Märtsinumbris:
• Lagedi suurprojekt stardib –
ligi 4 kilomeetrit kergteed

• Toimus esimene ümarlaud
lastehoidude ja vallavalitsuse
vahel
• Eesti ettevõtja edulugu 		
Venemaal
• Mida teha vale 		
maksuteatisega?

Rae valla ametlik väljaanne

nr 3 märts 2013

Foto autor Birgit Parmas

Ilma kodakondsuseta lumememm Vaidasoo külast tervitab Eesti Vabariiki tema 95. aastapäeva puhul.
Kuidas tähistas Vabariigi 95. aastapäeva Rae vald, sellest kõneleb pildigalerii lk 10 -13.

2

R

E PII

TUD

MAH

TÖÖ

vallavalitsus

LOO

Algab Lagedi–Loo
kergliiklustee ehitamine
Maanteeameti, Rae ning Jõelähtme vallavalitsuste
ühisprojekt näeb ette ligi nelja kilomeetri pikkuse
kergliiklustee ehitamist, Kepsu silla remonti ja laiendamist, Lagedi kooli juurde bussitasku väljaehitamist
ja kooli ette künnisega ülekäiguraja ehitamist.
4. märtsil allkirjastasid pidulikult Maanteeameti peadirektori asetäitja
Kaupo Sirk, Rae vallavanem Mart Võrklaev, Jõelähtme vallavanem
Andrus Umboja ja TREF Nord AS arendusjuht Tõnu Vilipuu lepingu,
mille järgi saavad peatselt alata Lagedil mahulised tee-ehitustööd.
„Tee-ehitustööd puudutavad väga palju Lagedi lasteaed-põhikooli.
Haridusasutuse esisele sõiduteele ehitatakse koos künnisega
ülekäigurada. Turvalisuse tagamiseks on ülekäiguraja
kõrvale sõidutee äärde ette nähtud paigaldada torupiire,
et takistada koolilaste hooletut teeületust“, ütles
abivallavanem Madis Sarik.
Oluliselt paremaks saab abivallavanema
Bussipeatus
sõnul ühistranspordi liikluskorraldus
Lagedi lasteaed-põhikooli ees,
sest välja ehitatakse bussitasku koos ohutussaart
sisaldava ümberkeeramisplatsiga.
Bussipeatus
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Uuenev ristmik

lagedi - kulli
kergliiklustee

Linnu tee teedeehituse projekti raames rajab AS Elveso Kopli
küla Päikese tänava piirkonda kanalisatsiooni eelvoolu torustiku ja arendab sademevee süsteemi, mille tulemusel
jäävad ära kevadised või sügisesed uputused. „2013 aasta
Elveso investeeringud Kopli külas lahendavad piirkonna
aastate pikkused probleemid kanalisatsiooni ning
sademeveega ning piirkonna elanike elukeskkond
paraneb märkimisväärselt” ütles AS Elveso juhatuse
liige Meelis Kasemaa.
Uuenduskuuri teeb läbi ka Kooli ja Jaama tee
ristmik ja värske välimuse saavad olemasolevad
bussipeatused. Projekt näeb ette, et uuel teelõigul
saab olema bussipeatusi veel rohkem kui praegu.
Lisaks haljastatakse veel kergliiklustee äärne
ala ja paigutatakse mitmesse kohta istumiseks Bussipeatus
pingid.
„Peatselt algav tee-ehitus tõstab Lagedi
piirkonnas oluliselt jalakäijate turvalisust
ning piirkonna elukeskkonna väärtust“,
tõdes abivallavanem Madis Sarik ja lisas
kahetsusega, et siiamaani on jalakäijad
ja jalgratturid pidanud kasutama liiklemiseks teepeenraid ja maanteed.
Tööde lõpetamise tähtaeg jääb
sügisesse.

Bussipeatus

Rekonstrueeritav
sild

Bussipeatus

lagedi - loo
kergliiklustee

NOORTekeskUs
Lõpptulemus
tõstab Lagedi
Olemasolev
Bussipeatus
piirkonna turvalisust
kergliiklustee
ning kindlasti ka väljanägemist.
Teedespetsialisti Ain Puna sõnul ehitatakse
Kooli tänavale ligi kilomeeter pikk kaasaaegse
Bussipeatus
valgustusega kergliiklustee , mis läbib Lagedi aleviku
südamikku. Kergliiklustee saab alguse Raadiojaama tee ja
keskUsHOONe
lagedi - kulli
Kooli tänava ristumise kohast ja kulgeb välja kuni Kuuse tänavani.
kergliiklustee
Valgustatud kergliiklustee ehitatakse välja ka Linnu tee lõigule, mis
Ehitustöid
lasTeaeD/
algab Kooli tänavalt ja kulgeb Rae valla piirini ja sealt edasi veel
rahastatakse Euroopa
PÕHIKOOL
Bussipeatus
Jõelähtme vallas kuni Saha teeni Loo alevikus.
Regionaalarengu Fondi
meetmest
„Linnaliste
piirkondade
Projekt hõlmab ka Pirita jõge ületava ja pikka aega halvas seisupOOD
arendamine“, oma osa panevad nii Rae kui Jõekorras olnud Kepsu silla remonti ja laiendust. Silda laiendatakse
lähtme vallad, vee-ettevõtja Elveso ning Maanteeamet.
jalakäijatele ehitatava tee võrra ning selle turvalisust tõstetakse silla
peale ja mahasõitudele ehitatavate löögisummutitega põrkepiirete
Rae valla poolt rahastatav summa on 376 091,31 eurot.
paigaldamise kaudu.
RS
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Majandusminister külastas
Rae valla ettevõtteid
20. veebruaril külastas majandusminister
Juhan Parts nelja Rae valla ettevõtet,
et uurida, mis on täna hästi ja mis võiks
olla paremini.

Ettevõtted, mida majandusminister koos
EAS-i esindajate ja vallavanem Mart Võrklaevaga külastas, asusid Jüri ja Rae tehnoparkides. Oma tegevust tutvustasid Fontegrel
OÜ, Tiptiptap OÜ, Trafotek OY Eesti filiaal
ja Hekotek AS.
Kõiki külastatud ettevõtteid ühendab
tootmine, ekspordimahu kasvatamise huvi
ja märkimisväärne oskustööliste ja spetsialistide puudus. Mitme ettevõtja sõnul tuleb
täna näha palju vaeva, et inimesed omale
tööle saada.
Pärast ringkäiku toimus ühine ümarlaud,
kus põhiteemadeks kujunesid, ühistranspordi korraldus, miks pole Eestis töökäsi piisavalt ja mis võimaldaks hankeahelas tõusta
kõrgemale ning veelgi läheneda globaalsetele
partneritele, klientidele ja turgudele.
Vallavanem Mart Võrklaev kutsus ettevõtteid tegema enam koostööd Rae valla
koolidega. Kui täna tutvustada õpilastele
oma ettevõtte tegevust, on see neil tulevikus
meeles ja võimalus, et nad koduvalda tagasi
tahavad peale õpinguid tulla, on arvestatav.

Otsuste tegemise aluseks on informatsioon
ja info vastuvõtmise jaoks on meie koolid
avatud. Rae vallavalitsus koostab praegu ka
noorte ettevõtlikkuse arengukava, mille üks
oluline osa on ettevõtjate ja koolide omavaheline koostöö.
Ümarlaual osalesid Hyrles OÜ (metall)
Urmo Sisask juhatuse esimees, Fontegrel
OÜ (järelkärud) Rauno Mattinen juhatuse
esimees, Joel Kõiv tootmisjuht, Pipelife AS
(plastmassist veetorud) Toomas Koobas ju-

hatuse esimees , Hekotek AS (puidutööstuse
tehnoloogia arendaja) Heiki Einpaul nõukogu esimees, Tiptiptap OÜ (lastemänguväljakute valmistaja) Merle Kerner müügijuht,
Estanc AS (mahutite valmistamine) Raigo
Tammo nõukogu esimees, Rae vallavanem
Mart Võrklaev, MKM Martin Miido, Mario
Lambing majandusanalüüsi talituse ekspert, EAS Juhatuse liige Martin Hirvoja,
juhatuse liige Krõõt Kilvet, kliendihaldur
Ruth Vahtras.
RS

Majandusminister vestleb Trafoteki töötajaga

Rae vallavalitsus ootab uut
bussiliini Peetri rahvale
Möödunud aastal esitas MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus Maanteeametile
taotluse uue maakondliku bussiliini avamiseks, mis hakkab teenindama Peetri
piirkonna inimesi.
Vajadus uue liini järgi on juba pikka aega.
Vallavalitsus on teinud MTÜ-ga Harjumaa
Ühistranspordikeskus koostööd selle nimel
juba kaua, kuid lõplik otsus on langetada
Maanteeametil.
Rae valla kõige nooremas alevikus Peetris
elab enam kui 4000 elanikku ja praegu teenindab seda piirkonda üks kommertsliin nr
215. Mööda Tartu maanteed ja Vana Tartu
maanteed liiguvad mitmed maakondlikud
ja kommertsliinid, kuid nii suur asula vajab
enam kui ühte asulasse sisse sõitvat ja regulaarselt käivat bussiliini.

Marsruut ei ole veel täpselt paika pandud,
aga eeldatavasti on planeeritav liin abiks ka
Järveküla küla rahvale.
Madis Sarik
abivallavanem

RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9,
75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid:
605 6750, 605 6770

Alates 1. veebruarist sõidavad Rae vallas uued ja
kaasaegsed bussid, mis on toodud Hispaaniast.

Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17
(lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
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RAE VALLAVALITSUS teatab
Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 20.03.16.04.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Karla küla Roopilli kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 05.03.2013 korraldusega. Planeeritav ala paikneb Karla külas, Pirita jõe ja Ülemiste-Vaskjala kanali
vahelisel alal Pirita jõe kaldal. Juurdepääs planeeritavale alale on
Jüri teelt algava ja AÜ Atleet suunduva Pruuli KOV hallatava eratee kaudu.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks muuta kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada 2 elamumaa
sihtotstarbelist ja 1 sotsiaalmaa sihtotstarbeline krunt, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus
ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
• Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on valla üldplaneeringut
muutev.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
16.04.2013.
Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähtealuste tutvustusest:

Soodevahe küla Lepikupõllu ja Nigula kinnistute
ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneeringu algatamise taotlus on esitatud 22.12.2011. Detailplaneeringut algatatud ei ole. Planeeritav ala asub Soodevahe külas Lepikupõllu ja Nigula kinnistutel Tallinn-Tapa raudtee
ja Tallinna ringtee ristumise vahetus läheduses. Planeeritava ala
suurus on ligikaudu 19 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lepikupõllu ja
Nigula kinnistute maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbe
muutmine tootmismaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav Rae valla menetluses olevale
üldplaneeringule.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub
• 21.märtsil 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.

Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja Väike-Allika
kinnistute lähiala detailplaneering

• Detailplaneeringu algatamise taotlus on esitatud 27.11.2006. Detailplaneeringut algatatud ei ole.
• Planeeringuala asub Peetri küla väljakujunenud elamuala vahetus
läheduses ja on sisuliselt Peetri aleviku laiendus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maatulundusmaa
maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamu-, äri ja tootmismaaks,
määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla menetletava
üldplaneeringuga kus alale on ette nähtud elamumaa ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärses osas äri ja tootmismaa
maakasutuse juhtfunktsioon.
• Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26 ha.
• 21.märtsil 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.

Patika küla AÜ Patika–6 kinnistute territooriumi
detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 10. oktoobri
2006 otsusega nr 174 „Patika küla AÜ Patika-6 kinnistute territooriumi detailplaneeringu algatamine”
• Planeeritav ala paikneb Rae vallas Patika külas. Juurdepääs on läbi
Aiandusühistute Patika 1, 2, 3 ja 4 eratee. Planeeringuala moodustab AÜ Patika – 6 alal olevad kinnistud ja lähiala juurdepääsu tee
ja trasside planeerimiseks. Planeeritava ala suurus on ligikaudu
12ha
• Detailplaneeringu eesmärk vastab valla menetluses olevale üldplaneeringule.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub
• 26.märtsil 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.

Suuresta küla Suuregolfi kinnistu ja lähiala lähiala detailplaneering

• Detailplaneeringut algatatud ei ole.
• Planeeringuala asub Tartu maantee ja Jägala-Pirita kanali vahelisel
alal kus toimib aktiivselt 18 auguga golfiväljak.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale täiendava hoonestuse rajamine, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.
• Planeeritava ala suurus on ligikaudu 73,25 ha.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub
• 26.märtsil 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

Pajupea küla Aasa 2 (Väike-Aasa) kinnistu ja
lähiala detailplaneering

• Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.12.2013 korraldusega nr 178.
• Planeeritav ala asub Pajupea külas valla idapiiri läheduses, JüriAruküla maantee ja Leivajõe vahelisel alal. Planeeritavale alale
moodustatakse kaks võrdse pindalaga elamukrunti üksikelamu
ehitamiseks ja transpordimaa krunt Tankisilla teemaa laienduseks.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule.

Järveküla küla Juhani I (Juhani) kinnistu detailplaneering

• Kehtestatud Rae Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 440. Planeeritav ala asub Kindluse tee ääres, Kindluse tee, Vana-Tartu mnt
ja Assaku aleviku Veski tee vahelises kvartalis, keset põllumaid.
Juurdepääs planeeritavale alale on Kindluse teelt.
• Juhani kinnistu on planeeringuga ette nähtud jagada 54 krundiks:
39 elamumaa sihtotstarbega krunti, 7 transpordimaa sihtotstarbega krunti, 5 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti ja 3 tootmismaa sihtotstarbega krunti
• Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, kus ala
on ette nähtud põllumajandusliku juhtotstarbega kuid on kooskõlas menetluses oleva üldplaneeringuga, kus ala on märgitud perspektiivse elamumaana.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.
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Vale maksuteate saamisel tuleb
kiiresti pöörduda vallavalitsusse

Seoses koduomanikele kehtestatud maksuvabastusega alates 2013. aastast on
üleskerkinud probleeme, mis on tekitanud
segadust, kuna inimeste postkastidesse
on tulnud vale summaga maksuteatisi.
Kui olete saanud vale maksuteate, tuleb
sellest kohe omavalitsusele teada anda.

