistkonnast pidi tulema kahe parema hulka, et kindlustada
edasipääs finaalturniirile. Kuus võistkonda jaotati kahte alagruppi, kummaski
kolm. Esimeses mängus pidi Rae valla
esindusmeeskond rinda pistma Paikuse
valla võistkonnaga. Raelased asusid mängu kiiresti juhtima 9 : 2 ja 18 : 7. Poolaeg
võideti juba 26 : 12! Teisel poolajal vahe
pisut veel kasvas ning lõpptulemuseks
oli 44 : 24 Rae valla kasuks. Võitjatele tõi
kõige rohkem punkte Tauri Raja – 16 p.
Alagrupi teine kohtumine tuli pidada
võõrustajate, Karksi-Nuia võistkonnaga. Mängu algus oli tasavägine, kord
oli üks võistkond peal, siis jälle teine.
Poolajale mindi siiski Rae valla eduseisul
24 : 21. Teise poolaja alguses pani meie
valla meeskond sisse teise käigu ja vahe
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kasvas kiiresti 20 punktini. Võit Rae vallale 46 : 25 ja I koht kolmeses alagrupis.
Mängu tulemuslikumad olid Tauri Raja
19 ja Siim Pukk 11 punktiga.
Järgmises mängus tuli Rae valla
meeskonnal kokku minna Nõo valla
meeskonnaga. Nõo oli oma alagrupis
saanud teise koha Suure-Jaani valla
võistkonna järel. Mäng oli väga tähtis,
sest mängu võitja pääses eelturniiri finaali
ning kindlustas koha finaalturniiril. Mängu algus kuulus selgelt Rae valla võistkonnale. Juhtima asuti 13 : 4, kuid seejärel
tekkis esimene mõõn ja Nõol õnnestus
mänguseis viigistada. Pärast lühikest
mõtlemisaega suutis Rae valla meeskond
edu poolajaks taas kätte võidelda ja
puhkama mindi seisul 27 : 15 Rae valla
kasuks. Teise poolaja alguses tabasid Nõo
pallurid järjest 3 tabavat kaugviset ning
said initsiatiivi enda kätte. Vahe vähenes
ohtlikult ning 1,5 minutit enne mängu
lõppu jõudis Nõo vaid 2 punkti kaugusele. See jäi ka Nõo viimaseks eredaks hetkeks poolfinaalmängus. Viimasel minutil
tegutses Rae valla meeskonnast teravalt ja
resultatiivselt Henri Ausmaa ning kätte
võideti taas turvaline edu. Rae vald võitis mängu 43 : 36. Tauri Raja tõi võitjatele
12 p, Jürgen Pukk 11 p ja Henri Ausmaa
9 p. Selle võiduga kindlustas Rae vald

tiim külma närvi ning võitis nelja punktiga.
Esimesest võidust indu juurde saanud
võistkond võitis järgmist vastast Raatuse
kooli lihtsalt 2 : 0 ning ühtlasi saavutas ka
alagrupi võidu.
Alagruppide võitjate kohtumises
Kuressaare Gümnaasiumiga päeva viimases mängus selgus vahe tiimide vahel,
kes on aastaid kokkumängu harjutanud
ja kes seda ei ole. Pall ei tahtnud kuidagi
maha jääda vastaste poolel ja taas kord
tunnistati saarlaste paremust 0 : 2.
Nii mindigi teise liiga 3.–4. koha mängus kokku külalisvõistkonnaga Soomest
Lammi koolist. Õnneks soomlastel teisel
päeval sellist särtsu polnud kui esimesel ning teise liiga kolmas koht oligi Jüri
Gümnaasiumi õpetajate tiimi käes tulemustega 2 : 0.
Võistkonnas osalesid Laura Kärson,
Ülle Uuemaa, Siim Palu, Joonas Kollom,
Marek Sooäär, Urmas Põldre ja külalisvõistlejana Peetri kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Sirli Kants.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

koha finaalturniiril.
Päeva viimases mängus, eelturniiri
finaalis tuli Rae valla võistkonnal taas
kokku minna Karksi-Nuia meeskonnaga,
kes oli teises poolfinaalis võitnud SuureJaani meeskonda. Finaalmäng selgitas
välja vaid selle, et kumb võistkondadest
saab finaalturniiril parema asetuse. Esimene poolaeg kulges võrdselt ning selle
võitis võõrustajate võistkond 22 : 23.
Teisel poolajal jätkus võrdset mängu
5 minutit, kuni seisuni 27 : 33 KarksiNuiale. Seejärel otsustas Rae valla
meeskond vastastele ülevälja pressinguga
peale minna. Rae valla meeskonna noorimad mängijad hakkisid vastaseid nii suure isuga, et 2 minutiga suudeti teha 11 : 0
spurt ja pöörata mäng lõplikult Rae valla
kasuks. Siinkohal peab kiitma noori KK
Rae Koss kasvandikke Siim Viigandit
(17 a) ja Uku Pärna (16 a) ning Erki Saksa, kes tõestasid, et saavad juba meeste vahel hästi hakkama. Mängu võitis Rae vald
tulemusega 47 : 41 ning sellega kindlustati
eelturniiri I koht. Viimases mängus olid
resultatiivseimad Jürgen Pukk 12 ja Erki
Saks 10 punktiga.
Rae vald mängis koosseisus Mikk Sarik, Uku Pärn, Siim Pukk, Kristjan Laurits, Siim Viigand, Tauri Raja, Jürgen
Pukk, Tõnis Vahesaar, Erki Saks ja Henri
Ausmaa.
Eesti XIX valdade mängude finaalturniir toimub 26.–27. veebruaril Tartumaal
Lähtel.
HENRI AUSMAA

