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Rae valla ametlik väljaanne

Mõtisklusi õpetajate päeval
Õpetajate päeva sisaldaval
nädalal toimus Rae vallas kaks
olulist üritust, mis seotud otseselt
haridusega. Avati kaks uut lasteaeda. Üks neist, tõsi küll, Taaramäe
lasteaia laiendusena, kuid oma mahult annab ka see välja uue lasteaia
mõõdu. Kokku sai Rae vald juurde
200 lasteaiakohta, seega 200 lapse
vanemad on kindlasti õnnelikumad, sest nende lapsed saavad turvaliselt ja professionaalselt hoitud
ajal, kui nemad tööl käivad.
Samas peab kohe ütlema, et
lasteaedade avamine oktoobri esimesel nädalal, kuhu jäi ka õpetajate päev, ei olnud planeeritud,
lasteaiad pidid saama avatuks 1.
septembril, kuid tänu mööblihanke
vaidlustamisele venis hanke täitmine. Lisaks ei suutnud vaidluse
tulemusel pealesunnitud pakkuja
tagada kvaliteeti, mida vald küsis,
ning seetõttu vahetatakse mittekvaliteetset mööblit välja veel terve
oktoobrikuu jooksul.

Avamisüritustest
Mõlemad avamisüritused olid
vahvad ja omanäolised, südamest
ette valmistatud ja läbi viidud. Tänud tegijatele!
Mõtlema pani vaid üks moment.
Avamisüritusi korraldades mõtlesime, et niisugused sündmused on
ju rõõmsad ja positiivsed ning toovad päiksekiirena lootust tänasesse
päeva, kus kõik uudised on mustemast mustad – majanduskrahh
Eestis ja maailmas, riigi reetmine,
pidevad liiklussurmad jms. Soovides oma rõõmu jagada teistelegi, sest jagatud rõõm on ju topelt
rõõm, kutsusime lisaks sõpradele
ja kolleegidele külla ka ministreid,
rahvasaadikuid Toompealt ja ajakirjanikke. Paraku oli huvi olematu, vaid rahvastikuminister austas
oma kohalolekuga Taaramäe ava-

mist. Haridusministri nõunik vastas meie inimeste kõnele telefonis
lausa nii, et ega minister hakka
selle asja pärast Tartust Tallinnasse
sõitma. Samas peab asuma seisukohale, et ministritest ja Toompea
inimestest võib ju ka aru saada,
sest Riigikogule esitatud eelarve
variandist on välja kraabitud Rae
vallale 2009. aastal Peetri lasteaia
rajamise toetamiseks lubatud 13
miljonit krooni! Ju on meie suurtel
poliitikutel lihtsalt häbi tulla sellesse valda, millelt nende vaikival
või siis mitte nii vaikival toetusel
on ära võetud eelnevalt juba kinnitatud lasteaiakohtade loomise
toetus. Las häbenevad!
Teisalt võib asuda ka seisukohale, et tipp-poliitikutel pole enesekriitilist meelt ja seega ei saa nad
ka oma tegusid ja väljaütlemisi
häbeneda. Sedagi on ju erinevad
ministrid viimasel ajal suurepäraselt demonstreerinud, nt Kiisler ja
haldusreform.
Miks nad siis ikkagi ei tulnud?
Jääb teinegi võimalus – pole mõtet
tühja karata, sest ühtegi valimist ei
ole sellel aastal silmapiiril ja järg-

Uus Õie lasteaiahoone.

misel aastal on juba ammu unustatud see esinemine, mis tehtud
mingi nn kolkalasteaia avamisel.
Vaatame sedasama olukorda järgmise aasta 1. septembri eel, kui
hakkame avama Peetri kooli. Olen
kindel, et sinna trügitakse kohale
ka ilma kutseta.
Teine asi on ajakirjanikega.

Õie lasteaed – esimene uus lasteaed Rae vallas pärast valla taasnimetamist.
Kohti 120, kuus rühma, territooriumi suurus 1,13 hektarit, hoone suurus 2400 ruutmeetrit. Projekteerijaks oli arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal, ehitajaks AS Koger & Partnerid. Leping allkirjastati 2. oktoobril 2007, nurgakivi pandi 1.
veebruaril 2008, sarikapidu peeti 3. aprillil 2008 ja lasteaia
avamine toimus 30. septembril 2008. a. Maksumus ca 69,2
miljonit krooni.
Taaramäe lasteaia juurdeehitus. Lisandus neli rühma, kus
kohti 80-le lapsele ja seega Taaramäe lasteaias kohti kokku
200. Uue osa suurus on 820 ruutmeetrit.
Projekteerijaks oli arhitektuuribüroo Nafta, ehitajaks Rand
& Tuulberg AS. Leping allkirjastati 12. septembril, sarikapidu peeti 15. veebruaril 2008 ja lasteaia juurdeehitus avati 3.
oktoobril 2008. a. Maksumus ca 26,4 miljonit krooni.

Kohal olid Õie lasteaia avamisel
Harju Elu ajakirjanik ja Äripäeva piltnik, kelle lehtedes ka lood
ja pildiseeriad avaldati. Lugu oli
Harju Ekspressis, mõned nupud
online-väljaannetes. Paraku ei äratanud meie suur uudis huvi mitte
üheski teleuudiste toimetajas. Ühe
kanaliga suhtlesin ja sain teada,
et müüb vaid kole ja lasteaia avamine nii kole pole ning seetõttu
siis puudub ka huvi. Mitte kedagi
televaatajatest ei pidavat huvitama, kui kellelgil läheb äkki hästi.
Ebaoluline oli siinkohal isegi see,
et suhteliselt vähe, kui üldse, on
omavalitsusi, kes ühel aastal kolm
lasteaeda avavad ja kindlasti pole
ühtegi, kes kaks avamist teevad
ühel nädalal ja sealjuures on lasteaia rajamise investeeringu 100%-lt
teinud omavahendite arvelt. Jõudu
meie professionaalsele kollasele
ajakirjandusele, kelle päeva päästavad vaid mustad lood! Kahjuks
on nende hulka end lahterdanud
ka maksumaksja raha nautiv Eesti
Rahvusringhääling.
(Järgneb lk. 2)
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Rae valla hanke Peetri põhikool-lasteaia projekteerimiseks
ja ehitamiseks võitsid Celander Ehitus OÜ, AS Ehitusfirma
Rand & Tuulberg ja AS RTG Projektbüroo ühispakkumine.
Leping kompleksi rajamiseks kirjutati alla 24. septembril.
Tuleva aasta 1. novembriks kerkib Peetri külla kahe klassikomplektiga põhikool, kuhu mahub õppima 384 last, kuue
rühmaga lasteaed 120 mudilasele, spordihoone ja staadion,
mida pärast kooli ja nädalavahetustel saavad kasutada ka
vallaelanikud.
Vastavalt lepingule valmib koolimaja 31. augustiks, lasteaed 1. oktoobriks ning spordihoone ja staadion 1. novembriks 2009. a. Tööde maksumus kokku on ca 96,6 miljonit
krooni.

Taaramäe lasteaia uus hoone.

Aga vaatamata eelkirjeldatud
kahe grupi „heatavalisele” käitumisele, olid teised kutsutud kenasti
kohal. Olid kohal nii naaberomavalitsuste juhid kui ka lasteaedade
esindajad erinevatest Harjumaa
piirkondadest, samuti haridustegelasi maavalitsusest ning kolleegid
Rae valla asutustest. Kokkuvõtvalt
– kohale tulid need, kes soovisid
jagada Rae valla rõõmu. Anti üle
kingitusi ja häid soove. Lasteaiad
tänasid arhitekte, ehitajaid ja kõiki neid, kes asjale kaasa aitasid.
Kasutan minagi ära võimaluse ja
tänan veel kord kõiki, kes on olnud tegevad lasteaedade rajamise
idee tekkimisest kuni lasteaedade
avamiseni.
Oma õnnistuse andis mõlemale
hoonele meie austatud kirikuõpetaja Tanel Ots ja temaga oli silmnähtavalt nõus ka ilmataat, sest sellel

väga tormisel ja vihmasel nädalal
olid just lasteaedade avamise päevad kuivad, päikesepaistelised ja
domineeris sügisene värvikirevus
muidu nii tavaliseks saanud sombuse ja halli üle.
Sellega, et nende kahe lasteasutuse avamine saatuse tahtel
sattusid õpetajate päevaga ühte
nädalasse, on saanud 2008. a
õpetajate päev Rae vallas ka palju suurema kaalu, sest Rae valla
õpetajate perre lisandus kümne
lasteaiarühma õpetajate rõõmus
seltskond.
Ilusat õpetajate päeva kõikidele Rae valla õpetajatele, aga ka
kõikidele teistele, kes seotud haridusasutuste tööga Rae vallas!

Rae vallavanema Raivo Uukkivi sõnul on tee Peetri koollasteaia ehituslepinguni olnud tõeline katsumus, sest piirkonna laste arv suureneb tundidega, kuid bürokraatia,
mis oli vaja läbi teha ehituseks vajaliku maa saamiseks, oli
üüratu ning lõppkokkuvõttes saadi maa riigilt munitsipaalomandisse vaid tänu sellele, et vald loovutas tasuta maad
riigile tee-ehituseks. „Ehitusetapp on selle protsessi viimane
ja loodan, et see etapp läheb tõrgeteta ning hoone valmib
õigeaegselt ja piirkonna lapsed ning ka täiskasvanud tunnevad rõõmu uuest lasteaiast-koolist-spordikeskusest juba
järgmise aasta sügisel,” ütles Uukkivi.
„Koos 2008. a Rae vallas valminud 250 lasteaiakohaga on
suurem lasteaiakohtade põud 2009. a lõpuks loodetavasti
rahuldatud, kuid teades seda, et Rae vallas on täna sündivus maaomavalitsuste hulgas suurim, siis ilmselt jääb väike järjekord meil ka pärast Peetri lasteaia valmimist,” lisas
Uukkivi.

Raivo Uukkivi
vallavanem

Taaramäe lasteaia uue hoone avamislinti lõikavad vasakult Vallavolikogu esimees Veigo Gutmann, projektijuht Lauri Matteus,
rahvastikuminister Urve Palo ja vallavanem Raivo Uukkivi.

Peetri lasteaed-algkooli ehituslepingu allkirjastamine.

Kas teadsite, et
1) Rae vallas on 1. oktoobri seisuga registreeritud kõige
rohkem sünde maaomavalitsuste hulgas, kokku 168. Võrdluseks Viimsis 153, Harkus 145, Kiilis 50, Viljandis 137 sündi;
2) vaid neljas suuremas linnas on 2008. a registreeritud
sündide arv suurem kui Rae vallas;
3) kui võrrelda omavalitsusi suhtarvulise näitaja abil sünde registris oleva elaniku kohta, siis edestab Rae vald 2008.
a 1. oktoobri seisuga ka suuri linnu; Rae vallas on see suhe
1,52; võrdluseks Tallinnas 1,12; Tartus 1,10; Pärnus 1,0;
Narvas 0,7
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Õpetajate päeva vastuvõtul autasustati järgmiseid
Rae valla kasvatajaid – õpetajaid:
Lagedi Põhikool
Silja Tammeleht
Urve Soolepp
Vaida Põhikool
Ljudmila Zahhartšuk
Marje Möldre – Vähi
Aire Ratas
Jüri Gümnaasium
Esta Hio
Kersti Kaldmäe
Rita Laur
Hairi Laurand
Aili Leukmann
Margarita Saar
Marje Tahk
Anli Vahesalu
Tiina Kukka
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Ljudmilla Toom
Meida Niidas
Lasteaed Tõruke
Taimi Soomaa
Sirje Ivask
Malle Keinaste
Lasteaed Taaramäe
Kristiina Saarik
Liisa Saade
Luule Valgemäe
Tuulike Seljamaa
Lasteaed Pillerpall
Eve Pukk
Külli Põdra
Mare Ööbik

Õpetajate päeva tähistavad Jüri Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Rutt Ridbeck ja vallavanem Raivo Uukkivi.

Rae Huvialakool
Liia Tamleht
Õie Lasteaed
Eda Murd

Õie lasteaia juhataja Eda Murd õnnitlusi vastu võtmas.

Rae Huvialakool
Abivallavanem Enn Mänd autasustab Jüri Gümnaasiumi kunstiõpetaja Marje Tahki.

Kutsub kõiki endisi ja
praegusi õpilasi ning
õpetajaid kooli
10. aastapäeva aktusele
15. novembril 2008
kell 16.00
Jüri gümnaasiumi aulas
Info ja registreerimine: siiri@jyri.edu.ee
Tel. 622 4231; 503 4113

Vallavanem autasustab Taaramäe kasvatajat Kristiina Saarikut.
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Vaida – Aruvalla maanteelõik
nüüd avatud!
15. septembril avati Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maantee Vaida-Aruvalla lõik
Taasiseseisvumise järgsel ajal, 17 aastat
tagasi, oli Rae vallas käibel ütlus: “Seal, kus
lõppeb Tartu maantee uus osa, seal lõppeb
ka Euroopa”. Toona see võis pidada paika,
aga võis väljendada ka ühe piirkonna üleoleku rõhutamist teisest. Kui see ütlus sellel
ajal ka paika pidas, siis juba ammu on Euroopa edenenud kaugemale kui Tartu maan
tee uus osa. Nimelt on liiklusvood Tartu
maanteel kasvanud väga euroopalikuks, seal
sõitvad autod ei jää milleski maha Euroopa
arenenumate riikide autodest, järelikult ka
kiirused on tunduvalt suuremad kui, seda oli
võimalik Vene autodega arendada. Lisades
siia veel nõrga liiklusjärelevalve ja euroopaliku liikluskultuuri puudumise, saame kokku tulemuse, mida iseloomustab ilmekalt
Tartu maantee mitteametlik nimetus – surma
maantee. Seega on väljapääsuks ja inimelude säästmiseks selle maantee vastavusse viimine tema kasutamise intensiivsusega.
Vaida uus liiklussõlm.

Ajavahemikul 14. mai 2007 – 14.
september 2008 teostatud tööd
iseloomustavad numbrid:
rekonstrueeriti 6,85 km ulatuses
vasakut niiti;
kokku paigaldati 239 289 m² asfaltbetooni, kokku 66 967 tonni;
mullatöid tehti 1 103 486 m³;
ehitati Vaida ja Aruvalla viaduktid, kokku 4065 m²;
Vaidas ehitati 124 m pikkune
puidust sild jalakäijatele;
rekonstrueeriti ja ehitati kokku
12,7 km kogujateid, 4,84 km rajati
kergliiklus- ja kõnniteid, 3,25 km
ulatuses rajati valgustust, paigaldati 9,2 km põrkepiiret;
ehitati 2,39 km müratõkkeseinu,
3,26 km ulukiaedasid, 11 bussipeatust (osa koos ootepaviljonidega),
55 m väikeloomade tunnel;
rajati 6,6 km kraave ja drenaažisüsteeme;
istutati 65 puud ning 25 015 hekitaime (kuused, sirelid).

