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SDE Rae osakonna juhtimisel 
on kokku saanud meeskond 
Rae valla aktiivseid inimesi, kes 
ei ole rahul viimase kolme ja 
poole aasta toimunuga. Ei ole 

ju mõistlik olukord, kus üle kahe aasta 
vegeteeritakse eelmiste perioodide saavu-
tustel puhates, tehes sekka rumalaid raha-
kasutusi, ning rõhutatakse üksnes vaid 
isiklikku kasutoovaid tegevusi. Viimase 
pooleteise aasta jooksul forsseeritakse tege-
vusi vaid nii, et valijale meenuksid nn posi-
tiivsed saavutused. Kindlasti on valija 
suigutamine võimulolijatele kasulik, kuid 
kas ka vallale?

Meie meeskond on näinud läbi end 
ajaloos sageli tõestanud klassikalise käitu-
mismalli, millele on lisatud teine klassika-
line osa – ilusad lubadused tulevikuks. 
Katteta lubadused on veel suurem vale, kui 
seda on tehtud ebaõnnestumiste varjamise 
püüe. 

Oleme ette valmistanud tegevuskava, 
mille kohaselt tegutsedes kavatseme likvi-
deerida või vähemalt minimeerida tänased 
valutegevad kohad meie atraktiivses kodu-
vallas. Kindlasti ei oleks aus lubada likvi-
deerida kõik valutegev kohe ja korraga,  
kuid samas - kindlasti saab hästi kiiresti 
muuta ühte – suhtumist kodanikesse. Ei 
saa olla ühes vallas eelistatumaid ja vähem 
eelistatuid ja veel vähem tülikaid kodanikke 
ning kindlasti ei ole vallavalitsus loodud 
selleks, et tegelda kodanikega siis, kui tuju 
tuleb ja aega üle jääb. Kindlasti on ka amet-
nikud inimesed, aga nad on oma töökohale 
asudes teadlikud, millised kohustused neile 
on seatud ja mida neilt oodatakse. Kohvi 
lürpimine ja kuulujuttude levitamine nende 
ülesannete hulka kuuluma ei peaks ja meie 
meeskonnas sellistele ka kohta olema ei saa.

Muutus algab kodukohast – suur algab 
väikesest! Seega – tule kindlasti valima, sest  
vaid üheskoos on võimalik kodukoha 
elu-olu muuta, oma riigi püsimajäämine 
kindlustada! 

Hea valija! Enne oma valiku langeta-
mist vähemalt püüa süveneda. Ära lase end 
pimestada valimiste ajale koondatud posi-
tiivsetest uudistest ja ulmelistest lubadus-
test. Meenuta veel vähem kui pool aastat 
tagasi meediat üleujutanud erinevaid 
korruptsioonihõngulisi uudiseid, süvene 
neisse. Ära ole pinnapealne ning kindlasti 

Hea valija!

ära ole ükskõikne! Kogu poliitika kui selline 
põhinebki enamuse pinnapealsusel ja 
ükskõiksusel, mida kavalalt ära kasutatakse 
nii, et ise ka hiljem ei mõista. Jäta ikka 
meelde prantsuse mõtleja, poliitiku 
Bertrand de Jouveneli öeldu „Lammastest 
koosnevat ühiskonda hakkavad ajapikku 
valitsema hundid“. Ära ole lammas!

Lugupidamisega

Raivo Uukkivi, 
SDe rae osakonna esimees, rae vallavanem 

aastatel 2004-2010 ja SDe rae vallavanema 
kandidaat järgmiseks perioodiks

Muutus algab 
kodukohast – 

suur algab väikesest! 
Seega – tule kindlasti 
valima, sest  vaid 
üheskoos on võimalik 
kodukoha elu-olu muuta, 
oma riigi püsimajäämine 
kindlustada! 
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Tule meiega!
K o h a l i k e 
oma valitsuste 
volikogude 
v a l i m i s t e l 
tuleb igaühel 
meist lange-
tada kaalukas 

valik. Eelkõige valik, mis saab meie 
koduvallast või kodulinnast. Aga ka 
valik, millises Eestis me tahame 
elada ja millises Eestis kasvavad 
üles meie lapsed ja lapselapsed.

On tõsi, et mitmeid kohaliku 
elu sõlmküsimusi ei saa lahendada 
iseäranis ideoloogiliselt, sest kuidas 
sa ikka koolimaja katust liberaalselt 
või konservatiivselt parandad. 
Samas usume meie, sotsiaaldemo-
kraadid, et avatud ja inimesest 
hooliv poliitika on oluline nii suur-
linnas, väikevallas kui kogu Eesti 
riigis. Seepärast tahangi paluda 
Sinult neil valimistel toetust 
sotsiaaldemokraatliku erakonna 
kandidaatidele.

Me ei küsi Sinu häält selleks, et 
valitseda järgmised neli aastat Sinu 
nimel ja Sinu asemel. Me usume, et 
valijailt mandaadi saanutel on 
kohustus valijaid kuulata ja kuulda 
võtta ka valimiste vahelisel ajal. Me 
usume, et demokraatia tähendab 
eelkõige seda, et avalikku võimu 
teostavad inimesed ise ja et seda 
tehakse inimeste huvides.

Eesti on väike riik, mille pida-
mine ei ole odav ega lihtne. 
Sotsiaaldemokraadid usuvad Eesti 
tulevikku ja on veendunud, et 
väikeses riigis ei tohi olla ääremaad, 
mille areng keskustele ja riigivõi-
mule korda ei lähe. Tule meiega! 
Ehitame üheskoos sellist Eestit, 
milles tahame elada! 

