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Rae valla ametlik väljaanne
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Kevadpäikese kiirtest särav iidne Lehmja tammik Jüris kutsub endaga tutvust tegema või taasavastama. Eriti helge
ja valgusküllane on ta kevaditi, kui puude all laotub algul sinilille- ja seejärel ülasevaip ning lilleilu üle kaigub linnukoor.
Lehmja tammikus on näha-kuulda olnud enam kui 60 linnuliigi. Tammede vahel laksutab ööbik ja kaunist laulu pakuvad
rahva lemmikutest laulurästas, musträstas, metsvint, salu-lehelind ja paljud teised.
Lehmja tammik on väärispaik, mille tekke- ja kujunemislugu ning praegune seis annavad mõtlemisainet nii loodushuvilisele kui ka rahvatraditsiooni austajale. Tammiku vanust hinnatakse umbes 5000 aastale. Muidugi pole siin
kasvamas nii vanu tammesid, sest ka puu on surelik ning tammikus on vahetunud mitu põlvkonda. Kõige vanem tamm
on ligi 400 aastat vana.
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Ülevaade volikogu 20. märtsi istungist
• Määrati Peetri aleviku Vahtra tee veeettevõtjaks osaühing Harju Infra.
• Otsustati vabastada Rae Vallavolikogu esindaja kohustustest Vaida Põhikooli hoolekogus Jaan Elgula ning nimetada
hoolekogusse Rae Vallavolikogu esindajaks
Helen Treier.
• Jagati Kurna küla Poolaku katastriüksusest välja tee-ehituseks vajalikud kaks

transpordimaa sihtotstarbega maaüksust
ning määrati maa sihtotstarbeks elamumaa.
• Jagati Suursoo külas Suuresöödi katastriüksuse kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks.
• Kinnitati Rae valla kalmistute kasutamise eeskiri.
• Muudeti Rae Vallavolikogu määrust
„Rae valla eelarvest mittetulundusühendus-

tele sihtotstarbelise investeeringutoetuse
maksmise kord.“
• Suunati neljandale lugemisele Rae
valla heakorraeeskirja kinnitamine.
• Muudeti Rae Vallavolikogu otsuse
„Vallavalitsuse liikme ja abivallavanema
kinnitamine, palgalise vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine ja vallavalitsuse
liikmete ametist vabastamine.“

RAE VALD MÜÜB ENAMPAKKUMISEL
Elamumaa kinnistu suurusega 1601 m2 Rae külas. Kinnistu on
hoonestatud kahekordse elamuga. Hoone suletud netopind 177,9
m². Katastritunnus 65301:002:1719. Enampakkumise alghind on
118 500 €. Osalustasu 30€.
Elamumaa kinnistu suurusega 1655 m2 kolmekorruselise korterelamu
ehituseks Jüri alevikus Väljaku tn 5. Katastritunnus 65301:003:0479.
Enampakkumise alghind 75 000 €. Osalustasu 30 €.

Lagedi koolis käib
vilgas ehitustöö
Lagedi lasteaed-põhikooli nurgakivi
panek toimub 4. mail algusega kell 13.00.
Uue ja kaasaegse õppehoone projekteerimistöödega alustas Rae vallavalitsus juba
2011. aasta esimeses pooles. Möödunud
aasta lõpul alustati objektil juba ka ehitustegevusega.
Praeguseks on vajalikud lammutustööd
lõpetatud ning käimas ümberehitustööd
seal, kus ehitustegevus õppetööd ei sega.
Rajatud on vundamendi tugevdused ja uue
majaosa rajamiseks on tehtud uus vundament. Rekonstrueerimise käigus saab uue
näo 1939. aastal rajatud kooliosa. Palju
ehitatakse ümber ning 1964. aastal ehitatud
kooliosale tehakse juurdeehitus.
Uue hoone keldrikorrusele rajatakse
köök ja söögisaal, esimesel korrusel hakkavad paiknema neli lasteaiarühma. Teine
korrus saab põhikooli kasutusse ning kolmandale korrusele rajatakse spordisaal.
Vana maja esimesele korrusele rajatakse
muusikasaal koos aineklassidega ning teine korrus on algklasside päralt. Vanemas
kooliosas saavad ehitajad töödega alustada
juunis, kui õppetöö on lõppenud.
Uue maja valmimisega ja vana hooneosa
rekonstrueerimisega luuakse Lagedile põhikooliosa 180 õpilasele ning lasteaiaosa 80
lapsele. Lisaks rajatakse uude hooneosasse
spordisaal.
Kogu ehitus valmib plaanide järgi 1.
jaanuariks 2013.
MART VÕRKLAEV
Abivallavanem
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Enampakkumise esitamise tähtaeg on 23. aprill 2012 kell 10.00. Pakkumised
esitatakse nimetatud tähtajaks Rae Vallavalitsuse vastuvõtulauda aadressil
Aruküla tee 9, Jüri alevik. Pakkumised avatakse kell 10.15. Vara võõrandatakse
avalikul kirjalikul enampakkumisel.
Enampakkumisel osalemise ja müügilepingu sõlmimise tingimuseks on
osalustasu ja tagatisraha tasumine. Enampakkumise teatega ja vara
kirjeldusega saab tutvuda interneti kodulehel www.rae.ee/kinnisvara,
lisainformatsioon ja objektidega tutvumine tel 5132166 Mark Võrklaev.

Avalik kiri Lagedi kandi elanikele
Rae Vallavalitsusele on laekunud murekiri Lagedi koolijuhilt Liivia Enneveerilt.
Murekiri andis teada, et Lagedi kandis on
liikvel kuulujutud, mille sisuks Lagedi kooli
jätkamine peale rekonstrueerimist mitte
põhikoolina, vaid algkoolina.
Käesolevaga kinnitame, et neil kuulujuttudel ei ole mingit alust. Vallavalitsus on
viinud vastutustundlikult ellu 2010. aastal
toimunud arutelude tulemusel 2011. aasta
alguses saavutatud kokkulepet Lagedi kandi
aktiiviga ja ei näe mingit põhjust sellest
taganemiseks.
Rae valla arengukavas on esitatud valla
aina kasvav vajadus koolikohtade järele
ning sellest tulenevalt on kavandatud Lagedi Põhikooli rekonstrueerimine. Rekonstrueerimise projekt on koostatud põhikooli
klassikomplektide vajaduse arvestusega ja
seda hetkel teostatakse. Rekonstrueerimine
viiakse lõpule käesoleva aasta lõpuks. Selle
tulemusel lisanduvad hoonesse lasteaiakohad ja sportimisvõimalused.
Puudub igasugune vajadus valla arengukava selles osas muuta. Vallavolikogus ei ole
keegi tõstatanud vajadust muuta arengukavas ettenähtud Lagedi Põhikool algkooliks.
Valla eelarves on selleks vajalikud vahendid
olemas ning tulude plaanipärane laekumine
kinnitab seda veelgi.

Lagedi kool jätkab lapsesõbraliku põhikoolina oluliselt paranenud õppetingimustega.
Vallavalitsusel on hea koostöö Lagedi
kandi aktiivsete elanikega, kes on kavandanud tegevuskava, kuidas lähitulevikus
suurendada Lagedi kooli õpilaste arvu. See
annab kindlustunde, et õpilaste arv Lagedi
koolis järgnevatel aastatel kasvab.
Tunneme muret sellise väärinfo levitamise pärast, millega püütakse eksitada
lapsevanemaid ning sundida neid valima
oma lastele mitte kodukandi kooli. Raske
on mõista inimesi, kes seades esile oma
isiklikud või poliitilised ambitsioonid, levitavad pahatahtlikult kuulujutte, mis taotlevad Lagedi kandi elanike elukvaliteedi
halvendamist.
Kinnitame veel kord, et vallavolikogu ja
vallavalitsus ei kavanda Lagedi Põhikooli
staatuse muutmist ning viivad kooli rekonstrueerimise lõpule kavandatud ajaks.
Palume antud vastusest teavitada Lagedi
aleviku ja Lagedi kandi külade elanikke ning
avaldada see aleviku- ja külade veebides.
AGU LAIUS
Rae Vallavolikogu esimees
VEIGO GUTMANN
Rae vallavanem
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Rae Vallavalitsuse info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 20.04.-04.05.2012
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
* Järveküla küla Lillupi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20.03.2012 korraldusega nr. 281. Planeeritav ala asub Järveküla külas Uuesalu elamupiirkonna
kõrval. Juurdepääs kinnistule toimub Kopra teelt, mis praegu on eratee. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti olemasoleva tiheasustusala jätkuna, määrata
elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule. Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule
esitada hiljemalt 04.05.2012.

* Peetri aleviku Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 27.03.2012 korraldusega. Planeeritav ala paikneb Peetri külas Tartu maantee ääres ja piirneb ülejäänud
külgedest Mõigu, Aruheina ja Raudkivi teedega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning
lähialasse kuuluvate riigi reservmaa maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine äri- ja tootmis- ning elamumaaks, kinnistute jagamine
ehituskruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ja moodustatavate kruntide varustamine tehnovõrkudega. Detailplaneering on kooskõlas nii kehtiva kui ka menetletava üldplaneeringuga. Vastuväited ja ettepanekud
detailplaneeringule esitada hiljemalt 04.05.2012.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 20.04.-18.05.2012 ja avalikust arutelust
31.05.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
* Järveküla küla Juhani I kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 03.08.2007 korraldusega nr. 1033. Planeeritav ala asub Kindluse tee ääres, Kindluse tee, Vana-Tartu
mnt ja Assaku aleviku Veski tee vahelises kvartalis, keset põllumaid. Juurdepääs planeeritavale alale on Kindluse teelt. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on Järveküla küla Juhani I kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine elamukruntideks
ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ning moodustatavate kruntide varustamine juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega.
Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, kus on ette nähtud ala põllumajandusliku juhtotstarbega, kuid on kooskõlas menetluses oleva üldplaneeringuga. Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 18.05.2012. Avalik arutelu
toimub 31.05.2012 kl 16.00 Jüri alevikus, Aruküla tee 9, Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmise detailplaneeringu avalikust arutelust 19.04.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
* Ülejõe küla Jaaniantsu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, laiendada
Raadiojaama teemaad, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24.01.2012 korraldusega nr 77. Avalik väljapanek toimus 27.02.-12.03.2012, mille
ajal esitati vastuväited peamiselt lähiala küsimuses. Avalik arutelu toimub 19.04.2012 kl 15.00 Aruküla tee 9 istungite saalis.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
* Peetri aleviku Peetri külaplatsi ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27.03.2011 korraldusega. Planeeritav ala asub Peetri
aleviku idapiiril, Ülemiste järvest ligikaudu 700m kaugusel, Niinesaare tee, Kungla tee,
Salu tee ja Kopli tee vahelisel hoonestamata alal. Juurdepääs kinnistule toimub Niinesaare
teelt. Detailplaneeringuga on planeeritud 3 sotsiaalmaa sihtotstarbelist krunti suurustega
11000m², 11790m² ja 17778m² ning üks transpordimaa sihtotstarbeline krunt suurusega
8585m². Lahendatud on Peetri külaplatsi planeeritavate ehitiste asukoht, määratud on
ehitusõigus, lahendatud juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Peetri küla kehtiva üldplaneeringuga, kus
piirkonda on ette nähtud haljastus- ja pargiala ning valla ühiskondlikud hooned.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9 75301 Jüri
Harjumaa
Tel: 605 6750; 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad
Esmaspäev
kell 9.00- 17.00
(lõuna kell 13.00- 14.00)
Kolmapäev
kell 14.00-18.00
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Jäätmete kogumisringid
Ohtlike jäätmete kogumisring
28. aprillil 2012 toimub ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisringi käigus
peatub OÜ Kesto buss järgnevates peatumispaikades:
09.00 - 09.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigu
ja Heki tee ristmikul
10.00 - 10.30 MÕIGUS, Kaabli tn garaažide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava
lõpus asuvate garaažide juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL, AS-i Pakar töökoja sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL, Patika kaupluse ees;
15.00 - 15.30 URVASTES, Urvaste bussipeatuse kõrval.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud
teatud reservi ka erakorraliste peatuste või
kõrvalepõigete tegemiseks.
Vanade kodumasinate kogumiskampaania
Rae Vallavalitsus korraldab koostöös MTÜ-ga Eesti Elektroonikaromu
11. mail kodumajapidamises tekkinud
elektroonikajäätmete TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade
külmkappide, televiisorite, pesumasinate,
pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse
käitluskeskustesse.
Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage aprillikuu jooksul Rae Vallavalitsusse (telefonidel 6056 781
või 6056 750, ege.kibuspuu@rae.ee või info@
rae.ee) ja andke teada:
Ees- ja perenimi
Täpne aadress, kus elektroonikajäätmed asuvad
Kontakttelefon (teavitame Teid
kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)
Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk, TV 1 tk jne.)

•
•
•
•

2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast kogumisauto Teie juurde saabumise
ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele Teie juurde ning viib need
spetsiaalsesse käitluskohta.
Kogutakse kõiki elektriga töötavaid
seadmeid, millel saba taga või patarei
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Millised on ohtlikud jäätmed

Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja akudega
seadmed.

Ohtlike jäätmete konteinerid

Jüri alevikus Suve tn 7A. Konteineri avamine toimub eelnevalt
•ette helistades
numbril 53328715 (Ülo).
Vaida
alevikus
Hoidla teel Vana-Tartu mnt. 37 korterelamu
•
vastas. Konteineri avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada numbril
56456749 (Tiina) ja kokku leppida aeg, millal konteiner avatakse.
sees, sh. ka päevavalguslampe ja akusid.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel
tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav
seade peab olema terve (terveks loetakse
seadet, mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks
trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop
jms.). Elektroonikajäätmed ei pea töökorras olema. Samas ei tohi seadmed olla
osadeks lammutatud jms.
Elektroonikajäätmete kogumiseks on
paigaldanud MTÜ EES-Ringlus statsionaarse kogumispunkti Vaida alevikku ja MTÜ
Eesti Elektroonikaromu Jüri alevikku. Konteinerid asuvad nii Jüris kui Vaidas ohtlike
jäätmete konteineri kõrval. Info avamise
kohta ja kontaktnumbrid on ära toodud
käesolevas artiklis ohtlike jäätmete kogumisringi all.
Haljastusjäätmete kogumine
Ajavahemikul 23. aprillist 4. maini 2012
on võimalik registreerida tasuta haljastusjäätmete äraviimisele Rae vallast. Oksad ja
lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse
(mis tõstmisel ära ei lagune ja minimaalse
suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale ning
anda asukohast teada helistades numbril
6056 781, 6056 750 või kirjutada ege.kibuspuu@rae.ee, info@rae.ee
Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul
alates 7. maist. Neid kilekotte, kus on näha
muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära
ei viida.
Vanade rehvide äraandmine
MTÜ Eesti Rehviliit võtab Rae vallas
tasuta vanarehve vastu reedeti kell 10-16
Jüri alevikus, Mõisa tee 5 (Helenart OÜ).
Täiendavat infot teiste kogumiskohtade

kohta saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt
www.rehviliit.ee
Lehtklaasi äraandmine
Rae Vallavalitsuse poole on korduvalt
pöördutud uurimaks võimalusi vanade
kasvuhooneklaaside äraandmiseks. Esmakordselt sellel aastal saavad elanikud tasuta
laupäeval 5. mail kell 10-13 lehtklaasi ära
anda järgnevates asukohtades:
1.
Jüri alevik: Suve 7A hoovis
2.
Vaida alevik: Vana-Tartu mnt 37
maja vastas Hoidla tee ääres
3.
Lagedi alevik: Jüri tee ääres, bussi
nr 125 lõpp-peatus
Täiendavat informatsiooni saab kontaktnumbril 53328715 (Ülo).
Kuidas on korraldatud jäätmevedu
Korraldatud jäätmeveoga liitumine
on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele Rae Vallavolikogu poolt määratud
korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud
piirkondades (Jüri, Lagedi, Vaida, Assaku,
Peetri) alevikud ning Järveküla, Pildiküla,
Kurna, Lehmja, Karla, Rae, Soodevahe,
Veneküla, Ülejõe, Kadaka, Kopli, Tuulevahe, Vaskjala, Pajupea, Aaviku ja Patika
külad). Jäätmevaldaja on ka korteriühistu,
selle puudumisel aga kinnisasja omanik,
millel asub suvila, elu- või äriruum. Jäätmevaldajaks loetakse ka suvila, elu- või
äriruumina kasutatava ehitise või korteri
kui vallasasja omanik.
Alates 01.08.2008 osutab Rae valla korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkondades
jäätmeveoteenust OÜ Adelan Prügiveod
(Suur Sõjamäe 31, 6053 851, rae@apveod.ee).
EGE KIBUSPUU
Keskkonnaspetsialist

uudised

Eesti vanim jalgrattasari jõuab Jürisse tagasi

Sarja üheks ajalooliseks võistluspaigaks
on olnud ka Jüri. Kuuekilomeetri pikkune ring kulges mööda Tallinna ringteed ja
Aruküla teed. Sel rajal sõideti aastaid sarja
händikäp-formaadis etappe. Viimasel viiel
aastal on aga võistlussari Jürist eemale jäänud. Nüüd aga traditsioonid taastuvad, seda
küll uuel võistlusmarsruudil.
Tänavu 9. mail sõidetakse Jüris sarja
esimene paarissõidu vormis osavõitlus ning
8. augustil sarja neljas osavõitlus, milleks
on meeskonnasõit. Paarissõit kujutab endast võistlusformaati, kus ratturid stardivad
kahekaupa ning omavahel koostööd tehes
peavad välja sõitma võimalikult hea aja.
Meeskonnasõit erineb paarissõidust vaid
selle poolest, et korraga stardib neli ratturit.
Kaaslaste puudumisel on mõlemal osavõistlusel aga lubatud startida ka üksinda või
alakomplekteeritud võistkonnana.

