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Rae valla ametlik väljaanne
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Rae vallavolikogu ja vallavalitsus soovivad head alanud aastat!

ıLiinid on üle koormatud„
Lagedi Põhikooli fotokonkursi võidutöö 7.-9. klasside arvestuses. Autor Riste Kaaret
Veel saab esitada fotosid ülevallalisele fotokonkursile. Loe täpsemalt lk. 9. Lagedi Põhikooli fotokonkursist loe täpsemalt lk 21.
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Ülevaade 20. detsembri volikogu istungist
Muudeti Rae valla 2011. aasta eelarvet.
Kinnitati Rae valla 2011. aasta kolmas
lisaeelarve summas 289 733 eurot.
Kinnitati Vallavalitsuse ametiasutuse
struktuur ja teenistujate koosseis, mida täiendatakse planeeringute nooremspetsialisti ja
pearaamatupidaja ametikohtade loomise
kaudu. Teenistujate struktuuris muudeti
planeeringute nooremspetsialist arhitektiks
ja arhitekt nimetati peaarhitektiks.
Kinnitati Vallavalitsuse ametiasutuste
teenistujate töö tasustamise kord. Teenistujate
palgamäärade tabel ei muutu, palgaastmete
jaotuses muutus vanemametnike palgaastmete vahemik. 2011. aastal oli vahemikuks
9-18, aastal 2012 on vahemik 9-19.
Kehtestati maamaksumäärad ja osaliselt maamaksust vabastamise kord. Rae
vallas on 2012. aastal maksustatava maa
kohta ühtne maamaksumäär 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud
põllumajandussaaduste tootmiseks haritav
maa ja looduslik rohumaa, mille määraks

Maamaks 2012. aastal
Rae Vallavolikogu võttis 20. detsembril 2011 vastu määruse, millega
kehtestati Rae vallas 2012. aastal
maksustatava maa kohta maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Määruse järgi ei kehti 2,5
% maamaksumäär põllumajandussaaduste tootmiseks olevale haritavale maale ja looduslikule rohumaale, kus kehtib 2% maamaksumäär
maa maksustamishinnast aastas.
Vastuvõetud määrus pakub soodustust
elamumaa kasutajatele. Alates 1. jaanuarist
2012 kuni aasta lõpuni on maamaksust vabastatud rahvastikuregistri andmetel seisuga
31. detsember 2011 Rae vallas alaliselt elavad
elanikud nende kasutuses olevalt elamumaalt
1000 m² ulatuses, kuid seda tingimusel, et
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on 2% maa maksustamise hinnast aastas
(loe täpsemalt lk 2).

Muudeti Pajupea külas Pulga katastriüksuse sihtotstarvet.

Kinnitati Rae valla 2012. aasta eelarve,
kus on planeeritud põhitegevuse tulud summas 13 694 306 eurot ja põhitegevuse kulude
summa on 12 211 490 eurot. Põhitegevuse
tulem on eelarve järgi 1 482 816 eurot. Investeerimistegevuse kogusummana on planeeritud 2 615 160 eurot. Eelarve tulem kokku on
1 132 343 eurot.
Finantseerimistegevus 2012. aastal puudub, st. et laenu- ja kapitalirendi kohustusi ei
ole ning eelarve tasakaal saavutatakse varasema perioodi rahaliste jääkide arvelt. 2012.
aasta alguse oodatav rahaliste vahendite jääk
3,0 miljonit eurot väheneb eelarve kohaselt
1,1 miljoni euro võrra. Eelarve koostamisel
on arvestatud Rae valla arengukava tegevuskavaga aastani 2015.

Jagati Seli külas Selli katastriüksus.

Kinnitati koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad, mille erinevus eelmisest
seisneb selles, et seoses Lagedi Lasteaed
– Põhikooli lasteaiaosa valmimisega tehti
Lagedi piirkond eraldiseisvaks lasteaia teeninduspiirkonnaks.

maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maamaksust vabastus on mõeldud ainult elamus elavatele füüsilistele isikutele,
kuna maamaksuseaduse § 11 lõige 2 annab
õiguse kohalikule omavalitsusele vabastada
maamaksust maa omaniku või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema
kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3
ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Ainsaks
tingimuseks on, et sellel maal asuvas elamus
on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Maksuvabastuse taotluse esitamise õigus
on ka kortermajade elanikel. Kuna maamaksu maksab iga korteriomanik ise, siis avaldus
tuleb esitada igal korteriomanikul individuaalselt. Avalduse esitamine korteriühistu
poolt ühisavaldusena ei ole võimalik.
Esmakordselt maksuvabastust taotlevad isikud peavad esitama Rae Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse hiljemalt
20. jaanuariks 2012. Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

Jagati Kurna külas Õlleköögi tee 10 katastriüksus.
Jagati Rae külas Margiti katastriüksus.
Algatati Lehmja küla Vaikepi kinnistu
ja selle lähiala detailplaneering.
Muudeti sõnastust Rae Vallavolikogu
otsuses „Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja Vana-Aaviku III kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu algatamine“.
Kehtestati Jüri aleviku Uus –Ringi tee 2
kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.
Võeti vastu vaideotsus Rae Vallavolikogu otsusele nr 265 „Kopli küla Lõhe kinnistu
detailplaneeringu kehtestamata jätmine“
esitatud vaide lahendamiseks.
Muudeti Rae valla põhimäärust.

•

taotleja ees- ja perekonnanimi ning
isikukood
• taotleja alalise elukoha aadress rahvastikuregistri andmetel
• maksustatava elamumaa aadress ja
pindala
• taotleja maa kasutusõiguse ulatus
(kaasomandi osa suurus)
• kinnitus selle kohta, et isik ei saa
maa kasutusõiguse alusel rendi- ja
üüritulu
Avalduse blankett on kättesaadav Rae
valla kodulehel www.rae.ee ja vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald,
Harjumaa. Avaldust on võimalik esitada
ka digitaalallkirjastatult e-posti aadressil
info@rae.ee.
Isikud, kellele on 2011. aastal kohaldatud sarnast maksusoodustust, vabastatakse
maamaksust määruses sätestatud ulatuses
varem esitatud avalduse alusel. Uut avaldust
esitama ei pea.
TARMO TOOMET
Abivallavanem
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Rae Vallavalitsuse info detailplaneeringute kohta
Algatatud on järgmised detailplaneeringud:
Jüri aleviku Kesk tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 13. detsembri 2011 korraldusega nr 1125.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus Kesk tee ääres, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee idapoolsel küljel Rae Vallavolikogu
25.02.2003 otsusega nr 54 kehtestatud Jüri aleviku keskuse ja tehnopargi detailplaneeringu alal. Piirkond on väljakujunenud
äri- ja tootmisala. Juurdepääs kinnistule toimub Kesk teelt ja sellelt keerava tupiktänava kaudu. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 25.veebruar 2003 Rae Vallavolikogu otsusega nr 54 kehtestatud Jüri aleviku
keskuse ja tehnopargi detailplaneeringut Kesk tee 26 ja 26a kruntide osas, kruntide sihtotstarbeks määrata äri- ja tootmismaa, anda
ehitusõigus ja hoonestustingimused. Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.

Peetri küla Peetri kooli ja lasteaia maa-ala ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 20. detsembri 2011 korraldusega nr 1147.
Planeeritav ala asub Peetri küla keskuses, Pargi tee 4 ja Pargi tee 6 kinnistutel. Juurdepääs planeeritavale alale on Mõigu teelt, Pargi
teelt ning Küti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olemasolevat 24. jaanuaril 2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud
Peetri küla kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringut, liita Pargi tee 6 ja Pargi tee 4 kinnistud, moodustada üks teaduse-, hariduse- ja
lasteasutuse maa sihtotstarbeline krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krunt
juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.

Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2011 otsusega nr 284.
Planeeritav ala asub Lehmja külas riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja riigimaantee nr 11330 Järveküla-Jüri vahel.
Juurdepääs alale toimub otse Järveküla-Jüri teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla üldplaneeringut seoses kinnistute sihtotstarbe muutmisega ärimaaks ning äri- ja tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on kehtivat üldplaneeringut muutev, kuid kooskõlas menetletava
üldplaneeringuga.

Kehtestatud on järgmised detailplaneeringud:
Jüri aleviku Aruküla tee 33 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20. detsembri 2011 korraldusega nr 1145.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus, mis piirneb olemasolevate korterelamu kruntidega ja Jüri keskuse toidupoega. Kinnistule on
juurdepääs Aruküla tee äärest. Detailplaneeringuga on planeeritud 2 elamumaa sihtotstarbelist krunti, suurustega 5340m² ja 3142m².
Määratud on elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendatud juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Kruntide kuju ja suuruse planeerimisel on arvestatud väljakujunenud olukorraga, olemasoleva hoonestusega, liikluskorraldusega
ning lähiümbruse olemasoleva krundistruktuuriga.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud
elamumaa.

Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2011 otsusega nr 286.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus Tallinna Ringtee T-11 ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on varem planeeritud Uus-Ringi
teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla üldplaneeringut kinnistu sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast
ärimaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused kaubanduskeskuse ehitamiseks, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsud ja
tehnovõrgud.

Peetri küla Häälinurme tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 29. novembri 2011 korraldusega nr 1086.
Planeeritav ala asub Peetri külas, Rae Vallavolikogu 19.03.2002 otsusega nr 311 kehtestatud Häälinurme pereelamute grupi detailplaneeringu alal. Piirkond on väljakujunenud tiheasustusala. Juurdepääs kinnistule toimub Häälinurme tänavalt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, juurdepääsud ja lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimumisest:
Peetri küla Küti ja Treiali kinnistute ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 18. oktoobri 2011 korraldusega nr 944. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
21.11.2011–18.12.2011. Detailplaneeringule on esitatud vastuväide Tallinn väikese ringtee paiknemise ja lahenduse osas.
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Planeeritav ala asub Peetri külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Pirita-Ülemiste kanali vahelisel alal. Detailplaneeringuala läbib perspektiivne Tallinna väike ringtee. Juurdepääs alale toimub Läike tee kaudu. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta valla
üldplaneeringut, planeerides maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud äri- ja tootmismaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on
kehtivat üldplaneeringut muutev, kuid kooskõlas menetletava üldplaneeringuga.
Avalik arutelu toimub 24.01.2012 kl 16.00 Aruküla tee 9 istungite saalis.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval aadressil http://gis.rae.ee/.

Kergliiklusteede ehitus jätkub käesoleval aastal
Jätkuks möödunud aastal
toimunud edukatele teeehitustele saavad korda käesoleva
aasta numbri sees mitmed
kergliiklusteed.
Lagedi – Loo vaheline lõik saab uue
teekatte ja tänavavalgustuse projekti
„Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine“ raames. Kogu projekti
maksumuseks on prognoositud 787 036
eurot. Ühtekuuluvusfondi (ÜF) poolne
toetus projektile on 771 058 eurot Rae
valla osalus projektis on 6391 eurot.
Lagedi – Loo vahelise lõigu ehitusele
järgneb 2013. aastal ka Lagedi - Jüri
vaheline kergliiklustee.
Lisaks Lagedi-Loo kergliikluste ehitusele on tänavu plaan rajada ka Jüri
alevikku ja Aaviku küla ühendav kergliiklustee. Ehituse eeldatavaks maksumuseks on arvestatud 275 000 eurot.
Tolmuvaba katte saavad Salu külas asuv Tedre tee pikkusega 1,2 km ja
Järvekülas asuv Kindluse tee pikkusega
0,8 km.
Valmis on Jüri - Assaku projekt
Valminud on ka Jüri – Assaku kergliiklustee projekt, mis näeb ette 2,3
kilomeetri pikkust teed. Vald loodab,
et tee ehituseni jõutakse aastal 2013
ning käesoleva aasta jooksul sõlmitakse
maade omanikega võõrandamise lepingud mõistlikel tingimustel. Samuti
loodab vald, et kinnistu omanikud, keda Jüri – Assaku kergliiklustee ehitus
puudutab, mõistavad üldisi hüvesid,

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
Rae Sõnumid · jaanuar 2012

mida korraliku uue tee ehituse kaudu
tulevikus saame. Planeeritav tee läbib
23 kinnistut.
Jüri – Assaku kergliiklustee lõigu
maksumuseks on planeeritud 76 694
eurot. Jüri-Assaku kergliiklustee rajamine toimub Ühtekuuluvusfondi kaasabil
nagu ka Lagedi –Loo lõigu tee-ehitus.
Kergliiklusteed ehitakse hanke korras
ja peagi avaldatakse hanketingimused.
Käesoleva aasta numbri sees on plaan
vahetada Veskitaguse tee truubid ja projekteeritakse Leivajõe silda. 2012. aasta
Rae valla eelarves on ette nähtud teede
rekonstrueerimise, projekteerimise ja
ehituse jaoks 874 155 eurot.

Jüri – Assaku kergliiklustee

Loo- Lagedi kergliiklustee

Assaku südames said teed korda
Möödunud aasta 28. oktoobril avati
Assakul uued sõidu- ja kergliiklusteed.
Valmis ehitati 3,4 km ulatuses sõiduteid
ja 3,3 km ulatuses kergliiklusteid.
Uue asfaltkatte said Assakul Järve
põik, Veski ja Karja teed. Koos teeehitusega ehitati välja ka 16 kilomeetri
jagu ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikke Assaku alevikule ning paigaldati kaasaegne tänavavalgustus.
Ehitustööde kogumaksumus oli 3,3
miljonit eurot.
Kergliiklusteede ja valgustuste rajamist rahastati Euroopa Regionaalarengu
Fondist ja Rae valla eelarvest ning ühisveevärk ja –kanalisatsioon sai rahastuse
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist
ning ASilt Elveso. Sõiduteede ehitust
rahastas täies ulatuses Rae vald.
MEELIS KASEMAA
Abivallavanem

Tänavavalgustuse hooldaja
jätkab, teehooldaja vahetus
Läbiviidud riigihanke tulemusel jätkab Rae vallale
kuuluva tänavavalgustuse hooldustöödega kuni
31.12.2015 Veeberi Elektritööde OÜ. Rikketeated
telefonil 5092447, e-post: raetv@veeber.ee
Rae vallal on sellest aastast uus teehooldaja
Läbiviidud riigihanke tulemusel hooldab aastaringselt Rae vallale kuuluvaid teid teede- ehituse ja
-hooldusega tegelev Teho Eesti Teehoolduse OÜ.