MEIE:

•  oleme Rae vallast tõsiselt ja omakasupüüdmatult hoolivad Rae valla kodanikud; 

•  oleme valimisteks koondunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lipu alla;

•  teame, et vald ei ole mitte äriühing ning seda ei juhita ärireeglite kohaselt, vaid valla juhtimisel 
tuleb kodanikesse suhtuda võrdselt hoolivalt ka siis, kui kodanik vallakassasse täidet ei too;

•  mõistame, et tihti tuleb hätta sattunud kodaniku aitamiseks teha suuremaid kulutusi, kui tema 
maksult tagasi tuleb;

•  saame aru, et halval ajal ei tõsteta makse, vaid toetatakse oma elanikke, et nad parematel 
aegadel jälle saaksid panustada valla tegevustesse läbi töötasu ja omandimaksude;

•  suhtume kõigisse vallakodanikesse ühtmoodi lugupidavalt ning kohtleme kõiki võrdselt, 
hoolimata nende  vanusest, jõukuse astmest, rahvusest;

•  omame teadmisi kohaliku omavalitsuse juhtimiseks ning teame, et vallaametnik on kodaniku 
abistaja, nii nagu teame sedagi, et kodanik ei ole vallaametnikku tema igapäevategemistes 
segav faktor;

•  omame kogemust kohaliku omavalitsuse juhtimiseks: meie nimekirjas on üks ametis olev ja 
kaks endist Rae vallavanemat, kes on kahekesi kokku juhtinud Rae valda 7 aastat 5 kuud ja 
20 päeva; 

•  nimekirjas on 10 volikogu liikme kogemusega kandidaati, neist 1 volikogu esimehe kogemusega 
ja 2 volikogu aseesimehe kogemusega;

•  hulgas on täna Rae vallas kõige kauem aktiivses poliitikas osalenud kohalik poliitik; 

•  nimekirja kuuluvad paljude tegevusalade esindajad: lastehoiu omanikud, tunnustatud perearst, 
tunnustatud treener, kasvatusteadlane, noori emasid-isasid, vanaemasid ja vanaisasid, 
üliõpilasi, muusikuid, kultuuriinimesi, külavanemaid, talunikke, ettevõtjaid, Rae valla 
aukodanikke, TV produtsent;

•  nimekiri on nii tugev, et me ei pea selle tugevdamiseks „sisse ostma“ häältepüüdjaid, kes 
kindlasti oma soojadest kohtadest Riigikogus või mujal loobuma ei hakka ja seeläbi oma 
kandideerimisega valijat vaid lollitavad;

•  hulgas ei ole kinnisvaraarendajaid, kellel volikokku kandideerimise ainsaks põhjuseks on Rae 
vallas nende isiklikud ärihuvid;

•  hulgas pole korruptsioonisüüdistusega kohtu alla saadetuid;

•  hulgas pole oma lapse kasvatamisest kõrvalehoidjaid;

•  hulgas pole endisi ideelisi tippkommuniste, kes oma tegevusega on eestlasi nende traditsioonide 
elushoidmise pärast tagakiusanud;

•  oleme uhked oma kodukoha üle ning seda ka tegudes - seetõttu meie üldine eesmärk saab 
olla ja on Rae valla hea maine taastamine.

Kes MeIe oleme ja mille 
poolest MeIe erineme?
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Vastab Raivo Uukkivi: 
Küsimusele vastamiseks 
on vaja teada olemasole-
vate ning planeeritavate 
lasteaiakohtade arvu 2014. 
aasta lõpuks ning neile 
kohtadele pretendeerivate 
vallas elavate lasteaiaea-
liste laste arvu. Nende 
kahe arvu võrdlus annabki 
vastuse.

Septembrini 2013 oli 
Rae vallas kindlustatud lasteaiakohaga 840 
last. Alates septembrist lisandus Peetri 
lasteaia laiendusega 240 kohta. Lisaks 
planeeritavate Aruheina ja Jüri lasteaedade 
valmimisega lisandub 420 kohta. Nii et 
2014. aasta lõpuks oleks lasteaiakohaga 
kindlustatud 1500 last.

2013. aasta septembri seisuga elab Rae 
vallas rahvastikuregistri järgi kuni seitsme-
aastasi lapsi 1995, tegelikkuses aga on 
reaalne arv oluliselt erinev, – 2434, kui tugi-
neda 2011. aasta rahvastikuloenduse 
andmetele.  

Oletades, et  2014. aasta detsembris elab 
vallas lasteaiaealisi lapsi samas suurusjärgus, 

see tähendab 2434, ja plaa-
nitud lasteaiad ikka valmis 
ehitatakse, siis jääks meil 
lasteaiakohaga kindlusta-
mata lapsi suurusjärgus 934. 

Head valijad, klantspil-
tide taustal suure suuga 
antud lubadused on tihti 
kodaniku eksitamine. Kui 
vaevata oma pead veidike-

negi numbritega, siis saab 
teha järelduse, et igal 
juhul on lubadus 2014, 

aasta lõpuks kõigi laste-
aiaealiste laste kindlustamine 

lasteaiakohaga valija tahtlik eksitamine. 
Numbrid on külmad, aga need ei valeta.

Sotsiaaldemokraadid lubavad 
kõigile lasteaiaealistele lastele 
võrdset kohtlemist
Tänase seisuga elab Rae vallas ligi 1400 last, 
kellel puudub lasteaiakoht valla lasteaias. 
Lastehoiu maksumus on ligikaudu 360 
eurot kuus, millele lisandub söögiraha. 
Võrdse kohtlemise tagaks lasteaiakohata 
lastele lastehoiu kindlustamine, kus kohalik 

omavalitsus tasuks hoiukulud võrdses 
määras munitsipaallasteaialastega. Seda me 
suurte valimislubaduste varjus ei leia. 
Hetkel näeme tühist rahalist kompensat-
siooni - 128 eurot kalendrikuus -, mida 
suureliselt tõsta lubatakse tühise 50 euro 
võrra. Sotsiaaldemokraadid ei luba niisu-
gust inimeste lahterdamist. Seadused 
kehtivad eranditeta kõigile ning lasteaiako-
hata laste vanemate suu kinni toppimine 
tühise ja seega ka ebaõiglase kompensat-
siooni abil ei ole lahendus. Lisaks on sellisel 
kujul raha jagamine maksumaksja raha 
väärkasutamine. 

 Sotsiaaldemokraatide eesmärk on aus 
ja võrdne kodanike kohtlemine. Oleme 
eelnevatel perioodidel juhtinud ja toetanud 
lasteaedade rajamist ning teeme ka edaspidi 
kõik, et tulevikus oleks iga laps kindlustatud 
lasteaiakohaga, kuid me saame aru tõsias-
jast, et hetkel kõiki lapsi lasteaiakohaga 
varustada pole veel võimalik. Seetõttu 
lubame, et tagame kõigi lasteaiaealiste laste 
hoiu viiel päeval nädalas, garanteerides 
neile hoiukulude kompenseerimise määral, 
mis tagaks võrdse kohtlemise  munitsipaal-
lasteaias käivate lastega. 

küsimus: Kas valimislubadus 2014. aasta lõpuks 
kõigile Rae vallas elavatele lasteaiaealistele lastele 
lasteaiakoha tagamine on realiseeritav?