Esmalt, kuidas määratakse
soodustus
Soodustuse määramine on seotud elukoharegistri andmetega. Tulemus saadakse nii,
et iga inimese maaüksused on sissekantud arvutiprogrammi, mille abil saab ametnik välja
arvutada iga inimese maamaksu summa.
Seejärel väljastatakse andmed maksu - ja
tolliametile, mille spetsialistid kontrollivad
elukoha aadressi õigsust rahvastikuregistri andmebaasis ning seejärel väljastatakse
maksuteade.
Kuna andmeid töötlevad kaks asutust
ja töötlemine toimub kahes registris, siis
erinevused registrites võivad põhjustada
probleeme soodustuse määramisel.
Muutused maksuarvestuses ja
enamlevinud probleemid
Maaregistrispetsialisti sõnul tekivad eksimused ennekõike põhjustatuna sellest, et
erinevused on kinnistute katastriaadresside
ja elukoharegistri kannete vahel. Kui omavalitsuse ametnik saab andmed omavalitsuse
kasutuses olevast registrist, siis maksu - ja
tolliameti kasutuses olev register võib näidata erinevaid andmeid.
Maaregistrispetsialist nimetab enimlevinud veakohaks maksu määramistes kaasomandi lisandumise maksuarvestusse. Kui
eelneval aastal oli kõigil kaasomanikel 0.15
ha suurune vabastus, siis nüüd jagati 0.15
ha kõigi kaasomanike vahel. Soodustust jagatakse kinnistu kohta vaatamata sellele kui
palju on sellel omanikke. Näiteks kui kin-

nistul on kolm kaasomanikku, kujuneb iga
maaomaniku soodustuse suuruseks ainult
0.05 ha. Nii tuleb näiteks abikaasadel, kes
jagavad 3000 m2 kinnistut jagada ka soodustust, mis teeb mõlema kohta 0,075 m2.
Korteriomandi puhul on iga omaniku,
kelle sissekirjutus on selles korteris maksuvabastuse suurus 0.15 ha. Kui inimene
elab nelja korteriga majas, mille kinnistu
on 0,15 ha, saab iga elanik soodustuse 0,15
ha ulatuses.
Muutusena, mis samuti on põhjustanud
segadusi, toob maaregistrispetsialist välja, et
kui eelnevatel aastatel ei väljastatud maamaksu, kui selle suurus oli 5€ krundi kohta, siis
käesolevast aastast kui maatükke on mitu ja
kõik on alla 5€ liidetakse lõpuks need kokku
ja väljastatakse see kogusummana. Näiteks
kolme maatüki omanik eelmisel aastal 2.50
€, 4.50 € ja 4.20 € ei saanud maamaksu. Sellel
aastal summeerides kolm maksu, väljastatakse maamaks suuruses 11.20 €.
Muutusi on olnud pensionäridele ja represseeritutele soodustuse määramisel. Kui
varem andis soodustust koduomanikele
vald, siis sellest aastast käivitus riigipoolne
maamaksu soodustus. Maamaksu soodustus
on riiklik soodustus, kuid vald annab alates 2013.aastast veel täiendavat soodustust
pensionäridele ja represseeritutele.
Kõik inimesed, kellel oli õigus lisasoodustusele, pidid 20. jaanuariks esitama
valla poolt antavale soodustuse saamiseks
avalduse.
Osad inimesed on helistanud ja küsinud,
et miks on nende maamaks suurenenud.
Maaregistrispetsialist selgitab, et mõningatel
juhtudel maamaksu suurenemine on seotud
maksuregistri kontrollimise tulemusel avastatud vigade parandusega. Peamised vead
on olnud seotud maa sihtotstarbe järgse
maamaksu määramisega. Näiteks on arvutatud maamaks maatulundusmaa pealt, aga

Kalmistuvahi pöördumine
Lugupeetud Rae valla elanikud, valla kalmistute kasutajad ja kalmistu külastajad.
Rae valla kalmistute kasutamise eeskiri on võetud vastu
lähtudes vajadusest viia kalmistu haldamise ja kasutamise
nõuded Rae vallas vastavusse Riigikogu poolt vastu
võetud ja 01.01.2012. a jõustunud kalmistuseadusega.
Riigikogu poolt vastu võetud kalmistuseaduse kohaselt
haldab kohaliku omavalitsuse omandis oleval maaalal asuvaid kalmistuid kohalik omavalitsus. Rae valla
haldusterritooriumil on kolm kalmistut: Jüri kalmistu ja
Aruküla kalmistu on hallatavad Rae valla poolt. Mõlemad

kalmistud on tunnistatud kultuurimälestiseks ja on
muinsuskaitse all. Jüri kirikut ja kirikuaeda haldab kiriku
kogudus.
Kalmistute kasutamise eeskirjas on sätestatud hauaplatsi
eraldamise tingimused ja kord, (§-d 5 ja 6), kasutamise
aeg ja kasutamise pikendamise tingimused ja kord (§-d
7-9), matmise kord (§ 11), kalmistu tööajad (§ 11 lg-d 5
ja 6), heakorra nõuded kalmistul (§ 4), hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord (§ 17), hooldamata hauaplatside
arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord (§ 19),
hauatähiste ja -piirete paigaldamise, eemaldamise ja
ümberpaigaldamise kord (§ 16), samuti muud kalmistu

Küsimus Maksu- ja Tolliametile
Kui maamaksu maksjale on väljastatud vale
summaga maksuteatis, siis kuidas toimub
tasaarveldamine ja mis perioodi jooksul?
Vastab Kaia-Liisa Kallas, Maksu- ja Tolliameti
pressiesindaja:
Praegu tuleb inimesel olemasoleva maksuteate
järgi maamaks tasuda 1. aprillil. Kui andmed maamaksuteatel on valed, siis peab kohalik omavalitsus
esitama 20.märtsiks maksu- ja tolliametile parandatud maamaksu andmed, mille alusel väljastab
amet maksumaksjale uue maksuteate. Seejärel
peab inimene võrdlema kahel maksuteatel olevaid
summasid.
Kui maamaks on juba vales summas tasutud,
nt maksis inimene maamaksu rohkem kui oleks
pidanud, siis tuleb tal teha maksu- ja tolliametile
taotlus raha tagastamiseks.
Kui aga maamaksu summa on suurem, kui ettemaksukontol olev summa, siis teavitab maksu- ja
tolliamet sellest inimest enne maamaksu tähtaega.
Juhul, kui tegemist on kodualuse maaga, siis
paranduste sisseviimisel maksu- ja tolliamet uut
maksuteadet ei saada, kuna maksukohustust ei ole.
Sellisel juhul peaks maksumaksja enne maamaksu
tasumist e-maksuametist/e-tollist või maamaksu
infotelefonilt üle küsima, kas tal on endiselt maamaksunõue üleval või mitte. Kui nõue on üleval, siis
tuleb see õigeks ajaks ära maksta. Kui nõuet pole,
siis maksma ei pea.
Soovitame enne maksu tasumist kontrollida maamaksunõude olemasolu e-maksuametist/e-tollist
või infotelefonilt 880 0816 või e-postiaadressilt
maa@emta.ee. Kindlasti ei tähenda see, kui
maksuteatel olevad andmed on valed, et siis
maamaksu tasuma ei pea. Sellisel juhul läheb isik
maksuvõlglaste nimekirja ja tal tekib täiendavalt
intressinõue.

tegelikult on see olnud elamumaa.
Maaregistrispetsialist Jaan Dello palub
kõigil inimestel, kel on probleem maamaksu
määramisega kindlasti enne 1. aprilli vallavalitsusse pöörduda.
Kontakt jaan.dello@rae.ee, tel 60 56788
RS

tegevuse korraldamisega seotud küsimused.
On alustatud matmiskoha kasutuslepingute sõlmimisega.
Matmiskoha kasutuslepingu tüüptingimused ja kasutuslepingu vormi on kinnitanud Rae Vallavalitsus
oma määrusega 02.mai 2012 nr 21. Kuna kalmistud
on kultuurimälestised, siis on eeskirjas sätestatud ka
muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded (§ 20).
Uus eeskiri peaks parandama kehtestatud nõuete täitmist
kalmistul ja olema abiks nii matmiskohtade kasutajatele
kui ka kalmistu külastajatele.
Andres Seepter
Kalmistuvaht,
Telefon 555 106 22
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Tervisepäeval õpetatakse
stressimaandamist
17. märtsil Rae kultuurikeskuses toimuval tervisepäeval saab head nõu tervise
tugevdamiseks ja stressimaandamise
vastu. Toimuvad mitmesuguseid, loengud – töötoad, treeningud, tutvuda saab
erinevate tervisetoodetega ja osta tervist
tugevdavat kaupa.

Stressimaandamise õpetajad Maris ja Endo
Viires lubab tutvustada TRE tehnikat, mis
koosneb kuuest kuni seitsmest harjutusest,
mis aitavad vabastada kehast sügavaid pingeid, äratades keha poolt kontrollitava lihaste
värisemisprotsessi, mida nimetatakse neurogeeniliseks lihasvärinaks.
„Tutvustavas loengus räägime lähemalt,
mis toimub stressis kehas? Mis on mälu ja
kuidas see töötab? Vaatleme lähemalt inimese aju ja keha tervikuna ning räägime ja
näitame, kuidas on võimalik emotsionaalseid ja füüsilisi pingeid vabastada“, rääkis
Maris Viires.
Joogaõpetaja Silva Laius lubab rääkida,
kuidas tänapäeval ära tunda õige joogatund
ja sellest, miks on nii palju erinevaid joogastiile kui traditsioonilises joogas stiilid

puuduvad. „Kui oled sattunud tundi, kus
õpetaja kogu aeg ei räägi keskendumisest
ja hingamisest, siis võid olla kindel, et see
ei ole joogatund“, ütles Silva Laius.
Kuna üha pingelisemas maailmas, muutuvad sellised sõnad nagu ärevus, stress ja
trauma üha igapäevasemaks, leidis tervisepäeva korraldaja Kaja Kalmer, et meie
inimestele on vaja ideid ja mõtteid, kuidas
paremini endaga toime tulla.
„Eelkõige on ikka tegemist tutvustavate treeningutega, et osalejad ja uudistajad
saaksid rohkem infot võimaluste kohta ja
otsustada, mis on kellelegi parim. Edasi
saab võtta juba pikemaid treeninguid või
koolitusi“, rääkis Kaja Kalmer, kes lisas, et
päris uue teemana tuleb käsitlusse rütmimängud, mis sobivad väga hästi ka lastele
ja seda treeningut saab teha ka koos lastega.
Tervisepäev algab Rae kultuurikeskuses
17.märtsil kell 10.00. Täiendavat info saab
küsida telefonilt 6056759 või aadressilt kultuur@rae.ee. Üritus on tasuta. Programm
on kättesaadav www.kultuur.rae.ee
RS

Lagedi Koolis
alustas tegevust
kinoõhtu!
6. veebruaril leidis Lagedi Koolis esmakordselt aset kinoõhtu. Näitamisele tuli
üks uusimaid Eesti filme: „Puhastus.“
Film, mis tekitas kinodesse jõudes palju
furoori, ei jätnud ka Lagedi kandi elanikke külmaks.
20. veebruaril näidati juba järgmist
filmi, sel korral oli tegemist Ilmar Raagi
menukiga „Eestlanna Pariisis.“
Et kinoõhtu Lagedi inimeste hulgas
nii populaarne on, jätkame sellega –
järgmiseks filmiks on
Ain Mäeotsa „Deemonid,“
seda juba 7. märtsil.
Filmiõhtust-filmiõhtusse üritame valida näitamiseks midagi igale maitsele,
ootame kindlasti kõiki suuri-väikeseid
ning noori ja vanu filmisõpru!
Rohkem infot Lagedi koolist ja Rae valla
facebooki lehelt.

KOHTUMINE ROY STRIDERI
JA TAAVI PETERSONIGA
TEISIPÄEVAL, 19. MÄRTSIL KELL 18.00
Jüri raamatukogus
Roy Strider, kodanikunimega Raul
Sillaste, on maailmarändur, reisikirjanik ja
publitsist, kelle sulest on
ilmunud
raamatud:
„Himaalaja jutud“
„Minu Mongoolia“
„Punane ja must“
„Mongoolia memuaarid. Tiibeti koertega
kullaotsijate jälil“
Kuuldemäng „The Rebels“ valiti kuuldemängude kategoorias ülemaailmse
meediaauhinna „Prix Europa 2012“ nominendiks

AUTOR PAKUB KÜLALISTELE IDAMAIST TEED NING TUTVUSTAB
OMA LOOMINGUT
JAGAB MULJEID TIIBETIST, MONGOOLIAST JA NEPAALIST
SAMUTI RÄÄGIME EESTIMAA ARENGUVÕIMALUSTEST ÖKORIIGINA
JA TEISTEST MEELIKÖITVATEST TEEMADEST

Muusikalised vahepalad
Taavi Petersonilt

Lisainfo meie kodulehelt www.jyri.lib.ee
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23. märtsil
kell 19.30
Rae koolimajas
(Vaskjala küla)

Lagedi noortekeskuse
märtsivaheaja üritused
Teisipäev, 19.03 kl 15 Tooršokolaadi
töötuba
Kolmapäev, 20.03 kl 16 Külla tulevad Loo
Noortekeskuse noored koos noorsootöötajaga. Meisterdame kipsist maske ning
toimuvad Xbox-i võistlused.
Reede, 22.03 kl 11-15 Külastame ise Loo
Noortekeskust ning võtame osa Loo Spordihoones toimuvast Hawaii veepeost.
Üritustel osalemine on tasuta!
Täpsem info ning registreerumine Lagedi
Noortekeskuses.

Laupäeval, 6. aprillil kell 14.00 Lagedi keskusehoones
toimub Lagedi aleviku elanike

22.märtsil toimuvad
Jüri Spordihoones

Uus klassikalise

Rae valla lahtised
meistrivõistlused

jooga

ujumises

Võisteldakse erinevates vanuseklassides T/P ja N/M arvestuses.
15:00
16:00
18:00
19:00

noored (2007 – 2003)
noored (2004 – 1995)
absoluutklass ja veteranid
Rae valla mängude võistkondade teateujumine

kursus alustab märtsis.
•
Registreerimine ja info:
silva.laius@gmail.com
või tel. 56614214

ÜLDKOOSOLEK

Päevakord:
1. Ülevaade 2012. aasta tegemistest
2. Arengukava aastateks 2013-2017 tutvustamine
3. Lagedi kandi areng. Vallavanem Mart Võrklaev.
4. Kohapeal algatatud küsimused
Küsimusi neil teemadel ootame 25. märtsiks
e-posti aadressile tea.solg@lagedi.ee.
Jälgige ka Lagedi aleviku blogi
www.lagedi.wordpress.com
Aleviku eestseisus. Info tel 522 0820

Vana Baskini Teater

Jäägu meie vahele
5. aprillil kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses

Lavastaja: Ivo Eensalu. Kunstnik: Jaak Vaus. Osades: Marika Korolev, Ene Järvis,
Eva Püssa (Vanemuine), Raivo Rüütel ja Madis Milling
Komöödia sündmustiku moodustavad kahe juhuslikult tutvunud nooremas keskeas abielupaari
neli kohtumist, mis toimuvad aastaringi neljal aastaajal, kusjuures iga kord on nagu juhuslikult
kellegi sünnipäev. Väliselt näib esialgu kõik tore ja korras olevat, ning seda joont püüab kuni
lõpuni hoida peategelane Dennis, kelle lipukiri on: naljaga saab kõigest üle, naer ja muretu
meel parandavad kõik haavad. Viienda tegelasena sekkub jõuliselt mängu Dennise ema,
kellel minia Veraga „antagonistlikud“ vastuolud. Ka teisel abielupaaril – Pamil ja Neilil – pole
kaugeltki kõik hästi. Tegevus saab kohati koomilise, kohati lausa drastilise vormi. Aga ikka on
hoolimata kõigest peaasi õnnitluslaul ja sünnipäevakook!...
Täispilet 12€ ja sooduspilet 10€ (õpilased, pensionärid) müügil Piletilevis ja E-N kella 9.00-21.00
Rae Kultuurikeskuses. Lisainfo telefonil 605 6759
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Toimus Rae vallavalitsuse ja las
Meie oleme vallaga koostööks igati
avatud. Kuna riigipoolne bürokraatia
paneb omad piirid teatud asjades, siis
oleme realistlikud ja ootame vallalt tuge
eelkõige ehk just teavitustöö osas. Hea
idee oli näiteks see, et anda Rae vallas
tegutsevate valla poolt aktsepteeritud ja
sobivaks tunnistatud lastehoidude voldik
vanematele, kes tulevad last lasteaia
järjekorda panema. Loomulikult on meil
ka pöidlad pihus, et vallal õnnestuks
veidigi mudilastoetust tõsta ja seeläbi
oleks vanematel lihtsam meie teenust kasutada.
Terje Simonov, Pisipeetri lastehoid
Mina jäin vaga rahule, sest teemad, mida arutleti
nendele sain kenasti vastused.
Kõige suurem mure on siiski see, et Rae Valla mudilasetoetus on liiga väike.
Nähes, kuidas sündimus väheneb olen arvamusel, et
vallal oleks igati odavaks lahenduseks – päevahoiud,
mida on vajadusel lihtne avada ja sulgeda!
Relika Vodja,
Põnnila
lastehoid

Loomulikult oleme valmis koostööks vallaga, kuigi
hästi ei kujuta ette, mida see peaks
hõlmama. Praegu ongi kõige meeldivam see, et keegi üldse hakkas meie
vastu huvi tundma ja see moraalne
toetus ongi kõige tähtsam. Samuti on
väga meeldiv, kui valla leht kajastab
lastehoidude tegevust, see on ju jälle
väga hea reklaam.
Irina Klein,
Peetrikese 7 sõpra lastehoid
Rae Sõnumid ▪ märts 2013

19. veebruaril leidis
aset Rae vallavalitsuses esimene lastehoiuteemaline ümarlaud,
kuhu tulid osalema nii tegutsevate kui
alustavate lastehoidude esindajad, kokku
osales 18 inimest.