Teehooldaja hooldab seadusest tulenevate nõuete
kohaselt kõiki valla teid ja teeäärseid alasid, puhastab truupe ja hooldab drenaaži äravooluvõrke.
Teehooldus on reguleeritud EV Teeseaduse ja
sellest lähtuvate muude normatiivaktidega.
Leping teehoolduseks on sõlmitud Teho Eesti
Teehoolduse OÜ-ga kuni 31.05.2016.
Teede seisukorra kohta info andmiseks ja saamiseks saab helistada ööpäevaringselt 7 päeva
nädalas klienditeeninduse numbrile 6217740.
Ööpäevaringses töös on ka e-mail info@teho.ee
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Uue aasta märksõnad valla arengus on
lasteaedade ja koolide laiendus
Rae vallavanem Veigo Gutmann
räägib plaanidest, mida käesoleval
aastal tuleb kindlasti ellu viia.
Tallinna lähivaldade elanikel on statistikat vaadates kõige ilusam elu, sest palganumbrid on võrreldes teiste valdadega
kuni mitusada eurot suuremad. Milline on
Tallinna lähivaldade perspektiiv ja milliseid
probleeme võib see kaasa tuua?
Tallinna lähivaldade elanike arv kasvab
tõusvas tempos ning suurimaks probleemiks on selgelt lasteaia- ja koolikohtade
puudus, samuti huvitegevuse kättesaadavuse
puudumine vastavalt sihtgruppi kuuluvate
inimeste arvule. Vald soovib seda probleemi
jõukohaselt ja jooksvalt lahendada, kuid
kahjuks ei sõltu kõik alati meist. Kurb on
see, et väga palju regionaalarenguraha jääb
kasutamata, sest vallad ei saa oma investeeringuraha kätte.
Laenukoormust me kindlasti võtta ei
tahaks. Kui aga löögi alla satub kvaliteetse hariduse tagamine, siis oleme sunnitud
teistmoodi mõtlema.
Milline oli vallavanema möödunud aasta
kõige viimane tööülesanne ja kuidas see
lahenes?
Läinud aasta viimane oluline tööülesanne
oli teehoiu hanke kuulutamine ja lepingu
sõlmimine. Kuni 31.maini aastal 2016 hooldab Rae valla teid pikaajalise kogemusega
Teho Eesti Teehoolduse OÜ.
Kui töine saab olema alanud aasta vallamajas?
Tänavune aasta tuleb suuresti projektikirjutamise ja projektide finantseerimisvahendite leidmise aasta. Koostamisel on valla
erinevate haridus- ja kultuuriasutuste ehituse,
rekonstrueerimise või laiendamise projektid.
Projekti „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine“ raames ehitame juurde kergliiklusteid ja paigaldame tänavavalgustuse.
Kindlasti paraneb valla teede olukord.
Aasta 2012 tuleb kindlasti põnev, kuid
paljuski jääme veel projektide rahastamise
hankimise tasemele, kuid kui kõik läheb nii
nagu planeeritud, alustame juba järgmisel
kalendriaastal ehitamisega.
Üheks eesmärgiks on panna paremini toimima valla koduleht. Oluline on, et
inimene saab soovi korral vajalikud asjad
korda ajada ilma vallamajja tulemata. Uuel
koduleheküljel saab täita e-blanketi vorme
ja seoses sellega on võimalik taotlusi esitada
kiiremini ja ka informatsioon on lihtsamalt
kättesaadav.

Vallavanem Veigo Gutmann ja AS Pameroni juhatuse esimees Rein
Olesk kirjutasid eelmise aasta 12. oktoobril alla Lagedi Põhikooli hoone renoveerimise ehituslepingule.
Mida on plaanis tänavu ette võtta Lagedi piirkonnas?
Vana Lagedi koolimaja renoveerimistööd
juba käivad ja aasta lõpuks peab maja korda
saama. Suvel on plaanis korraldada hange, et
leida parim pakkuja, kes rajab maja juurde
kuuluvad välised osad nagu spordiväljak,
lasteaia mänguväljak, parkla ja haljastuse
tegemine. Juba järgmise õppeaasta talvise
vaheaja järel saavad lapsed uues hoones õppima asuda. Uues hoones ehitatakse välja köök,
söökla, klassiruumid ja võimla. Ümberehitus
puudutab ka koolimaja nn. uuemat hooneosa, kuhu tuleb lisaks spordisaalile ka nelja
rühmaga 80le lapsele mõeldud lasteaed.
Millised muutused ootavad tänavu Peetri asulat?
Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga on Peetri aleviku staatuses. Kuigi Peetris on teehooldus toiminud, saame sel aastal veel rohkem
rõhku panna teedele, sest hoolduseks saadav
riigipoolne toetus on alevikele suurem.
Käesoleval aastal on plaanis algust teha
lasteaia laiendamisega, Peetri lasteaed laieneb
240 lasteaiakoha võrra. Lasteaia laiendusega
plaanime valmis saada järgmisel aastal ja sealt
edasi jätkata kooliruumide laiendamisega.
Peetri Lasteaed- Põhikoolile on plaanis juurde
ehitada ruumid kolmandale paralleelklassile,
suurendada huvitegevuse ja raamatukogu
jaoks vajalikku pinda. Sel aastal tahame valmis
saada juurdeehituse projekti.
Kui suuri muutusi võivad oodata Jüri
elanikud?
PRIA toetuse Leader-meetmest plaanime
saada rahalist toetust Lehmja tammikusse

teisaldatava lava ja kiige paigaldamiseks.
AS ABB abiga alustame tänavu Jüri aleviku tervise- ja matkaradade ehitamist. Meie
eesmärgiks on rajada terviseradade võrgustik Jüri aleviku, Aaviku ja Vaskjala külade
vahel. Radade keskpunktiks saab Jüri gümnaasium ja spordikeskus. Koorepurukattega terviseradasid rajatakse kokku 5,5 km
ulatuses ning kruusakattega liikumisradasid
ehitatakse 5 km ulatuses. Sellega plaanime
valmis saada 2013. aasta lõpuks. Muuhulgas
keskendume ka pehme kattega jooksu- ja
terviseradade rajamisele Pirita – Ülemiste
kanali äärde ja Jürisse, mis loodetavasti valmivad lõplikult aastal 2015.
Käesoleva aasta märtsikuuks valmib Jüri
gümnaasiumi õppekorpuse projekt. Kui
kõik hästi läheb, alustame ehitamisega juba
2014. aastal.
Mida uut on oodata Vaida elanikel?
Vaidas vajab väljaehitamist noortekeskus.
Sellega praegu tegeleme ja loodame, et ehitamisega saame ühele poole aastal 2013. Nii Vaida
lasteaia Pillerpall kui ka Jüris asuva Tõrukese
lasteaia katus ja otsaseinad soojustatakse ning
parendamisele läheb ka ventilatsioon.
Finantseerimise osas saab vald toetust
riigi saastekvootide müügist.
Kui pikk on olnud vallavanema kõige
pikem tööpäev ja kas aasta 2012 võib purustada rekordi?
Vallavanem on valla juht ööpäevaringselt
ja seitse päeva nädalas, seega ei muuda aastanumbri vahetumine ilmselt midagi. Küll on
mul olnud mõni lühike päev, kus olen kell
kuus-seitse õhtul koduuksest sisse astunud.
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Detsembri volikogu istungil võeti
vastu Rae valla selle aasta eelarve
Rae valla 2012. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 13 694 306 eurot.
Tululiigid
Summa
Maksutulud
10 229 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks
9 425 000
3030 Maamaks
764 000
3044 Reklaamimaks
40 000
Tulud kaupade ja teenuste
1 392 246
müügist
320
Riigilõivud
45 540
322
Tulud majandustegevusest 1 279 661
Üüri- ja renditulud, õigus323
te müük, muude teenuste 67 045
müük
Saadavad toetused
1 917 860
Sihtotstarbelised toetused
3500
75 425
jooksvateks kuludeks
Mittesihtotstarbelised toetu3520
1 842 435
sed jooksvateks kuludeks
38
Muud tegevustulud
155 200
Tulud loodusressursside ka3825
131 200
sutamisest
388
Muud tulud
24 000
PÕHITEGEVUSE TULUD
13 694 306
KOKKU

Osatähtsus
74,7%, s.h.
68,8%
5,6%
0,3%
10,2%, s.h.
0,3%
9,4%
0,5%
14,0%, s.h.
0,5%
13,4%
1,1%, s.h.
0,9%
0,2%
100,0%

Kõige suurema osa tuludest moodustab laekumine füüsiliste
isikute tulumaksudest. Kasv võrreldes 2011. aastaga on 7,1%.
Kasv tuleneb elanike arvu kasvust vallas, prognoositav arv seisuga
01.01.2012 on 13 450 inimest (aasta tagasi 12 680 inimest). Suuruselt
teine tululiik, 1 842 435 eurot, on riigilt saadav toetus hariduskuludeks, millele vald lisab 5 341 706 eurot. Riiklikult kaetakse seega
25,6% eelhariduse ja teise astme hariduse tegevuskuludest (45,7%
teise astme hariduse tegevuskuludest).
Põhitegevuse kulusid on kavandatud 12 211 490 eurot.
Kulud tegevusala järgi
Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaal-majandus
Tervishoid
Vabaaeg, kultuur
Haridus
Sotsiaalne kaitse
KOKKU
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Summa
894 698
41 959
846 819
146 803
581 159
24 735
1 432 803
7 184 141
1 058 373
12 211 490