turvalisus

Talvel sõidame tasa ja targu
Üle pika aja möödusid jõulud ja
aastavahetus ilusa koheva lume
ja paraja külmakraadiga ning
novembris alanud talv tõi oma
rõõmud ja ohud. Ilusad talveilmad tekitavad hinges optimismi,
kuid halvad ja tuisused panevad
pingsamalt mõtlema ohtudele ja
takistustele liikluses.
ludes mõningad reeglid, mida täites
võib rahuliku südamega ja rõõmsameelselt
liigelda. Esiteks ei pea iga päev autoga
liiklusesse sööstma. Mõelge alati, kas teil
ikka on vaja sõit ette võtta või saate jääda
koju või liigelda ühistranspordiga. Kui
suveoludes istume lihtsalt autosse, käivitame mootori ning sõidame, siis lumega
peame oma retki pikemalt planeerima.
Peab vaatama, milline ilm õues on, kas
teed on lahti aetud, kas meil on autos
vajalik varustus. Kui ilm on ilus ja teed
läbitavad, pole probleeme, aga pahatihti
on Eestis talvel tugev tuul, libedad teed
ja lumetuisk. Raske ja kõrge maastikuautoga on taolistes oludes kindlasti oluliselt
lihtsam liikuda, kuid sportautode ja tavaliste masinate omanikud peavad arvestama kõiki ilmastikuolusid ja ehk teinekord sõitmatagi jätma, et tagada iseenda
ja teiste ohutus. Kui oleme aga olukorra
ees, et sõita on vaja, on mõistlik eelnevalt
marsruut läbi mõelda, vältimaks pisikesi
ja umbes teid. Seejärel vaadakem enne
väljumist üle auto tehniline seisukord,
rehvid ning kõik vedelikud, alates -20
kraadi kannatavast klaasipuhastusvedelikust kuni kütuseni (diisel). Kontrollime,
et kütusepaak oleks täis ja igaks juhuks
oleks kaasas 10-liitrine tagavarakanister,
paraja varrega labidas, puksiirtross, käivitusjuhtmed, lisajope, paksemad kindad,
täis akuga mobiiltelefon või telefoniaku
autolaadija. Samuti võiksime olla teadlikud, et Päästeameti number on endiselt
112, politseil 110 ja Maanteeinfokeskuse
tasuta number on 1510. Viimasele võib
julgelt helistada ja uurida teeolude ning
ümbersõitude kohta.
Juulis kehtima hakkav uus liiklusseadus nõuab autojuhtidelt helkurvesti
kasutamist ning sellega harjumist on hea
alustada just praeguste ilmadega. Lisaks
hoolitsege ka selle eest, et riiete küljes
oleks helkurid. Viisakus liikluses päästab
elusid. Arvestades, et praegu on küll maanteede ja linnade põhimagistraalid päris
heas korras, on sõiduradade märgistused

lume ja jää alla kadunud. Liiklusseaduse
kohaselt tuleb sellisel juhul määrata rajad
vastavalt auto laiusele ise, mille järel on
keelatud teha järske märguandeta pöördeid ja kaldumisi enda poole pealt teisele
poole. Peame igal hetkel olema kindlad,
et kaasliiklejad meid märkavad – selleks
peavad autodel põlema tuled ning eriti
suurt tähelepanelikkust paluks hallide
ja valgete autode omanikelt. Lume ja
jää karva masinaid on teistel keerulisem
vallide vahel märgata. Juhul, kui näeme
raskesse olukorda sattunud liiklejaid, kes
näiteks ukerdavad teepervel ega saa tagasi teele, on viisakas ja vajalik neile teed
anda. Teame ju isegi, kui raske on lume
seest tagasi teele pöörata.
Väga ohtlikeks on muutunud ristmikud
ja seda eriti kõrvateedel-tänavatel: kõrgete
lumevallide tagant võivad tulla nii jalakäijad kui ka teised autod. Veel üheks suureks
ohuallikaks on lumesahad pimedal ajal,
mille masinaosast kaugemale ulatuv sahk
on valgustamata. Lumiste ilmadega liigub
neid ringi palju ning neist möödasaamine
on suur katsumus. Samamoodi on nende
taga sõita halb, kuna sahk keerutab üles
palju lund. Olge ettevaatlikud ja mööduge
sahkadest vaid hea nähtavuse ja laia tee
olemasolu korral!
Kui aga siiski õnnestus end sügavasse
lumme kinni sõita, on esimeseks tegevuseks end teistele liiklejatele nähtavaks
teha ohutulede, ohukolmnurga ja helkurite abil. Kinni jäädes ei ole mõtet hakata
gaasiga rapsima, sest kui rattad lumes
lihtsalt ringi käivad, on pigem abiks
lumelabidas ja auto kõigutamine mootori
abil edasi-tagasi. Kui tee ääres on paksem
lumi, ärge tehke lumme sattudes järsku
pööret tagasi teele, see võib auto risti teele
visata. Pidage meeles: kõik talvised tegevused roolis on sujuvad, rahulikud ja ette
mõeldud.
Vaatamata sellele, et on sügav talv,
oleks kasulik väikesemate oskustega
juhtidel leida plats libedasõidu harjutamiseks või pöörduda autokoolide
spetsialistide poole, kes heal meelel annavad ka üksikuid jäärajatunde. Üks hea
koht harjutamiseks nii professionaali
näpunäidete abil kui ka iseseisvalt, on Lagedil Kopli küla lähedal valmiv jäärada.
Tundke mõnu talvest ja sõitke rahulikult. Aidake kaasliiklejaid, kui vaja.
Kui teil tekkis küsimusi tänase teema
kohta või on mureks muud liiklusalased

teemad, esitage oma küsimus julgelt:
info@rae-autokool.ee
VELLO VOOG
Rae Liikluskool OÜ

Päästeteenistuse
jaanuarikuu
teated
12. jaanuar
Veoauto lumes kinni Vana-Aaviku
teel
16. jaanuar
Abihoone põleng Patika külas,
A/K Patika
18. jaanuar
Liiklusõnnetus ringteel Lagedi
tööstusrajoonis
Liiklusõnnetus Patika külas
22. jaanuar
Põleng Aaviku külas Ühistu tee 18
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Kuldne Jänes kutsub suhtlema...