Filter Temposõidu Karikasarja sihtrühmaks on harrastussport, kuid sellest võtavad
aktiivselt osa ka rattakoolid ja kodumaal
pedaalivad eliitratturid. Samuti on sari
muutunud populaarseks treeningvõistluseks triatleetidele.
Võistlus toob kaasa liikluskorralduse
muudatuse
Sari toob kõigile spordisõpradele suurepärased sportimisvõimalused koju kätte.
Siiski kaasnevad võistlustega ka mõningad
ebamugavused liikluskorralduse muutumise näol.
Tagamaks võistlejate ja tavaliiklejate
ohutust on 9. mail vahemikus 18:45 kuni
21:00 liiklus Laste tänaval Jüris suletud.
Tänavaäärsetele elanikele tagatakse liikumisvõimalus võistlejatega samas suunas,
ent ohutuse huvides palutakse autoga liikuda vaid äärmise vajaduse korral. Ülejäänud marsruudil jääb liiklus võistluse
ajal avatuks, ent kõigil liiklejatel palutakse
olla ääretult tähelepanelik ning arvestada,
et võistlusolukorras on ratturite tähelepanuvõime häiritud.
Korraldajad vabandavad võimalike ebamugavuste pärast ning loodavad inimeste
mõistvale suhtumisele. Ühtlasi kutsuvad
korraldajad kõiki osalema ning võistlusele
kaasa elama.

Fakte Filter Temposõidu Karikasarjast
• Sari on muutunud Eesti temposõidu alustalaks,
mis omab kindlat kohta Eesti rattakalendris.
• Sarjale on tekkinud püsiv harrastajaskond,
mis jätkab stabiilselt kasvamist. Keskmine
osalejate arv etapil on viimase nelja aastaga
kahekordistunud, sel hooajal osaleb eelduste
kohaselt ligi 200 võistlejat.
• Sari koosneb kuuest etapist, mis toimuvad
kolmes erinevas kohas – iga rada sõidetakse
kaks korda, et oleks võimalik oma treenituse
muutumist jälgida.
• Sarjal on stabiilne peasponsor ning kasvav
arv väiksemaid koostööpartnereid.
• Võistlussarja kodulehekülg on www.aerobike.ee
Etapid 2012:
1. etapp: 09.05.2012 Jüri
2. etapp: 23.05.2012 Viimsi
3. etapp: 06.06.2012 Pirita
4. etapp: 04.07.2012 Jüri
5. etapp: 11.07.2012 Viimsi
6. etapp: 08.08.2012 Pirita

Rae rada

Filter Temposõidu karikasari on
erinevaid rattasõidu võistlusalasid koondav sari, mida on peetud
erinevate nimede all alates aastast
1986. Seega on tegu Eesti vanima
järjepidevalt toimuva rattasarjaga,
mis on 2012. aastal alustamas
oma 26. hooaega.

Pensionid suurenevad keskmiselt 4,4 %
Valitsus kinnitas 2012. aasta
riikliku pensioni indeksi väärtuseks
1,044, mille tulemusena suurenevad pensionid keskmiselt 4,4 %.
Riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt suurendatakse pensioni baasosa suhteliselt rohkem kui aastahinnet. Selle eesmärk
on kiiremini kasvatada just pensioni baasosa
– seda osa pensionist, mida makstakse olenemata tööpanusest kõigile pensionäridele
võrdses suuruses ja mis aitab ka väikese pensioni saajatel paremini toime tulla.
Seega korrutatakse pensionide indekseerimisel rahvapensioni määra indeksiga
1,044, pensioni baasosa indeksiga 1,0484 ja

Eesti Post sulgeb Lagedil kontori
Seoses kahaneva nõudlusega traditsioonilise
postiteenuse järele maapiirkondades korraldab
Eesti Post ümber töö ka Lagedi frantsiisikontoris.

aastahinnet indeksiga 1,0396. Tulemusteks
saame:

Sotsiaalkindlustusamet arvutab uute
väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid,
sealhulgas töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid.

B + S + K, kus:
B tähistab baasosa – kõigile pensionäridele võrdne osa;
S on staažiosak, mille suuruse leidmiseks
korrutatakse kuni 31.12.1998 töötatud aastate arvu aastahindega;
K on kindlustusosak, mille suuruse
leidmiseks korrutatakse alates 01.01.1999
kogutud aastakoefitsientide summat aastahindega.
Neile, kellele määrati pension enne 1.
jaanuari 1999 ja kes pärast seda ei ole saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu,
kindlustusosakut (K) ei arvestata.

Kuidas arvutatakse pensioni suurus
Arvutamisel kasutatakse valemit

ELVE TONTS
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

Indekseeritav suurus
rahvapensioni
määr
pensioni
baasosa
aastahinne

Enne indek- Pärast indekseerimist
seerimist
128,45 eurot 134,10 eurot
114,6575 eurot 120,2069 eurot
4,343 eurot

4,515 eurot

Lagedil hakatakse postiteenuseid pakkuma kirjakandja vahendusel. „Kui soovite
saata pakki, täht- või väärtkirja, tellida
ajakirjandust, maksta arveid, saate tellida
koju kirjakandja,“ ütles Eesti Posti jaevõrgujuht Rüüt Simson.
Kirjakandja saavad tellida kõik era-

isikud ja ettevõtted ning seda saab teha
Eesti Posti klienditeenindustelefonil 1661.
Tellimust saab esitada E-R 9-18 ja L 9-15
või Eesti Posti koduleheküljelt www.post.
ee/kirjakandja
Lagedi piirkonnale kõige lähem postkontor asub Jüris.
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JÜRI NOORTEKESKUS,
RAE KULTUURIKESKUS JA
JÜRI GÜMNAASIUM OOTAVAD NOORI

KOKANDUSE HUVIALARINGI
Huvialaring on suunatud Rae valla üldhariduslike koolide õpilastele vanuses
10-18 eluaastat, kelle huviks on peale koolitööde veel toidu valmistamine.
Kokanduse huvialaringi eesmärgiks on õpetada noortele erinevate kergelt
valmivate toitude valmistamist ja toidu serveerimist, tutvuda tänapäeva toidutegemise võimalustega. Lisaks sellele on huvialaringis võimalik noorel õppida
meeskonnatööd, saada teadmisi erinevatest rahvustoitudest, osata tulevikus
iseseisvalt enda sõpradele ja perele toitu valmistada.
Grupi suurus 10 noort, koos käiakse kord kuus. Ringi maksumus 12 eurot kuus.
Info ja registreerimine: Aivo Tammela, telefon 51 985 450 ja
e-mail aivo.tammela.002@mail.ee

Endla teater etendusega „Eesti mees ja tema poeg“
4. mail kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
EESTI MEES JA TEMA POEG on tuntud karikaturisti ja stsenaristi Peep Pedmansoni näidend, mis on kirjutatud nimelt Sepo Seemanile. Iga mees on poeg
ja tavaliselt ka isa. See on imelihtne ja imeselge. Sellest Sepo sel ühe-mehe-õhtul
räägibki. Inimeselt inimesele.

Peetris õpetatakse
algajatele
seltskonnatantsu
Igaüks on vist tantsupõrandal vahel
tundnud, et seda kunsti võiks tibake paremini osata. Olukorra parandamiseks
otsustas Peetri Selts korraldada algajatele
mõeldud seltskonnatantsu kursuse. Kursus
osutus üle ootuste populaarseks - pole välistatud, et sügisest jätkab juba kaks gruppi.
Praegu käivad korra nädalas Peetri koolis
tantsumuusikasse samme seadmas 16 paari
- lusti ja rõõmu, loodetavasti ka uusi oskusi
jagub igasse tantsutundi.

“Vaadake seda last, kes te kunagi olite!
Seda väikest poissi… või tüdrukut! Kui puhas oli tema hing ja kui siirad tema soovid,
ja kuidas ta uskus, et ka maailm on tema
vastu sama hea ja aus. Kui te üldse kellelegi
siin elus midagi võlgnete, siis on see tema
– see teie pisikene mina sealt lapsepõlvest!
Austa teda kasvõi nii palju, et täida kasvõi
üks tema unistus! Kui sa ei jaksa enam hakata kosmonaudiks või maadeavastajaks,
siis jäälõhkuja kapteniks võiksid ju veel
üritada? Või vähemalt lähed ja sõidad kel- Sepo Seemani monotükk
guga sellest kuradi pumbamaja järsemast
servast alla, kust teised julgesid, aga sina, see väike poiss, ei julgenud. Või lähed ja saadad
siiski selle armastuskirja nüüd ära, mille sa 1. klassis kirjutasid, aga sahtlipõhja peitsid?
Või mine anna vastu hambaid sellele tõprale, kes kuivati juures su isa kohta halvasti ütles.
Ja kui sa ise oledki juba kasvõi 75, siis see mölakas on ju juba 80. Nüüd oled sina temast
tugevam. Nii et kui sa vähegi oled mees…. või naine, siis tee teoks kasvõi üks tema unistus. Ja kui sa tervet unistust ei jaksa teoks teha, tee siis pool! Aga tee!”
Katkend Peep Pedmansoni näidendist “Eesti mees ja tema poeg”
Täispilet 10 € ja sooduspilet (õpilased, pensionärid) 8 € müügil E-N kella
9.00-21.00 Rae Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas.
Lisainfo telefonil 6056759

Hea reisihuviline!

Tantsutund Peetris.
Foto autor Margus Laula
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Jüri memme-taadi klubi koostöös reisifirmaga
Comtour korraldab käesoleva aasta suvel
26.-29. juulini neljapäevase reisi Liivimaa
kubermangu lõunaossa. Meie marsruut ei
kulge mööda traditsioonilist Tallinn-Ikla-Riia
maanteed. Sõidame hoopis mööda vana Võru
postiteed ja külastame maanteemuuseumi,
Mooste ja Rogosi mõisa, läbime Murati piiripunkti ning jõuame Lätimaale. Liikudes Läti
ja Leedu idapoolsemas osas tutvume uhkete

mõisaansamblite, kirikute, pühapaikade, rahvusparkide ja kauni loodusega. Vaatamata ei
jää ka vana pealinn Trakai ja Kaunas. Kojutee
kulgeb läbi Koiva rahvuspargi Valga kaudu.
Info ja registreerimine telefonidel 604 8321,
55632959 Elvira Luur või 645 5925; comtour@
comtour.ee; mihkelluur@gmail.com
Soovitav oleks huvist teatada 30. aprilliks.
Oodatud on kõik reisihuvilised.
URVE JOOST
Elvira Luur

tasub teada

Abi kuulmispuudega inimestele Rae vallas
Nüüd on kuulmispuudega
inimestel võimalik ka Rae vallas
saada asjatundlikku kuulmisabi.
Rae vallavalitsuse meeskond on
koos kuulmisnõustajatega valmis
pakkuma nõustamist nii Jüri, Peetri, Vaida kui ka Lagedi inimestele.
Nõustamine toimub nii kohapeal
kui ka Tallinna kontoris.
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate
Ühing ja Rae vald on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu viimas projekti
„Kuulmisnõustamisteenuse käivitamine
Tallinnas ja Harjumaal”. Projekti eesmärgiks on kuulmisnõustamisteenuse
väljatöötamine ja käivitamine omavalitsuste toel.

Kuulmisnõustajad Külliki Bode ja Uno Taimla.
Kontaktandmed
Külliki Bode
Tel: 53 478 422
E-mail: kylliki@vaegkuuljad.ee
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
Toompuiestee 10
Tallinn

Ülle Parmas
Tel: 605 6773
E-mail: ylle.parmas@rae.ee
Rae vallavalitsus
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Aruküla tee 9, Jüri

Kuulmisnõustamise valdkonda kuuluvad:
• informatsiooni andmine kuulmisabi- ja kuulmisrehabilitatsiooniteenuste
kohta;
• kuulmispuudega inimeste ja nende
pereliikmete nõustamine;
• kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite
õige kasutamise ja hooldamise õpetamine,
remondivõimaluste tutvustamine;
• kuulmispuudega inimeste tööalane
nõustamine, abistamine tööotsingutel, vajalike koolituste leidmine, abi tööintervjuul,
toetamine töökohal;
• kuulmiskahjustuste ennetamine, koolitused õppe- ja ametiasutustes;
• koostöö kuulmispuudega inimeste
tööandjate, koolitajate, omavalitsuste sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide ja kuulmisrehabilitatsioonikeskustega
Kuulmisnõustaja töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest ja muudest
elusituatsioonidest põhjustatud kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja
järelmõjusid ning aidata kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teiste
kuulmisprobleemidega kokkupuutuvatel
inimestel mõista nõustatava seisundi tähendust oma elus.
Meiega võiks ühendust võtta, kui teil
või teie pereliikmel/sõbral on kuulmisprobleeme, vajate kuulmisaparaati, kannatate tinnituse (kõrvakohinad, vilinad) käes
või teil on muud mured, mis on seotud
kuulmisega.
Selleks, et oskaksime paremini abi pakkuda ja leiaksime üles tee kuulmisprobleemidega inimesteni, paluksime vastata
teil mõnedele küsimustele, mille leiate siit:
http://www.thvk.ee/kysitlus/
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KUTSE

AS ELVESO infotund
Jüri alevikus
Teisipäeval, 24. aprillil 2012 kell 18.00- 20.00
Rae Kultuurikeskuses
Räägime AS ELVESO tegemistest
ja plaanidest aastal 2012.
Anname ülevaate:
- elektrituru avanemisest 01.01.2013, Kaido Veldemann Baltic Energy Services OÜ
- Vana-Aaviku elurajooni projektist
- VK-torustike ehitamisest
- uute vee- ja kanalisatsioonitorustikega
liitumisest
Ootame Teie küsimusi e-posti aadressile
info@elveso.ee
Lisainfo AS ELVESO klienditeeninduse
numbrilt 603 1480

Kadaka küla üldkoosolek toimub
pühapäeval 29.04.2012 kell 17.00
Lagedi keskusehoones.
Päevakord:
1. Külavanema aruanne
2. T. Laherand või P. Põldmäe sõnavõtt
3. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud
Marju Lutt, Kadaka küla külavanem

PEETRI KEVADISED
KORISTUSTALGUD
toimuvad 28. aprillil.
Koguneme kell 10.00 Peetri Kooli
juurde
Teeme koos oma kodu puhtaks!
www.peetri.ee

Vaidasoo külaelanike
üldkoosolek kutsutakse
kokku laupäeval, 21. aprillil
algusega kell 11.00
Vaida Raamatukogus

•
•
•
•
•

Päevakord:
Külavanema 2011. aasta
tegevusaruanne
2012. aasta ühistegevuse plaanidest
MTÜ Vaida&soo külaseltsi 2011.
aasta tegevusaruanne
Külavanema ja eestseisuse volituste
5aastane tähtaeg lõppemas.
Uued valimised.
Kohapeal tekkinud arutelu.
Vaidasoo külavanem Kaia Pilvik,
telefon 56358158

MUINASJUTUTUND
AS ELVESO infotund
Vaida alevikus
Teisipäeval, 10. aprillil 2012 kell 18.00- 19.00
Vaida raamatukogus

JÜRI RAAMATUKOGUS
28. APRILLIL

Räägime AS ELVESO tegemistest
ja plaanidest aastal 2012.
Põhiteemana käsitleme
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning
kaugküttetorustiku ehitamist.
Ootame Teie küsimusi e-posti aadressile
info@elveso.ee
Lisainfo AS ELVESO klienditeeninduse
numbrilt 603 1480

