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Teeme Ära talgud Rae vallas
Talgupäev Jüri kirikaia korrastamiseks tuleb lugeda igati kordaläinuks. Ka vaatamata
sellele, et hommikul tibutanud vihm ei lubanud värvida vanu sepisriste ja -aedu, jätkus
kohale tulnud 60 inimesele tööd sepiste mehaanilise puhastamisega, lehtede riisumisega
ja kirikaiataguste tohutute prügivallide sorteerimisega. Päev õnnestus tänu tublile abile: Lexkavaator OÜ pakkus abiks kopa, perekond Jaave valmistas kõigile maitsva supi,
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts puhastas survepesuga hauatähiseid ning võttis taastamiseks
kaasa mitmed sepisristid. Vaheko varustas
tööriistade ja prügikonteineriga. Kõige suurema panuse andis aga iga talguline oma töö ja
rõõmsa tujuga.
Tanel Ots
Jüri koguduse õpetaja

Ussivälja ohvriallikal käis vilgas koristamine

Ühise söömise ajal rääkis Tanel Ots pikemalt kirikuaia ajaloost. Pildi autor: Juuli Laanemets
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Pharmadule talgud
P

harmadule OÜ tegutseb Rae vallas
juba 5 aastat ja siis otsustasime sel
aastal ka Teeme Ära talgutel midagi Rae
valla heaks korda saata.
Talgute tegevuseks valisime objektiks
Lehmja tammiku koristamise. Hiljem selgus, et Jüri gümnaasium koristab igal aastal jüripäeva paiku Lehmja tTammikust ise
prügi, seega jäid meile ainult oksad. Okste
koristuseks oli meil esialgu plaanitud 15 inimest. Pharmadule OÜ poolt suutsime kaasata 6 meest ja 2 tublit naist, aga talgupäeval
liitus meiega Rae vallast veel perekond Kalinin – ema ja kolm last.
Tööd sujusid probleemideta ja kõik planeeritud oksad sai kokku korjatud. Kuna oksahunnik läks juba väga suureks, siis otsustasime selle ära põletada. Lõkke tegemine
kooskõlastati RMK poolt Aruküla päästekamandoga. Talgulistele jagasime omalt poolt
tasuta hernesuppi, kringlit ning kohvi.
Koristamises kaasalöönud Rae valla
elanikud olid väga tänulikud, et neid oma
meeskonda võtsime. Rõõm oli mõlemapoolne. Kõikidele, kes koristamises osalesid,
väljastasime tänukirjad ja samuti said kõik

mai 2010

Patika küla talgud
lõppesid simmani
ja tantsuga

S

Lapsed aitasid rõõmuga oksi vedada.
Pildi autor Annika Kalinina.

osalejad tasuta pääsme RMK Elistvere loomaparki.
Oli tore laupäev!
Ingvar Põld

Lions-klubi osales talgutel
heategevuskontserdiga

elleaastased Patika küla talgud said
alguse juba rohkem kui nädal aega
enne 1. maid, kui alustati umbes 10 aastat
aktiivse kasutuseta seisnud Patika kultuurimaja saali korrastamisega. Olime oma
küla talgupäeva korraldustoimkonnaga
otsustanud, et meie talgulised peavad
lisaks tööle saama ka korralikult süüa,
saunatada ja õhtul ka pidutseda. Heade
inimeste abiga see kõik ka teoks sai.
Rohkem kui 50 talgulist koristasid ära külateede ääred, paigaldasid bussipeatuses oleva postkasti küla keskusesse, kus see on paremini jälgitav. Talgupäeval alustasime Evardi
talu koristamisega, et sinna tulevikus rajada
käsitöö- ja talurahvamuuseum. Jaanituleplatsil korrastasime kaks aastat tagasi rajatud eurolava ja saunaklubi meestega kütsime kõigi
talguliste jaoks higistamistelgi soojaks. Kultuurimaja saalis pakutava talgusupi valik oli
seekord eriti rikkalik. Sai maitsta erinevate
perenaiste valmistatud hernesuppi, kapsasuppi ja seljankat. Õhtu lõppes kultuurimaja
liivapõrandal peetud simmaniga, mille muusikalise poole eest hoolitsesid spetsiaalselt
selleks õhtuks kokku kutsutud professionaalsed muusikud Viljo Tamm Kanadast, Viktor
Vassiljev Tõdvalt, Toomas Leis Jürist, Meelis
Sütt Tallinnast ja Jaan Elgula Patikalt. Sügav
kummardus teie kõigi ees, kes te meid oma
priitahtliku teoga rõõmustasite.
Simmani kutsel oli soovituseks kanda kolhoosniku ja kolhoositari riietust ja leidus ka
mõningaid julgeid, kes kutset järgisid. Stiilsema paari auhinnaks olnud küla sümboolikaga
mütsid andsid üheskoos stiilsemalt riietatud
paarile Kristel ja Jaanus Kikasele üle kolhoosiesimehe rollis olnud Janek Kunman ja külavanem Margus Vain.
Tänan kõiki külaelanikke ja ka nende mujalt pärit sõpru, kes üheskoos tegid mai talgupäevast ilusa ja meeldejääva sündmuse meie
kõigi jaoks ja loodetavasti annab see põhjust
ka tulevikus taas kokku tulla nii tööd tegema
kui ka pidutsema.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis tähistame Patikal üleilmset keskkonnapäeva 5. juunil taas talgupäevaga jaanituleplatsil, et suviseks pööripäevaks see korda seada.
Margus Vain
Patika külavanem
Teeme Ära 2010 talgupäeva
koordinaator Ida-Harjumaal

LC HARJU I töökoosolekul võeti vastu otsus aidata kaasa Rae valla talgupäeva
korraldamisel. Klubi president muusikapedagoog Kuuno Kasak kaasas Lagedi ja Jüri
koolide õpilasi, meesansambli Kuldne Õhtupäike ja klubiliikmena lõi kaasa ka Erich
Krieger. Talgupäeva lõppu tähistati heategevuskontserdiga Jüri kirikus. Laulsid lapsed
ja mehed. Kontserti hoidsid ohjes Lisotte
Minejev ja Erich Krieger. Reipa poistelauluga alustasid Marten Meidla, Martin Meidla
ja Raul Kröönström. Poiste lauluettekandeid
täiendasid Tarmo Kasak ja Brey Velberk.

Neist viimane võib korrata juba Jüri poisi
Ott Leplandi tähelendu. Laulumees Tarmo
Kasak viis kuulajad Nils Holgerssoni rännuteedele. Õpetaja Kaidi Laidvee saatis süntesaatoril Tarmo Kasaku esituses Fr. Schuberti
südamlikku heliteost. Kuuljatele tuli tõelise
üllatusena Peeter Böckleri ksülofonipala,
mille esitas meisterlikult Marian-Liis Kopp.
Veel Lisotte Minejevi ja Roman Kasaku ühisesinemine ja Kuldne Õhtupäike (Sven-Allan Sagris, Ernst Oherdi, Valter Sääsk, Paul
Kroon, Johannes Tõrs, Peeter Hütt, Lembit Sall) lasid oma hoogsad laulud kõlada.

Saatjaks muidugi juhendaja Kuuno Kasak.
Külalislahke peremees Tanel Ots lubas esinejatel tänutäheks kiriku torni ronida ja päevatööga märgatavalt puhtamaks muutunud
Jüri alevikku imetleda.
Sven-Allan Sagris
LC Harju I klubi liige.
Uuesalu, Patika, Peetri ja Pildiküla
talgutegemistest anname teada
juunikuu lehes.
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RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 14
Jüri, 06. aprill 2010
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu
ja sealt väljaarvamise kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja “Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
Käesolev kord reguleerib Rae vallale (edaspidi Vald) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi Lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja lasteasutusest
väljaarvamist.
Arvestust laste lasteaiakoha taotlemise ja
järjekorra arvestuse kohta peetakse kultuuri- ja
haridusametis (edaspidi Haridusamet), vastuvõtmise ja lasteasutusest väljaarvamise kohta
peetakse arvestust Lasteasutuses.
Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab
juhataja vanemale lasteasutuse vastuvõtu ja
sealt väljaarvamise korda, vanema poolt kaetava osamakse suurust, lasteasutuse kodukorda.
Lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) toob lapse lasteasutusse ja viib
koju, arvestades lasteasutuse päevakava. Kui
lapse toob ja viib keegi teine, esitab vanem
sellekohase avalduse lasteasutusele.
Lapse puudumisel haiguse tõttu on nõutav
arstitõend.
Juhul, kui vanem ei ole hiljemalt eelneval
päeval lasteasutust teavitanud lapse puudumisest, siis ei kuulu puudutud päeva eest toiduraha mahaarvestamisele.
Vanem on kohustatud osa võtma lastevanemate koosolekutest ja kinni pidama laste tervisekaitse nõuetest.
Suvel on soovitav võimaldada lapsele puhkust vähemalt üks kuu.
§ 2. Lasteaeda vastuvõtu taotlemine
Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase avalduse (Lisa 1) alusel,
mis esitatakse Haridusametile.
Lasteaia järjekord on avalikustatud Valla
koduleheküljel, kus vanusegrupiti (30. september – järgmise aasta 1. oktoober) on ära
toodud lapse nimi ja avalduse esitamise aeg.
Järjekorda muudetakse kaks korda aastas –
1. aprilli ja 1. jaanuari – seisuga ning vastavalt
vajadusele jooksvalt seoses kohtade eraldamise ja rühmade komplekteerimisega.
Järjekorra avalduses on vanemal õigus märkida lasteaia eelistus, mida võimalusel arvestatakse.
Järjekorraavaldus jäetakse rahuldamata kui
vanema või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Rae vald.
§ 3. Lasteaiajärjekorrast väljaarvamine
Juhul, kui lapse ja vähemalt ühe vanema
elukoht jooksva aasta 1. aprilli ja 1. jaanuari
seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Rae
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vald, arvatakse laps lasteaiajärjekorrast välja.
Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteaiakohast, arvatakse vanema avalduse alusel järjekorrast välja.
Vanem, kes on loobunud kohast või kelle
laps on välja arvatud järjekorrast, kuid soovib
uuesti lapsele lasteaiakohta, peab esitama uue
avalduse, st vana järjekorra avaldust ei ennistata. Uuesti esitatud avaldus läheb järjekorra
lõppu.
§ 4. Lasteasutusse vastuvõtmine
Lasteasutusse võetakse laps tingimusel, kui
lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald.
Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks teeninduspiirkonnad ja üldjärjekord.
Rae valla Lasteasutuste teeninduspiirkonnad kehtestab Rae Vallavolikogu (edaspidi
Volikogu).
Pärast Lasteasutusele määratud teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu
võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutustesse lapsi väljastpoolt Volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondi.
Lasteasutuse rühmade komplekteerimine
algab 1. aprillil, millal Vallavalitsus kontrollib
jooksva aasta 1. aprilli seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe vanema
registreeringut rahvastikuregistris Rae valla
aadressil ning seejärel koostatakse esialgsed
rühmade nimekirjad.
Lasteaiakoha saamisest teavitab lasteasutuse juhataja vanemat hiljemalt 15. aprilliks
kirjalikult (kirja või e-posti teel).
Lasteasutuse teate alusel on vanem omakorda kohustatud kirjalikult teavitama lasteasutust
lasteaiakoha vastuvõtmisest hiljemalt teatises
märgitud tähtajaks.
Rühmade komplekteerimine lõppeb 30.
juuniks ja rühmade nimekirjad kinnitatakse
lasteasutuse juhataja käskkirjaga hiljemalt 05.
septembriks.
Lasteasutuse juht sõlmib vanemaga hiljemalt 01. oktoobriks lasteaiakoha kasutamise
lepingu (edaspidi Leping).
Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust,
peab kirjalikult teavitama lasteaia juhatajat hiljemalt sama aasta 1. aprilliks.
Laps, kelle vanem lükkab lapse lasteaeda
tuleku edasi või ei teavita lasteasutuse juhatajat lasteaiakoha vastuvõtmisest, jäetakse järjekorda ning võimalusel eraldatakse lasteaiakoht
järgmisel õppeaastal.
Õppeaasta sees võetakse vabade kohtade
tekkimisel uusi lapsi lasteaeda vastavalt antud
vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.
Erandolukorras võetakse lapsi lasteasutusse
Vallavalitsuse otsuse alusel.
§ 5 Lasteaiast väljaarvamine
Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
vanema avalduse alusel,
lapse kooliminekul, kusjuures lasteasutuse
ja vanema vaheline leping lasteaiakoha kasutamise kohta lõppeb hiljemalt sama aasta 30.
juunil,
lasteasutuse juhi ühepoolse otsuse alusel,
kui:
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vanem rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud lasteasutuse juhiga;
vanem ei ole tasunud kaks (2) kuud järjest
lasteaiatasu (lasteasutuse juht on eelnevalt vanemat kirjalikult teavitanud võlast);
laps on lasteaiast puudunud kaks (2) kuud
järjest ja lasteaeda ei ole puudumise põhjusest
kirjalikult informeeritud;
kui vanem või laps on välja registreeritud
Rae valla elanikeregistrist.
Lapse lasteaiast väljaarvamisel Lasteasutuse
juhi ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps
lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval,
millest lasteasutuse juht teavitab vanemat kirjalikult vähemalt viisteist (15) kalendripäeva
ette.
§ 5. Rakendussätted
Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 24.
juuli 2007. a määrus nr 31 „Munitsipaallasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Rae vallas“.
Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, ajalehes Rae Sõnumid, valla veebilehel ning elektroonilises Riigi Teatajas.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär
Avalduse vorm on valla koduleheküljel
www.rae.ee

MÄÄRUS nr 19
Jüri, 20. aprill 2010

Rae valla eelarvest toetuste maksmise
piirmäärad 2010. aastal
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande
seaduse § 23 punktist 1, Rae Vallavolikogu
13. aprilli 2010 määrusega nr 21 kinnitatud
Rae vallaeelarvest toetuste maksmise korras
ning Rae valla 2010. aasta eelarvest Rae Vallavalitsus määrab:
1. Kinnitada 2010. aastal valla eelarvest
makstavate toetuste piirmäärad alljärgnevalt:
1.1. sünnitoetus – 5000 krooni;
1.2. suurperede emadepäeva toetus – 1000
krooni;
1.3. suurperede jõulutoetus – 1000 krooni;
1.4. eestkosteperede jõulutoetus – 1000
krooni;
1.5. puudega lapse jõulutoetus – 1000
krooni;
1.6. I klassi õpilase ranitsatoetus – 1000
krooni;
1.7. vähekindlustatud perede lastele koolitoetus – 500 krooni;
1.8. toetus ravimite ja prillide ostmiseks
300 krooni (üks kord aastas) ja invavahendite
ning ostetud rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks tasumiseks kuni 50% esitatud arvest;
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1.9. toetus vanemliku hoolitsuseta
jäänud laste ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse
poolt esitatud arve alusel;
1.10. asenduskodust elluastumise toetus – 5000 krooni;
1.11. eaka tähtpäevatoetus (alates
85.eluaastast) – 300 krooni;
1.12. matusetoetus – 1000 krooni;
1.13. toetus eakatele (alates 85. eluaastast) ja vähekindlustatud peredele
küttepuude eest osaliseks tasumiseks
– 300 krooni;
1.14. toetus puuetega inimeste ja vanurite ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses – kuni 1000 krooni;
1.15. toidutoetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule – 300 krooni;
1.16. Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 300 krooni.
2. Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu korral maksta
täiendavat toetust punktides 1.7. ja 1.9.
nimetatud juhtudel.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 07.aprilli 2009 määrus nr 15
„Rae valla eelarvest toetuste maksmise
piirmäärad“.
4. Avalikustada käesolev määrus Rae
Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes Rae Sõnumid ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
5. Määrus jõustub 24.04.2010 ning
rakendatakse tagasiulatuvalt alates
19.04.2010.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär

VALLAVALITSUS
MÄÄRUS nr 16  
Jüri, 13. aprill 2010

Soojusenergia piirhinna ja piirhinna arvutamise valemi kooskõlastamine
Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4,
§ 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 09. mai 2006
määrusest nr 23 „Peetri külas asuva Kuldala
elurajooni kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine
ja soojusettevõtja arenduskohustus“ § 4, Rae
Vallavolikogu 11. novembri 2008 määrusest
nr 100 „Rae valla kaugküttevõrguga liitumise
ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna
kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ning võttes aluseks osaühingu Kuldala
Soojus poolt 16. märtsil 2010 esitatud avaldu-
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se nr 6-10/1241, piirhinna- ja tarbimisarvutused ning prognoositud kuludest 2010. aastal ja
30. märtsil 2010 kirjaga nr 7 esitatud lisamaterjalidest Rae Vallavalitsus määrab:
1. Kooskõlastada alates 01. juunist 2010 osaühingule Kuldala Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Peetri küla Kuldala elurajooni
kaugkütte võrgupiirkonnas 1050 krooni/MWh
(ei sisalda käibemaksu).
2. Kooskõlastada lisas 1 toodud soojusenergia piirhinna arvutamise valem kolmeks aastaks, arvates käesoleva määruse jõustumisest.
3. Tunnistada alates 01. juunist 2010 kehtetuks Rae Vallavalitsuse 06. jaanuari 2009 määruse nr 1 punkt 1.
4. Avalikustada käesolev määrus ajalehes
Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Veigo Gutmann, vallavanem
Martin Minn, vallasekretär

Lisa 1 Rae vallavalitsuse 13. aprilli 2010 määrusele nr 16

Soojusenergia piirhinna arvutamise valem
Kulud Kmaagaas x Hindmaagaas
Hindsoojus = -------- + -------------------------------- = ..........kr/MWh
Qsoojus
Qsoojus
Kus: Hindsoojus – valemi põhjal arvutatud
soojusenergia piirhind (kr/MWh), millele lisandub käibemaks.
Kulud – soojusenergia tootmiseks tehtavad
kulutused (püsikulud, kapitalikulu, kasum jt.),
välja arvatud maagaas.
Kmaagaas – piirhinna kehtivus perioodi jook-

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr 20
Jüri, 13. aprill 2010

Rae valla eelarvest koduse mudilase
toetuse maksmise kord

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 ja § 22 lg
1 punkti 5 ning „Sotsiaalhoolekande seaduse“
§ 23 lõike 1 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Koduse mudilase toetus (edaspidi toetus) on toetus lapsevanemale, eestkostjale või
lepingulisele hooldajale (edaspidi lapsevanem)
kelle eelkooliealine laps ei käi munitsipaal- või
eralasteaias (edaspidi lasteaed), kuid on Rae
valla lasteaiakoha järjekorras.
(2) toetust makstakse Rae valla eelarves
selleks ettenähtud vahendite arvelt vastavalt
käesolevas korras sätestatud tingimustele ja
määrale.