3. veebruaril alanud Jänese
aasta on juba enne kohalejõudmist tekitanud palju vastuolusid.
Loodan, et need vastuolud ei too
aastale liigset närvilisust kaasa,
sest Jänes on oma olemuselt rahulik, sõbralik ja intuitiivne ning
kindlasti palju heatahtlikum ja
mõistvam kui Tiiger.
Vastuolud on peamiselt seotud aasta
nimetamisega, sest Hiina astroloogias ei
ole olemas kaksikloomi ja arusaam loomadest ida- ja läänemaailmas on erinev.
Tuntud kaksiklooma-aastad on Lammas
ehk Kits ja Jänes ehk Kass. Algav aasta
ei ole Kassi aasta. Viimase nimetuse on
lisanud ida horoskoobile läänemaailm,
sest kes siis tahab olla arg Jänes. Niisiis
algava aasta puhul on tegemist Metalljänese aastaga. Legendi järgi on Jänes maag.
Kõik Hiina keisrid on tahtnud teada saada
igavese elu retsepti, mida teab aga ainult
Jänes. Suurt tarkust ei saa igaühele anda
ja sellepärast on ta pidanud tegema palju
haake nii kõnes kui ka liikumises. Nüüd
istub Jänes kuldsel kuul ja sinna küündivad vaid vähesed.
On veel üks vastuolu, mis vajab lahtiseletamist. Paljud nimetavad algavat aastat
valge Jänese aastaks. Et igal elemendil
on olemas tema yang- ja yin-pool, siis
metalli yang’i poolt esindab julge valge.
Viimane on aga seotud riskeerimisega ja
ohtlikkusega, nagu yang valge Metalltiigri
aasta ka oli. Metalli yin’im pool on seotud
ilu, toreduse ja Veenusega. Seega kannab
yin-energiat endas kas kuldne või hõbedane värvitoon. Seega on yin Metalljänese
aasta värv kas kuldne või hõbedane.
Niisiis, 3. veebruari varahommikul algas yin Kuldse Metalljänese aasta. Tiiger ja
Jänes on paarisloomad, mõjutades teine-
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teist. Kui Tiigri aasta soosis
väliseid muudatusi, olulisi,
tihti ka riskialteid valikuid,
siis Jänes pöörab pilgu endasse.
Nüüd on õige aeg vaadata ausalt
enda sisse, tutvuda oma alateadvusega, usaldada intuitsiooni ja viia
sisse muudatusi oma sisemaailmas.
Ja ikka kõik selleks, et olla valmis
peagi algavaks uueks energiaks
ja ajastuks. Sellist sisemist muutust oskab suunata vaid Jänes,
kes omab maagilist võlujõudu
ja tarkust. See aasta soosib igasugust suhtlemist, diplomaatiat
ning avatust. Yin-energias loom
soovitab leida enda seest rahu, sest
kõik maailma tarkused on Sinu sees –
Jänes teab seda. Et aasta energiat mõjutavad vastandlikud Puu ja Metalli stiihiad,
siis on sellesse perioodi kirjutatud sisse
ka mõned vastuolud. Nüüd aga on sul hea
võimalus kontrollida, kas õpitud tarkuseid ka kasutada oskad. Jänese energia
märgusõnad on suhtlemine, mõistmine,
rahu, romantika, ilu, elegants ja ravimine
ning taastumine.
Rott – edukas tööaasta, armastusväärsed suhted; – ära laena raha, tervis
emotsionaalselt tasakaalutu.
Pühvel – hea aeg säästmiseks, sisemise ilu äratamiseks; – ületöötamine,
üleväsimus.
Tiiger – töö, ettevõtlus toob edu,
tundeelu on õrn; – tervis ebastabiilne, oht
õnnetustele.
Jänes – õrnad suhted, haara initsiatiiv
suhetes; – muuda toitumist, pettused
usalduses.
Draakon – hea sissetulek, suhted on
heas toonuses; – raha läheb tervisekulutustele, väldi kadedust.
Madu – emotsionaalsed suhted, hea

reisiaasta; – loobu uuendustest tööl ja
väldi stressi.
Hobune – eduka suhte aasta, abiellumine; – väldi liigset rääkimist, kontrolli
tervist.
Lammas – edu armusuhetes, karjääri
laienemine; – lepingute selgus, füüsiline
keha ei pea pingutusele vastu.
Ahv – tööalane, rahaline edu, stabiilne
suhe, abiellumine; – tervisekontroll, väldi
seaduserikkumisi.
Kukk – õpi andestama; palju suhteid,
suhtlemist; – ära vaidle, kontrolli kulutamist.
Koer – äripinged muutuvad eduks,
tervis on hea ja suhted on täis armastust;
– korrigeeri toitumist, väldi alkoholi ja
tubakat.
Siga – muuda toitumisharjumusi,
kohtu uute inimestega; – end halvasti
tundes, pöördu arsti poole.
Algava aasta märgusõnad on suhtlemine, avatus, mõistmine ja taastumine.
Tegemist on aastaga, mis on täis vastuolusid, kuid võrreldes möödunud aastaga
on energiad palju rahulikumad ja soovitavad pigem pöörata oma pilk enda sisse
ja oma sisemistele muutustele, riskidele,
otsustele. Et Yin Metalljänese aasta meile
häid võimalusi looks, tasub uus aasta austusega vastu võtta.
Riietuses kasutada soovitavalt metallielemendist lähtuvaid heledaid toone või
läikivaid, sest tegemist on Kuldse Metalljänese aastaga. Samuti võib kasutada
Metalli-elemendi energiast lähtuvaid
mustreid ja materjale, nagu täpid, kaared,
ovaalid, aga ka heledad läikivad kangad,
soositud on ka metalsed ehted, nii hõbekui ka kuldehted.
SIRET SEEDER
Feng shui koolitaja
Rohkem infot saab www.seeder.ee