Iga päev näen ja kuulen lastehoius 
töötades lastevanemate muret liigsuure 
ning ebaõiglase kohatasu maksmise 

pärast. Rae vallas ei ole munitsipaallasteaia 
kõrval eralasteaeda, kuid on mitu eralaste-
hoidu. Valla kodanikele, kelle lapsele ei 
võimaldata kohta munitsipaallasteaias, aga 
laps käib eralasteaias, näiteks Tallinnas, 
makstakse toetust 190 eurot kuus. 
Lastehoius käiva lapse vanemale toetust ei 
maksta, neile kompenseeritakse lapsehoiu-
teenus summas 128 eurot kuus, nn. mudi-
lastoetus. Tegelik kulu lastehoius on aga 
kordades suurem.  Lapsevanemad trotsivad 
ebaõiglast olukorda ja kannatavad. 

Rae valla munitsipaallasteaedadesse 
saavad lapsed  lasteaiakoha harilikult alates 
kolmandast eluaastast, aga emapalk lõpeb 

Sirle Korka: Lubamatu ebaõiglus
pärast lapse pooleteiseaastaseks saamist, 
nii et need ebavõrdsesse olukorda asetatud 
lapsevanemad, kellel ei ole olnud võimalik 
saada oma lapsele kohta munitsipaallaste-
aias või eralasteaias, on seatud  absoluutselt 
ebaõiglasesse olukorda. Sellise kohtlemise 

osaks saanud lapsevanemad tunnevad 
end  nagu neid karistataks!  
Lapsevanemad, kellel puudub võimalus 
transportida oma last näiteks Jürist 

Tallinna eralasteaeda,  ootavad, et vald 
maksaks ka nende lapsele, kes käib 
erahoius, sama suurt toetust,  kui eralaste-
aias käivad lapsed seda saavad. Õiglane aga 
oleks, et kõigile lastele oleks hoiuteenus 
valla poolt rahaliselt võrdselt toetatud, 
olenemata sellest, kas laps käib era-, munit-
sipaallasteaias või hoopiski lastehoius. 

134
Sirle Korka on Jüri-Mari lastehoiu juhataja.

lapse pooleteiseaastaseks saamisega. Ligi 
poolteist aastat hoiuga kindlustamata lapse-
vanemale on see väga tõsine ning eluline 
katsumus.  Enamikus peredes peab hool-
duspuhkusel viibiv vanem naasma tööle 
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samad mured on Lagedil ja 
mõningal määral ka Vaidas. 
Paberite järgi vastutab nende 
spordikomplekside eest Rae Valla 
Spordikeskus, reaalselt aga tege-
levad nendega koolid ise, kuigi 
neil pole selleks antud ei õigusi ega 
vahendeid. Põhiülesannetega 
mittetegelemine ja vaid ühe 
hoonekompleksi haldusküsimus-
tega toimetamine pole aktseptee-
ritav. Spordikeskusest tuleb kujun-
dada spordielu sisuline eestvedaja. 
Tööle tuleb rakendada spordikes-
kuse nõukogu, kelle tegemistest 
pole spordirahvas midagi kuulnud 
rääkimata laiemast avalikkusest. 
Spordikeskuse juhtimisse tuleb 
koondada parimad teadmised ja 
oskused. 

Spordiklubide tegevustoetus 
täna Rae vallas puudub ja see vajab 
loomist, sest seab ebavõrdsesse 
olukorda Rae vallas ja meie lastega 
mujal nt Tallinnas tegutsevad 
klubid. Täpsem kord  ja metoodika 
peavad selguma kõikide asjaosa-
liste arutelude tulemusena. 
Omaltpoolt pakun välja arutlemi-

seks näiteks üürihindade soodustussüsteemi 
ja/või punktisüsteemi analoogselt meie 
sõprusvallaga (Masku vald Soomes). 
Nimetatud ettepaneku rakendamisel tekib 
väga soodus keskkond, kus Rae valda tekib 
juurde uusi spordiklubisid, kuna oma 
teenust tulevad pakkuma klubid mujalt lähi-
ümbrusest. Tekib reaalne konkurents ja 
sportimisvõimaluste paljusus, millest 
võidavad kõik Rae valla lapsed, noored ja ka 
täiskasvanud. Antud lahendus on ca 7-10 
korda odavam kui kaheldavalt töötava spor-
dikooli loomine, lisaks ka tunduvalt 
tõhusam. 

S pordikooli loomisega, 
millel on suured 
lootused, kuid detaili-
deni läbimõtlemata 
tegutsemismudel, 

lükatakse probleemi tegelik 
lahendus 3-5 aastat edasi. Selle 
ajaga kulutatakse spordikoolile ca 
1,5 -2 miljonit eurot, kuid loodetud 
tulemust ei tule, spordiklubid on 
oma tegevuse monopoolse ja valla 
eelarvest makstud spordikooli 
tõttu lõpetanud, lapsed ja noored 
jälle tegevusetud ning tänaval. 
Omavalitsuse eesmärk ei saa olla 
tippsportlaste tootmine, vaid 
sportliku ellusuhtumisega koda-
nike kasvatamine läbi tervislike 
eluviiside propageerimise ning 
kõigile soovijaile sportimise 
võimaluste kindlustamine. 

Kogu Eesti spordisüsteem on 
loodud klubipõhiselt toimima.

Seepärast leian, et panustada 
tuleb eeskätt täna tegutsevasse Rae 
Valla Spordikeskusesse, mille põhi-
määrus võimaldab organisatsioonil 
olla suurepäraselt toimiv valla 
spordi sisuline eestvedaja. See on 
olnud ka selle organisatsiooni mõte. 