(3) Toetuse taotlusi menetleb ja makstud
toetuste üle peab arvestust Rae Vallavalitsuse
kultuuri- ja haridusamet.
§ 2. Toetuse suurus
Toetuse määr on 2000.- krooni ühe lapse
kohta ühes kalendrikuus.
§ 3. Toetuse maksmise alused
(1) Toetust on õigus taotleda lapsevanemal
pärast vanemahüvitise seaduse alusel saadava
vanemahüvitise maksmise lõppemist ja tingimusel, et laps ei ole kantud ühegi lasteaia
nimekirja ning laps on Rae valla lasteaiakoha
järjekorras.
(2) Toetus määratakse lapsevanemale tingimusel, kui lapsevanema ja lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald vähemalt
üks aasta vahetult enne toetuse avalduse esitamise kuupäeva.
§ 4. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Rae
Vallavalitsusele avalduse ja noorema kui kahe
aastase lapse puhul Sotsiaalkindlustusameti
tõendi, mis kinnitab vanemahüvitise maksmise
lõppemist.
§ 5. Toetuse maksmine ja maksmise lõpetamine
(1) Toetust makstakse taotluse esitamisele
järgneva kuu eest. Väljamaksed toimuvad toe-

sul soojusenergia tootmiseks kasutatava maagaasi kogus (m³).
Hindmaagaas – maagaasi sisseostu hind soojatootjale (kr/m³).
Qsoojus – soojatootja poolt müüdav soojusenergia kogus (MWh).

tatavale kuule järgneva kuu 15 päeva jooksul.
Toetust makstakse üks kord kuus. Toetust ei
maksta juulikuu eest.
(2) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Rae Vallavalitsus kümne
tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks
ettenähtud dokumentide registreerimisest.
(3) Toetuse mitteandmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul
arvates otsuse tegemisest.
(4) Toetuse maksmine lõpetatakse Rae Vallavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
1) lapse lasteaeda või üldhariduskooli minekul;
2) lapse 7-aastaseks saamisel sama aasta
esimesest juulist alates;
3) laps ja/või lapsevanem on Eesti rahvastikuregistri andmetel välja registreeritud Rae
vallast;
4) lapsevanemal on maksetähtaja ületanud
võlgnevus Rae vallale (Rae Vallavalitsus ja
selle allasutused);
(5) toetust ei maksta lapsevanemale, kes on
loobunud ilma mõjuva põhjuseta pakutavast
lasteaiakohast. Lasteaiakohast loobumise korral otsustab toetuse maksmise või mittemaksmise Rae Vallavalitsus, hinnates igal konkreetsel juhul asjassepuutuvaid asjaolusid.
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(6) Toetuse saaja on kohustatud viivitamatult kirjalikult teavitama vallavalitsust käesoleva määruse § 5 lg 4 toodud asjaolude ilmnemisel.
§ 6. Vaidluste lahendamine
Kui toetus on taotleja poolt valeandmete
esitamise tagajärjel makstud välja alusetult, on
vallavalitsusel õigus nõuda alusetult makstud
toetuse summa tagastamist, esitades toetuse
saajale sellekohase nõudekirja.
(1) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud alusetult saadud toetuse tagasi maksma
viieteistkümne päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest. Alusetult
makstud toetusi, mida ei ole ette nähtud viieteistkümne päeva jooksul tagastatud, on vallavalitsusel õigus nõuda tagasi kohtu korras.
Sellisel juhul on alusetu toetuse saanud isik
kohustatud vallavalitsusele hüvitama ka sissenõudmisega seotud kulutused.
§ 7. Rakendussätted
(1) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae
Sõnumid ja valla veebilehel.
(2) Käesolev määrus jõustub 01. augustist
2010 ja esimene väljamakse toimub 2010. a
septembrikuu eest.
Agu Laius, vallavolikogu esimees

MÄÄRUS nr 21
Jüri, 13. aprill 2010

Rae valla eelarvest toetuste maksmise
korra kinnitamine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, § 22 lõike 1
punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 8
ja § 23, Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1. Kinnitada käesoleva määruse lisaks olev
Rae valla eelarvest toetuste maksmise kord.
§ 2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu
13. augusti 2002 määrusega nr 72 kinnitatud
“Rae valla eelarvest toetuste maksmise kord”.
§ 3. Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae
Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 4. Käesolev määrus jõustub 17.04. 2010
Agu Laius, vallavolikogu esimees 		
					
Kinnitatud Rae Vallavolikogu 13. aprill
2010 määrusega nr 21

Rae valla eelarvest toetuste
maksmise kord
ÜLDSÄTTED
§ 1. Eesmärk
(1) Toetuste määramise ja maksmise korra
eesmärgiks on vähekindlustatud vallaelanike toimetuleku soodustamine, laste arenguks
võimaluste loomine ja selle kaudu positiivse
eluhoiaku kujundamine.
(2) Rae valla eelarvest eraldatav toetus on
perekonna toimetuleku soodustamiseks valla
eelarves selleks ettenähtud summadest makstav toetus.
(3) Toetust on õigus taotleda isikul, kelle
elukohana Eesti rahvastikuregistris on regist-
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reeritud Rae vald juhul, kui käesolevas korras
ei ole sätestatud teisiti.
1) Käesoleva korra § 2 punktis 1 nimetatud toetuse taotlemise õigus on lapsevanemal
tingimusel, et mõlemad lapse vanemad või
üksikvanem on Rahvastikuregistri andmetel
registreeritud Rae valla elanikuks vähemalt
kolm kuud enne lapse sündi.
2) Käesoleva korra § 2 punktis 2 nimetatud toetuse taotlemise õigus on lapsevanemal
tingimusel, et mõlemad lapse vanemad või
üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel
registreeritud Rae valla elanikuks vähemalt
kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist.
(4) Toetuse piirmäärad kinnitatakse Rae
Vallavalitsuse määrusega hiljemalt kuu aja
jooksul valla eelarve või selle muudatuse jõustumisest.
(5) Toetuse suurus määratakse rahaliste
vahendite olemasolu korral Rae Vallavalitsuse
korraldusega valla Sotsiaalameti või Kultuurija haridusameti ettepanekul juhul, kui toetuse
määr ei ole kehtestatud käesolevas korras või
ei tulene see teistest Rae valla õigusaktidest.
(6) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Rae Vallavalitsus.
II. TOETUSTE LIIGID
§ 2. Rae valla eelarvest perekonna sissetulekutest mittesõltuvad toetused:
1) ühekordne sünnitoetus;
2) I klassi õpilase ranitsatoetus;
3) suurperede emadepäeva toetus;
4) suurperede jõulutoetus;
5) eestkosteperede jõulutoetus;
6) puuetega lapse jõulutoetus;
7) asenduskodust elluastumise toetus;
8) eaka tähtpäevatoetus.
9) matusetoetus
§ 3. Rae valla eelarvest perekonna sissetulekutest sõltuvad toetused:
1) lasteaialapse kohamaksu soodustus ja toidutoetus;
2) vähekindlustatud perede lastele koolitoetus;
3) toetus ravimite, prillide, invavahendite ja
osutatud rehabilitatsiooniteenuse maksumuse
osaliseks tasumiseks;
4) toetus eakatele (alates 85. eluaastast) ja
vähekindlustatud peredele küttepuude eest
osaliseks tasumiseks;
5) toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks
tasumiseks õppeasutuse poolt esitatud arve
alusel;
6) toetus puuetega inimeste ja vanurite ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses;
7) toidutoetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule;
8) vältimatu sotsiaalabi.
III. TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
§ 4. Toetuste taotluste menetlusalluvus
(1) Paragrahv 2 punktis 1 ja punktis 9 nimetatud toetuste taotluste menetlejaks on Rae
Vallavalitsuse vallakantselei.
(2) Paragrahv 2 punktis 2 nimetatud toetuse taotluste menetlejaks on Rae Vallavalitsuse
kultuuri- ja haridusamet.
(3) Paragrahv 2 punktides 3–8 ja paragrahvis 3 nimetatud toetuste taotluste menetlejaks
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on Rae Vallavalitsuse sotsiaalamet.
(4) Käesolevas korras nimetatud toetuse
taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada:
1) taotleja avaldus v.a § 2 punktid 3, 4, 5,
6, 8;
2) isikut tõendav dokument;
3) sissetulekut tõendavad dokumendid (välja arvatud § 2 loetletud toetuste taotlemisel);
4) töötukaart (välja arvatud paragrahvis 2
loetletud toetuste taotlemisel);
5) paragrahv 3 punktis 3 sätestatud toetuse
puhul isiku puude raskusastet tõendav dokument (Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni otsus);
6) paragrahv 3 punktis 7 sätestatud toetuse
puhul vabastamisõiend;
7) paragrahv 3 punktis 6 sätestatud toetuse
puhul hoolekandeasutustega sõlmitud leping;
8) paragrahv 2 punktis 1 sätestatud toetuse
taotlemisel lapse sünnitunnistus.
(5) Vajadusel võib vallavalitsus nõuda toetuse taotlejalt lõikes 4 nimetatud dokumentidele lisaks muid taotleja kulusid tõendavaid
dokumente.
(6) Paragrahvis 3 loetletud toetuste avalduste menetlemisel võetakse pere või leibkonna
sissetulekute määratlemisel arvesse kõikide
perekonnaliikmete või leibkonna sissetulekud.
(7) Leibkonnaks loetakse ühist eluruumi ja
ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise
majapidamisega isikuid.
(8) Vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes
1–3 sätestatule esitatakse toetuste taotlused
vastavalt pädevusele valla ametile, kes valmistab ette Rae Vallavalitsuse korralduse eelnõu
ja esitab selle vallavalitsuse istungile arutamiseks, välja arvatud juhul, kui käesolevas korras
ei ole sätestatud teisiti.
(9) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga.
(10) Paragrahvis 3 loetletud toetusi võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik
(hooldaja või eestkostja, klassijuhataja, sotsiaaltöötaja vm).
(11) Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul alates avalduse
laekumisest. Avalduse mitterahuldamisest teatatakse avaldajale kirjalikult.
(12) Rahaliste vahendite olemasolul on vallavalitsusel erandjuhtudel õigus määrata toetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel
või suunata toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.
(13) Toetust on õigus tagasi nõuda, kui
toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt
teadlikult esitatud valeandmed.
(14) Enam makstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või kohtu kaudu.
IV. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED
§ 5. Sünnitoetus
(1) Ühekordset lapse sünnitoetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad või üksikvanem vastab käesoleva
korra § 1 lõikes 3 sätestatud tingimustele.
Toetus määratakse sünnitunnistuse ja vastava
avalduse alusel (kui sünd on registreeritud mujal).
(2) Lapsevanem võib taotleda toetust kuue
kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja
määras.
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§ 6. I klassi õpilase ranitsatoetus
(1) Toetust makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldajale (lapse
perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et
laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem, eestkostja, hooldaja on rahvastikuregistri
andmetel Rae valla elanikud.
(2) Toetus on ühekordne ning avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada septembrikuus.
§ 7. Suurperede emadepäeva toetus
(1)Toetust makstakse, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last.
(2) Toetus makstakse perele välja maikuus.
§ 8. Suurperede jõulutoetus
(1) Toetust makstakse, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last.
(2) Toetus makstakse perele välja detsembrikuus, lisaks kingitakse igale suurpere lapsele
jõuludeks kommipakk.
§ 9. Eestkostepere jõulutoetus
(1) Eestkostepere on pere, kus kasvab vanemliku hoolitsuseta jäänud kuni 18-aastane
laps, kelle üle on seatud eestkoste.
(2) Toetust makstakse eestkostjale detsembrikuus, lisaks kingitakse lapsele jõuludeks
kommipakk.
§ 10. Puuetega laste jõulutoetus
Toetust makstakse puudelapse vanemale või
hooldajale detsembrikuus, lisaks kingitakse
kommipakk.
§ 11. Asenduskodust elluastumise toetus
Toetus määratakse asenduskodust iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik
on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanik.
§ 12. Lasteaialapse kohatasu soodustus ja
toidutoetus
(1) Lapsevanem või eestkostja esitab lasteaia hoolekogule vastavasisulise põhjendatud
taotluse 20. augustiks ja 20. jaanuariks.
(2) Erandkorras võib vabastust taotleda aasta kestel (nt perekonna materiaalse olukorra
ootamatu halvenemine või mõlema vanema,
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Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

Rae küla Loopõllu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. aprilli
2010 otsusega nr 92 eesmärgiga muuta valla
üldplaneeringut kinnistu sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast elamumaaks 3
paariselamu ja 1 4-boksilise ridaelamu rajamiseks ning üldkasutatavaks maaks lastemänguväljakute ja haljasala rajamiseks,
määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus,
juurdepääsud ja tehnovõrgud.
Rae küla Taevavärava 8, 10-13, Taevavärava tee lõik L2 ja Sarapiku II kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. aprilli
2010 otsusega nr 93 eesmärgiga muuta valla
üldplaneeringut kinnistute elamumaa siht-
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üksikvanema või eestkostja registreeritud töötus kui töötuskindlustuse hüvitise maksmine
on lõppenud, pikaajaline töötus jm).
(3) Avalduse esitamise õigus on ka õpetajal,
sotsiaaltöötajal, lastekaitsetöötajal ja hoolekandeasutuse juhil, kui last kasvatav isik ei ole
esitanud ise avaldust vabastuse saamiseks.
(4) Toidukulu ja kohamaksumuse soodustuse andmise otsustab eelarveliste vahendite
olemasolul Rae Vallavalitsus lasteaia hoolekogu ja Rae Vallavalitsuse sotsiaalameti esitatud
ettepaneku alusel. Avalduse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima järgnevast kuust.
(5) Rae Vallavalitsuse sotsiaalamet edastab
toidukulu tasumisest vabastatud ja kohamaksu
soodustust saanud laste nimekirjad lasteasutustele.
§ 13. Vähekindlustatud perede lastele
koolitoetus
(1) Koolitoetus määratakse vähekindlustatud perede lastele õppevahendite ostmiseks ja
töövihikute ning muude kooliskäimisega seotud põhjendatud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks.
(2) Koolitoetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja avalduse vallavalitsusele. Avalduse võib esitada ka klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või ka teised lapsega
tegelevad isikud.
(3) Vallavalitsuse korralduses ette nähtud
juhtudel soetab vajalikud õppevahendid sotsiaalamet.
§ 14. Toetus ravimite, prillide, invavahendite ja osutatud rehabilitatsiooniteenuse
maksumuse osaliseks tasumiseks
(1) Toetust makstakse pensionäridele ja
puuetega inimestele.
(2) Toetus on mõeldud makstud ravimite
osaliseks tasumiseks ning ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite rentimiseks või soetamiseks maksedokumentide alusel.
(3) Ravimite, prillide, proteeside (v.a hambaproteesid) ja abivahendite ostmiseks võib
toetust saada üks kord aastas.

§ 15. Toetus eakatale (alates 85. eluaastast) ja vähekindlustatud peredele küttepuude eest osaliseks tasumiseks
(1) Toetust makstakse pensionäridele ja
puuetega inimestele.
(2) Toetust makstakse ainult taotleja poolt
esitatud maksedokumendi alusel.
§ 16. Eaka tähtpäevatoetus
Toetust makstakse alates 85. eluaastast Rae
valla elaniku sünnipäeval.
§ 17. Toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ülalpidamis- või koolituskulude
osaliseks tasumiseks makstakse eestkostja
taotluse ja õppeasutuse poolt esitatud arve
alusel.
§ 18. Toetus puuetega inimeste ja vanurite
ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses
Osaline toetus hoolduskulude katteks on ette
nähtud pidevat hooldust vajavatele isikutele,
kelle sissetulek ei võimalda katta hoolduskulusid ja tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad
või kui isiku perekonna või seadusjärgse ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda katta
hoolduskulusid.
§ 19. Matusetoetus
(1) Rahvastikuregistris Rae valla elanikuks
registreeritud isiku surma korral makstakse
matusetoetust lähedasele isikule.
(2) Toetus määratakse surmatunnistuse ja
vastava avalduse alusel.
§ 20. Kinnipidamisasutusest vabanenud
isikule toidutoetus
Toetust makstakse esmaseks toimetuleku
kindlustamiseks vabastamisõiendi alusel. Ettepaneku toetuse maksmiseks esitab vallavalitsusele sotsiaalamet.
§ 21. Vältimatu sotsiaalabi
Piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale
vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad toidu, riietuse ja ajutise peavarju. Ettepaneku toetuse maksmiseks
esitab vallavalitsusele sotsiaalamet.

otstarbe muutmisega piirkonda sobivaima
lahenduse saamiseks, määrata sellest tulenev
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsud ja tehnovõrgud.
Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. aprilli
2010 otsusega nr 94 eesmärgiga muuta valla
üldplaneeringut kinnistu sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast ärimaaks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused kaubanduskeskuse ehitamiseks, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsud ja tehnovõrgud.

ühest maatulundusmaa krundist.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:

Suuresta küla Lillemäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. aprilli
2010 otsusega nr 95.
Detailplaneeringuga on Lillemäe kinnistu
planeeritud jagada kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ühepereelamute rajamise eesmärgil ja kolmeks maatulundusmaa
sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga moodustatakse 3 kinnistut, mis koosnevad kõik kahest krundist: ühest elamumaa ja

Järgmise detailplaneeringu algatamise otsuse muutmisest:

Rae Vallavolikogu 09. detsembri 2008
otsuse nr 482
“Karla küla Tallinna ringtee ja Kalmari tee
vahelise ala detailplaneeringu algatamine”.
Rae Vallavolikogu 13. aprilli 2010 otsusega nr 91 nähti ette muuta Rae Vallavolikogu
09.12.2008 otsuse nr 482 pealkiri järgnevalt:
“Karla küla Tallinna ringtee ja Kalmari tee
vahelise ala ning lähiala detailplaneeringu
algatamine”, eesmärgiga muuta kinnistute
sihtotstarvet, rajada alale äri- ja tootmismaa
ning elamumaa krundid, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.”

Järgmise detailplaneeringu lõpetamisest:

Lagedi aleviku Jüri tee 18a kinnistu detailplaneeringu menetlemise lõpetamine
Menetlus on lõpetatud Rae Vallavalitsuse
27. aprilli korraldusega nr 302.
Rae Vallavalitsuse 20.06.2006 korraldusega nr 845 algatati Lagedi aleviku Jüri tee
18a kinnistu detailplaneering eesmärgiga
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jagada kinnistu kuueks elamumaa krundiks,
määrata moodustatud kruntidele ehitus- ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääs
ja haljastus ning varustada ala tehnovõrkudega. Kinnistu omanik on esitanud avalduse
detailplaneeringu lõpetamiseks, avalik huvi
detailplaneeringu edasiseks menetluseks ja
realiseerimiseks puudub.

Järgmiste detailplaneeringute
avalikust väljapanekust 24.05.2010
– 06.06.2010 Rae Vallavalitsuse maaametis:

Vaida aleviku Saare põik 5 ja 5a kinnistute ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20. aprilli
2010 korraldusega nr 286.
Planeeringu eesmärk on muuta kinnistute
sihtotstarvet äri- ja tootmismaaks, liita krundid üheks ning seada moodustatavale krundile ehitus- ja hoonestustingimused ning
lahendada juurdepääsud, haljastus ja tehnovõrkudega varustatus. Detailplaneering on
koostatud vastavalt kehtivale üldplaneeringule.
Veskitaguse küla Unismäe, Metsaääre
ja Jõeääre kinnistute detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 04. mai
2010 korraldusega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on Veskitaguse küla Unismäe, Metsaääre ja
Jõeääre kinnistute maakasutuse sihtotstarbe
muutmine elamumaaks ja kruntidele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine.
Peetri küla Reti tee 13 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 04. mai
2010 korraldusega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on muuta Allika kinnistute piirkonna detailplaneeringut Reti tee 13 ehitusõiguse osas:
suurendada krundi ehitusala ja ehitusalust
pindala ning Järveküla küla Männi tee 10
kinnistu detailplaneering.
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 11. mai
2010 korraldusega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on muuta Loopealse-Suurekivi elamukvartali II järjekorra detailplaneeringut Männi tee
10 kinnistu ehitusõiguse osas: muuta korruselisust ja ehitusala ning täpsustada arhitektuurseid nõudeid.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt 06.06.2010
täpsustada arhitektuurseid nõudeid.