20. mail toimub Jüris taas
kevadine triatlonivõistlus
Jüri Basseinitriatlon pakub spordisõpradele võimaluse enda kevadine vorm
proovile panna, pealtvaatajad saavad
kaasa elada huvitavale võistlusele.
21CC Triatloniklubi soovib võistlusega edendada tervislikke eluviise.
Üha populaarsust koguv ja kõigile jõukohane triatlon koosneb kolmest alast:
ujumisest, jooksmisest ja rattasõidust.
Kevadistes tingimustes toimub Jüri
võistluse ujumisetapp siseujulas.
Basseinitriatlon leiab aset 20. mail
(algab kell 10) Rae valla spordikeskuses. Lisaks põhidistantsile start lastele, osaleda saab ka
võistkonnaga. Lisainfo ja registreerimine www.21cc.ee/juri.
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“PÖIAL-LIISI”
Jutustab Anlei Kokkuta Taaramäe lasteaiast
Oodatud on kõik muinasjutuhuvilised
Üritus on tasuta

kogukonnaelu

Evelin Ilvesele maitses Jüri
Gümnaasiumi koolisöökla toit
Jüri Gümnaasiumi 9. klassi
õpilane Ketriin Antson küsitles
Eesti esimest leedit Evelin Ilvest,
kes käis tutvumas kooli elu ja
koolisööklaga käesoleva aasta
veebruaris.
Kuidas Teile maitses meie koolisöök?
Koolisöök maitses väga hästi, salat oli
imehea. Sain ka retsepti.
Milline mulje jäi Teile Jüri Gümnaasiumist?
Väga hea mulje - rõõmus, vaba, õhuline
ja värviline gümnaasium.
Milliseid probleeme näete praeguses
koolielus?
Ma arvan, et see on nii nagu perekonnaski, et elu on kõigil erinev. Koolide
probleemid on samuti erinevad. Suurimad
probleemid on koolitoit, sõltuvusained, koolivägivald, alkoholi tarbimine ja põhikoolist
väljalangemised.
Kas toetate õpetajate palgatõusu ja haridustöötajate streiki?
Mina arvan küll, et õpetajad võiksid rohkem palka saada ning streik on hea võimalus
oma arvamuse avaldamiseks.
Tulevikus on riigil plaan gümnaasiu-

Evelin Ilves Jüri Gümnaasiumi koolisööklas.
mide arvu vähendada. Kas arvate, et Jüri
Gümnaasium peab jätkama gümnaasiumi
või põhikoolina?
Otsused gümnaasiumite osas sõltuvad
kindlasti paljudest teguritest, sealhulgas
näiteks õpilaste arvust. Mul on raske seda
sellisel kujul kommenteerida.
Milline õpilane olite Te ise kunagi? Kor-

ralik või ulakas?
Ma olin korralik õpilane ning õppisin
alati viitele. Käisin paljudes huviringides.
Milline oli Teie lemmikaine?
Mulle meeldis väga kirjutada, aga eesti
keel polnud mu lemmiktund. Üks lemmikutest oli matemaatika, sest ma oskasin
seda hästi.

Kes minevikku ei mäleta
Styna Eerma vaatas pealt, kuidas mälestuskastide loojad külastasid 4. märtsil Rae valla memmetaadi klubi ja jagab oma kogemusi.
MTÜ Looja loodi 2005. aastal, et osaleda rahvusvahelises projektis Meenutuste Maja. Projekt pakub mitmekülgset
loovat tegevust eakatele inimestele ning
väärtustab nende elatud aastaid. Üheks
selliseks tegevuseks on mälestuskastide
valmistamine eaka inimese mälestuste
jäädvustamiseks. Kokku on valmistatud
kümme mälestuskasti, mis kogutud fotode
ja väikeste sümbolitega annavad edasi
inimese eluloo.
Enamus kaste on eksponeerimisel erinevates Euroopa riikides. Külalistel oli kaasas

Engelhard Varipuu korstnapühkija elust
jutustav mälestuskast.
Üks värvikaim ja saatuse tahtel esimeseks
meenutuste kogumiks saanud mälestuskast
„jutustab“ ooperiprimadonna Therese Masing-Raide tegemistest aastatel 1943 – 1948
„Estonia“ teatris. Kastis on lisaks fotodele
ka daami kunagine lehvik ning nukk kaunis esinemiskleidis. Therese Masing–Raide
armastab siiani laulda ning esines ka Rae
valla memme-taadi klubile.
MTÜ Looja talletab mälestusi ka lauludes ja näidendites. Õed Maret Kiissa ja
Maie Peinar esitasid mitmeid oma eluloost
jutustavaid laule.
Juba Juhan Liiv rõhutas mineviku mäletamise vajalikkust, nii lähtub ka MTÜ Looja
põhimõttest: kes minevikku ei mäleta, see
elab tulevikuta.

Ooperilaulja Therese Masing-Raide
ja MTÜ Looja eestvedaja Leida
Rätsep. Foto autor Virve Sepp.
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Peetri päeva tähistamine eelmisel aastal.

Peetri alevik pakub tänavu vähemalt kümmet ühisüritust
Raul Rannaste teeb kokkuvõtte
1. märtsil toimunud Peetri aleviku
koosolekust, kus kõneldi lähiaja
plaanidest ja otsustati korraldada
tänavu samad üritused, mis eelmisel aastal õnnestusid.
Koosolekul tegi alevikuvanem Margus
Laula ülevaate aleviku eestseisuse ja Peetri
Seltsi tegemistest möödunud aastal ning
käesolevale aastale plaanitud üritustest.
Pea kõiki möödunud aastal läbi viidud
üritusi on plaanis käesoleval aastal korrata.
Peetri alevikus on traditsiooniks saanud
vastlapäev, kevadine kirbuturg, koristustalgud, jaanipäev, Peetri päev ehk laadapäev
ja kontsert augustis, Peetri retk, mardilaat,
koduste laste jõulupidu, kuuskede põletamine kolmekuningapäeva paiku.

Mudilased tähistasid emakeelepäeva luulekonkursiga
14. märtsil toimus lasteaias Tõruke Rae
valla lasteaedade emakeelepäevale pühendatud luulekonkurss „Emakeele ilus kõla“.
Kõik valla lasteaiad oli esindatud, noorimad luuletuse esitajad olid vaid kolmeaastased.
Žürii, kuhu kuulusid Rae vallavalitsuse
esindaja Kristi Aru, Jüri raamatukogu esindaja
Terje Jaamul ja lasteaed Tõruke lapsevanem
Maire Andrek, pidasid kõiki esinejaid võrdselt
tublideks ja andsid vaid kiitvaid hinnanguid.
Iga konkursil osalenud lapsele andis žürii pidulikult üle diplomi ja kingituseks raamatu
„Lumivalgeke“. Pidu juhtisid õpetaja Marje
Lember ja 6-aastane Marcos Toompuu koos
5-aastase Lilian Loorpuuga.

5-aastane Enelis-Kertu Kuld Peetri
lasteaiast esitab Erika Esopi luuletust “Edev Jänku”.
Rae Sõnumid · aprill 2012

Tänusõnad Peetri päeva toimumisele
kaasaaitamise eest kuulusid mitmetele ettevõtetele ja asutustele (Ruf, Kalevi kommivabrik, Peetri Kool, helkur.eu ja logistikafirma
DSV, Hansaviimistluse OÜ, Esto Projekt OÜ,
Kaitseväe Logistikakeskus, Oravapoisid OÜ,
Peetri kõrts, RVAKS, Rae Vallavalitsus). Eraldi tänas alevikuvanem kaht eraisikut, kes
märkimisväärse summaga toetasid Peetri
esmamainimise 380. aastapäeva tähistamiseks Peetri parki mälestustahvli paigutamist
– Marc Vokki ja Meelis Uuki.
Vallavanem Veigo Gutmann tutvustas
lähituleviku plaane Peetri alevikus ja lähikonnas – Tartu mnt laiendamine Mõigus,
Selveri detailplaneering, sh Selveri krundi
lähiala tänavate rekonstrueerimine, Suurekivi tänava sadevee probleemide lahendamine,
Vana-Tartu mnt truubi vahetus, Peetri kooli
ja lasteaia laiendamine, külaplatsi rajamine.
Vallavanema ettekandest selgus, et Aru-

heina teele (Selveri taha) tulevad veel väike
park, uus lasteaed ning ridaelamud. Aruheina tee lasteaia ehitus on planeeritud 2014.
aastasse.
Suurekivi tee kevadiste üleujutuste probleem peaks saama lahenduse juba sel aastal, kui Suurekivi tee pumpla ühendatakse
Kuldala pumplaga. Praegu käivad projekteerimistööd.
Gutmann kinnitas, et Peetri lasteaia ja
kooli laienduste ehitustööd algavad sügisel
2012. Kumbki laiendus läheb maksma 2,5
miljonit eurot. Laienduse käigus lisandub
kooli senisele projektijärgsele 432-le õpilaskohale 216 kohta, lasteaiad hakkavad
mahutama kokku 360 last.
Oluline teemaplokk oli külaplatsi rajamine aastatel 2014-2015. See hakkab hõlmama
lava koos istumisalaga, noortekeskust, perearstikeskust, puhke- ja mänguala ja läheb
maksma ca 1,5 miljonit eurot.

kogukonnaelu

OMAD tegutsevad entusiasmiga
Usk endasse ja tegutsemistahe
pakub kuhjaga rõõmu, nendib
Styna Eerma peale kohtumist särasilmse Rae Kultuurikeskuse juhataja Kaja Kalmeriga, kes on Rae
valla näitetrupi OMAD eestvedaja.
1999. aastal asus tolleaegsesse Rae Kultuurikeskusesse ametisse Tartust tulnud ning seal
kultuuritöötajana leiba teeninud Kaja Kalmer,
kellel on alati jätkunud energiat ja aega lisaks
palgatööle ka muid põnevaid ettevõtmisi
ellu viia. Nii tegigi ta ettepaneku inimestele,
kellega selleks ajaks oli tutvunud, hakata
näitemängu tegema. „Keda järjest tundma
sain, need seltskonda kutsusin,“ naerab Kaja.
„Lavastusi olen teinud kooliajast saadik ja
see pisik on sees siiani. Priiuse seltsimaja (Haaslava vallas) juhatades tekkis mõte lavastada
seltsimaja juubeliks hästi huvitava keelega
vana etendus „Loreida metsakuninga tütar
ehk vaimude armastus“. Näidendis said rollid nii tolleaegne vallavanem, koolidirektor,
perearst, postiljonid ja koristajad, ühesõnaga
inimesed, kellega ma suhtlesin. Etendus läks
täissaalile ja meile andis see koostegemine
nii võimsa elamuse, et etendusi tuli veel ja
veel. Sellest emotsioonist on raske loobuda,
seepärast tahtsin Rae valda tulles näitemängu tegemist jätkata,“ teatab Kaja. Ta lisab:
„See pakub elanikkonnale huvi, inimestele meeldib vaadata, kuidas nende tuttavad
erinevates rollides end välja mängivad. Kui
saad positiivset tagasisidet, siis on jälle tore
edasi teha, see annab ikka innustust juurde.“
Rae valla harrastusteatritrupp sai nimeks
„OMAD“ (Operatiivne Meeskond Alternatiivseks Dramaturgiaks) ja tegi lavadebüüdi
2000. aasta jaanitulel Lehmja tammikus.
Järgmise etenduse andsid „OMAD“ aga juba
eelmise aasta aastalõpupeol, mis tõi ka Rae
Kultuurikeskuse saali vaatajaid täis.
„Eks ta nii kujuneski, et esitasime kakskolm etendust aastas. Peamiselt etendasime
väikseid sketshe, kuid aastalõpupeoks tegime
alati pikema etenduse. Oleme lavastanud
enamasti tuntud etendusi, neid meie trupile
sobivaks kohandades. Näiteks „Armastus
seitsme piparkoogi vastu“, milles ühendasime
etendused „Armastus kolme apelsini vastu“
ning „Lumivalguke ja seitse pöialpoissi“. Lavastanud oleme ka Andrus Kivirähk'i ja Toomas Kalli loomingut,“ seletab Kaja innukalt.
Küsimusele, kes trupiliikmetest peamiselt
lavastusi kirjutab, vastab Kaja: „Põhikirjutaja olen ikka mina, kuid ega ma kogu
au endale ka võtta ei saa, see on ikka nagu
heas meeskonnas – ühislooming. Arutame
kõik omavahel läbi. Improviseerimist tuleb
ka ette, kuid tekstiga väga mängida ei saa.

Trupiliige Rain Vellerind
OMADe loomisest:
Tegelt oli asi nii ...
VÄLJAV›TE JÜRI
KIHELKONNAKROONIKAST EHK
MIKS OMAD TEATRIT TEEVAD

OMADE asutaja Kaja Kalmer
(vasakult kolmas) sarja Unistuste
agentuuri võtetel.
Näiteks Kivirähk'i ja Kalli sõnade seadmine
on nii osav, et seda väga lörtsida ei saa, lavastuslikult võib midagi juurde mõelda, kuid
teksti kallale ei tohiks väga minna.
Ka vanadel autoritel on tekst selline,
mida eriti muuta ei saa ja ei taha. Mõned
monoloogid või dialoogid võib lühemaks
teha, aga oma sõnu lisada ei tohi, muidu
kaob sõnaline omanäolisus.
Lühemaks oleme näidendeid teinud, et
lavastuse mõistlik pikkus oleks umbes 45
minutit. See on parasjagu, et harrastusnäitleja jõuab osa pähe õppida ja etendus on ka
publikule vaatamiseks paraja pikkusega,“
selgitab ta naerdes.
2002. aastal üllatas teatritrupp hoopis filmiga. „Hakkasime arutama, et millist etendust jaanipäevaks lavastada kui Rain (Rain
Vellerind toim.) tegi ettepaneku, et teeme
hoopis filmi! Väga hea idee!“ elavneb Kaja.
Film sai nimeks „Siin me elame“ ja põhineb
arusaadavalt Sulev Nõmmiku legendaarsel
filmil „Siin me oleme“.
Kaja Kalmer jäi pärast lapse sündi 2003.
aastal koduseks ning teatri tegemiseks nappis aega.
Kuid „OMAD“ ei kadunud, sest lisaks
näitetruppi kuulumisele moodustavad nad
ka sõpruskonna, kes ühiseid ettevõtmisi ja
lihtsalt koosolemisi naudivad. Trupiliikmeid
on lähendanud ka igasuvised näitemängulaagrid, kus omade keskel proovida, kuidas
end paremini väljamängida.
„See pakub ka avastamisrõõmu, et kes
milleks võimeline on ja andekusest puudu
ei tule! Ega siia pole inimesi valitud ka, et
peab vastama sellistele ja sellistele tingimustele. Esialgne punt sai ju kokku pandud inimestest, keda ma sel hetkel tundsin.
Mõnede rollide jaoks olen otsinud inimesi
ka väljastpoolt truppi kui mulle tundub,
et konkreetne inimene konkreetsesse rolli
sobib ja siiani ei ole keegi ära öelnud,“ on
lavastajanna (trupiliikmete hellitusnimi Kajale) silmnähtavalt rahulolev.

Esmapilgul elu oli suht okei,
kui äkki Kaja kuskilt välja ilmus.
Pärast seda miskipärast meid
kokku tõmbas mingi näiteringi silmus.
Eks ta moosis, lubas mesikeeli,
teatraalselt pani asjad paika,
prääniku või piitsaga masseeris sõltuvalt, mis hetkel rohkem aitas.
Antud saigi hakatuseks veretilk või paar.
Tagantjärgi - tahad või ei taha märkusena tuleb kommentaar:
terve hing sai parseldatud maha.

Näitetrupis OMAD mängivad Kaja
Kalmer, Terje Jaamul, Aldo Laid, Rain
Vellerind, Õnne Päeske, Andres Kikkas, Tarmo Klaar, Krister Parbo, Margus
Vain, Vilve Alumets, Kairi Kadastik, Priit
Põldmäe ja Imre Ainas.