Kui eelnev puudutas seda, mis toimub
maanteel endal, siis on tegelikult mündil
ka teine pool – olgu tee nii hea kui tahes,
aga kui tal puuduvad liiklussõlmed, mis teenindavad tee äärde jäävaid asulaid, siis on
need asulad määratud hääbumisele. Vaida
pole olnud siinkohal ka mingi erand. Kui

Jalakäijate sild.

ikka maanteelt turvaliselt alevikku ja sealt
niisama turvaliselt mistahes suunas liikuda
ei saa, siis ka ükski ettevõtja sinna oma firmat rajada ei soovi. Kui loogiline ja ohutu
teedevõrk on olemas, siis olukord kindlasti
muutub – tuleb töökohti, lisandub elanikke
ja alevik saab uue hingamise.
Kuni käesoleva aasta septembrini oli Vaida alevik Tartu maanteelt suhteliselt raskesti
ligipääsetav. Tõsi, viimasel aastal oli põhjuseks just teetöö, millega olukorda parandati.
Alates 15. septembrist on logistiline takis-

tus kõrvaldatud, on valminud igati euroopalikud liiklussõlmed nii Vaidasse sissesõiduks
kui ka Tartu maantee ohutuks ületamiseks
Aruvallas, samuti jalakäijatele ohutu Tartu
maantee ületamise tagamiseks Vaidas.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et euroopalik
liiklussõlm ja uued teed annavad võimaluse
Vaida saamiseks tõeliseks Rae valla lõunapiirkonna tõmbekeskuseks.
Raivo Uukkivi
vallavanem
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VEE- JA HEITVEEHINDADE MUUTUS
18.09.08

Vastavalt Rae Vallavalitsuse määrusele nr. 25 24. aprillist 2007.
a. kehtestada alates
01. jaanuarist 2009 vee-ettevõtja AS ELVESO Jüri, Lagedi, Vaida aleviku ning nendega piirnevate külade teeninduspiirkonnas
järgmised veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad.
Koduklientidele
			
Veevarustus		
Heitvee ärajuhtimine

k.m-ta
10,64
13,06

k.m-ga
12,56
15,41

Äriklientidele
			
k.m-ta
k.m-ga
Veevarustus 		
23,39
27,60
Heitvee ärajuhtimine
Heitvee
Ülereostus- Kokku käiärajuhtimine tasu
bemaksuta
SG-1
29,63
0
29,63

Kokku käibemaksuga
34,96

SG-2
SG-3
SG-4
SG-5
SG-6
SG-7
SG-8

35,49
35,88
45,65
53,83
89,72
107,65
143,55

30,08
30,41
30,41
30,41
30,41
30,41
30,41

0
0
9,12
15,21
45,62
60,82
91,24

30,08
30,41
39,53
45,62
76,03
91,23
121,65

Toomas Heinaru
juhatuse liige

Rae valla Spordikeskus
otsib oma töökasse kollektiivi

ÕHTUST KORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik

Kandidaadilt ootame:

kiiret kohanemisvõimet,
kohusetundlikkust ja täpsust,
iseseisvust ja head suhtlemisoskust,
rõõmsat meelt ja tervislikku ellusuhtumist.

Omalt poolt pakume:

võimalust asuda tööle kohe,
vahetustega tööd,
head seltskonda,
konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo tel. 622 4238, 622 4247, 521 3893
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Tähelepanu, Rae valla elanikud, kellel pole veel perearsti!
Võimalik on ennast registreerida
perearst Katrin Akkeli nimistusse
Info telefonil 603 4315
Avalduse võib saata ka posti teel: Perearst Katrin Akkel, Aruküla tee 25, Jüri 51013
Avalduse blanketi leiab internetist www.haigekassa.
ee loendist “Blanketid” valides “Avaldus perearstile”

SILMARÕÕMU OÜ teatab:
23. oktoobril 2008 kella 10.00 - 17.00
toimub Rae Vallavalitsuse hoone I korrusel

silmade kontroll ja prillide müük.
Etteregistreerimine tel. 605 6773, 605 6774

Tähelepanu, pensionärid!
On alanud selle aasta jõulutoetuse avalduste vastuvõtt. Avaldusi ootame oktoobri- ja novembrikuus ning väljamaksmine
toimub detsembrikuu alguses.
Kindlasti peavad avalduses kirjas olema
järgmised andmed: taotleja nimi, isikukood, registrijärgne elukoht, telefon, pank
ja konto number, samuti pensionitunnistuse number.
Vaida ja Lagedi piirkonna pensionärid,
teie jätke palun avaldused raamatukokku.

PALUME VABANDUST!
Septembrikuu ajalehes Rae Sõnumid sattus
lk 17 asuva ülemise pildi allkirja viga. Pildil
olnud ”sarviline” mees ei olnud mitte Ivar
Espenberg, nagu ekslikult kirja sai, vaid hoopis külavanem Ardi Mitt. Vabandust eksituse
pärast!

 • RAE SÕNUMID
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MTR registreeringute
peatamisest!
Tuletame meelde, et hiljemalt 15. aprilliks pidi ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse
registris (MTR).
Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei kinnitatud, peatati
1. mail.
Tuletame meelde, et 1. novembril kustutatakse registreeringud, mille õigsus on jäänud 1. maiks kinnitamata!
Ettevõtja, kelle registreeringud on peatatud, ei tohi vastaval
tegevusalal tegutseda.
Vajaliku info leiate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee asuvast Majandustegevuse
registrist (MTR).
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb eelnevalt
kontrollida MTR-s vastava registreeringu andmeid. Kui registreeringu andmed vajavad muutmist, siis tuleb esitada registreeringu muutmise taotlus.
Taotlus tuleb esitada registreeringu teinud haldusorganile ehk
Rae Vallavalitsusele, täpsemat infot saab telefonil 605 6756.
Juhul, kui ettevõtja taotluse alusel on registreering tehtud või
selle andmeid muudetud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli, ei
pea registreeringut enam täiendavalt kinnitama.
Registreeringu õigsuse kinnitamist ja muutmist on võimalik
teha ka elektroonselt (vt infot MTR pealehel).
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu muutmise eest ei tule tasuda riigilõivu.

See me kool, Vaida kool,
meie armastus ja hool,
annab tarkust eluteele,
jätab kodukandi meelde.

Vaida Põhikool tähistab 145. aastapäeva
Ootame kõiki vilistlasi ja endisi töötajaid kokkutulekule
laupäeval, 25. oktoobril 2008 koolimajas.
Kell 15.00
Kell 17.00
Kell 21.00
Kell 00.30

Avatakse koolimaja uksed
Pidulik kontsert-aktus
Tantsuks mängib ansambel Rock Hotel
Pidu jätkub muusikaga

Enne ja pärast aktust võimalus külastada erinevaid näitusi,
vaadata fotosid ja videoid möödunust.
Avatud kohvik.
Kokkutuleku osavõtumaks 100 krooni.
Vaata ka kooli kodulehelt www.vaida.edu.ee

Tule ise ja võta koolikaaslane kaasa!

Celander Ehitus projekteerib ja ehitab Norra
masinaehitajatele tehase
Celander Ehitus võitis Flebu Propertiese OÜ korraldatud
konkursi ventilaatorite tehase
projekteerija ja ehitaja leidmiseks. Leping tehase rajamiseks
Rae valda kirjutati alla pidulikul
tseremoonial reedel, 5. septembril, tulevase tehase kinnistul.
Flebu kaubamärk on väga hinnatud inertgaasi ja tööstuslike
ventilaatorite turul. Ajalugu ulatub aastasse 1955 ning tänaseni
on müüdud üle 10 000 eriotstarbelise ventilaatori üle maailma.
Flebu Eesti tegevjuhi Meelis
Saarmanni sõnul on firma arengu
ja kasvu tõsiseks piduriks sobiva
tootmishoone ja tehnoloogiate
puudumine, mis leiab lahenduse
2009. aasta sügiseks. Flebu Eesti
OÜ-s töötab täna üle kuuekümne
töötaja ja uue tehase valmimisel
on plaanis tööd pakkuda mitmetele uutele spetsialistidele.
Tehase planeeritav netopind
on 4963 ruutmeetrit ja ehitusmaksumus ligikaudu 50 miljonit
krooni. Hoone projekt valmib

2009. aasta jaanuari lõpuks,
ehitustööd algavad märtsist ja
kestavad sama aasta oktoobri
lõpuni.
Celander Ehituse juhatuse
esimehe Roland Mälli sõnul
on lepingu sõlmimine Flebu
Propertiese OÜ-ga ettevõttele järjekordseks tunnustuseks:
„Välisinvestorid pole Eestit
unustanud. Tänavu juulis alustasime tehase laiendustöödega
ABB tellimusel, nüüd oleme
järjekordse rahvusvahelise ettevõtte usalduse võitnud“.
Celander Ehituse OÜ on Eesti
ehitusturul aastast 2002. Firma
tekkis Celander Eesti AS-i ja
Merione OÜ liitumise tulemusena, ühendades endas mõlema osalise tugevaimad küljed:
esimese enam kui 100-aastase
Rootsi taustaga restaureerimiskogemuse ja teise projektijuhtimisoskuse.
2007. aastal lõpus laienes ettevõte Leetu. Tütarettevõte UAB
Celander Statyba alustas veeb-

ruaris 2008 esimese objektina
Palangas ridamajade kompleksi
rajamist.
Celander Ehituse 2007. aasta
käive oli 621 miljonit krooni.
Käesoleval aastal on lepingutega kaetud 400 miljonit, esimese

poolaasta tulu oli 232 miljonit.
Ettevõte annab tööd 78 inimesele.
Priit Tamm
Celander Ehituse OÜ
müügijuht
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Rae ringraja avalik arutelu
23. septembril toimus Rae Vallavalitsuses
Rae ringraja avalik arutelu. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise kokkuvõtted
esitas konsultatsioonifirma Hendrikson &
Co keskkonnakorralduse juhtivekspert Kuido Kartau. Saali oli kogunenud 62 kuulajat,
kes jagunesid enam-vähem võrdselt projekti
pooldajateks ja kahtlejateks.
Ehitatava ringraja naabruses eluaset omavad inimesed on umbusklikud. Mõned ümberkaudse piirkonna elanikud on koondunud
seltsingusse Kodurahu. “Suurim küsimärk
on raja kasutuskord, arendaja ASi Rae Ring
sõnul saavad võistlused toimuma ideaalis kümme korda aastas, me ootame siiski selgemat seisukohta,” märkis seltsingu
eestkõneleja. AS Rae Ringi esindaja sõnul
ei ole muretsemiseks põhjust. Täna on see
projekt alles üldplaneeringu staadiumis ning
keskkonnamõjude strateegilise hindamise
eesmärk on viitamine ohtudele, mida on
vaja minimeerida. Aruandes neile ohtudele
ka viidati, sealjuures oli eriti müra puhul
modelleerimine viidud läbi kõige suuremat
müra põhjustavate võistlusmasinate andme-

tele toetudes, paljud neist (näit kiirendusautod) ei tule kunagi Eestisse sõitma. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine ei pea
pakkuma lahendusi, kuidas midagi vältida
või minimeerida, vaid ta peab osutama probleemidele, millega tõsiselt ja süviti tegeleda
edasise planeerimise käigus. Sealhulgas
määratakse kindlaks edasise planeerimise
käigus ka kasutuskord, mille hulgas fikseeritakse tehnilised tingimused kasutatavatele
autodele/mootorratastele jms. AS Rae Ring
püüab kogu temaatikasse suhtuda pragmaatiliselt. Iga asi tuleb omal ajal ja seetõttu paneme ka kohalikele oponentidele südamele
mitte ülereageerida.
Kasutame ka võimalust ja täname neid
kohalikke elanikke, kes on meie tegevusele
toetust avaldanud, ning kutsume neidki kannatlikkusele – selliseid projekte ei saa teha
uisapäisa ja tormates.
Rae valda 87,4 hektari suurusele kinnistule planeeritud ringraja projekti ettevalmistamisel on silmas peetud järgmiste spordi- ja
huvigruppide vajadusi:
• motosport

• ringraja alad
• noorte kardisport
• kross
• talialad suusatunnel ja võimalik sisestaadion atraktiivsetele
staadionialadele (lumelaud)
• rahvasport – ala ümbritsevale kergliiklusteedele
• noorte tehnikasport
• ennetustöö ja avalik sektor
• päästeameti ja siseministeeriumi
• operatiivsõidukijuhtide õpe
• libeda sõidu õpe
• ohutu sõidu kool
• turism
Rae vallale, Harjumaale ja kogu Eestile
olulise spordiobjekti rajamisega on Rae vald
seadnud eesmärgiks luua Harjumaa territooriumil kaasaja nõuetele vastava laialdasi spordialasid (tehnikaspordi ja talispordi)
siduv ning treeningtingimusi võimaldav vabaajakeskus, mille koosseisus rajatakse rahvusvaheliselt aktsepteeritud spordirajatised.

LÕHUTUD
KÜTTEPUUDE
MÜÜK
(lepp, hinnas sisaldub km ja
transport Rae vallas)
Kuivad (40 cm) 600 kr/rm
Toored (40cm) 530 kr/rm
Toored (50 cm) 530 kr/rm
Tel. 511 7841
info@maurusehitus.ee
www.maurusehitus.ee

25. septembril 2008. a avas OÜ Karla Auto O.K. uue kaasaegse diislikeskuse Harjumaal
Rae vallas Peetri külas.
Keskus kuulub ülemaailmsesse Bosch Car Service’i ketti, mis pakub oma klientidele
kvaliteetset autoteenindust ning garantiihooldust.
OÜ Karla Auto O.K. diislikeskusel kui Boschi hulgimüüjal on otseühendus Boschi
kesklaoga Saksamaal, mis tagab täpse ja kiire tarne soodsa hinnaga otse tootjatelt.
Varuosade müük toimub nii jaeklientidele kui ka edasimüüjatele. Pakutakse Boschi originaalvaruosi nii diisel- kui bensiiniautodele (kojameestest generaatoriteni).
OÜ Karla Auto O.K. koostööpartneriteks on veel Delphi, Denso, Stanadyne ja Valvoline.
Uuel keskusel on otseühendus ka Delphi ja Stanadyne ladudega Inglismaal ning USA-s.
Lisaks veo-, paki- ja sõiduautodele remonditakse keskuses ka igasuguste muude diiselmootoritega masinate (kraanad, traktorid, ekskavaatorid, purjekad, laevad) kõrgsurvepumpasid, pihusteid ja turbosid.