Järgmise detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustusest:

Rae küla Taevavärava 8, 10-13, Taevavärava tee lõik L2 ja Sarapiku II kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. aprilli
2010 otsusega nr 93 eesmärgiga muuta
valla üldplaneeringut kinnistute elamumaa
sihtotstarbe muutmisega piirkonda sobivaima lahenduse saamiseks, määrata sellest
tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus, juurdepääsud
ja tehnovõrgud. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustus toimub
Rae Vallavalitsuses istungite saalis 25.mai
2010 kl. 16.00.
Veigo Gutmann, vallavanem
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Mida peame teadma n-ö eelarvepuudujäägist Rae vallas?
Vastab Rae vallavalisuse rahandusameti
juhataja Tiit Keerma
27. aprilli Postimehes ilmus artikkel tõsise
pealkirjaga „Ülekulutajad jäävad eurotoetusteta“. Artikkel refereerib riigikontrolli aruannet omavalitsuste kohta. Paraku peab ütlema,
et jälle tõlgendatakse numbreid valesti või
õigemini neid ei mõisteta.
Lehes esitatud graafik tutvustab suurima
eelarvepuudujäägiga omavalitsusi, kus Rae
vald on Tallinna järel „auväärsel“ teisel kohal
– 79 miljoni krooniga.
Rae vald müüs 2007. a maad summas üle
200 miljoni krooni. Loomulikult ei kulutatud
seda summat 2007. a jooksul. Selle arvelt
oleme perioodil 2007–2009 ehitanud Peetri
külla lasteaia-põhikooli, Õie lasteaia Jüris,
laiendanud 70% võrra Taaramäe lasteaeda Jüris, rääkimata väiksematest objektidest. Peaks
olema täiesti selge, et neid objekte oli võima-

lik ehitada ainult 2007. a saadud erakorralise
tulu tõttu ja seepärast oligi 2008.–2009. aasta
eelarvetes kulupool oluliselt suurem tulupoolest. 2007. a aga olid tulud kuludest suuremad
210 miljonit krooni. Kas sellist olukorda saab
tõlgendada eelarvepuudujäägina, jäägu majandusajakirjanike hingele.
Riigikontrolli aruandes on veel üks huvitav
lähenemisnurk, kus Rae vald on jällegi teisel
kohal. Nimelt edetabel omavalitsustest, kus
2009. a jooksul on kõige rohkem vähenenud
rahaliste vahendite jääk. Riigikontroll arvab,
et „2009. a tekkinud puudujäägi katmiseks on
valdades ja linnades kasutatud sageli kassas
ja hoiustel olevat raha“. Oleks huvitav teada,
kuidas saaks ehitada koos sisustusega ~ 100
miljonit krooni maksma läinud lasteaia-põhikooli ilma rahalisi vahendeid vähendamata.
Lõpetuseks informatsioon, et Rae valla võlakoormus on 1,4%, peaaegu olematu. Seadusega on lubatud maksimaalselt 60%.

Mida võiks lapsevanem teada lasteaiakohtadest?
Vastab abivallavanem Aivo Hommik,
kes kureerib hariduse-, sotsiaal- ja kultuuriametit.
Tõime välja enam esitatud küsimused,
millega lapsevanemad iga päev valla ametnike poole pöörduvad.
1. Kuidas näeb välja lapse lasteaia järjekorda lisamine ja kas selleks peab juba
lapsel olema isikukood ja kas seda saab
teha ka enne sündi?
Rae valla lasteaedade üldjärjekorda on
last võimalik lisada kohe peale lapse sünni
registreerimist.
2. Kus on võimalik tutvuda Rae valla
lasteaiakoha saamise järjekorraga?
Rae valla lasteaedade üldjärjekorraga on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel aadressiga http://www.rae.ee/index.
php?option=com_content&task=view&id=1
57&Itemid=256
Järjekorras on lapsed avalduse ajalise esitamise järjestuses ja jagatud sünniaja järgi
vanuserühmadesse.
Vastavalt volikogu poolt kinnitatud määrusele „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ peetakse arvestust
kahe teeninduspiirkonnana.
I piirkonda teenindavad Jüri aleviku (Õie,
Taaramäe, Tõruke) ja Peetri piirkonna (Peetri
ja Assaku) lasteaiad, II piirkonda teenindab
Vaida lasteaed Pillerpall.
3. Kuidas lisada last Rae valla lasteaiakoha saamise järjekorda? Kas e-posti teel
on võimalik registreerida?
Laps võetakse Rae valla lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase avalduse alusel
ja tingimusel, et lapse ja vanema elukoht Ees-

ti rahvastikuregistri andmetel on Rae vald.
Avalduse blankett on leitav Rae valla kodulehel. Allkirjastatud avaldust ootame Rae
Vallavalitsusse kas siis e-posti aadressil: sekretar@rae.ee või käsipostiga vallavalitsuse
sekretäri lauda.
4. Kas on võimalik last panna vaid ühe
kindla Rae valla lasteaia (nt Peetri) kohasaamise järjekorda?
Rae vallavolikogu on kehtestanud koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad ja
sellest tulenevalt on näiteks ühes teeninduspiirkonnas viis lasteaeda. Kindlasti saab lapsevanem avalduses märkida oma eelistuse,
mida ka vald võimalusel arvestab. Kuid vaba
koha olemasolu korral sama teeninduspiirkonna teises lasteaias pakutakse lapsevanemale ka seda võimalust.
5. Millal selguvad lasteaias koha saavate
laste nimed?
Rae vallavalitsus otsustab märtsi lõpus toimuval istungil, millistest vanuserühmadest
võetakse lapsi sügisel avatavatesse lasteaiarühmadesse. Lasteasutuse rühmade komplekteerimine algab 1. aprillil. Lasteasutuse
juht teavitab lasteaiakoha saamisest vanemat
hiljemalt 15. aprilliks kirjalikult (kirja või
e-posti teel). Kui mõni lapsevanem loobub
pakutavast kohast, siis pakutakse seda kohta
järjekorras järgmisele lapsevanemale. Rühmade komplekteerimine lõppeb 30. juuniks
ja rühmade nimekirjad kinnitatakse lasteasutuse juhataja käskkirjaga hiljemalt 30.
septembriks. Õppeaasta sees võetakse vabade kohtade tekkimisel uusi lapsi lasteaeda
vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste
järjekorrale.
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6. Juhul, kui lapsel tekib lasteaiakoha
saamise võimalus, kuidas toimub kohast
teatamine?
Lasteasutuse juht teavitab lasteaiakoha
saamisest vanemat hiljemalt 15. aprilliks
kirjalikult (kirja või e-posti teel). Vanemal
on omakorda kohustus teavitada lasteasutust koha vastuvõtmisest teatises märgitud
tähtajaks. Kui vanem ei teavita koha vastuvõtmisest, siis jäetakse laps järjekorda edasi
ning pakutakse seda kohta järjekorras olevale järgmisele lapsele..
7. Kas on võimalik eraldada õdedelevendadele lasteaiakohta samasse lasteaeda?
Kindlasti me võimalusel arvestame lapsevanemate soovidega saada lapsed ühte lasteaeda, juhul kui õe või venna positsioon üldjärjekorras on jõudnud nii kaugele, et saame
kohta pakkuda.
8. Missugused on Rae vallas lasteaiamaksud?
Rae valla munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad tasuvad kohamaksu 435
krooni (mis on 10% Vabariigi Valitsuse palga alammäärast) ja toiduraha (lasteaedades
erinev 20–24 krooni päevas).
9. Millal laps arvatakse järjekorrast
välja?
Laps arvatakse järjekorrast välja vanema
avalduse alusel ning kui lapse ja vanema
elukoht jooksva aasta 1. aprilli ja 1. jaanuari seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel
Rae vald.
10. Juhul, kui vald ei suuda lapsele lasteaiakohta pakkuda, siis millised on alternatiivid?
Eralasteaiatoetus:
Rae vallavalitsus toetab eralasteaias
(olemas Haridus- ja Teadusministeeriumi
koolitusluba) käivat last, kelle enda ja kelle
vähemalt ühe vanema elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.
Täisajaga eralasteaias käiva lapse kulude
katmise toetuse suuruseks on 3162 krooni
kuus lapse kohta. Toetuse saamiseks esitab
lapsevanem Rae vallavalitsusele vabas vormis avalduse.
Rae vallavalitsus ja eralasteaed sõlmivad
omavahelise finantseerimislepingu.
Mudilasetoetus
Toetuse määr on lapsele 2000 krooni kuus.
Toetust on õigus taotleda lapsevanemal, kelle eelkooliealine laps ei käi munitsipaal- või
eralasteaias, kuid on Rae valla lasteaiakoha
järjekorras. Vanem ei tohi saada selle lapse
eest vanemahüvitist. Laps ja vanem peavad
vähemalt 1 aasta (vahetult) olema Rae valla
kodanikud rahvastikuregistri andmetel.
Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem
vallavalitsusele avalduse ja toetust makstakse taotluse esitamisele järgneva kuu eest
ja väljamaksed toimuvad toetatavale kuule
järgneva kuu 15 päeva jooksul.
Rae Vallavolikogu määrus jõustub augustist 2010 ja esimene väljamakse toimub
2010. a septembrikuu eest.
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Selleks aastaks on valla eelarves
3 suuremat tee-ehitusojekti
Rekonstrueeritakse Peetri külas asuv Peetri
tee lõik vahemikus Pargi kuni Lepiku tee, samuti nimetatud piirkonda jääv Peetri põik ja
Heki tee. Rekonstrueerimise käigus rajatakse
uus sadevete ärajuhtimise süsteem, kaasaegne
tänavavalgustus, kergliiklustee ja uue asfaltkatte saavad ka sõiduteed.
Jüri alevikus ehitatakse välja täiesti uus
tänav Jüri gümnaasiumi juures, mis ühendab
omavahel Laste ja Kasemäe tänava. Tänav
saab muu liikluse jaoks suletud bussitasku
koolibussidele, kergliiklustee ja tänavavalgustuse. Nimetatud tänava valmimise järel
paraneb oluliselt liikluskorraldus ja koolilaste
ohutus Jüri gümnaasiumi juures tipptundidel.
Mõlemad eespool nimetatud objektid valmivad käesoleva aasta juuli alguseks.

Kolmas ja kõige mahukam ehitusobjekt
hõlmab endas Assaku aleviku siseteid: Järve põik, Veski ja Karja tee. Ehitatakse välja
tsentraalsed vee- ja kanalisatsioonitorustikud,
kaasaegne tänavavalgustus ja sõidu- ning
kergliiklusteed. Ehitustöödega on planeeritud alustada käesoleva aasta teisel poolel ja
tööd kestavad kuni 2011. aasta suveni. Selle
projektiga ühendatakse jalgrattatee Uuesalu
elurajoonis olemasolevate jalgrattateedega.
Lisaks Tallinna linn ja Kiili vald plaanivad
rajada Männiku teel sama, seega tekkib parem
ühendus Tallinna linnaga ning me saame tulevikus rääkida jalgrattateede võrgustikust.
Ain Puna
Rae valla teehoiuspetsialist

RE ja IRL valitsuse 100 päeva
On hea poliitiline tava anda uuele valitsusele
kriitikavaba sada päeva kohanemiseks ja vajalike muutuste käivitamiseks. Seejärel esitatakse ülevaade avalikkusele.
Vallavolikogu võttis vastu valla 2010. a
eelarve
Vastutuse võtsime ajal, kui majandus langes
ja tulud olid 20% väiksemad. Loota ei saanud
vallajuhtidele seni tunnustust toonud maamüügi
tulule ega laenuvõtmisele. Nendes tingimustes
oli vaja tagada eluvaldkondade normaalne toimimine, vajalikeks investeeringuteks vahendid
puudusid.
Napp tulubaas nõudis vallavalitsuse ja
-asutuste tulude-kulude ja juhtimisstruktuuri
ülevaatamist ning tihendamist. Tehti valusaid
palgaotsuseid. Pole halba ilma heata - pitsitavad eelarvevahendid aitavad korrastada palgasüsteemi. Väga konservatiivne ja tulevikku
vaatav eelarve sai volikogu heakskiidu ning
tagab kõigi elualade toimimise.
Optimeerime vallavalitsuse ja -asutuste
struktuurid
VAHEKO on selle vajalikkuse ere näide.
VAHEKO tööd ei olegi võimalik analüüsida,
selleks puuduvad vajalikud dokumendid. Pole
selget eelarvet ega kulude-tulude analüüsi. Oli
hulk palka saavaid inimesi ja arvukalt ühekordseid ülesandeid, sageli otse vallavanemalt. On
mõistetav, miks VAHEKO juht ametist lahkus
ja mitmed tuli koondada. Nii hoitakse kokku
enam kui 50 000 krooni palgafondi kuus. Mõistetamatu on autokütuse kulu 40 000 krooni eest
kuus. Tööde tegemine vajas iga kord eraldi
käsku mitmelt juhilt, tihti ka vallavanemalt.
Nüüd on kolme juhi asemel ametis projektijuht. Käib tööde, tegevuste ja kulude välja selgitamine, ametijuhendite koostamine. Vallale
säästetakse sadu tuhandeid kroone aastas.
Valla õigusaktide korrastamine: lapsed
on tähelepanu keskmes
Koalitsioon on lubanud lastega seonduva

hoida tähelepanu keskmes. Olulise mõjuga on
valla eelarvest koduse mudilase toetuse maksmise korra kehtestamine. Alates septembrist
hakkavad 2000 krooni toetust saama lapsevanemad, kelle lapsele vallavalitsus ei suuda
pakkuda lasteaiakohta. Korrastasime lasteaiamaksu määrad ja maksmise korra, korrastasime
valla eelarvest spordi- ja huvitegevuse toetuste
eraldamise korra.
Vallavolikogu määruste korrastamise käigus
selgus, et eelmine vallavalitsus tihti ei lähtunud
volikogu otsustest, vaid tegutses vallavanema käskude alusel. Pidime kiiresti uuendama
1999. aastast kehtinud lasteaedade teeninduspiirkonnad, mis on aluseks lasteaia järjekorda
registreerimisel. Vahepeal on aga ehitatud mitu
uut lasteaeda.
Uuendasime ja täpsustasime valla eelarvest
toetuste maksmise korra. Lisandus 1. klassi
õpilase ranitsatoetus. Võis oodata, et opositsioon soovib seadustada ka pensionäride jõulutoetuse, mida eelmine vallavalitsus maksis
ebaseaduslikult. Sellist ettepanekut ei tulnud ja
nii oligi, see on vaid Raivo Uukkivi isikliku
valimiskampaania element, mis läks vallale
maksma enam kui pool miljonit.
Volikogu kiitis heaks valla jäätmekava. Käivitunud on töö valla arengukava uuendamiseks
ja põhimääruse korrastamiseks.
Lagedi lasteaed, kool, spordihoone
Koalitsioon peab prioriteediks ja käivitas
arutelu Lagedi oluliste investeeringute teemal. On selge, et kõike korraga ei ole võimalik
ehitada ning väga oluline on investeeringute
järjekord. Tunda oli hirmu, et otsused tehakse
kabinettides elanikega arutamata. Nüüd on sellest üle saadud ja Lagedi inimesed otsivad koos
vallavalitsusega lahendusi.
Talv ja sadeveed
Lumerohke talv pani vallavalitsuse proovile.
On selge, et probleemid ei tekkinud üleöö, üksnes avaldusid ebatavalise olukorra tulemusel.
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Lumetõrje lepingud ei töötanud lume rohkuse
olukorras. Sadevete ärajuhtimise tagajärgedega võitlemine annab vaid ajutist leevendust.
Mõistlik on seda ette näha planeeringute koostamise, kinnitamise ja ehitamise ajal.
Vallavalitsus tegutses operatiivselt, kuid
keskendus sellele, et tulevikus samu puudusi
ära hoida. Esiletõstmist väärib üleujutusohus
olevate maade kindlaks tegemine, mis on aluseks edasiste detailplaneeringute algatamisel,
sellest keeldumisel ja kehtestamisel, aga ka
olemasolevate läbivaatamisel.
Vallavalitsusele tunnustust toonud kiire
arendustegevusega on kaasnenud osapoolte
asjatundmatust. Endine vallavalitsus tegutses
läbirääkimiste, kokkulepete ja koostöö asemel
arendajate ja elanikega rõhutatult vastasseisu
otsides. Lahendusi nähti vaid kohtust, millele
kulub palju energiat, aega ja raha ning saadakse
vaid teada, et probleem on vaja lahendada. Suhete sasipuntra lahtiarutamine, usalduse saavutamine ja läbirääkimiste käivitamine on olnud
vallavalitsuse üks prioriteetidest.
Volikogu tööstiil on muutunud
Vallavolikogu komisjonid on asunud täitma
oma rolli. Kui varem võimaldati komisjonide
tööks vaid üks päev enne volikogu istungi toimumist, siis nüüd edastatakse komisjonidele
eelnõud kaks nädalat enne volikogu istungit.
Nii on aega põhjalikuks süvenemiseks. Komisjonid on teinud arvukalt häid ettepanekuid
eelnõude täiustamiseks.
Hea poliitilise tava kohaselt valitakse revisjonikomisjoni juhiks opositsiooni esindaja.
Opositsioon keeldus seda kohta võtmast ja revisjonikomisjoni juhib koalitsiooni liige. Kolmest kahe liikmega on opositsioon seal ülekaalus. Revisjonikomisjon koostas 2010. aastaks
väga mahuka kontrollimiste plaani.
Valla infosüsteem
Vallavõim töötab avatult ja läbipaistvalt.
Valla kodulehel on vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid. Seal on uudised ja elanikele olulise info püsirubriigid. Seal on volikogu
esimehe, vallavanema, abivallavanemate ja
ametite juhtide kontaktid avalduste, küsimuste
ja pöördumiste esitamiseks ning kohtumiseks.
Neid kanaleid kasutatakse ja inimesed ei ole
pidanud pettuma. On loomulik, et vallavõim
hoidub osalemast mõttetus sõnasõjas, kui väga
seda keegi ka ei ihka.
Kord kuus ilmub valla infoleht Rae Sõnumid. Rae Sõnumite järelvalve ülesande sätestas
volikogu haridus- ja kultuurikomisjonile. Komisjonile saab esitada ettepanekuid ja vajadusel käsitleb pretensiooni volikogu.
Oluliseks peab vallavõim vahetuid kohtumisi vallaelanikega. Osaletakse alati, kui kutsutakse. Kord kuus toimuvad kohtumised külavanematega. Külavanemate kaudu saavad valla
elanikud küsimustele vastuseid otseallikast.
Kriitikavaba pole olnud ükski sajast päevast.