Osatähtsus
7,3%
0,4%
6,9%
1,2%
4,8%
0,2%
11,7%
58,8%
8,7%
100,0%

Kõige suurema osa kuludest moodustavad hariduskulud – 6
lasteaia ja 4 kooli haldus- ja personalikulud, teiste omavalitsuste
haridusasutustes käivate laste kohatasud, transpordihüvitised ja
lisamaksed toitlustamisele, kulutused õpilasveo transpordile ja
haridusüritustele. Vaba aja ja kultuuri valdkonna tegevusaladel
kajastatakse kulutusi raamatukogudele, sporditegevusele, huvialakoolile, noorsootööle, toetustele laste spordi- ja huvialategevuseks
ja muudele kultuuriteenustele.
Põhivara soetamisteks on kavandatud 4 772 058 eurot.
Investeeringud tegevusala järgi
Põhivara soetus kokku
Üldised valitsussektori teenused
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Vaba aeg, kultuur, religioon
Haridus

Summa
4 772 058
105 848
883 755
18 300
93 162
182 180
3 488 814

Osatähtsus
100,0
2,2
18,5
0,4
2,0
3,8
73,1

Ka investeeringutest kulub põhiline osa hariduse valdkonnale. Rekonstrueeritakse Lagedi Põhikool, lisandub lasteaiaosa
80 lapsele. Objekti maksumuseks on 2,7 miljonit eurot, sellest
kulub 2012. aastal 2,5 miljonit eurot. Alustatakse Peetri 240kohalise lasteaia ehitusega, kulu 2012. aastal 0,9 miljonit eurot.
Kokku 0,1 miljonit eurot kulub lasteaedade Tõruke ja Pillerpall
investeeringutele.
Teede- ja tänavate investeeringuteks kulub 0,9 miljonit eurot,
millest 0,4 miljonit eurot kaetakse riigi abiga.
Kuna põhitegevuse tulud ületavad põhitegevuse kulusid 1 482
816 euro võrra, võib tekkida küsimus, mille arvel kaetakse investeeringukulud 4 772 058 eurot?
Suuruselt teiseks katteallikaks on põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 1 329 699 eurot. Eelpool märgitud
teedehoiu abirahale lisandub 2011. aastal teostatud tööde
abirahad, mis laekuvad 2012. aastal summas 0,2 miljonit
eurot, riigi toetused hoonete energiatõhususe tõstmiseks 0,2
miljonit eurot, toetused Leader programmist ja äriettevõtetelt
0,5 miljonit eurot.
Investeeringute katteallikateks on kavandatud veel põhivara
(kinnistute) müüki summas 807 200 eurot ja finantstulusid 20 000
eurot.
Veel puudujääv osa kaetakse varasemate perioodide rahaliste
jääkidega. Aastavahetuse seisuga on vallal hoiustel ja arvetel ~
3 miljonit eurot, mis kava järgi väheneb 2012. aasta lõpuks 1,9
miljoni euroni.
Finantseerimistegevus 2012. aastal puudub, st. et laenu- ja kapitalirendi kohustusi ei ole.
Põhjalikumat ülevaadet võib lugeda 2012. aasta eelarve seletuskirjast Rae Valla kodulehelt.
TIIT KEERMA
Rae Vallavalitsuse rahandusameti juhataja

uudised

E-rahvaloendusel saab osaleda ka raamatukogudes
31. detsembril alganud rahvaloendusel saab interneti teel osaleda
ka raamatukogudes, mis on selleks
puhuks varustatud ID-kaardi lugejatega. Rahvaloendusel saab interneti
teel osaleda jaanuari lõpuni.
„Kui inimene oskab arvutit kasutada,
kuid tal pole kodus internetti või arvutit,
saab loendusankeedi interneti teel täita ka
raamatukogudes asuvates avalikes internetipunktides,” rääkis Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp.
Eestis on enam kui pooltuhat rahvaraamatukogu. „Rahvaloendus on Eesti jaoks
nii oluline ettevõtmine, et raamatukogud
osutavad oma abi suure heameelega. Kõikidel lahtiolekuaegadel on soovijad oodatud
raamatukogudesse e-loendusankeeti täitma,”
ütles Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus.
Kultuuriministeeriumi ja Statistikaameti
koostöös jõudsid kõikidesse raamatukogudesse ka ID-kaardi lugejad. „Koostöös
Kultuuriministeeriumiga oleme ID-kaardi
lugejatega varustanud kõik keskraamatukogud ja rahvaraamatukogud, kes selleks soovi
avaldasid. Lisaks on raamatukogud saanud
lühijuhendid e-loendusel osalemise kohta,

et raamatukoguhoidjad oskaks vajadusel
inimesi aidata,“ rääkis Potisepp.
Rahvaloendusel saab interneti teel osaleda kuni 31. jaanuarini. Ankeet on kättesaadav aadressil www.REL2011.ee. Ankeedi täitmise keskkonda sisselogimiseks
saab kasutada ID-kaarti, Mobiil-IDd või
pangaparoole (Swedbank, SEB, Sampo).
Ankeeti on võimalik minna täitma ka otse
internetipangast, valides avalike teenuste
alt rahvaloenduse. Enne sisselogimist IDkaardiga tuleks veenduda selle sertifikaatide kehtivuses ja vajadusel neid uuendada
http://id.ee/?id=28833.

Eestis toimub rahvaloendus kuni 31. märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus,
kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes
e-loendusel ei osale, külastavad perioodil
16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendajad.
Seekordne rahvaloendus toimub Eesti
alal üheteistkümnendat korda. Varasemad
loendused on toimunud aastatel 1881, 1897,
1922, 1934, 1941, 1959, 1970, 1979, 1989
ja 2000.

Rae valla kaart jõudis koos Rae Sõnumitega kõikidesse postkastidesse
Rae vallavalitsus tellis Areal Disaign´lt
Rae valla kaardi, millest peaks olema abi
kõigil Rae valla elanikel vallasisesel liiklemisel ja asjaajamisel.
Kaardile on kantud kõik valla teed ja
tänavad, tervisekeskused, haridusasutused,

raamatukogud, spordikeskused ja kõik teised avalikke teenuseid osutavad organisatsioonid.
Valla kaarti oli vaja seetõttu, et lisandunud on uusi teid ja tänavaid ning kaks
haridusasutust on seoses laienemisega

ümber nimetatud. Praeguse Lagedi kooli
asemel alustab 2012. aasta sügisest tööd
Lagedi lasteaed-põhikool ja Peetri lasteaed-põhikooli Assaku filiaal jätkab Assaku
lasteaiana.