Ligi kolm tundi kestnud ümarlaual käsitleti mitmeid
teemasid, mis puudutavad lastehoiuteenuse osutamist ettevõtjana, võimalikke tegevus- või arendustoetusi.
Esmalt andis ülevaate lastehoiuteenuste osutamise tingimustest
ja ettevõtmisega seotud kitsaskohtadest Harju maavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Tiiu Pärnmäe.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse esindaja Kristiina Viisalu jagas
infot võimalike toetuste kohta algajale ettevõtjale.

Koostöövõimalused
Oluliseks teemaks esimesel ühisel kokkusaamisel kujunes laste toitlustamine. Vallavalitsus on valmis pakkuma lastehoidudele toitu oma haridusasutuste köögist. Praegu ostavad lastehoidude pidajad toidu lastele
Tallinnas asuvalt firmalt, kuid sobivatel tingimustel oleks lastehoiud huvitatud ostma toidu Rae vallast kohapealt. Kuidas korraldada toidu vedamine
erinevates asumites tegutsevatele lastehoidudele ja millistel tingimustel,
seda arutatakse edaspidi täpsemalt.
Lastehoidude toetamist jätkab vallavalitsus lapsevanematele makstava mudilasetoetuse kaudu, mille summa 2013. aastal on 128 eurot kalendrikuus.
Vallavanem Mart Võrklaev rääkis, et soovime lapsevanemaid toetada
võimalikult paindlikult, et neile jääks valikuvõimalus, kui lasteaiakoha
tagamine munitsipaallasteaias ei ole võimalik. Vanemad saavad valida, kas kasutavad toetust osaliselt lastehoius käimise eest tasumiseks
või on lapsega ise kodus või hoopis hoiab lapsi vanavanem, ehk raha
kasutamise üle saab otsustada iga vanem ise. „Oleme seda meelt, et
mudilasetoetust tuleb tulevikus võimalusel tõsta, kuid seda saab
käsitleda uue eelarve koostamise käigus“.
Vallavalitsuse jaoks on oluline aidata omalt poolt lapsevanemaid ja lastehoide nii palju, kui seda omavahendid võimaldavad. Vallavanema sõnul on tänavusest eelarvest
suur osa suunatud investeeringuteks uute lasteaia- ja
koolikohtade loomiseks üldise lasteaiajärjekorra
lühendamiseks ja seetõttu käesoleva aasta
eelarves toetuse tõusuks vahendeid ei ole.
Ühiselt arutleti mitmesuguste
lastehoiuteenuse osu-

kogukonnaelu

astehoidude esimene ümarlaud
tamist puudutavate teemade üle. Huvi oli paar aastat
tagasi loodud investeeringutoetuse
vastu, mida on õigus taotleda kõigil MTÜdel neljal korral aastas. Järgmine taotlusvoor,
kuhu saab esitada projekte maksumusega 3500
eurot, lõpeb 15.mail. Loe täpsemalt www.rae.ee investeeringutoetused.
Investeeringutoetusega on võimalik MTÜ-del näiteks ehitada lastele mänguväljak, kui seda on võimalik anda ka avalikuks
kasutuseks teatud ajaks päevas. Investeeringutoetuse väljamaksmise üks põhimõtetest on see, et rajatisel oleks edaspidi tagatud
avalik kasutus.
Kui väiksemaid muresid lastehoiuteenuse osutamisel aeg ajalt ikkagi
päevakorda kerkib, siis üldise tegutsemiskeskkonna hindasid lastehoidude juhatajad heaks, sest hakkamasaamisega õnneks suuri probleeme
ei ole, kuid üks mure oli sarnane kõigi jaoks. Kas lapsi tulevikuks jätkub?

Kas lapsi jätkub?
Lagedil asuva lastehoiu MTÜ Liisu Lastekeskuse juhataja Jaanika Petti
nentis, et lastehoiul on valmisolek laieneda ja pakkuda samal tasemel
teenust nagu eralasteaias. Samuti on Jüri Mari lastehoiul Jüris soov ja
tahe laieneda, aga samale küsimusele, kas ettevõtmine end ära tasub, on
mõelnud ka juhataja Sirle Korka.

Meie ootuseks oleks see, et lastehoiuteenus oleks võrdselt munitsipaallasteaiaga kättesaadav ehk siis lapsevanema
osalustasu oleks samas summas, mida
maksab ka hetkel munitsipaallasteaias
käija. Oleme valmis laienema, aga ei julge üksinda nii suurt vastutuse koormat
kanda – siingi ootaks vallapoolset tuge,
mitte et me peaksime kuskilt fondidest
taotlema raha.
Jaanika Petti
Liisu Lastekeskus

Täpsemad läbirääkimised koostöö osas vallaga veel
käivad ja mul on hea meel, et Rae vald on lahkesti oma
tuge pakkunud. Loodan, et meievahelisest koostööst
on mõlemale poolele kasu ning sellest võidaksid kõige
rohkem Rae valla lapsed ja lapsevanemad.
Mari Järvis

Kuigi vald omalt poolt teeb jõulisi investeeringuid lasteaiakohtade juurde
loomiseks on Rae vald kasvav vald ja siin elab palju noori peresid, seega
nõudlus lastehoiu järgi ei tohiks kaduda. Selle nimel, et ka lastehoiud
saaksid tegutseda, on vald valmis lastehoiuteenuste osutajatega tihedalt
koostööd tegema“, ütles vallavanem Mart Võrklaev. „Lastehoiuteenuse
pakkujad on käesoleval hetkel oluliseks abiks lasteaiakohtade puuduse
leevendamisel ning ilmselt ka tulevikus eelistavad osad lapsevanemad väiksemaid lastehoide“.
Oluline on teha omavahel koostööd ja seda ka info vahetamise
osas. Vallavanem lubas hoolitseda selle eest, et nii täna tegutsevate kui tulevikus tegutsema hakkavate lastehoidude andmed
saaksid Rae valla koduleheküljele, sest ka info kättesaadavusel lastehoidude kohta on oluline roll.
Vallavanem rõhutas, et vallavalitsus on igati valmis
koostööd jätkama ning alati on võimalus kõigil tulla vallamajja vajadusel nõu küsima
lastehoiu teenuse osutamisega seotud küsimuste lahendamisel.

Kõige meeldivamaks uudiseks oli kindlasti see, et vald on
leidnud lahenduse pakkuda toitlustust ka päevahoidudele, sest hetkel oli see ka minule
kõige suuremaks mureks.
Ebe Pihlak,
Alustab lastehoiuga
Järveküla külas
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Vabariigi 95. aastapäeva
tähistamine Rae vallas lõppes
militaarse jumalateenistusega
Traditsiooniliselt toimus aastapäevapidu
Rae kultuurikeskuses, kus 22. veebruari
õhtul jagati tunnustust silma paistnud
sportlastele ning treeneritele, Rae valla
fotokonkursi võitjatele.
Külalisi võtsid vastu volikogu esimees Agu
Laius ja vallavanem Mart Võrklaev. Peale
tseremooniat ja tunnustamisi pakkus meelelahutust armeenia päritolu ansambel Dwin ja
jala keerutuseks mängis muusikute kooslus
Anneli Ott ja Ivar Hansen. Kui tantsust jalg
pisut väsima hakkas või meel ihkas vaheldust, said külalised nautida võistlustantsuklubi Royal tantsijate etteastet.
23. veebruaril ootas külalisi Lagedil
asuvasse Vabaduseparki teenekas Eesti va-

badusvõitluse muuseumi asutaja Johannes
Tõrs, kes taaskord pakkus põnevat isamaalist programm, mille osaks oli vabadussõja
näidislahingu mahamängimine ehtsa paugutamisega. Vabadusparki oli kokku kutsutud Vene, Soome, Taani, Suurbritannia
ja Rootsi atašeede esindajad, kellega koos
avati näitus „Eesti Wabariigi aegsed relvad,
mundrid, Põhjapoegade ja Soome Jäägrite
mundrid, dokumendid ja ajaloolised fotod
Soome vabatahtlikest, Taani, Rootsi ja Inglise
sõjalaevastiku tegevusest Eesti Vabadussõjas“. Üheskoos söödi hernesuppi, mida Tõrs
kutsus sõdurisupiks ja vahetati muljeid elust
ja vabadusest Johannes Tõrsi ainulaadses
kiivribaaris. Külalised said ka uurida lähemalt trükisooja raamatut „Voldemar Päts.

Tagasi koju. Mälestusi, dokumente“, mille
koostas Anne Velliste.
24. veebruari hommikul süüdati küünlad
Jüri kalmistule ja kirikuaeda maetud Rae
valla tuntud ühiskonnategelaste kalmudel, seejärel rivistati üles kaitseliidu mehed
koos noorte tulevaste kaitseliitlastega ning
mälestati üheskoos vabadussõjas langenuid
mälestussamba juures. Mälestusteenistuse
järel toimus esmakordselt Jüri koguduse
õpetaja Tanel Otsa ja Ants Leedjärve ühiselt
läbiviidav militaarne jumalateenistus. Kuid
kuna formaat ei näinud ette püsside paukumist, siis selle asemel laulis isamaalisi laule
Jüri perekoor ja südamliku lühikontserdi
andsid Brey Velberk ja Karl Sander Saarik.
Vaata galeriid lk 12-13.

Rae kultuurikeskusesse kogunes 22. veebruaril vabariigi aastapäeva tähistama nii ühiskonna-, haridus- kui kultuuritegelasi. Eesti Vabariigi hümni
laulmine.

Rae vallavanem Mart Võrklaev kingib parimatele sportlastele mälestuseks
klaasist meene, mida pildil võtab üle kergejõustiklane Helen Loik.

Kaitseliitlane Tõnu Lagle (keskel) osaleb koos kümnete inimestega vabariigi
aastapäeva peol Rae kultuurikeskuses.

Ansambel Dwin esinemas Eesti vabariigi peol.
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Vabariigi sünnipäeva tähistamine
Vaida Pillerpallis
Saali sisenes kogu lasteaiapere, keda tervitasid
presidendi marsi saatel Kaitseliidu Kose malevkonna
ülema abi leitnant Martin Mändla ja Jüri rühma
ülem Ülo Timuska, meenutab Ülle Alliksaar 21.
veebruaril Vaida Lasteaias Pillerpall Eesti Vabariigi
95. aastapäeva tähistamist koos Kaitseliidu Kose
malevkonnaga.

Õues ootas Pillerpalli lapsi üllatus – üles oli pandud päris sõjaväetelk. Lapsed uudistasid,
kuidas toimub elu telgis, kus aluspinnaks on vaid lumi. Foto: Pillerpalli lasteaed

Proovisime seda teha nii nagu kohane 24. veebruari
paraadile Vabaduse väljakul. Õppisime ka leitnandi
tervitusele õigesti vastama.
Kodutütarde ja noorkotkaste huvitavatest tegemistest ja abivalmidusest rääkisid noorkotkas HansAndres Haller ja kodutütar Lizett Võsu Peetri koolist.
Seejärel nägime kaasavõetud sõdurivarustust ja lapsed
said proovida rasket seljakotti, kus sees tarvilik vara
alates hambaharjast ja lõpetades vihmakeebi ning
talvise valge riietusega.
Näidati lastele ka erinevate sõlmede tegemist ja
veidi ka mustkunstitrikke, õues said lapsed uudistada suurt sõjaväetelki.
Ülle Alliksaar

Lagedi koolis peeti kahte pidu vabariigi aastapäeva ja
kooli 228. sünnipäeva
22. veebruaril tähistas Lagedi Põhikooli
koolipere nii Eesti Vabariigi kui ka enda
sünnipäeva!
Meie kool on imeilusa Pirita jõe kaldal eksisteerinud juba ei rohkem ega vähem kui
228 aastat! Sel puhul toimus reedel uhke

kontsert-aktus, kuhu olid kutsutud ka endised Lagedi kooli töötajad. Kohal oli ka
Rae vallavanem Mart Võrklaev.
Peale aktust pakuti kõigile torti. Oli väga
ilus päev!
Mariin Virolainen
Lagedi Kooli huvijuht

Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus

RAE VALLA LAULULAPS
2013
toimub 3.- 4. aprillini 2013 Rae Kultuurikeskuses
aadressil Aruküla tee 9, Jüri. Osaleda võivad
kõik Rae vallas registreeritud lapsed olenemata
sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias
käivad.