Rae valla vanim elanik Olga
Vassus sai 99-aastaseks

Agu Laius
vallavolikogu esimees

Meil vallas on põhjust heameelt tunda oma
pikaealiste kodanike üle. Tervelt 23 inimest
vallas on vanemad kui 90 aastat ning tervelt
kahel neist täitub sellel aastal 99 eluaastat.
Toimetus käis aprillikuu lõpul meie vanimal
vallakodanikul külas ning uuris vanaproualt
pikaealisuse saladusi. Eraldi käis sünnipäeval, 29. aprillil eakat vanadaami õnnitlemas
vallavalitsus eesotsas vallavanem Veigo
Gutmanniga.
Vanaproua Olga Vassus veedab oma vanaduspäevi poja Aavo juures elades. Kui maja
juurde jõudma hakkan, tuleb peremees ise
kahe koeraga mulle vastu. Juhatab mind lahkelt sisse ning viib oma ema juurde istuma.
Proua enam ise ringi ei kõnni, sest luude hõrenemine ei lase seda teha. Küll on aga Olga
Vassuse pilk väga terav ning vanadaami jutt
asjalik ning muhe. Olga on kursis kõikide
poliitiliste sündmustega nii meil Eestis kui
välismaal. Täpselt teab ta, kuhu president
Ilves sõitis välismaal, ning elab kaasa Poola
rahvast tabanud tragöödiale. Küsin kõrvalt
Olga lapsepõlve kodukandi kohta ning siis
selgub, et tegu on Võrumaa tüdrukuga, kes
Mulgimaalt mehe leidis ning koos enne II
maailmasõda mehega Ida-Virumaale elama
sõitis. Seal Kohtla-Järvel omandas Olga õe
kutse kohaliku haigla kursustel ning andis
esmaabi lausa lahingute ajal, sest linna haigla õed suunati sõjategevusele appi. Siiamaani mäletab ta Sinimägedes toimunud ägedaid lahinguid, kus tulistamine ning kahurite
müra olid kõrvulukustavad, aga haavatutele
tuli ikka abi anda. Olga arvates oli hullem
lahingutegevusest see, kui lapsed sõja ajal
pommide või miinidega mängides kannatada said. Ühte last käis ta ise päästmas
ning kui viimane lõpuks Rakvere haiglasse
arstide juurde sai hobusega viidud, kiitsid
need õe asjatundlikku ning õiget tegutsemist hiljem lapse vanematele. Linnas oldud
eluperiood on Olgale hea mälestuse jätnud
ning ta kiidab toonast elu. Jäi ju sinna aega
ka abikaasa elusalt ja tervelt tagasitulemine
sõjast, mis toonaseid sündmusi arvestades
oli tõeline õnn. Sõjajärgsesse aega jäi ka 3
poja sünd, kelledest ühe on elu Venemaale
Moskvasse elama viinud, poeg Tarmo aga
tegutseb Mulgimaal. Ema kiidab oma poegi
väga ning ütleb, et ka Moskvas elav Vallo
leiab alati igal aastal aega emale Eestisse külla tulla. Lapselapsi ja nende lapsi on
Olgal palju, pisemate pilte hoiab ta kenasti
sätituna laua peal.
Kolhooside algusaegadest mäletab ta tohutut töörügamist Tarvastu vallas, kus kange
naine pidi hobustega ka põllul ise kündma.
Samal ajal tuli meheema põetada ning oma
ainsale lehmale salaja teepervedelt heina
lõikamas käia. Heinategu enda loomade

tarbeks oli sellel ajal keelatud, sest kolhoosi
hein ootas alles lõikamist. Eks need hullud
ajad said ka lõpuks otsakorrale, aga maainimestel on tulnud igasugu aegu üle elada,
arvab Olga pärast hetkelist vaikust.
Kui jutt sellele tüürib, et mis elus rõõmu
teeb, lausub Olga, et igas asjas on midagi toredat ning rõõmu pakkuvat. Poeg Aavo on
talle laua peale lumikellukesi vaasi toonud
ning vana naine ütleb, et isegi lilled räägivad inimesega, kui kuulata oskad, ning pööravad oma kellukesed nagu silmnäo hooliva
inimese poole. Olgat kuulates tundub mulle,
et tema soe ja pehme suhtumine ümbritsevasse paneb toa särama. Kui uurin, mida
vanaproua sünnipäevaks võiks soovida,
siis räägib Olga mulle, et juba ammu pole
ta kodukoguduses käinud ning ka meie Jüri
kiriku külastus jääb aastate taha. Olga ütleb
mulle, et rasketel aegadel nagu siis, kui abikaasa suri, sai ta hingejõudu just palvetest
ning lootusest, et abi tuleb. Elutargalt sõnab
ta, et inimese saatus on ette seatud, tuleb ainult ise õigesti astuda. Luban omalt poolt, et
saadan meie Jüri kirikuõpetajale sõna teda
külastama tulla. Tänaseks päevaks on teade
edastatud ning loodan, et Olga saab kohtuda
meie kirikuõpetajaga.
Hüvasti jättes selgub, et nii pikaealisi pole
nende peres enne olnud, nüüd on vanaproua
kõigile sihi kätte näidanud. Jõudu Sulle,
Olga Vassus!
Juuli Laanemets
Rae Sõnumite toimetaja
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Harju maavanem
Ülle Rajasalu külastas Rae valda

20. aprilli ennelõunal toimus Harju maavanem Ülle Rajasalu visiit Rae valda, kus
toimus valla arengute ja probleemide teemaline arutelu. Eraldi leidis käsitlemist lähivaldade õpiraskustega lastele ühtse internaatkodu loomise idee.
Pärast vallavalitsuse väisamist tutvus
maavanem Jüri gümnaasiumi, sh huvialakooli, spordikeskuse, raamatukogu tegemistega ja töökorraldusega. Maavanem jäi
nähtuga väga rahule.

JAANIPÄEV
22. juunil Lehmja tammikus

12.00 Jaanilaat Rae hooldekodu
ees oleval platsil.
Kauplejatel võtta ühendust tel.
605 6759 või kultuur@rae.ee
19.00 Jaaniõhtu

Aaviku küla üldkoosolek
toimub
neljapäeval, 10. juunil 2010
algusega kell 18.00
Rae vallamajas.
Aaviku küla külavanem
Tarmo Toomet
Tel 510 4350
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Väo Show 2010
29. mail toimub Lasnamäe külje all asuvas Väo
karjääris Rae vallas „Väo
hillclimb & 4x4 offroad
show 2010”. Juba teist
korda on auto- ja motospordi huvilistel võimalus
samaaegselt elada kaasa
kahele erinevale mootorispordialale ning peale
selle on sellel aastal kolmanda võistlusena käimas
raadio teel juhitavate R/C
monstrumite
kivironimisvõistlus. Väo karjääri
suurima mäe peal viiakse
läbi nii traditsiooniline
mootorrataste mäkketõusu
võistluste avalöök „Väo
hillclimb”, 4x4 veoskeemiga maastikuautode osavusvõistlus „Low Gear
Race 4 Toughbook” ning
mäe kõrval R/C masinate
kivironimisvõistlus „Väo
RC RockCrawl“
Mootorrataste mäkketõus ehk ingliskeeli
hillclimb on ekstreemne motospordiala, kus
mööda järske nõlvu sõidetakse tsiklitega aja
peale mäkke. Võistlusrajad on asjatundmatute arvates uskumatult järsud ja jala neist
üles minna on tükk tegu. Samas mäkketõusjaid ei ehmata peaaegu et püstised seinad.
Tegijamad mehed võtavad ka negatiivseid
kallakuid. „Väo hillclimb & 4x4 offroad
show” mootorrataste mäkketõusu võistluses
peetakse arvestust võistlusklassides: 0–700
cm³ – võistelda saavad nii krossirattad kui
ka spetsiaalrattad; 701-unlimited – võistlustules spetsiaalrattad; Juuniorid. Võistlema
on oodata kuni 40 osalejat Eestist, Rootsist
ja Soomest! Väo mäkketõus kuulub ka Eesti
meistrivõistluste sarja.
„Väo hillclimb & 4x4 offroad show 2010”
raames toimuv maastikuautode osavusvõistluse formaat on Baltikumis harva aset leidev
niinimetatud mägiralli ehk inglise keeles
hill-rally, mis on segatud formula offroadelementidega ja traditsiooniliste trial-takistustega. Võistlusautod peavad läbima võimalikult lühikese aja jooksul kõik mäe peale
ja selle ümbrusesse asetatud väravad, kasutades selleks soovituslikku sõidutrajektoori.
Autode ja juhtide peamiseks vaenlaseks on
kell ja gravitatsioonijõud, sõpradeks on ainult kapoti alla kogutud hobujõud ja rooli
keeramise oskus. Rajale lubatakse kõik 4x4
veoskeemiga autod, mis vastavad võistluse
„Low Gear Race 4 Toughbook” reglemendile ehk teiste sõnadega – kõik on lubatud!
Väärtusliku auhinna Panasonic Toughbook
CF-19, mille hind on 57 000 Eesti krooni,
ja kuulsuse pälvib ainult KÕIGE KIIREM!
Peaauhinna paneb välja osaühing Skarcon.

Rajale on oodata kuni 25 osalejat! Eelmisel
aastal pälvis võistlus hea poolehoiu nii võistlejate, meedia kui ka pealtvaatajate poolt.
Sellel aastal lubame veelgi põnevamat ja jälgitavamat rada.
„Väo RC RockCrawl“ toob kokku oma
ala suurimad konkurendid Eestis ja selle
võistluse käigus mõõdetakse üksteise oskusi
4x4 mudelautode juhtimises kivisele mäele
ehitatud spetsiaalsel väravatega tähistatud
ronimisrajal. Võidab see, kelle oskused ning
tehnika on teistest paremad, väravate läbimine teistest kiiremini ning vähemate vigadega (vastavalt RC.BG.EE reeglitele). Oodata
on mitutkümmend masinat ning lugematul
hulgal kukkumisi, uperpalle ning ilmselt ka
rauaväänamist kui ka plastiku purunemist.
Masinad on mitmest erinevast klassist, nii
standardkujul kui ka radikaalselt ümberehitatuid superklassi võistlusmudeleid.
„Väo hillclimb & 4x4 offroad show 2010”
peakorraldaja on Motoklubi H.M.G koostöös 4x4 maastikuautode spetsialistiga Low
Gear ning RC Crawl meeskonnaga. Külaliste
ja pealtvaatajate alale on organiseeritud kõik
vajalik ühe motoriseeritud päeva üleelamiseks: söök, jook ja välikäimlad. Ürituse territooriumile pääsemiseks tuleb ühel täiskasvanud inimesel tasuda sümboolne piletiraha
– piletilevi vahendusel 75 ja kohapeal 100
Eesti krooni. Lapsed ja pensionärid 50 krooni, koolieelikud puhta muidu eest.
Võistlused toimuvad Väo Paas OÜ territooriumil, kuhu pääseb Tallinna ringtee esimeselt kilomeetrilt. Väravad avatakse laupäeval kell 10.30, esimesed stardid algavad
kell 11.00. Võistluste orienteeruv lõpp on
kell 18.00 Lisainfo www.väoshow.eu / www.
vaoshow.eu
Katrin Kivi
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Jüripäeva autoorienteerumine toimus Jüri kihelkonna teedel
Toimetus palus võitja meeskonna kaardilugejal Ülo Timuskal kommenteerida võistlust
ning raja keerukust.
„Jüri autoorienteerumisest võtsin osa juba
neljandat korda, viimased kolm koos Andres
Kikkasega. Kaks viimast aastat olime kolmandad ja teised. Saan tõdeda, et nende nelja aasta
jooksul on ürituse organiseerimine ja raja ettevalmistamine läinud aina paremaks.
Selle aasta võistluse uudne nüanss oli rajale
paigutatud lisakatsed. Esimeses ja kolmandas
lisakatses tuli sõita autoga boksi ning teises
ja neljandas tuli visata 3 korvpalli vabaviset.
Kui kolm aastat tagasi sõitis puhtalt kogu trassi läbi 6 võistkonda, siis viimase kahe aasta
reeglite järgi ei ole olnud kellelgi võimalik
läbida võistlustrassi puhtalt ilma eksimusteta.
Sellel aastal tuli võistlustrass läbida etteantud
keskmise kiirusega. Kui eelmistel aastatel oli
lubatud ajakontrollpunktides aega parajaks
teha, siis sel aastal seda enam ei olnud lubatud.
Sel aastal saime 100 karistusminutit, seega
loodame järgmisel aastal paremini sõita. Siit
järeldus, et isegi võitjal meeskonnal on veel
kuhugi pürgida.
Sooviksin tänada kõiki organisaatoreid ning
eestvedajaid Vello Kaldmäed ja Peeter Böcklerit, kes on viitsinud Jüri autoorienteerumist
edasi arendada ning sõitu huvitavamaks teha.“

Võitjate autasustamine Jüri raamatukogu juures, võidukarikat hoiab käes Andres Kikkas.

Jüri gümnaasiumi abiturentide külaskäik Euroopa parlamenti
Sügisesel lastevanemate üldkoosolekul lubas hr Raivo Uukkivi organiseerida abiturientidele õppereisi Brüsselisse. 12.–14. aprillil
saigi see lubadus täidetud. Reisigrupi moodustasid kuus väga hea inglise keele oskusega
lõpuklassi õpilast ning nende inglise keele ja
ühiskonnaõpetuse õpetajad. Meie vastuvõtjaks oli Euroopa Parlamendi saadik pr Siiri
Oviir ning reisikulud ja väike taskuraha kaeti
Euroopa Parlamendi eelarvest.
Siiri Oviiri poolt kutsutud külalisrühm
saabus Brüsselisse esmaspäeva hommikul.
Peale Jüri gümnaasiumi oli õpilasi ka Kohtla-Järvelt, Narvast ja Märjamaalt, kokku 36
inimest. Kogu reisi vältel oli meie teejuhiks
ja giidiks Siiri Oviiri assistent Tarmo Kurves.
Kõigepealt jalutasime Brüsseli kesklinnas ja
tutvusime vaatamisväärsustega, seejärel külastasime Euroopa Parlamenti, kus tutvustati
meile üldiselt Euroopa Parlamendi olemust,
räägiti selle tööst, erinevatest organisatsioonidest, asutustest ning nende ülesannetest.
Samuti kohtusime Siiri Oviiriga, kes selgitas
meile oma tööd Euroopa Parlamendi saadikuna ning vastas kõigi küsimustele. Käisime
vaatamas ka saali, kus peetakse istungeid.
Järgmisel päeval külastasime Belgia Föderaalparlamendi uhket hoonet, meile näidati
erinevaid ruume, räägiti parlamendi tööst
ning vaatasime ka tutvustavat lühifilmi. Samal päeval käisime veel Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures, kus meile räägiti
selle asutuse tegemistest. Külastasime ka Bel-

Pildil vasakult: Raivo Uukkivi, Dan Glošin, Esta Hio, Siiri Oviir, Jorma Maanus Tahk,
Ly Uukkivi, Sigrit Villido, Brita Pill, Siss Kestlane, Katrin Leppik, Raigo Uukkivi. Pildi
autor: Tarmo Kurves.

gia Kuninglikku Sõjaajaloomuuseumi. Reisi
viimane päev möödus meil linnas ringi sõites
hop on/hop off bussiga, peatuse tegime Heyseli pargis, kus külastasime Mini-Euroopat.
Kõigile osalejatele meeldis õppereis väga,
saime uusi vajalikke teadmisi, erinevaid selgitavaid trükiseid kodus lugemiseks, prakti-

seerisime inglise keelt, kuna mitmed sõnavõtud olid ingliskeelsed, ning samuti tutvusime
ka Belgia pealinna Brüsseliga.
Katrin Leppik
Jüri gümnaasiumi 12. reaalklassi
õpilane
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Ajalooõhtu Vaida raamatukogus
13. aprillil toimus Vaida raamatukogus järjekordne ajalootund huvilistele, keda paelub just koduküla ja selle lähiümbruse ajalugu. Seekord oli
teemaks Vaida küla – tema algus, areng läbi ajaloo ja tänapäev.
Vaida vanemast ajaloost rääkis meile tulihingeline Vaida patrioot Reet
Raudkepp. Saime teada, et Vaida ümbruskonnas on inimesed elanud juba
muinasajast saati. Sellest annavad tunnistust ohvrikivid ja muinasleiud.
Samuti kuulsime Vaida mõisa saamisloost 17. sajandil ja tema ümber
kujunenud ja laienenud taludest. Eelmisel sajandil kasvas küla juba nii
laiaulatuslikuks, et seitsmekümnendail moodustati kogu asumist kolm
eraldi üksust: Vaida alevik, Vaidasoo ja Suuresta külad.
Vaida külaelust sõjaeelses Eestis jutustas meie küla raudvara Salme
Veinla. Tema isa oli tol ajal kohaliku kaitseliidu ülem ja tegi ülestähendusi tolle aja sündmuste kohta. Kuulates, missugune vilgas äri- ja seltsielu kees meie külas tol ajal, siis tekkis küsimus: kuidas nad seda kõike
suutsid? Võib-olla sellepärast, et polnud veel televisiooni ega internetti
– nad tegid kõike ise! Ja ettevõtlikke inimesi, kes olid eestvedajateks,
leidus piisavalt.
Kõige muu kõrval ei puudunud meie külas ka müstilised lood. Selle
tõestisündinud loo jutustas mulle minu isa, kes oli seda kuulnud oma vanaisalt Kristjan Hannibalilt. Nimelt juhtunud Madikse talus keegi õnneSalme Veinla mälestusi kuulab Aruvalla külavanem Ardi Mitt.
Pildi autor: Reet Raudkepp.
tult surma saama, tema vaim ei saanud rahu ja hakkas n-ö kodus käima.
Et ta pea igal ööl möllu käis tegemas, siis meeleheitel pererahvas palus
lamehed läinud siis õue asja vaatama – oli sadanud värsket lund ja selle
kohalikel ärksamatel meestel ühel õhtul seda vaatama tulla, et siis koos
peal polnud näha hiirejälgegi…. Vaat niisugune lugu! Tondist olla lahti
nõu leida, kuidas tondist lahti saada. Juba õhtul varakult olnud kutsutud
saadud kirikuõpetaja abiga, aga maja põles siiski seletamatutel asjaolukohal ja külitanud mahalaotatud õlgedel. Ja külaline ei
del hiljem maha.
lasknud ennast kaua oodata. Vastu palkseina käinud hirLõpetuseks tõdesime, et nii rikka ajamus põmakas ja pererahvas hüüdnud hirmunult – nüüd
looga
küla võib väärikalt tähistada oma
Väljasõit loodusesse! 13. mail läheta tuleb!
esmamainimise
tähtpäeva, millest tuleme tutvuma Vaida poldriga. Vaatame,
Kohe läinud pööningul lahti möll nii et laepalkide vaval
aastal
möödub
770 aastat.
mis on saanud Vaida sovhoosi ajal tehhelt tolmu ja sammalt varises. Siis laskunud tont ahju
Järgmine ajalootund toimub aga vabas
tud
uhkest
maaparandusobjektist.
Kokerisele ja loopinud sealt kive ja tahma. Talveks tuppa
õhus. Nimelt on 13. mail lahkesti lubagunemine 17.30 raamatukogu ees. Kõik
toodud kanad ja kukk hakanud hirmunult lendama ja
nud Peeter Böckler rääkida Vaida poldri
loodusesõbrad ja huvilised on oodatud.
inimeste seljataha peitu pugema. Kohalik kooliõpetaja
ajaloost ja näidata, mis selle hiilgusest
Tore
oleks
teada
saada
huviliste
hulka,
haaranud sõrmest laulatussõrmuse, sest läbi selle vaadapraeguseks järele on jäänud.
et arvestada kohaga veidi kõrgemas
tes pidi vanakurja nägema, kui temaga on tegemist, aga
autos. Andke tulekust teada telefonil
ta ei näinud kedagi. Siis keset seda möllu käinud jälle
Ivi Riiel
603 5230. Kummikud jalga!
kõmakas vastu seinapalke, mispeale jäänud kõik vaikajalootunnist osasaanu
seks. Ära läks – sosistanud pererahvas kergendatult. Kü-

Praktiline esmaabiõppus
MTÜ Kodukant Harjumaa korraldas 29. aprillil Rae kultuurikeskuses projekti „Külavanem – sild külale ja omavalitsusele“ raames praktilise esmaabikoolituse. Koolitajaks oli Kaido
Voogla, kel endal seljataga 11 aastat praktikat Tallinna kiirabis.
See oli jätkukoolitus oktoobrikuus toimunud teoreetilisele
õppepäevale. Nüüd oli osalejatel võimalus ise proovida südamemassaaži tegemist koos suust suhu hingamisega nukk-mannekeenil, õppida erinevaid sidumisvõtteid näiteks pea-, näo- või
käetrauma puhul. Samuti harjutati, kuidas aidata inimest, kes on
kukkunud ja end vigastanud. Põhjalikud teadmised saadi ka sellest, kuidas käituda inimestega, kel tulevad krambihood. Samuti
räägiti põhjalikult käitumisest kõrge palaviku korral ning õpetati, kuidas ja millal operatiivselt pöörduda kiirabi poole ning
millistel olukordades piisab oma perearstist.
Koolitaja Kaido Voogla rääkis väga ilmekalt ka oma praktikas toimunud juhtumitest. 8-tunnine koolituspäev möödus märkamatult ja osalejad jäid väga rahule. See vajalik õppepäev sai
teoks tänu rahastajale, kelleks oli Kodanikuühiskonna sihtkapital „KÜSK“.
Marianne Rosenfeld
MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht

Kaido Vooglaid näitab, kuidas abistada teist inimest trauma puhul.
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Meie lapsed „Kamertoni“ festivalil
10. –11.aprillil toimis Tallinna Vene Kultuurikeskuses iga-aastane rahvusvaheline vokaalfestival „Kamerton“. Käesoleval aastal toimus see neljandat korda, millel osalesid koolilapsed Eesti linnadest ja Sankt Peterburgist. Laval esinesid solistid, duetid, ansamblid ja koorid noortest ja lastest
vanuses 7–20 aastat. Nende seas esines ka lauluteatrr Perekrjostok vokaalansambel koosseisus Angelina Koch, Ženja Grigorjeva, Diana Maslova
ja Milena Sotšivko kontsertmeistri-pedagoogi A. Solovjova juhtimisel.
Angelina esitas Anu Röömeli lõbusa laulu „Mõista, mõista“, Ženja laulu
„Dinosaurikutest“, Milena „Päikesejänkust“ ja „Muusikatundidest“ . Laulu „Kassid-hiired“ esitasid nad kõik koos. Vanemate abiga mõtlesid meie
esinejad välja huvitavad esinemiskostüümid ja vastavad tantsud laulude
saateks, millega teenisid publikult kõlava aplausi.
Festivali lõpus autasustas žürii Vaida aleviku noori artiste diplomite ja
mälestusskulptuuridega. Rõõmsad olid kõik meie esinejad, nende vanemad ja pedagoog, sest Vaida koolilapsed jõudsid suurele lavale.
Seniks aga valmistame ette uut programmi eelseisvaks emadepäevaks.
Kontsert ise toimub 7. mail kell 18.00 Vaida koolis ja loodame kohalike
inimeste aktiivset osavõttu.
Aleksandra Solovjova-Kull

Rahvusvaheline Laulufestival „Kamerton“ 10.04.2010. a.
Pildil: Ženja Grigorjeva, Angelina Koch, Diana Maslov ja õpetaja
Aleksandra Solovjova-Kull. Pildi autor: Aleksandra Solovjova-Kull.