Näitetrupi põhituumiku on moodustanud läbi aegade 12-13 inimest, kusjuures
alati on truppi kuulunud rohkem mehi kui
naisi. Palju on inimesi, kes on huvitatud
näitetruppi „OMAD“ kuulumisest, kuid Kaja
Kalmeri sõnul ei ole võimalik seltskonda
suureks ajada, sest ühes etenduses kõigile
rolle ei jagu.
„2010. aastal tulime uuesti kokku ja tegime Rae valla aastapäevaks etenduse, kus
näitasime katkendeid filmist „Siin me elame“ ja kõik filmis olnud osalejad käisid ka
laval ära. Trupiliikmete järeltulijad mängisid
filmis suure pere lapsi ja nüüd pea kaheksa
aastat hiljem on neist saanud teismelised,
kelle jaoks kohandasime teksti etenduses
eakohaseks. See oli lahe!“ naerab Kaja.
„Ega vist ei teeks keegi kui fun ei oleks.
Meie proovides saab alati nalja, see ilmselt
hoiabki meie seltskonda koos. Proove saame
alustada alles pool üheksa õhtul ja asjaolu,
et inimesed pärast pikka tööpäeva proovi tulevad, näitab, et ettevõtmine on seda
väärt. Näitlemine pakub tohutult rõõmu
ja lõbu. Ja muidugi on tore saada positiivset tagasisidet. Tänu ühele teatrikriitikule
teame täna, et oleme vägagi arvestatav harrastusteatritrupp,“ on Kaja rahulolev. „See
on ju loomulik, et ürituste korraldamine ja
teatraalne pool käivad kokku, seepärast ma
seda näitetruppi teen - üks täiendab teist,
näitetrupil väljund ja üritusel esineja!“
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Kooliaasta lõpus on tavaks saanud korraldada piknik, kus koos peredega mõnusalt aega veedetakse ning
kus saab vabas õhkkonnas suhelda õpetajatega ning vanematel on võimalik omavahel tutvuda.

Lapsevanemad Peetri koolist

E

t lapsel koolis hästi läheks, peavad pingutama nii kool kui kodu. Kuidas näevad Peetri koolielu emad-isad, mida ootavad
kodud koolilt, arutasid lapsevanemad Anu
Marie Saar ja Rain Kooli.
RK: Lapsevanema jaoks on last kooli viies
oluline usaldus ja avatus. See, et mul on võimalus õpetajaga silmast silma suhelda, saada
teada, mida mu laps teeb, kuidas ennast
tunneb, kuidas sõprade ja klassikaaslastega
hakkama saab. Ja on väga oluline, et avatus
oleks kahepoolne: et ka lapsevanem räägib
õpetajatele kodustest asjadest, mis võivad
lapse toimetulekut koolis mõjutada. See
võib tunduda alguses küll pisut hirmutav,
aga tegelikkuses teeb avatus elu lihtsamaks
vanematele, õpetajatele ja seeläbi ka lapsele.
Sellise avatuse aluseks on aga usaldus –
teadmine, et meie jutud jäävad meie teada
ja saadud infot kasutatakse otstarbekalt.
AMS: Peetri kool on tegelikult vägagi avatud: siin on vanematel võimalus tunde külastada, aga ka ise tundi anda – see annab veel eriti
hea kogemuse. Lisaks annab õpetaja pidevalt
põhjalikku teavet sellest, kuidas su lapsel läheb,
kuidas ta saab õppimisega hakkama, kuidas
suhtub teistesse lastesse, koolitöösse. See teeb
koolielu läbipaistavamaks ja annab kindlustunde – emana ma tean, mis koolis toimub.
RK: Üks osa avatusest ka klassi ja kooli
ühisüritused – need on ettevõtmised, mis
kaasavad kooliellu ka laiemat kogukonda
ja kus saad tuttavamaks teiste vanematega.
Näiteks mu poja klassi isadepäeva tähistamine näitas selgelt, et jäigad ja jahedad
soome-ugri mehed on tõesti vaid stereotüüp.
AMS: Põnevad ja sisutihedad on olnud
„Lapsevanema koolitunnid“, kus käivad kõnelemas erinevate alade eksperdid ja mis on
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Sageli tehakse klassides ühiseid ettevõtmisi koos vanematega, pildil 1.
a klassi vägagi meeleolukaks osutunud isadepäeva tähistamine.
avatud kõigile huvilistele. Tore, et nendel
üritustel on ka palju kooli- ja lasteaiaõpetajaid – seegi näitab, et töös lastega on meil
kõigil üks suund. Ja kui laiemalt vaadata,
siis kogukonna jaoks on Peetri koolil väga oluline roll: siia tulen raamatukokku ja
trenni, toon lapse huviringi ja beebitundi,
siin on laadad ja külakoosolekud! Märk
heast õhkkonnast on seegi, et lapsed ei taha
tundide lõppedes koju minna.
RK: Olenemata õhkkonnast, alati jääb
määravaks õpetaja roll – just õpetaja teha
on see, kas aine ja tund on haaravad, kas
lapsel tekib huvi ja tegutsemistahe. Õpetaja saab luua õhkkonna, kus laps tunneb
end turvalise ja toetatuna ka siis, kui ta
on pisut liimist lahti. Oluline pole ju mitte
vaid füüsilise vägivalla puudumine, vaid
ka psühholoogiline turvatunne. See, et laps
saab koolist selge sõnumi: mis tujus ma ka
olen, õpetaja reageerib adekvaatselt. Õpetaja

ei pea olema järeleandlik, pigem leebelt, aga
selgelt enesekindel.
AMS: See, et laps ei saa numbrilist hinnet, ei tekita lastes küll mingeid küsimusi.
Pigem on see alguses probleem vanematele
ja eeldab neilt pisut tugevamat kindlustunnet ning usaldust oma lapse ja tema õpetajate vastu. Ka kannatlikkust selgitamaks meie
kooli hindamissüsteemi sõpradele - sugulastele. Tegelikult õpid sõnalise hinnangu ja
tagasiside kaudu last sisulisemalt tundma.
RK: Mida vanem ootab? Seda, et laps
saab kasvada inimeseks, kelle enesehinnang
on nii hea, et ta suudab elu “tõmbetuultele“
vastu seista, et iga tagasilöök teda jalust ei
rabaks. Et ta oleks elujaatav ja leiaks oma
positiivsed küljed. Ja see, kuidas kool suunab
1. klassist peale eneseanalüüsile, õpetab
ennast isiksusena nägema, annabki lapsele
õige suuna kätte. Õpetab last lisaks endale
ka elu analüüsima.

Peetri kooli eri
Tunnivälises tegevuses löövad sageli aktiivselt kaasa
vanemad - 6. klassi lapsed
valmistasid vanemate juhendamisel imemaitsvaid komme.

Igas inimeses
on päike...

T

eadsime juba varem, et praeguse Peetri kooli direktrissi
peas oli tärganud mõte uue ja
teistlaadse kooli loomisest. See
on kool, kus lapsed tunnevad end turvaliselt,
kus igaüks saab areneda omas tempos, kus
puudub hirm eksimise ees, kus õpitakse
erinevalt tegutsedes.
Peab tunnistama, et algus oli raske. Kõigepealt tekitas lastevanemate seas elevust
hindamine. Hindamine on ajast aega olnud
õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. Just
selle pikaajalise traditsiooni tõttu näib olevat
loomulik, et koolihinne on midagi tähtsat ja
asendamatut. Kuid mida koolis hinnatakse,
kas õpitulemust või- protsessi?
Juba üle kümne aasta tagasi olime arvamusel, et numbrilised hinded ei sobi algklassides õppivale lapsele. Hinnete põhjal saab
teada vaid seda, kas laps on koolis edukas
või läheb tal halvasti.
Meie kooli 1.-3. klassi õpilased ei saa
numbrilisi hindeid ning neljandas klassis
hinnatakse vaid eesti keelt, matemaatikat
ja inglise keelt. Alguses võis kuulda lastevanematelt järgmiseid küsimusi: aga lapsed
tahavad hindeid? kuidas ma saan teada lapse
edasijõudmisest, kui hindeid ei panda? kas
lapsed ikka õpivad, kui hindeid ei panda?
äkki teadmised ei vasta tasemele? miks seda
vaja on?
Praeguseks on need küsimused vastuse
saanud. Hindamispõhimõtted on omaks
võtnud nii õpilased kui ka lapsevanemad.

Kirjanik ja kunstnik Kerttu Soans
koos lastega sõnu nuusutamas.
Loomulikult nõuab see õpetajalt suuremat
paindlikkust, loovust ja rohkem tööd.
Me leiame, et sõnaline hinnang annab
vanemale ja ka lapsele üksikasjalikumat
tagasisidet lapse edasijõudmisest. Sõnaline
hinnang väldib õppimist hinnete pärast ja
kujundab õige õpimotivatsiooni ning pakub
kõigile eduelamusi. Hinnangutega kaob õpilastele ebameeldivusi tekitav omavaheline
võrdlemine.
Peetri koolis tegeleme ka lapse mina kujunemisega, toetades tema enesehinnangut
ja -analüüsi. Kõik teavad, et lapsed õpivad
koolis lugema, kirjutama, jutustama, arvutama. Palju tähtsam on aga õppida õppima,
mis algab sellest, et laps õpib oma tegevusele
hinnangut andma. Juba esimesest klassist
suuname lapsi oma töid analüüsima, mär-

kama oma edusamme. Selleks peab õpilane
oskama võrrelda varasemaid ja praeguseid
oskuseid ja teadmisi. Ise anname hinnanguid nii suuliselt kui ka kirjalikult, tuues
esile positiivse ja juhtides tähelepanu sellele,
mille kallal tuleb veel tööd teha.
Ka kaaslased saavad üksteise töödele ja
vastustele hinnanguid anda. Õpetame lapsi
teiste töödes ja tegemistes märkama positiivset ning andma soovitusi edaspidiseks. Selle
töö tulemusena õpivad lapsed ennast ja teisi
paremini tundma, näevad, et kõik oskavad
hästi ja kõigil on veel midagi õppida. Kaks
korda aastas annavad lapsed hinnangu oma
teadmistele ja oskustele enesehinnangulehel.
Seal on koht ka vanematele, kuhu lapsevanemad kirjutavad oma tähelepanekutest
lapse arengu kohta.
Oleme jälginud hinnangute ja enesehinnangute mõju lastele. Oma kogemuste põhjal võime kinnitada, et lastel ei teki
koolihirmu. Nad on avatud ja tegutsemishimulised, võtavad koolielust aktiivselt osa,
julgevad proovida ja katsetada ega karda
eksida. Õpilased tahavad alati vastata ning
arvamust avaldada
Me usume ja teame, et Peetri koolist
kasvab hea kool, kus kõik lapsed saavad
särada. Sest nagu ütleb Peetri kooli motogi:
„Igas inimeses on päike, laskem tal särada.”
KRISTA ROHUNURM
ARIANE AIN
Peetri kooli klassiõpetajad

Peetri kool.
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Peetri Lasteaed-Põhikooli sihid ja eesmärgid

P

eetri Lasteaed–Põhikool on uus,
kasvav ja arenev Rae valla haridusasutus, mis avas uksed 2009.
aasta sügisel. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 264 õpilast 1.-7. klassini,
Peetri lasteaias on kuus ja meile kuuluvas
Assaku majas 7 lasteaiarühma. Uue kooli
ja lasteaia loomine on suur ja huvitav väljakutse kõikidele töötajatele.
Seadsime eesmärgiks luua lasteaed ja kool,
mis vastab 21. sajandi ootustele. Selleks, et
teha head uut kooli ja lasteaeda, vajame uut
lähenemist ja arusaamist õppimisele ja õpetamisele. Meie töötajate tegevuse eesmärgiks
on, et Peetri kooli õpilasest kasvaks õnnelik,
ennast tundev ja motiveeritud õppija. Lasteaia lõpetajal on säilinud uudishimu kõike
avastada ja teada saada. Lasteaialapsed avastavad maailma läbi mängu ja muinasjuttude.
Kooliks ettevalmistades peame oluliseks peale tähtede, numbrite tundmist, oskust toimida
ja toimetada koos teistega.
Mida saame teha meie, et kujuneks aktiivne, kriitiliselt mõtlev ja teistest hooliv
kodanik?
Võtmeisik koolis ja lasteaias on ÕPETAJA. Õpetaja ülesanne on olla elavaks eeskujuks õpilasele ja toetada õpilase õpihimu
ja võimaldada omaalgatuslikku, iseseisvat
võimetekohast tööd. Peetri koolis lähtume
põhimõttest, et kedagi ei saa õpetada, kasvatada ja arendada, vaid meie ülesanne on luua
sobivad tingimused, kus laps õpib, kasvab
ja areneb. Õpetaja on suunaja, juhendaja
ja abistaja.
ÕPPIMINE toimub vaid siis, kui õppija
ise võtab õppetööst aktiivselt osa. Lasteaias
ja koolis õpitakse läbi tegevuse, katsetades
ja avastades. Kuulates vaid õpetaja seletusi,
täites õpetaja korraldusi, olles ise passiivne
õppija, ei toimu õppimist. Õppimine on
teadmiste ja arusaamise ühtsus, mis tekib läbi iseseisva ja loova töö tulemusena. Vähem
äraõppimist ja lihtsalt äravastamist. Töötame
selle nimel, et õppimine oleks igale õpilasele
huvitav. Suuname õpilast ise uurima, otsima
valikuid tegema, otsustama ja vastutama.
Õppimise käigus tuleb pingutada, et kogeda
eduelamust ja tunda rõõmu sellest, et saadi
hakkama. Arvestame õppetöö organiseerimisel, et igal õpilasel on erinevad võimed ja
eeldused. Meie õpetajate ülesanne on märgata ja tunnustada iga õpilase edusamme.
Õpilase õppimist ja arengut toetab TAGASISIDE. Peetri koolis antakse õpilase teadmistele ja oskustele kirjeldavat ja analüüsivat
tagasisidet. Õpilasele antakse teada, mida
ta oskab ja teab, mida on vaja veel õppida,
harjutada ja kuidas seda kõige paremini teha.
Õpetame õpilast ise enda õppimist hindama
ja analüüsima, seadma endale uusi eesmärke.
Õpilase jaoks on oluline tagasiside, et saada
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Õppimine ei toimu ainult raamatu ja vihikuga koolilaua taga.

Metsanädalal uuriti metsaaluseid. Võimalikult palju tegutseme koolimajast väljas - loodust saab tundma õppida kõige paremini ikka looduses. Fotol 3a klass.
aru, mida on õpitud ja mida mitte. Numbrilist
hindamist alustame 4. klassist ja sedagi vaid
kolmes õppeaines (eesti keel, matemaatika,
inglise keel). Peetri koolis oleme seisukohal, et ühtemoodi õpilaste oskusi mõõtes ja
hinnates ei ole võimalik arvestada õpilaste
individuaalsusega. Numbrilisel hindamisel
tekib hirm eksida, aga tihti õpime just tehtud
vigade kaudu. Peetri koolis anname aega õppida õppima ning koolitöös on palju sellist,
mida numbriga mõõta ei saa. Soovime, et
õpilasel kujuneks teadmine, et õppida tuleb
selleks, et areneda ja targemaks saada, mitte
vaid hinnete pärast.
Koolis toimuv ja lähedaste suhtumine
mõjutab õpilase enesehinnangut. Suuname
õpilast alates 1. klassist ENESEHINNANGU
ja -ANALÜÜSI poole. Usume, et õpiedu
sõltub suurel määral oskusest end õigesti
hinnata, seada endale jõukohaseid eesmärke
ja ülesandeid. Suuname õpilast enda õppimist, teadmisi ja oskusi ning käitumist hindama ja analüüsima. Õpime koos nägema
ja hindama kaaslaste edusamme ja abistama
ning toetama abivajajat. Peetri koolis ei
ole ühelgi õpilasel eesmärgiks olla teistest
parem, vaid kõigil on eesmärk saada ise
järjest targemaks, osavamaks ja paremaks.
Kõige aluseks on KOOSTÖÖ. Meie ees-

Peetri koolis käib palju külalisi. Politseinikud koos politseikoertega
demonstreerisid koerte nutikust,
kuulekust, tarkust ja võimalusi, kus
ja kuidas koerad saavad politseinikke nende töös aidata.
märgid ei realiseeru, kui neid ei mõista ja
toeta kõik töötajad, õpilased ja lapsevanemad. Ainult koos jõuame seatud sihini. Töötame alles kolmandat õppeaastat, koostöö
kõikide osapooltega on olnud positiivne.
Lapsevanemad mõistavad ja hindavad meie
eesmärke, õpilastele meeldib koolis käia,
töötajatest on kujunenud rõõmsameelne,
üksteist toetav ja tegus kollektiiv.
Oleme alles oma pika tee alguses.
LUULE NIINESALU
direktor