MTÜ Põhja- Harju
Koostöökogu
Kuulutab välja projektitoetuste VI taotlusvooru

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader programmi raames hakkab Põhja- Harju Koostöökogu vastu võtma
projektitoetuste taotlusi 16.02.2012 kell 9-st kuni 23.02.2012 kell 17-ni.
Rakenduskava 2012 kohaselt avatakse kõik neli meedet:
1. meede: Külakogukondade ühendamine ja arendamine
2. meede: Ettevõtlus ja puhkemajandus
3. meede: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored
4. meede: Ranna-alade ja väikesaarte arendamine.
Meetmelehed ja kogu info taotlusvooru kohta on meie veebil www.leaderph.eu.
Konsultatsioone projektitoetuste taotluste vormistamiseks saate Põhja- Harju Koostöökogu büroos Saha tee 13,
Loo alevik kuni 14.02.2012.a. eelregistreerimise alusel aadressil: margit.partel@gmail.com. Samal aadressil toimub ka paberkandjal taotluste esitamise aja eelregistreerimine.
MTÜ Põhja- Harju Koostöökogu juhatus
Lool, 05.12.2011.a.
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tasub teada
Vana Baskini teater etendusega
ÜLLATUSKÜLALINE
3. veebruaril kell 19.00 Rae kultuurikeskuses
Richard Harrise (Inglismaa) komöödia kahes vaatuses
Mängivad:
HELGI SALLO,
PILLE LUKIN,
TERJE PENNIE,
NATALI LOHK
või MERILIN
KIRBITS, TÕNU KILGAS,
VÄINO LAES ja
RAIVO METS

Michael ja Roma Smethurstid ostsid paar kuud tagasi
endale taga-aiakesega ridaelamuboksi, mida nad seejärel
suure hoole ja armastusega „renoveerisid“. Nüüd on asi
niikaugel, et tegemistele võib joone alla tõmmata ning
täna õhtul toimubki maja sisseõnnistamiseks aiapidu suure
hulga kutsutud ja ehk ka üllatuskülalistega. Kutsed on
aegsasti laiali saadetud, lapsed on viidud vanaema juurde,
värvilised lambikesed ja „valgusvoolikud“ on üles riputatud, ostetud on uus grill ja palju toidukraami... Et pidu
saaks eriti lõbus, on välja mõeldud ja pakutud ka teema,
mille kohaselt külalised ja ka pererahvas peavad olema
kostüümides: kuulsad paarid tagurpidi. Õhtuni ei ole enam
palju aega ning peremees ja perenaine teevad palavikulise
kiirusega veel viimaseid ettevalmistusi. Muuhulgas vaja ju
ka naabrinaist hoiatada, et täna õhtul võib siinpool planku
vägagi kärarikkaks minna – suur hulk lõbusat rahvast,
muusika, vein, ka grillitoss... See ei olegi nii lihtne, kuna
siiani ei ole naabriga erilist läbikäimist olnud, ei olda isegi
nimepidi tuttavad. Pealegi selgub, et naabrinaisel on külas
tema poeg. Aga hea tahtmise juures saab kõigest üle, ilm
on ka nagu tellitud ja paistab, et stiilipeo kordaminekut ei
saa miski takistada. Kui ainult...
Kas pidu tõepoolest õnnestub, seda saavad teatrikülastajad otsustada teise vaatuse lõpus.
Piletid hinnaga 10 eurot ja 8 eurot (pensionärid, õpilased) müügil Rae Kultuurikeskuses E-N kella 9.00-21.00 ja
Piletilevis.
Lisainfo telefonil 605 6759

Lugupeetud Rae valla kodanik
Palun Teie kaasabi raamatu ,,Lagedi mõis‰
valmimisele.

Oodatud on vanad fotod mõisast ja selle ümbrusest, meenutused-mälestused ning erinevad dokumendid, mida kõike võib
seostada Lagedi mõisaga.
Kõigile kaasaaitajatele tasuta raamat ,,Lagedi mõis”.
Kontakt Marju Lutt, Kadaka küla külavanem, tel. 56566472,
e-mail hindreku@hot.ee
Rae Sõnumid · jaanuar 2012

Tartu Ülikool ootab õpilaste ja üliõpilaste
valmistatud teadusvideoid konkursile
Tartu Ülikool kuulutab teistkordselt välja konkursi, kus oodatakse õpilaste
ja üliõpilaste poolt valmistatud populaarteaduslike videoid. 1750 eurose
auhinnafondiga konkursi tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2012.
Videokonkursi eesmärk on leida käimasoleval Teadusaastal uusi
põnevaid lähenemisnurki teaduslike katsete ja mõtete väljendamisel
ning harjutada digimaailmas oluliseks muutunud visuaalset kirjaoskust.
„Maailm on täis liikuvaid pilte ning enam ei piisa oma mõtte väljendamiseks staatilisest tekstist. Kõige olulisem on idee, kuid hinnatakse ka
tehnilist kvaliteeti, näitlejameisterlikkust, operaatorioskusi. Ootame ka
sel aastal aktiivset osavõttu, eelmisel aastal laekus meile üle 50 põneva
video,“ selgitas videokonkursi projektijuht Aitel Käpp.
Videote esitamine lõpeb 15. jaanuari keskpäeval ning hiljemalt 15. veebruaril 2012 kuulutab žürii välja mõlema vanuserühma võitjad. Žürii liikmete
hulka kuuluvad TÜ tehnoloogiainstituudi direktor Erik Puura, Teadusaasta
saadik Mikk Saar, Novaatori peatoimetaja Villu Päärt jt. Võiduvideo pälvib
auhinnaraha suuruses 1000 eurot, teine koht 500 eurot ning kolmanda koha
auhinnaraha on 250 eurot. Eriauhind on ette nähtud ka publiku lemmikule,
kes konkursi kodulehel on enim hääli saanud.
Videokonkursi teemad on järgnevad:
Eesti üldharidus- ja kutsekoolide õpilased:
"Elu aastal 2042"
"Miks tasub energiat säästa?"
"Tuleviku kool"
Kõrgkoolide tudengid:
"Elu aastal 2042"
"Kui roheline on roheline tegelikult?"
"Eesti teadussaavutus, mis vallutab maailma"
Videokonkursi juhend, esitatud video ja publikuhääletus: http://
www.novaator.ee/ET/video/
Kõik Teadusaasta sündmused on kättesaadavad veebilehel
www.miks.ee

MUINASJUTUTUND
JÜRI RAAMATUKOGUS

21. JAANUARIL KELL 12.00

tasub teada

Alates jaanuarist KEELEKURSUSED JÜRIS
SOOME KEELE õpetaja Evelin Müüripeal ootab
Teid õppima SOOME KEELT- suomen alkeiskurssi Esimene kord on proovitund ja TASUTA
PRANTSUSE KEELE õpetaja Francoise Marie Cuny ootab
Teid õppima PRANTSUSE KEELT- le français pour debutants
KURSUSED TOIMUVAD:
RAE KULTUURIKESKUSES (Aruküla tee 9, Jüri)
Alates 12. jaanuarist 2012 NELJAPÄEVITI KELL 19.00- 20.30
Kursuse maksumus 50 eurot, lisaks tuleb maksta eraldi õppevahendite eest.
BIENVENUE!

TERVETULOA!

NB! Kui on huvilisi, avame ka inglise ja hispaania keele õppegrupid
Info ja registreerimine telefonil 56604496

Fotokonkurss
ootab jätkuvalt
pilte
Fotokonkurss ootab
veel võistlustöid kuni 31.
jaanuarini. Konkursitööd
tuua või saata CD-l Rae
Vallavalitsuse infolauda.
Juurde lisada autori kontaktandmed ning millises
kategoorias osaletakse.
Osavõtja vastutab andmete õigsuse eest ja selle
eest, et ta on konkursile
saadetud fotode autor.
Fotosid hinnatakse
neljas kategoorias:
loodus, inimene, Rae
vald ja vaba teema.
Igasse kategooriasse
võib autor esitada kuni
3 fotot.
jaanuar 2012 · Rae Sõnumid
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hariduselu

Saage tuttavaks: Lagedi Põhikooli uus
direktriss on Liivia Enneveer
Detsembri alguses asus Lagedi kooli juhtima põline tallinlane
Liivia Enneveer. Ta omandas Tartu
Ülikoolis keemia-füüsikateaduskonnas keemiku ning keemia- ja
füüsikaõpetaja eriala.
20 aastat tagasi asus Liivia Enneveer
tööle Pirita Majandusgümnaasiumis matemaatikaõpetajana ning neli aastat hiljem
edutati ta õppealajuhatajaks.
„Lagedi Põhikooli juhi ametikohale esitasin oma kandidatuuri, sest vajasin uut
väljundit,“ selgitab Enneveer. „Väljakutseid
on siin aga oodatust enam ja see teeb mulle
ainult rõõmu. Mulle väga meeldib, et Lagedi
kool on väike, hubane, mõnus maja ning
siin õpib vaid 102 last, mis võrreldes Pirita
hiigelkooliga on üsna vähe. Olen käinud
juba klassides õpilastega vestlemas ja usun,
et peagi tunnen kõiki lapsi nimepidi.“
Enneveer peab oluliseks, et Lagedi koolil on
uus, kuid hästitoimiv tugisüsteem sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja psühholoogi näol, sest
õpilastel tekib ikka aeg-ajalt muresid.
„Emana tean, et õpilase elu ei ole kerge pikad ja pingelised koolipäevad on väsitavad
ning õppemaht suur. Oluline on, et väikesel
inimesel oleks keegi, kes tema muret jagab
ja teda nõustab. Seepärast olen end klassides