Memme-taadi klubi õppepäev
11. aprillil kogunesid memmetaadiklubilised seekord Jüri raamatukogusse, kus toimus elukestva õppe raames omalaadi õppepäev. Gümnaasiumi õpetaja Andres Maastik
rääkis väga asjatundlikult Eesti rahvuskivi
– paekivi – leiukohtadest, kasutamisest ja
töötlemisest. Järgnevalt vaatasime DVD-sid
paekivi paikkondadest, Põhja-Eesti klindist
ja Saaremaa pankadest.

Seejärel esines raamatukogu juhataja
Ülle Siska, kes tutvustas eelkõige uuemat
aiandusalast kirjandust, kuid samuti varem
ilmunud raamatuid, mis pakkusid enamikule
suurt huvi. Et 2010 on kuulutatud lugemisaastaks, siis lasksime endale ette lugeda ka
mõne meeleoluka katkendi näiteks A. Kivirähu raamatust.

Memmed-taadid on juba teist korda Jüri
raamatukogus oma üritust korraldanud, eelmine toimus oktoobris 2009, kui kohtusime
kirjaniku-ajakirjaniku Hille Karmi ja tema
illustraatorist tütre Reet Karmiga.
Elviira Luur
Memme-taadi klubi esimemm
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Projekt “Rae valla külaliikumine veelgi elujõulisemaks”
kulmineerus ringreisiga
Rae vallas on palju aktiivseid elanikke,
kel soov saada uusi teadmisi ja teha koostööd naabervaldade aktiivsete elanikega.
Just see andiski sügisel 2009 tõuke kirjutada Kohalikku Omaalgatusprogrammi rahataotlusprojekt. Rõõm oli suur, kui selgus, et
projekt sai sügisvoorus osalise rahastuse.
Projekt viidi ellu 2-osalise moodulina ajavahemikus märts-aprill 2010.
Esimeses osas toimusid auditoorsed loengud. Huvilisi jagus nii Lagedil kui ka Jüris
toimuvasse gruppi.
Loengute põhiteemadeks oli motivatsiooni leidmine eneses, et edendada külaliikumist, sellega kaasnevt ajaplaneerimine ja
meeskonnatöö organiseerimine. Kodutööna
oli vaja ise leida oma kujutlus ideaalsest
meeskonnast ja kujundada ajurünnak-koosolek. Samuti saadi ülevaade projektitaotlusest ning koduse tööna oli vaja kirjutada üks
projekt KOP-ist rahataotluse tarvis.
Teine osa koosnes 2-päevasest õpperingsõidust. Külastati külaseltse ja huvitavaid
kohti Järvamaal ja Viljandimaal.
Bussisõit algas koolitusega teemal, mis
tähendab stress ja läbipõlemine, milles avalduvad selle sümptomid. Sügavamal juurdlemisel leidsime, et meil kõigil on juba olemas
stressisümptomid, ja seetõttu võtsime teel ka
ühislaulu üles.
Esimesena viis teekond meid Järvamaale
Prandi külamajja, kus majaperenaine tutvustas külamaja saamise lugu. Ettevõtlikud
naised olid külamaja püsti pannud ca poole aastaga. Nende tegemistest saate lugeda
www.prandiallikad.ee
Järgmises peatuspaigas Karksi külakeskuses Viljandimaal ühinesid meiega giidid
Anne ja Helve. Tutvustati raamatukogu,
samuti oli võimalik vaadata Karksi valla
kunstnike kevadtööde näitust. Maalikunstist
olid esindatud akvarell-, pastell- ja õlimaalid, tekstiilikunstist gobelään, villavaip ja
siidimaal. Tarbekunstist sai näha väljapanekut keraamikast ja klaasikunstist ning meediakunstist videoinstallatsiooni.
Tee peale jäi Seedri puukool, kus lahke
peremees andis põhjaliku ülevaate puukoolis tehtavatest töödest-tegemistest. Eriti
põnev oli jälgida, kuidas masina abil istik
potti saab. Kõik reisilised said osta soovitud
istikuid. Seedri puukool kasvatab ja müüb
põhiliselt tarbetaimede istikuid (viljapuud,
marjapõõsad), vähetuntud puuvilja- ja marjakultuuride ning väiksemas koguses ilupuude ja -põõsaste istikuid.
Külastasime ka looduslikult imeilusat
paika – Karksi ordulinnuse varemeid. Tänu
lahkele giidile lubati meid Karksi Peetri
kirikusse. See on 1778. aastal valminud
omapärase viltuse torniga kirik. Ehitamisel
kasutati ära osa linnusemüüri, mis jäi kiriku

Reisiseltskond Annemäel (Pühakoht Mulgimaal). Pildi autor: Kai Lasn.

üheks seinaks. Kirikus on säilinud 16 maali
18. sajandi lõpust oreli vääril ja 18. sajandil
Viljandis valmistatud vasklühter. Torni tipp
on kaldu 205 cm.
Karksi vallas ei saanud me käimata jätta August Kitzbergi tubamuuseumis. A.
Kitzberg (1855-1927) oli Viljandimaa tuntumaid kirjanikke, sealmail oli ta saanud
ka inspiratsiooni oma teoste kirjutamiseks.
Muuseumis oli võimalik põhjalikult tutvuda
Kitsede suguvõsaga, Kitzbergi loominguga
ja vallakirjutaja töötoaga. Ülevaate kirjaniku elust koos legendidega andis meile eakas
majaperenaine, kes kohe 80-aastaseks saanuna on siiani väga energiline ja humoorika
jutusoonega.
Esimene reisipäev lõppes Kopra talus
Karksi vallas, kus peale õhtusööki toimus
lustakas viktoriin. Peale selle veel meeleolukad laulud ja vestlusring. Soovijatel oli
võimalus oma stressi maandada ehtsas suitsusaunas.
Hommikueine võetud, pakiti asjad ja võeti suund Karksi valla ääremaale. Külastasime Tuhalaane külamaja.
Tuhalaanes on tegus külavanem Enn Sarv,
kes erinevate projektidega on suutnud korrastada küla üldilme. Kadunud on vanad
mahajäetud hoonete varemed, korrastatud on
lõkkeplats ja spordiväljak ning ujumiskoht.
Külamaja avati Tuhalaanes 1997. aastal.
Külamajas asub raamatukogu ja internetipunkt. Koostöös klubide ja seltsidega korraldatakse igal aastal Tuhalaanes kaks suuremat
üritust, jaanituli ja aastavahetuspidu.
Lilli piiriületuspunkt oli meie järgmine
sihtpunkt. Seal on ausammas Balti ketile,
kuid tänu NATO-sündmustele oli sel päeval
meie riigipiir seal suletud ja me saime seda
vaid kaugelt uudistada. Aga see-eest ronisime Annemäele.

Annemägi asub Mulgimaa lõunaosas,
suurte metsade vahel ning parajalt kaugel
Karksi kirikukihelkonna keskusest, kirikust
ja omaaegsest ordulossist. Küngastel olev
pühakoht sobis suurte rahvahulkade kokkukäimiskohana. Annemäest jutustades räägitakse õnnetusest pulmateel. Polegi täpselt
teada, kas tegemist on sündinud fakti või
väljamõeldisega. Vahepeal metsa kasvanud
kohta on kohalikud inimesed jälle korras
hoidma asunud.
Aega hakkas nappima ja seetõttu saime
kiirkäigul külastada ka Lilli külamaja ning
juba tuligi alustada teed kodu poole tagasi. Kiirkäigul põikasime siiski ka Heimtali
ringtallidesse ja Karksi viinakööki uudistama. Tegemist on 1858. aastast pärit Heimtali
mõisakompleksi kuuluva ringtalliga, mille
poollagunenud maakivimüürid ehitati taas
üles. Raudna põhikooli lapsed saavad mängida palli mõisa ballisaali asemel uhiuues
spordihoones.
Uusna külamaja – see on valla täielikul
ülalpidamisel, kaasa arvatud maja perenaise
palk.
Viimase peatuse ringreisil tegime Sassi
talu jaanalinnufarmis, kus perenaine pakkus
ehtsat jaanalinnuomletti ja peremees rääkis
nende suurte ja uhkete lindude kasvatamisest.
Koguti palju ideid ja saadi uut energiat
oma külade ning piirkonna kogukondliku
elu korraldamiseks.
Projekt viidi läbi koostöös MTÜ Alustame Algusest koolitaja Marianne Rosenfeldiga ning MTÜ Kodukant Harjumaaga, kes
toetas projekti tehniliste vahenditega.
Kai Lasn
Projektijuht ja
RVAKS juhatuse liige
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Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus
2010 žürii silme läbi
7. aprillil 2010. a toimus Rae kultuurikeskuses 11. korda Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus kokku 80 osalejaga.
Žüriiliikmete arvates, kuhu kuulusid Alar
Haak, Kristi Toomra ja Katri Kaasik, on tegu
väga tänuväärse üritusega, sest selgitatakse
välja Rae valla parimad lauljad.
Igas vanuserühmas selgitati välja 3 parimat
tüdrukut ja poissi, kellest 2 pääsesid edasi
maakonna lauluvõistlusele “Harjumaa laululaps 2010”. Juba Rae vallas väga ilmekalt
esinenud Mikk Lainevool 5.–7.aastaste vanuserühmas saavutas Harjumaa lauluvõistlusel
finaalis 2. koha. 11.–13.-aastaste vanuserühmas esines edukalt Kristi Kajasalu, kelle
esituses ainuke a capella lauldud rahvalaul
pärjati maakonnas 3. kohaga. Väärika 1. koha
tõi aga Rae valda Jüri gümnaasiumi õpilane
Brey Velberk 16.–18.-aastaste vanuserühmas.
Brey esitus oli muusikaliselt hästi küps, siiras
ja ehe ning suure emotsionaalse laenguga.
Tänavused žüriiliikmed on küllaltki erineva taustaga, kuid siiski rohkemal või vähemal
määral kokku puutunud erinevate lauluvõistlustega. Siinkohal olgu välja toodud mõned
soovitused ja märksõnad, mis aitaksid lauluvõistluse taset muuta veelgi paremaks ja nauditavamaks.
Laulmine peab olema lapse enda soov.
Arvestagem lapse soove, olgu ta kui väike
inimene tahes. Kui laps ei taha mitte mingil
juhul laulda, siis sellest lähtugemgi. Laulmisel on peamine usk endasse ja enda loosse.
Kui esineja ise ka usub, millest ta laulab, siis

Markus Mõttus Rae lauluvõistlusel.
Võistles ka Harjumaal.

loomulikult usub ka publik. Oluline on laulu eakohasus. Laulu sõnum ei tohiks lapsele
arusaamatuks jääda, sest muidu juhtub see, et
publikul tekib küsimus, miks laps seda lugu
laulab. Esituses on väga tähtis terviklikkus.
Kui nii laulja kui ka saatja annavad endast
parima, naudivad oma lugu, siis seda lihtsam
on ka publikul esitust nautida. Loo õppimine
ei lõpe veel sellega ära, kui sõnad peas ja viis
selge – lugu võiks saada osaks Sinust endast.
Saade võiks toetada lauljat. Laulusaade on
loo terviku loomisel väga tähtsal kohal, tagasihoidlikkus pole siin eriti õigustatud, peame
silmas just lugude sissejuhatusi ja lõpetusi.
Lugu võiks mitmekesistada erinevate
nüanssidega. Iga loo saab muuta veelgi põ-

Kristi Kajasalu, Harjumaal 2. koht.

nevamaks, lisades juurde erinevaid värve ja
varjundeid: tämber, dünaamika, isegi saatepillid, nagu akordion, kannel, kitarr, … Kõik
need annavad loole juurde teistsuguse maigu
ning muudavad ka kõige lihtsama loo ülimalt
nauditavaks teoseks.
Suur-suur aitäh kõigile osalejatele, nende
õpetajatele, kaasaelajatele, et rikastasite kõigi
päeva toredate laulude ja rõõmuga.
Kristi Toomra
Katri Kaasik
Nimekiri lastest, kes said auhinnalisi kohti, on üleval Rae valla veebilehel:
www.rae.ee

Kaks aastat koostööd
2007. aasta kevadisel seminaril sündis erinevate noortekeskuste
töötajatel mõte ja vajadus midagi üheskoos teha. Otsustati uurida
noortelt, millised on nende ootused ning mida nad sooviksid teha
oma noortekeskuses. Analüüsiti, mis tehtud, ja kavandati plaane,
kuidas neid soove ellu viia. Kõike seda tutvustati konverentsil, mis
toimus Sauel 17. aprillil 2008. aastal. Nii sündiski Sauel 17. aprillil
2008 Eesti noorsootöös esmakordne ja seni ainuke PIIRKONDLIKU NOORSOOTÖÖ MEMORANDUM. Selle allkirjastasid Saue ja
Keila linna, Saku, Rae, Kernu ja Kose valla tippjuhid. Memorandum
on allkirjastatud sooviga arendada laiapõhjalist ja mitmekesist koostööd noorte mitteformaalse hariduse valdkonnas. Tänavu, 16.aprillil
tähistasime Keila noortekeskuses memorandumi allkirjastamise teist
aastapäeva. Kohal olid noored, noorsootöötajad, kohalike omavalitsuste juhid ja teised külalised. Meenutasime kahe aasta jooksul toimunut ja arutlesime noorsootöö olulisuse üle. Ühiselt on toimunud
palju koosolekuid, oleme kirjutanud oma tegevuste rahastamiseks
4 projekti ja üks projekt on täna otsust ootamas. Praegu on valmimas noortekeskustes korraldatud uuringu kokkuvõte. See võimaldab
noortekeskustel pakkuda noortele mitmekesisemaid ja efektiivsemaid mitteformaalhariduse võimalusi. 2009. aasta juunis toimus ühine noortepäev Kloogaranna noortelaagris.
Piirkondliku koostöökogu liikmetel on hea meel, et meie kohalikud

Mida kõike võib teha nööpidest… Pildi autor Karmo Tihane.

omavalitsused mõistavad noorte muresid ja rõõme, noorsootöö olulisust ja toetavad ning rahastavad jätkuvalt noortekeskuste tegevusi.
Anne-Ly Suvi
noorsootöötaja
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Avatus ja koostöö Peetri koolis
M

õne nädala pärast lõpeb Peetri
lasteaia-põhikooli esimene õppeaasta. Aeg on teha vahekokkuvõtteid,
seada sihte edaspidiseks.
Meie lasteaia- ja koolipere on võtnud endale eesmärgiks luua tingimused, et igast
lapsest kujuneks positiivse ellusuhtumisega
ja muutuvas ühiskonnas toimetulev inimene.
Soodustame lapse kasvamist ja arenemist
temast endast lähtuvalt. Eesmärgini jõuame
ainult koostöös lapse koduga. Laps vajab
mõlema, nii kodu kui kooli toetust. Milles
siis väljendub kodu ja kooli ning kodu ja lasteaia koostöö meie esimesel õppeaastal?
Peetri lasteaias-põhikoolis on oluline
AVATUS. Peame tähtsaks, et informatsioon
kooli ja lasteaia tegevuse kohta oleks kõigile
kättesaadav. Esiplaanile seame pedagoogide
ja lapsevanema vahelise infovahetuse ja
koostöö. Igapäevategevuses väljendub see
mitmeti.
2009. aasta novembrikuus korraldasime
LAHTISTE USTE NÄDALA. Seekord olid
oodatud koolis õppivate õpilaste vanemad.
Neil oli võimalus külastada tunde ja näha
oma last õppimas ning tegutsemas. Nädala
jooksul külastas tunde kokku kolmkümmend
kaks vanemat. Tagasisidena öeldi, et oli huvitav vaadata oma last teises olukorras ehk
siis õppeprotsessis. Vanematel oli võimalus
tutvuda oma lapse klassikaaslastega ja näha
neid omavahel suhtlemas. Kui edaspidi tuleb kodus juttu mõnest klassikaaslasest, teab
vanem, kellest räägitakse. Lapse klassiõed
ja -vennad ei ole enam anonüümsed.
Lasteaia LAHTISTE USTE PÄEVAD toimuvad veel enne õppeaasta lõppu. Oodatud
on kõik lasteaia lapsevanemad. Ka perevestlused on planeeritud mais-juunis. Vestluse
käigus annab õpetaja ülevaate sellest, milliseid muutusi ja edusamme on ta täheldanud
lapse arengus. Vahetatakse infot, et leida paremaid võimalusi, kuidas koos toetada lapse
arengut.