16. veebruaril kell 18.00–20.00 Rae Kultuurikeskuses
Loeng-vestlusõhtu

KULDSE JÄNESE AASTA VASTUVÕTT
Kavas:
• möödunud aasta tänamine
Hind
• halva, segava ärasaatmine
10 EUR
• viie elemendi aktiveerimine
• soovide esitamine ja aktiveerimine
• feng shui edukaart 2011. aastaks
Lektorid Janno ja Siret Seeder OÜ Seeder Konsultatsioonid
Registreerimine tel 605 6759 või kultuur@rae.ee
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Mõtteid meie igapäevasest toidust
Kvaliteetne toit on kaubanduses meile kõigile kättesaadav.
Hoopis teine mõiste on aga puhas
toit – kaup, mis tuleb väiketootjalt või harrastustalunikult.
Puhaste toiduainete kasvatamisel ei
kasutata mürkkemikaale ega liialdata
väetistega. Mõnikord ei ole väiketootja
kasvatatud kaup küll kaubanduslikult
kõige parema väljanägemisega (puuduvad lisaained, mis lisavad värvi ja tugevdavad maitset), aga teadlik tarbija teeb
siiski vahet sellel, mis on mahetoode ja
mis on aretatud hübriid. Hea tervislik toit

on ju eelduseks meie heale enesetundele,
mis omakorda tagab meie hea füüsilise ja
vaimse tervise.
Šveitsis läbi viidud uuringud näitasid,
et laps saab juba emapiimaga oma esimesed mürgid, mille mõju immuunsüsteemile ei ole teada. Nii et sellel perioodil
tuleks väga tähelepanelikult uurida, mida
ema sööb. Järjest rohkem on neid inimesi,
keda ühendab ühtemoodi mõtlemine
toidust. Väiketalunikud ning nende võrgustik mängivad selles võtmerolli.
Soomes on juba palju aastaid tegev
toiduring. Erinevad talud ja väiketootjad
moodustavad ühenduse, kust saadakse

kõik esmavajalik. Selline tegevus aitab
kaasa elujõulise maaelu säilimisele
ning vähendab koormust keskkonnale,
kuivõrd kõik esmavajalik toodetakse
lähedal.
Ka meil Eestis on see süsteem viimastel
aastatel käivitunud. Heaks toimimiseks on
aga käia veel pikk tee. Üha rohkem räägitakse keskkonna kriisidest, üha rohkem
oleme sõltuvad globaalsest majandusest.
Kui tahame sellele vastu astuda, peame
looma uusi lahendusi.
JAANUS TÕNISSON
Soodevahe külavanem

Muudatused tööõigusaktides
alates 2011. aasta 1. jaanuarist
Üleminekuga eurotsooni on muutunud kõikide summade vääring ka kehtivates seadustes ja määrustes, sealhulgas
töölepingu seaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/13319829, edaspidi TLS) ja
teistes tööõigusaktides.
Summade suurus on jäänud samaks
või ümardatud töötajale (tema huvide
kaitsmisel) soodsamaks ja numbrimuutus on seotud krooni ümberarvestamisega euroks. Ümberarvestamine on
toimunud euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi (15,6466) alusel
ning arvestades eurole kasutusele võtmise seaduses (https://www.riigiteataja.
ee/akt/13310847) sätestatud ümardamisreeglit (1 sendi täpsusega kolmanda koha
alusel pärast koma).
TLS § 29 lõike 6 kohaselt ei tohi Eesti
Vabariigi valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu töötajale
maksta. Alates alanud aastast on kehtestatud
(https://www.riigiteataja.ee/
akt/13353457) töötasu alammääraks tunnis 1,73 eurot (seni 27 krooni) ja töötasu
alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 278,02 eurot (seni 4350 krooni).
Lapsepuhkuse eest tasutav ja riigieelarvest hüvitatav 66 krooni tööpäeva
eest on nüüd TLS § 135 lõike 1 järgi 4,25
eurot.
Välislähetuse päevaraha alammäär on
alates käesolevast aastast 22,37 eurot päevas senise 350 krooni asemel. Maksuvaba
on makstav majutuskulu hüvitis riigisisesel lähetusel kuni 77 eurot (seni 1200
krooni) ööpäevas ning välislähetusel kuni
128 eurot (seni 2000 krooni) ööpäevas
ja välislähetuse päevaraha kuni 32 eurot
(seni 500 krooni) päevas (töölähetuse ku-

lude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise
tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/13351709).
Muutunud on ka sanktsioonide suurus
ja vääring tööõigusaktides. TLS paragrahvides 118 kuni 129 sätestatud juriidilise
isiku vastutuste ülemmäärad nimetatud
rikkumiste korral on 20 000 krooni asemel nüüd 1300 eurot.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
(edaspidi TTOS, https://www.riigiteataja.
ee/akt/13329552) §§ 261, 271, 272 kohaselt tööinspektori ettekirjutuse täitmata
jätmisel rakendatava sunniraha ülemmäär on tööandjale nüüd 1300 eurot (seni
20 000 krooni), töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest 2600 eurot
(seni 40 000) ja tööõnnetuse või kutsehaigestumise varjamise või uurimata jätmise, samuti kirjaliku raporti koostamata
jätmise või muude tööõnnetuse või kutsehaigestumise registreerimise või uurimise
nõuete rikkumise eest 2000 eurot (seni
30 000), kui selle on toime pannud juriidiline isik.
Töötajate usaldusisiku seaduse kohane rahatrahv informeerimise või konsulteerimise kohustuse täitmata jätmise
või valeandmete esitamise eest tööandja
poolt, kui selle on toime pannud juriidiline isik, on endise 50 000 krooni asemel 3200 eurot.
Füüsilisele isikule rikkumiste eest
määratavad rahatrahvid trahviühikutes
lähtuvad karistusseadustiku § 47 lõikes
1 sätestatud ja samuti vääringu muutusest põhjustatult muudetud neljaeurosest
trahviühikust, mis on rahatrahvi baasosa
senise 60 krooni asemel.