• SISEVIIMISTLUS JA REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne.);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.);
• VÄIKEEHITUS
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.
Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.
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RAE
sõnumid

Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr 72 „Rae valla
eelarvest toetuste maksmise kord“ muutmine

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ja lähtudes volikogu liikmete ettepanekust,
Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1. Muuta Rae Vallavolikogu 13.augusti 2002 määrusega nr 72
kinnitatud “Rae valla eelarvest toetuste maksmise korda ja sõnastada
korra punkt 4.2. järgnevalt: „Tasuta koolilõuna on ette nähtud päevases
õppevormis õppivatele gümnaasiumiõpilastele, kelle elukohana Eesti
rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald”.
§ 2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2007 määrus
nr 46 „Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr 72 „Rae valla
eelarvest toetuste maksmise kord“ muutmine“.
§ 3. Avaldada käesolev määrus Rae valla kodulehel ja ajalehtedes
Rae Sõnumid ning Harju Ekspress.
§ 4. Käesolev määrus jõustub 01. oktoobril 2008.

AE
mid

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

RAE VALLAVALITSUS
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RAE VALLAVALITSUS
Annab teada:

25.09.2008.a. toimus Kuldala tee 11 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu, mille tulemusena ei
muudetud koostatud planeeringulahendust ehk jäid
üles (arvestamata) järgmised esitatud vastuväited/ettepanekud: lubada rajada kuni 10 m / 2 korrust kõrge
rida- või vaipelamu, muuta maa sihtotstarve sotsiaalmaaks või jätta ärimaaks, liita kinnistu pargi krundiga,
planeerida kinnistule lasteaed või tenniseväljakud, planeerida kinnistule juurde parkimiskohti. Samuti leiti,
et kavandatud hoone varjab vaadet parki ja vähendab
naaberelanike privaatsust. Kuldala tee 11 detailplaneeringu avalikustamise ja avaliku arutelu käigus esitati
ka arvamusi/seisukohti piirkonna liiklus- ja parkimiskorraldusega seotud küsimustes, mida Kuldala tee 11
kinnistu detailplaneering aga ei puuduta. Järgnevalt
esitab Rae Vallavalitsus detailplaneeringu maavanemale järelevalvesse.

RAE VALLAVALITSUS

teatab järgmise detailplaneeringu avalikust
väljapanekust 23. oktoobrist kuni
06. novembrini 2008:
Rae küla Ranna kinnistu ja lähiala
detailplaneering

Annab teada

Detailplaneeringuga nähakse ette Järve tee äärde
äri-ja tootmismaa krundid ning nende tagusele alale
elamumaa sihtotstarbega krundid ühepereelamute ja
ridaelamute jaoks.
Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval Rae
Vallavalitsuse ehitusameti - ja maa-ameti hoones aadressil Jüri alevik, Aaviku tee 1.

Ajavahemikul 22.08.2008 – 05.09.2008 toimus
Lagedi aleviku Kooli 18 maaüksuse (Lagedi Põhikool) detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu avalikustamise käigus esitati planeeringu kohta
ettepanekuid kahe isiku poolt. Küsimusi tekitas juurdepääs jõe äärde ja Kooli 18a kinnistule, bussipeatuse
asukoht, krundipiiride ja piirdeaia paiknemine. Ettepanek oli muuta planeeritud parkla asukohta, ette näha
jooksurada, täpsustada spordirajatisi, muuta sadevee
ärajuhtimise lahendust ja näidata tuletõrje veevõtukoht.
Rae Vallavalitsus on seisukohal, et põhjendatud ettepanekud viiakse detailplaneeringusse sisse.

Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta
esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 06. novembriks 2008 või e-posti aadressil info@rae.ee

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav
avalik arutelu toimub 23. oktoobril 2008 kell 16.00
Rae Vallavalitsuses, Jüri alevik, Aruküla tee 9.

Vanad kodumasinad viiakse tasuta ära
Rae Vallavalitsus korraldab novembrikuul
koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga kodumajapidamises tekkinud EES-jäätmete (elektrija elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA
kogumiskampaania, aidates inimesi vanade
külmkappide, televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse
käitluskeskustesse.
EES-jäätmeid võetakse tasuta vastu suuremates Eesti linnades avatud spetsiaalsetes
vastuvõtupunktides. EES-jäätmete transport
vastuvõtupunkti on aga kodaniku ülesanne.
Pidades silmas nende kodanike huve, kellel
ei ole endal transpordivahendit, organiseerib
Rae Vallavalitsus transpordi elektroonikaromude üleandmiseks vastuvõtupunkti.
Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage oktoobrikuu

jooksul Rae Vallavalitsusse (tel. 605 6781
või 605 6750, Birgit.Parmas@rae.ee) ja
andke teada:
• ees- ja perenimi
• täpne aadress, kus EES-jäätmed asuvad
• kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)
• seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk,
TV 1 tk jne.)
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast
kogumisauto Teie juurde saabumise ajast
kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb EES-jäätmetele järele Teie juurde ning viib need spetsiaalsesse käitluskohta.
Tasuta vastu võetavad seadmed peavad

olema olnud kodumajapidamises kasutusel
ning ei tohi sisaldada muid jäätmeid või olla
muul moel saastunud.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel
tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade
peab olema terve (terveks loetakse seadet,
mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi, nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms.). EES-jäätmed ei pea töökorras olema! Samas ei tohi
seadmed olla osadeks lammutatud jms.
Rae vald ja EES-Ringlus MTÜ (www.
eesringlus.ee) koostöös garanteerivad Teie
poolt üleantud EES-jäätmete keskkonnasõbraliku käitlemise ja materjalide taaskasutamise.
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Lagedi kooli
Jüris avas uksed lastehoid Naljatilk
Kui augustikuus kerkis mõne päevaga Jütasu on 5500 krooni ning see sisaldab kolm
Kasemäe tänavale maja number 5 juurde
korda päevas söömist ja kõiki tegevusi. Soovi
2. klass külastas riskaasaegne,
aiaga piiratud laste mänguväljak,
korral saab lastehoius käia ka 2-3 päeva nädakäisid nii mõnedki lapsed väravaust katsulas, et järk-järgult teiste laste ja päevarütmiga
loomaaeda
mas, et kiikedel ja ronimisvõrgul oma osavus
harjuda. Pea kõik lapsed, kes on tulnud laste-

Lagedi kooli 2. klass loomaaias.

Egert: “2. septembril käisime klassikaaslaste ja oma uue õpetajaga loomaaias. Loomaaeda sõitsime bussiga ja
trolliga. Mõned lapsed ei olnud kunagi
trolliga sõitnud.” Tarmo: “Seal me kohtusime härra Turovskiga, kes tutvustas
meile loomaaeda.”
Kerstin: “Nägime lindu, kes hüüdis
meile vastu. Nägime veel paksu metssiga. “
Tarmo: “Külastasime troopikamaja,
kus me nägime kalu, krokodille ja šimpanseid.”
Tommy: “Mulle meeldisid krokodillid, sest ma polnud varem näinud krokodilli.”
Rene: ”Ma sain palju teada kalade
kohta.”
Denis: “Kõige rohkem meeldisid
mulle ahvid. Nad olid väga naljakad.”
Reimo: ”Meeldis ahv, kes hüppas
vastu klaasi.”
Gert: ”Mulle meeldis väga troopikamajas. Põnev oli ka Aleksei Turovski
jutt.”
Rene: “Hülged olid lahedad.”
Reimo: “Üks hüljes magas vee peal.”
Egert: ”Me pidasime piknikut ja ronisime köispüramiidil.”
Tarmo: “Ronimine oli lõbus tegevus.”
Denis: ”Oli palju erinevaid linde. Me
andsime neile süüa. Pärast tegime pilti
ka.”
Egert: ”Koju sõitsime rongiga. Oli
tore päev.”
Laste arvamused pani kirja
õpetaja Tiina Puuste

proovile panna. Augustikuus avas sealsamas
majas uksed lastehoid Naljatilk, mille loomist toetas stardirahadega ka Euroopa Sotsiaalfond.
Meie perefirmana loodud lastehoid on
väike lasteaed – neli suurt tuba on mõeldud
ainult lastele ja õues saab mängida oma mänguväljakul. Lastehoiu päevakava ja kodukord
sarnanevad riiklikele lasteasutustele. Lapsed
saavad päevas kolm korda tervislikult süüa,
igal lapsel on oma voodi ja oma lauake-toolike. Lastehoius on suur mängutuba koos hüppamisnurga, ronimiskuubikute ja mänguasjadega. Puhkamiseks on kaks sahtelvooditega
magamistuba. Söögi- ja tegevustoas on lastel
mõnus üheskoos istuda väikeste laudade ümber: seal saavad söödud nii hommikupudrud,
lõunased supid-praed kui ka maiustatud magustoiduga. Samas toas on tehtud juba täna ridamisi vahvaid värvilisi joonistusi, volditud,
kleebitud, voolitud plastiliinist pihlakamarju
ja proovitud näpuvärve. Lapsed armastavad
ka vannituba, kus on just nende kõrgusele sätitud kraanikauss ja käterätikud.
Igal hommikul tervitavad väikesi tulijaid
kaks hoidjat, kes aitavad lapsi nii riietumisel,
söömisel, õueskäimisel, aga eelkõige selles,
et lapsed oleksid nii hommikul lastehoidu
tulles kui ka õhtul sealt ära minnes rahul ja
õnnelikud. Väikesesse, maksimaalselt 10
kohaga lastehoidu sõidetakse täna mitmest
Harjumaa paigast – tulijaid on Raasiku ja
Jõelähtme valdadest, Kiilist ja Tallinnastki,
kaugeim väike sõber tuleb mängukaaslaste
juurde Paldiski linnast.
Vanemate kinnitusel on määravaks saanud
hea asukoht ja soodne hind. Lastehoiu kuu-

hoidu väljastpoolt Rae valda, saavad oma linnadelt-valdadelt suure osa kuutasust tagasi.
Lastehoiutoetust saab taotleda tänu sellele, et
lastehoiuruumid vastavad kõigile tervisekaitse, toitlustus- ja päästeameti nõuetele ning
meil on Harju maavanema tegevusluba.
Paberitest olulisemaks pean seda, et koostöös laste ja nende vanematega on Jürisse
tekkinud väikelaste ja nende peredega arvestav lastesõbralik koht. 2-3-aastasele lapsele
on kodust äratulek esimene samm suurde
maailma ja lastehoiu loojatena on meie pere
jaoks väga oluline, et lapsed tunneksid ennast
turvaliselt ja õnnelikult. See on ka põhjuseks,
miks ei rendita ruume välja näiteks laste sünnipäevadeks. Täna on hea meel ka teatada, et
enamik lastehoiukohtadest on täidetud, ruumi
jagub veel 2-3 lapsele ning kohti broneeritakse juba järgmise aasta kevadeks ja sügiseks.
Hea meelega ootame huvilisi 25. oktoobril
toimuvale lastehoiu lahtiste uste päevale, kus
kõik tulijad saavad uudistada meie ruume ja
küsida tegevuste kohta ning lapsed saavad
mõnusalt mänguväljakul vabalt lustida.
Igal neljapäeva õhtul kell 18 on lastehoidu
oodatud beebidega või väikelastega pered,
et kuulata loenguid. Oktoobrikuus on kavas
kaks esmaabiloengut ja kuna tegemist on
praktilise õppusega, kuidas anda esmaabi
imikule ja väikelapsele, palume huvilistel
kiirelt registreerida. Täpsem info lastehoiu,
loengute ja lahtiste uste päeva kohta on kodulehel www.naljatilk.ee.
Ootame kõiki huvilisi külla!
Janno Mikk
OÜ Naljatilk tegevjuht
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Imearmsast beebist võib kasvada mõrtsukas!
Meile sündis laps! Õnnelikud vanemad tunnevad endas piiritut rõõmu ja hakkamist, tahet
oma lapsukese kasvatamisel parimat eeskuju
anda. Teade lapse sünnist lendab välgukiirusel
kõigi lähedaste sugulaste, tuttavate ja sõpradeni. Üldine õnnitlemine ja peagi lähedaste katsikul käimised. “Kui ilus laps” imetlevad kõik.
Esimesed sammud ja esimesed tähelepanekud
eluteel.
Kui vanaema reageerib näkkusülitamisele
õndsa naeratusega, siis on selge, et see on lubatud. Esimesed käsud ja keelud talletuvad
raudse järjekindlusega. Mitte asjatult ei pea
sakslased kõige olulisemaks edasises kasvatustöös lastetuba (kinderstube). Tihti jäetakse aga
see, mis lubatud ja mis mitte, paremaid aegu
ootama. Kui me toome aeda uue noore õunapuu, siis toestame ta mitme toe ja traadiga. Ikka
selleks, et see kasvaks sirgeks. Vabalt kasvades
tuleksid kõverikud sisse ja neid hiljem sirgeks
painutama ei ole keegi võimeline; olgu siis
hilja ärganud vanemad, lasteaed või kool. Tavaline enesevabandus on laiskadel või üliliberaalsetel vanematel: “Kasvab suuremaks, saab
targemaks!” Eriti suur eksitus on aga loota, et
kool kõik kõverikud sirgeks saab. Laps kasvab
ja juba kerkivad esile probleemid: kuhu laps
panna, kui tulemas on sõbra sünnipäev või kui
kutsutakse ahvatlevale välisreisile. Tean suurepäraseid perekondi, kus tüdrukutirts või poisirüblik imikueast peale kõikjale kaasa võetakse.
Hilisem elukäik näitab, et neist lastest kasvavad
aktiivsed ja head suhtlejad. Kahtlemata leidub
palju hukkamõistva pilguga tädisid ja onusid,
kes kuidagi ei saa aru, miks vanemad oma lap-