3. aprillil võistlevad: 3-4 aastased,
5-6 aastased, 7-9 aastased

4. aprillil võistlevad: 10-12 aastased,

13-15 aastased, 16-18 aastased (19 kui õpib
veel koolis)
• Arvesse läheb laulja vanus seisuga 19. aprill
2013
• Parimad pääsevad võistlema „Harjumaa
laululaps 2013” võistlusele ja Rae valla kevadkontserdile 3. mail 2013
• „Rae valla laululaps 2013” juhend ja registreerimistabel Rae Kultuurikeskuse kodulehel
kultuur.rae.ee
• REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 27. MÄRTSINI
2013
• Lisainfo tel. 6056759 või kultuur@rae.ee

Uhke sünnipäevatort maitses imehästi. Foto: Lagedi Lasteaed-Põhikool
märts 2013 ▪ Rae Sõnumid
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1. Vabadusvõitlejate muuseumi omanik Johannes Tõrs jagab näpunäiteid
vene sõduritele näidislahinguks Lagedi Vabadusepargis.
2. Peale vabadustule süütamist asetati vabadusristi juures pärjad kõikidele
hukkunud vabadusvõitlejatele ja langetati pead langenute austuseks. Pärga
hoiab käes Johannes Tõrs ja tema kõrval seisab tütar Triinu Tõrs.
3. Inglise, Taani ja Rootsi ja Venemaa atašeede esindajad heiskamas oma riigi
lippu Eesti vabariigi aastapäeva auks.
4. Aupaugud langenute mälestuseks.
5. Näidislahing Vabaduse pargis lõppes eestlaste võiduga.
6. Vallavanem Mart Võrklaev asetab küünla kunagise vallavanema Jaan Saalverki kalmule, kes oli väga keerulise eluga mees, aga kõige selle juures ka
naljamees.
Jaak Saalverki kirjutatud hundinali: „Mees läinud linna, talvel kange külmaga, koidu ajal on ju kõige külmem. Hundinahka kasukas olnud küll mehel
selgas, aga ikka kange külm, kudas sooja saab! Siis tulnud tal meele, et hunt
kange külmaga koidu ajal pidada ennast heaste liigutama ja jooksma. Tulnud
ka koorma otsast maha, hakanud maas käima. Hundinahka kasukas krobisenud kangeste, hobune kartnud, pistnud jooksu, mees jooksnud järele. Kui
hobuse kätte sai, oli sooja küll jooksmisest.”
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7. Kaitseliidu mehed Jüris Ants Tamberg ja Mati Kanarbik naudivad kevadisi
päiksekiiri karges talveilmas ja ootavad mälestusteenistuse algust.
8. Kaitseliidu Harju maleva Kose malevkonna Jüri kompanii mehed rivistuvad
mälestusteenistuseks Jüri kiriku juurde.
9. Mälestusteenistusele kogunes igas eas vaatajaid
10. Koduvalla noorkotkad ja kodutütred jäädvustamas ühist hetke Jüri kiriku
ees Harjumaa Kose malevkonna Jüri kompanii kaitseliitlastega.
11. Militaarse jumalateenistuse läbiviijad kaplanid Ants Leedjärv (vasakul) ja
Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.
12
Fotode autor Rae Sõnumid

12. 24.veebruari toimus juba kuuendat korda Rae spordikeskuses Jüri gümnaasiumi vilistlaste ujumisteatevõistlus, mille võitis õpilaste meeskond. Vilistlased jäädvustasid oma kokkutuleku ka „Eesti Minuti“ jaoks.
märts 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Eestlased ei ole ükskõiksed
Kuu aega elu Eestis möödus Saksmaalt
pärit Anna Lena Füsslile ja Angelika Schapowalole kindlasti põnevalt ja mööndusteta harivalt. Mida aga said Saksa noored
Eesti, eestlaste ja Eesti noortekeskuste
kohta teada, selle selgitasid välja Siret
Soodla ja Kädi Kuhlap.
Lagedi noortekeskuse noorsootöötaja Kädi
Kuhlap tegi intervjuu 18-aastase noortekeskusesse praktikale tulnud sakslanna Anna
Lena Füssliga päeval, kui ta oli Eestis
elanud 25 päeva ja kuulis, et Anna Lena oli
tulnud siia eelarvamusega, et eestlased on
ükskõiksed.
Miks sa valisid oma praktika kohaks
just Eesti?
Ma valisin välja just Eesti, sest see on
minu jaoks uus riik, erinev sellest, kus me
tavaliselt puhkamas käime. See on koht,
millest ma midagi ei teadnud.
Kuidas sulle meeldib elada Jüris ning
olla praktikal Lagedi Noortekeskuses?
Jüris on väga tore elada, sest pood on lähedal ning elamistingimused on head- me
elame korterelamu kõige kõrgemal korrusel, seal on hea vaikne ning meil on eraldi

sissepääs, seega mõnus! Kuid Lagedile sõit
bussiga on tüütu, sest buss sõidab harva,
aga jalutuskäik bussijaamast Lagedi Noortekeskusesse on väga kaunis- palju lund ning
ilus loodus. Lagedi Noortekeskuses mulle
meeldib väga, sest siin tuled sisse, võtad
jalanõud jalast ära ning astud nagu oma
teise koju sisse. Siin on hubane, noored on
hästi toredad ning nendega suhtlemine on
lihtne, sest nad on alati abiks ning oskavad
enamasti hästi inglise keelt rääkida.

Sinu esmamulje Eestist, kuidas on see
aja jooksul muutunud?
Julgen väita, et Eesti inimesed ei ole üldse
ükskõiksed. Inimesed on tegelikult väga abivalmid. Isegi, kui nad ei oska inglise keeles
rääkida, siis nad üritavad end kasvõi käte
ning jalgade abiga arusaadavaks teha. Inimesed on toredad ning mulje Eestist on väga
hea, see on ilus maa, kus on palju lund! Ja
meie, sakslased pole sellega harjunud, kuid
nüüd olen ma selle kogemuse võrra rikkam.

Mis on olnud sinu kõige ärevam sündmus siin?
Ma arvan, et kõige huvitavam ning teistmoodi kogemus oli ekskursioon Tallinna
Vanglasse ning Eesti Vabariigi aastapäeva
paraadil käimine. Samuti Lagedi Noortekeskuse noortega video tegemine.

Millest tunned siin olles kõige rohkem
puudust?
Ikka perekonnast ning oma poiss-sõbrast.

Millised olid sinu eelarvamused enne
siia jõudmist?
Ma kuulsin eelmistelt praktikantidelt, et
eestlased võivad olla natukene ükskõiksed
ning nad ei taha kedagi eriti aidata. Kuid
ma ei lasknud sellel teadmisel enda arvamust väga kõigutada, sest tahtsin siia tulla
avatud raamatuna. Teiselt poolt teadsin ka
seda, et see on ilus maa.

Mida oled selle lühikese aja jooksul
õppinud või teada saanud?
Õppisin tundma Eesti noortekeskusi,
nimelt Saksamaa omad on väga teistmoodi.
Seal on palju vähem tegevusi ning need on
suuremad. Siinsed noortekeskused pakuvad
paljusid erinevaid tegevusi ning väljasõite.
Samuti avastasin enda jaoks kohukesed,
need on lihtsalt nii head!
Kas tuleksid tulevikus veel Eestit külastama?
Jah, kindlasti tulen. Mul on plaanis Eestit
ülejärgmisel suvel külastada.
Kas sa oled saanud juurde ka uusi sõpru
ning tuttavaid? Kas nende leidmine oli
lihtne?
Jah, olen saanud palju uusi tutvusi, rohkem just noortekeskusest. Noortekeskuse
noortega on lihtne suhelda, sest nad on
avatud ning suhtlevad vabalt. Samuti olen
leidnud mõningaid tuttavaid. Minu jaoks oli
nende suhete loomine lihtne ning loomulik.
Kas sinu arvates on erinevusi Eesti ja
Saksa noore vahel?
Ma ei tea... võib-olla on Eesti noored
tõesti Saksa noortest erinevad, kuid seda
on raske öelda, sest võib olla käituvad noored minuga suheldes teismoodi, kui muidu.
Ehk sellepärast, et olen teisest riigist ning
suhtleme omavahel inglise keeles.

Anna Lena
Füssl
Rae Sõnumid ▪ märts 2013

Kuidas hindad enda tööd ja panust?
Mulle väga meeldis osaleda erinevates tegevustes, mida siin oldud aeg meile
pakkus, nagu näiteks söögitegemine Jüri
Gümnaasiumis ning eriti video tegemine
Lagedi Noortekeskuses – see jääb noortele
alatiseks alles ning see on hea mälestus meie
koosveedetud ajast.

kogukonnaelu

Eestit soovitas mulle mu hea sõbranna õde
Lagedi Jüri noortekeskuse noorsootöötaja
Siret Soodla ajas juttu 22-aastase saksa neiu
Angelika Schapowalowitiga,
kes tuli Eestisse noortekeskuste tööga tutvuma ja sai muuhulgas teada, et sakslastele
paistame me suurte kohvinautlejatena, eestlaste näoilmed ei reeda ühtegi emotsiooni
ja et erinevused saksa ja eesti noorte vahel
ei ole suured.
Kuidas kirjeldaksid eestlasi?
Enamus eestlasi on arad aga see võib tulla
ka keelebarjäärist. Samuti on nad väga abivalmid. Näiteks Tallinnas, kui teed küsisin
inimestelt siis sain kohe abi. Eestlased on
ka väga sõbralikud ning joovad palju kohvi.
Vahel on eestlasi raske nö lugeda, sest näoilmed ei reeda ühtegi emotsiooni.

varem käinud ning ta kiitis seda riiki taevani
ning ta arvas, et mulle peaks siin väga meeldima. Õpetajad hoiatasid mind vene keeles
suhtlemise eest, sest eestlastele ei pidavat venelased meeldima ning nad soovitasid mul
suhtlemisel kasutada inglise keelt.
Kuidas meeldib Jüris/Lagedil?
Väga meeldib. Siin on vaikne ja rahulik
ning igale poole saab jala.
Mis on olnud kõige ärevam sündmus
siin?
Kõige ärevam sündmus oli see, kui pidin
üksinda Viljandisse sõitma, sest pidin ostma
pileti Karksi- Nuiale aga ma ei suutnud/

osanud seda sõna hääldada. Ekskursioon
Tallinna Vanglasse oli samuti põnev, sest
Saksamaal nii vanu vanglaid ei ole. Tallinna
Vangla oli nagu vanast filmist.
Kuidas hindad enda tööd ja panust?
Ma pole väga hea enesehindaja. Aga
tunnen, et saaksin teha ja panustada veel
rohkem. Kahjuks on aega nii vähe.
Millest tunned siin olles kõige rohkem
puudust?
Kõige rohkem tunnen puudust oma perekonnast. (Veidi hiljem) Igatsen oma voodit
ka, sest kodus on mul suur voodi aga siin
selline väike.

Millised olid eelarvamused enne siia
jõudmist?
Ma olen alati püüdnud hoiduda eelarvamustest, sest need pole üldiselt tõsi. Seega
ei osanud ma midagi mõelda või oodata ka
Eestist ja siinsetest inimestest.
Kas on erinevusi Eesti ja Saksa noore
vahel?
Üldiselt mitte. Sakslased tunduvad natuke
rohkem julgemad ja suhtlemisaltimad aga
eestlastel võib see jääda keelebarjääri taha.
Mida oled selle lühikese aja jooksul
õppinud siin või teada saanud?
Eesti keelt, numbreid ühest kümneni,
mõningaid sõnu ja väljendeid aga teie keele
hääldus on minu jaoks suhteliselt võimatu
ja väga keeruline. Veel olen ma aru saanud,
et eestlased on üsna vabad ja võtavad asju
kergelt.
Kas tuleksid tulevikus veel Eestit külastama?
Jah, kindlasti. Suveks on puhkus Eestisse
juba planeeritud.
Kas oled saanud juurde ka uusi sõpru
ning tuttavaid? Kas nende leidmine oli
lihtne?
Jah olen saanud juurde palju tuttavaid.
Noortekeskuses joonistavad lapsed mulle
pilte ja kallistavad, mis on väga armas.
Miks Eesti?
Eesti on selline riik, kuhu ma tavaliselt ei
satuks, ka mitte puhkama. Valida oli veel ka
Hispaania, Läti ja Rumeenia. Eestit soovitas mulle mu hea sõbranna õde, kes on siin

Angelika Schapowalowi
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Sõbrapäeval
toimus noorte
täika

“Vennaskond” Perepeol
1.märtsil esines ETV Perepeo saates
Rae valla meeskvartett „Vennaskond“,
mille liikmed on kahe pere vennad
Sten-Kristjan ja Karl-Sander
Saarik ja Brey ja Bret Velberk.

Sel sõbrapäeval toimus Jüri noortekeskuses esimest korda täika, kus noored
said võimaluse osta ja müüa enda
valmistatud asju.
Üheks suuremaks müügihitiks osutusid
erinevad ehted, mida sai kohapeal ise oma
soovi järgi komplekteerida. Kuid müügiks
olid veel ka küpsetised, erinevad fotod
ja põnevad joonistused, kirjatarbed ning
kaunid kaardid.
Tore üritus tõi kokku rohkem ostjaid, kui müüjaid aga järgmisel aastal
loodavad korraldajaid veel aktiivsemat
noorte osalust. Sõbrapäeva täika on
heaks võimaluseks noorele, kes tahab
omavalmistatud esemete, toidu või ka
koju seisma jäänud müüdava kraamiga
veidi taskuraha teenida.

Vennaskonna vastasvõistkonnaks oli
perekond Maisväli Puurmannist.
Žüriil jagus küllaga kiidusõnu Vennaskonna hea esinemise kohta ja ka
vaatajatele meeldis poiste etteaste sedavõrd, et poolfinaali pääseski edasi
Vennaskond.
15.märtsil laulab samuti Rae valla
rahvas Perepeo saates. Virumaalt Rae
valda elama tulnud Tiia Paist astub
poolfinaalis üles koos oma musikaalsete tütardega.
Eks varsti selgub, kas Rae valla
andekad lauljad ka finaali jõuavad.
Kindlasti läheb neil paremini, kui
elame kaasa, hoiame pöialt ja toetame.

Aivo Tammela

RS

Tähelepanu, märtsist on liikvel
mobiilsed noorsootöötajad
Mobiilne noorsootöö on teadvustatud
tegevusena üle-eestiliselt uudne nähtus.
Mobiilse noorsootöö kontseptsioon on
noorte eludele keskenduv avatud noorsootööd ja sotsiaaltööd sisaldav lähenemine. See sisaldab noorteni jõudmist, aga ka
grupinõustamist sotsiaalruumist lähtudes.
Mobiilse noorsootöö eesmärk on parendada noorte elu ja soodustada arengut, aidates
noortel püstitada eesmärke ning kasutada
nende saavutamiseks noores endas peituvaid ressursse.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
poolt koordineerituna võeti mobiilse noorsootöö lühendina kasutusele MoNo ning
selle rakendamisel keskendutakse neljale
tegevussuunale: tänavatöö, töö internetis,
noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas ja noorsootöö teenuse tagamine noorte
kogunemiskohtades. Oluline märksõna on
see, et noorsootöötajad liiguvad oma tegevustega sinna, kus on noored ja ei eelda, et
kõik noored neid ise noortekeskustes üles
leiavad.