PEREVESTLUSED koolis on oluline
koostöövorm kooli ja kodu teineteisemõistmise parandamisel. Nende korraldamine
muudeti koolidele ja lasteaedadele kohustuslikuks alles mõni aasta tagasi. Enamikul
meie klassiõpetajatel on vestluste korraldamisel aastatepikkune kogemus. Mõned
meist on perevestlusi läbi viinud juba üle
kümne aasta. Näeme selles suurepärast võimalust jagada informatsiooni ja anda tagasisidet õpilase edusammudest ning leida koos
perega parimad võimalused lapse arengu ja
õppimise toetamiseks. Oleme pedagoogilise
kollektiiviga kokku leppinud, et õpilane on
vestlusel juures alates 4. klassist. Esimesed
kolm aastat valmistame last ette vestluses
osalemiseks. Alates esimesest klassist suuname õpilast enesehinnangu ja -analüüsi
poole. Suuname teda märkama enda edusamme ja seda, mis vajab veel õppimist,
harjutamist. Kõige selle töö tulemusena on
4. klassi õpilane võrdväärne vestluspartner,
kes oskab enda õppimist ja käitumist analüüsida ning endale eesmärke seada.
Alates 1. klassist täidavad õpilased kaks
korda aastas enesehinnangulehe. Oluline on,
et lehe tagumisele poolele saavad vanemad
kirjutada enda tähelepanekud ja arvamused.
Nii saab õpetaja kaks korda aastas vanematelt tagasisidet.
Perevestlused toimuvad Peetri koolis üks
kord õppeaastas. Sellel aastal viisid 4. ja 5.
klassi klassijuhatajad vestlused läbi kaks
korda, enne jõuluvaheaega ja enne kooliaasta lõppu kevadel. Tegime seda sellepärast, et
õpilased on tulnud erinevatest koolidest ja
ühtne koolikultuur on alles kujunemas.
1.–3. klassini viidi perevestlused läbi kevadel.
2009. a novembris ja märtsis 2010 toimusid koolis INFOTUNNID kõikidele vanematele. Eesmärk oli tutvustada kooli õppe- ja
kasvatustöö eesmärke ning anda informatsiooni toimuvate ürituste kohta. Lapsevane-

mal on olnud hea võimalus esitada küsimusi
ja avaldada arvamust koolis toimuva kohta.
Ühe koostöövormina oleme kasutanud
vanemate kaasamist ühistegevustesse. Vanemad olid jõulude ajal abis piparkooke
küpsetamas. 4. klassi õpilased valmistasid
lapsevanema juhendamisel rahvuslikus stiilis pannoo, mis nüüd kaunistab meie kooli.
Vanemad koos lastega meisterdasid toredaid ja fantaasiaküllaseid kujusid sügisandidest ning tõid need kooli näitusele.
Jaanuaris toimus fotonäitus, kus eksponeeriti pilte talvisest loodusest. Paljud fotod
olid laste tehtud. Samas oli ka vanemate ja
õpetajate tehtud pilte.
Fotograafiast rääkis kogu kooliperele 5.
klassi lapsevanem, kelle hobiks on pildistamine. Tundus, et kogu ettevõtmisega tärkas
nii mõneski lapses huvi fotograafia vastu.
17. aprillil toimus LAPSEVANEMA
KOOLITUND praegustele ja tulevastele
lastevanematele. Esinejateks olid kutsutud
psühholoogid ja toitumisspetsialist. Eesmärk
oli anda lastevanematele uusi vaatenurki
kasvatusele ja kooli ning kodu koostööle.
Kõigile kasulikud olid toitumisspetsialisti
soovitused. Selline koostöövorm kodu ja
kooli vahel oli Peetri koolis esmakordne.
Seni vanematelt saadud tagasiside on olnud
positiivne.
Koostööks saab lugeda ka kõik klassi- ja
rühmapeod, koosolekud ning koos vanematega ettevõetud üritused. Esimese kooliaasta
lõpetame ühise piknikuga, kuhu on kutsutud
õpilased koos vanematega ning kõik kooli
töötajad. Uue õppeaasta plaanidest räägime
juba sügisel.
Luule Niinesalu
Peetri Lasteaia-Põhikooli direktor
(Toimetus käsitleb oma juunikuu Rae Sõnumite numbris pikemalt 17. aprillil toimunud lapsevanema koolitunni teemasid).

Vaida Põhikool võtab 2010/2011.
õppeaastaks vastu uusi õpilasi.
Kool on avatud tööpäeviti kell 8.00–16.00. Võimalus eelnevalt ühendust võtta telefonil 60 35 232.

1. klassi õppima asumiseks tuleb esitada:
• avaldus direktori nimele;				
• sünnitunnistuse koopia (saab teha koolis);		

• tervisekaart;
• õpilaspiletile foto (3×4 cm).

Vanematesse klassidesse astujatel esitada ka väljavõte
õpilasraamatust ja klassitunnistuse koopia.
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Kaunid kunstid ja meediaõpetus Lagedi koolis
Lagedi koolis on kauneid kunste läbi aegade väga oluliseks peetud. On ju mitmekülgne
ja süvenemist võimaldav kunstialane tegevus
lapse harmooniliseks arenguks äärmiselt vajalik. Õpilastel on võimalik kohustuslikule
programmile lisaks tegelda näitlemise, tantsu
(rahva-, line- ja show-tants), kunsti (maalimine, tarbekunst) ja muusikaga (mudilas-, lasteja poistekoor, ansamblid, duetid, laulusolistid,
plokkflöödiansambel, rokkbänd, Rae Huvialakooli raames klaverimängu ja muude pillide
õppimine). Järgmisel õppeaastal saab väljaspool koolitunde senisest enam pühenduda
kirjanduslikule omaloomingule, korraldatakse
rohkem kirjandusviktoriine, muinasjutu- ja ettelugemisõhtuid, etlemisvõistlusi.
Näite-, tantsu- ja muusikaringides osalejad saavad kõik õppeaasta jooksul mitu korda
esineda nii kooli enda kontsertidel kui ka väljaspool kooli. Võetakse osa üldlaulupidudest.
Parimaid etlejaid on igal aastal saadetud maakonnavõistlusele. Kunstiloomingut võib näha
kevadisel suurel õpilastööde näitusel. Traditsiooniks on saanud kirjandusliku omaloomingu
konkursid. Iga viie aasta tagant antakse välja
kooli almanahh „Kas mäletad…“. Seal avaldatakse õpilaste kunstilist ja kirjanduslikku loomingut. Viimastel aastatel on laste loomingut
ilmunud ka Rae Sõnumites. Nõnda leiavad
kaunite kunstidega tegelevad lapsed pidevalt
tunnustust ja omandavad hea esinemisjulguse,
mis on neile edaspidises elus väga vajalik.
Kooli kutsutakse esinema muusikuid ja las-

1. klassi eesti keele tund arvutiklassis. Pildi autor: Signe Järve.

tel on aeg-ajalt võimalik kohapeal teatrietendusi vaadata. Külastatakse erinevaid teatreid ja
kunstinäitusi, kirjandusmuuseume.
Et Lagedi kool oleks tõeliselt tänapäevase
näoga, alustatakse siin sügisel meediaõppega.
Selles õppesuunas pannakse pearõhk videotöötlusele, kuid loomulikult tutvutakse ka teiste meedialiikidega. Lapsed teevad palju erinevaid projekte, mille kaudu iga osaleja tugevad

küljed üles otsitakse ja neid edasi arendatakse.
On ju projektipõhine töö ettevõtluse ja kodanikujulguse ning -algatuse alus.
Meediatunde ja -ringi hakkab juhendama
15-aastase lavastajakogemusega Liia Sakkos,
kes on noortega teinud üle 50 suure video- ja
filmitöö.
Marina Paesalu
Lagedi põhikooli õpetaja

Vaida kool – maja täis elurõõmu
Vaidas on kooliharidust antud viimased
147 aastat. Lähimad külad on saatnud oma
lapsi Vaida kooli olenemata sellest, mis nime
haridusasutus parajasti kandnud on. Küll on
seda kooli nimetatud Vaida-Aruvalla kooliks
ja külakooliks ning hilisematel aegadel on
lisatud nimele juurde märge kui mitme klassilise kooliga tegu oli. Alates 1988. aastast
on kooli nimetus Vaida Põhikool. Kindlalt
saame väita ühte, et see ühekorruseline valge
maja kannab endas pikki traditsioone ja järjepidevust. On ju suur osa praeguste koolis õppivate laste vanematest ka omakorda õppinud
just selles armsas koolimajas. Nii kauniks renoveerituna on Vaida Põhikool küll õpilaste
käsutuses olnud viimased 7 aastat. Vahepeal
on lisandunud igati ajakohane võimla ning
2007. aastal valmis staadion koos rula- ja
rulluisupargiga. Saame tõdeda, et ring koolimaja renoveerimisega on ilusasti täis saanud.
Kooli territooriumil asub veel vast valminud
kõrvalhoone, kuhu on planeeritud tüdrukute
kokandusklass, ning mis vajaliku sisustuse
saamisel annab koolinoortele juurde uusi
võimalusi ka ringides osalemiseks.
Praegune koolijuht Indrek Uuemaa, kes
ametis on 2004. aastast, unistab aga juba
kooli juurdeehitusest. Kool selliste klassiruumidega ei suuda kasvavat ruumivajadust
täielikult rahuldada, usub Uuemaa, eriti veel

siis, kui kooliõpilaste arv suureneb uuselamu
piirkondade laste arvelt, nagu prognoosida
võib.
Õppetöö koolis on korraldatud nii, et pärast
tunde on võimalik tegeleda erinevate huvialaringidega, valida on 10 erineva võimaluse
vahel. Kui arvestada, et koolis õpib 115 last,
on kõigil võimalus mitme erineva ringi tööst
osa võtta. Usun, et nii laialdast valikut ei saa
kaugeltki iga kool pakkuda. Kui lisada juurde
veel sportimisvõimalused, mida kooli juures
harrastada saab, siis paremat kasvukeskkonda lapsele kodu lähedal on raske leida. On ju
Vaida põhikool ainuke valla koolidest, kus ka
talvel korralik uisuväli olemas ning kui kooli
poolt pakutakse uiskude kasutamise võimalust ja nii juba mitu aastat. Endise kehalise
kasvatuse õpetajana peab direktor Uuemaa
spordiga tegelemist õpilaste jaoks väga oluliseks. Samas on koolis tegutsev huvialajuht
Kristiina Suvi oma tegemistega pakkumas tugevat konkurentsi spordile. Õpetajatega vesteldes selgub, et iga kuu korraldatakse koos
õpilastega vahvaid üritusi ning kaasa löövad
võrdselt algklasside õpilased kui ka teismelised lõpuklassid. Esile võib tuua karnevali,
playbox’i, kus esinemisruumi on kõigile soovijatele. Kindlasti tuleb mainida ülekoolilist
uisutamispäeva, mis toimub tavaliselt enne
jõulupühi. Vähesed koolid saavad kiidelda

sellega, et pea kõik õpilased ja õpetajad oskavad uisutada ning tunnevad sellest tegevusest
siirast rõõmu.
Uue aasta alguses valitakse koolis minimissi ning ükski veebruarikuu ei saa läbi ilma
sõbranädalata. Lihtsalt selles koolis on nii
palju toredaid üritusi, et ühest sõbrapäevast
kasvas välja terve nädal. Kui veel mainida
fotonäituseid, õpilaste kevadlaata ning näitemängupäeva, saame tõdeda, et elu selles väikses koolis on väga mitmekesine ja põnev, sest
loetelu õpilaste tegemistest oli ainult väike osa
kooliaastast. Nende tegemiste tunnistuseks on
kooliseinad kaetud õpilaste joonistustega, mis
annab aimu, kui palju loova mõtlemisega lapsi on selles koolis kokku saanud.
Minu külaskäigu lõppedes taban ennast
mõttelt, et lapsed, kes saavad selles koolis õppida, ei saa ainult endale kaasa kooli lõpetamisel teadmisi ning koolitarkust, vaid ka midagi
veel olulisemat, ehk oleks selle nimetus rõõm
ühisest tegutsemisest, mis on aga sotsiaalsete
suhete üks olulisemaid alustalasid.
Kooli juhtkonnaga rääkides saan neilt
kindla lubaduse edaspidi vallarahvast rohkem
teavitada koolis toimuvatest üritustest, sest
vallarahva osavõtt neist on igati oodatud.
Juuli Laanemets
Rae Sõnumite toimetaja
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KK Rae Koss noored on Harjumaa osavaimad korvpallurid
Aprill on olnud noorte korvpallurite jaoks
tavapäraselt väga võistlusterohke. Võisteldud on nii klubi kui ka oma kooli eest.
Suurepäraseid tulemusi saavutasid KK Rae
Koss noored korvpallurid Harjumaa „Osavaima korvpalluri“ võistlustel. Võistlus
toimus Harjumaa üldhariduskoolide vahel.
Meie klubi noored esindasid Jüri gümnaasiumi. Tegemist oli võistkondliku „Osavaima korvpalluri“ võistlusega.
Kuni 5. klassi tüdrukute arvestuses võitis
Jüri gümnaasiumi I võistkond (9 võistkonna
seas) I koha. Seejuure võideti 5 harjutusest
koguni 4 ja viiendas harjutuses saadi teine
koht. Kokkuvõttes kindel I koht. Võistkond
võistles koosseisus Kelly Brus, Britt Maiste, Mirell Taelma, Gerda Frederike Enok,
Kendra Lizbeth Laid ja Ariina Mürkhain.
Tüdrukuid juhendas treener-õpetaja Tuulike
Pajumets.
Kuni 5. klassi poiste arvestuses võitis samuti I koha Jüri gümnaasiumi võistkond.
Poiste võistlusel osales kokku 10 võistkonda. Ka poistel õnnestus üldvõit vormistada
suure eduga järgmiste ees. Poisid võitsid 5
harjutusest 3, ühes harjutuses said 2. koha ja
harjutuses “3 tabamust” saadi 5. koht. Jüri
gümnaasiumi võidukas võistkond võistles
koosseisus Mark-Andreas Jaakson, Erast
Männik, Mikk Viigand, Ott Pärn, Kermo
Mürkhain ja Joonas Kaup. Võistkona juhendas treener-õpetaja Siim Palu.
Pisut suuremad korvpallurid, 6.–9. klassi
õpilased, käisid võistlemas ülevabariigilisel
„Osavaima korvpalluri“ festivalil Paides.
KK Rae Koss õpilastest saavutas parima individuaalse koha 6.–7. klassi poiste arvestuses Karl-Gustav Solman. Tema tulemuseks
jäi 9. koht 53 osaleja seas. Rae Kossust Tiit
Soku Korvpallikooli kolinud Alex Talisainen sai 17. koha. Esimese 20 hulka mahtus
veel ka Christopher Aloe oma 19. kohaga.
8.–9. klassi poistest oli parim raekoslane
Kaarel Allemann, kelle tulemuseks jäi 17.
koht 58 võistleja seas.
Korvpalliklubi Rae Koss korraldas jü-

ripäevaga seoses ka oma IV noorteturniiri
korvpallis. Esmakordselt oli turniir tüdrukutele (1998. a sündinud ja hiljem). Lisaks
KK Rae Koss tüdrukutele võttis turniirist
osa veel 3 võistkonda KK7 Paidest, KK
Siit ja Sealt Imaverest ning SK Audentes.
Turniiri avakohtumises võtsid meie plikad
mõõtu Audentese SK tüdrukutega. KK Rae
Koss tüdrukud võitsid tulemusega 30 : 27.
Kõige rohkem punkte tõi Kelly Brus 10 p,
Britt Maiste lisas 7 p. Siis mängisid omavahel KK7 ja KK Siit ja Sealt. Paide KK7 oli
parem tulemusega 33 : 21. Turniiri kolmandas kohtumises tuli meie tüdrukutel võidelda Paide KK7 tüdrukutega. Mängu tulemus
Paide KK7 kasuks 37 : 25. KK Rae Koss resutatiivseimad olid Kelly Brus 9 punktiga ja
Britt Maiste 7 punktiga. Neljandas kohtumises võitis KK Siit ja Sealt Audentese Spor-

diklubi 34 : 22. Päeva viiendas kohtumises
asusid taaskord võistlustulle KK Rae Koss
tüdrukud, seekord vastaseks S ja S. KK Rae
Koss võitis 25 : 16. Võistkonna parimana
viskas Mirell Taelma 8 punkti. Turniiri viimases kohtumises võitis KK7 Audentese
SK-d 32 : 13. Turniiril saavutas KK7 Paidest
3 võitu ja I koha, KK Rae Koss tüdrukud
olid 2 võiduga II koha omanikud ja pronksi
sai 1 võiduga KK Siit ja Sealt. Neljandaks
jäid teistest nooremad, kuid südilt võidelnud
Audentese tüdrukud. KK Rae Koss tänab
Rae valda, kes aitas auhinnalauda rikastada.
Pall korvi!
Henri Ausmaa
KK Rae Koss

Tore malepäev Lagedil
24. aprillil toimus järjekordne Rae valla noorte maleturniir Lagedi koolimajas,
kuhu kogunes 30 noort malehuvilist. Mängijaid oli nii Lagedilt, Vaidast, Jürist kui
ka Tallinna Nõmme noortemajast. Rõõmu tegi see, et nende hulgas oli koguni 8
esimese klassi õpilast. Läheneva Paul Kerese 100-nda aastapäeva valguses on see
igati rõõmustav, et malemäng ei ole veel Eestimaa noorte hulgast kuhugi kadunud. Võistluse vaheajal pakuti noortele puuvilju ja söödi Nõmme noortemaja poolt
toodud maletemaatilist torti. Nüüd siis tulemuste juurde. Võistluses said kaksikvõidu Jüri gümnaasiumi poisid Anti Kaar ja Andree Porila. Otsustavaks sai nende
omavaheline mäng, mille võitis Anti. Seega esikoht 7 punktiga 7-st võimalikust
Anti Kaarele ja teine koht 6 punktiga Andree Porilale. Kolmandaks tuli 10-aastane
Nõmme noortemaja kasvandik Kaspar Simmermann, kes kogus 5 punkti. Samuti 5
punkti kogusid Kaarel Allemann, Roman Kasak ja Kristen Sekk. Koefitsient reastas nad ka sellises järjekorras. Parim Lagedi kooli õpilane oli seekord Roman Kasak ja parim tüdruk võistlustel Kariina Grauberg saavutades tubli 4 punkti. Tublilt
mängisid ja oma esimese turniirikogemuse said ka Lagedi noored Ursula Pajumäe,
Hannes Väster ja Kristjan Karus. Soovin kõigile jätkuvat malehuvi ja kohtumiseni
järgmisel aastal.
Aivo Hommik

Anti Kaar võistlushoos. Pildi autor: Juuli Laanemets.
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Mikata jüripäeva Jüris võeti jüripäeval mõõtu teatejooksudes
juudoturniir 2010
24. aprillil toimus Rae kultuurikeskuses Jüripäeva ürituste
raames Mikata
Juudokooli poolt
korraldatav jüripäeva juudoturniir 2010.
Võisteldi kolmes erinevas vanuserühmas
(kuni 7-aastased, 8–9-aastased, 10–11-aastased), igas vanuserühmas kolm kaalukategooriat. Võistlejaid oli Mikata Juudokoolist,
Aruküla Aitadost ja juudoklubist Ippon,
kokku täpselt 60 last. 59 tublit poissi ja üks
väga tubli tüdruk Arina Skuratovski. Oli põnevust, pisaraid, eneseületamisi, ilusaid heiteid – kõike, mida ühel õigel juudovõistlusel
olema peab. Võistluse kõige põnevam, kõrgetasemelisem kohtumine toimus D-vanuserühmas kehakaalus kuni 28 kg, kus finaalis
kohtusid Aivo Menken Parts (Mikata Juudokool) ja Lehar Madis Metsallik (juudoklubi
Ippon). Võitjaks tuli selles kohtumises väga
mitmekülgset ja enesekindlat maadlust näidanud Aivo Menken Parts.
Mitmetele osalejatele oli see nende esimene võistlus ja kindlasti said paljud noored
judokad palju indu ja tahtejõudu – positiivse
kogemuse võistluselt.
Kohtunikud olid kõik meie enda juudoklubi vanema treeningrühma judokad, kes
said oma ülesandega väga hästi hakkama.
Lisaks juudovõistlusele näidati suurel
ekraanil juudoteemalisi filme, toimus noorte juudokate diplomite, medalite, karikate
näitus ja sai oma juudoteemalisi teadmisi
proovile panna juudolotot mängides, mis oli
eriti populaarne, otsustades pideva järjekorra järgi.
Auhindu jätkus kõigile võistlejatele, peale diplomi said kõik ka tubli osalemise eest
medali.
Auhinnad panid välja Rae kultuurikeskus,
Mikata Juudokool, Budopunkt.
Suur tänu kõigile noortele judokatele,
pealtvaatajatele, lastevanematele, Rae kultuurikeskuse väga sõbralikule ja abivalmis
kollektiivile, kõigile kohtunikele, abilistele.
Eriline tänu kuulub neile tublidele: Kaja
Kalmer, Doris Jürgens, Külli Viivik, Virve
Sepp, Kunnar Koik, Rene Forsel, Marcus
Niin, Kaido Suurekivi, Ingvar Barbo, Stever Barbo, Rain Maltsev, Mihkel Kasepuu,
Aleksander Kvasnin, Ivar Veskus, Marko
Mändla, Eik Ekke Heinaru, Jarko Kuub,
Kirsika Kruusma, Mihkel Pulk, Anne Ilves.
Võistluste protokoll ja pildid Mikata Juudokooli internetikodus www.mikata.ee
Krister Parbo

Jüripäeva teatejooksude avastart Kirikumõisa pargis, kus esiplaanil on näha ka
tulevane võitja tiimi avavahetuse jooksja Brigita Gutman Jüri gümnaasiumi 6.b klassist.
Autor Urmas Põldre.