sed igale poole kaasa võtavad. Seda enam, et pisikese suust tuleb üks miks-küsimus teise järel;
kõik on ju uus ja huvitav ning kõike tahaks teada saada. Sageli on aga laste küsimustele vastuseks: “Ära sega! Mine mängi teises toas!“. Kui
peres on veel kombeks tossava sigareti ja pudeli
seltsis aega viita, siis tuleb lapsed õige kaugele
kupatada ja nii laps õpibki elama oma üksildast elu. Iseenda maailmas. Lohutuseks saavad
sõbrad, kes on nõus kuulama ja vastama. Mitte
asjata ei öelda: „Ütle, kes on su sõbrad, ja ma
ütlen, kes oled sa ise“. Üksildane laps võib leida
toredaid ja arukaid sõpru, kes kutsuvad kaasa
sportima, laulma või matkama. Võib leida aga
ka selliseid üksindust põdevaid saatusekaaslasi,
kes pakuvad esimese sigareti, long drink’i või
isegi kanepipläru. Kui ahelsuitsetajast ema kord
leiabki võsukese taskust suitsupaki, siis lõpeb
kõik lühikese tänitamisega. Pada ei saa ju katelt
mustaks sõimata!
Üksildase elus on veel kaks kaasaegset sõpra
– televiisor ja arvuti. Televiisoris on kõik kanalid üle ujutatud tapmisfilmidega. Ime, kuidas
seriaal „Õnne 13“ on seni ilma ühegi mõrtsukatööta hakkama saanud. Isegi multifilmid näitavad varavalgest peale, kuidas hiired tulistavad
kasse, koerad-kassid üksteisele potte ja panne
pähe taovad. Hiljem tõuseb laiakslöödud kass
jälle jalule ja kõik on taas ilus. Miks mitte proovida siis mõni kass põlema panna, küllap hiljem
saab kõik jälle korda.
Üksildaseks jäänu äratab koolis kaaslaste tähelepanu ja kutsub kiusama. Lootusetu on koputada kiusajate südametunnistusele. Kord, kui
veel ka laupäeval koolis käidi, ei lubanud usk-

likud oma last laupäeval kooli. Püüdsin klassile
selgitada usulisi tõekspidamisi ja palusin neil
lõpetada poisi kiusamine. Tulemuseks oli aga
poisi igal vahetunnil nurga taha tirimine, kus ta
käsutati ingleid näitama. Kõik see lõppes raske psüühilise traumaga ning poiss oli sunnitud
õpingud katkestama.
Kiidetud linateos „Klass“ ainult täiustab kiusajate arsenali, vastupidiselt filmitegijate arvamusele, et film mõjub hoiatavalt.
Arvuti! Loe, mida tahad, toksi sisse, mida
tahad, õpi laskma ja relva ostma. Mõrvad Tuusulas, Kauhajokis, enesetapp jahipüssist Olustveres. „Kuhu kadus küll see üliarmas päntajalg,
kes kõigile nii palju rõõmu valmistas? Mis me
oleme valesti teinud või tegemata jätnud?“ küsivad endilt lapsevanemad, õpetajad-kasvatajad.
Kui kunagi pandi suur rõhk sellele, et õpetaja
oleks ka hea kasvataja, siis nüüd piisab sellest,
kui oma teoreemid hästi ette kannad. Kui kunagi oli klassijuhatajal lausa kohustus külastada
oma õpilaste kodusid, et näha, kus viibib õpilane suurema osa oma päevast, siis nüüd kuulutati
lausa ministeeriumi tasandil, et selline tegevus
on privaatsuse rikkumine.
Tagantjärele tarkust tuleb alati palju. Nüüd
pasundab terve maailm, et Ameerika lootus
vabaturumajandusse kui kõike reguleerivasse
imesse on sügavalt ekslik. Kas aga tunnistavad
seda nüüd kohalikud hääletorud? Parem vaadakem ise oma kodudes ja koolides, mida oleme
iseenese tarkusest teinud valesti või hoopis õigemini, kui soovitatakse.
Sven-Allan Sagris,
pool sajandit koolmeister olnud

Välis- ja sisehindamine Jüri Gümnaasiumis
Eelmine õppeaasta oli Jüri kooli juhtkonnale ja õpetajatele täis pingelist tööd, kuid
lõppkokkuvõttes vägagi rõõmustav. Jaanuaris toimus meie kooli riiklik järelevalve,
mille prioriteediks oli õpilaste toetamine, et
vähendada koolist väljalangevust ja nõrka
õpijõudlust. Selle käigus uuris kooliinspektor
dokumente, vestles õpetajatega, töötles meie
poolt esitatud materjale ning lõpuks kirjutas
kokku järelevalve aruande, mis esitati ka Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Meie koolis kaasneb iga kokkuvõtva puuduliku hindega aineõpetaja analüüs ja tugimeetmete kirjeldus, millest lähtuvalt püüame leida lahenduse koostöös klassijuhataja,
sotsiaal- ja eripedagoogi, psühholoogi ja parandusõppe õpetajaga. Kontrolli tulemusena
leiti, et meie dokumentatsioon on põhjalik,
korrektne ning riiklike nõuetega vastavuses,
õpilaste nõustamine heal tasemel ning positiivsed trendid õpijõudluses märgatavad. Parendusettepanekuid ei tehtud ning soovitati
meie tulemuslikku õpilaste toetustegevust
ka teistele koolidele tutvustada, kuna ka sel
õppeaastal on üleriigiline järelevalve pühendatud õpilaste toetamise teemale kui ühele
valusamale probleemile.
Riiklikule järelevalvele järgnes aprillikuus
PISA uuring, milles osales 45 meie kooli

15aastast õpilast. Kuigi valimisse kuulus ka
nn probleemseid õpilasi, kuulsime me läbiviijate poolt vaid kiidusõnu. Olime ka ise väga
rahul, sest väärtuste hulgas, mille poole meie
koolipere püüdleb, on ju ka vastutus, iseseisvus, koostöötahe ja lugupidamine oma kooli
vastu – kõik see tuli selgelt ilmsiks.
Välishindamisele järgnes sisehindamisprotsess. Sisehindamise eesmärk on kirjeldada, analüüsida ja anda hinnang kooli
erinevatele tegevusvaldkondadele üks kord
kolme aasta jooksul. Kuigi Jüri Gümnaasiumil ei olnud veel kohustust esitada ametlikku
sisehindamisaruannet, otsustasime me seda
ikkagi teha, et välja selgitada kooli tugevused
ja parendusvaldkonnad ning saadud analüüsi
kasutada kooli arengukava uuendamisel. Selleks innustas meid ka olukord, kus õpilaste ja
klassikomplektide arv kasvab ning lastevanematel on vankumatu soov panna oma lapsed
just meie kooli. Loomulikult on see tunnustus
Jüri koolile, kuid samas ka vastutus.
Laiapõhjalise eneseanalüüsi põhisõnumiks
oli ja on koolikultuuri kvaliteet, milles sisaldub kõigi huvigruppide koostoime, iga töötaja
panus ja tema edufaktor. Analüüsiva aruande
kirjutamisel lähtusime Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovituslikult etteantud
alajaotustest, mis hõlmavad juhtimist, tööd

personaliga, eelarvet ja ressursse, huvigruppide kaasamist ja rahulolu ning loomulikult
õppe- ja kasvatusprotsessi tulemuslikkust.
Olles esitanud märtsikuus Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele oma sisehindamisaruande, määrati meile nõunik, kes
kohapeal tutvus alusdokumentidega, vestles
hoolekogu liikmete, valla- ja koolitöötajate
ning õpilastega. Tagasisideks esitas nõunik
18-leheküljelise ülevaate, kus on muuhulgas
määratud järgmiseks kohustuslikuks aruande
esitamise tähtajaks aasta 2014.
Üldhinnang koolile on tunnustav:
JÜRI KOOL – HÄSTI JUHITUD, TOREDATE ÕPILASTE NING ÕPETAJATE
KOOSTÖÖS, END JA OMA TEGEVUSI
PIDEVALT ANALÜÜSIV LINNALÄHEDANE VALLAKESKUSE GÜMNAASIUM, MIS VAATAMATA PEALINNA LÄHEDUSELE ON SUUTNUD SÄILITADA
MAAKOOLI EELISED SUURTE LINNAKOOLIDE EES!
Äärmiselt hea on tõdeda, et see palju tsiteeritud, kuid tihti kättesaamatuna tunduv tuleviku kooli tunnuslause „Õnnelike laste, tarkade
õpetajate ja usaldavate lastevanemate kool“
on üsna käeulatuses.
Esta Hio
Jüri Gümnaasiumi õppealajuhataja

oktoober 2008

KULTUUR

RAE SÕNUMID • 11

12. septembril käis Lagedi Põhikooli 9. klass
vaatamas filmi „Mina olin siin”
12. septembril vaatas Lagedi Põhikooli 9.
klass filmi “Mina olin siin”. Järgnevalt võib
lugeda ühe vaataja muljeid filmist ja selle aluseks olnud raamatust.
“Iga inimene peaks vähemalt kord nooruses uskuma, et surm on ukse taga...”
“Iga inimene peaks vähemalt kord nooruses uskuma, et surm on ukse taga, ainult siis
jõuab ta üles lugeda kõik selle, mis on talle
tegelikult kallis,” nii kõlab meelejäävaim ja
linateose olemust väljendav lause René Vilbre filmist “Mina olin siin”.
Film põhineb Sass Henno raamatul “Mina
olin siin”. Nii raamat kui film räägivad 17aastasest Rassist (filmis mängib teda Rasmus
Kaljujärv), kellel on omad unistused, kuid elu
on tal olnud teistmoodi, kui ta unistas, ning
olude sunnil puutub noormees kokku narkomaania ja muude tänapäeva pahedega. Rassil
on tüdruksõber Säde (Marilyn Jurman), kes
teeb olukorra omalt poolt keerulisemaks.
Kui raamatut lugesin, siis kujutasin filmi
peaaegu samamoodi ette, nagu see tegelikult
on. Juhuse läbi sattusin koos sõpradega selle
filmi massistseeni, seal sain teada, mille järgi
filmi tehakse. Selle tulemusena lugesin kohe
raamatu läbi ja tõesti - raamat on super. Sass
Hennole avaldan austust.

Film on ka super. Muidugi on seal palju
vägivalda, seksi (ka vägistamist), kuid ilma
selleta kaoks loo tõelisus.
Filmi nägemist ootasin kaua, sest massi
stseenis osalesime eelmise aasta sügisel ja
siis lubati, et film tuleb välja kevadel 2008,
aga nõnda ei läinud. Suvega olin selle olemasolu peaaegu ära unustanud ja kui sügisel
nägin, et terve linn oli filmi reklaampostreid
täis, olin meeldivalt üllatunud.
Pärast filmi nägemist valdasid mind pigem
negatiivsed kui positiivsed tunded. Muidugi
mitte sellepärast, nagu poleks film mu ootusi
täitnud. Vastupidi, film oli isegi natuke parem, kui ma ette kujutasin. Aga film oli kurb,
samamoodi kurb kui raamat, polnud midagi,
mis hea tunde oleks tekitanud. Film jäi kuidagi poolikuks, samamoodi poolikuks kui
raamat.
Pärast raamatu lugemist sain Sass Henno
blogist vastuse küsimusele, kuidas Rassi elu
edaspidi kujunes. Nimelt film algab sellega,
kuidas Rass on arestimajas ja kirjutab enda
lugu, terve film on see lugu ja film lõpeb sellega, kuidas Rass on arestimajas. Lahtiseks
jäid küsimused, kui kaua Rass kinni istub ja
kas ta unistused pärastpoole täituvad. Inimesed, kes raamatut ei olnud lugenud, ütlesid,

Vana Baskini Teater etendusega

TAASKORD
(DEJA VU)
24. oktoobril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Mare Raidma
Osades: Ita Ever (Eesti Draamateater), Anne Paluver, Helena Vannari
(Tallinna Linnateater), Tõnu Kilgas ja Madis Milling
Autor Lawrence Roman, tõlkinud Jüri Karindi
Kestvus 2 tundi
Piletid müügil Rae Kultuurikeskuses
Pileti hind 135.110.- sooduspilet (õpilane, üliõpilane, pensionär)
kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga

et film sai kuidagi järsku otsa ja oleks tahtnud teada, mis edasi tuleb. Blogist võib välja
lugeda, et Rassil läks hiljem paremini, ta sai
lõpuks oma halvast minevikust lahti.
Film pani elu üle järele mõtlema ja see ongi
režissöör René Vilbre eesmärk: anda noortele
mõtlemisainet selle üle, mis tagajärjed võivad olla seadusevastasel tegevusel. Vilbre
soovitab noortel kinno minnes oma vanemad
ka kaasa võtta, et nemadki näeksid tänapäeva
nooruse probleeme.
Filmi stsenarist Ilmar Raag ütleb raamatu
ja filmi kohta nõnda: “See on lugu poisist,
kes on otsustanud arestikambris kirjutada
kõigest. Mitte ainult sellest, mida ta on teinud, vaid peamiselt segadusest, milles ta on
oma elu elanud. Ainult nii võib kellelgi sellest kasu olla.”
Minagi soovitan kõigil filmi “Mina olin
siin” vaatama minna. Aga peab arvestama, et
see film pole mingi nali, vaid sügavamõtteline ja täis sündmusi, millest väikesed lapsed
aru ei saa. Film õpetab palju, näitab asju, millest tasuks hoiduda.
Kätlin Maal
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane
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Lagedi kooli 8. klassi ekskursioon muuseumilaevadele

Allveelaev Lembit.

Teisipäeval, 9. septembril käisime oma
klassiga ekskursioonil muuseumilaevadel
Lembit, Torm, Kalev ja Suur Tõll. Need asuvad Lennusadamas. Ilm oli väga halb, aga
tuju oli hea.
Esimene laev, mida vaatasime, oli allveelaev Lembit. Lembit avati külastajaile aastal
1985. Siis oli allveelaev Pirital. 1992. a anti
Lembit üle Eesti Meremuuseumile. See on
ainuke säilinud sõjalaev II maailmasõja eelsest Eesti ja kogu Baltimaade laevastikust.
Lembit on ainuke omast seeriast maailmas
alles olev miiniveeskaja allveelaev, mis on
säilinud algupärasena ja ilma suuremate ümberehitusteta. Lembit on vanim allveelaev
maailmas, mis veel siiani on vees ja teiste
abiga ka pukseeritav.

Lembitult suundusime Tormi peale. Torm
on piirivalvelaev, mis saabus Meremuuseumi
hiljuti. Torm oli kõige väiksem laev, millel
käisime.
Järgmine laev, mida uurisime, oli Kalev.
See on miinilaev, mis anti Meremuuseumile
2004. a. Kalev on laev meie mereväe lähiminevikust, ent ühtlasi kuulub ta ka tänapäeva,
sest sama klassi laevu on veel nii meil kui ka
teistes riikides aktiivses kasutuses.
Viimane laev, mida külastasime, oli aurikjäämurdja Suur Tõll. Sel laeval on olnud aegade jooksul mitu nime: Tsaar Mihhail Fjodorovitš, Väinamöinen, Volõnets ja Suur Tõll. See
laev on Meremuuseumi omand alates 2004.
aastast. Suur Tõll on ainuke II maailmasõja
eelsest Eesti iseseisvusajast säilinud aurulaev
Eestis ja kogu Baltikumis. Laev etendas olulist rolli nii Soome kui ka Eesti Vabadussõjas.
Suur Tõll on maailma suurim säilinud aurujäämurdja ning peale kõige veel üsna originaalilähedases korras, olles sellega maailma
mastaabis unikaalne tehnikamälestis.
Kõigi nelja laevaga tutvusime giidi saatel.
Igas laevas oli giidiks erinev mees.
Mina jäin selle ekskursiooniga vägagi rahule.
Reiko Kolatsk,
Lagedi Põhikooli 8. klassi õpilane
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Puhkpilliorkester
võtab juurde uusi
liikmeid
Jüri Gümnaasiumi puhkpilliorkester
tegutseb juba teist aastat. Ootame orkestrisse juurde liikmeid, kes tahaksid
orkestris pilli mängida, käia harjutamas
ja osaleda kõikidel üritustel, kuhu meid
esinema kutsutakse. Näiteks võtab orkester kindlasti osa koolinoorte üldlauluja tantsupeost.
Lisaliikmeteks ootame lisaks koolilastele ka täiskasvanud pillihuvilisi igasse
pillirühma (soovitatavalt oma pilliga,
kuid võib ka ilma).
Orkestri proovid toimuvad igal kolmapäeval ja reedel algusega kell 15.00
Jüri Gümnaasiumis orkestri ruumis.
Huvilistel anda endast teada ja küsida lisainfot e-kirja teel aadressil kuuno.
kasak@jyri.edu.ee, telefonitsi 501 3778
või tulla proovi ajaks kohale.