Peetri kooli eri

Koos uut lasteaeda luues

2009

. aasta
oktoobris
seisime
Peetri
lasteaia naiskonnaga harukordse ja põneva
väljakutse ees – hakata looma uut ja head lasteaeda. Teadsime vaid, et teeme seda ühiselt,
kuid kuidas täpselt, sai selgemaks sammsammult ja päev-päevalt töötades. Tänaseks
on Peetri lasteaias käimas alles kolmas aktiivne õppeaasta, kuid ühiselt tegutsemine on
saanud meie üheks tugevaimaks edasiviivaks
jõuks ning meie maja suurimaks väärtuseks.
Koostöös laste, lastevanemate ja kolleegidega
püüdleme aina parema lasteaia poole.
Kesksel kohal meie lasteaias on lapsed.
Meie eesmärk on toetada laste arengut ja luua
koos nendega selleks loovust innustav ning
turvaline kasvukeskkond. Meie põhimõte on
kaasata lapsi erinevate tegevuste kõikidesse
etappidesse. Lapsed saavad kaasa lüüa tegevuste planeerimisel, osaleda aktiivselt nende
läbiviimisel ning anda tagasisidet toimunu
ja õpitu kohta. Laste loomingulised ideed ei
jää märkamata, sest need annavad põnevaid
tõukeid ja suundi õppetegevuste mitmekesistamiseks. Lapsed on ühed olulisemad õpikeskkonna loojad - valmistame üheskoos palju
õppevahendeid (seinamaterjalid, lauamängud,
kostüümid, peakatted, näpunukud jne). Peame
oluliseks suunata õppetegevuste kaudu lapsi
üksteist märkama ja kaaslastega arvestama.
See on omakorda aluseks laste omavaheliste
koostööoskuste kujunemisele. Koostööoskuste
arendamiseks ja harjutamiseks kasutame õppetegevustes paari- ja grupitöid.
Laste arengu toetamisel on meie oluliseks
koostööpartneriks lapse pere. Läbi avatud
suhtluse ja ühiselt võetud suuna saame olla
lastele parimaks toeks nende kasvuteel. Tugevale koostööle on aidanud kaasa õpetajate
ja lapsevanemate aktiivne suhtlemine ja
pidev infovahetus.
Kevadeti toimuvad perede aktiivsel
osavõtul rühmades arenguvestlused, kus
on rahulikus õhkkonnas võimalus anda
vastastikku tagasisidet lapse arengu kohta. Sel kevadel palume lapsevanematelt ka
põhjalikumat tagasisidet lasteaia tegevuse
kohta rahuloluküsimustiku kaudu. Kuna
nooremeelsed ja ettevõtlikud Peetri aleviku
lapsevanemad on huvitatud ja soovivad osaleda lasteaia tegemistes, on pered kaasatud
paljudele meie lasteaia ettevõtmistesse ja
üritustele. Heameel on sellest, et igale ettevõtmisele reageerivad lapsevanemad aktiivselt ning pakuvad omalt poolt abistava käe.
Hommikuti tööle tulles näed kolleegi kõrvalrühmas sõbralikult lehvitamas – ma olen
siin, hakkame aga tööga peale, tuleb ilus päev!
See üks hetk meie lasteaia varahommikust
iseloomustab hästi meie õpetajatevahelist üh-

Naerupallide kunstitegevus.
Fotod Riina Rosar

Rõõmurullide rühm mänguhoos.
Laste vahvaid ütlemisi, miks
neile meeldib lasteaias käia:
Mulle meeldib mängida, tududa ja rongimängu mängida.
Muudes kohtades ei saa ma judot teha,
ainult lasteaias saan. Siin on nii lahedad
klotsid, nendega saab ehitada.
Siin on tore, saab sõpradega mängida.
Siin on nii hea olla, vennad ei sega mind.
tehoidu ning meeskonnatunnetust. Omavaheline tihe suhtlus on aidanud üksteist paremini
tundma õppida, see on omakorda muutnud
aktiivsemaks tööalase koostöö.
Korraldame julgemalt erinäolisi üritusi
ning oskame paremini jagada rolle ning ülesandeid. Sisukamaks on muutunud kokkusaamised, kus arutame lasteaia pedagoogilisi ning
õppe- ja kasvatustöö arenduslikke küsimusi.
Regulaarselt käib koos lasteaia arendusgrupp,
mille eesmärk on lasteaia õppekava pidev
täiendamine ja parendamine. Olles ise pidevas
muutumises ja arengus, vajavad järjepidevat
uuendamist ka meie töö põhialused. Toetavas
õhkkonnas, kus öeldakse julgelt välja oma
ideid ja arvamusi, arenevad põnevad arutelud
ning sünnivad targad otsused.
Me oleme küll uus ja värske lasteaed,
kuid oleme juba leidnud oma viisi, kuidas
tähtedeni püüelda. Arvestades igaühega
soovime teha koostööd, et seeläbi luua head
ja meie jaoks erilist lasteaeda.
PEETRI LASTEAIA ÕPETAJAD
MAARIKA MAE, INGRIT ROOTS
JA ANNE LOOPERE , ÕPPEJUHT
RIINA ROSAR

Grossing tõstab
lapsed taeva alla
Peetri Koolis tegutseb 14 erinevat huviringi – iga laps leiab endale sobiva. Lisaks traditsioonilistele ringidele saavad Peetri kooli
lapsed alates sellest õppeaastast harrastada
grossingut – spordiala, milleks vajalikud vahendid vaid üksikutes koolides. Treeneriks
on grossingu looja-leiutaja, endine iluuisutaja
ning iluuisutamistreener Jaak Gross.
Grossing on konkurentsitult kõige populaarsem ring koolis – grossingut harrastab
kokku 7 rühmatäit lapsi ja loobujaid praktiliselt pole. See sobib nii koolitee alustajatele
kui suurtele lastele. Grossing on kooliõpilase
jaoks hea võimalus ennast maksimaalselt
arendada. Kuigi grossing on tõhus füüsiline
treening, õpivad lapsed selle kaudu ka füüsikat, looduse- ja inimeseõpetust. Tänu grossingule tärkab lastel tunduvalt suurem huvi
nii oma füüsiliste võimete ja koordineerituse
kui ka laiemalt enesetunnetuse arendamise vastu. Seotus teiste õppeainetega seisneb
selles, et grossing sisaldab nii astronautide,
kosmonautide kui lendurite treeningule omaseid spetsiifilisi elemente ja funktsionaalseid
võimalusi (Hilovi hiigelkiige, superkarusell,
tsentrifuug jt). Ühest küljest on grossing lastele lõbus ja emotsionaalset rahulolu pakkuv
liikumisviis, teisalt aga väga intensiivne treening. Sealjuures jääb treeningkoormus ja
pingutuse intensiivsus emotsioonide taustal
lapsele märkamatuks. Lapsed rõõmustavad
ja naudivad taeva alla lendlemist.

Peetri Kooli huviringid
ja nende juhendajad:
sulgpall Tiina Nukk
mudilaskoor Meryt Pastak
lauluring Meryt Pastak
kunstiring Jane Oks
avastusring Ariane Ain
korvpall Silver Palu
näitering Mari-Liis Kriisa
näitering Katre Liivanurm
trumm Toomas Grek
spordiring Kätlin Liivrand
grossing Jaak Gross
puutöö Timo Varblas
kitarr Timo Varblas
meisterdamine Krista Rohunurm
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hariduselu
Jüri Gümnaasium tegi
rahulolu-uuringu
Jüri Gümnaasium viib iga-aastaselt läbi
õpilaste rahulolu-uuringu 5., 9. ja 12. klasside õpilaste seas (käesoleval õppeaastal oli
vastajaid 172). Uuringu tulemuste võrdlemiseks kasutatakse vähemalt kolmel aastal
sama küsimustikku.
Viimase kolme aasta jooksul on õpilaste
rahulolu oma kooliga iga aastaga kasvanud. Käesoleval õppeaastal kasvas see kõige
enam ning õpilaste rahuolu keskmiseks
hindeks oli 4,0 (eelmisel õppeaastal 3,6).
Õpilased hindavad kõige enam Jüri
Gümnaasiumis (keskmine hinne ≥ 4,0):
konsultatsioonide ja järelaitamistundide võimalusi (4,4);
õppetööväliseid võimalusi (4,4);
tingimusi erinevate ainetundide läbiviimiseks (kehaline kasvatus, käsitöö ja tehnoloogiaõpetus, kunst, arvuti, keemia) (4,4);
kooli toitlustamist (4,3);
õpetajate töö kvaliteeti (4,1);
õpilaste saavutuste väärtustamist
koolis (4,1);
õpilasesinduse aktiivsust (4,0) ja
kooli ruumide seisukorda ning puhtust (4,0).

•
•
•

•
•
•
•
•

Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumi 1. klassidesse
2012/2013 õppeaastaks
Jüri Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks Rae Vallavalitsuse 29. märtsi
2011 määruse nr. 21 alusel õpilastele, kelle
elukohaks Rahvastikuregistri andmete järgi
on Aaviku küla, Jüri alevik, Kautjala küla,
Kurna küla, Lehmja küla, Vaskjala küla, Karla
küla, Pajupea küla, Patika küla, Pildiküla küla,
Limu küla, Seli küla, Veskitaguse küla.
Esimesse klassi astujatele ja nende vanematele korraldatakse kogunemine 8. mail 2012.
aastal kell 18.00 Jüri Gümnaasiumis. Sellel
kokkusaamisel saab lapsevanem infot õppeja kasvatustegevusest Jüri Gümnaasiumis.
Lapsevanem, kes on otsustanud oma lapse
panna Jüri Gümnaasiumisse, kirjutab vastava taotluse ja valib oma lapsele koolivestluse
kellaaja. Esimesse klassi astujale korraldab
Jüri Gümnaasium koolivestluse 15. mail 2012.
aastal, et selgitada välja lapse koolivalmiduse
tase ja anda sellest tagasisidet lastevanematele
(individuaalne elektrooniline tagasiside). Koolivestluse aluseks on koolieelse lasteasutuse
riiklikus õppekavas sätestatud nõuded.
Taotluse kirjutamisel teeb lapsevanem
eelistuse oma lapse jaoks kõige sobivama
õppekava osas: spordi- ja muusikaklass,
inglise keele klass, üldklass. Täpsemat infot
õppesuundade, lapse kooli registreerimiseks
vajalike dokumentide kohta saate Jüri Gümnaasiumi kodulehelt www.jyri.edu.ee või I-II
kooliastme õppedirektorilt telefonil 6224205.
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Õpilased harjutavad
pidama konverentsi
›ppetegevuse rikastamiseks ja
omandatule väljundi pakkumiseks
toimuvad igal aastal Jüri Gümnaasiumis III õppeveerandil õpilaskonverentsid.
Selle aasta 1.-6. klasside konverents lähtus üleriigilise kodu-uurimiskonverentsi
teemast „Mäng on väikese inimese töö“.
Oma töö jaoks intervjueerisid õpilased pereliikmeid. Ettekannetes tutvustati vanemate,
vanavanemate tubaseid mänge ja õuemänge,
isetehtud mänguasju ja poest ostetud lelusid. Tublimad ettekanded jõudsid kooli
õpilaskonverentsile.
7. klassid kuulasid huviga, kuidas koostada loovtööd: kas valida uurimus, projekt
või omaloominguline töö; kas teha seda
üksi või grupis; missugune teema valida,
kuidas sobitada see üldteemaga „Väärtused
ja kõlblus“; keda valida juhendajaks.
7.-8. klasside konverentsil kõlas kokkuvõte õpilaste töödest, mis on saadetud vilistlaskogu poolt väljakuulutatud konkursile
„Jüri Gümnaasiumi lugu“.
9.-11. klasside õpilaskonverentsi võib
nimetada teaduskonverentsiks. Ettekandmisele tulid teemablokid: inimene ja loodus, kultuuridevaheline seos ja keeleoskus,
karjäär ja vaba aeg.

Osalejad andsid õpilaskonverentsile
tunnustava tagasiside:
- Tore oli kuulata teisi lapsi.
- Mulle meeldisid oma klassi ettekanded kõige rohkem, sest need olid kõige
pikemad ja huvitavamad.
- Väga huvitavatest mängudest räägiti.
- Sain teada uusi mänge.
- Mulle meeldis, sest sain ise esineda.
- Mulle jäi meelde see, et kõikide
mängude jaoks pole mänguasju vajagi.
- Paljud tööd olid väga põhjalikud.
- Taustaslaidid meeldisid.
- Mulle meeldis, et sain olla teadustaja.
Kokku esitati selle aasta konverentsidel
108 ettekannet. Iga õpilasuurimuse ettekandja sai koolilt kingituseks tänuraamatu.
Õpilasi juhendanud õpetajaid tänas Jüri
Gümnaasiumi vilistlaskogu raamatuga.
Usume, et need konverentsid avardavad
nii esinejate kui ka kuulajate silmaringi, parandavad väljendusoskust ja esinemisjulgust
ning IT-pädevust.
ESTA HIO JA ANNE KLOREN
Jüri Gümnaasiumi õppedirektorid

hariduselu
Playboxi, publiku lemmiku ja 5.-9.
klasside arvestuse võitja. Shakira “Run
the World”. Vasakult Diana Maslova,
Angelina Koch, Angelina Odintsova.

Playbox
toob
ägeda
möllu
kooli
Vaida kooli huvijuht Kristiina
Suvi ootas eelmisel veerandil
koos lastega pikisilmi Playboxshowd, sest see üritus paneb kogu kooli kihama ja keema.
Kui ma seda lugu kirjutama hakkasin, oli
kevadine koolivaheaeg juba alanud. Hea oli
tagasi vaadata huvitavale ja teguderohkele
kolmandale veerandile Vaida koolis.
Jaanuaris kooli tulles ootas meid ees kooli
149. sünnipäeva tähistamine. Õhtul kogunes spordisaali seltskond õpilasi, vilistlasi,
lapsevanemaid ja kooli töötajaid, et pidada
maha vahva sünnipäevapidu. Alustasime
ühise soojendus-aeroobikaga õpetaja Külli
Alliksaare juhtimisel. Järgnes vägev spordilahing saalihokis. Osales 4 võistkonda
- õpilased, kooli töötajad, lapsevanemad ja
vilistlased. Sel korral olid parimad saalihokimängijad just õpilased. Hoogsate mängude vaheaegadel esinesid meie tantsuringid.
Nagu õige sünnipäevapidu ikka, lõppes see
ühise kringlisöömisega.
Toredaks traditsiooniks on saanud ülekooliline õppekäikude päev. 2. veebruaril oli
väga külm talveilm, kuid see ei heidutanud
kedagi ning külastati erinevaid muuseume.
1. klass nautis tegevusi Miia-Milla-Manda
muuseumis, 2. klass külastas Nukuteatri
Nukumuuseumi. Lastekirjanduse Keskuses
käisid 3. ja 4. klassid. Energiakeskuses said
uusi teadmisi 5. ja 6. klasside lapsed. 7.
klass seikles Bastioni käikudes. 8. ja 9. klass
külastasid Riigikogu ning Lagedi Vabadusvõitluse Muuseumi. Laste sõnul on selline
päev, kui õpitakse koolimajast väljaspool,
igati teistsugune ja tore.

Kõige oodatum sündmus kolmandal veerandil on Playbox-show. Ettevalmistused algasid juba eelmise aasta lõpul. Vaeva tuli näha
nii lavashow kui kostüümidega. Meie koolis
puudub kahjuks lava. Tänan kooli majandusjuhatajat Martin Randa, kelle eestvedamisel
toetas juba teist aastat üritust suurepärase
lavaga Stockmanni kaubamaja. 10. veebruaril toimunud Playbox möödus meeleolukalt.
Lavale astusid Getter Jaani, Koit Toome, Ell
ja Nikki, Guns N`Roses, Katy Perry, Homme
18, Valeri Leontjev ning mitmed teised. Publik
valis oma lemmikuks Angelina Odintsova,
Diana Maslova ja Angelina Kochi poolt esitatud Shakira loo „Run the World”. Sama lugu
meeldis ka žüriile 5. -9. klassi arvestuses kõige
enam. 1. -4. klassi parim esitaja oli Anne Veski
ehk Arabella Vassus, kelle esitatud „Roosiaia
kuninganna” oli väga loomulik ja ehe. Tänan
žüriis osalemise eest Annika Väinsaart ja
Elisabeth Tammistet Jüri Gümnaasiumist
ning Vaida lasteaia õpetajat Külli Põdra. Õhtu
üllatuseks oli muidugi õpetajate shownumber
LMFAO „Party Rock”.
Märtsis tähistasime teatrikuud. Kolmanda õppeveerandi viimasel päeval toimus traditsioonilise näitemänguhommik.
Iga klass lavastas vabas vormis ühe loo.
Kõik etendused olid omanäolised. 1. klassi
muinasjutt „Naeris” võlus oma lihtsusega.
2. klassi omaloomingulise loo „Üllatuslik
pakike” lõpus tuli sellest välja tekst „toredat koolivaheaega”. 3. klass keetis koos
varesega hernesuppi. 4. klass ei kasutanud
oma etenduses „Punamütsike” ühtegi sõna. 5. klass esitas loo „Jaanikese 7 sõpra”,
kuhu oli osavalt sisse toodud arvutiteema.
6. klass üllatas omaloomingulise loo „Vaim”
esitamisel hea diktsiooni ja mängulustiga.
Samuti oli vahva nende marionett-koer. 7.