Rae Sõnumid ▪ märts 2013

Eelmisel aastal korraldas MTÜ LagediJüri Noorteühing esimest korda projekti
Mobiilne noorsootöö “Noortekeskus Ratastel 2012”, kus viie päeva jooksul sõitis
mööda Rae valda ringi pilkupüüdev buss,
mis oli sisustatud noortekeskuses olevate
vahenditega. Meelelahutuse kõrval oli projekti peamiseks eesmärgiks saada noortega
kontakt ning tõsta nende teadlikkust Rae
valla noortekeskuste võimaluste ja tegevuste kohta. Samuti selgitasid noorsootöötajad
välja noorte huvid ning pakuti eneseväljenduse ja aktiivsuse arendamiseks uusi valikuvõimalusi.
Alates märtsist 2013 on mobiilsed noorsootöötajad tegutsemas kaks korda kuus Jüri
Gümnaasiumis, kus sisustame koolivahetunde erinevate tegevustega. Kohapeal on olemas X-Box360, lauamängud ja infovoldikud
ning toimuvad erinevad töötoad, kus noored
saavad voltida, liimida, meisterdada jne.
Noortekeskus koolis on 12.märts,
28.märts, 9.aprill, 26.aprill, 7.mai ja 24.mai

MoNo ehk Mobiilset noorsootööd korraldab Rae vallas, Jüri noortekeskus ning
rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja programm
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine“
Aivo Tammela

hariduselu

Õpetajad vahetasid koolid
Rae valla kõige suurem kool Jüri gümnaasium ja valla kõige väiksem kool Vaida põhikool võtsid ette eksperimendi ja vahetasid
üheks päevaks õpetajad. Vahetusse läksid
Kadri Vaher Vaida põhikoolist ja Sirle
Reinholm Jüri gümnaasiumist.
Sirle Reinholm: Minule andis see võimaluse näha teist Rae Valla kooli ja kuna
õpetan valla kõige suuremas koolis, siis sain
hea võimaluse neid võrrelda. Kõige suurema
elamuse andis mulle söökla. Vaida koolis
tekkis tunne, et olen kellegi kodukööki sattunud, kus üks suur pere lihtsalt koos sööb.
Väga vahva kogemus!
Kadri Vaher: Kui meie direktor õpetajate infotunnis Jüri kooli õpetajatevahetuse
ideed tutvustas, mõtlesin kohe, et ma tahan
osaleda. Ja nüüd tunnen, et õigesti tegin.
See tore projekt andis mulle võimaluse
korraks oma tööst kõrvale astuda ja uudistada naaberkooli igapäevaelu. Eks terviklikuma pildi saamiseks oleks pidanud

kauem vahetuses olema, aga
natuke aimu sain ikka. Vahetus mõjus värskendavalt, tekitas
veidike ärevust ja uudishimu.
Ja ärevust ei jagunud ju ainult
mulle, ka minu õpilastele oli see
põnev kogemus. Minu kolmandikud olid üsna põnevil, samas
ka murelikud – “Õpetaja, kas sa
tuled ikka tagasi?”
Õpetajale ei ole esinemine
teatavasti raske töö, aga kui võrSirle Reinhold
relda võõra kooli klassi ees seismist ja oma kodukooli õpilastele
tundide andmist, siis mil määral erineb võõra näol naeratus ja silmis uudishimulik pilk
kooli klassi ees seismine?
“Ahah, et selline sa siis oledki!” Päev sujus
Sirle Reinholm: Eks muidugi väike eri- rahulikult ja lapsed olid vahvad, nutikad ja
nevus on: hommikune töölesõit oli pikem lõbusad. Ka naaberklasside õpetajad käisid
ja tee oli ikka võõras, maja oli teine, kollee- juttu tegemas ja olid vahetusest teadlikud.
gid olid teised ja muidugi lapsed olid teised.
Kuid kõige tähtsam – õpetamine, oli ikka
Kas oli midagi Vaida koolist ka oma kosama. Lapsed võtsid mind väga hästi vastu ja dukooli kaasa tarkusena võtta?
tundsin end seal väga koduselt.
Sirle Reinholm: Otseselt ma midagi
Kadri Vaher: Töötan koo- kaasa ei võtnud, kuid tõdesin, et hinnata
lis juba 4. aastat ja olen end seda, mis sul on, tuleb vahest ära käia. Saklassi ees alati hästi tundnud muti sain endale uue toreda kolleegi Kadri,
nagu kala vees, aga uues olu- kellega loodan tulevikus kindlasti koostööd
korras on ikka pisut sabin sees jätkata. Mina olen ülimalt rahul, et selline
ja veider kohmakus kipub ligi võimalus meile pakuti ja kindlasti kasutan
hiilima. Võõraid lapsi õpeta- seda võimalust ka edaspidi.
des on takistuseks see, et ei
Kadri Vaher: Tänu vahetuspäevale sain
tea ju mida oodata. Eks igas mõne asjaliku idee võrra rikkamaks. Paar
klassis on lapsi, kellel on just- mängu, mida tundides läbi viia ja veel ühtkui koodlukk peal, koostööle teist. Mind üllatas, kui väike oli õpetajate
meelitamiseks pead oskama huvi vahetusvõimaluse vastu. Minu arvates
õigeid nuppe vajutada. Lap- võiks selline projekt korduda igal aastal.
Kadri Vaher
sed tulid riburada pidi klassi

mürafon
Peetri kooli lapsed selgitasid välja
mürafoori head küljed
Madeleine Monika Mandre Peetri kooli 4.a
klassist kirjutab, et ühel päeval tõi õpetaja
klassi valgusfoori moodi riistapuu. 4.b klassi
Karl Pikner teab, et see toodi Ameerikast
Eestisse.
Aparaadi nimi tundus juba alguses naljakas,
meenutab Madeleine Monika. Loomulikult
polnud see valgusfoor, vaid hoopis mürafoor.
Klassi tekkis elevus.
Elevus tekkis ka 4.b klassi Mirko Meeritas, kui ta kuulis, et klassi tuuakse müra
mõõtja nimega mürafoon.

Ma arvan, et mürafoon on väga hea asi,
kirjutab Martin Adelbert samuti 4.b klassist. Ainus viga on tal selles, leiab Martin,
et kui oled liiga lähedal ja räägid normaalse
häälega, siis läheb juba punaseks.
Mürafoonil on kolm värvi – need on punane, kollane ja roheline, selgitab Karl Pikner ja lisab, et kõik värvid tähistavad teatud
heli kõla. Ma arvan, et see on tore masin,
mis paneb lapsi vaiksemalt rääkima, võtab
lõpuks kokku Karl mürafloori olemuse, kuid
see maksab palju.
RS

HEAD ASJAD
Mulle meeldis see sest see pani klassi vaikima.
Kokku saime 174 punast tuld.
Mürafon tegi mõnele lapsele vahetunni lõbusamaks.

HALVAD ASJAD
Mürafon ei arvestanud sellega kui kaugel häält tegev objekt on! Võiks teha nii, et nõnda
nimetatud häälevõtjad oleksid seintel ja siis on hääle tugevuse  mõõtmine täpsem.

Mürafoor
Joonistus: Albert Kostusevi
märts 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Koostöö ja võistlus lasteaias
Õie lasteaia direktor Eda Murd kirjutab, et
võistlussituatsiooni pingetes võib laps kergesti unustada õpetatud käitumismudelid,
kuid sportlikud mängud on hea võimalus
õppida koostööd.
Lapsekeskses kasvatuses ei soosita väikeste
laste asetamist võistlussituatsiooni, sest laps
vajab tugevateks emotsioonideks ettevalmistamist. Sellepärast ei korraldata üldjuhul alla
5-aastastele lastele konkureerimise ja kaotusevaludega seotud suuri üritusi. Koostööd ja
tunnetega toimetulekut harjutatakse esialgu
lasteaia omaürituste kaudu mängupidudel.
On oluline, et kooliminev laps juba suudab
koostööd tehes ja võisteldes reegleid järgida.

Teise esineja halvustamine
kärbib esinemisrõõmu
Emakeelepäeval, 14.märtsil kohtuvad
sel aastal neljandat korda Rae Riimiritsikate üritusel valla lasteaedade säravamad
luuletuse esitajad. Esinetud on varasematel
aastatel Õie, Taaramäe ja Tõrukese lasteaedades ning seekord saame kokku Peetris.
Lapsevanemad on küsinud luulepäevadel
esinejate paremusjärjestust. Võitjate valimine ei ole aga eesmärk ning lasteaia esindaja
leitakse lapse esinemisküpsust ja luuletuse
sobivust arvestades. Selle üritusega soovime
innustada lapsi luulet kuulama, mõistma ja
ilmekalt esitama. Luulepäevaks ettevalmistumine annab suurepärase võimaluse sisuliseks
koostööks peredega, sest ka nemad osalevad
luuletuste valikul ning laste juhendamisel.
Võitjaks on igal juhul kõik õppinud lapsed
ja õpetades õppinud täiskasvanud.
Rae valla seitsmest lasteaiast esinevad

lapsed viies vanuserühmas, 3-7. eluaastani. eest suur tänu Võilille rühma Mathiase peIgast lasteaiast on üks oma vanuserühma rele. Võistluspäevast ei jäänud kõrvale ka
esindaja ning seega kõlab
teised rühmad. Mängude
emakeelepäeva auks 35 torevaheaegadel esitasid mittedat luuletust. Kõiki valla luuvõistlevad nooremad rühlepäeva esinejaid on tänatud
mad meeleolukaid erguPerel on oluline roll
väikese lasteraamatuga ning
tuskavasid. Ka nemad olid
lapse esinemisrõõmu
positiivset kogemust koossaanud mängust teoreetilise
hoidmisel ja suurimaks
tööst on nauditud vaheaja
ja praktilisele ettevalmistuohuks sellele on
suupistelauas.
se ning saalis oli seetõttu artäiskasvanu poolt teise
Parima valimine kaunite
vukas ja asjatundlik publik.
kunstide valdkonnas tundub
Aplaus hea soorituse eest
esineja halvustamine.
sageli subjektiivne ja isegi
kõlas mõlema meeskonna
kui lapse esinemine ebatublidele mängijatele. Erõnnestub nähtavalt, aitab
gutushüüded olid rõõmtema turvatunnet taastada
salt innustavad ja mängust
sõbralik keskkond. Perel on oluline roll väljalangenuid kutsuti sõbralikult enda
lapse esinemisrõõmu hoidmisel ja suuri- seltsi. Kõik võistelnud lapsed said lasteaia
maks ohuks sellele on täiskasvanu poolt ürituste eestvedaja, õppealajuhataja Diana
teise esineja halvustamine.
Liiberi käest tunnustava tänukirja ja võitja
meeskond premeeriti šokolaadimedalitega.
Sportlikes mängudes õpitakse
Esinemise tänuks kõigile rühmadele saali
palju
toodud kenad ja isuäratavad puuviljavaagSportlikes mängudes on aga võit ja kaotus nad võeti laste poolt rõõmuhüüetega vastu,
selgemalt tunnetatav ning paratamatult toob kuigi vitamiiniampsud on lasteaias tegelikult
võistlemine ühele rõõmu ja teisele meele- igapäevased.
härmi. Seetõttu tuleb lisaks mängureeglitele
lapsel õppida ka meeskonnatööd ja käituVõistlusärevuses võib laps kergesti unusmiseetikat võistlussituatsioonis.
tada õpetatud käitumismudelid. LiikumisPärast aastavahetust hakkasid Õie las- õpetaja Airi Pärtel on teinud tähelepanuteaia vanemad rühmad liikumistegevustes väärse ja tulemusliku töö laste mitmekülgsel
Rahvaste Palli mängu õppima ja võistlus- ettevalmistamisel. Märgata olid paljude laste
teks valmistuma. Kuna käesoleval aastal osavus ja sportlikud võimed, kuid veelgi
on lasteaias palju koolieelikuid, oli võima- enam tegi rõõmu nende oskus meeskonnalik korraldada samale vanusekategooriale na tegutseda ja võisteldes väärikalt käituda.
neli mängu ja finaal. Võistluskeskkonnale
lisasid asjalikkust ja värvikust äsja saadud
Eda Murd
nummerdatud võistlusriided ja selle kingi
Õie lasteaia direktor

Kohtumine Pimedate Raamatukogu töötajaga
21. jaanuaril kohtusid Jüri Gümnaasiumi
kolmandad klassid Jüri Raamatukogus
mehega, kes oli kahjuks haiguse tõttu
kaotanud nägemise. Ta oli Pimedate Raamatukogu töötaja Priit Kasepalu.
Priit Kasepalu rääkis põnevalt meile oma
elust pimedana. Jutu kõrvale näitas ta õpilastele igasuguseid abivahendeid, mida pimedad oma igapäevaelus kasutavad. Seal
olid näiteks pimeda kepp, mis aitab ohutult
liigelda, masin, mis nimetab seljas olevate
riiete värvust ja rääkiv kell. Kõige rohkem
meeldis mulle aga rääkiv telefon.
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Ka pimedad saavad raamatuid lugeda.
Näiteks oli külalisel kaasas kõigile lastele
tuntud „Lepatriinude jõulud“, kuid see oli
tavalugejale täiesti arusaamatus keeles. Nimelt punktkirjas. Kohtumise lõpus sai iga
laps sedeli, kuhu oli punktkirjas kirjutatud
tema nimi.
Pimeda elu on kindlasti raske, kuid vahva
oli näha, et ka nemad saavad elus hästi hakkama ja tunnevad lugemisest rõõmu.
See oli kindlasti paljude õpilaste jaoks
huvitav ja õpetlik kogemus.
Triinu Lamp
Jüri Gümnaasiumi 3.a klass

hariduselu

Noorkotkaste ja Kodutütarde rühma
tegemised Jüris
Tahame tutvustada teile, head lugejad,
Noorkotkaste ja Kodutütarde Jüri rühma
tegemisi.