Tantsutreeningud noortele ja täiskasvanutele!
Poptants - hõlmab endas ragga, street jazzi,
hiphopi elemente.

Trennides õpitavad koreograafiad on hoogsad, seksikad ja tempokad, panevad liikuma terve keha.
Treeningus arendatakse rütmitunnet, koordinatsiooni, kehahoiakut, tõstetakse üldfüüsilist taset,
õpitakse keha kiiremini ja energilisemalt liigutama.
Treeningutes on sama põhimõte nagu aeroobika tundides - iga tund on nagu uus, sest igas tunnis
võetakse kogu tantsukombinatsioon jälle uuesti läbi.

E ja K 19.00 - 21.00 Rae Kultuurikeskuses
Treeningud noortele E ja K kell 19.00 ja
täiskasvanutele alates 3. novembrist E ja K kell 20.00
Õpi tantsima, ole vormis ja tunne sellest rõõmu!
Info: 51 86 313
e-mail: katreke@gmail.com
Treener Katre Paavo
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ragga
Hiphop
Street Jazz
Poptants
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Karupoeg Puhh ja Notsu
Lagedi Põhikooli 1. septembri aktusel
Lagedi kooli 1. septembri aktus oli tavapärasest erinev: koolipere ees esinesid teiste
hulgas karupoeg Puhh
ja Notsu. Neid kehastasid matemaatikaõpetaja
Urve Soolepp ja muusikaõpetaja Silja Tammeleht. Lagedi kooli õpetajad on ikka näidelnud,
laulnud ja lugenud luuletusi jõulukontserdil,
aga 1. septembril, varem mitte. See, et Puhhi ja Notsu kostüümidest
kostsid õpetajate hääled, tekitas tõsist elevust.
Järgnevalt pisut õpilaste muljeid aktusest.
Andreas Aduson, 3. kl: “Meeldisid Notsu ja Puhh ja veel see, kuidas
Eesti hümni lauldi.”
Helena Ojabstein, 3. kl: “Meeldisid Puhh, Notsu ja laulud.”
Karmo Kirikmäe, 3. kl: “Meeldis see, et 9. kl Madis pidas kõnet ja et
meie kooli tuli meesõpetaja.”
Elo Petron, 3. kl: “Aktusest jäid meelde laulud ja see, et kõneldi
meie koolis õppinud ja kaugele jõudnud inimestest.”
Kelly Luik, 4. kl: “Mulle meeldis väga Notsu. Muusikaõpetaja võiks
olla alati Notsu kostüümis.”
Linell Raud, 4. kl: “Mulle meeldis aktus. Nalja sai. Notsu ja Puhhi
etendus oleks võinud pikem olla. Lõpuks oleks võinud tulla veel Tiiger.”
Kariina Grauberg, 4. kl: “Mulle meeldis väga, kuidas Notsu ja Puhh
etendust tegid. Ja veel meeldisid mulle laulud.”
Laura Kristenprun, 6. kl: “Mulje oli väga hea. Õpilased esinesid hästi. Karupoeg Puhh ja Notsu olid ka väga normaalsed, lahedad.”

Koolivaheaeg
27.oktoober – 31. oktoober 2008
27.10 Külastame Tartu Lõunakeskuse 4D
kino, uisutame liuväljal ja paneme oma oskused proovile ronimisseinal. Osalejate arv piiratud (20). Osale ja saad enneolematu kogemuse.
www.lounakeskus.ee
28.10 Filmiõhtu Jüri Noortekeskuses, uued ja
huvitavad filmid nii noorematele kui ka vanematele. www.lagedi-jyrinoorteklubi.ee
29.10 Noortekeskuste (Lagedi ja Jüri) sügisperioodi programmi tutvustus Jüri noortekeskuses, mida põnevat peale KARAOKE veel tehakse,
selgub kohapeal. www.lagedi-jyrinoorteklubi.ee
30.10 Külastame Tallinna Postkontorit . Näeme oma silmaga, kuidas postitööd tehakse
– vaatame pakkide ja kirjade sorteerimisliine,
kirjutame kirja lähedastele ja näeme muud põnevat. Väljasõit kell 11.00 Vaidast. Osalejate
arv piiratud (30) www.post.ee
31.10 Ekskursioon Tallinna Prügilasse www.
landfill.ee
Täpsem informatsioon Rae valla kodulehelt
või telefonil 605 6764 anne-ly.suvi@rae.ee

Laste arvamused panid kirja õpetajad
Katri Sild, Helbe Sinimeri ja Pilvi Leemets

Lagedi Põhikooli 13. laager
Lagedi Põhikooli õpilastele korraldati 27.
– 29. augustil laager. See toimus Haanja lähedal Kurgjärve spordibaasis. Lagedi kooli
laagril on pikk traditsioon: selleaastane oli
juba kolmeteistkümnes.
Kokku oli laagris 37 õpilast, kes jagati nelja võistkonda. Võistkonnad moodustati värvide järgi: sinine, roheline, kollane ja punane
tiim. Iga võistkond pidi kandma vastavat värvi riietust.
Laagris oli õpilastega kaasas neli õpetajat,
kes korraldasid noortele huvitavaid mänge ja
võistlusi. Toimusid teatevõistlus, korvpalli
vabavisked, jalgpalli penaltilöömine, maastikumäng ja viktoriin.
Eriti pingeliseks kujunes viimasel päeval
peetud maastikumäng, kus meeskond pidi
tegutsema üheskoos, näitama suurt kiirust
distantsi läbimisel ja nutikust vanasõnade la-

hendamisel. Mäng kruvis üles tõsised kired.
Esitati proteste ja eksiti rajalt. Kõik kaebused
kuulati ära ja leiti lahendus.
Veel toimusid paroodiaõhtud, kus võistkonnad pidid näitama seda, mida nad kõige
rohkem oskasid. Nendel õhtutel ilmnes laste
suur leidlikkus ja fantaasialend. Avastati säravaid talente.
Laagrist matkati jalgsi Eesti kõrgeimasse tippu - Suurele Munamäele. Paljud olid
Suurel Munamäel esimest korda ja said sealt
võimsa elamuse. Vaade tornist kodumaale
oli niivõrd ilus, et võttis mõnel lausa pisara
silma.
Viimasel õhtul korraldasid võistkondade
kaptenid laagrilistele diskoõhtu.
Kõigile meeldis laagrit ümbritsev ilus loodus - spordibaas asus kahe järve ja väikeste
küngaste vahel - ja see, et oli palju erinevaid

sportimisvõimalusi. Ainult ilmaga ei vedanud.
Kõik jäid toimunuga rahule ja lubasid järgmisel aastal kindlasti laagrisse tulla.
Kärt Kütt,
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane
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Rävala malevkonna ajalugu 1917 – 1925
Rävala malevkond sai alguse 1917. a revolutsiooni alguses. Kui Eestimaad ähvardas
sõjaoht ja Vene lagunenud väeosad asusid
tarvitama vägivalda Eesti rahva vara ja elude kallal. Siis sai selgeks Rävala meestele, et
peab organiseeruma salkadesse. Peab haarama relva, et kaitsta oma talusid, külasid, valdasid Vene röövjõukude vastu, mis olid laiali
paisatud pärast I maailmasõda.
Kaitseliidust sai ainukene relvastatud
jõud Eestimaal. Nõrga miilitsa kõrval pidid
nad valdades teostama korravalvet, valvama
raudteesildu ja riigi varandust.
Kõige tähtsam Kaitseliidu ülesanne oli:
Kaitseliidust sai tulevane sõjaväe reserv, kust
mobilisatsiooni korral tulid juba välja õppinud mehed. Kaitseliit oli ka Eesti Vabadussõja ajal kõige suurem sõjaline organisatsioon.
Vabadussõja lõppedes hakkas lagunema ka
tugev sõjaaegne Kaitseliidu organisatsioon.
Isaamaaliselt meelestatud kodanikud tahtsid
Kaitseliidu organisatsiooni säilitada ja kujundada tema asemele kütirühmad ja spordisalgad. Neile jäid relvad kätte. Kandes niiviisi
kodukaitseideid edasi kuni järgmise tarviduseni.
Kütirühmad tegutsesid kuni Kaitseliidu
ellukutsumiseni. 1924. a lõpuks muutusid
põrandaalused kommunistid ähvardavaks ja
ohtlikuks jõuks. Harjumaa mehed hakkasid
tasapisi organiseeruma. Kahtlastelt kodanikelt korjati relvad ära ja anti kindlamate
meeste kätte. Nii moodustati üksikuid jaoskondi, mille tõttu kommunistide roimarliku
kallaletungi ajal 1. detsembril ei olnud mehed
päris ette valmistamata.
Nii sai 1. detsember Kaitseliidu uueks sünnipäevaks. Ta organiseerus kiiresti ja kavakindlalt. 1. jaanuarist 1925. a eraldati Harju
Kaitseliit Tallinna Kaitseliidust. Harju malev
asus iseseisva arengu teele.

Rävala malevkonna taassünd
1925 – 1940. a

Vabariigi valitsuse poolt oli 2. veebruaril
1925. a kehtima pandud uus Kaitseliidu põhikiri, mis fikseeris täpsed Kaitseliidu allüksuse
nimetused. Suurem üksus, nagu Kaitseliidu
ringkond, nimetati malevaks ja senised jaoskonnad malevkondadeks. Üks malevkondadest oli Linnaümbruse ehk tänane Rävala
malevkond. Tähtsam ala, millele pöörati suuremat tähelepanu, oli meeste väljaõpe. Vabadussõja aegadest olid sõjateaduslikud oskused
meestel ununenud. Oli vaja uut õppekaadrit.
See aga tuli alles luua ja selle töötähe all
möödusidki esimesed malevkonna aastad.
Kaitseliit oli vormiliselt sõjaline, kuid sisuliselt seltskondlik organisatsioon. Ta ei saanud
areneda puhtalt kaitseväelisel printsiibil.
5. aprillil 1925. a kuulusid Saulepa juhitavasse malevkonda 14 iseseisvat malevkonna
üksust: staabikompanii, Harku, Saue, Saku,
Nabala, Rae, Nehatu ja Viimsi kompaniid,
Saku, Pääsküla ja Tänavsilma, Kurna, Mõigu
ja Vaida üksikrühmad ning Prangli mereük-

Nikolai Vojeikin autasustab Rävala maleva pealiku abi Rein Peetrimäge.

sikrühm. Veel oli olemas Kuusalu kompanii
Muugamäe juhtimisel, millesse kuulusid kaheksa eraldi seisvat üksust: Jõelähtme, Anija, Kodasoo, Kiiu, Kolga, Kõnnu ja Raasiku
kompaniid ning Loksa üksik mererühm.
Kaitseliidu Harju maleva taastamine algas
1990. a kevadtalvel. Harjumaal oli ideede
eestvedajaks Kalev Ots, kes asus Kaitseliidu
taasloomist propageerima.

Malevkonna taastamine

Kaitseliidu Harju malev taastati 1990. a
Keilas, kus osales 56 esindajat Keila, Nõmme, Juuru, Rapla, Jõelähtme ja Tallinna üksustest. Seejärel algas laialdane Kaitseliidu
üksuste moodustamine Harjumaal. Praeguse
Rävala malevakonna üksuste taastamise daatumid on järgmised: aprillis 1990. a Jõelähtme üksus, septembris 1991. a Kuusalu üksus,
veebruaris 1992. a Viimsi üksus, 1993. a oli
välja kujunenud pealik Raivo Sammelselg,
Jõelähtmes Arvi Reinson, Viimsis Jüri Kalvet, Anijal Ago Pärnamäe ja Arukülas Rein
Õis. 1996. a taastati malevkond Jõelähtmes,
pealikuks Mihkel Pipar. Viimsis oli pealikuks
üksikkompaniide baasil Redjart Väljaots.