Anne Veski ehk Arabella Vassus
peale õnnestunud “Roosiaia kuninganna” esitust. Parim esitaja 1. -4.
klasside arvestuses.
klass esitas katkendi Oskar Lutsu följetonist
„Viis väikest pakikest” ning 8. klass Oskar
Tanneri näitemängu „Uuele on vaja õpetust”.
9. klassi omaloominguline lugu „Umbluu”
andis lühikese ülevaate, millega tegelevad
noored vabal ajal poe juures ja skeitpargis.
Tänan kõiki, kes ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel abiks olid.
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kooliteatri aastapäev
Jätk märtsinumbris ilmunud artiklitele

Kooliteater võlus mind jäägitult
Minu lugu ehk kuidas ma alles
üsna hiljuti avastasin, et teatripisik
on oma leivad minu kappi pistnud.
Pean iseenda sattumist teatrimaailma radadele üheks juhuslike juhuste jumalikuks kokkulangemiseks. Näitleja elukutse ei kuulunud minu
lapsepõlveunistuste hulka ning rambivalguski ei
ole mind kunagi halastamatult enda poole sikutanud. Ometi on elu seadnud nii, et käesoleval
hetkel oma laevukesega just „teatraalsetes vetes”
seilan (Nuku- ja Noorsooteatris).
Päris täpne nakatumishetk „teatripisikusse” ei ole ajukurdude vahel fikseerunud, kuid
üks pikemaajalisem nakkusekoldes viibimine (kodunemine) toimus kindlasti kooliteatri Vaba Valik aastate jooksul (1997-2003).
Sealsetest stuudiotöö aegadest pärineb minu
jätkuv kirg rütmide ning inimkeha liikumise
(liigutamise) vastu; kõige selle järele, mis
jääb sõnade vaigistamisel alles ning arusaadavalt helisema hakkab. Vaba Valik andis
mulle teadmise, et „Ühine hingamine on
lõpptulemusest enamat väärt!” ning oskuse
märgata oma enese „mina” pead tõstmas
ning teda takka julgustada.
Tõsi, kooliteatri aastate järel läks veel hulk
aega enne, kui jõudsin parasiidi tekitatud

muutuste teadliku janunemise järele. Enne
avanes mul veel võimalus Vaba Valikule midagi omalt poolt tagasi anda. Aastatel 20042007 tegutsesin kooliteatri juhendajana.
Mäletan, et kartsin alguses meeletult. Peas
keerles mustmiljon ebaõnnestunud lõpuga
lugu ning sada tuhat vastuseta küsimust.
Tagantjärele mõeldes olen õnnelik, et mul ei
jagunud tol korral julgust „ei” öelda. Tegu oli
ühe meeletult meelelise kogemusega! Minu
jaoks põhinebki kooliteatri tegevus suuremal
osal jagamisel õppimise läbi ja õppimisel
jagamise läbi, nii iseenda kui kaaslaste osas ja
olenemata sellest, kes on õpilane või õpetaja.
Minu lõplik (teadlik) „teatraalne kirgastumine” toimus Turu Kunstiakadeemias nukuteatri õpingute jooksul (2007-2011). Turus
veedetud aastate jooksul hüppas „teatrimaailma” mõiste (individuaalne, mitte üldtähenduslik) minu jaoks üle hirmutava rambivalguse soojusest, läkastama ajava lavatolmu
tõkkest ning põrkas üle isegi võimalikust
lavasärast. Avardudes uue ukse - elustiilina.
Küttes üles lõputut kihku otsida, avastada.
Avastada iseennast. Avastada maailma. Avastada iseennast maailmas. Luua ja mitte lihtsalt niisama, vaid kirega. Üksi ja üheskoos.
Ja luua seni, kuniks leidub loomingut tagant

Ranna teatrilaager: Katrin Saks,
Kadri Pank, Katri Pekri, Marit Voog.
kihutavat kirge, mõtteid ning vajadust. Ja
nõnda, loomise (jagamise) läbi, iseendast
maailmale (tänulikkuse) killukesi tagasi anda.
KATRI PEKRI

Otsisin võtit
Kooliteatrikatsetest meenub
see, et pidin esitama etüüdi, kus
otsisin pimedas võtit.
Valmistasin ka luuletuse ette. See oli mul
ilusti peas ja ette valmistatud. Järsku laval seistes
oli kõik meelest läinud. Ühtki rida ei tulnud
meelde – pea oli täitsa tühi. Ja siis ma lugesin J.
Liivi „Kui tume veel kauaks ka sinu maa … “ See
luuletus tuleb mul une pealt ka meelde, alati hea
kindel võtta. Hiljem oma kohale naastes meenus
loomulikult see õpitud luuletus. Selline lugu on
siis selle laval tekkinud rambipalavikuga.
Kooliteatris käies mõtlesin igal aastal, et
nüüd on viimane aasta, rohkem ei jõua. Kevadel oli tunne – kõik. Ja siis saabus sügis ja
tuli uus kutse ja siis läksin jälle oma arvates
viimast aastat ja nii... igal aastal. Pärast kooli
lõppu jätkasin teatritegemist Vaba Valiku
vilistlastrupis. 25-aastasena tegin viimast
korda kaasa vilistlasteatri etenduses Lagedi Vabadusvõitluse Muuseumis. Need olid
vahvad projektid ja olen mõelnud seda, et
kui sellist projekti keegi veel ellu kutsuks,
siis ma arvatavasti „ei“ ei ütleks.
Kooliteatri aeg oli minu jaoks väga tähtis.
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See oli mu teismelise periood, kus sain oma
uudishimu ja maailmamässamise kooliteatrisse panna. Kooliteatriga sain Eestimaad
näha, kodust eemal olla, iseseisev olla - ma
olin õigel ajal õiges kohas.
Kooliteatri juhendaja on siiamaani õpetajaks suure tähega. Sel hetkel oli vaja sellist
eeskuju, ideaali – tollel ajal oli selleks kooliteatri Vaba Valiku rajaja Irene.
Etendused
Kõik lavastused on meeldinud, aga kõige armsam on olnud Viidingu ja Rätsepa
„Olevused“ ja Juhan Viidinguga kohtumine
– need on kõige puudutavamad mälestused. „Olevustes“ mängisin number kolme.
Olevuste elufilosoofia meeldib mulle väga,
siiani tsiteerin mõnda kohta peast.
Etenduses „Kallid külalised“ oli mul tore
roll. Palju sai nalja, oli mitmeid „lavaäpardus“,
õppisin, kuidas laval tekkinud segased olukorrad „ välja mängida“. Meenub ka Pärnu
Endla väikesel laval päris näitlejate garderoobis riietumine ja päris laval mängimine.
Teatrilõhn jäi külge – see oli nagu päris.
„Palveränd“ – sealt sain Võrus esinedes parima naisnäitleja preemia, siiani jääb

arusaamatuks, miks … Mäletan, et see roll
tundus mulle väga keeruline, oli tunne, et
ei oska õieti, katsetan … no ei tule välja, aga
ju siis tuli - auhind, väike lõhnalambike ja
tänukiri, on siiani alles.
„Beebi“ – väga lõbus ja mõnusa huumoriga näidend. Lahe roll, vaimukas tekst.
Sai palju mängitud ja läks rahvale „hästi
peale“. Üldse mulle tundub, et meile sobisid
komöödiad rohkem kui tõsised tükid.
Ja muidugi Piibeleht - minu esimene roll
koolilaval...
Loomulikult meenuvad väga heal tasemel
lavastatud luulekavad, mida käisime paljudes kohtades esitamas ja mis said selgeks
õpitud, et osaleda Jõgeval Betti Alveri luulefestivalil. See oli kindlasti aeg, kus ahmisin
endasse luulet. Olen tänulik selle võimaluse
üle, tänu sellele tunnen täiskasvanuna end
luulemaailmas päris hästi.
Vahvad oli veel Ranna teatrilaagrid. Minu jaoks oli keegi mind õpetamas (Elmo
Nüganen, Andres Lepik, Mari Rääk, Jüri
Nael, Andrus Vaarik, Kersti Kreismann jpt
), mul oli võimalus nendega kohtuda, õppida
proffidelt. Hommikune äratussignaal Ranna
laagris: „Emajõe kaldal..“ – see ei unune iial.

kooliteatri aastapäev
Ise lavastajana
Näitlejat minust lõpuks ei saanud, sai
hoopis õpetaja ja algklasside näiteringi juhendaja. Lavapisik on sees ja selle vastu ei
saa. Arvan, et õpetajaroll on minu eluroll
ja ilma näitlejameisterlikkuseta oleks väga
raske klassi ees hakkama saada. Iga päev
on uus stseen, improvisatsioon, igal aastal
uus lavastus.
Esimestel aastatel lavastajana, olin siis
19-aastane, töötas terve perekond selle
nimel, et tütar Aili saaks tööd teha. Isa
valmistas vineerist maja ja väravad, maalis need üle ja rekvisiidid olidki valmis.
Kui ise pidin lavale minema, ma ei pabistanud. Olen kohusetundlik, tekst oli alati
peas. Kui lavastan, on võimatult suur närv
sees - kas kõik õnnestub!? Lavastajana on
minu prioriteediks see, et oma kool saaks
etendusest kasu. Kaks etendust teen aastas
ja ükski jõulupidu pole ilma meieta veel
hakkama saanud. Eelkooliõpilastele esineme
igal aastal ka. Kui nad kooli tulevad, on neil
juba huvi kooliteatri vastu olemas.
Tagasisidena näen laste arengut. Õpetajad mainivad, et tänu teatritegemisele paranevad suuline väljendusoskus, kõne- ja
eneseväljendus, hääldusprobleemid, tekib
enesejulgus. Lapse loovusel on suur vägi
ja selle arendamine on minu jaoks väga
oluline.

Aili Leukmann ja Meelis Maamägi etenduses „Beebi“.
Tagasisideks on ka see, et laste järjekord
kooliteatrisse tulekul on aina pikem. Sel
aastal tuleb hakkama saada juba 17 väikese
näitleja juhendamisega. Järjest raskem on
näidendeid valida – iga laps tahab ju mängida. Oluline on, et leiaksin igale lapsele rolli
ja tema hetke laval.
Perioodi alguses tegeleme veidi ka hääle,
loominguliste mängude ja etüüdidega. Kuid
põhiaur läheb siiski näidendi lavastamisele.

Kasutan palju rühmatööd, näiteks vanasõnade lavastamist jms.
Huvitav - kui palju neid etendusi kokku
on, mida ma lavastanud olen? Pole ühtki
lavastust korranud, kuigi lapsed on ju aastate
lõikes erinevad …
„Päris inimese tunne on!“ (number Kolm
etendusest „Olevused“)
AILI LEUKMANN

Teatri ime
30. mail pidas Jüri Gümnaasiumi näitering Vaba Valik oma
21. sünnipäeva, mis hellitavalt
juubelina välja hõigati, ja seda ei
saa ju laita, sest eelmine aasta jäi
tähistamine olemata.
Olles peole kutsutud endiste näiteringi
näitlejate hulgas, pean ütlema,et seal olla oli
väga ilus. Koolimaja oli väga ilus ja ka üritus
oli hästi korraldatud, rikkaliku einelauaga
ja lõbustustega.
Peamiseks peab siiski nimetama atmos-fääri, mille kujundajaks on vaimsus ja inimesed,
kes selle nimel on kokku tulnud. Me ei kakle
ja me ei loe üksteisele jutlusi. Me austame
üksteist. Sest on üks ühine asi, mida me oleme
oma elus taga ajanud. Selle kohta sobib ehk
väljend "teatri ime". Keegi ei oska anda kindlat
juhendit, kuidas seda saavutada, kuid kui tõesti
üritada asju hästi klappima saada, siis mine
tea... Võib-olla see ühel hetkel... tekib?
See teatri ime on suurem kui meie, eks
seepärast ta ime ongi ja eks seepärast on
meil ka millegi suurema peale mõelda.
Peetakse mahad mitmed tänukõned trupi
erinevate aegade juhtide poolt ning ka kooli
ja valla esindajate poolt. Jagatakse kingitusi
ja sooje sõnu. Kauni lauluga rõõmustab kõi-

Sünnipäevatort.
Foto autor Veiko Heiberg.
ki koolineidude ansambel Spagetifikatsioon.
On palju rõõmsaid taasnägemisi ja näiteringi
asutaja Irene Pukk mõjub sama terase ja heatahtlikuna, nagu ta on seda alati teinud, tervitades ühisel üritusel nii praegusi õppureid, kes
harjutavad küll Ingrid "Iki" Pukki käe all, kui
ka neid, kellega koos Irene alustas aastal 1991.
Kuid kui laval on püss, siis pidavat ka
pauku saama ja koos oli ju oma poolsada
näitlejat. Seega ei lasknud end kaua oodata
aktiivse trupi katse kirgastusse viia vanemate
näitlejate auditooriumit. Olulisi teemasid
puudutava etenduse kaudu oli see katse oma
ambitsiooni ulatuses kindlasti ka edukas.
Enne lahkumist said kõik kaasa ka CD koos
kooliteatri fotovaramuga ning väikese köite
intervjuude ja kildudega trupijuhtide poolt.

Kooliteatri asutaja Irene Pukk kooliteatri Vaba Valik aastapäeva tähistamisel.
Lõpetuseks tahaksin selle teatri ime jõudu kirjeldada veel ühtmoodi. Ma nimelt ei
näe võimalust, kuidas mõni neist noortest,
kes laval adresseeris koolikiusamise probleemi, eales saaks olla võimeline selles osalemiseks. Elada sisse teise inimese valusse,
tunnetada kiusajate koledust ja tölplust, viia
end viimse piirini teravaks selle mõtte juures
ja siis... lüüa...? Pole võimalik. Vähemalt
mitte iseennast austades.
31. märtsil toimus Jüri Gümnaasiumis
juba kooliteatrite festival ja olles pisikuga
taasnakatunud, käisin juba ka seal.
VEIKO HEIBERG
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Meeleolukas ettevõtluspäev tõi kohale nii kauplejaid kui ostjaid
Tiiu Võsu jagab omi kogemusi
Rae valla ettevõtlikkuse päevast,
mis toimus esimest korda ja sai
sooja vastuvõtu osaliseks.
Rae valla kultuurikeskusesse tuli kohale
oma kaupa pakkuma palju ettevõtjaid. Kõrvuti üldlevinud käsitöötoodete, mooside,
mahlade, ravim-ja maitsetaimede pakkusid
oma teenuseid või võimalusi osavõtuks mitmed vähemtuntud organisatsioonid. Oma
tegevusest olid teinud väljapaneku mitmed
külad - Patika, Salu, Rae ja teised. Lisaks
kauplemisrõõmule pakkusid ettevõtjad
põnevat infot, mida uurisid kultuuriklubi
juhataja Kaja Kalmer ja MTÜ Alustame
Algusest eestvedaja Marianne Rosenfeld.
Mitmekülgne oli JOSERA lemmikloomatoidu pakkumine koertele ja kassidele. Tellitava
toidu valimisel on võimalik arvestada looma
vanust, tervislikke iseärasusi, kaalu kontrolli,
naha ja karvkatte seisukorda jne. Tellitavad
pakendid on 400g, 2 kg ja 10 kg. Kohapealt sai
huvitatu kaasa 90grammise proovipakendi.
Põhjaliku ülevaate kogu Eesti puhke- ja
vaatamisväärsustest koos täiusliku kaardimaterjaliga sai tasuta reisijuhist „Puhka
Eestis 2011”, millega reklaamis oma tegevust
Viikingite küla teemapark. Sinna juurde
kuulusid kostümeeritud sõdalased ja nende
sõjavarustus. Miks mitte korraldada just
Viikingite külas isegi teismeliste noorukite
tähtpäeva üritus.
Meeleolu lõid Eve Aunveri tantsulapsed, lastekeskuse Liisu laululapsed, Tip-Top
klubi tantsijad ja mitmed teised. Kohal oli
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi, ansambli
Kuldne Õhtupäike ja Rotary-klubi esindajad. Lastele pakkusid tegevust ja vahendeid
meisterdamiseks mitmed MTÜ-d (Roosiõis
ja teised).