Pirita majandusgümnaasium
andis häid kogemusi

Lagedi kooli uus juht Liivia Enneveer.
tutvustamas käies kõiki Lagedi kooli lapsi
julgustanud minu kabinetti sisenema, koos
leiame ikka abi!“ kinnitab Liivia Enneveer.
Koolijuht kõneleb, et ühtegi andekat last
ei tohi jätta tähelepanuta. Pedagoogil peab
olema aga silma, et potentsiaalsed „helged
pead“ ära tunda, sest iga viieline õpilane ei
pruugi olla ainest vaimustuses ja olümpiaadidelt kõrgeid punkte korjata. Igas koolis
on tublisid õpilasi, tähtis on neid märgata
ja tunnustada.
STYNA EERMA

Õppealajuhatajana olen kaasa teinud kõik Pirita Majandusgümnaasiumis toimunud muutused ja arengud,
mis on andnud mulle väärt kogemusi.
Üheks suuremaks töösaavutuseks saan
lugeda tööd kooli ainekomisjonides,
kus olid moodustunud töökad meeskonnad, kellega sai koostatud kooli
uus arengukava ja õppekava. Meil toimusid projektipäevad, õpilasüritused
ja õppeekskursioonid. See töö meeldis
mulle väga.
Juhtkonna liikmena olen osalenud
kooli muutmisel ja arendamisel. Pirita
Majandusgümnaasium on saanud hästi
tegutsevaks majanduskallakuga õppeasutuseks, kus õpilastel on võimalik
õppida väga erinevaid majandusalaseid
valikaineid ja võõrkeeli.
Lisaks õppealajuhataja ametile andsin Pirita koolis põhikooli- ja
gümnaasiumiastmes nii keemia kui
matemaatika tunde, korraldasin eksameid ning suunasin tublimaid õpilasi
olümpiaadidele.
LIIVIA ENNEVEER

Millised on Peetri lasteaed–põhikooli väärtused?

Varjupaigas
Rae Sõnumid · jaanuar 2012

Peetri Lasteaed-Põhikool lähtub oma tegevuses väärtustest, milleks on loovus, hoolivus,
ausus, julgus, usaldus ja vastutustunne, kirjutab
Ruslan Lainola. Ta on Peetri Lasteaed-Põhikooli eripedagoog, kes soovib, et alanud aastal
märkaksid inimesed üksteist veel enam ja et
hoolivust oleks uues aastal natuke rohkem.
Väärtusi ei ole võimalik õpetada, vaid
need kujunevad läbi erinevate eluliste kogemuste. Selleks rakendatakse koolis tegevusi,
mis aitavad kaasa õpilaste mõttemaailmade
kujundamisele, rikastavad tundeelu, loovad
ja väärtustavad mitmekesiseid suhteid. On
oluline, et väärtused ei jääks sõnakõlksuks
tähtsates dokumentides, vaid neil on kindel
osa kooli igapäevases tegevuses.
Traditsiooniks on saanud õpilaste osalemine heategevuslikes ettevõtmistes. Novembris külasid Peetri kooli lapsed ja õpetajad Tallinna Loomade Varjupaika. Kadunud,
mahajäetud, unustatud, mittevajalikud loomad... Miks inimesed nii teevad? Kuidas saab
olla inimene nii kuri? Esitatud küsimusi oli
rohkesti, vastuseid vähem, enam jagati kaasa
toodud toitu, paitusi ja hellitavaid sõnu. Jäi
tunne, et piisab ainult tähelepanust, jagatud

„Väga äge oli! Väga palju sai erinevaid ja
täitsa teistsuguseid inimesi näha ja nendega
rääkida. Mõni inimene jäi kohe pikemalt
rääkima, uuris, mis me teeme ja milleks. Osad
teadsid Toidupanka, paljud tundsid selle vastu
huvi. Mõtlen, et nendel abivajajatel, kellele
kogutud toiduaineid viiakse, veab. Samas ei
tea, kui palju on neid, kes veel abi vajaksid.
Ma olen valmis teinekord jälle minema,“ oli
6. klassi õpilase Hanno kommentaar.

ajahetkest nõrgemale, mis loob hoolivust
kellestki teisest, kes vajab meie abi.
Erinevatel hinnangutel elab täna Eestis rohkem kui 100 000 inimest, kellel on raskusi endale
igapäevase toidu tagamisega. Neist ligi 20 000
on lapsed. Toidupanga ülesandeks on koguda
ja jagada toiduaineid enim puudust kannatavatele peredele ja inimestele. Toidupanga tegevus
aitab kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas,
kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid
reaalselt vajatakse. Peetri kool osales detsembris
esmakordselt Toidupanga toimetamistes, jagades
Ülemiste Rimis ostjatele infot ja flaiereid.

Jüri Gümnaasiumi eri
Jüri kooli laul
viis Rutt Ridbeck,
sõnad Andres Maastik

Faktid Jüri Gümnaasiumi
ajaloo kohta
›ppesuunad põhikoolis

• 1980. aasta 1. septembril avati Jüri • 2005. aastal liideti Lehmja PõhiKeskkool

• 1995. aastal nimetati Jüri Keskkool • 2006. aastal avati juurdeehitusega
ümber Jüri Gümnaasiumiks

I kooliaste
o Rõhk eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse õppimisel
o Lõimivaks õppeaineks informaatika: lähtumine informaatika riiklikust ainekavast
ja läbi erinevate keskkondade õppeainete
pädevuste kujundamise toetamine

renoveeritud koolimaja

o Pilliõpe (flööt või väikekannel) algab 2. klassis
o Iga klassi baasil rahvatantsurühm
o Üks ujumistund nädalas

o Inglise keele õpe algab 1. klassis
o Eesti keeles vabalugemise maht suurem
o Muusikas inglisekeelne lauluvara
Inglise keele klass
Spordi- ja muusikaklass
Üldklass

kool Jüri Gümnaasiumiga

alates 2012/2013. õa-st
alates 2012/2013. õa-st

Üldklass

II kooliaste
P › H I K O O L
o Inimeseõpetus inglise keeles
o Riiklikust õppekavast rohkem eesti
keelt ja inglise keelt

Humanitaarklass
Reaalklass
Üldklass

III kooliaste
o Riiklikust õppekavast rohkem matemaatikat
o Süvendatud õpe keemias ja füüsikas