90 aastat Kaitseliidu Rävala
malevat

27. septembril 2008. aastal tähistati Rävala malevkonna loomise 90. aastapäeva Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumis, toimus pidulik
malevkonna rivistus malevkonna pealik vanemveebel Toomas Treimani juhatusel. Auväärsed Rävala malevkonna kaitseliitlased
heiskasid Eesti riigilipu ning seejärel algas
mälestustseremoonia Vabadusristi juures.
Kaitseliitlased, naiskodukaitse, noorkotkad,

kodutütred süütasid mälestustule. Allakirjutanu pidas päevakohase kõne. Pärast sõnavõttu
sai sõna Tapa kaitseväe kaplan Tõnis Kark,
kes õnnistas II maailmasõjas langenuid ja mälestas igavikuteele läinud kaitseliitlasi. Vabadusristile asetasid pärja Rävala malevkonna
liikmed, naiskodukaitsjad ja Harjumaa maavalitsuse esindajad. Pärgi asetati ka kuulsale
Lihula ausambale ja prof Rein Helme mälestussambale. Pärast kaplani kõnet kõlasid
aupaugud langenute auks. Rävala malevkond
istutas Vabaduse parki 90-nimelise tamme
ning seejärel suundus malevkond rivikorras
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi maja ette,
kus toimus paremate kaitseliitlaste autasustamine. Autasustamist toimetas Rävala malevkonna pealik vanemveebel Toomas Treiman
ja Harjumaa Kaitse julgeoleku nõunik Nikolai
Vojeikin. Pärast autasustamist lõikasid Rävala malevast 90. juubeliaastal muuseumi peasaalis väljapandud näituse avamise lindi läbi
endised malevapealikud Kalev Ots, Andres
Sika, Nikolai Vojeikin. Näitusel on väljas ajaloolised dokumendid, pildid, relvad, mundrid
läbi 90. aasta, mida kasutasid kaitseliitlased
erinevatel aegadel. Pärast näitust toimus pidulik söömaaeg. Rävala kaitseliitlaste lõbusat
tuju hoidsid üleval Kuuno Kasak akordionil
ja Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi ansambel Kuldne Õhtupäike. Kaunis meeleolu jätkus hilisõhtuni. Pidupäeva tähtsaim sõnum
külalistele anti edasi: “Astuge Kaitseliitu! Iga
mees peab oma kodu kaitsma!”
Ilusat sügist soovib Harju maakonna
rahvale Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi
rajaja, hoidja, omanik ja juhataja ja Harju
maleva teeneline kaitseliitlane
Johannes Tõrs
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Meie kodukirik asub Jüris
Nii võivad öelda kõik need, kes elavad Jüri
kihelkonnas, seega Rae ja Kiili valla ning ka
pooled Raasiku valla elanikud. Olen olnud
augusti keskpaigast Jüri koguduse õpetaja
asendaja ning hoolitsen koguduse eest vaimulikuna kuni veebruari keskpaigani. Tahan
jagada teiega mõningaid mõtteid, mis on selle
aja jooksul kogudust teenides tekkinud ning
ka plaane erinevate ürituste kohta, mida võiksime järgneva poolaasta jooksul koos teha.
Jüri kogudus on Eesti oludes suur ja tugev
kogudus. Kihelkonnal on väärikas ajalugu
ning seda ka lähiajaloo tähenduses. Jüris
toimus 1986. aasta sügisel I muinsuskaitseklubide kokkutulek, millest sai alguse Eesti
Muinsuskaitse Seltsi loomine. Sisuliselt võib
seda pidada Eesti iseseisvusliikumise alguseks. Meil on tõeliselt põhjust tunda uhkust
oma kiriku ja kodukihelkonna üle.
Lähenedes Jüri kirikule ükskõik millisest
suunast, siis – mis meile paistab? Me näeme
kiriku uut säravat torni ja katust. Fantastiliselt suur töö on ära tehtud kirikuhoone säilitamiseks ja korrastamiseks. See jääb püsima
sajanditeks. Jüri kogudus on väga tänulik
eelkõige Rae vallavalitsusele, kuid ka kõigile
teistele, kes on remondi kordaminekule kaasa
aidanud. Kindlasti seisab palju tööd veel ees
nagu näiteks kiriku välisvalgustuse paigaldamine pimedaks ajaks või kiriku siseremont
koos akende korrastamisega. Miks ei võiks
tulevikus olla Jüri kiriku vitraažid kaunimad
kui ükskõik millises Tallinna kirikus?
Meil on kaunis kirik, mis tuleb täita vaimuliku sisuga. Minu jaoks oli positiivne üllatus,
et igal pühapäeval on kirikus jumalateenistu-

sel olnud üle 40 inimese ja suur osa neist on
noored. See on vahva! Arutasime septembri
alguses koguduse aktiiviga, mida me võiksime teha lähikuudel kihelkonna inimeste paremaks kaasamiseks. Püüan esitada mõned
mõtted selle kohta (need ei ole toodud tähtsuse järjekorras).
• Kutsume üles neid ristitud inimesi, kes
on asunud elama Jüri kihelkonda, võtma end
Jüri koguduse liikmeteks, st tunnistama, et
meie kodukirik on nüüd Jüris.
• Neil, kes elavad Jüri kihelkonnas või on
siit pärit, kuid kes pole veel leeris käinud,
on võimalus saada osa leeriõpetusest. Leeritunnid algavad 5. oktoobril ja kestavad kuni
jõuludeni, kui leerilapsed astuvad altari ette,
et saada Jüri koguduse täieõiguslikeks liikmeteks.
• Leeritunnid hakkavad toimuma pühapäeviti pärast jumalateenistust. Kes võivad saada
osa leeriõpetusest? Vastavalt kirikuseadusele
on oodatud need, kes on saanud vähemalt 15aastaseks. Vanuse ülempiir puudub, s.t leeri
võivad tulla kõik need, kes pole veel leeris
käinud. Samuti ei ole takistuseks see, kui
leeriõppija on veel ristimata. Nende ristimine
toimub vahetult enne leeriõnnistamist.
• Leerikool lõpeb eksamiga, milles kontrollitakse, kui palju teadmisi on tegelikult
omandatud ja mis on meelde jäänud. Samas
ei ole need, kellel on juba aastaid turjal, eksami tegemisel päris võrdses seisus noortega.
Seepärast lepime kokku, et seame vanade ja
noorte vahel vanusepiiriks 50. eluaasta, mis
tähendab, et kõik nooremad peavad leerist
läbisaamiseks tegema eksami ja vanematelt

nõutakse, et nad oleks vaid osalenud jumalateenistustel ja leeritundides.
• Jumalateenistused toimuvad Jüri kirikus
igal pühapäeval algusega kell 12. Need jumalateenistused on alati armulauaga. Armulauast võivad osa võtta kõik , kes on ristitud.
• Kuna ikka on inimesi, kes mingil põhjusel ei saanud pühapäeval armulauale tulla
või soovivad saada armulauda sagedamini
kui kord nädalas (mis on täiesti loomulik),
siis hakkavad alates 1. oktoobrist toimuma
armulauaga jumalateenistused Jüri kirikus ka
kolmapäeviti algusega kell 18.30.
• Lõikustänupühal, 12. oktoobril peame
tänujumalateenistuse ka kiriku remondi valmimise puhul. Me ootame kirikusse nii vallavanemaid kui ka ehitajaid.
• Pühapäeval, 19. oktoobril peame misjonipüha. Pärast jumalateenistust on meil hea
võimalus kohtuda Rael Leedjärvega, kes on
aastaid töötanud misjonärina Keenias.
• Taas alustab tööd pühapäevakool lastele. See hakkab toimuma alates 5. oktoobrist
igal pühapäeval. Lapsed, kes on tulnud koos
vanemate või vanavanematega kirikusse, lähevad pärast algusliturgiat pühapäevakooli
õpetajatega koguduse ruumidesse, et kuulda
sõnumit Jumala Sõna kohta neile arusaadavas vormis.
• Koguduses on piisav hulk inimesi, kes
soovivad osaleda piiblitundides, s.t. saada
kokku teiste koguduseliikmetega ning arutada üheskoos usuelule olulisi küsimusi. Me
alustame Jüris piiblitundidega kolmapäeval,
1.oktoobril pärast jumalateenistust umbes
kell 19. Kuni aasta lõpuni arutame kolmapäeviti usuõpetuse põhialuste üle, nagu näiteks
usutunnistus, Meie Isa palve, Jumala käsud,
kirikuaasta, jumalateenistuse kord, sakramendid jne.
• Jüri koguduse õpetajaga on inimestel
võimalik kokku saada ja rääkida kiriku käärkambris, mis on hetkel koguduse kantseleiks,
kolmapäeviti kella 15 kuni 18.30-ni, mil algab jumalateenistus.
• Palju aastaid on Jüri koguduses olnud
tava koguneda pühapäeviti pärast jumalateenistust kalmistu juures asuvasse peiemajja nn
kirikukohvile. See on olnud heaks võimaluseks suhelda omavahel. Jätkame seda ilusat
tava. Selline kokkusaamine pärast jumalateenistust hakkab toimuma iga kuu esimesel pühapäeval ja neil pühapäevadel, kui on selleks
mõni eriline põhjus.
• Praegu ei ole Jüri koguduses oma koori
ega ka ansamblit. Tegelikult oleks seda väga
vaja. Kui meie kihelkonna enam kui 15 tuhande elaniku hulgas on neid, kes oskavad
laulda ja on valmis seda tegema kodukirikus,
siis andke endast teada. Ma olen kindel, et
ühisest laulmisest kogete erilist rõõmu nii teie
kui ka kogudus.
Illar Hallaste
EELK Jüri koguduse õpetaja asendaja
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Vesiaeroobika festival
„Vesi teeb imet“
16. novembril toimub selgi aastal Jüri
Spordikeskuse ujulas koguperefestival “Vesi
teeb imet”. Selle toreda ürituse korraldab
Eesti Vesiaeroobika Liit koostöös Rae vallaga.
Eelmise aasta sügisel toimunud vesiaeroobikafestival möödus äärmiselt meeleolukalt
ja suure osalejate arvuga. Ka seekord on
osalema oodatud kõik uued huvilised ja juba
aastaid treeningutes käinud fännid, noored
ja vanad, lapsed, naised ja mehed. Väga on
oodatud huvilised, kes veel ei ole vesiaeroobikaga kokku puutunud, kuid arvavad, et
selline treeningstiil võiks neile sobida. Festival ongi just suurepärane võimalus alaga
tutvumiseks.
Mida koguperefestival endast kujutab?
Juba sissepääsu juures ootavad kõiki osalejaid üllatused sponsoritelt. Treeningtunde juhendavad Tallinna parimad treenerid. Sellel
aastal oleme püüdnud leida rohkem tegevust
ka lastele ja meestele, et muuta üritus tõeliseks koguperefestivaliks. Programm kestab
kokku neli tundi ja algab kerge soojendusega. Järgnevad erinevaid vesiaeroobika stiile
tutvustavad tunnid:
• tund nuudlitega - tantsuline ja meeleolukas tund nuudlitega;
• AquaBox - jõuline ja tugev tund, kuhu on
oodatud eelkõige mehed ja vaprad naised;
• Aqua Intervall - tugevam pingutus vaheldub aeroobse tööga;
• süvaveeaeroobika - tund basseini sügavamas osas, abiks süvaveevestid. Jalad põhja
ei puutu;
• ringtreening - töötame erinevates jaamades erinevate vahenditega. Väga vaheldusrikas ja raske, kuid emotsionaalne tund!
Lastele toimub lastebasseinis kaks tundi.
Neist esimene väiksematele, kes ujuvad veel
koos emaga. Laste ujutamise võtteid õpetab
ja tundi juhendab selle ala spetsialist. Teine

• Elektritööd
• Projekteerimine
Tel. 611 6056, 5669 7110
http://www.fenceproject.ee

lastetund on lõbus Lastetrall, kuhu osalema
oodatud kõik väikesed veesõbrad, kes lastebasseinis üksinda hakkama saavad.
Paljudel tekib kindlasti küsimusi kuidas
ma jaksan kõik tunnid vees kaasa teha? Valik
on teie – võimalus on festival otsast lõpuni
läbi teha, kuid samas on ka võimalik osaleda vaid valitud tundides. Soovi korral saate
lõdvestuda mullivannis ja jälgida tegevust
kõrvalt või soojendada end saunades.
Festivali lõppedes loositakse osalejate vahel välja toredad kingitused ja meened meie
sponsoritelt - MERZ, LeCoq, Leibur, Kikas,

Fazer, Balbiino, MiVida Ilusalong.
Loodame, et tervisliku ja sportliku päeva
lõppedes on meie ridadesse lisandunud mitmeid uusi vesiaeroobika huvilisi. Jüri ujulas
toimuvad vesiaeroobika treeningud kahel
päeval nädalas ja valida on võimalik kolme
erineva treeninguaja vahel. Eriti ootame uusi
treenijaid päevasel ajal kell 12.00 nii teisipäeval kui ka neljapäeval.
Kohtumiseni ujulas!
Maiu Herzmann
maiu@eva.ee
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Mõigus toimus õppeaasta
algust tähistav üritus
Augustikuu eelviimasel päeval toimus juba teist aastat järjest
kooliaasta algust tähistav üritus “Tere, kool!”. Kolm asist ja tegusat
meest Velor Viitak, Taivo Talvik ja Aivo Viilol korraldasid selgi aastal lõbusa ja meeldejääva peo kõigile kooliaastat alustavatele lastele.
Lisaks korraldatud põnevatele sportmängudele tuletati lastele meelde
ka liiklusohutust, mis suve jooksul maal puhates võis mõnelgi ununenud olla. Politseinikud tutvustasid kohalviibinud täiskasvanuile ja
huvilistele lastele, kuidas toimib e-politsei. Peole olid kutsutud ka
päästeametnikud, kes olid tulnud kohale kahe tuletõrjeautoga. Päästjad tutvustasid tuletõrjeautodes olevat päästetehnikat ning rääkisid
lastele tuleohutusest ja agaramatel lastel lubati tuletõrjevoolikust vett
lasta.
Laste hulgas oli esimesse klassi astujaid, kellele kingiti selleks
tähtsaks sündmuseks ilusad punased koolikotid. Sportmängudest
osavõtjaid premeeriti maiustustega ja sopsu-mängu võitja sai endale
EM veteranide korvpalli, mille andis üle võistlustel käinud hr Andrus
Toom. AS Balbiino hoolitses selle eest, et kõik kohale tulnud lapsed
saaksid endale õhupallid ning süüa jäätist nii palju kui mahub.
T-Tammer OÜ, Rae Vallavalitsus, OÜ Uponor – Eesti, AS Kalev,
Coca-Cola AS, AS Felix, AS Balbiino, Eesti Politsei, Assaku komando tuletõrjujad, hr Andrus Toom, K/Ü Juhtme 27 ja K/Ü Juhtme 26.

Suur aitäh teile, sest ilma teie abita ei oleks nii vahvat üritust toimunud.
Velor Viitak,
üks korraldajaist
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Mis on kõhutants?
ESMASPÄEV
14.00 1. - 3. KL TÜTARLASTE ILUVÕIMLEMINE
16.00 AITADO (juudo)
16.30 FORTUNA (lestaujumine)
17.15 FORTUNA (lestaujumine)
17.30 AITADO (juudo)
18.30 AITADO (juudo)
19.00 LADY TRIMM
19.00 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
20.00 AEROOBIKA – BODY FATBURN
20.00 TAIPOKS
TEISIPÄEV
12.00 VESIAEROOBIKA
15.00 I. SEI UJUMISKOOL
15.45 I. SEI UJUMISKOOL
16.30 I. SEI UJUMISKOOL
17.30 AITADO (juudo)
17.30 VESIAEROOBIKA
18.45 VESIAEROOBIKA
KOLMAPÄEV
15.00-18.00 LASTE TERVISESTUUDIO
16.30 FORTUNA (lestaujumine)
17.15 FORTUNA (lestaujumine)
17.30 AITADO (juudo)
18.00 LATINO ALGAJATELE
19.00 LATINO EDASIJÕUDNUTELE
19.00 LADY TRIMM
19.00 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
20.00 AEROOBIKA – BODY TUNE
20.00 TAIPOKS
NELJAPÄEV
12.00 VESIAEROOBIKA
15.00 I. SEI UJUMISKOOL
15.45 I. SEI UJUMISKOOL
16.00 AITADO (juudo)
16.30 I. SEI UJUMISKOOL
17.30 AITADO (juudo)
17.30 VESIAEROOBIKA
18.30 AITADO (juudo)
18.45 VESIAEROOBIKA
REEDE
14.00 1. - 3. KL TÜTARLASTE ILUVÕIMLEMINE
15.00-18.00 LASTE TERVISESTUUDIO
16.30 FORTUNA (lestaujumine)
17.15 FORTUNA (lestaujumine)
18.00 TAIPOKS
LAUPÄEV
11.00 1. - 3. KL TÜTARLASTE KORVPALL
PÜHAPÄEV
16.00 HATHA JOOGA
17.00 LATINO ALGAJATELE
18.00 LATINO EDASIJÕUDNUTELE
19.00 NAISTE VÕRKPALL

Kõhutants on pärit islami-araabia kultuuri aladelt.
Enne islamiusu tekkimist
oli kõhutants naiste maailma iseenesest mõistetav osa.
Tuhandeid aastaid anti tantsuoskusi edasi emalt tütardele. Idamaise tantsu algupära
on seotud viljakusrituaalide
ja jumala kummardamisega.
Patriarhaadi tekkega muutus
kõhutants meelelahutuslikuks lavatantsuks.