Korraldajana hindan ettevõtlikkuse päeva kordaläinuks
Lõpusirgele on jõudmas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali KÜSK poolt rahastatud projekt
“Rae valla kolmas sektor koostööle”. Projekti raames on toimunud erinevad koolitused ja
projektimeeskonna töökoosolekud, mille ühe tulemusena kasvaski välja mõte korraldada
Ettevõtlikkuse Päev Rae vallas.
Hoolimata väga tuulisest ilmast kogunesid pühapäeval, 25. märtsil ettevõtlikumad MTÜd ja väikeettevõtjad Rae Kultuurikeskusse, et tutvustada oma tegemisi. Planeeritud 3 tundi
möödus väga hoogsalt. Lava oli pidevalt täidetud erinevate esinejatega – seal olid tantsu- ja
laululapsed igas vanuses, sportvõimlejad, Kautjala-Patika külaseltsi lauluansambel, MTÜ
Kuldne Õhtupäike esindaja Kuuno Kasak akordionil.
Kunstiklubi Kroku õpetas lapsi meisterdama ja kohal oli ka näomaalija. Julgemad mehed
said osaleda Viikingite Küla võistlustel. Noortele aga tegi väga põneva esitluse Lagedi-Jüri
Noortekeskus. Lisaks esinejatele olid aktiivsemad külaseltsid müümas oma külas tehtavaid
tooteid – Aruvalla küla laud oli kaetud rohkearvulise hoidistepurkidega, Salu küla laud käsitööga.
Ettevõtlikkuse Päeva lõpetas MTÜ-de esindajate ümarlaud, kus osalejad arutlesid sel korral selle üle, kas koostöö Rae vallas on vajalik ja võimalik. Kohal viibis ka Rae vallavolikogu
esimees Agu Laius. Kõlama jäi mõte, et koostöö on alati vajalik, sõltub vaid tegevustest, et
kui suurel määral. Kuid infovahetust soovivad kõik. Samuti kõlas mõte, et samas formaadis
Ettevõtlikkuse Päev võiks jäädagi traditsiooniliseks ürituseks.
Projekti pikem tutvustus ja väljaantud infolehed on kajastatud http://www.raekoda.ee/
ymarlaud/ ja www.alustamealgusest.eu.

PROJEKTIMEESKONNA NIMEL
MARIANNE ROSENFELD

Ettevõtluspäev 25. märtsil Rae valla kultuurikeskuses.
Foto autor Peeter Böckler.

Millega tegeleb Rae tuletõrje- ja päästeselts?
Meie esmaseks kohustuseks on
inimeste elude ja vara päästmine
ning õnnetuste ennetamine.
Viimasel ajal on ajakirjanduses palju juttu päästekeskuste sulgemisest ning nagu
lugeda võib kuuluvad sulgemisele elupääste
võimekuseta päästekeskused. Mida siis tähendab see mõiste „elupääste võimekus“?
Lahtiseletatult tähendab see mõiste seda,
et tuletõrjujad võivad suitsu täis hoonesse
siseneda ainult hingamisaparaatidega ja
ainult kahekaupa. Samal ajal peab väljas
ootama teine julgestuspaar hingamisaparaatidega. Seega peab valves olema ja välja
sõitma korraga vähemalt neli tuletõrjujat.
Meid teenindaval Assaku komandol on
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Päästeautode abi kasutati Rae vallas läinud aastal järgmiselt:
elumajade põlengute kustutamisel üheteistkümnel korral (väljaspool Rae valda
•kolmel
korral)
põlengutel kahel korral
• abihoonete
põlengutel neljal korral (väljaspool Rae valda neljal korral)
• tööstushoonete
ja metsa põlemisel kuuel korral
• kulu
puude eemaldamisel teedelt neljal korral
• murdunud
põlengutel Soodevahe külas kolmeteistkümnel korral
• suvilate
• uputuste likvideerimisel viiel korral
see võimekus olemas.
Rae tuletõrje- ja päästeseltsil on kolm
valvekomandot: Rae (asukohaga Assakul
ning suveperioodil ka Järvekülas), Vaida ja
Urvaste. 2011. aastal käisid kõige rohkem
tulekahjudel väljas meie paakautod Assakult
ja Urvastest.

Kui keegi tunneb endas kutsumust tuletõrjuja–päästja töö vastu, võtke meiega
ühendust. Kõige enam vajab täiendust Vaida
komando.
PEETER BÖCKLER
Rae tuletõrje- ja päästeselts

mitmesugust

Rahast on
imelihtne
ilma jääda
Kuidas võib inimene langeda
petturi ohvriks, seda on kajastatud
kõikvõimalikes meediakanalites.
Veebruari alguses pöördus politseijaoskonda inimene, kes oskas oma probleemi
kirjeldada järgmiselt: „Jah, ma seda kõike
teadsin, kuid mõelge, kui hea kaup oli ja
nii odavalt. Poest ostes maksab see 2 korda
rohkem. Mõtlesin, et kord võib ka minul
vedada“. Vedamine lõppes antud konkreetses ja ka paljudes sarnastes juhtumites vaid
raha kaotusega.
Kõige rohkem probleeme tekitavad kuulutusteportaalid, kuhu saab tasuta kuulutuse
ülesse riputada, kus ei nõuta isikuandmeid,
kus te ei tea, kas müüdav kaup eksisteerib
või mitte, kus ei ole ühtegi garantiid, et
ülekantud raha eest kauba kätte saab. Nii
juhtus ka meie poole pöördunud isikuga,
kes leidis kuulutusteportaalist endale sobiva
telefoni soodsama hinnaga, võttis ühendust
kuulutuses märgitud numbril müüjaga ja
oli väga rõõmus, et telefon oli veel müüa
ja heas seisukorras. Ostja pakkus välja, et
tuleb ise ostetavale telefonile järgi, kuigi oli
vaja sõita 200 kilomeetrit. Sellega ei olnud
telefonimüüja nõus ja ütles, et müügiga on
kiire ja kui raha saab üle kantud, saadab ta
telefoni talle esimesel võimalusel Cargobusiga. Raha palus tundmatu müüja üle kanda

õe kontole, kuna tema sõnul oli müügis õe
telefon. Pärast raha ülekandmist saatis ostja
sõnumi kinnituseks, et raha on üle kantud
ja jäi pakki ootama. Sama päeva õhtul sai
ta aru, et telefoni ta ei saa, kuna Cargobusi
esinduses ei olnud tema nimele saadetist ja
telefoninumbrile müüja enam ei vastanud.
Sellistes olukordades vastutab iga osapool
oma teo eest ise – müüja raha väljapetmise
ja ostja heauskselt ülekantud raha eest. Politseisse pöördudes loodavad petetud inimesed
kiirele abile ja raha tagastamisele, kuid seda
ei juhtu, kuna politsei ei saa kunagi kedagi
sundida raha tagasi maksma. Politsei alustab kriminaal- või väärteomenetlust vaid
süüteokoosseisu olemasolu korral.
Internetikelmuse puhul on enamikel juhtudel tegemist ostu-müügi kokkuleppega,
mille nõudeid üks osapool ei täida. Müügilepingu tingimuste mittetäitmine (antud
juhul kauba kohale mittetoimetamine) ei
ole lahendatav kriminaalmenetluse raames.
Selliseid vaidlusi tuleb lahendada kas läbirääkimiste teel või pöörduda oma õiguste
kaitseks (kaotatud raha tagasisaamiseks)
tsiviilkohtusse. Raha tagastamise ja petturi selgeks tegemise protsess on pikk ja
keeruline. Kas see õnnestub, on väga raske
ennustada. Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinikel on viimasel ajal õnnestunud väärteomenetluse raames välja selgitada
mitu virtuaalmüüjat-petturit, kellest mõned

tegutsesid ise ja teised kasutasid vahendajaid. Nendel juhtudel tagastasid petturid
raha vabatahtlikult petetud inimestele.
Kedagi ei saa keelata osta temale sobivat
kaupa soodsama hinnaga kas kauplusest
(kus garantii on tagatud) või otse müüja
käest ehk internetikuulutuse kaudu. Müüjaga ühendust võttes ja asudes tehingut teostama, tuleks kindlasti tähelepanu pöörata
jägrmistele asjaoludele, mis viitavad sellele,
et tegemist võib olla pettusega:
- müüjal on müügitehinguga väga kiire;
- müüja ei soovi kokku saada ja kaupa
näidata ning teostada ostu-müügitehingut
käest-kätte;
- müüja ei avalikusta enda isikuandmeid;
- ta kasutab raha ülekandeks teiste isikute
kontoandmeid
- müüja ei ole nõus maksmisega ostumüügi portaali deposiitarve kaudu
- kokkulepitud müügitehingu korral
võidakse jätkata kauplemist sama kaubaga
Kõik see peaks hoiatama ja tegema tähelepanelikuks. Soovitus neile, kellel ikka õnnestub
leida vajalik kaup kuulutusteportaalist - kohtuge müüjaga avalikus kohas ja veenduge, et
kaup on olemas ja kvaliteetne ning raha läheb
õigetesse kätesse, ja teostada tehing.
IRINA TSUGART
piirkonnapolitseinik

Emakeelenädalal tehti etteütlusi ja viktoriine
12.- 16. märtsini tähistati eesti
keele nädalaga üleriigilist emakeelepäeva, mille eesmärgiks on
rõhutada eesti keele tähtsust ning
juhtida inimeste tähelepanu korrektse kõne- ja kirjakeele kasutamise olulisusele.
Jüri Gümnaasiumis korraldati sel puhul viktoriine ja etteütlusi kõigis kooliastmetes õppivatele õpilastele. Osaleti ka tervet riiki hõlmaval raadio teel
peetaval e-etteütlusel, mis on mõeldud

õpilastele alates üheksandast klassist.
Humanitaarainete õppetooli juhataja Siiri Laidi sõnul võib nädala raames
korraldatud üritusi pidada õnnestunuks.
„Kuigi tegu on igal aastal toimuva korralise
kampaanianädalaga, toovad korraldatavad
viktoriinid ja etteütlused elevust nii õpetaja
kui õpilaste ellu,“ ütles Laid. Samuti tõdes
ka ise emakeelt õpetav pedagoog, et eesti
keele olulisuse rõhutamine ei oma tähtsust
vaid isamaalise kasvatuse seisukohalt – ühte
kooli olulisemat ainet peavad nii mõnedki
õpilased lihtsaks ning enesestmõistetavaks.
Kuid tegelikult ootab nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpus ees küllaltki raske eksam,

mille edukas sooritamine pole sugugi kerge.
„Seega saadame õpilasele tähtsa sõnumi –
emakeele õppimine on oluline ning ilma
heade teadmisteta pole noorel inimesel
ülikooli asja,“ tõdes Laid.
Emakeelepäeva tähistatakse 14. märtsil,
mis on ühtlasi Eesti luuletaja Kristjan Jaak
Petersoni sünnipäev. Emakeelepäeva jaoks
valiti Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev,
kuna Peterson oli üks esimesi eesti keeles
kirjutanud kirjanikke. Ka pööras ta oma
oodis "Kuu" tähelepanu just eesti keelele
kui kirjanduskeelele.
SIMMO SAAR
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Mõttetalgute päev Vaida lasteaias oli õpetlik
21. märtsil toimus Vaida Lasteaias Pillerpall Harjumaa liitrühmade
õpetajate kaheksas mõttetalgute
päev, mis on algatatud Saku Päikesekillu lasteaia õpetajate poolt.
Seekord oli pühendatud mõttetalgute päev teatri tegemisele.
Kokkusaamise eesmärgiks oli jagada oma
lasteaia tegemisi, kogemusi ja mõtteid teatrist ning saada ka teistelt õpetajatelt häid
ideid edaspidisteks tegevusteks.
Päev algas väikese sissejuhatusega, milles Vaida lasteaia direktor Ülle Alliksaar
ja õpetaja Külli Põdra tutvustasid meie
lasteaeda ja viisid läbi ringkäigu, et saada
ülevaade rühmade tegemistest. Vaatamiseks
oli välja pandud näitus erinevatest laste
kunstitöödest, mis on maalitud, joonistatud
ja meisterdatud sel õppeaastal.
Nuppude rühmas ootas ees laste hom-

mikuring, et näidata õpetaja Astra Terase
poolt planeeritud tegevust, kuidas saab lapsi
samm-sammult teatritegemisse kaasa haarata. Hommikuringi lavastuseks oli „Majake
tormivarjuks“.
Peale hommikuringi ootas meid saalis
Näpsude rühm oma dramatiseeringuga
„Jussikese seitse sõpra“, mille lavastajaks
oli õpetaja Külli Põdra. Etendus õnnestus kiideti nii lapsi, lihtsat lavakujundust kui ka
head taustamuusika valikut muusikaõpetaja
Siiri poolt.
Seejärel oli hea võimalus väikeseks aruteluks, kuidas teistes lasteaedades lastega
teatrit tehakse. Üks vahva ettepanek oli:
teha päris teatrit koos etendusega: trükkida
piletid nii nagu tavaliseski teatris, et siis
pealtvaatajaks tulnud laps saaks omale õige
toolirea ja istekoha otsida. Teatris võiksid
olla ka kohanäitajad.
Väikesele lõunale järgnes Vaida Põhikooli
huvijuhi Kristiina Suvi õpetlikud nõuanded
lastega teatri tegemisest. Tema kogemustele

toetuvast jutust võis järeldada, et lapsed
mängivad kõige julgemalt ja pingevabamalt
kuni kuuenda-seitsmenda klassini.
Muusikaõpetaja Siiri Villido ja Piiksude
rühma õpetaja Lenny Reinumäe tutvustasid meie lasteaia lastevanemate kaasamist
jõuluetendustesse. Kõige raskemaks on
osutunud sobiva etenduse leidmine, kuid
hoolimata raskustest on traditsioon kestnud
üle kümne aasta.
Päeva lõpetas näputöötuba. Iga osaleja
valmistas endale vahva „tegelase“ käsitöö- ja
jääkmaterjalidest. Ei tea, kas seepärast, et
eelmisel päeval oli alanud kevad, aga valmis
sai näiteks mitu säravat lindu.
Oli asjalik, õpetlik, kogemusterohke ja
rõõmus kevadine mõttetalgute päev. Aitäh
külalistele ja kõigile oma maja töötajatele,
kes oma panuse andsid. Võime koos öelda,
et teatrit teha on vahva!
ASTRA TERAS
Vaida Lasteaed Pillerpall õpetaja

Rae vald hindab oma noorsootöö kvaliteeti
Tänavu võtab ligi nelikümmend
omavalitsust luubi alla oma noorsootöö kvaliteedi, teiste seas ka
Rae vald. „Loodame saada ülevaadet olemasolevatest võimalustest
noorte jaoks Rae vallas, seda just
välishindajate silmade läbi,‰ selgitas Rae valla noorsootöö spetsialist Anne-Ly Suvi.
„See on hea võimalus saadud tulemustest
lähtudes kavandada edaspidiseid eesmärke
ja nendest tulenevaid tegevusi Rae vallas
noorsootöö valdkonnas,“ lisas Suvi.
Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli
töötas välja koos noortevaldkonna partneritega Eesti Noorsootöö Keskus, mis ühtlasi
ka koordineerib hindamisi üle Eesti. “Hindamismudeli alusel saab kohalik omavalitsus kaardistada noorsootöö tugevusi ja
arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste
põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme,” selgitas projektijuht Kaisa
Orunuk.
“Noored on erinevad, on vaja tagada, et
igale noorele on noorsootöös kättesaadavad
mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused
– see on ka kvaliteedi hindamise visiooniks.
Hindamisega uurimegi kui mitmekülgsed ja
kättesaadavad need arenguvõimalused on,
mida noortele ühes omavalitsuses pakutakse,” lisas Orunuk.
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Töömalev Peetri külas aastal 2011.
Rae valla hindamistulemustest tehakse
kokkuvõtted juunis.
Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse riikliku programmi „Noorsootöö

kvaliteedi arendamine“ raames. Programm
on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013
vahenditest.

sport
Jüri Gümnaasiumi
suusavõistlus
kaasas üle poole
kooli õpilastest

Kaksikvõidu Jürisse toonud Grete Ly Jõgisoo (vasakul) ja Kätlin Kruus
(keskel) pjedestaalil säramas. Foto autor Urmas Põldre.