Olen olnud organisatsiooni loomis-
protsessi juures ja jälginud hiljem sealseid 
arenguid tähelepanelikult. Ülesandeid 
täidetakse aga vägagi valikuliselt või osali-
selt. Siinkohal lasub kogu vastutus spordi-
keskuse juhtkonnal ja vallavalitsusel, 
viimane on võtnud lihtsalt mugava pealt-
vaataja rolli. Spordikeskuse isevoolu juhti-
misstiilist, tegutsemise tahte ja võimekuse 
puudumisest tulenevalt puudub mitmel 
spordirajatistel sisuline peremees ja vastu-
taja. Puutusin selle probleemiga otseselt 
kokku töötades Peetri koolis, ja tean, et 

Krister Parbo: 
rae Valla Spordikeskusest tuleb 
kujundada spordielu sisuline eestvedaja

leian, et panustada 
tuleb eeskätt täna 

tegutsevasse Rae valla 
Spordikeskusesse, mille 
põhimäärus võimaldab 
organisatsioonil olla 
suurepäraselt toimiv valla 
spordi sisuline eestvedaja

Krister Parbo on Spordiklubi Mikata tegevjuht ning judo- ja 
enesekaitse õpetaja.

rae valda planeeritava uue spordikooli loomise ideele seisab vastu suur osa valla 
spordiavalikkusest. Vastuargumendid on läbimõeldud ja kaalukad:  rae valla spordi- ja 
liikumisharrastuse arengukavas toodud versioon plaanitavast spordikoolist on pigem valla poolt 
loodav spordiklubi, kus tegeletakse erinevate aladega ja mida rahastatakse valla eelarvest. 
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130 RaIvO UUKKIvI 
Aaviku külast, kauaaegne rae 
vallavanem, täna Vihula vallavanem ja 
rae vallavolikogu liige

134 SIRle KORKa 
Jürist, ettevõtja,  
Lastehoid Jüri-Mari juhataja

142 lISaNdRa 
 TalvING 
Peetrist, rae Vallavalitsuse arhitekt

138 SUlev 
PUUMeISTeR 
kopli külast, ettevõtja ja tunnustatud 
koerakasvataja, on olnud kopli 
külavanem

146 IRINa KleIN 
Peetrist, ettevõtja, Lastehoid 
Peetrikese tegevjuht

131 aadI POTTeR 
Lagedilt, ettevõtja,  
rae vallavolikogu liige

135 MaRGUS 
 valGMa 
 Patika külast, talunik, 
 rae vallavolikogu liige

143 PeeTeR BÖCKleR 
Vaidast, MtÜ rae tuletõrje- ja 
Päästeseltsi juhatuse liige, valla 
aukodanik

139 IGOR MOZeSSOv 
 rae külast, ettevõtja,  
 rae vallavolikogu liige

147 PeeTeR lIINSOO 
rae külast, rae Vallavalitsuse  
järelevalve spetsialist

132 KRISTeR PaRBO 
Vaskjala külast, Mikata Judokooli 
juhatuse liige, Vaskjala külavanem, 
judo õpetaja, on olnud rae vallavoli-
kogu liige

136 lJUdMIlla 
 KOMaROva 
 Pildiküla külavanem, ettevõtja

144 Helve PIPaR 
Jürist, AS teede reV 2

140 KARL-SANDER 
 SaaRIK 
Limu külast, Georg otsa nimelise 
muusikakooli õpilane, ansambli bob 
Symphony liige

148 KRISTI NIlOv 
karla külast (Andrekse elamurajoon), 
ettevõtja

133 TaRMO KlaaR 
Jürist, ettevõtja, rae vallavolikogu 
liige, endine rae vallavanem

137 JaaN URveT 
Uuesalu külast, Uuesalu külavanem, 
MtÜ rae Valla külavanemate Seltsi 
esimees

145 TÕNIS ROHUla 
Jürist, üliõpilane, lõpetanud Jüri 
gümnaasiumi kuldmedaliga

141 SUlev HeRMaSTe 
Patika külast, ASi tallinna Sadam 
osakonna juhataja

149 PRIIT PÄSTlaNe 
Järvekülast, Silberauto AS

hoolimise jõud

6
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150 KRISTI ReBaNe 
Peetrist, Smart AD müügijuht

154 MaRJU KeRa 
Jürist, müüja Jüri konsumis

162 RaIvO KRUUK 
Lagedilt, United Motors AS Peetri 
esinduses hoolduse- ja remondiosa-
konna juhataja, olnud rae vallavoli-
kogu liige

158 TIIU MadISSOON 
Lagedi, oÜ Annrii juhatuse liige

166 velOR vIITaK 
Peetrist, oÜ t-tammer objekti juht

151 KaUPO KaSeMeTS 
Vaidasoost, ettevõtja

155 Olev RaId 
tuulevälja külast, teedeehituse 
insener, tegutseb täna FIe-na, 
tuulevälja külavanem

163 ROBeRT KaRUS 
kopli külast, ettevõtja

159 KRISTO PRISKUS 
karla küla, oY Anifix objekti juht

167 KaIdO 
SUUReKIvI 
Assakult, üliõpilane

152 TaTJaNa lelOv 
Lagedilt, Lagedi ja Vaida perearst, rae 
vallavolikogu liige

156 TaTJaNa KOdU 
Lagedilt, Ida tallinna keskhaigla

164 eINaR KINK 
rae külast, ettevõtja, on olnud rae 
vallavolikogu liige

160 MaRGUS aBel 
Peetrist, tallinna Ülikooli 
Pedagoogilise Seminari õppejõud ja 
noorsootöö osakonna juhataja

168 MaTI PRITS 
Selist, rimi eesti Food ASi haldus-
spetsialist, rae vallavolikogu liige, 
endine Seli külavanem

153 aIN PeRT 
Vaskjalast, ettevõtja

157 JOHaNNeS TÕRS 
Lagedi, Vabadusvõitluse muuseumi 
juhataja, valla aukodanik

165 HeNRY KÕOMÄGI 
Jürist, üliõpilane

161 TOIvO lIIv 
Patika külast, pensionär, G4S 
turvatöötaja
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R ae valla abivallavanem Jaan 
Alver ja tema toetajaskond 
on viimasel ajal palju vaeva 
näinud, et suunata avalikkuse 
tähelepanu Lagedi kooli 

direktori Liivia Enneveeri probleem-
sest juhtimisstiilist võimalikult kauge-
male. Kui septembri alguses töövaid-
luskomisjon teada andis, et Liivia 
Enneveer on kooli kokad vallandanud 
ebaõiglaselt ja Rae valla poolt tuleb mõle-
male kokale maksta hüvitist nende kolme 
kuupalga ulatuses, ilmus  Facebooki Lagedi 
grupi lehele kibekiiresti Rae Vallavalitsuse 
kummaline avaldus, milles kinnitati, et 
„asutuse üldjuhtimine on olnud korrektne.” 
Direktori personalipoliitikat õigustas ja 
direktorile kiitust jagas Alver koos oma 
toetajaskonnaga ka televisioonisaadetes. 
Kuidas saab aga korrektseks nimetada 
juhtimist, mille käigus on pooleteise aasta 
jooksul vallandatud ebaõiglaselt kolm 
töötajat – enne kokkasid sai töövaidlusko-
misjonis õiguse töömees – ja põhjustatud 
sellega vallale nii moraalset kui materiaalset 
kahju?