Individuaalse töövaidluse korras töövaidluskomisjonides lahendatavates vaidlustes esinevate rahaliste nõuete ülempiir
on senise 150 000 krooni asemel nüüd
10 000 eurot (https://www.riigiteataja.
ee/akt/13315732). Sellest suurema nõude
korral tuleb avaldajal pöörduda kohtusse.
Lisaks uue vääringu kehtima hakkamisega seotud muudatustele on alates
2011. aastast võimalik nii töötajal kui ka
tööandjal esitada tööraamat andmete registreerimiseks asu- või elukohajärgsesse
sotsiaalkindlustusameti osakonda.
Tööraamat võib olla tähtis, kuni
2009. a 1. juulini pensioniõiguslikku staaži
tõendav dokument, mida ei tohi lasta kaotsi minna või hävineda. Tööraamatu saab
soovi korral hoiule anda töötaja ja avalik
teenistuja, kelle tööraamatus on kandeid, mis omavad õiguslikku tähendust
pensionistaaži arvutamisel, ning tööandja, kui töötaja või avalik teenistuja ei ole
ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest tööraamatut välja võtnud. Hoiule ei võeta tööraamatuid, mille
alusel on vanaduspension juba määratud.
Nimetatud võimalust tööraamatu
andmed registreerida reguleerib TLS §
134 ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 156,
„Pensionistaaži andmete kogumise ja
riiklikku pensionikindlustuse registrisse
kandmise kord“ (https://www.riigiteataja.
ee/akt/110112010003).
KAIA TAAL, tööinspektor-jurist
Põhja inspektsioon
Tel 626 9474; 5623 0228
e-post: kaia.taal@ti.ee
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Veebruarikuu uudiskirjandus
Taasleitud vilt

Vaarao leidmine Margit Sarapik

Liisa Kallam, Liisa Tomasberg, Liina Veskimägi
Eesti esimesse algupärasesse vildimaailma
teejuhti on kogutud igale viltijale vajalik
praktiline teave. Raamatust leiab mitmekülgseid märgviltimise võtteid koos
fotodega. Lisaks lõputute võimalustega
õhulisele nunotehnikale saab õpetust mitmekihilise paksu vaiba loomiseks ja baasteadmisi mahulisest viltimisest. Lisaks õpetatakse, kuidas on
võimalik lihtsalt valmis teha efektne kübar või soojad säärised.
Head proovimist! Saadaval Jüri raamatukogus

Jumala sõda Christpher Tyerman
Vägivalda, julmust ja kirge täis sündmused,
mida me nimetame ristisõdadeks, kujundasid Euroopa ja Lähis-Ida inimeste elu
terved sajandid. „Jumala sõda“ annab jõulise
ja erutava ülevaate möödaniku erakordsetest sündmustest. Christopher Tyerman
pajatab väga asjatundlikult ja nauditavalt
kuulsatest sõjakäikudest, alates Esimesest
ristisõjast kuni kuningas Louis IX võimsa,
ent katastroofilise VII ristisõjani, mis leidis armetu otsa soises Niiluse deltas. Raamat näitab selgelt, et ristisõdade vahest
kõige sügavama tähendusega tagajärg oli Euroopa ümberkujunemine, Euroopa toimemehhanismide ja maailmanägemuse
muutumine. Saadaval Jüri ja Vaida raamatukogus

Loomalood Aleksei Turovski
Tuntud zooloogi lastele mõeldud raamat kirjeldab värvikalt loomade eluviise,
põlvnemist, paljunemist ja järeltulijate eest
hoolitsemist. Raamatust leiame 34 loomalugu, milles on nii humoorikaid juhtumisi
kui ka õpetusi, kuidas loomadega käituda.
Nendest lugudest suurem osa on varem
ilmunud raamatus „Sipelgast vaalani”. Raamat on autori illustratsioonidega
Saadaval Jüri, Lagedi, Vaida raamatukogus

Toidu mõju lapse ajule,
arengule ja käitumisele

Madleen Simson
Egle Oja

Raamat „Toidu mõju lapse ajule, arengule
ja käitumisele“ aitab suurepärasel moel otsida selgitusi kaasajal üha rohkemaid peresid
puudutavatele vastuseta küsimustele: miks
muutuvad meie lapsed üha hüperaktiivsemaks, autistlikumaks, miks nende areng
ei suju või kulgeb läbi tagasilöökide, miks
nad meditsiini tormilisest arengust hoolimata nii sageli haigestuvad? M. Simson ja E. Oja on oskuslikult
ühendanud teoreetilised seisukohad lugudega meie laste elust.
Teemakohase raamatuna on see Eestis kahtlemata teedrajav
oma põhjalikkuses ja praktilisuses.
Saadaval Jüri ja Vaida raamatukogus
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„Vaarao leidmine” on põhikooli elu ja õpilaste käitumist kajastav realistlik noorsooromaan, mis maalib tõetruu pildi sellest, kui
keeruliseks võib osutuda koolidžunglis vastuvoolu ujumine ja iseendaks jäämine. Uues
koolis alles kohaneva 12-aastase Rasmuse
elu muutub päevapealt, kui tema klassi tulevad kaksikud Ragnar ja Gert, kes ta oma
mõnituste objektiks valivad. Ka kodune
olukord pole Rasmusel viimasel ajal meelt mööda. Ühel hetkel
leiab oma probleemidega üksi jäänud Rasmus end raske valiku
eest – kas anda alla või alustada pealtnäha lootusetut võitlust
ülekohtu vastu?
Saadaval Jüri, Lagedi, Vaida raamatukogus