Jüri Gümnaasium sai sajandi
suurima medalisaagi
Järjekordsed Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus
toimusid 14. märtsil Kalevi Kergejõustikuhallis. Jüri Gümnaasiumi 28-liikmeline
võistkond esines väga tublilt saavutades
koguni viisteist esikolmiku kohta, mis on
selle sajandi suurim medalisaak nendelt
võistlustelt. Koolide arvestuses tõi see kõrge kolmanda koha Saue Gümnaasiumi ja
Kuusalu Keskkooli järel.
Võistlused toimusid erinevatel aladel:
60 meetri jooks, kaugushüpe ja kõrgushüpe olid kavas kõikidel vanuseastmetel,
alates 6.-7. klassidest lisandus kuulitõuge
ning pikematest jooksudest jooksid kuni
5. klassi tüdrukud 300 meetrit ning poisid
600 meetrit ning vanemad tüdrukud 600
meetrit ja poisid 1000 meetrit.
Jüri Gümnaasiumi õpilased tulid Harjumaa meistriteks kuuel korral. Kätlin Kruus
(5.b) võitis 60 meetri jooksu isikliku rekordiga 9,03 ja oli teine 300m jooksus ajaga
50,05 kuni 5. kl tüdrukute arvestuses. Samavanuste poiste seas oli esimene Randel
Kaasik (5.b) kõrgushüppes uue isikliku
rekordiga 1.40 ja teine kaugushüppes tulemusega 4.06. Britt Maiste (7.r) tuli Harjumaa meistriks 6.-7. kl tüdrukute kuulitõukes
3kilose kuuliga uue isikliku rekordiga 9.05.
Helen Loik (11.r) võitis gümnaasiumi tüdrukute kuulitõukes 4kilose raudmunaga

tulemusega 9.13 ja tuli kolmandaks kõrgushüppes ületades kõrguse 1.35. Anastasia Gorohova (12.r) võitis samavanuste
neidude kaugushüppe tulemusega 4.89 ja
tuli teiseks 60 meetri jooksus võitjaga sama
ajaga 8,41. Keit Kokk (12.r) võitis isiklikku
rekordit kordava ajaga 7,51 gümnaasiumi
noormeeste 60 meetri jooksu.
Esikolmikusse jõudsid veel Grete Ly Jõgisoo (5.b), kes oli teine 60m jooksus isikliku rekordiga 9,26 ja kolmas kaugushüppes
tulemusega 3.60. Ardo Teesalu (5.b) oli
samuti teine 60m jooksus ajaga 9,07. Sander
Arumägi (7.r) saavutas kaks kolmandat
kohta isikliku rekordiga kaugushüppes 4.92
ja kõrgushüppes 1.50.
Lisaks pjedestaalikohtadele näitab meeskonna motiveeritust ja südikust ka see, et
lisaks tehti hulk isiklikke rekordeid: Johannes Ingmar Jaakson (7.r) 60 meetri jooksus
8,20; Erik Sander Mätas (8.a) kuulitõukes
5 kilose kuuliga 10.39; Karl Trepp (9.h) 60
meetri jooksus 8,13; Kaspar Onkel (11.r)
kõrgushüppes 1.65; Henri Roos (7.r) 1000
meetris ajaga 3.17,28; Kelly Kalm (8.h) 60
meetri jooksus 9,22.
Suured tänud kõigile võistlejatele ja nende toetavatele vanematele!
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi
spordijuht

Kolmanda veerandi viimastel nädalatel
toimusid kooli kehalise kasvatuse tundide
raames Jüri Gümnaasiumi meistrivõistlused suusatamises. Eesmärgiks oli kasutada
ära häid lumeolusid ning kaasata võimalikult paljud õpilased võistlusolukorras
distantsi läbima. Esimesed klassid sõitsid
700 meetrit, 2.-4. klassid läbisid 1 km ja
vanemad õpilased läbisid 2km distantsi.
Tänu võistluste sellisele korraldusele osales
selles üle poole tuhande õpilase.
Oma vanuste parimad olid poiste hulgas
Karl-Eerik Türnpuu (1.d), Mihkel Kalinin (2.b), Martin-Mihkel Meidla (3.a),
Karl Adamson (4.a), Madis Niinsoo (6.b),
Toivo Leedo (8.h) ning Rauno Veski (12.r)
ja tüdrukute hulgas Hanna Liisa Kullamaa
(1.d), Helerin Link (2.c), Mari Torsus
(3.d), Kristel Klaas (4.c), Ariina Mürkhain (6.b), Kelly Kalm (8.h) ja Kristina
Nagornaja (11.h).
Suur tänu osalejatele ja läbiviijatele!
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Aeg: 26.aprill 2012.a.
Koht: Jüri Spordikeskuse võimla,
Laste tn 3
Eesmärk: populariseerida ergomeetril
sõudmist
Võistlusklassid ja distantsid:
• 500m - kuni 15a, 16a kuni 18a, N
19 – 39, N 40+
• 1000m – M 19 – 39, M 40+
• 500m - Segapaarissõit
Programm:
17.00 soojendussõidud
18.15 esimene start
Individuaalsõidud lõpetab Rae valla ja
naabervaldade juhtide 500 meetri sõit.
Segapaarissõidud
Autasustamine:
• Iga võistlusklassi 3 paremat
• 3 parimat paari
Muu info:
• Eelregistreerimine 25.aprillini
meilitsi : urmas.poldre@jyri.edu.ee
või tel: 51 32072 ning võistluspäeval
kuni kella 17.45-ni
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VANAMETALLI KOKKUOST
Saha-Loo tee 5b,
Iru korstna kõrval
1 km Peterburi teelt
Avatud E-R 7.30-16, L 8-15
Metallieksport OÜ

Vana-N
Saha-Loo tee

24

arva mn
t.

Laste ja noorte
suvelaagrid
Nuhja Tallis!

METALLIEKSPORT

Iru korsten

i tee
rbur
Pete

www.metallieksport.ee
Tel. 6 096 117, 53 069 000

JÜRI TEED OÜ

Parim hinna ja kvaliteedi suhe

Kui Sa oled 7-17 aastane ja Sulle
meedivad hobused,
siis tule Nuhja talli Ratsalaagrisse!
Siin saad tegeleda hobustega ja õppida
ratsutama, lisaks sellele toimub ka palju
muid toredaid tegevusi.
Laagrivahetus kestab esmaspäevast
reedeni ja maksab 200 eurot!
Esimesele 80 kiiremale registreerijale
soodushind 160 eurot!
Täpsem info kodulehelt: www.nuhjatall.ee
tel. 5073401 Liina Hõlpus; nuhjatall@hot.ee
Asume Harjumaal, Rae vallas, Lagedil,
Kopli külas.

TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE MÜÜK
NING PAIGALDUS
KAEVETÖÖD
HALJASTUS
MURU NIITMINE
TRANSPORT
Tel. +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI
KODUKORISTUS, Alates 28.- eurot kord, Akende pesemine tasuta!
KONTORIKORISTUS, Alates 12.- eurot kord, Põrandate hooldus tasuta!
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
Tel/faks 661 1600, Enn 502 9295
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee
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Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

reklaam

APRILLI SOODUSPAKKUMISED!
• Juuste juurevärv + lõikus.
• Ripsmete keemiline koolutamine + värvimine
• BV Tselluliidi kehahooldus
• Meemassaaz
• Solaariumi sooduskaart 40 min.

29 eur.
15 eur.
15 eur.
15 eur.
20 eur.

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

aprill 2012 · Rae Sõnumid
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HOLDES FINANTS OÜ

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

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Olmer Õigus

Kaili Tamm

56 560 460
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

VAKTSINEERIME
KÕIKI SOOVIJAID
PUUKENTSEFALIIDI
VASTU.

INVESTEERIMINE

INFO TEL. 603 4315.
PEREARST KATRIN AKKEL







Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

FURNITURE
KVALITEETNE MÖÖBEL:
KONTORISSE

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

KÖÖKI
FURNITURE OÜ
ELUTUPPA
Harjumaa
GARDEROOBI
Rae vald
Tel: 56450550
marek@furnit.ee Sinu mõte ja meie teostus!

RAAMATUPIDAMISE
ALGÕPPE KURSUS
Rae Kultuurikeskuses alates
16. aprill.
Täpsem info telefonil
5029006 või e-kirjaga
alustamealgusest@gmail.com
või vaata http:
www.alustamealgusest123.
blogspot.com
Rae Sõnumid · aprill 2012
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Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

Rehvid Pluss on uute rehvide jae- ja hulgimüügiga tegelev
ettevõte, pakume alati soodsaimat ja laia rehvivalikut.
Peetri esinduse suures ja soojas müügisaalis saate tutvuda
mitmekesise tootevalikuga. Tulles rehvivahetusse ei pea ootama
töökojas vaid saate müügisaalis lugeda ajakirju, juua maitsvat
kohvi või olla internetis kuniks vahetatakse Teie sõiduautol,
maasturil või kaubikul rehvid.

REHVID - REHVIVAHETUS - REHVIHOTELL - AUTOTARVIKUD - AKUD

Rehvivahetus -10%

Selle kumpongi ettenäitamisel saate Rehvid Pluss OÜ teenuste hinnakirjast soodustust -10%.
Kehtib kuni 13. Mai (v.a. rehvihotell)
Rehvid Pluss OÜ :: Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00
Rae Sõnumid · aprill 2012
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• KÖÖGID
• GARDEROOBID
• LIUGUKSED
• ERITELLIMUSMÖÖBEL
Mööblimeister OÜ • Veerenni 58a • Tallinn 11314
GSM: + 372 50 333 84 • Tel: +372 650 6615
E-post: info@mooblimeister.ee
www.mööblimeister.ee

HAVI Logistics OÜ pakub tööd KORISTUSSPETSIALISTILE
Tööülesanded: lao siseterritooriumi koristustööd, opereerimine põrandapesu masinaga, õueala
koristamine (kile-, prügi-, lumekoristus jne.), hooldusspetsialisti abistamine haldustöödel.
Nõudmised kandidaadile: korra- ja puhtusearmastus, kohusetundlikkus, tehniline taiplikkus,
valmisolek teha füüsilist tööd ja kasutada oma töös masinaid, eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil.
Töö on graafiku alusel, vahetustega (k.a varahommikused).
Ladu asub Rae vallas: Põrguvälja tee 3.

Kandideerimiseks palume saata CV aadressil jobs.ee@havilog.com märksõnaga „koristusspetsialist“ või täita CV-blankett pääslas kohapeal. Täiendav info telefonil 6 059 469 või 56 248 099,
Boris Vasemägi.
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KUULUTUSED
Kaotatud on Audi võtmed koos signalisatsioonipuldi ja immoga. Arvatavasti läksid kaduma Peetri kooli parklas jaanuari
lõpus. Leidjale leiutasu!
Ühendust võtta telefonil 53467871.

KAARDID ENNUSTAVAD Tel 900 1727.
Suhted, töö, raha, õnn ja armastus...
Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja
parimal ennustusliinil 24H. Hind 1,09 €/
min, vt. ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee

Kojutoomisega kodused maasuitsu
singid, vorstid jne. Saadaval ka värsked

Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid ja
tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30, 40,

seakondid 3€-20kg ja sea kamar 5€-10 kg.
Tel. 5359 6544

50cm), koos kojutoomisega.
Tel. 50 18 594

Ostan Eesti NSV aegseid rinnamärke

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

(ka Norma märgid), vimpleid, lauamedaleid jms. Eriti pakuvad huvi kolhooside-sovhooside rinnamärgid. Võin kohale
sõita, samas võib kaupa teha ka posti teel.
Tel. 6020906 või 5011628, Tim
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid, raamatuid, postkaarte,
pakkuda võib ka paberrahade, kommipaberite, õllesiltide jms. kogusid.
Küsi lisainfot telefonil 53996098, Rene
Pakun massaažiteenust koju või töökohale tulekuga. Hind: 0,5 h seanss 13 eurot,
1 h seanss 18 eurot. Tel. 505 6172

Suurte kogemustega (12 aastat) rõõmus ja
sõbralik lapsehoidja hoiab Teie last.
Tel. 604 8523, 53 96 3696.
Liidame kinnistul asuvad välistorustikud ÜVK-süsteemiga, koostame

ehitusprojekti ja teostame mahamärkeid
ja geodeetilisi mõõtmisi, paigaldame kiviparketti ja teeme san. tehnilisi sisetöid.
Tel. 6 604455, 58 504300.
Pottsepatööd - ahjud, pliidid, kaminad,
soemüürid, korstnad, ka parandustööd.

Pikaajaline kogemus. Tel. 58301894;
ahjumees@hot.ee. walrus@hot.ee
Annan maaharijale kolmeks aastaks
rendile 7 ha hea juurdepääsuga maa-

tulundusmaa Assakul. Katastritunnus
65301:001:0993. Rent 8 eur kuus.
Tõnu Hinno. Tel. 5078649
Otsin õmblejat lasteriietele.
Palun kirjutage aivs22@hot.ee
Müüa fonoteegikapp, vinüülplaadid,
raamatud, maal, nahast raamatukaaned,
postkaardid, õliradiaator, lauanõud, ajakirjad „Teater. Muusika. Kino“ ja
„Noorus“. Tel. 6048523; 53963696
Ostan vanu nõukogudeaegseid lauanõusid
ja vaase. Samuti ostan Teie seismajäänud

auto, Tel. 58190200
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Päästeteenistuse teated
märtsikuus
3. märtsil põles alajaam Põrguvälja teel
4. märtsil likvideeriti autoavarii Jüris,
Aruküla teel
7. märtsil abistati kiirabi Vaidas
24. märtsil likvideeriti autoavarii
Vaskjala külas
30. märtsil abistati kiirabi Vaidas

Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel.

Tel. 5238 412, tiina@cmv.ee
Pidulik meik või fotomeik - 19euro. Tasuta meigikoolitus! Tulen ka sinu juurde
koju. www.darjatamm.ee, tel. 58363575
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsibishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurot. Tel. 666 1355.
www.kodukliima.ee
OÜ Fekaal - Trans teostab reovee ja liigvee äravedu Rae vallas. Tellimine info@
fekaal24.ee või telefonil 50 65 406.
Rohkem infot www.fekaal24.ee
Ostan teie seisva või mittetöötava auto,

võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike,
kuulutus ei aegu! Tel. 56740940, Mart
Ostame üle Eesti virnastatud võsa,
kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru

Meie oleme
Sinu Rae valla
kinnisvaramaaklerid!

OÜ, tel. 5080336; info@energiavaru.ee.
www.energiavaru.ee

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

Hardi Alliksaar

Margit Alloja

kutseline maakler
maad ja majad

maakler
korterid

+372 56 801 002
hardi.alliksaar@uusmaa.ee

+372 5615 9661
margit.alloja@uusmaa.ee
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Sünnipäevalapsed aprill 2012
Märtsis
registreeritud
sünnid:
JEGOR PETROV
MARKUS LOKK
GREGOR RAUD
GENERT ALOE
SAMUEL HARFORTH
NELS MERIKÜLL
DAMIEN TORJUS
LARS LINDVEST
NIKON VOLKOV
MART MIHKEL OJA
KESSU LIIS PÕLDPERE
MARELLE TIISLER
SANDRA AASMA
KERLIN-KEIRI VEEBORN

Lilli Kull
Susanna Poltimäe
Valfred Salusaar
Kalju Hõrrak
Albert Kriisa
Alexey Stasenko
Albert Heinloo
Selma Virkoja
Virve Vaidla
Maria Kaalma
Drosida Kepp
Irene Annus
Milda Kuznetsova
Maria Palm
Meinhard Saadi
Aleksandra Suglobova
Miralda-Leonoore Kotsar
Hans Poltimäe
Helvi Moks
Aleksandra Hurt
Endel-Johannes Puhm
Heli Vaaks
Juta Napp
Maive Roots
Albert Movitš
Voldemar Malkus
Heidi-Lehte Unt
Endel Namsing

95
94
91
90
90
87
87
87
86
85
85
85
85
83
83
82
82
81
81
81
80
80
75
75
75
75
70
70

Kaarin Vilde
Lembit Kaup
Hilja Ainsoo
Voldemar Tohver
Aavo Müür
Aino Tirmann
Virge Lai
Kaia Pilvik
Maria Hiienurm
Olev Põldma
Sergei Orehhov
Perti Tapio Salo
Jüri Piiriste

70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65

Õnnitleme!

MARIA MAASIKAS
LAURA BRITA LEITARU
HEILI KANNENBERG
ASTRID PELEŠEV
LOVIISA HINNOV

Täpsustus
Rae Sõnumite märtsinumbri uudisteküljel nimetati Ülle Parmast ekslikult
sotsiaalosakonna juhatajaks. Toimetus
täpsustab, et Ülle Parmas töötab sotsiaalhoolekande peaspetsialistina.
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Avaldame sügavat
kaastunnet Ülle Siskale ema

AMILDE
JAAKSONI

surma puhul.
Töökaaslased
Rae Vallavalitsusest

MÄRTSIS
LAHKUNUD:
GUNNAR OTS
VIKTOR KENK
HEINO KITS
ERLINDA MURD

Avaldame kaastunnet
Galina Timuskale

AMILDE JAAKSON

VENNA

EMMI KOPPEL

kaotuse puhul.
Töökaaslased Lasteaiast
Tõruke

Rae valla ajaleht
Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kristo Kivisoo
AS Kuma

SAIMA AHO
SIRJE TOMINGAS

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