Jüri kooli gümnaasiumiastme õppekorraldusest
2011/2012 õppeaastal rakendusid 10.
klassidele reaalsuund, inglise keele ja matemaatika suund ning kultuurisuund, kus
pakutavad kursused võimaldavad jätkata
tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.
Kogu gümnaasiumiastme jooksul kuuluvad õpilase õppekoormusesse 63 kohustuslikku õppeaine kursust ja iga õppesuuna
sees veel 20 kohustuslikku valikkursust.
Lai matemaatika (14 kursuse ulatuses) rakendub inglise keele ja matemaatika ning
reaalsuunale, kitsas (8 kursuse mahus)
kultuurisuunale. Teadusainete paremaks
omandamiseks on õpilased valinud kursusi
nagu Ülesannete lahendamise praktikum,
Teistsugune füüsika, Elu keemia ja Tehniline
joonestamine. Koolil on olemas keemia-,
füüsika- ja bioloogialaborid.
Kuna Jüri Gümnaasiumis on heal tasemel võõrkeeleõpetuse süsteem, pakume
vene ja inglise ärikeele kursust ning hispaania, saksa ja soome keele algkursusi. Inglise keele õpet toetavad briti kultuurilugu

ja ingliskeelne meediaõpetus, vene keele
õpet toetab vene kultuurilugu. Kooli traditsioone ja kohalikku omapära arvestavad
valikkursused on karjääriõpe, ettevõtlusalused, seltskonna- ja rahvatants, maali- ja
savikursus, teatri- ja väljendusõpetus ning
kohalik kultuurilugu. Samas kompleksis
asuvas Rae Huvialakooli erinevates ringides toimuvat õpet saab arvestada koolis
õpetatava osana.
Jüri Raamatukogu koos hästisisustatud
lugemissaaliga ja kooli muuseum toetavad
õpilaste kultuurihuvi. Üle-eestilist koolidevahelist koostööd laiendab kuulumine
UNESCO koolide võrgustikku ja rahvusvahelist suhtlust osalemine Comenius projektides. Kuna gümnaasiumi lõpetamiseks
tuleb sooritada õpilasuurimus või praktiline
töö, siis selles osas saame toetuda oma kooli pikaajalisele kogemusele uurimistööde
koostamises ja õpilaste teaduskonverentside
läbiviimises.
Jüri Gümnaasiumi kõrgel tasemel füüsiline õppekeskkond toetab õpilase arenemist
iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks. Peaaegu

kõikides õpperuumides on nüüdisaegne
esitlustehnika, kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnikatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid, töötab kooli
infoportaal.
Jüri Gümnaasiumi pedagoogid on kvalifitseeritud ja koostööaltid, valmis igakülgseks professionaalseks arenguks. Meie kooli
õppetoolide süsteem on loonud võimaluse
heaks õpetajatevaheliseks koostööks, infovahetuseks ja kogemuste jagamiseks.
Mitmed gümnaasiumiõpetajad on tegevad
riigieksamite ettevalmistuses ja eksamitööde
hindamisprotsessis.
Kooli juures asuv Rae Valla Spordikeskus koos ujula ja staadioniga võimaldab
erinevate kehalise kasvatuse kursuste
läbiviimist.
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Kes teeb,
see jõuab
Jüri Gümnaasiumi 9. klassi
õpilane Ketriin Antson usutleb
abiturient Eva Viidemanni, kes on
veendunud, et looderdamisega ei
jõua ükski noor kaugele.

Proovin lõpetada hõbemedaliga, st geograafia ja matemaatika on neljad.

Kus ja millal sa sündisid? Kus sa praegu elad?
Sündisin 28. oktoobril 1992 Tallinnas,
praeguseks elukohaks on Nabala.

Kuidas sa suhtud praegustesse noortesse? Kas nad saavad tulevikus hakkama?
Praegused noored... Ma arvan, et sealt ei
tule midagi head, sest noortel on puudu kodune kasvatus, nad ei austa endast vanemaid
ning neil on puudub oskus arvestada teistega.
Ma arvan, et looderdamisega kaugele ei jõua!
On ka tublisid ja neid, kes huvituvad asjadest.
Neile soovin ainult tuult tiibadesse!

Oled tuntud kui aktiivne õpilasesinduse
liige. Mitu aastat oled sa õpilasesinduses
olnud ja mis ameteid pidanud?
Olen esinduses olnud alates 5. klassist ehk
siis 7 aastat. Olen olnud juhatuse lihtliige, kultuuritoimkonna juht, asepresident, president
ning sekretär. Aga lisaks õpilasesindusele olen
ka õpilaste esindaja kooli tervisenõukogus ja
kaks aastat olin koolilehe peatoimetaja.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Enamasti vaatan telekat, teen joogat ning tegelen rahvatantsuga. Kool sunnib ka palju lugema.
Millistes riikides oled sa käinud ja kui
paljud neist on seotud mõne organisatsiooni tegevusega?
Olen käinud Venemaal, Taanis, Egiptuses,
Ameerika Ühendriikides, Portugalis, Türgis,
Lätis ja Soomes. USAs käisin läbi USA saatkonna programmi „Baltic Youth Leadership
Programme“, Venemaal osalesin vene keele
õpetajate ühenduse kaudu keele süvaõppe
programmis, Taanis olin noortevahetuses ning
Türgis seoses Comeniuse projektiga. Aasta
2012 viib mind Rootsi ja Itaaliasse – katsun
igal aastal vähemalt korra kuskil käia.
Mis keeli sa oskad?
Eesti, vene, inglise ja hispaania keelt.
Mis on sinu lemmikpaik või -linn Eestis?
Ja ka välismaal?
Eestis on selleks kodu ja Venemaal Lossiväljak, Ameerikas Chicago.
Mis hinded sul enamasti koolis on?

Mis on sinu kõige suurem hirm?
Kardan hirmsasti usse ning teha valesid
otsuseid.

Kas on mõni sündmus või inimene, mis
on sinu maailma kõige rohkem muutnud
või avardanud?
Sündmustest Ameerika reis, inimestest
mu vanemad, klassijuhataja Kristel Kriisa
ning paar erilist sõpra.
Mis on sinu tulevikuplaanid?
Ma valin hetkel meditsiiniala ja pedagoogikutse vahel, aga kaldun rohkem õpetajaameti poole. Tahaksin tulevikus õpetada
vene ja inglise keelt, sest keelteoskus on üks
kõige olulisemaid oskuseid maailmas.
Kuidas sa hindad Jüri gümnaasiumi kui
oma arengukeskkonda?
Jüri gümnaasium on väga minu arengut
toetanud. Jään meie kooli alati ülivõrdes
sõnadega mäletama. Kui sa oskad ja tahad sellest võtta kõike, mida pakutakse,
siis jõuad kaugele. Siin on väga-väga head
õpetajad ning palju võimalusi.
Mis on olnud sinu elu kõige suurem väljakutse või pingutust nõudev ülesanne?
Põhikoolis valisin vene keele eksami keelt
oskamata (tulemuseks valdan keelt ja seda
kõike tänu suurepärasele õpetajale) ning
kõige pingutust nõudvam ülesanne oli õpilasesinduses presidendiks olemine.
Mida sa pead oma tugevateks külgedeks?

Eva Viidemann on palju reisinud
ja laia silmaringiga ning kõik see
toetab seda, et Evast saab tulevikus hea õpetaja.
Esinemisoskus, väljendusoskus, aktiivsus ning seda, et haaran kõike käigu pealt.
Viimasel ajal olen püüdnud endas arendada
enesekriitilisust.
Kas sul on ka mõni nõrkus? Mis on sinu
salajane harjumus?
Salajane harjumus on guugeldada absoluutselt kõike, mis huvi pakub. Harjumuseks
võib lugeda ka seda, et võtan endale liiga
palju kohustusi korraga. Nõrkuseks on see,
et ma võin kergesti ärrituda ja ma olen väga
kangekaelne.
Mis raamat on hetkel sinu lemmik? Või
ka praegu pooleli?
Praegu on pooleli Mihhail Bulgakovi
„Meister ja Margarita“. Minu salajaseks lemmikuks on „Videviku“ saaga (tegin selle
kohta 10. klassis isegi uurimistöö) ja Oscar
Wilde „Dorian Gray portree“.
Mis on sinu arvates inimestevahelistes
suhetes kõige olulisem ja mis sind kõige
rohkem vihastab?
Inimestevahelistes suhetes on kõige olulisem austus, üksteise ärakuulamine ning
usaldus. Ärritab see, kui teine inimene ei
kuula mind ära.

Jüri Gümnaasiumis töötab tugikeskus
Jüri Gümnaasiumi tugikeskuse eesmärgiks
on pakkuda tuge ja nõustamist õpilastele,
õpetajatele ja lapsevanematele. Tugikeskuse
peamisteks tegevusteks on aidata luua toimiv võrgustik õpilase paremaks toimetule-
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kuks koolis, ennetada koolikiusamist, jälgida
koolikohustuse täitmist, toetada hariduslike
erivajadustega (sh andekate) õpilaste arengut
(logopeediline ja eripedagoogiline õpiabi),
koordineerida karjääriteenuseid. Tugikeskus

koondab enda alla tugikeskuse juhataja, psühholoogi, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogi,
logopeedi, kooli tervishoiutöötaja, abiõpetajad,
füsioterapeudi, tugiõpilased, õpiabiõpetajad
ning pikapäevarühmade õpetajad.