Kes on kes Eesti majanduses 2010?
Ettevõtluse läbipaistvus on avatud ühiskonna üks põhilisi tunnusjooni ning see kujundab ka ettevõtjatest avaliku elu tegelased. Biograafilise leksikoni, mida koostab
ja kirjastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
esmaseks rolliks on väljendada ning tuua
lugejani ühiskonnas toimuvaid protsesse.
Selles püütakse jäädvustada hetkeseisu Eesti
ettevõtluses ja majanduses persoonide tasandil. Raamatukaante vahele on koondatud nimekiri ettevõtjatest, majanduspoliitikakujundajatest ja ametnikest, kes kuuluvad Eesti ärimaailma tippu.
Saadaval Jüri raamatukogus

Kuhu ma lähen, mu järv?Aama Elwe-Oja
Autori romaanidebüüt – triloogia „Kuhu ma
lähen, mu järv?” –, sorav ja keeleliselt värske
jutustus kirjeldab luuletajahingega peategelase Aimee elukäiku järgides Eesti küla- ja
linnaelu 1950-ndatest 1970-ndate aastate
lõpuni. Elus oma kohta ja soovitud armastust leidmata tardub Aimee keerukujuks
kord Peipsi-äärses külas, kord ülikoolilinnas
Tartus, kord pealinnas Tallinnas. Silme eest
vilksatab mööda hulk värvikaid karaktereid, keda kas vormib
või murrab nende aeg.
Saadaval Jüri ja Peetri raamatukogus

Kuningas Lambapea
ja Piripoti kuningriik

Tiia Selli

Lastekirjanik Tiia Selli jutustab põneva
loo sellest, kuidas piripotlaste kuningas
Ekmar, tema naine Öfrosiine ja vangivalvur Vasja salakavala eluka Kurlumpsi
küüsist kuningriiki päästavad. „Kuningas Lambapea ja Piripoti
Kuningriik“ märgiti ära ka kirjastuse Tänapäev 2009. aasta
lastejutuvõistlusel.
Saadaval Jüri ja Vaida raamatukogus

reklaam
Seisan selle eest, et uue majanduskasvu
viljad jõuaksid Rae valda.
Uued töökohad, paindlik lastehoid
ja hea
a haridus!

512
Kalev Lillo
Teie kandidaat
Riigikogusse
Rae vallas

Pipelife Eesti AS on juhtiv plastist vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustike
tootja ning müüja Eestis. Rohkem infot ettevõtte kohta leiate aadressil
www.pipelife.ee

USALDA VANA
ISAMAALAST

Otsime oma meeskonda juurde aktiivset ja energilist

SEKRETÄRI
Tööülesanded:
s Ettevõttesisese ja -välise infovahetuse tagamine
s Külaliste vastuvõtuga seonduvad ülesanded
s Dokumentatsiooni haldamine
s Telefonile vastamine ja kõnede suunamine,
teadete vastuvõtmine ja edastamine
s Kontori korrashoiu ning hea õhkkonna tagamine
s Ettevõttesiseste ürituste organiseerimisega seotud ülesanded
s Raamatupidamis- ja tootmisosakonna abistamine
Nõudmised kandidaadile:
s soov teha tööd sekretärina ja olla kasulik meeskonnaliige
s väga hea eesti keele oskus
s inglise keele valdamine kõnes ja kirjas
s vene keele oskus suhtlustasandil
s korrektsus ja hea eneseväljendusoskus
Omalt poolt pakume:
s kindlat ja tasuvat tööd meeldivas kollektiivis
s tänapäevast töökeskkonda
Kandideerimisavaldus ja CV palume saata e-posti aadressile
pipelife@pipelife.ee hiljemalt 25. veebruariks 2011.

LAURI
VAHTRE
Sinu kandidaat nr 260 Harju- ja Raplamaal

www.pipelife.ee
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MILLEGA SUUDAKSIN RIIGIKOGUS EESTI
RIIKI JA RAHVAST AIDATA?
06.03.2011 toimuvad riigikogu valimised. Osalen neil Eesti Keskerakonna nimekirjas. Loodan riigikogusse saada põhiliselt Rae vallast pärit valijate toetusel, sest
miks peaks üks kainelt mõtlev inimene valima ennast esindama häid lauljaid, näitlejaid, saatejuhte või juuksuritest tantsustaare ning terve senise elu spordile pühendunud inimesi? Kindlasti on nimetatud inimestena vahvad, kuid kas on neist kasu
loota riigikogus? Või on siiski riigikogusse mõistlikum volitada inimesed, kellel on
selleks tööks vastav ettevalmistus ja ka kopsakas kogemus? Usun, et selle dilemma lahendus kaldub kindlasti avaliku halduse ettevalmistusega ja kogemusega
kandidaadi kasuks.
Mina olen oma ettevalmistuselt (haldusjuhtimise magister) ja kogemuselt (kauaaegne Rae vallavanem) võimeline kaasa rääkima erinevates küsimustes.
Minu lemmikteemaks on regionaalpoliitika ja sellega kaasnev. Regionaalpoliitika
haarab endas kõike, mis inimesel normaalseks elukorralduseks vaja:
s LASTEAIAST n HOOLDEKODUNI
s TEEDEST n TOIMIVA ELEKTRI JA VEEVARUSTUSENI
s OHUTUSEST n KESKKONNASËËSTLIKU KËITUMISENI