Mida annab kõhutants kehale?

Kõhutantsu nimetatakse
ka lihaste tantsuks, sest tantsus kasutatakse vaheldumisi
erinevate kehaosade lihaseid, seega arendab kõhutants suurepäraselt kehatunnetust. Tantsides kõhutantsu
hakkavad liigesed paremini
painduma, liikumised puusadele ja kõhule valmistavad
lihaseid ette sünnituseks.
Kõhutants annab ilusa kehahoiaku ja tantsides vabanete
argipäeva pingetest.

Kes võivad tantsida
kõhutantsu?

Kõhutantsutreener
Anna Puhk.

Kõhutantsu võivad tantsida kõik - tütarlastest vanaemadeni.

Alates novembrist saab
kõhutantsu õppida
ka Jüri Spordihoones.
Esimene treeningtund toimub
4. novembril kell 18.30
Edaspidi jäävad trennid toimuma
esmaspäeviti ja neljapäeviti 18.30 - 19.30
Kõhutantsu treeneriks on Anna Puhk, kes on tegelenud kõhutantsuga juba kuus aastat. Ta on täiendanud end Egiptuses, Liibanonis, Araabia Ühendemiraatides, Venemaal, Eestis ja Lätis
mitmete tuntud välisõpetajate (Tatjana Fedjaeva- Nour, Asmahan, Khaled Mahmoud, Mohammed Hosseiny, Aida Nour, Alla
Kaplanovna, Maria Shashkova, Pille Roosi, Tuuja Rinne jpt.)
kursustel. Anna on töötanud tantsijana Araabia Ühendemiraatides, Liibanonis, Egiptuses ja Jaapanis. Vaata linki: www.amanisecret.com. Praegu tantsib Anna Zahira grupis (www.zahira.ee)

Mõnusat kõhu tantsitamist!
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Korvpalliklubi Rae Koss alustas uut hooaega
Korvpall on endiselt eestlaste armastatuim
pallimäng. Vaatamata sellele, et Eesti korvpallikoondis ja esiklubid praegu maailma
kõrgeimasse tippu ei kuulu, armastavad eestlased korvpallimänge vaatamas käia. Eks siin
on oma osa ka Eesti kliimal. Korvpallisaalis
omadele plaksutades on sul alati soe, kuiv ja
mugav olla. Kuid siiski ainult sellest ei piisa,
et rahvast väljaku kõrvale pöialt hoidma saada. Pealtvaataja soovib siiski saada elamust.
Elamus ei pruugi olla alati võit. Vahel tuntakse rõõmu mõnest väga ilusasti sooritatud
elemendist. Teinekord sütitab publikut suur
võitluslikkus. Noorte sportlaste puhul pakub
elamusi see, kui näed nende arengut.
KK Rae Koss on treeninud 1995. - 96. aastal sündinud noormehi kaks aastat. Mõned
poisid on liitunud hiljem, seega on nad trenni
teinud vähem kui kaks aastat. Need poisid on
vanuses 12-13 a. Järk-järgult oleme tõstnud
ka treeningukoormusi. Alustasime 2006. a
sügisel kaks korda nädalas treenides. Juba
2007. aasta alguses lisasime ühe treeningu
nädalas. Nõnda treenisime poisse terve aasta.
Esimese aastaga sai selgeks, et poisid võtavad trennis käimist väga tõsiselt. Samuti on
lapsevanemad olnud toeks erinevate otsuste
vastuvõtmisel.
2008. aasta algusest asusime treenima
neli korda nädalas. Suvel koostati poistele
individuaalne treeningukava. Lisaks sellele
kogunesime nädalaks ajaks spordilaagrisse
Kuremaale, käisime kahel suurel korvpalli-

festivalil Soomes võistlemas. Augusti alguses
toimus 245 võistkonnaga festival Tamperes
ja augusti lõpus toimus 270 võistkonnaga turniir Espoos. Poisid said esimest korda võistelda lätlaste, soomlaste ja rootslastega. Peale
sportliku tegevuse said viis KK Rae Koss
poissi kaasa lüüa Prangli saarel toimunud
matkalaagris ja kolm poissi osalesid Hiiumaal Eesti Koolispordi Liidu suvemängudel
„Meri ja Päike“.
Augusti viimasel nädalal alustasime taas
treeningutega. Nüüd toimuvad need juba
viis korda nädalas. Neli korda nädalas on
saalitrennid ja ühe korra käime värskes õhus
jooksmas.
Sellegipoolest ei ole me nii kannatamatud,
et tulemust juba lähikuudel või selle hooaja
lõpus näha sooviksime. Sportlik areng on
pikk ja aeganõudev protsess. KK Rae Koss
poisid alustasid korvpallitreeningutega 4 - 5
aastat hiljem kui eakaaslased. Kuid meil on
viis aastat aega, kuni poisid hakkavad lõpetama õpinguid keskkoolis. Selle ajaga on võimalik pühendunult tööd tehes jõuda päris hea
tasemeni.
Septembris kutsusime poistele treeningut
andma Kalev/Cramo ameeriklasest mängija
Howard Frieri. See mustanahaline korvpallur
on Eesti meeste meistriliigas pallinud kokku
kolm aastat. Esimesel siin viibitud hooajal
2004/2005 tuli ta kohe Ehitustööriista korvpallimeeskonnaga Eesti meistriks. Howard
Frier valiti liiga poolt aasta parimaks män-

KK Rae Koss poisid koos Howard Frieri (taga keskel) ja treener Henri Ausmaaga.

gijaks. Kulla võitis Frier ka järgmisel aastal
sama klubiga (Ehitustööriist muutis kahe
hooaja vahel nime ja on tänaseni Tallinna BC
Kalev/Cramo). Möödunud aastal tuli Howard
koos Kalevi meeskonnaga Eesti MV hõbedale.
Howard Frier viis läbi terve 1,5-tunnise
treeningu. Ta rääkis samas poistele üle korvpalli põhitõed. Suunas poisse õigeid liigutusi
tegema ja tuletas meelde korvpalluri põhi
asendeid. Kõige huvitavamaks olid aga poiste jaoks erinevad põrgatustehnika harjutused.
Harjutusi sooritati nii ühe kui ka kahe palliga, tennispalli appi võttes jpm.
Lisaks innustas ta poisse harjutama ka treeninguvälisel ajal.
Pärast trenni rääkis Howard Frier poistega
juttu ja vastas nende esitatud küsimustele. Samuti sai kokku lepitud, et see treening ei jää
viimaseks, mida ta läbi viib.
Hooaja jooksul soovime külla kutsuda veel
teisigi tuntud korvpallureid ja korvpallitreenereid.
Treeningutele ootame ka uusi korvpallipoisse. Informatsiooni saab e-maili aadressilt
henri@eksl.sport.ee
Ühiselt kindlustame selle, et ka tulevikus
oleks meil Rae vallas tugev korvpallimeeskond, kellele kaasa elada.
Henri Ausmaa,
KK Rae Koss

20 • RAE SÕNUMID

SPORT

oktoober 2008

On suvi ruttu mööda läin’d,
kuid Spordihoones elu käin’d.
Teisel päeval lõikuskuul,
mil paistis päike, kuid puudus tuul.
Meeskondi kuus – kel sport on kallis,
siin mõõtu võtsid jalgpallis.
Kolmas – Rae Koss, teine – Kalev,
Kiili oli kõigist parem.
Kui nädal hiljem pea iga mees
istus kodus telku ees,
et kaeda, kuis käib Hiinas pidu
ja tervitada Eesti ridu,
said Jüris kokku 7 meest,
et võistelda siin kulla eest.
Ja kuigi puhus tugev tuul,
läks lendu oda kui ka kuul.
Ning kui peitu puges päike,
kulla said nii suur kui väike.
Laste medal oli magus,
väike süda rõõmust tagus.
Indrek Rääli võitis kulla,
lubas teinekordki tulla.
Siis hingetõmbeks poolteist kuud,
et katsetada miskit uut.
Tulid kokku noored, vanad,
kellel lust on jalutada.
Kepikõnd oli nende alaks,
porgand, õun jäid lõpupalaks.
Toitumisest rääkis Anli,
Kristi näitas õiget kõndi.
Oli soe ja paistis päike,
jäid rahule nii suur kui väike.
Siin osavõtjaid täname
ja jõudu, jaksu soovime.
Meid aitate te sedasi,
kui kaasa lööte edasi.
Et teaks plaane teha Te,
uuest üritusest teatame.
Oled naine Sa või mees novembris kokku saame vees.
Kairi Kadastik,
Rae valla Spordikeskuse müügijuht

oktoober 2008

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
3. septembril kustutati Peetri külas järelvalveta lõke.
11. septembril põles Jüris, Ehituse 8 auto.
16. septembril toimus ringteel, Jüri ringil avarii.
18. septembril põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja.
18. septembril kustutati Vana-Aaviku teel järelvalveta lõke.
19. septembril kustutati Lagedil, Jüri tee 5 järelvalveta lõke.
25. septembril põles Nabalas heinaküün.

POLITSEITEATED

15.-16. septembril varastati Rae vallas Karla külas ehitusjärgus
majast kaks korstnakomplekti. Kahju on 46 000 krooni.
17. septembril varastati Rae vallas Reti teel büroohoonest kolm
arvutit. Kahju on 75 000 krooni.
19. septembril üritati Rae vallas Urvaste külas varastada metallesemeid. Vargust pealt näinud mööduja pidas teos kahtlustatavad kinni ning andis üle politseile
Ööl vastu 23. septembrit varastati Jüri alevikus Rae vallas hoonest survepesur ja paadimootor, millega tekitati varalist kahju
30 000 krooni.
24. septembril varastati Rae vallas Tartu maanteel elumajast koduelektroonikat ja tööriistu. Kahju on 7200 krooni.

Riik toetab kuriteoohvriks langenuid
Mitte keegi meist ei oska ette näha sattumist kuriteoohvriks. Seetõttu on oluline teada, mida teha ja kuhu pöörduda, kui ühel ootamatul hetkel vägivallaohvriks langetakse.

Kes on kuriteoohver?
Kuriteoohver on inimene, kes on langenud
vägivallakuriteo ohvriks. Vägivallakuriteona
mõistetakse otseselt isiku elu või tervise vastu toimepandud kriminaalkorras karistatavat
tegu, mille tagajärg on kannatanu surm, raske
tervisekahjustus või vähemalt kuus kuud kestev tervisehäire. Lisaks kuriteoohvrile endale
toetab riik ka ohvri lähedasi (pereliikmeid ja
sugulasi).

Kuriteoohvritele makstavad
riiklikud hüvitised
Hüvitisi makstakse Eesti Vabariigi territooriumil toimepandud vägivallakuriteo ohvritele ja ohvri ülalpeetavatele. Ohvriabi seaduse
alusel hüvitatakse 80% kuriteost põhjustatud
varalisest kahjust, kuid kokku mitte rohkem
kui 150 000 krooni.
Hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks vägivallakuriteoga tekitatud järgmine
varaline kahju:
• töövõimetusest tulenev kahju – vägivallakuriteost põhjustatud ajutise või püsiva töövõimetuse tõttu saamata jäänud osa tulust;
• ohvri ravikulud – ravikuludeks loetakse
ravimise kulud ning ravimite ja keha funktsioone asendavate abivahendite soetamise
kulud; traumajärgsete tüsistuste kergendamise ja tervise seisundile kohase uue eriala
õpetamisega seotud hädavajalikud kulutused;
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eespool nimetatud asjaoludega seotud hädavajalikud sõidukulud; kulutused psühholoogilisele nõustamisele kuni 10 seanssi; kulutused psühhoteraapiale kuni 15 seanssi;
• ohvri surmast tulenev kahju – vägivallakuriteo tagajärjel hukkunud ohvri ülalpeetavatele hüvitatakse järgmine protsent ohvri
eelnevast tulust: ühele ülalpeetavale 75 %;
kahele ülalpeetavale 85 %; kolmele või enamale ülalpeetavale kokku 100%;
• prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud
kahju – kahju hüvitamisel võetakse aluseks
nende parandamis- või soetamismaksumus;
• ohvri matusekulud – tehtud kulutused
hüvitatakse kulud kandnud isikule summas
7000 krooni, millest arvatakse maha saadud
riiklik matusetoetus.