Noorkotkaste ja Kodutütarde Jüri rühm
kuulub Harju malevkonda, mis omakorda
on Kaitseliidu allorganisatsioon.
Jüri rühmas on kokku 15 noort ning me
käime koos üks kord nädalas Jüri Kaitseliidu
klassis. Sellele lisaks üle nädala väljas loodusretkedel või siis lähiümbruse ajaloolistel
või militaarobjektidel.
12. jaanuaril võtsime ette retke, algusega Inchcape Motorsi juurest (Tartu mnt.
ääres), mööda tsaariaegset raudtee tammi.
Tee viis meid kunagise Imperaator Peeter
Suure kaitserajatise juurde, mis asub Rae
mõisa lähedal põllul. Kaitserajatise näol on
tegemist omaaegse polguvarjendiga. Ilm

oli kargelt külm, kuid sellegipoolest pidasid noored tublilt vastu, ning harjutasid ka
lisaks esmaabi andmist. Peeter Suure poolt
rajatud polguvarjendit tutvustas meile Tõnis
Kattel. Retk lõppes tee joomisega varjendi
katusel – betoonplatool ja vaate nautimisega
talvisele Rae küla väljadele.
26. jaanuaril käis Jüri rühm loodusretkel Jägala Joal. Talvine juga pakkus noortele imepärast vaadet oma jäiste sammaste
ning jääkoobastega. Kohati jäi lausa mulje,
et kogu see jäine monstrum elab ja liigutab end. Kui noored olid tutvunud looduse
poolt pakutava vaatemänguga ning saanud
piisavalt ronida mööda külma meisterdatud lossi, oli aeg edasi liikuda alla voolu.
Kuna igal väliretkel on vaja ka omandada
lisatarkusi, olime võtnud eesmärgiks määrata looduses ilmakaari nii kompassiga kui

ka loodusmärkide abil. Sai lahendatud ka
meditsiini ülesanne, milles seekord oli jalalahase tegemine käepäraste vahenditega.
Traditsiooniliselt lõpetasime loodusretke
piknikuga Jägala jõe kaldal tee ja küpsistega.
Ka veebruar oli noortele vägagi tegus. 2
veebruaril käisid noored tuubitamas Nõmmel. Tuubiks kasutasid noored suurt traktori sisekummi, mis mahutab korraga pool
rühma.
Neljapäevastele rühma koondustele lisandus veebruaris ka laskmisharjutused
Männiku lasketiirus. Nimelt saavad noored
ettevalmistust Jüripäeva laskevõistluseks.
16. veebruaril käis Jüri rühm Harju maleva korraldatud Vastlapäeval Kuusalus.
Lasti pikemat liugu ning võisteldi mitmetel
osavusaladel.
23. veebruaril olid noored külas Lagedi
Vabadussõja muuseumis, kus asetati lillekimp vabaduse eest langenute mälestuseks. Vaatemängu pakkusid Frontline klubi
mehed, kes olid lavastanud Narva jõe lahingu, milles oli nii püssipauke, kui ka kuulipilduja tuld ning ka lähivõitlust.
24. veebruaril olid noored Jüri kirikuaias
pidulikul rivistusel koos Jüri ja Kiili kaitseliitlastega. Seal asetati kodutütarde omavalmistatud lillekimp Vabadussamba jalamile.
Janek Võsu

Laskmisharjutused Männiku lasketiirus
Foto: Terje Võsu

Kuidas on läinud Lagedi lasteaial?
2013. aasta 2. jaanuari hommikul kell 7.00
avati Lagedil ajaloo esimene, kauaoodatud
lasteaed. Tänaseks päevaks on meie vahva
ja kaasaegne põnnipesa tegutsenud ligi
kaks kuud. See aeg ei ole pikk, kuid see
eest on olnud tegus nagu ühele tublile
mesilasperele kohane.
Veebruari alguses käisid lastel külas lasteteatri Lepatriinu vahvad näitlejad etendusega
“Reis ümber maailma”. Juba märtsis ootab
lapsi ees uus teatrikülastus.
Iga lasteaia päev on omanäoline ja põnev,
milles ootab nii suuri kui väikeseid ees lõbus
reis koos sõpradega läbi õpetlike tegevuste, laulu, tantsu ja võimlemise. Õpitakse

aga selleks, et seda ka teistele näidata ja nii
saidki lapsed oma laulu- ja tantsuoskusi demonstreerida lasteaia esimesel aktusel, mis
oli pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale.
Rõõmu ja sära laste silmadesse on toonud
hakkajad ja vahvad õpetajad, kelle eestvedamisel saavad alguse põnevad päevad ja
laste tublid saavutused.
Neljarühmalises lasteaias käib mängimas ja õppimas praegu 70 last, kellest kõige
nooremad on pooleteise ning vanimad kuue
aastased.
Merilyn Saarkoppel
Õppejuht

Lagedi lasteaia lapsed õues mängimas.
Foto: Lagedi lasteaed-põhikool
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Heiki Einpaul: Venemaal
suhtutakse eestlastesse kui
võrdsetesse partneritesse
„Tee vähem aga tee hästi“, räägib Rae vallas
tegutseva Hekoteki omanik Heiki Einpaul,
kes tarnib kaupa puidutööstustele piiri taha
keskeltläbi mitmekümne miljoni euro eest
aastas ja millest 70% jõuab Venemaale.
Kõrvaltvaatajale tundub firma käibenumbrit
vaadates, et Hekotek ei tee just väga vähe,
aga hästi tegemise suhtes kahtlusi ei teki,
sest ettevõtte juhtkond on suutnud eestlaste
toodangu vajalikuks teha erinevates Venemaa paikades. Viimased edukad tehingud
on tehtud Arhangelski ja Irkutski oblastites
ning Krasnojarski krais.
Venemaal kanda kinnitanud ettevõtte
juht on seisukohal, et Lääne inimestele on
eestlased kasulikud just tänu sellele, et eestlane oskab venelasega suhelda. Venelased
mõistavad eestlast paremini kui Lääne –
Euroopa inimesi, põhjendas Heiki Einpaul
oma ettevõtte sedavõrd suurt Vene turu
osakaalu 20.veebruaril toimunud Rae valla
ettevõtjate, EAS- i, majandusminister Juhan
Partsi ja Rae vallavanema Mart Võrklaeva
ühisel ümarlaual.
Venemaal suhtutakse Einpauli sõnul
eestlastesse kui võrdsetesse partneritesse.
Eesti mainet võib pidada heaks ja keegi ei
mäleta midagi pronksiööst. Ettevõtja on
veendunud, et kui lahendataks ükskord ära
Eesti ja Venemaa vaheline sisuline probleem,
saaks ükskord ometi jõuda jõukus eestlaste
õue peale.
Tuleb välja, et Venemaa poole on Teil
olnud vaadata lihtsam, kui lääne poole?
Selleks, et me oleksime erilised ja et venelased võtaks ka meid erilistena, ei saa
öelda, et ei ole meil seda läänt vaja, vastupidi me peame suutma olla siin vahepeal.
Venelased on meile korduvalt öelnud selgelt
välja, et teie olete need, kes saavad aru, mis
seal lääne pool tehakse, seedite selle läbi ja
nämmutate meile selle nii ette, et ka meie
sellest aru saame.
Venemaal on teadustegevus olnud kogu
aeg heal järjel, aga vot see teadussaavutuste rakendumine ellu on selline nagu ta on.
„Õnneks“ on tänase päevani see korralduslik
pool kehvake. Kui on vaja teha sellist tuima
organiseerimistööd, siis selle jaoks ei jätku
venelastel tihtipeale motivatsiooni.
Venelastele meeldib väga šõusid teha,
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kontserte ja telesaateid. Need tulevad neil da. Venemaal aga püütakse lihtsale inimehästi välja, sest neil on palju andekaid inimesi sele süstida „suure rahvuse“ tunnet, et me
ja tuleb tunnistada, et nende vastav tase on oleme kõige suuremad ja vägevamad. Kas
meie omast tihti parem. Kui võrrelda saateid selle suureks olemise juures ta ka hästi elab,
„Tantsud tähtedega“ või „Tantsud jääl“, siis see on teisejärguline. Kuid selle suureks
meie valik osatäitjate osas on ju väiksem.
olemise juures on see, et tuleb olla nõus, et
Me õpime ja töötame koos lääneeuroop- olete suured ja vägevad, aga me tahame ka
lastega ja oskame neid konatukene saada. Suurena
gemusi kasutada Venemaal,
mõtlevad nad, et milles küaga kopeerida midagi ei saa.
simus, oleme suured ja väNii me olemegi unikaalses
gevad, ega meil kahju pole
Venelased on meile
seisus, et suudame venelasteile siis natukene anda.
korduvalt öelnud
tele tarnida sama asja, mida
selgelt välja, et
meie lääneeuroopa konkuKui juba palju tahad,
teie olete need, kes
rendid, aga neist paremini.
siis hakatakse vaatama
saavad aru, mis seal
Üks erinevus on veel,
kas anname.
lääne pool tehakse,
kui väiksed riigid – Soome,
Venelased on kaastundseedite selle läbi ja
Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu
likumad kui meie. Üldiselt
nämmutate meile
oleme omavahel üksteisekui on vaja aidata nõrgele konkurendid ja püüame
mat, siis seda tehakse, aga
selle nii ette, et ka
kogu aeg võistelda, kes kelkui see nõrk tahab end näimeie sellest aru
lest on parem, siis venelase
data tugeva ja ise hakkasaame.
jaoks me seda ei ole. Mul on
masaavana, siis tekib kapalju lihtsam suhelda nendedus ja ta tõmmatakse
Heiki Einpaul
dega. Venelane suhtub mikiiresti maha. Need, kel on
nusse samamoodi nagu ma
õnnestunud edasijõudnu
oleksin soomlane, rootslane
staatusest kaugemale eest
või ükskõik kes. Ta suhtub ilma igasuguse ära hüpata, neid kummardatakse.
eelarvamuseta ja võtab mind selle järgi, mida
on mul anda. Kui ma lähen Lätti või Leetu,
Kui võrdleme tänast Venemaa elu siinsiis seal on eelarvamus olemas, sama on se eluga, kas see on siis sarnane tase või
Euroopas. Kui müüme sinna sama teenust jääb veidi alla?
nagu Venemaale ja suhtleme nagu võrdne
Kui võrrelda Eestit ja Venemaad, siis Eesvõrdsega, siis Lääne-Euroopas tõestada, et tis on elu palju rahulikum. Meie bürokraatias
me oleme paremad kodustest konkurenti- on asi loogilisem, meil on puhkekodu võrdest on peaaegu võimatu.
reldes sellega, mis on Venemaal. Seal pead
olema valmis iga hetk oma olemasolu eest
Millest see tuleneb, et venelastel puu- võitlema. Sinusse võidakse väga hästi suhdub meie suhtes eelarvamus?
tuda, paremini kui meil, aga teine moment
Nad on nii suured. Eesti on üks täpike võib keegi kaltsuga sulle üle vahtimise anda,
suure Venemaa külje all, miks nad peak- sest mingil põhjusel jäid talle kuskil jalgu.
sid Eestit teistmoodi hindama, kui mõnda
Venemaa on väga suur, ametikohtadel on
Ameerika osariiki.
õigusi vähe ja see võimuhierarhia kett on
nii pikk, bürokraatia on väga suur ning see
Majandusminister ütles ümarlaual sel- teatud usaldamatus ning kontrollivajadus on
gelt välja, et riik tahab, et inimene saab suur ja asjaajamine ääretult keeruline. Eesti
rikkaks, mida tahab Teie meelest Venemaa? asjaajamine on sellega võrreldes väga mugav.
Kui me hakkame lääne poolt pihta, siis
Venemaal alles nüüd tekivad võimarootslasele ja soomlasele räägitakse, et säi- lused interneti kaudu maksta. Kui soovid
litame olukorda, kõik on hästi, meile rää- maksuametile tuludeklaratsiooni esitada,
gitakse, et me tahame rikkaks saada. Niisiis tuleb varuda terve päev. Aga kui inimesed
meil on kuhugile pingutada, aga soomlasel teevad karjade kaupa seda tööd, mida pole
ja rootslasel ei ole kuskile suunda pinguta- vaja teha, siis ühiskond ei saa olla kuidagi
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Heiki Einpaul on veendunud, et
just Venemaaga suhtlemine toob
rikkuse eestlaste õue peale.

efektiivne. Nüüd on küsimus,
et kas Venemaa peab olema
efektiivne. Kas maailm tahaks,
et Venemaa hoobilt annaks
50% rohkem toodangut. Kui
Venemaa hakkaks andma äkki
4 x rohkem toodangut, siis mis
sellega peale hakata.
Venemaal võideldakse jõuliselt korruptsiooniga. Kui
veel viis kuus aastat tagasi võttis politsei hea meelega meelehead, siis tänase päeva seisuga
see nii must – valge ei ole. Kiiruse ületamisi on vähemaks
jäänud ja müstiline oli näha
seda, et kui tõsteti trahv turvavööde mittekasutamise eest
100–lt rublalt 500–le rublale,
siis ma kujutasin ette, et midagi ei muutu,
aga muutus. Aasta jooksul muutus palju.
Enne tõmmati turvavöö enne politseiposti korraks peale ja lasti kohe lahti. Nüüd
selliseid tolvaneid pole ammu näinud, kes
niiviisi käituksid. Venemaal on toimunud
suured muudatused. See Venemaa, mis oli
10 või 15 aastat tagasi, sellist tänapäeval ei
ole. Tähendab Venemaal on selliseid kante,
kus pole muutusi toimunud alates tsaariajast.
Need piirkonnad, mis on arenenud ja kus 90.
aastate keskpaigas tapeti ja lasti maha ning
maid jagati, see on tänapäeval asendunud.
Nüüd ei ole enam suurlinnades ohtlikum
liikuda, kui Helsingis või Amsterdamis. Kui
just küsima lähed, siis peksa antakse igal
pool. Aga see, et iga hinna eest keegi sind
jälgib ja tahab röövida, seda ei ole.
Olete oma õige nišši leidnud.
Täpselt nii. Olen poliitikutele öelnud, ärge
segage meid, las me vaikselt tegutseme. Piiriületuste osas ütlen, et Venemaal on terve
hulk inimesi, kes tahavad oma raha kulutada.
Neile meeldib see stiil, kuidas meie elame
või kuidas soomlased elavad. Nad tulevad
ja käituvad siin samamoodi nagu siin käitutakse. Kui sõita üle Viiburi Soome, siis
Venemaa poole peal näeme kihutamas mitte
just enam 200 km tunnis, aga üsna kiiresti sõitvaid suuri tumedaid autosid. Soome
poole jõudes sõidavad nad kui illikukud,
ei sõida isegi kahte kilomeetrit kiiremini
lubatud kiirusest. Võib-olla mõni hull on,

kes kihutab koduste harjumuste tõttu, aga
suurel protsendil toimub ümbersündimine,
kui nad Soome jõuavad. Nad austavad neid
seadusi, mis seal kehtivad. Meil oleks sellest
õppida, sest Eesti on samasugune koht, kuhu
nad võiksid tulla.
Et kes siia tulevad, peavad austama meie
seadusi, kui nad austavad, siis palun tulge.
Ja nad tahavad seda, neile meeldib see kui
kord on majas. Ja siin pole sellist ülerahvastatust nagu on Peterburi kandis. Narva Jõesuu on minu meelest meeletu ressurss, mis
on kasutamata. Narvast Peterburgi on 130
kilomeetrit, vahemaa pole määrav.
Midagi sellist ma pole märganud, et
mõeldakse, kuidas saaks eestlastele ära teha
või kuidas meid kehvemateks teha. See on
meie peas rohkem kinni, kujutame ette, et
oleme suuremad kui tegelikult oleme. Venelase jaoks oleme suhteliselt üks paljudest,
kellega poliitikud otsustavad vahepeal tüli
norida. See on sama seis, kui me lähme
arsti juurde. Oletame, et meie häda on sel
momendil kõige suurem ja me tahame, et
arst tegeleks ainult meiega, aga arsti jaoks
oleme sel päeval juba 15-nes. Venelase jaoks
oleme samamoodi üks nendest paljudest
naabritest. Üks väikestest ja kui väiksega
mingit häda ei ole, kaua sa viitsid temaga
jageleda. Ja kui temast kasu ka veel on, siis
on väga hea, kasutame ära.

Mõningad faktid
Hekoteki kohta
• Ettevõte loodi 1992. aastal
• AS Hekotek on puidutöötlemise
tehnoloogia seadmeid projekteeriv ja valmistav masinaehitusettevõte. Peamiseks sihtgrupiks on puidutöötlemissektor,
aga toodetakse konveiereid ning
seadmeid ka teistele tootmisharudele.
• Hekotek annab tööd 90 inimesele.
• Hekotek on tarninud oma seadmeid enamusele Baltikumi suurematele saetööstustele. Lisaks
sellele on seadmed igapäevases
kasutuses ka mitmetes Soome,
Rootsi, Venemaa, Valgevene,
Poola ja Saksamaa saeveskites.
Kaugeimatest maadest on Hekotek seadmeid tarninud LõunaAafrika Vabariiki ja Venezuelasse.
• Omanikeringis 2007.a kevadel
toimusid muudatused, mille
järel kuulub Hekotek nüüd
Rootsi kapitalil põhineva kontserni Lifco Group koosseisu.