Liivia Enneveeri ajal on Lagedi koolist 
lahkunud peale kolme vallandatu veel palju 
töötajaid – nii varasemate direktorite kui 
ka Enneveeri enda palgatuid. Kooli hoole-
kogu erakorralisel koosolekul, mis toimus 
4. juulil ja mille oli 
lapsevanemate aval-
duste põhjal personali-
probleemi arutamiseks 
kokku kutsunud hoole-
kogu esimees Elena 
Lomp, väitis Jaan Alver: 
„Koolis on tegemist 
põlvkondade vahetu-
sega. Pensionärid on vabast tahtest koolist 
lahkunud, tunnetades, et uus keskkond 
vajab uut hingust. Kaadri voolavus pole 
direktorile etteheide, pigem tunnustus.” 
Paraku Alver eksis, sest nn vabal tahtel 
koolist lahkunud pedagoogiliste töötajate 
hulgas oli paraku ainult üks pensionär 
(Töötab praegu ühes Tallinna gümnaa-
siumis!), kolm olid Liivia Enneveerist 

tunduvalt nooremad ja kaks tema eakaas-
lased. Jaan Alveri loogika järgi peaks 
„vabast tahtest” koolist lahkuma ka Liivia 
Enneveer, sest temagi kuulub vanuse 
poolest nn vahetuvasse põlvkonda – 
pensionieelikute hulka. 

Jaan Alveri arvates lahkusid õpetajad 
sellepärast, et ei tahtnud koolis toimuvate 
uuendustega kaasa minna. Selle koha pealt 
on tal õiguski: nimelt peamine uuendus, 
millega Liivia Enneveer on edukalt toime 
tulnud, on demokraatliku juhtimisstiili 
asendamine autoritaarsega ja vaevalt ära 

läinud pedagoogidest keegi selle poolt oli; 
ka koolis praegu töötavad õpetajad ei hinda 
seda. Mis puutub aga uuendustesse, mida 
võimaldab renoveeritud ja moodsalt sisus-
tatud koolimaja, siis nendega oleksid 
lahkunud õpetajad ilmselt tahtnud ja 
suutnud kaasa minna, sest nad kõik 
töötavad praegugi ametites, mis nõuavad 
laialdasi teadmisi ja ajaga kaasas käimist.

See, et Liivia Enneveeri tunnustatakse 
kaadri voolavuse eest, on äärmiselt laidu-
väärne. Õpetajate ja teiste töötajate pidev 
vahetumine tekitab õpilastes närvilisust ja 
ebakindlust ning mõjub nende õppeedu-
kusele halvasti. Direktor annab oma 
ebaõiglase käitumisega õpilastele ka halba 
eeskuju. Kuigi ta püüab halbu asju kõvasti 
saladuses hoida, ei ole see väikeses koolis 
võimalik, sest lapsed on äärmiselt tähele-
panelikud. Küllap said nad omal ajal väga 
selgelt aru, et direktor käitus vana õppeala-
juhatajaga inetult, nad taipasid ka seda, et 
direktori ja kokkade vahel käis „sõda”, ning 
nad tajuvad õpetajate pinges olekut ja 
märkavad nutuseid nägusid. 

Mind on süüdistatud selles, et võtan 
Lagedi kooli pärast sõna selletõttu, et tahan 
valimisvõitluses silma paista. Ei ole 
märgatud, et personaliprobleemi on avalik-
kuse ette toonud hoopis teised inimesed 
– vallandatud kokad ja murelikud lapseva-
nemad. Mina kui Lagedi kooli vilistlane ja 
hoolekogu kauaaegne liige ning põline 
Lagedi elanik tunnen samuti kohustust selle 
küsimusega tegelda. Ma ei saa jääda ootama 
poliitiliselt sobivamat, valimistejärgset 
aega, sest tegemist on väga tõsise murega.

Ka on alusetud etteheited, et Lagedi 
kooli hoolekogu pole kooli personaliprob-
leemiga tegelnud. Alates sellest ajast, kui 
Liivia Enneveer 2012. a veebruari lõpus 
koos valla haridusametniku Heli 
Gescheimeriga pressis Riina Noorelt välja 
lahkumisavalduse, on hoolekogu direkto-
rilt tema tegevuse kohta aru pärinud. 
Paraku on Liivia Enneveeril suurepärane 
oskus oma vigu varjata ja ennast õigustada, 
nii et asjalikust arutelust kooli probleemide 
üle pole hoolekogu koosolekuil temaga 
midagi välja tulnud.

Hoolekogu erakorralisel koosolekul 4. 
juulil küsisin Jaan Alverilt, kuidas vallava-
litsus siis reageerib, kui kokad töövaidlus-
komisjonis õigeks mõistetakse. Alver 
vastas: „Siis võtame käsile direktori perso-
naalküsimuse.” Loodan väga, et Jaan Alver 
peab oma sõna.

aadi Potter: 
rae Vallavalitsus peab käsile võtma Lagedi 
kooli direktori personaalküsimuse

Õpetajate ja teiste töötajate 
pidev vahetumine tekitab 

õpilastes närvilisust ja ebakindlust ning 
mõjub nende õppeedukusele halvasti

aadi Potter on lagedi Põhikooli 
hoolekogu liige.

131
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Millised võiksid olla Karl-Sandri edasised 
plaanid?
„Sügisest olen Georg Otsa muusikakooli 
õpilane, kus ma hakkan arendama oma 
vokaalseid võimeid, et mul oleks midagi, 
mida tulevikus eesti muusikale pakkuda,“ 
teab Karl-Sander.

On selge, et Karl-Sandri tulevik on 
muusiku oma. Kas tuleviku unistus on 
olla bändimees või sooloartist?
 „Ikka bändimees. Bändi tegemine annab 
väga palju, kokkumängu harjutamine seob 
bändis olevaid liikmeid aina enam, kuni 
lõpuks tekib ühine hingamine ja bänd saab 

Karl-Sander Saarik:  
kohaliku muusikaelu edendamine võiks olla minu ala

eRR-i saade „Perepidu“ võit 2013 kevadel.