Hüvitise taotlemine
Hüvitist saab taotleda üldjuhul aasta jooksul pärast kuriteo toimumist ja taotlemise eelduseks on kriminaalasja algatamine politsei
poolt. Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda
elukohajärgse pensioniameti poole.
Üksikasjaliku ülevaate ohvriabi õiguslikust regulatsioonist leiate ohvriabi seadusest.
Lisateavet saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee või pöördudes elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse
või helistades infotelefonil 16106. Infotelefon töötab 9.00-17.00.
Kristiina Laanest,
Sotsiaalkindlustusameti pensionide ja
toetuste osakonna peaspetsialist

KUI SA OLED LANGENUD
• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI
SEKSUAALSE VÄGIVALLA
OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJA POOLE.
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13-15 Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri).
NB! Soovijail on vajalik vastuvõtule
ette registreerida telefonil 600 6204 (Harju
Ohvriabikeskus) või saata kirjalik teade emailile: oksana.sviridenko@ensib.ee
Kontakt:
Oksana Sviridenko
Sots. kindlustusameti Harju
ohvriabikeskuse peaspetsialist

OÜ VISARI METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd
Tel/fax: 670 6917
GSM: 501 4504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee
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Lemmikloomad ja vastutus
13. septembril 2008 toimus Lagedi alevikus
intsident, mille käigus sai laps koerte poolt pureda.
Jaama tänaval sõitis koolipoiss Rasmus jalgrattaga, samal ajal väljus Jaama tänava ühe
eramaja hoovist Urve Arik Tiibeti mastifi tõugu
koertega, et minna jalutama, rihma otsas neist
vaid pooled, ülejäänud loomad lahtiselt.
Mis juhtus, seda näitab uurimine, kuid taga-

järg oli kohutav. Laps sai koertelt kõvasti pureda. Rasmuse vanemad on tänulikud hakkajale
möödasõitjale, kes vahele astus ja kohe esmaabi
andis. Laps viidi haiglasse, kus haavad õmmeldi ja seoti, vajalik oli jääda haiglaravile.
Lagedi aleviku elanikud otsisid ühendust alevikuvanemaga, kuna juhtum koertega oli pannud palju inimesi oma arvamust avaldama.
21. septembril 2008 toimunud kokkusaamisel osalesid teiste hulgas Rae
vallavanem R. Uukkivi, külaliikumise juht A. Sepa, Rae valla
konstaablipunktist vanemkomissar R. Mill ja konstaabel K.
Kuuseoja – kokku 27 inimest.
Kokkutulnuil oli tekkinud
mure aleviku turvalisuse pärast,
seekord mitte pättide, vaid lemmiklooma pidamise ja nendega
ümberkäimise pärast.
Politseikomissar konstateeris
nimetatud fakti. Uurimise koha
pealt ei saanud kahjuks midagi
täpsemalt rääkida, kuna uurimine on pooleli.
Inimeste pahameel on õiSelline nägi välja Rasmuse parem jalg pärast
gustatud: turvatunne jalakäijakoera rünnakut.

tel (eriti koolilastel) ja ratturitel Jaama tänaval
puudub. Väideti, et need koerad pole mitte alati
allunud perenaisele ja probleeme on ennemgi
tekitanud.
Ühiselt leiti, et on rikutud Rae valla koerte ja
kasside pidamise eeskirja, kus punkt 4 ütleb, et
koera ja kassi pidamine ei tohi häirida avalikku
korda ning teiste isikute rahu ja turvalisust.
Koosoleku lõppedes tehti ettepanek muuta ja
täiendada koerte ja kasside pidamise eeskirja.
Koera avalikku kohta viies peab ta olema rihma või keti otsas, samuti peab avalikus kohas
viibimisel koertel olema peas suukorv.
Kokkuvõtteks soovitas politsei võimalusel
alati fikseerida igasugused loomapidamiseeskirjadest üleastumised, samuti palus rahval
teavitada kõikidest juhtumitest. Mida rohkem
tõestatud fakte, seda lihtsam on süüdlasi leida ja
tagada elanike turvalisus.
Kokkusaamise lõppedes soovisime Rasmusele head paranemist.
Kõlama jäi lootus, et sarnaseid juhtumeid
enam ei korduks.
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

Kallid vallaelanikud
Te kõik olete juba kindlasti kuulnud sellest
kohutavast õnnetusjuhtumist minu koertega,
kes tegid viga meie endi Lagedi alevi lapsele
Rasmusele. Ma tõesti soovin siiralt ja kogu südamest paluda vabandust Rasmuse, tema vanemate ning kogu valla ees ja ma ei püüagi õigustada ennast, sest tõesti, ma jalutasin kolme koera
ja suures segaduses jooksid veel teisedki aiast
välja. Selle halva kogemuse põhjal järeldan, et
see oli minu ettevaatamatus. Ma püüan edaspidi
seda vältida - inimene on loodud selliseks, et me
kõik õpime tehtud vigadest. Ma palun teilt, armsad vallaelanikud, ainult seda uskumist, et ma
ei teinud seda meelega, ja kui saaks aega tagasi
keerata, teeks ma seda ükskõik mis hinna eest
nii, et seda poleks juhtunud.
Need inimesed, kes mind tunnevad, teavad,
et mul pole kõige paremat oskust lahti seletada
asju ja esimesed päevad olin ma ise nii šokis, et
seda saab kirjeldada ainult tundega, nagu sa loodad ärgata õudusunenäost ja arvad, et seda pole
olnud. Ma pole kunagi arvanud, et meie valla
lapsed oleks kuidagi halvemad, ja olen püüdnud
mõista, et koerte narrimine on selline poisikeste
temp, mis kunagi läheb üle, kui nad suuremaks
saavad. Kõige rohkem ma tunnengi endas seda
süüd, et pole saanud lastele selgitada, et tegelikult on koer inimese parim sõber, sest lapsed
õpivad ikka meilt, täiskasvanutelt. Sellel päeval
juhtuski nii, et Rasmus ei saanud vältida koerte rihmadesse sõitmist; koerad aga võtsid seda
rünnakuna (sest varem on teised lapsed neid
narrinud ja koer ei oska vahet teha, et Rasmus
pole selles osalenud) ja tulemuseks oligi päev,

mis sööbib mulle mällu eluks ajaks.
Meie paljudel vallaelanikel on koerad ja kõik
koerapidajad saavad aru, kui ma ütlen, et oma
koera silmadesse vaadates leiad sa seda, mida sa
ühest pilgust leida loodad: sõprust, kiindumust,
austust ja usaldust. Ehk teisisõnu – selles vaikivas hinges, kuhu inimene piilub, pole kübetki
kahtlust selle suhtes, et see veider kahejalgne
karvutu olend on tema kaitsja ja hoolitseja igas
olukorras. Ning muidugi on koera jaoks enesestmõistetav oma kõikvõimast kaitsjat järgida,
armastada ja hoida. Paraku minu koerad seda nii
võtsid, sest nad ei oska mõelda nagu inimesed.
Kindlasti tekib küsimusi neis inimestes, kellel omal koera pole, et miks mul just neid nii
palju peab olema. See on pikem jutt ja vajaks
rohkem seletamist, aga kui lühidalt öelda, siis
aretada ei saa koera kahe koera baasil ja kogu
maailmas püüavad koerakasvatajad saada järjest rohkem ja rohkem ilusamaid ja paremaid
koeri. Paljud kindlasti ei teagi, et sel aastal toimus Rootsis Stockholmis suur maailmanäitus,
kuhu tulid kokku kõik maailma kõige ilusamad
koerad ja just meie väikene Lagedi sai kogu
maailmas kuulsust seetõttu, et esimese koha sai
just meie aretatud emane koer! Kujutage ette,
kui palju on maailmas koeri ja kui palju võõraid
inimesi oli seal näitusel. Ja just meie Lagedilt
pärit koer suutis ära võita kõik teised koerad
sellistest riikidest, nagu Rootsi, Inglismaa, Venemaa, Tšehhi jne.
Seda rohkem on mul praegu kahju, et see nii
kõik läks, ja ma loodan, et andestaksite mulle
selle õnnetuse Rasmusega. Mina tean nüüdsest

Elery Otoga 2007.a.

peale, et ma pean koeri aiast välja viies veelgi
ettevaatlikum olema.
Kui meie valla lapsevanematel tekib huvi või
soov, siis ma oleksin nõus lastele ka seletama
natuke koerte hingeelu, sest neid teadmisi läheb
vaja ka siis, kui omale looma tulevikus ei võeta.
Koer on inimese parem sõber.
Aga sõprus eeldab vastastikust mõistmist.
Ja kuna selles suhtes on inimene tavaliselt see
fantaasiarikkam ning loomingulisem pool, siis
peab just tema suutma mõista ja mõistetav olla.
Vaid inimesel saab olla oskus nende pruunide
silmade pilk sõnadesse panna. Tänu sellele ma
tahaks just tänada Lagedi koolitüdrukuid, kes on
käinud mu koerte treeningutel abiks ja ma olen
alati valmis kõiki lapsi õpetama koerte teemadel
ja selleks ei pea sugugi olema ka tõukoera.
Urve Arik
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Otsime

lapsehoidjat
3-aastasele poisile ja
1-aastasele tüdrukule.

Ootame toredat hoidjat, kes
elaks Jüril ja saaks tulla
vastavalt meie vajadusele.
Tel. 515 3121

Võtan hoida
1,5-aastase
lapse.
Kojutoomisega.
Mõigus 5386 5691

REKLAAM

Uuringufirma Faktum & Ariko
pakub tööd

küsitlejatele

turu- ja arvamusuuringute
läbiviimiseks Harjumaal.
CV ja avaldus palume saata aadressile
Maakri 19/21, Tallinn 10145 või
E-postile: kysitlus@faktum-ariko.ee
Täpsem info telefonil 668 4536.

1,8-aastane rõõmsameelne
poiss vajab

hoidjat
4 päeva nädalas (lapse kodus Vaidas, kuna puudub transport).
Olen avatud erinevatele variantidele ja pakkumistele. Hoidja
peab olema heatahtlik, tahtma
lapsega tegeleda ja olema rahulik. Tasu kokkuleppel.
Tel. 5346 7197, merli26@hot.ee
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TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

A

VÕL

ABI

Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)

PILDISTA JA VÕIDA AUHINDU!
Aastaid on Rae vallas toimunud fotokonkurss nüüdseks meie hulgast lahkunud H.-V. Sepperi eestvedamisel.
Huvi konkursi vastu on olnud suur ning
osavõtjaid palju. Parematest töödest on
koostatud igal aastal vallarahvale näitus.
Rae Vallavalitsus on otsustanud seda
ilusat traditsiooni jätkata ning kuulutab
välja

fotokonkursi
VALLA FOTO 2008

A

VÕL

ABI

Konkursist osavõtja peab olema Rae valla kodanik.
Fotode soovitav formaat on 15 X 20 (või
Mustamäe tee 5-306
suurem).
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Fotosid hinnatakse kolmes
Tel 688kategoorias:
8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
loodus, inimene ja vabateema.
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine
Fotod teema
saatakohta
või tuua
hiljemalt
2008. a
(antud
rohkem
infot kodulehelt
detsembri
lõpuks Rae Vallavalitsusse.
www.volaabi.ee)
Foto juurde lisada kategooria, milles soovitakse osaleda, ning kindlasti autori kontaktandmed.
Parematest töödest koostatakse näitus
ning autoreid ootavad auhinnad.
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Seoses ettevõtte laienemisega otsime
tootmistöölisi järgmistele töökohtadele:

CNC, SAAG, PRINTER,
FREES, PRESSID, PAKKIMINE,
TOODETE KOOSTAMINE

Põrguvälja tee

Kale
vi te
e

Taevavärava tee

Põrguvälja tee

Tartu mnt.

ONNINEN

KALEV

PIPELIFE

Peterburi mnt.

Jüri

oktoober 2008

ALPTER
GRUPP

TEHNOÜLEVAATUS
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MULD

Eritellimus mööbel
Köögid, garderoobid, esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel

Müüa
sõelutud
mulda,
Küsi infot:
56 610
792 täi56 290 229;
633 3215
tepinnast,
liivaTel:
ja killustikku.
Faks: 633 3275
Transpordivõimalus.
info@uukren.ee
Tel: 509 6546
www.uukren.ee

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja eramutele
elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

REKLAAM

oktoober 2008

LAS TOOVAD TAKSOGA KOHALE...
Kui teil katlas ahjuküte otsa saab,
helistage Alexela kütusetaksole

KÜTUSETAKSO

Tellimine: tel. 650 8508

www.alexela.ee

OÜ KOKPIT AUTOTEENINDUS

oktoober 2008

VARIA
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Oktoobrikuu
sünnipäevalapsed
HELENE VÕSU			
SELMA REINSAAR		
ENDEL LEPIK			
ALMINE MÖÖL			
HELMI PILT			
AGATHE-LUDMILLA POOL
ASTA OORN			
ELVI NAGEL			
MALLE USTAV			
ENNA TIKKER			
KARL NEIDRE			
VIRVE KOHV			
LINDA BLUMFELDT		
ERHARD TOOTS			
LEA VESKE			
AMBROSI PIHL			
ELVIINA SAKS			
HELVE-HERMELIINE
KULDKEPP			
KAIE HIMMELREICH		
HELMI ELKEN			
EINARD OTS			
ÜLO KARJUS			
ANNE VESKI			
HELGI KÄMARA		
LIIDIA JEGOROVA		
ELVI TALVAR			
ELVIRA LUUR			
ANTS KEBA			
ARVI PUGI			
ELSA PIIGERT			
VIRVE SUITSO			
ASTA KOITJÄRV			
VIKTOR GRJADOV		
RIHO REINAP			

Kammerkoor Raasiku Rõõmulised
avaldab kaastunnet Merike Mikule
kalli isa

Jaan Ojassoni
surma puhul.
Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

97
88
87
86
85
84
84
84
83
82
82
81
81
81
80
80
75

KUULUTUSED
Annan üürile 1-toalise korteri Lagedil Betooni 17. Hind 1500 kr. rreklaam@hot.ee

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

Müüa garaažiboks Jüris, Rebase tänaval.
Info Tel. 5112335
Müüa 4-toaline renoveeritud korter Jüris
Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud, köögis täispuit mööbel koos tehnikaga. Duširuum-WC eraldi, lisaks veel saun. Korteri
juurde kuulub ka keldriboks. Maja ees
suur autoparkla. Majas tegus korteriühistu.
Katus remonditud, fassaad osaliselt soojustatud ja renoveeritud, püstikud vahetatud.
Trepikodadel uued lukustatavad turvauksed, fonolukk.
Info tel. 511 2335.
Raamatupidamisteenus meilt, OÜ Abakus Raamatupidamine.
Uuri lisaks: www.abakusrmp.ee,
info@abakusrmp.ee, tel. 508 3321.

Rae Vallavalitsuses
septembrikuus
registreeritud surmad:

ENE MELTSAS
JAANUS RANDOJA
ARNE HIIEVÄLI

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Teostame paigaldus-, sanitaartehnilisi,
elektri-, ventilatsiooni- ja muid pisiremonttöid.
www.pisitood.ee, tel. 501 7059.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon 50 290 75
Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid. Hinnad kokkuleppel. 5663 3062 crabbar@gmail.com

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.
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KUULUTUSED
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ERAMU JÜRI ALEVIKUS VÕSA tn 5

Müüa 1780 m² suurusel kinnistul asuv 2-korruseline 176 m² üldpinnaga elamu. Esimesel korrusel avatud köögi ja kaminaga elutuba, teisel korrusel 4 tuba
ja garderoob. Soklikorrusel avar mullivanniga saun
ja majandusruumid. Kinnistu haljastatud ja hekkidega piiratud. Maja ees parkimisala.
Tule vaata või küsi lisainfot telefonil 502 6312.

- arvutite ja lisade müük
- arvutite hooldus ja kojukutsed
- bürootehnika müük ja hooldus
- tindid, lindid, toonerid
- toonerikassettide täitmine
- kontoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6012120 / 5255363

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R 9-19
Tel: 62 16 112 , E-post: pood@jbt.ee