Kandidaat nr. 640

Teades, et kõige selle organiseerimine/ tagamine/ korraldamine vajab lisaks professionaalsele töötajaskonnale ka muid ressursse, siis on sellel rindel põhiliseks teemaks üle vaadata ja tasakaalustada riigi ja omavalitsuste suhted. On lubamatu, et
riik rikub järjepidevalt põhiseaduslikku autonoomia printsiipi ja vähendab ühepoolselt omavalitsuse töö tagamiseks eraldatud
vahendeid, vähendamata sealjuures sisuliselt seadusega pandud kohustusi.
Kuuludes Eesti Keskerakonna Omavalitsuskogu juhatusse, olen osalenud ka Keskerakonna kohalikke omavalitsusi ja regionaalpoliitikat puudutava valimisplatvormi osa väljatöötamisel.
Lisaks regionaalpoliitika väljatöötamisel kaasalöömisele on parandamist vajavaid teemasid muidki. Rae valla näitel tean,
kui valus on jätkuvalt ühistranspordi temaatika ja samuti lasteaiakohtade nappuses. Nendelgi teemadel olen varmas kaasa
rääkima ja lahendusi pakkuma.
s Viimastel aastatel on saadud ühistransport Harjumaal toimima nii, et bussid on kvaliteetsed ja suudavad graafikutest kinni
pidada. Samas on teravad probleemid selles, et ühistranspordi pileti hind on kõrge ja busside harv liikumine ei motiveeri ühistransporti kasutama, pigem meelitab jätkuvalt ja üha enam sõiduautosid kasutama. Seega on siin vaja leida lahendusi, mis
aitaksid võidelda autostumise vastu ja keskkonna eest.
s Teine valus teema üha nooreneva Rae valla näitel on lasteaiakohtade puudus ja seda vaatamata asjaolule, et aastatel
n RAJATI JUURDE CA  KOHTA n SAAVUTUS MIDA NII LàHIKESE PERIOODIGA POLE SUUTNUD àKSKI TEINE MAAOMAVALITSUS
Atraktiivse elamiskohana meelitab Rae vald jätkuvalt noori ja sealt ka jätkuv kohaprobleem. Seda probleemi üleöö ei lahenda.
Rae vallas on püütud kompenseerida puuduvaid lastehoiukohti toetusega, kuid need vahendid võiksid tegelikult olla efektiivsemalt kasutatud just kohtade loomiseks. Seega, toetus lasteaiakohata lastele peaks tulema riigieelarvest ja selles suunas
soovin ka samme astuda. Samuti on vaja muuta suhtumist kinnisvaraarendajatesse ning seaduse tasemel reguleerida nende
osalus lasteaia- ja koolikohtade loomisel.
Olles riigikogu liige, ei ole võimalik otseselt koduvalla mõnda probleemi lahendada, küll on võimalik suunata protsesse, mis
aitavad muuta koduvallas elu veelgi paremaks!

ÜHISTRANSPORT POPULAARSEKS! LASTEAIAKOHT ARENDAJA KOHUSTUSEKS!
Minu elulookirjelduse ja erinevaid teemaarendusi leiad aadressil www.raivouukkivi.ee

Raivo Uukkivi
Kandidaat riigikogu XII koosseisu valimistel
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reklaam

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

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

     
   
   
 


 
  
  

Jüri Konsumis avatud

Bio Natural kauplus
MÜÜGIL NATURAALSED
ÕLID, SALVID JA TEISED
ÖKOTOOTED

Avatud: E–R 10.00–19.00
L 10.00–16.00
P suletud
Tel 5828 6419

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

KÄSITÖÖPOOD
„LOVELLA“
Avatud: T–R 10.00–18.00
L 10.00–14.00
P ja E suletud
Tel 5620 1200
veebruar 2011 · Rae Sõnumid
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reklaam
WWW.HANSALEX.EE

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

•
•
•
•
•

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

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

Rae Sõnumid · veebruar 2011

Otsime usaldusväärset
lapsehoidjat 1,7 aastasele
tüdrukule alates aprillist.
Lapsehoid oleks lapse kodus
Assakul, esialgu 3 tööpäeval nädalas.
Tel 5136 017
E-mail: agne15@hot.ee

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

reklaam

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

OÜ LEXKAVAATOR

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

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

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

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

Teeme kõikvõimalikke pinnase- ja
kaevetöid. Teostame ka vee- ja kanalisatsiooniliitumisi liitumispunktist.
Lisaks teeme ka kõikvõimalikke taastamistöid (haljastus, asfalteerimine jne.)
Laadurekskavaatorite rent, kallurite
rent, roomikekskavaatori rent, bobcat’i
rent, sõelutud mulla müük, liivamüük,
killustiku müük, täitepinnase müük.
Tel 5191 4467, Thomas Puhk
Aavike tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee

LUME KORISTUS KATUSELT JA JÄÄPURIKATE TÕRJE!
Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondijärgne
puhastus, akende pesemine, põrandate vahatamine, vaipade
masinpesemine, muru riisumine ja niitmine jne…
Rae valla
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

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

veebruar 2011 · Rae Sõnumid
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haridus

Müüa
küttepuid!
Helista
Helista ja
ja küsi
küsi lisa.
lisa.
Tel
Tel 52
52 44
44 969
969

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
 
  
    


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

Pakun kvaliteetset
maamõõduteenust. Katastritööd,
geodeetilised alusplaanid,
ehitiste märkimine.

Töö kiire ja usaldusväärne.
15-aastane töökogemus.
Tel. 5540 070

INFRABAU OÜ
# Üldehitus
# Siseviimistlus
# Välistrasside ehitus
# Elektritööd
# Projekteerimine
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Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel: 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee

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

haridus
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Spordikooli on oodatud eesti ja vene tütarlapsed
vanuses 4-9 eluaastat.
Valida on rühmvõimlemise ja iluvõimlemise vahel.

Treeningud:

400.-

Peetri kooli
võimlas

kuumaks

2 korda
nädalas

# Üldehitus

SOODUSPAKKUMISED
# Siseviimistlus
ehitus
16.–28. Veebruar ## Välistrasside
Elektritööd
Gelish püsilaki hooldus + maniküür
Dermanew mikrolihvimine + mask
Alessandro parafiinihooldus

Registreerimine:

15 EUR
# Projekteerimine
234,70 eek
20 EUR

312,93 eek
Aadress: Akadeemia
tee 47, Tallinn
Tel: 5565 5468
või 5560 4300
12 EUR
187,76 eek
www.infrabau.ee

Ripsmepikenduste panek

25 EUR

Solaariumi sooduskaart 50 min.