Traditsiooniliselt tähistas Jüri gümnaasium ka
sellel aastal oma nimepäeva teatejooksu võistlustega, millele liitusid õhtul ka Jüri alevikus
toimunud Rae valla jüripäeva teatejooksud.
Hommikul võistlesid teatejooksudes 1.–11.
klassi õpilased, kusjuures kuni kuuendate klassideni olid koguni kõik klassid esindatud vähemalt
ühe, mõned aga ka rohkema võistkonnaga. Kuni
neljandate klasside võistkonda kuulus viis poissi
ja viis tüdrukut, kelle iga distantsiosa oli ligi 100
meetrit pikk. Viiendast klassist vanemate puhul
oli kaheksases tiimis võrdselt poisse ja tüdrukuid
ning distantsi pikkus 100–450 meetrit sõltuvalt
vahetusest.
Ümber Tammiku pargi oli nooremate rada
kokku ligi kilomeeter, suuremate ring aga venis
ligi kahe kilomeetri peale. Väiksemate rajal oli
nii asfaltkatet kui ka kruusalõike, jooks algas ja
lõppes kooli ees. Vanemad läbisid asfaltkattega
raja finišeerides staadionil.
Kuigi teatejookse ja pulgavahetust on kogu
kooliaasta vältel harjutatud, juhtus nii mõnegi
noorima võistlejaga ikka nii, et suure innuga
sõbrale järele joostes unustati teatepulga ootamine ära.
Ja nüüd ka vanuseklasside võitjad: noorimatest võitis 1.c klass, klass vanematest 2.a, 3.–4.
klasside hulgas 4.b, 5.–6. klasside arvestuses 6.a,
7.–8. klassidest 7.h ning 9.–11. klassidest 10.r.
Sportlik jüripäev jätkus õhtul teatejooksudega
Kirikumõisa pargis, kus kuueliikmelised võistkonnad pidid läbima kaks ringi pargi künklikust
ja käänulisest rajast, kus igas etapis läbiti paarkolmsada meetrit.
Esimesena alustasidki kõige nooremad seekord alates 4.–6. klassidest. Kuuest võistkonnast olid koguni kaks Jüri gümnaasiumist, sest
oleme ju Rae valla suurim kool. Jürikad lõpetasid selle jooksu kindlalt esimestena.
Teise starti kogunesid juba pisut vanemad ja
kogenenumad jooksjad erinevatest Rae valla
koolide 7.–9. klassidest. Jürikate ülekaal oli ka
selles jooksus võimas: peale suure varu esimesele kohale saime ka teise koha endale.
Kolmanda lähte jaoks rivistasid end üles nii
gümnasistid kui ka täiskasvanud võistlejad. Seekord olid üllatusena tee meie valla võistlustele
leidnud Eesti A-koondisesse kuuluv orienteeruja
Annika Rihma ja teiste tipptasemel harjutajate

7. h klassi ankrumees Alex Talisainen
lõpetab võidukalt Jüri gümnaasiumi
jüripäeva teatejooksude 7.–8. klasside
võistluse. Autor Urmas Põldre.

tiim pealinnast, kuhu kuulus ka üks parimatest
triatleetidest, Rae valla elanik Siim Vollmer.
Nende tiim oli kindel võitja ning edestas teisi
pikalt.
Kokku välja pandud üheksast võistkonnast toimus eriti põnev duell kolmanda ja neljanda koha
vahel. Viimases vahetuses võtsid omavahel mõõtu Jüri gümnaasiumi praegune tippmailer Kristen
Sirak 10.h klassist ning kunagine Jüri gümnaasiumi õpilane Illimar Ruudna. Olenemata Kristeni
võimsast spurdist tundus, et rada jääb kolmanda
koha kättesaamiseks liiga lühikeseks. Jahmatav
ohe läbis publikut aga kümmekond meetrit enne
Illimari jõudmist finišini, kui noormees kukkus
vahetult enne joont, andes seega Kristenile võimaluse kolmandale kohale jõuda.
Nagu traditsiooniks saanud, avas vallavanem
ürituse ning oli ka kõige suurem paugutaja:
just tema stardikorralduse peale kõik teatejooksutiimid oma võitluslikkust näitama läksidki.
Korvpallitreener Henri Ausma oli ka seekord
traditsiooniliselt mikrofoni taga sündmusi kommenteerimas, õhtut ilmestasid ka tantsutüdrukud
Rae valla huvialakoolist, tuletaltsutajate show
ning muusikakollektiiv Crazy Day tõmbas rahvast käima meeleolukate rokipaladega.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht
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Jüri basseinitriatlon
läheneb

Miks mitte proovida tänapäeva mõistes suhteliselt noort spordiala
– triatloni. Kardad, et see on liiga raske. Siin ei tasuks segi ajada levinuima triatlonivormiga, 1977. aastal esmakordselt toimunud Ironmaniga, mis oma tuntust kogunud kõige rohkem Hawaiil, kus ujutakse
3,8 km, sõidetakse rattaga 180 km ja joostakse 42,2 km.
Jüri basseinitriatloni puhul on tegemist lühiversiooniga, kus ujutakse kõigest 300 m, sõidetakse rattaga 15 km ja lõpus joostakse 3 km.
Triatloni muudab huvitavaks selle vaheldusrikkus, mis viimaste
aastate jooksul on saanud juurde rohkem osavõtjaid kui ükski teine
olümpiaspordiala. Kõik kolm ala on eraldi juba Eestis laialdase kandepinna leidnud. Seega on aeg ette võtta neid alasid ühendav võistlus. Hea on algust teha basseinitriatloniga, sest tavapärase avavees
ujumise asemel toimub see sisetingimustes Rae valla spordikeskuses
algusega kell 11.00. Peale kõikide osalejate ujumise lõppu on kerge
hingetõmbepaus, et ennast valmis panna ratta- ja jooksuetapiks.
Rattasõidustart toimub spordihoone eest orienteeruvalt kell 12.30
ning võistlusrada kulgeb mööda Aruküla teed kuni Lagedi-Aruküla
mnt ristumiseni. Ujumisaegade põhjal selgitakse paremusjärjestus
ning rajale lastakse vastavalt ujumiselt saadud vahedega (Gunderseni
meetod).
Peale 15 km rattasõitu tuleb minna läbi vahetusala ning alles siis
suunduda jooksurajale. Joosta tuleb 2 ringi ümber Lehmja tammiku,
kokku 3 km.
Võistlusele on oodatud osalema kõik – individuaalselt või võistkonnaga. Tiimis peab sel juhul olema 3 liiget, kus iga liige sooritab
ühe ala.

mai 2010

LIIGUME
TERVISEKS
30. MAI 2010

JÜRI SPORDIHOONES
11.00 tervisepäeva avamine
11.10 loeng
*tervislikust toitumisest
*kepikõnni ABC
*nipid tervisejooksjatele
12.00 eelsoojendus
12.15 lähevad grupid rajale
Jüri-Vaskjala kepikõnd ca 6 km
tervisejooks ca 10 km
13.30 lõpetamine

PALUN KÕIGIL OMA KÄIMISKEPID KAASA VÕTTA
KOHAPEAL KÄIMISKEPPIDE LAENUTAMISE VÕIMALUS
Võimalik mõõta ka vererõhku ja pulssi.
Üritust toetavad Rae vald, Harju maavalitsus, Rae valla spordikeskus

BASSEINITRIATLON 23. mail 2010
Võistluse algus kell 11.00
Pääs ujulasse alates kell 10.00
Vanusegrupid:
* Noored M ja N kuni 18
* Mehed, naised (19–39)
* Mehed, naised alates 40
* Võistkonnad
Registreerimine veebis või võistluspäeval
kohapeal 10.00–11.00
Lisainfo: www.21cc.ee
Peakorraldaja Siim Vollmer
siim@21cc.ee
tel. 5691 2214

Ainult maikuus 10 = 12 ja 30 = 36
Kõikidel maikuus ostetud
10 korra kaartidel on peal 12 kasutuskorda ja
30 korra kaartidel 36 kasutuskorda.
Kasutage juhust ja treenige ennast SUVEKS VORMI!

otsib oma töökasse kollektiivi

HOOLDUSTEHNIKUT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik

Kandidaadilt ootame:
tehnilist haridust
kohusetundlikkust ja täpsust
head suhtlemisoskust
tervislikku ellusuhtumist
Omalt poolt pakume:
võimalust asuda tööle kohe
head seltskonda
konkurentsivõimelist töötasu
Lisainfo telefonil 622 4238, 622 4247
või 521 3893

TASUB TEADA

mai 2010

Keskkonnateated
1. 08.04.10. tuli teade, et Karla külas on eramaale ladustatud ehitusjäätmeid ning toimub jäätmete ebaseaduslik
põletamine. Tänu tähelepanelikule kodanikule õiguserikkumine peatati ja lõpetati. Ebaseadusliku tegevuse sooritajad selgitati välja ning neid karistati rahatrahviga.
2. 10.04.10. tuvastati Vaida alevikus jäätmete ebaseaduslik põletamine. Õiguserikkujat karistati rahatrahviga.
3. 16.04.10. tuvastati Peetri külas riigi reformimata
maal, Tähnase tänavaga piirneval alal l ebaseadusliku
ehitus- ja olmejäätmete kõrvaldamise fakt. Algatati väärteomenetlus.
4. 20.04.10 tuli teade, et Pajupea külla on eramaale ladustatud olmejäätmeid. Algatati väärteomenetlus.
5. 22.04.10. tuli teade, et Järveküla külla toodi ja ladustati kinnistule Susi tee 13 ehitusjäätmeid (asfaldipuru ja
-tükid). Juhtumi positiivne külg on see, et kodaniku poolt
pildistati jäätmeid kohaletoonud veoautot. Algatati väärteomenetlus.
6. Eelmisel aastal algatati Suursoo külas eramaale
(Viimsi vallas lammutatud majast tekkinud) jäätmete ebaseadusliku kõrvaldamise faktis väärteomenetlus. Tänu
külavanema ja naabrite aktiivsele abile õnnestus tuvastada õiguserikkuja, keda karistati selle teo eest rahatrahviga, ka tuleb tal ladustatud jäätmed viia prügilasse.
Peeter Liinsoo
Rae valla keskkonnajärelevalve spetsialist

KUI SA OLED LANGENUD

• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA HARJU
OHVRIABIKESKUSESSE.

Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval
kella 13.00-15.00 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
Sotsialse kindlustusameti
Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist
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PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
1. aprillil põles kulu Luigel.
6. aprillil põles talumaja Kalesi külas.
10. aprillil põles kulu Vaida alevikus ja kuivati Ravilas.
14. aprillil kustutati järelvalveta lõke Peetri ja Vägeva
tee ristis ning põles kulu Vaida alevikus.
15. aprillil põles kulu Kurna külas ja Assaku alevikus.
22. aprillil põles aiamaja Suur-Sõjamäe tänaval.
25. aprillil abistati kiirabi Vaidas V-tartu mnt 31-5.
29. aprillil põles Nõmme turuhoone.
30. aprillil likvideeriti õlireostus Jüri ringil.

Augustis avaneb külalislahketel eesti peredel suurepärane võimalus täiustada oma inglise keelt ning õppida tundma võõraid kultuure, võttes oma koju aastaks
elama välismaalasest vahetusõpilase.
Rahvusvaheline õpilasvahetusorganisatsioon YFU
Eesti MTÜ otsib augustis Eestisse saabuvatele vahetusõpilastele peresid.
Eestisse tuleb 32 vahetusõpilast neljateistkümnest
riigist üle maailma. Eksootilisemad saabujad on Taist,
Uruguayst, Mehhikost ja Uus-Meremaalt. Noored vanuses 15–19 aastat õpivad aasta aega Eesti keskkoolis,
eesmärgiks saada selgeks eesti keel ja tutvuda siinse
kultuuriga.
Sõbralikud vahetuspered, kes tahaksid välismaist
noort oma pereliikmeks, võivad asuda kõikjal üle Eesti
– linnas, alevis, külas. Pole oluline, kas perel on pakkuda
noorele oma tuba või vaid diivaninurgake. Oluline on
avatus ja soov kogeda midagi enneolematut. Koolid, kus
noored õppima hakkavad, valitakse vastavalt pere elupaigale või sellele, kus pere enda lapsed juba õpivad.
Kõik noored kõnelevad lisaks oma emakeelele ka inglise keelt, seega on tegu suurepärase keelepraktikavõimalusega vahetusperele. Peale selle saab uue pereliikmega koos elades ülevaate ka tema kodukultuurist ise
kuhugi reisimata.
Uus inimene kodus annab võimaluse oma igapäevaelu kõrvaltvaataja pilguga näha. Senised kogemused on
näidanud, et tihti õpivad pereliikmed oma tavapäraseid
käitumismustreid analüüsima ja vahel muutmagi.
Praegu elab Eesti peredes 23 vahetusõpilast, kes on
avatud nii ajakirjandusele kui ka vahetusprogrammist
huvitatud peredele, et oma kogemusi jagada.
YFU Eesti MTÜ on noorteorganisatsioon, mis tegeleb
rahvusvahelise õpilasvahetusega alates 1992. aastast.
Esimene YFU maailmas asutati 1951. aastal USAs.
YFU Eesti töötajad vastavad meeleldi kõigile lisaküsimustele.
Kontakt:
Diina Tuulik, tel 730 5964
diina@yfu.ee www.yfu.ee
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Lõkked ja prahi põletamine
Kui on vaja süüdata lõket, siis:
1. Teavitada lahtise tule tegemisel kohalikku päästeasutust (Assaku Komandot) kella 10.00-st kuni 12.00-ni iga päev.
2. Teavitustelefonid: 517 8595; 608 5246; 5342 4545.
Teatada tuleb:
• asukoht, kus lõket tehakse
• täpne alguse kellaaeg ja lõpp
• tuletegija kontakttelefon
Teatada pole kohustust 30. aprilli ja 23. juuni õhtutel.
Grillimisel või söögivalmistamisel metallalustel ja ka lõkke tegemisel erinevates metallanumates ei ole samuti vaja teavitada, kuid
vaadake ikkagi tuule suunda ja ärge mürgitage suitsuga oma naabreid.

Küttekoldevälise tule tegemine

1. Põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud
küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuule kiirusel kuni
1,5 m/sek selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja
eelnevalt kooskõlastama kohaliku päästeasutusega.
2. Jäätmete ja prahi põletamise ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht objektil peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja
vähemalt 30 m kaugusel metsast. Avaliku lõkke tegemise koht peab
paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast
vähemalt 50 m kaugusel.
3. Pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega
üle valades või mulla või liivaga kattes.
Mis tahes küttekoldevälise tule tegemisel tuleb lisaks käesoleva
määruse nõuetele järgida kohaliku Rae valla volikogu kehtestatud
heakorraeeskirja ning metsa ja muu taimestikuga kaetud alade kohta
kehtestatud tuleohutusnõudeid.
4. Tahkkütusel töötav teisaldatav šašlõki- või grillahi või muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suitsutusahi peavad mis
tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m
kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb kütusel lasta täielikult ära
põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.
5. Samuti tuleb kontrolli käigus vaadata, kas lõket tehes on kinni
peetud metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuetest (vt, https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13133539; Vastu
võetud keskkonnaministri 1. augusti 2008. a määrusega nr 37 (RTL
2008, 68, 964; 2009, 11, 131), jõustunud 16.08.2008 ).
Keskkonnaministri 1. augusti 2008. a määrusest nr 37 toome esile
järgmist:
§ 2. Tuleohtlik aeg ja ala
(1) Tuleohtlik ala käesoleva määruse tähenduses on metsa ning
muu taimestikuga, nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga, kaetud ala ning turbapinnasega ala.
(2) Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb
sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu
määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning
teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu, sealhulgas vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes.
§ 3. Nõuded tuleohu vältimiseks
(1) Tuleohtlikul ajal on tuleohtlikul alal keelatud:
1) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
2) lõkke tegemine ja teisaldatava šašlõki- või grillahju või muu

See Lehma tammiku talgulõke oli Assaku komandoga
kooskõlastatud. Pildi autor Ingvar Põld.

samalaadse seadise kasutamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
3) raiejäätmete põletamine;
4) kulu põletamine;
5) risu, põhu jms põletamine, välja arvatud kaitstavatel loodusobjektidel loodushoiutööde raames mahalõigatud loodusliku taimestiku
jäänuste põletamine käesoleva paragrahvi lõigete 3 ja 4 kohaselt;
6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju;
7) metsade sulgemisel metsa kasutamine ja võõras metsas viibimine.
(2) Metsade sulgemisel võõras metsas viibimise keeld ei laiene
teenistusülesandeid täitvatele ametiisikutele.
(3) Tulekahju ärahoidmiseks tehakse tuletöid siseministri 18. juuni
1998. a määruse nr 15 «Tuletööde tuleohutusnõuded» kohaselt.
(4) Tuletegemisel kehtivad järgmised nõuded:
1) tuletegemise koha ümbrus peab olema puhastatud põlevmaterjalidest ja -vedelikest ning vajaduse korral eelnevalt niisutatud;
2) tuletegemise koht tuleb vajaduse korral ümbritseda mineraliseeritud tuletõkestusribaga või tagada muul viisil tule leviku takistamine;
3) tuletegemise juures peab tule suurust, ohustatud ehitisi või looduskeskkonda arvestades olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid;
4) tuletegemisel ei tohi tuletegija jätta tuld valveta ega lahkuda
enne, kui tuli on kustunud või tema poolt kustutatud.
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
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Suur Peeter ja väike Peeter ehk
linna- ja maakool
Lapsevanem, kes elab suurlinna ligidal, paneb oma mudilase tihti just linnakooli. Ta usub, et linnas on parem haridus. Et laps saab
just linnakoolist teadmisi, mida maakool pakkuda ei suuda. Valiku
kinnituseks viitab vanem Eesti heale tavale, et riigieksami tulemuste
pingerida juhivad linnakoolid.
Ometi on maakoolil omad plussid, millega linnahimuline täiskasvanu arvestada ei pruugi.
Stereotüüp, et maakool pakub rahulikku ja turvalist õpikeskkonda, ei pea alati paika. Maakoolis kaaslaste või õpetajaga tülli minnes
pole põgeneda kuhugi – peale linna. Aga stereotüübid pidada suurel
määral ka kehtima. Maakooli väiksus tingib, et sealne pisiühiskond
peab omavahel paratamatult rohkem suhtlema, kõik teavad kõiki ja
sotsiaalne kontroll on palju tugevam kui poolanonüümses mammutkoolis. Lapse riskikäitumist märkab õpetaja kas või siis, kui näeb
teda poe kassasabas suitsu ostmas. Popitegija on küla vahel näha.
Ja õpetaja ei pruugi lapsevanemale meilida, vaid võib kogu teabe
öelda otsesuhtluses – maakoht pole nii suur, et üksteist ei kohtaks.
Tean juhust, kus Tallinnas põhikoolist väljalangeja kolis koos emaga
Ida-Virumaale. Ema hakkas koolis tööle, kolleegid valvasid, et poiss
paha peal ei käiks. Kõik toimis. Nooruk lõpetas põhikooli päris heade
tulemustega ja läks edasi õppima.
Turvalise koolikeskkonna tagab seadus. Kuid puhas õhk, väike
liiklus ja vähe müra kooliteel ei ole lapse jaoks reguleeritud. Kui vanem hoolib keskkonnast, mis kopsule-kõrvale puhas ning väikesele
jalakäijale ohutu, leiab ta selle kindlasti enne maakohast.
Maakooli rahval on linnakooli omast rohkem aega volilt käes. Kui
linn pakub vaba aja veetmiseks võimalusi hulgi, on maal vaid loetud
kohad, kuhu õhtuti minna. Nii tullakse kokku just koolimajja, kool
on pea alati ühiskondlikus elu tõmbekeskus. Lapse ja kooli suhe on
vastavalt teine. Teine on ka kooli füüsiline keskkond. Ilus, korras ja
ühise tööga kaunistatud koolimaja on suur väärtus ja iseloomustab
just maad, mitte linna.
Veel rõhutan üht internetistumise ning satelliittelevisioonistumise
riskitegurit, mis maakooli lapse jaoks väiksem. Praegune laps läheb
suure tõenäosusega hilja magama, sest vaatab põnevat filmi või toimetab internetis, kuni silmad ise kinni kukuvad. Tunnid algavad nii
maa- kui linnakoolis samal ajal, maakoolis vahest veidi hiljem. Laps,
kes peab tõusma kell kuus, et kaheksaks kaugele kooli jõuda, kaotab
tunni või poolteist uneaega. Laps, kelle kool asub kilomeetri raadiuses, on tervise seisukohast võitja. Ka on asjaks, kui trenni või huviringi paik on viie minuti kaugusel ja kui laps saab ise koju minna,
pruukimata oodata täiskasvanud autojuhti.