Nüüdseks on meie koduvallas 
32 küla ja alevikku. on seda palju 
või vähe? Selle üle saavad otsus-
tada vaid külakogukonnad ise. 

M iks meile ikka seda aktiivset 
külaelu ja olemisvormi vaja on?

Kuigi külas pole käe-jala 
ulatuses kõiki neid teenuseid, mida linn 
pakkuda saab, võib istuda autosse ja linna-
südamesse sõita. Või saame abi hoopis 
külanaabrilt kas siis soola laenates või laua-
juppi lillekasti tegemise tarvis paludes. Aga 
vahel on vaja ka külarahva ühismõtet, et 
riigi- ja vallaasjades kaasa rääkida. 

Inimene vajab eelkõige inimlikku kon-
takti – nii mures kui rõõmus. Mida rohkem 
on meil aktiivseid külasid, seda paremini 
töötab ka suhtlusring inimene-inimene. 

Rae valla külad on kindlasti Eesti kesk-
misest aktiivsemad. Lisaks külavanemate 
staatuse loomisele jõuti koostöös vallavõi-
mudega 11 aastat tagasi veendumusele, et 
ainult ühiselt asju ajades saame oma 
elamist-olemist külades hoida ja arendada. 
Selleks loodigi Rae Valla Alevike- ja 
Külavanemate Selts (lühendatult RVAKS). 
Nüüdseks liidab see kodanikuühendus 
poolsada endist ja praegust külavanemat. 

Koos käiakse kord kuus ja siis arutatakse 
läbi nii vallaasju kui ka ühistegemisi. 

Hiljuti Soomes Rae valla sõprusvallas 
Maskus meie külajuhtidega külas olles, 
saime aru, et oleme oma mõtlemises ja 
tegemistes päris kaugele jõudnud. Ent 
samas on põhjanaabrite juures arutluse all, 
et kas ei peakski kohalikud volikogud koos-
nema külade esindajaist. Eks ole meiegi 
seda mõtet mõlgutanud. On ju külavanem 
see persoon, kes toob küla mured kõige 
kiiremini ja selgemalt otsustajate 
ringi. Aga eks kõik ole veel 
seadustes kinni. Ja kui ka seadus 
ei muutu, siis tuleks ikkagi valla 
külajuhtide ja neid koondava 
RVAKSiga palju enam arvestada. 
Rae Valla Alevike- ja 
Külavanemate Selts ei ole lihtsalt 
üks MTÜ paljude teiste valla 
omasuguste seas, vaid külade 
esindusorganisatsioon. Seega siis 
see seltskond, kes saab mõjutada 
ka valijaid. Usun, et RVAKSis jagub ka palju 
enam partneriga arvestamist, kui mõnes 
erakonnas või volikogus. 

Külajuhte ühendava ühenduse tegevus 
peab olema eelkõige aus, läbinähtav ja kõiki 
külasid võrdselt arvestav. Külaliikumises 
peavad ka rahade liigutamised olema 

kõigile selged ja põhimõtted võrdsed. See, 
et mõni küla eelistatud on, tekitab vaid 
omavahelist kiusu. Valla raha ei ole kind-
lasti aga organisatsiooni juhtide-otsustajate 
eraraha, vaid eelkõige vahend, millega 
külaelu aktiivne hoida. 

Kahju, et volikogudes opositsiooni 
arvamised sageli vaid seetõttu kuulmata 
jäetakse, et need tulevad nö vastaspoolelt. 

Ideaalne oleks, kui 
probleeme lahenda-
taks mitte erakond-
likult vaid problee-
mipõhiselt. Ja siin 

saaksid ja peaksidki 
meie külavanemad palju 

enam kaasa rääkima. Või arva-
takse, mis see „külahull“ ikka 
teab. Aga teab küll. Rae valla 
külajuhid pole enam need, kes 
nad olid kümmekond aastat 
tagasi. Regulaarsed koolitused 
ja koostöö on tõstnud nii tead-

likkust kui ka sõnakusjulgust Kuulakem siis 
neid!

Usun, et järgmistel vallajuhtidel ja voli-
kogul jätkub tunduvalt enam tahet küla-
dega koostööd teha ja ka ühisotsustuseni 
jõuda, sest eks ta nii olegi: kuidas koer 
külale, nõnda küla koerale!

Jaan Urvet: Nagu koer külale, nõnda küla koerale!

140

Jaan Urvet on 
Rae valla alevike- ja 
Külavanemate Seltsi 
juhatuse esimees.

137

SDe nimekirjas kandideerivad aktiivsed noored mitmelt poolt rae vallast. Üheks neist on karl-Sander Saarik Vaskjala külast, 
keda rae valla noortele tutvustama ei pea. tema bänd „Vennad“ osales etV võistlussaates „Perepidu“, mis ka võideti. karl-
Sander lõpetas tänavu Jüri gümnaasiumi ja lennu raamatu kohaselt jättis palju austajannasid end taga igatsema. 

liikuda mõnusa tuhinaga ülesmäge. Minul 
kulus sellise tunde saavutamiseks päris mitu 
aastat sihikindlat harjutamist ja kannatust 
- aga see kõik on olnud seda väärt. Ma tean 
nii mõndagi kohalikku talenti, kelle anded 
oleks vaja praktikasse panna, et tulevikus 
oleks, mida külvata,“ tõdeb Karl-Sander.

Ja kohalik poliitika? 
„Arvan, et kohalikud noored tahavad tege-
leda rahvatantsu kõrval ka muude aladega, 
ning loodan, et suudan midagi teha, et see 
tulevikus ka nii oleks. Kohaliku muusikaelu 
edendamine võiks olla näiteks minu ala,“ 
on Karl-Sander veendunud.
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Juss on Saaremaa mees, kelle elutee 
juba enne Rae valla territooriumile 
ankrusse heitmist on olnud nii 

pöörane, et sellest saaks mitu raamatut 
kirjutada. Ta on olnud nii 
kraanajuht kui ka meremees, 
nii restauraator kui ka akro-
baat, laulumees ja tubli 
perepea. Rae vallas on temas 
välja löönud ajaloo uurija ja 
talletaja talent. Ta on loonud 
erakordse muuseumi – Lagedi 
Vabadusvõitluse muuseumi -, mille sarnast 
teist annab otsida. 2001. aastal autasustas 
president Lennart Meri Johannes Tõrsi 
Vabadusvõitluse muuseumi rajamise eest 
Kotkaristi hõberistiga.