Signe Heiberg
Toimetaja
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Omanik + geneetika + kasvatus =
koera käitumine
Loomakliinikus näeme koerte käitumisprobleeme, mis on tingitud kutsikaeas
tegemata jäetud kasvatustööst. Tavaliselt
on selle taga lihtsatest reeglitest mitte
kinnipidamine ning omaniku teadmatus.
Kõik algab sellest, et inimene peab rahulikult
järgi mõtlema, kas ja milleks talle koera on
vaja? Koera võtja peab arvestama, et koera
eluiga on 10-15 aastat, mis on pikk aeg. See
toob kaasa terve rea kohustusi, mida peab
täitma igapäevaselt, hoolimata ilmast, omaniku enesetundest või muudest sündmustest.
Enne kutsika kojutoomist peab selge olema,
kuidas ta meiega koos elama hakkab.
Koera olemuse ja käitumise määravad
üheskoos geneetika (tõuline eripära ning
tema algupärane kasutus), omanikupoolne
kasvatus ja temaga tegelemine. Eelkõige peab
hindama enda võimalusi koeraga tegeleda ja
talle aega pühendada.
Flegmaatiliste tõugude esindajad (tiibeti mastiff, kaukaasia lambakoer, berhardiin,
new foundlandi koer jmt.) tunduvad, et ei
soovigi rohkem kui kahte paid päevas ja toitu
kaussi, kuid kindlasti ei keeldu nad meeldivast jalutuskäigust. Neid ei saa jätta viieteistkümneks aastaks aianurka, kus ta ei õpi
inimestega käituma. Sellised koerad peaks
väljaspool oma valdusi käituma tasakaalukalt
ning ükskõikselt ümbritseva suhtes.
Teine ja sagedasem äärmus on hüperaktiivsed koerad (saksa lambakoer, jahi- ja
linnukoerad, doberman jmt), kes sooviks
igapäevast tegelemist ja omanikupoolset valmisolekut koerale aega pühendada. Regulaarselt koeraga tegeledes on võimalik saavutada mõlemapoolne rahulolu, kus koer peale
vaimset või füüsilist pingutust suudab kodus
olla rahulikult. Kui koer hakkab lõhkuma,
närima või ei kuuletu enam, siis tasub vaadata peeglisse. Viga on omanikus, kes ei oska
või ei saa koera suunata õigele teele.

Probleeme saab ennetada

Enamikku probleeme on võimalik ennetada juba kutsikaeas. Sotsialiseerimisega
tuleb algust teha juba esimesest päevast uues
kodus. Mõne tõu esindajat (austraalia karjakoer, ameerika staffordshire terjer, bullterjer,
rotweiler jmt) on vaja sotsialiseerida elu lõpuni. Mõistlik käitumine tähendab, et kutsikas peab rahulikult suhtuma teistesse inimestesse (jalgratturid, suusatajad, vanainimesed
kepiga, kiljuvad lapsed, laperdav vihmakeep,
äkitselt avanev vihmavari jne), loomadesse
ja sõidukitesse. Samuti peab kutsikas laskma
ennast igalt poolt katsuda, kinni hoida ja selili keerata, seda ka võõrastel inimestel. Kõik
see ei tule iseenesest vaid vajab harjutamist.
Palju abi on kutsikakoolis käimisest, samuti
oskab käitumisalastes küsimustes nõu anda
loomaarst. Kutsikaeas avaldanud ja lahendamata jäetud probleemid võimenduvad täiskasvanueas.
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• Lastesse arglikult
suhtuv kutsikas
võib täiskasvanuna lapsi rünnata.
• Kutsikana kätega
mängima harjunud koer eelistab
täiskasvanuna
mängida inimese kätega mitte
mänguasjadega.
• Mida kiiremini õpib kutsikas
ainult õues pissima ja kakama,
seda suurem on
tõenäosus, et puberteedieas ja ka
hiljem ei hakka koer tuppa tegema. Taolist
mõtet ei teki ka muudes siseruumides
nagu loomakliinikus või külas olles.
• Kutsikana liikuvaid objekte ründav loom
ärritub kergesti ka tulevikus autode, kodutehnika ja muu peale. Kui lubada kutsikal
mängida lume rookimise ajal labidaga,
siis ei tasu imestada, kui ühel hetkel ripub
koer hammastega labida küljes.
• Ülevoolavalt ning ründavalt külalistesse
reageeriv kutsikas võib täiskasvanuna hakata saabuvaid külalisi kergesti ründama.
• Kui lapsevanemad lubavad lastel kutsikaga maadelda ning riietest sikutada, siis
kinnistub taoline „mängimine“ ning koer
käitub taoliselt ka täiskasvanuna. Kas me
kujutame endale ette 40 kg koera maadlemas 4 a lapsega? Vist mitte.
• Üksinda koju jäämist peaks harjutama
esimesest päevast, pikendades omaniku
eemal olemise aega järk-järgult. Kui koer
ei ole harjunud omanikuta olema, siis
tekib tal üksindusärevus ning selle maandamiseks hakkab ta ulguma, haukuma,
kiunuma ja asju lõhkuma.
• Kutsikat on vaja harjutada võõraste inimestega suhtlema, sest teistesse inimestesse umbusklikult või agressiivselt suhtuv
koer ei lase ennast aidata. Näiteks kodust
ärajooksnuna ja maanteel ekslev koer ei
lase võõrast aitajat ligi.
• Armas on vaadata, kuidas kutsikas annab
ust kraapides ja kiunudes märku soovist
välja või sisse saada. Täiskasvanud koer
suudab vaevata ukse ära lõhkuda ning
monotoonselt haukuda kuni oma tahtmise
saamiseni.
• Omanik vastutab koera poolt tekitatud
kahju eest.

Nõuanded

Oma aias suurel territooriumil elav koer
vajab samuti igapäevast tegelemist. Üldjuhul
koer ise piisavalt tegevust aias ei leia või leitud meelelahutus ei sobi omanikule. Koer on

karjaloom ning tahab igapäevaselt oma omanikuga suhelda. Siinkohal aitab koera vaimne väsitamine, näiteks erinevate trikkide tegemine, mida saavad talle õpetada ka pere
lapsed. Lisaks väsitamisele aitab see kaasa
lapse ja koera parematele suhetele. Koertekoolis ei käida ainult tõukoertega, vaid sinna
sobib minna kõikidel, kes soovivad oma koeraga tegeleda. Koerte koolitamise põhimõtted on ajas muutunud ja uusi teadmisi peaksid omandama kõik koeraomanikud. Lisaks
teadmistele on koolis hea võimalus panna
koera teadmised ja käitumisoskus proovile
häiritud olukorras, kus on palju erineva väljanägemise ja temperamendiga koeri. Hiljem
võib osa võtta erinevatest koeraspordialadest,
nagu kuulekuskoolitus, sõnakuulelikkuskoolitus, kaitsekoolitus, jäljekoolitus, agility,
päästekoolitus (päästekoerad metsas, varemetes ja vees), kelgusport, kanikross, jahisport jne.
Kääbuskoerad on ka koerad ja nii tuleks
neisse suhtuda. Kõik mida me peame loomulikuks suure koera kasvatuses tuleb rakendada ka väikese koera puhul. Nendega ei
ole vaja teha pikki metsamatku, kuid igapäevased jalutuskäigud ning õues pissimine ja
kakamine peaks kuuluma nende päevarutiini. Välismaailmaga suheldes saab koer juurde enesekindlust, vähenevad asjatud hirmud
ümbritseva suhtes ning koer ei ole pidevas
stressis. Toas olles ei liigu koer piisavalt ja tal
on seal igav. Koera suurus ei piira koolitustest
ja koeraspordist osavõttu, sest oma olemuselt
on nad enamasti aktiivsed ja suhtlemisaltid.
Eestis on ametlikest võistlustest osa võtnud
yorkshire terjerid, chihuauhuad ning hiina
harjaskoerad, rääkimata mitmetest sheltidest,
kääbuspinšeritest ning kääbusspitsidest.
Koera võtmisesse peab väga tõsiselt suhtuma ja endale selgeks tegema, kui suure
aja-, energia- ja majandusliku kulu see endaga kaasa toob. Olge vastutustundlikud koera
omanikud ja peremehed!

Helena Trus ja Inge Mängel
Jüri Loomakliiniku loomaarstid

spordielu

Rae valla parimad sportlased 2012
(Rae Vallavalitsusele esitatud kandidaadid)

Võistlustants
Rachel Sermat
Robert Veskus
Robin Alexander Veskus
Allveesport
Martin Siller
Henry-Mario Hallik
Margareth Kendrali
Karl Veskus
Akrobaatiline võimlemine
Sander Sagar
Kabe
Arvo Koppel
Suusatamine
Kelly Vainlo

Purjetamine
Ingrid Puusta

(Harjumaa parim naissportlane 2012)

Kergejõustik
Klarika Kaldmaa		
Hendrik Leppik
Anastasia Gorohova
Tanel Reismann
Mihkel Leib
Leemet Loik
Helen Loik		
Robin Andros
Kätlin Kruus		
Henri Roos
Triin Põllu		
Karl Sirak
Mari Piir			
Sten Ütsmüts

Heigo Saar
Sander Kosk
Uno Roosileht 		
Urmas Põldre
Enn Sapp		
Kalle Suurekivi
Jalgpall
Aleksei Tarassov
Henri Liiver
Jalgrattasport
Kristin Rõžko
Kelly Kalm
Keijo Kalm		
Toomas Kalm
Siim Kiskonen
Tennis
Hendrik Lutter

Lauatennis
Tanel Lampe
Ratsasport
Theresa Dee Torjus
Jahilaskmine
Margus Valgma
Korvpall
Victoria Ida Vähi		
Angelina Odintsova
AASTA TREENERID
Ellen Liik – võrkpall
Vladimir Kunitsõn – allveesport,
SK Fortuna
Henri Ausmaa – korvpall,
KK Rae Koss
Aivo Hommik – male, kabe

Õpilased võitsid ujumises oma kooli
vilistlasi juba viiendat korda järjest
Pühapäeval, 24.02 toimus juba kuuendat
korda Eesti Vabariigi 95. aastapäeva ujumisvõistlus kool versus vilistlased, mille
võitis Jüri Gümnaasiumi võistkond viiendat
korda järjest.
Traditsiooniliselt avasid võistluse isa ja poeg
Mehis ja Robin Aloe ning seekord viiendas
klassis õppiv Robin isale võiduvõimalust ei
andnud.
Olenemata sellest, et Robinile järgnes
üheksa naisujujat olime peale kümnendat
vahetust vilistlastega ikka ühel joonel. Sealt
alates algas kooli ujujate soolo, mis tipnes
rekordilise 2-etapilise võiduga vilistlaste üle.
Traditsiooniliselt ujutakse nii mitu etappi
kui vana on Jüri Gümnaasium, mis tegi selle
aasta arvuks 32 viiekümne meetrist vahetust. Kooli poole pealt on kõigil kuuel korral
osalenud Kelin Pihlakas (10.r), Tahvo Riso

(10.r), Christopher Aloe (9.r) ning Robin
Aloe (5.b) viiel korral.
Selle aasta Jüri Gümnaasiumi kolm kiiremat noormeest olid Henry-Mario Hallik
27.40, Rauno Kosula 28,60 ja Johannes Tiitus 29,12 ning tüdrukutest Grete Eerikson
33,87, Regina Selart 35,82 ja Meriliis Saar
36,24. Ühtlasi on Grete aeg naisujujate arvestuses läbi kuue aasta parim.
Vilistlastest näitasid kiiremaid aegu Tõnis
Vesiaid (põhikooli lõpetanud) 28,33, Priit
Pästlane (28. lend) 30,15, Sander Nelis (26.
lend) 32,21 ja naistest Kristiina Paist (11.
lend) 40,37, Käroly Kokk (29. lend) 40,92
ja Daisy Luige (põhikooli lõpetanud) 52,26.
Sellel aastal osalesid vilistlaste tiimis Rae
vallavanem Mart Võrklaev ja abivallavanem
Madis Sarik, kes ka on osalenud kõigil kuuel
võistlusel. Tore on näha sellel võistlusel
põlvkondade järjepidevust: lisaks loo algu-

Isa ja poeg Mehis ja Robin Aloe alustamas
traditsioonilist kuuendat korda toimuvat Eesti
Vabariigi 95.aastapäeva ujumisvõistlust kool
versus vilistlased. Foto: Anne Kloren

ses mainitud Aloede pere kolmele liikmele
olid ka isa ja poeg Eero ja Siim Kiskonen
ning isa ja tütar Andres ja Meriliis Saar.
Suured tänud kõigile kooli tiimi liikmetele ja vilistlaskogule vahva ürituse korraldamise eest.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Kabeturniir Vaidas toimus kolmandat korda
Traditsioonilisele kooli kabevõistlusele 14.
veebruaril oli kogunenud 129 osalejat.

Lisaks meie õpilastele istusid kabelaua taha
valla teiste koolide mängijad. Suurima esinduse oli saatnud Peetri Põhikool. Ürituse
eesmärgiks on propageerida õpilaste seas
kabeharrastust kui lihtsat ja head mõttetegevuse arendajat. Uudistama oli tulnud ka
Eesti Kabeliidu esindaja hr Aare Harak,
kes andis tunnustavad sõnad ja kinkis igale

koolile ühe kabelaua. Valla parimad kabemängijad selgitati välja kolmes vanuseklassis.
7.-9. klassides olid võidukad Kevin Haaboja
(Lagedi), Sander Tkats (Lagedi) ja Mailis
Kesküla (Vaida). 4.-6. kl Rasmus Harak
(Jüri), Mark Basarab (Peetri) ja Roomet
Libe (Peetri). 1.-3. kl võitja Hugo Palutaja
(Jüri), järgnesid Mattias Minejev (Jüri) ja
Johannes Kask (Peetri).
Ladusa ja sujuva turniiri läbiviimise eest

hoolitses peakohtunik Hugo Hommik Suure-Jaanist, ettevalmistamise ja läbiviimise
eest hoolitsesid Aivo Hommik ja Deisi
Viimne ja magusate muffinitega kostitas
võistlejaid Imbi Kikas. Vaida Põhikooli
poolt oli välja pandud meened parimatele
mängijatele. Järgmine turniir toimub juba
aasta pärast ja seniks head harjutamist.
Indrek Uuemaa
Vaida põhikooli direktor
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Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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JÜRI MARI LASTEHOID
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Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:      !
 
www.jyrimari.ee
Bsirlekorka@hot.ee
 %&'(  )) 
5557
5966
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KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

Arkop OÜ müüb

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
detsember
2012 · Rae Sõnumid
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive

HOID

!

kus,

Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad

hot.ee

tel 56943040
arkop@arkop.ee
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

detsember▪2012
· Rae
Sõnumid
Rae Sõnumid
märts
2013
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SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

HOLDES FINANTS OÜ

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

Mudilasklubi
Helista ja küsi lisa

KES AIAS
56 243 986

pakkumine:

holdesfinants@gmail.com

MARI
RÕUK
MAAKLER
509 3995reklaam
MARINA
HODUS
KUTSELINE MAAKLER
509 9765

Jälgi täpselt, mis

Bailatino on kaasaegne treening- ja tant
ameerika tantsukultuuri
parimad
küljed
Säästa
mittevaj
rütm ja tempo, kehatunnetus,
meeldiv väl
koo
automaatse
IGALE UUELE KÜLASTAJALE
sioon. Bailatino ei nõua varasemat kogem
ESIMENE HUVIRINGIST
OSAVÕTT,
Kontrollitegeletak
ja juhi
partnerit. Bailatino treeningus
LASTEDISKO KÜLASTUS
targalt!
cha-cha, mambo ning mitmete
teiste popu

VÕI MÄNGIMINE

Treeningud toimuvad Rae Valla Spordikesk
TASUTA!
+372 5022675 |

Esimene kord kunstiringis
on uuele külastajale
poole hinnaga.
www.soodnegarderoob.ee
eelnevalt
Vana-Tartu mnt 74, Peetri, Rae vald :: Tel. 56 662 223 :: E-R 9-18Huviringidesse
:: L 10-15 on vaja
ette registreerida!