Lõpuks on maakooli inimsuhted suure tõenäosusega siiski paremad. Üksteist tuntakse, ollakse sõbrad. Vähesed halvad erandid kinnitavad reeglit, et maakool on pere. Mitte mängupere, vaid tõeline
ühiskonna algrakuke, mille liikmed peavad üksteisest lugu ja tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel. Maakoolide edu laulupeoliste konkurssidel, tegelikult mis tahes huvivõistlustel, peaks olema argument:
hea tulemus saadakse ainult siis, kui rühma liikmete suhted on head.
Lapsevanemad – kui valite kooli, mõelge ka sellele, mis kodu ligi.
Linnakooli „prestiiž“ ei kaalu võib-olla üles õnnelikku last, kes kasvab kooli, kaaslaste ja õpetajatega tugevas sõbrakoosluses.
Loone Ots
Filosoofia doktor ja
pedagoogikateadlane
Lastekaitse vanematekogu liige
aastast 2007

Juunis tuleb Baltikumi suurim Saksa
lambakoerte erinäitus Rae valda
MTÜ Koerteklubi ARTICUS korraldab
Eestis Baltimaade suurima Saksa lambakoerte erinäituse VII Baltischer Siegerschau,
kus kohtunikeks Margit van Dorssen ja Dirk
Gabriel Saksamaalt. Näitus toimub 19.–20.
juunil Jüri gümnaasiumi staadionil.
Pakutakse huvitavat vaatemängu kodupublikule ning oodatakse rohket osavõttu.
Pikemalt kirjutame MTÜ Koerteklubi
ARTICUS tegemistest juunikuu Rae Sõnumites

MTÜ KOERTEKLUBI
ARTICUS
Aaviku küla, Rae vald
Harjumaa, 75305
Kodulehekülg: www.articus.eu
E-mail: riina@articus.eu
Telefon: +372 506 6618
Koolitused, eksamid, võistlused,
näitused

KOERTEKLUBI
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Uued raamatud
Sosistajad: eraelu Stalini
Venemaal

Punane ja sinine
Marju Lauristin

Orlando Figes

Raamatus heidab autor pilgu
Eestile keerulistele aegadele – nii
neile, mis eelnesid ta sünnile aastal 1940, kui ka tänastele ja tulevastele. Kogumiku artiklivalimik
hõlmab arutlusi ja analüüse kirjandusest ja teatrist, kultuurist,
meediast ja poliitikast, eestlaste
identiteedist ja vastutusest.

Teos näitab, milline oli miljonite Nõukogude Liidu elanike eraelu
Stalini türannia tingimustes. “Sosistajad” heidab valgust Nõukogude tavakodanike sisemaailmale
keset nende võitlust jääda ellu
usaldamatuse, hirmu ja kõlbeliste
kompromisside õhkkonnas.

Sõjaväetõlgi märkmed

Õpiraskused. Kelle probleem? Kust otsida lahendust?

Jelena Rževskaja

Erinevalt Saksa sõjaväelastest
ei lubatud punaarmeelastel Teise
maailmasõja ajal päevikut pidada. Mõned, nende hulgas ka sõjaväetõlk Jelena Rževskaja, siiski
söandasid seda vargsi teha. Käesolevas raamatus kirjeldab tõlk põnevaid üksikasju, mis ta menukist
“Berliin, mai 1945” ühel või teisel
põhjusel välja jäid.

Marianne Martinson

Raamatus analüüsitakse õpiraskuste tekke põhjusi ja pakutakse
konkreetsete probleemide ületamise võimalusi. Vaatluse all on ka
õpitingimused ja raskuste ennetamise võimalused. Raamatu autor
Marianne Martinson on Jüri gümnaasiumi logopeed ja aastaid töötanud Tallinna Ülikooli lektorina.

Tuhat hiilgavat päikest
Khaled Hosseini

Romaan “Tuhat hiilgavat päikest” on autori sünnimaa Afganistani ajaloo kolme aastakümne
kroonika ning hingesügavusi raputav lugu perekonnast ja sõprusest. Romaan räägib halastamatutest aegadest, vastu kõiki ootusi
sündivatest tunnetest ning armastusest, mis ei hävi iial.

Õnneliku kodu ja pere
saladus
Toivo Niiberg

Ei ole olemas kahte täiesti ühesugust kodu ega täiuslikku arusaama kodu olemusest. Kodud nagu
inimesedki sünnivad, vananevad
ja surevad. Igal kodul on oma
eellugu ning järellugu. Raamat
pakub lugejale abi kodu kodusemaks muutmisel.

Jüri raamatukogu
Laste tn. 3, Jüri

AVATUD
E, K
10.00–19.00
T, N, R
10.00–18.00
L
10.00–14.00
Iga kuu viimasel tööpäeval
SULETUD
JUULI, AUGUST
E
12.00–19.00
T, K, N, R 10.00–17.00
L, P
suletud
Raamatukogus asub avalik
internetipunkt, mida saab kasutada
raamatukogu lahtiolekuaegadel.
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Müüa kvaliteetset
haljastus- ja täitemulda.
Hind sõltub kogusest,
küsi julgelt pakkumist.
Katti Järvsoo
Golfest AS
Rae vald, Harjumaa, 75302
GMS: +372 527 0580
fax: +372 662 6470
mail: muld@golfest.ee
www.golfest.ee

OÜ LÕUNAEKSPERT
Piirdeaedade ja väravate
ehitus, hooldus, remont.
Väravaautomaatika
paigaldamine.
Lipumastide müük ja
paigaldamine.
Tel 509 7627
www.lounaekspert.ee

RATSALAAGRID NUHJA TALLIS!

Laagrivahetused: 07.–11. juuni, 5.–9. juuli,
19.–23. juuli, 02.–06. august, 16.–20. august
Hind 2000.Kuni 15.05. registreerijatele hinnasoodustus 10%
Võimalik tulla ka päevastesse laagritesse (ilma ööbimiseta). 1 päeva hind 350.Juunis alustame uute algtaseme ratsakursustega.
Trennid toimuvad E ja K kell 17.00 ja P kell 12.00.
Ka teistele ratsutamishuvilistele on talliuksed avatud!
Täpsem info ja registreerimine: tel 507 3401
Liina Hõlpus, nuhjatall@hot.ee, www.nuhjatall.ee
Asume Lagedil, Kopli külas.
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Soodne AUTOREMONT
ja VARUOSAD otse
maaletoojatelt.
Sõiduauto sildade, kere, pidurite,
roolivõimu pumpade, elektri ja
teiste süsteemide remonti, rehvitöid,
õlivahetust ning hooldust teostab OÜ
AUTOVARUOSA.
Jüris Teriku 3, Alexela tanklast üle
Aleviku tee.
avatud E–R 11.00–18.00
Tel 5622 2324
bvaruosa@hot.ee
www.hot.ee/bvaruosa/

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus,
remondijärgne puhastus, akende pesemine, põrandate
vahatamine, vaipade masinpesemine, muru riisumine ja niitmine
jne…

Rae valla elanikele ja firmadele soodustus kuni 15%
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
www.kuldsedkaed.ee
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee

INFRABAU OÜ

FEKAALIVEDU
Tel 564 84863
indrek@radix.ee
www.radix.ee

#
#
#
#
#

Üldehitus
Siseviimistlus
Välistrasside ehitus
Elektritööd
Projekteerimine

Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee
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SUURESTA GOLF
Väljaku avarus, maastiku vahelduvus ja radade konkreetsus teevad
Suuresta golfiväljaku mängurajad huvitavaks kogenud mängijatele
ning pakuvad mängurõõmu ka algajatele.
Suuresta Golfi klubimajas asub restoran, kauplus, elektrisaunad,
suitsusaun ja seminariruumid. Tänu lihtsale ja sõbralikule vastuvõtule
on juba praeguseks Suuresta Golfiklubi üks suurim klubi Eestis.
- graniidist sillutiskivide müük ja
paigaldus
- betoonist sillutiskivide müük ja
paigaldus
- killustikaluste rajamine
- haljastus
- kauba transport
- üldehitus (vundamendist kuni
siseviimistluseni)
www.tuurmaa.ee
Tel. +372 5811 8322
tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

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

Green Cardi koolitus nüüd superhinnaga alates 975 kr/inimene
kuuekesi registreerides.
Tule veeda üks mõnus päev töökaaslaste, sõprade või
äripartneritega!
Golfi demoüritus hinnaga alates 250 kr/inimene, min 12
inimest.
Sisaldab golfiajaloo, etiketi ja reeglite tutvustamist. Koos juhendajaga
harjutatakse harjutusväljakutel ja peale seda saab kätt proovida ka
golfiradadel.
NB! Kogu varustus on klubi poolt.
Oled korraldamas firmaüritust, koosolekut või mõnda tähtpäeva,
siis küsi kindlasti pakkumist, koos leiame just Teile sobivad ideed
ja lahendused!
Golfest AS
Suuresta, Rae vald, Harjumaa
E-P 08.00-22.00
tel: 524 7700
e-post: caddiemaster@golfest.ee
http://www.golfest.ee
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• Ekskavaator-koppade renditeenus
• Sõelutud mulla müük koos
kohaletoomisega
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
terviklahendusena
• Kõikvõimalikud kaeve- ja pinnasetööd
• Liiva, killustiku ja täitepinnase müük koos
kohaletoomisega
• Sõlmime eelkokkuleppeid ettevõtetega,
korteriühistutega ja eramaja omanikega
Vaadake täpsemalt meie kodulehelt www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
GSM: 5384 5999
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Peetri küla
Rae vald 75312, HARJUMAA

mai 2010

Haljastus
• teede, haljasalade ja tiikide projekteerimine,
rajamine ning hooldus aasta ringi
• kivitööd
• kopatööd
• konteinerveod ning konteinerite rent
Müük, ehitus ning paigaldus:
• piirdeaiad
• prügimajad
• mahutid
• septikud ja imbväljakud
• lipumastid
• kasvuhooned
NB! Muruniitmine alates 0,15-0,5 kr/m²
Vaadake meie ideelahendusi ja tehtud töid
www.rkmteam.ee
Konsultatsioon ja lisainfo 5558 3483
info@rkmteam.ee
Abimees kõigil õuetöödel
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Stelling - sinu
ehitusmaterjalide
kauplus Rae vallas

Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Varuosade müük ja
vahetus, rehvihotell.
Busside ja
kaubikute rent.
Loo Autokeskus OÜ
Killustiku 8
Lagedi 75303, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel. 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

Ehitus- ja
viimistlusmaterjalid,
tööriistad, sanitaartehnika ja
elektrikaubad.
Palju erinevaid soodustusi!
Müügil aiakaubad ja
kaminapuud.
Kui me asume nii lähedal,
milleks sõita kuhugi
kaugemale?
Vana-Tartu mnt 20, Järveküla,
Rae vald.
Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L
10.00–16.00
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee
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KUULUTUSED

Pottsepp, korstnapühkija. Küttekehade remont.
Tel 558 8671.

Müüa lõhutud küttepuud: lepp 420.-, kask 550.ruum (laotud). Transport alates kümnest rm-st
tasuta. Tel 506 2645.

Müüa hariliku sireli kultuursortide istikud, viis
erinevat õitevärvust. Tel 676 6267.

Teen rõivastele parandustöid. Tel 5345 2848.

Kasutatud autode kokkuost, aastavahemikus
1988–2005. Kõik automargid. Tuleme kohale ka
puhkepäevadel. Sobiva pakkumise korral kohapealne vormistamine ning maksmine.
Tel 5819 0200, rain30@hot.ee

Langetame teile ohtlikud puud, puhastame territooriume võsast ja puidujäätmetest. Teostame
raietöid. Kontakt tel 525 0893 või e-mail: info@
vahergrupp.ee

KORISTAN TASUTA VANARAUDA: pliidid, pesumasinad, vannid, autoakud, automootorid, torud
jne. Tuleme ka väikesele kogusele järele. Helista
ja tee elamisse ruumi. Tel 5346 8430.

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

6-kuune tüdrukutirts otsib alates maist toredat
ja sõbralikku hoidjatädi. Esialgu vajab hoidmist
üksikud korrad kuus, vahel päeval, vahel õhtul.
Sobivusel pikemaajaline koostöö ja sagedasem
hoidmine. Asukoht Rae külas. Hind kokkuleppel.
Tel 550 5687.

Müüa kuivad kaminapuud võrgus (30, 40, 50
cm), brikett, koos koju toomisega. Tel 501 8594.

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151.
Info www.nagusul.ee
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja
paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja
raietöödel. Oma transport. Tel 5663 6076.
Ostan metsa ja metsamaad. Tel 5675 4120.
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ja
aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate, soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon. Tel 515 0555.
Teeme erinevaid üldehitustöid: vundamendid,
seinad ja katused. Tel 501 3305.

Säästa kuni 70% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates
13 500.- Tel 666 1355, www.kodukliima.ee
Rõivaste parandus, korrigeerimine ja õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri
küla piires võin ka ise kohale tulla.
Tel 5661 8219.
Teen elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsensid.
Tel 5165035
Teeme siseviimistlus- ja üldehitustöid. Pikaajalised kogemused. Tel 5560 4300.
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Soome ja Eesti digitaal-TV
(Zoom-TV) antennide paigaldus
ja müük, digibokside häälestus,
SAT-TV paigaldus, digi-TV
vastuvõtuks antennisüsteemi
ümberseadistamine ühistutes,
eramutes, suvilates, TV-signaali
mõõtmine. Digibokside müük ja
häälestus. Garantii.
Tellimine ja info tel 510 8742.
Kogemustega
antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteetne digipilt ja heli.

Müüa küttepuid:
Toored lepahalud
(30 cm kuni 50 cm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 52 44 969

VARIA
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Hea Rae valla elanik!
Perearst Katrin Akkel

vaktsineerib
kõiki soovijaid
puukentsefaliidi vastu.
Registreerime ka uusi
patsiente nimistusse.
Info tel 603 4315
Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Rae Vallavalitsuses aprillikuus
registreeritud sünnid:
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Meid kliendid soovitavad!

KAS SINUL ON JUBA ISIKLIK MAAKLER?

Aitan leida sobiva lahenduse kinnisvara
ostu, müügi ja üüri valdkonnas!

Fred Linnukütt
+372 5347 2228
fred@uusmaa.ee
Otsin investoritele investeerimiseks
projekte, vaatame läbi kõik pakkumised!

Peagi lõpeb Eestis analoog
televisiooni edastamine ja
minnakse üle digilevile.
Paigaldame eramajadesse
digiboksi ja muu vajaliku
digi-tv vaatamiseks.
Parim hind!
5560 2969
5341 6101

Kiriku
Teated
Jumalateenistused Jüri kirikus toimuvad igal pühapäeval kell 12.
Pühapäeval, 9. mail kell 12 emadepäeva jumalateenistus. Oodatud on kõik
lapsed.
Neljapäeval, 13. mail kell 18 taevaminemispüha jumalateenistus.
Pühapäeval, 23. mail kell 12 nelipüha
jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 6. juunil kell 12 leeripüha jumalateenistus.
Pühapäeval, 27. juunil kell 12 surnuaiapüha jumalateenistus Suurel Kalmistul.
Koguduse lastelaager 28.-30. juunil
Jüri koguduse laagrikeskuses Tõdva palvemajas.

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Juuli Laanemets, 508 3285, sonumid@rae.ee

Rae vallavalitsuses
aprillikuus
registreeritud
surmad:

Heikki Berendsen
Sofia Vesselova
Linda Külm
Ilme Mets

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5700 eksemplari
ja see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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Jüri klunker
28. mail Jüris Lehmja tammikus

L

auldud ja tantsitud on Jüri kandis
ammustest aegadest. Et seda tehakse koos, ühiselt, on saanud traditsiooniks
1993. aastast alates.
Kuni 1993. aastani oli Taaramäe lasteaed
korraldanud kiigepidusid. Tegijatel tuli mõte
korraldada lastele folkloorsete tantsude, laulumängude ja laulude õpetamise pidu, mis
saigi teoks 1993. aasta mais Jüri gümnaasiumi
staadionil, nn murumängude nime all. Eestvedajateks olid Linda Pihu, Külli Lepland ja
Rutt Ridbeck.
Arhiivi uurides tuli välja, et Limu külas olla
vanasti noorte pidutsemisi tantsu ja lauluga
nimetatud klunkeriks. Nii saidki murumängud 1995. aasta 22. mail nimeks Jüri klunker.
1999. aastal kolis klunker koolimaja õuelt
Lehmja tammikusse ja sellest ajast võib teda
lugeda ka Rae valla laulu- ja tantsupeoks, sest
ka korralduslik külg läks Rae kultuurikeskuse
kätte.
Meie ühine laulu- ja tantsupidu on aasta-

aastalt laienenud. Aastate jooksul on esinenud
klunkeril erinevaid külalisesinejaid. Viimastel aastatel on osalenud Pelgulinna rahvamaja
segarühm Tontar ja Loo kultuurikeskuse naisrühm Loolill. Sellest aastast lisandub veel külalisesinejate sekka Tabasalu kammerkoor.
Alati on tegijate sooviks olnud, et klunkeril
osaleksid Rae valla kõikide koolide ja lasteaedade lauljad ja tantsijad. 2009. aastal oli
osalejaid üle viiesaja ning lisaks veel pealtvaatajad.
Alates 2003. aastast oleme teinud temaatilisi etendusi, et publikul oleks põnevam.
Selle aasta teemaks on „Eluratas veereb“ ja
külalisesinejaks oleme kutsunud Kirile Loo.
Ootame teid kõiki kaasa elama ja regilaule
laulma reede, 28. mai õhtupoolikul kell 18.00
Lehmja tammikusse.
Doris Jürgens
Kaja Kalmer
Rae kultuurikeskus

Tantsuhoos. Rae valla fotokonkurss, kategooria “Inimene”, pildi autor Jaan Keinaste.

RAE VALLA LAULUJA TANTSUPIDU
Kell 18.00

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