Muusemi rajamise mõte sai alguse 
1988. aastal, mille kohta Juss ise jutustab 
järgmist:

“Selle maatüki siin ostis kunagi endale 

presidendi vend Voldemar Päts. Ta ostis ära 
ka vene suurvürsti suvila Narva-Jõesuus, 
võttis selle lahti, tõi rongiga siia ja ehitas 
uuesti üles. Kuna Voldemar Päts oli kuns-

tilembeline, siis olid siin igal 
suvel koos noored skulptorid ja 
maalijad ja see koht kujunes 
noorte kunstnike koduks.

1988.a. 20. oktoobril, kusagil 
kella viie paiku öösel - oli see kas 

Vana-Jumal ise, või olid need 
mingid tundmatud jõud, mis 
panid mulle peale kohustuse 
– rajada siia muuseum. 
Kahe nädala pärast oli mul 

selge, mida ma tegema pean. 
S e l ajal elas siin kõrval talus  83 aastane 
pargi endine hooldaja, kelle käest ma sain 
selle maja esimese foto. Maja oli nõuko-
gude ajal maha põlenud ja sellest olid järel 
vaid vundamendi jäänused. Mõtlesin siis 

– kui see peab sündima, siis sündigu! Pargi 
hooldaja Reinkopi juhendamisel võtsime 
kõigepealt käsile pargi korrastamise. Siin 
kasvas kunagi 146 erinevat puu ja põõsa-
liiki. Mati Pätsi abiga saime Kanadast 
Voldemar Pätsi tütardelt mõned maja 
pildid, mille järgi Urmas Arike tegi maja 
projekti. Seejärel alustasime maja ehitami-
sega. Panin siia kogu oma energia.“ 

Juss on väsimatu. 2013. aastal plaanib 
ta avada Pirita jõe ja Leiva jõe poolt piiratud 
Külmapargis uue muuseumi väljapaneku 
ja pole unustanud muuseumi rajamist 
Saaremaalegi. Lisaks sellele kõigele jõuab 
Juss laulda ansamblis „Kuldne õhtupäike“ 
ja olla aktiivne heategevuslikus klubis Lions 
LC Harju I. Lisaks Rae valla aukodaniku 
nimetusele on Jussile jagunud erinevaid 
tiitleid ja aunimetusi kuhjaga küll Eesti 
presidentidelt, välisorganisatsioonidelt aga 
ka Harju maavanemalt. 

Tänase Rae valla mõistes on Vaida 
alevik Peeter Böclerile tänuvõlgu, et 
suures erastamise-omastamise 

tuhinas Vaida sovhoosi kontorihoonet ei 
lastud erastada. Erastamine oli 1994. aastal 
vaid direktori, kes oligi 
sovhoosimajanduse kokku 
tõmbamise hetkel Peeter, 
allkirja kaugusel. Peeter jäi 
endale kindlaks ja jättis eras-
tada soovija pika ninaga. 
Tänu Peetri otsusekindlu-
sele on täna olemas Vaida 
keskuse hoone koos oma 
raamatukogu ja perearsti ruumidega. 
Peeter teeb kõik, et seda hoonet laiendada 
ja anda sellele veelgi avatum ja avalikum 
funktsioon.

Alati on Peeter olnud tehnikahuviline. 
Nii tegeles ta aktiivselt ratsionaliseerimi-
sega ning noorte tehnikahuvilistega, aren-
dades kardisporti. Saavutati nii kõrge tase, 
et teistel polnud pjedestaalile asjagi. Peeter 
on nooruses olnud ka ise tubli motosport-
lane ning tegutsenud spordiala kohtuni-

kuna. Tänagi on ta aktiivne kaasaaitaja Rae 
valla motokrossi entusiastidele.

Peeter on olnud MTÜ Rae Tuletõrje- ja 
Päästeseltsi asutamise initsiaator ning on 
selle alustala siiani. Ta koolitab noori, aga 

käib ka ise päästesündmustel täna-
seni. MTÜ on olnud Rae valla 
koolides ja lasteaedades regu-
laarne külaline ning loodetavasti 
andnud ennetavaid impulsse, mis 
noortesse juurutatuna on kasuks 
meie kõigi turvalisusele tulevikus. 

Ennetustöö osana on MTÜ 
koostanud ja välja andnud 
igale kooliastmele õpikud „ 
Kaitse end ja aita teist“, aga ka 
muid infomaterjale õnnetus-

juhtumite ennetamise õpetami-
seks. 

Peeter on paljudele tuntud kui suur 
kohaliku ajaloo uurija. Ta on koostanud ja 
välja andnud 22 erinevat kirjatööd. Praegu 
on lõpetamisel uurimuslugu “150 aastat 
Vaida kooli”, mis peaks saama kaante 
vahele Vaida kooli aastapäeva piduliku 

tähistamise puhuks selle aasta 19. oktoobril. 
Pooleli on uurimus Eestis isetehtud trakto-
ritest ning Harju rajooni spordiveteranide 
bibliograafiline leksikon aastatest 1940-
1994.

Peeter on olnud aktiivne kohalikus 
poliitikas ja olnud paaris varasemaski koos-
seisus Rae valla volikogu liige ning osaleb 
juba aastaid ka ühe olulisema volikogu 
komisjoni - majanduskomisjoni töös. 

Viimastel aastatel ei möödu Rae vallas 
üritust, kus poleks kohal fotograaf Peeter 
Böcklerit. Samuti on mees heategevusklubi 
Lions LC Harju I aktiivne liige ning olnud 
läbi klubi enam kui 20-aastase ajaloo ka 
selle presidendiks kahel korral.

Elab ja tegutseb põhimõttega - KUS 
VIGA NÄED LAITA, SEAL TULE  JA 
AITA! 

Taunib suhtumist – KUS VIGA NÄED 
LAITA, SEAL TULE JA AITA LAITA!

See on ka põhjus, miks auväärne valla-
kodanik soovib volikokku pääseda – täna 
esineb Rae vallas palju vajakajäämist, mille 
kõrvaldamiseks vajame Peetri kogemust.