KORISTUS
- eurot kord
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o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

25

Pildil: Elisab

JAANUARI PAK

Liuguksed
MUUSIKATUNDI ootame beebisid
10-30.01.2013
alates 3.elukuust, VÕIMLEMISTANTSUTUNDI ja KUNSTIRINGI
Garderoobid
alates 1.eluaastast.
Kvaliteet
mõistliku hinnaga!!!
LASTEDISKOLE on oodatud
lapsed
vanuses 3-10 aastat.
MÄNGIMA ootame kõiki lapsi!
⁕ Ripsmete hooldus
Salongid:

⁕ Meemassaaž
Mööblimaja (Mulla 1)
www.kesaias.eu
⁕ Kupumassaaž
Tel: 53836700
Asume Jüris,
⁕ Solaariumikaart
4
Idakeskuses
(Punane 16
boks 58)
Veetorni 2/Aruküla
tee 20.
Täpsem info

Info telefonilt 58100085

Tel: 56 629 870

Vana-Linnasé Puhvet
Uus mängutuba

Asume aadressil:
tee 20-3a, Jüri)
Aruküla t.29, Jüri(Veetorni
Konsumi2/Aruküla
kaubanduskeskuses.

avab oma uksed 5.augustil! Augus-

O

PAKUME BISTROOPÕHIMENÜÜD.
tikuus ning
on sünnipäeva
pidamine ja
lisateenused avamishindadega!

Päevane menüü on bistroo laadne –
Täpsemat
infot
vaataon
kodulehelt:
kandikul kohe kätte.
Bistroo
valikus
alati
www.kesaias.eu
vähemalt 3 päevapraadi, 1 päevasupp
ja magustoidud
ja värsked pirukad otse ahjust.
Lisaks bistroo-menüüle on võimalik võtta
detsember 2012 · Rae Sõnumid
pubi-menüüd, mida pakume kogu lahti oleku ajal.

E - R: 11.00 – 17.00
L – P: suletud
Kui Teil on vaja pidulikumat söömaaega,
siis pakume vastavaks ürituseks ka eraldi menüüd.
Olgu see vastuvõtt, sünnipäev, peielaud, ärilõuna,
koolitus, kliendipäev vms. Vastavalt teie soovile oleme
avatud ka nädalavahetusel, kui soovite broneerida
ürituseks toitlustust ja ruume.

Olete oodatud meile!

www.vanalinnas.ee
Info tel: 600 21 65

märts 2013 ▪ Rae Sõnumid
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• SÕIDU- JA PAKIAUTODE
HOOLDUS, REMONT JA
ELEKTRITÖÖD
• VARUOSADE MÜÜK
• REHVIDE MÜÜK JA
VAHETUS
• AUTODE DIAGNOSTIKA
• SILDADE
REGULEERIMINE
• SUMMUTITE REMONT

TEADAANNE MEISTRILT:

AEG ON VAHETADA OMA SÕIDUKIL MOOTORIÕLI NING FILTRID.
MEIE SÜNNIPÄEVA PUHUL

KINGIME SULLE KOJAMEHED JA
TEHNOÜLEVAATUSE 19 EUROGA
KUI HOOLDUSE SUMMA ÜLETAB 120.- €

LOO AUTOKESKUSE SÜNNIPÄEVAKUUL KÕIK TEENUSED 10% ODAVAMAD

TÄHELEPANU LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUS!

ASUME JÜRIS, LUKOILI TANKLA KÕRVAL
Kaevu 2a Pildiküla

Hoiame turvaliselt ratastel!

Tel.: 600 0140, info@looautokeskus.ee, www.looautokeskus.ee
Rae Sõnumid ▪ märts 2013

• LASTE L›IKUS
5 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

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

Helista ja küsi lisa
56 243 986

reklaam

holdesfinants@gmail.com

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
2QOLQHW||

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee

$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
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Tel: 6611600, 5029295 Enn
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MÄRTSI PAKKUMISED
• ROYAL JELLY näohooldus –

hapnikuga,
stressis nahale

• Kupumassaaž 45 min

29 eur
15 eur

• Klassikaline maniküür 10 eur
• REIKI – Salajane kunst õnne

esilekutsumiseks, vaimne ravim
kõikidele haigustele

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

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE JA
ASFALTEERIMINE
TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

Rae Sõnumid · detsember 2012

Neljapäeviti hammaste hooldus -10%!
Kampaania kestab aprilli lõpuni

Oleme avatud: E-R 10.00-20.00 L 10.00-16.00
Tel: 607 58 85, Mob: 513 17 14
Aruküla tee 29, Jüri alevik, Raevald

Põnnila Päevahoid
Peetri aleviku piiril Järvekülas

ootab uusi mudilasi!
Helistada: 5624 2043
www.ponni.eu

märts 2013 ▪ Rae Sõnumid
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DETSEMBRI PAKKUMISED :

HOLDES FINANTS OÜ

• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

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

Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
2QOLQHW||

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 5029295 Enn

Rae
· detsember
2012
RaeSõnumid
Sõnumid
▪ märts 2013

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
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5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

reklaam

Taimedeta õu on tühi,
lilledeta pole pühi!
Nurmiko Aiandipood – pood otse aiandis!

TULE TUTVU UUENENUD AIANDIPOEGA!

Nüüd Aiandipoes ka hea valik seemneid ja külvimuldasid.
NURMIKO AIANDIPOOD
Juuliku tee 3, Saku vald, E–R 8-18, L–P 10-18
aiandipood@nurmiko.ee, www.nurmiko.ee

Tiptiptap OÜ tegeleb Harjumaal Jüri alevikus mängu- ja spordiväljakute
tootmise, müügi ja paigaldamisega. Otsime oma töökasse kollektiivi

Otsime

plekkseppa
Väljaõppe võimalus koha peal.
Sobib ka pensionärile.
Valtsplekitooted OÜ
Tehase 1, Lagedi
Tel 5665 1159

mänguvahendite valmistajat/paigaldajat.
Kui tunned, et oled töökas, täpne, kohusetundlik ja hea pingetaluvusega,
siis saada oma elulookirjeldus (CV) meilile: info@tiptiptap.ee
Omaltpoolt pakume:
• töötulemustest sõltuvat konkurentsivõimelist töötasu
• vajadusel väljaõpet
• kaasaegseid töö- ja olmeruume ning
töövahendeid
• toetavat ja sõbralikku kollektiivi

Katusemaailm OÜ, asutatud 1998. a, tegeleb katusetarvikute ja materjali müügiga. Seose laienemisega ja
plekitöökoja rajamisega otsib oma meeskonda

pleki kantpingi operaatorit.
Tööülesanded:
Plekk-detailide valmistamine,
vastavalt joonistele

Kasuks tuleb:
Varasem töökogemus
Vene keele oskus

Nõudmised kandidaadile:
Iseseisva töö oskus
Jooniste lugemise oskus
Eesti keele oskus

Omalt poolt pakume:
Tööd arenevas ja edukas
ettevõttes
Häid töötingimusi
Toredat kollektiivi

Töökoht: Reti tee 12, Peetri alevik, Rae vald
Tööle asumise aeg: märts 2013
Pakutav palk: kokkuleppel, täistööajaga.
Kontakt: Kalev Niitlaan
kalev.niitlaan@katusemaailm.ee
tel 56 466 709
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30 kuulutused

KUULUTUSED
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis
- Kask 30cm 2.8 eur, Lepp 30cm 2.4 eur,
Kaseklotsid 5-30cm 2.0 eur, Hakatus 1.5
eur. Alates 50-st kotist on transport Rae
valda tasuta.
Tellimine: 51 989 070 või
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel: 522 1151. Info www. nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsibishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 eurot. Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid, vanemaid raamatuid ja
postkaarte, võib pakkuda ka õllesilte ja
kommipabereid.
Küsi lisainfot 5399 6098 Rene
Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade
remont. info@potipoiss.ee; 5807 2581
Kodumasinate remont ja paigaldus.
Tel. 52 85 102, www.aapia.ee
VEOTEENUS kaubikuga 3,3x1,7x1,8m
kandevõime 1500kg ja väikeveokiga
4,4x2,1x1,9m kandevõime 2300kg.Hind
Harjumaal 14ja 18 €/h, kaugemal 0,5 ja
0.65€/km. Tel 506 5106
Otsin sõbralikku lapsehoidjat Mõigu piirkonnas mõneks tunniks või päevaks kuus
(vastavalt vajadusele) 4 ja 6 aastasele poisile.
Sobib ka vanem inimene. Litsentsi omamine
pole oluline. Tel. 5615 2001.

Jüri Gümnaasium

Vastuvõtt 1. klassidesse 2013/2014. õppeaastaks
Jüri Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks Rae Vallavalitsuse
29.märtsi 2011 määruse nr 21 alusel õpilastele, kelle elukohaks
rahvastikuregistri andmete järgi on Aaviku küla, Jüri alevik, Kautjala küla,
Kurna küla, Lehmja küla, Vaskjala küla, Karla küla, Pajupea küla, Patika
küla, Pildiküla küla, Limu küla, Seli küla, Veskitaguse küla.
Esimesse klassi astujate vanematele toimub kogunemine 14. mail 2013.
aastal kell 18.00 Jüri Gümnaasiumis. Sellel kokkusaamisel saab lapsevanem
infot õppe- ja kasvatustegevusest Jüri Gümnaasiumis. Lapsevanem, kes on
otsustanud oma lapse panna Jüri Gümnaasiumisse, kirjutab vastava taotluse
ja valib oma lapsele koolivestluse kellaaja. Esimesse klassi astujale korraldab
Jüri Gümnaasium koolivestluse 5. juunil 2013. aastal, et selgitada välja
lapse koolivalmiduse tase ja anda sellest tagasisidet lastevanematele
(individuaalne elektrooniline tagasiside). Koolivestluse aluseks on koolieelse
lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatud nõuded.
Taotluse kirjutamisel teeb lapsevanem eelistuse oma lapse jaoks kõige
sobivama õppekava osas: spordi- ja muusikaklass, inglise keele klass,
üldklass.
Täpsema info õppesuundade, lapse kooli registreerimiseks vajalike
dokumentide kohta leiate Jüri Gümnaasiumi kodulehelt www.jyri.edu.ee
või I-II kooliastme õppedirektorilt telefonil 622 4205.

Päästeteenistuse
teated
VEEBRUAR 2013

05. veebruar
Avarii Põrguvälja teel
08. veebruar
Avarii Tartu maanteel, Patikal
13. veebruar
Põles auto Peetri alevikus

Soovin osta või üürida Jüris garaaži.
GSM 5622 2111.
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Lepp 36 eur/rm.
Firma muub puidugraanuleid (pelleteid):
Premium-klass, diameeter: 8 mm. Alusel:-960 (60 - kotti x16 kg ). Hind: =185, 00
EUR/tonni (k-ga). Aadress: Suur-Sõjamae
põik 9, Tallinn. Tel: (+372) 5838 0342, info@
rapsoodia.ee
Pakume tööd koristajale Jüris.
Lisainformatsioon ja kandideerimine
tel. 5669 8744, Ljubov.
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Vaata siia, olen tuul – silitan su juukseid.
Sossitan sul kõrva tasa: “Olen sinu juures.”
Vaata siia, olen kuu – öösel sind ma paitan.
Naeratus on sinu suul, unenäos sind aitan...

Kallis Girtel, me oleme sinuga, Su isa

MikK MURU
kaotuses.
Peetri kooli 1D klassikaaslased

Südamlik kaastunne
Karitale ja Girtelile kalli

Miku

VEEBRUARIS
lahkunud
EINU KASK
MAIT RISTAL
LJUDMILA SAMOSADOVA
MARGIT TASMUTH

kaotuse puhul.
Silver ja Laura

Avaldame südamlikku
kaastunnet Ege Kibuspuule

Vanaisa
surma puhul.
Kolleegid Rae vallavalitsusest

teated

Veebruaris
registreeritud
sünnid
RASMUS JÕGI
OLIVER TAALER
GERMAN POPOV
TRAVIS VIIRES
TIMMU VIRU
RUDOLF KULLA
ARTJOM GOLUBJEV
SAMUEL VELLEND
MARCUS SANDSTRÖM
SMILLA MARIA TAMMELA
SIMONA LOVIISA PAJUSALU
MIA-MARII FEIL
LAURA KINGU
KRISTIN SUUREKIVI
NORA KOIK
VANESSA VILLO

Märtsi sünnipäevalapsed
Helmi-Regiina Aloe
94
Lidiia Sergeieva
88
Milja Pedaja
87
Pjotr Gorelik
87
Linda Kundla
87
Astrid-Velisate-Melanie
Heinamägi
86
Õie Aulik
86
Aili Rannaste
85
Luule Limbach
84
Miralda Tomingas
83
Helgi Palm
83
Õie Pulman
83
Linda Toomesso
82
Nikolai Alfred
Papmehl
82
Lyubov Kuncheva
82
Juhanes Koch
82
Liidia Paas
82
Valentina Reinsalu
82
Heino Vilkre
81
Hudo Teder
80
Ago-Leo Tammik
80
Maria Kaasik
80
Helmi Kask
80
August Tsezaks
80
Tea-Mall Tender
80
Ilmar Salm
80
Ilse Kasemaa
80
Olga Tamm
75

Aino Tamlak
75
Mart Suls
75
Liudmila Makarova
75
Urve Leenpalu
70
Tõnu Kärner
70
Enda Lõhmus
70
Ants Nõmm
70
Lea Kenk
70
Aasa Remmel
70
Helle Käsper
70
Reino Viholainen
70
Riho Olei
70
Antonina Martõnenkova		
70
Kalju Põldemaa
65
Jevgenia Alt
65
Grigori Kuznetsov
65
Eha Soots
65
Aili Kaeramaa
65
Reet Kallaste
65
Reet Suurväli
65
Liivi Salekešina
65
Galina Maslov
65
Juri Ševtsov
65
Vilma Luhajärv
65
Taimo Kullamägi
65
Vladimir Oberšneider 65

Õnnitleme!
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Lii Parts /Areal Disain
R.M.S.R. OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

märts 2013 ▪ Rae Sõnumid

31

Tammiku 21 maja taga.
Oksana Morozova, Rae Valla fotokonkursi 2.koha töö kategoorias Rae vald.