25 EUR

391,17 eek
391,17 eek

Maksuamet tagastab
21% õppemaksust

!""e-mail: tiptop.klub@gmail.com (vabas vormis)
või
!""ootame Teid 2, 9, 23 ja 30 oktoobril, 16.00-16.30
Peetri kooli võimlas

56 916 224 (Jelena)
51 444 47 (Kaire)

Üürin välja 3-toalise kõigi mugavustega
korteri Jüris Kasemäe tänavas.
Võib pikemaks ajaks.
Hind: kommunaalmaksud + 160 EUR
Tel 505 6993
veebruar 2011 · Rae Sõnumid
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KUULUTUSED
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 5238 412, tiina@cmv.ee
Ostan metsa ja metsamaad.
Tel 5675 4120.
Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30,
40, 50 cm), brikett, koos kojutoomisega.
Tel 5018 594.
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalk ja paberipuud. Abistan paberite
vormistamisel ja raietöödel. Oma transport. Tel 5663 6076

Müüa lõhutud küttepuid: lepp 500.-, kask
650.-, ruum (laotud). Transport alates
kümnest rm-st tasuta. Tel 5062 645.
Rõivaste parandus, korrigeerimine ja
õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri küla piires võin ka ise
kohale tulla. Tel 5661 8219
Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist
kontrolli kasutusloa taotlemiseks.
Vajadusel projekti koostamine. Olemas
vajalikud litsensid. Tel 5165 035
Pottsepp, korstnapühkija. Küttekehade
remont. Tel 5588 671.
Kasutatud autode kokkuost 1988-2005 a.
Kõik automargid. Töötame ka puhkepäevadel. Sobiva pakkumise korral kohapealne vormistamine ning maksmine.
Tel 5819 0200, rain30@hot.ee

ette santehnilisi töid keldris, köögis ja
vannitoas, kaevame ekskavaatorlaaduriga, veame kuni 15-tonniseid koormaid,
tõrjume lund ja soojemal ajal paigaldame
kiviparketti hoovides ja tänavatel.
Tel. 6604 455, 5850 4300
Probleemsete ja ohtlike puude langetamine suurte kogemustega eksperdilt.
Langetan raskesti ligipääsetavaid ja
keeruka asukohaga puid, vajadusel kasutan köistehnikat või tõstukit. Kindlustan
puhta ja korrektse tulemuse.
Tel 5648 2680
Kvaliteetsed liuguksed ja garderoobid
tootja hinnaga. Projektist paigalduseni.
Tel. 5049 719

Ostame vanu autoakusid. Tel 5631 6939

Puude hooldus ja raie probleemsetes
kohtades nagu kalmistutel, hoonete
läheduses jm. Hekkide ja viljapuude
hooldus. Katuste puhastamine lumest.
Tel 5663 3257, email: douglas.fir@mail.ee

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

Müüa 3-toaline korter Peetri külas Uusmaa teel (2/3), otse omanikult. Info tel. 56
244 244

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.
liuguksed.garderoobid@gmail.com

Teen rõivaste parandustöid.
Tel 5345 2848.

Ühendame Sinu kinnistu ühise veevärgija kanalisatsioonisüsteemiga, võtame

Soovin üürida 2- toalist korterit uues
majas Jüri alevikus. Tel 5645 7180

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad.
Tel 5221 151. Info www.nagusul.ee

KUI SA OLED LANGENUD
HOOLETUSE, HALVA KOHTLEMISE,
FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
on sul abi saamiseks võimalus pöörduda
Harju ohvriabikeskusesse
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kell 13–15
Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri).
Kontakt: Oksana Sviridenko
(Sots. kindlustusameti Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist)
NB! Soovijail on vajalik vastuvõtule ette registreerida telefonil 600 6204 (Harju Ohvriabikeskus) või saata kirjalik teade e-postile oksana.sviridenko@ensib.ee

Julge
muuta
oma elu!
Perevägivalla
ohvrite
tasuta nõustamine
Registreerimine k 11–17,
tel 526 4697
www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee

Pakett „Kevad südames!” sisaldab:

Paketi hind 35 € /in
!"#$%&'()*+$,$!""#$"%&'())

• Simmanipilet simmanile Musta Täku Tallis
• Simmani 3-käiguline söök
• Kesköödisko
• Majutus (toad 2-le, hommikusöök)
• Hommikusaun (hotelli lõõgastuskeskus – SPA leili-, aurusaun ja suplusbassein)
Vastupandamatult hea võimalus tähistada erinevaid sündmusi!
Info ja tellimine: info@janedaturism.ee; tel+372 384 9750; +372 384 9770

teated
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Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Juuli Laanemets, 508 3285,
sonumid@rae.ee
Reklaamikontor 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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EESTI VABARIIGI
93. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
23. VEEBRUARIL
RAE KULTUURIKESKUSES

MARGIT SAULEP, VÄINO PUURA, ALAR
HAAK JA SIIM SELIS

19.00 Kontsert-aktus

20.45-23.20 Tantsuks ansambel IN MOOD
21.25 Rae Huvialakooli tantsutrupp FLOW

„KAUNEID OPERETIPÄRLE”
Operetimuusika tuntuimad ja kuulsaimad
pärlid! Ikka šampanja, laulu ja tantsu, nalja
ning naeruga!

Näitus „Rae valla foto 2010“ fotokonkursile
esitatud parematest töödest

24. VEEBRUARIL
10.30 Küünalde asetamine endiste vallajuhtide ja kultuuritegelaste kalmudele
11.00 Kaitseliidu rivistus Jüri kirikuaias, pärja asetamine Eesti Vabadussõjas langenute
ausamba jalamile

11. märtsil kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses

NAISTEPÄEVAPIDU
Kell 19.00 esinevad:
Rae Kultuurikeskuse näitetrupp OMAD
ETENDUS „Kalevipoeg eestlaste kuningaks“
A. Kivirähu „Kalevipoeg“ ainetel
Kell 20.30
Tantsuks mängib ansambel Mini MTJ
Tantsu vaheajal esineb Jüri perekoori meesansambel
Pilet 5 eurot
NB! Naistele sissepääs tasuta!