143

2013 aasta kohalikel valimistel osaleb Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades kaks rae valla auväärset 
kodanikku, kes on oma tegemistega ära teeninud vallas antava kõrgeima tunnustuse – nad on nimetatud rae 
valla aukodanikuks. Ja seda ajal, mil see tiitel anti veel elutöö eest ning mitte ustavuse eest valitsevale klikile.

Peeter Böckler – aukodanik aastast 2004

Johannes Tõrs – aukodanik aastast 1999

Rae valla aukodanikud usuvad sotsiaaldemokraate Rae vallas!

157
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Ülemus:  Kivistik, kuulsin, et teil mingi mure?
Alluv:  Kujutage ette, Kuusk ütles Kasele, et ta on 
„loll“. Andke nõu, mida teha.
Ülemus:  Kuusele või Kasele?
Alluv:  Minule, et kuidas reageerida?
Ülemus:  Las sõimlevad.
Alluv:  Me peaks ikkagi kuidagi reageerima, et kas 
Kuusk on süüdi ja kui palju ja milline karistus ja …
Ülemus:  Meie ei pea midagi. Teie peate reageerima 
ja veel oma peaga.
Alluv:  Aga kuidas ma siis ise oma peaga otsustan?
Ülemus:  Ma otsustan, et teie võiksite otsustada nii, 
et Kuusk on Kase ees süüdi ja peab vabandust paluma.
Alluv:  Aga siin on üks kergendav asjaolu – Kase ongi 
loll.
Ülemus: No siis tuleb Kuusk õigeks mõista. Ja asi 
lahendatud.
Alluv:  Aga siin on üks raskendav asjaolu – Kuusk on 
ka loll.
Ülemus:  On see kindel?
Alluv:  Kase ise ütles.
Ülemus:  Kuna mõlemad on lollid, siis paraku lollus 
pole karistatav ja mõlemad tuleb õigeks mõista.
Alluv:  Aga siin on üks kergendav asjaolu – Tamm 
ütles, et Kuusk ja Kase on targad.
Ülemus:  No kui Tamm ütles, siis tuleb uskuda. Ta 
meil tark mees.
Alluv:  Aga siin on üks raskendav asjaolu – Tamm 
ütles, et teie olete loll.
Ülemus: Mina!?! Tamm on  loll! Mida tema ka teab, 
lollakas!
Alluv:  Aga mida ma siis otsustan?
Ülemus:  Tamm vallandada kui loll.
Alluv:  Aga Kuusk ja Kase?
Ülemus:  Jääme äraootavale seisukohale. Öelge 
Kuusele ja Kasele, et ärgu omavahel sõimelgu, mingu 
parem Pihlaka juurde ja öelgu talle, et ta on loll. Ja 
ongi probleem lahendatud.
Alluv:  Vot see on tark otsus. Te olete geenius.
Ülemus:  Pihlakas arvab ka nii.
Alluv:  Aga Pihlakas on ju loll?
Ülemus:  Siin on üks kergendav asjaolu – Pihlakas 
arvab, et ka sina, tarkpea, oled loll.
Alluv:  Lollakas!
Ülemus:  Vot see on tark otsus!
Alluv: Ja ongi mure lahendatud.
Ülemus:  Jah, raske on targal töötada, kui sind ümbrit-
sevad ainult lollid.

  1. Vajab lahendamist ülevallaliselt
  2. koostöös spordiklubidega korraldame………….rae  vallas
  3. Allasutuste struktuurides vähendame ………….juhtimist
  4. rae vabaajakeskuse üks põhiobjektidest
  5. teeme……järve ümber korraliku ja ohutu matkaraja
  6. kinnisvaraarendus ei tohi…..jätkuda
  7. on vaja tuua valla juhtimise juurde
  8. kingitus eakatele
  9. Arendame avalike …. tagasisidesüsteemi
10. Püüdleme tiitli „….. vald poole“
11. Arendaja peab arvestama ……. kohustustega

12. tuleb rajada arendusaladel ette nähtud ……
13. Millist keskust vajab Vaida alevik peale külakeskuse?
14. Jüris puuduv kauplemisvõimalus
15.  Loome ümarlaua valla …… ja kuulame nende seisukohti valla elu 

korraldamiseks
16. Vajalik renoveerimist vajav objekt Jüris
17. tagame tasuta …… jätkumise valla koolides
18. rae spordikeskuse töö peab vastama selle …..
19. Peab olema ka gümnaasiumi õpilastele tasuta
20. Valla juhtimisel tuleb eelistada isiklikule huvile
21. Mis tuleb vallas taastada?
22. Iga vallavalitsuse töötaja peab olema oma ala …….

auhinnad
• Edasi tagasi piletid Soome kahele •  Sügisene rehvivahetus •  100 kg 

kartulit •  Õhtusöök Kivi talus

vastused saata hiljemalt 12.10.2013 e-posti aadressile rae@sotsdem.ee 
või postiga Rae vald aaviku küla Kivi talu või telefonil 5019575

Kes on loll?
160Margus abel,

oskar Lutsu 
nimelise 
huumoripreemia 
laureaat aastal 
2009



eelhääletamine:
10.–13.oktoobril toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni 
määratud jaoskonnas. 
14.–16.oktoobril toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades.
eelhääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

elektrooniline hääletamine:
e-hääletamine toimub alates 10. oktoobrist kell 9.00 kuni 16. oktoobrini 
kell 18.00 ööpäev läbi internetis aadressil www.valimised.ee. 

Tule valima!
Meie poolt saad hääle anda 
kohalikel valimistel  
20. oktoobril kell 9.00–20.00,  
kui on avatud kõik 
valimisjaoskonnad.  
toimub ka kodus hääletamine.

hoolimise jõud

20.oktoobril tule kindlasti valima ja vali ikka õigesti. teisisõnu, vali sotsiaaldemokraatide 
nimekirjas kandideerivaid inimesi ja Sa ei pea endale hiljem etteheiteid tegema.

kui oled kahevahel, kas minna valima või mitte, siis 
meenuta, et kogu poliitika kui selline põhineb 
enamuse ükskõiksusel! Ja pea meeles 
poliitiku bertrand de Jouveneli 
öeldu „Lammastest 
koosnevat ühiskonda 
hakkavad ajapikku 
valitsema hundid“. 
Ära ole lammas!

Toekspidamised ei ole kaup!