Jüri Gümnaasiumi eri

Huvi- ja aineringid

Jüri Gümnaasiumis tegutseb
2011/12 õppeaastal 59 ringi 41
juhendajaga ning selleks on tarifitseeritud 137 ringitundi.

Ülevaade
Aineringid: majandus, õpioskuste ringid “Tarkade klubi”, matemaatika, bioloogia, inglise keel, vene keel, geograafia, keemia, ajalugu, ühiskonnaõpetus,
esmaabi, poiste tööõpetus.
Muusika: kaks mudilaskoori, lastekoor, poistekoor, vilistlaskoor, solistid,
ansamblid, puhkpilliorkester, bändid
Rahvatantsurühmad: 7 algklasside rühma, noorterühm
Näiteringid: algklasside näitering, kooliteater Vaba Valik põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilastele
Sport: korvpall, võrkpall, üldfüüsiline treening, ujumine, kergejõustik
Koolielu ilmestavad: õpilasesindus (sh erinevad toimkonnad) kooli leht,
kooli raadio, tugiõpilased

Kool on aktiivne projektides kaasalööja
Jüri Gümnaasium on osalenud projektitöös aastaid. Osadest projektidest on välja
kasvanud traditsioonilised üritused. Näiteks õpilaste teaduskonverents 1.-6. klasside
õpilastele ja Rae valla 4. klasside õpioskuste
olümpiaad.
Alates 2009/2010 õppeaastast osaleb Jüri
Gümnaasium SA Innove projektis "Karjääriteenuste süsteemi arendamine". Tänu
sellele on koolil karjäärikoordinaator (0,2
koormusega), kelle põhitegevuseks on karjääriõppe planeerimine ja koordineerimine
koolis ning selle integreerimine õppeprotsessi ja õppetöövälisesse tegevusse. Välja on
töötatud karjääriõppe valikaine ainekava ja
osades klassides läbi viidud karjääriõppe
tunde. Karjääriedendamiseks on igaks õppeaastaks koostatud tööplaan.

Viimastel aastatel oleme projektimaastikul hakanud hindama rahvusvahelist
koostööd. Oleme saanud osalemisvõimaluse kahes Comenius projektis, projektide
kestvus on 2 aastat. Üks Comenius projekt
on tänaseks lõppenud, teine käimas.
Esimese projekti eesmärgiks oli tõsta õpilaste teadlikkust lapse õigustest ja kohustustest riigi kodanikuna, aidata õpilastel arendada oskusi parimate otsuste tegemiseks,
parandada õpilaste oskusi IKT vahendite
kasutamisel ja võõrkeelte õppimisel. Projekti
raames toimusid erinevad temaatilised tegevused koolis ning toimus 12 välislähetust.
Partnerkoolid olid Rumeeniast, Itaaliast,
Hungarist, Türgist ja Poolast. Sihtgrupiks
olid õpilased vanuses 7-15 aastat.
Käimasoleva Comenius projekti „Could
d

I Ask“ teemaks on noorte kultuur. Sihtgrupiks on õpilased vanuses 14-19. Õpilaste
tegevuste kujundamise aluseks on MINA
suhted ÜMBRITSEVATE INIMESTE,
PAIKKONNA, EESTI, EUROOPA ja MAAILMAGA.
Edaspidi on rahvusvahelises koostöös
plaanis arendada edasi partnerlussuhteid
välisriikide koolidega ning pakkuda pedagoogidele võimalusi tutvuda n.ö hea praktika maadega haridusmaastikul.
h

Varsti juba 1000 vilistlast
Jüri Gümnaasiumi on lõpetanud
29 lendu 917 vilistlasega, kellest 9
töötavad ka täna koolis.

Alates 2007. aastast on kirjutatud ja
saadud rahastus mitmetele projektidele.
Suuremad elluviidud ehitised, üritused
ja tegevused on:

25. oktoobril 2006. aastal loodi MTÜ Jüri
Gümnaasiumi Vilistlaskogu, selle algatajateks olid vilistlased Madis Sarik (1. lend),
Siiri Laid (2.lend), Veigo Gutmann (5.lend)
ja kooli direktor Maria Tiro.
Vilistlaskogu töö eesmärgiks on vilistlaste
ühendamine ja ühistegevuse korraldamine,
Jüri Gümnaasiumi toetamine hariduse propageerimisel, keskkonnahariduse andmise
toetamine, kooli arengule paremate tingimuste loomine ja maine kujundamine.

koostöö Euroakadeemiaga: projekt
Keskkonnafoorum alates 2007. aastast
koostöös KIK-iga keskkonnafoorumi
almanahhide väljaandmine 2008-2011
mänguväljaku, terviseraja, rannavolle
mänguplatsi ehitus 2009
ujumisvõistlus kool vs vilistlased alates
24. veebruar 2008
lemmikõpetaja tänamine alates 2007
koostöö TTÜ Mäeinstituudiga: projekt

•
•
•
•
•
•

gümnaasiumi reaalharule 2009-2010
010
lasteriiete ja –jalanõude müügi korraldamine
suusad suusatundideks
1. klasside loovuspäev
lennuraamatute väljaandmise toetamine
õpilasürituste auhinnafondi toetamine
koostöös PRIA-ga Jüri aleviku multifunktsionaalse külaplatsi 1. järgu ehitamine
(WC ja invakaldtee) 2011
koostöös PRIA-ga Jüri aleviku multifunktsionaalse külaplatsi 2. järgu ehitamine
(püstkoda, staadioni pingid) 2012.
www.vilistlane.ee

•
•
•
•
•
•
•
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AASTARING JÜRI GÜMNAASIUMIS
• Keskkonnafoorum alustab
tööd
• Algavad klassidevahelised
spordivõistlused

• 1. septembri avaaktused
• Õpilasesinduse valimine
• Lastevanemate üldkoosolek

• Loovainete nädal
• Eelklassi töö alustamine
• Harjumaa kirjanduslik viktoriin
• Kolme minut
i tants
• Tööjuubelite tähistamine
• Kooli sünnipäev
• Suitsuprii klasside
registreerumine ja tegevuse algus

• Töövarjupäev
• Matemaatikanädal
• Kodanikupäev
• Salatikonkurss
• Advendiaja väljakuulutamine

• Õhtujutud
• Jõulupeod
• Päkapikupäev
• Jõulukontsert Jüri
kirikus
• Õpilaste
tänamine
raamatuga

september oktoober november detsember
jaanuar veebruar märts aprill mai juuni
• Võistlus sõudeergomeetritel „Tõmba,
Jüri!“
• Osalemine Rae
valla moeshowl

Riigieksamid, põhikooli lõpueksamid,
üleriigilised tasemetööd

Lõpuaktused
• Eesti keele
nädal
• Õpilaste teaduskonverentsid
• Kooli lauluvõistlus
• Esmaabikoolitused „Õpilaselt
õpilasele“
• Mini-Playbox
• Sõbrapäev
• Vastlapäev
• Kõnevõistlus
• EV aastapäeva
aktused
• EV aastapäeva
ujumisvõistlus kool
vs vilistlased
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• Ajaloonädal
• Loodusainete nädal
• Rae valla 4. klasside
õpioskuste olümpiaad
• Jüripäeva jooksud
• Playbox
• Lemmikõpetaja valimine

• Kevadkontsert ja lastevanemate üldkoosolek
• Kevadballid
• Tänupäev
• Teatripäev
• Klunker

kogukonnaelu

Jüri raamatukogu tähistas 105. aastapäeva. Tänased Jüri raamatukogu töötajad (vasakult) Ülle Siska, Annela Meejärv, Riine Maastik, Erika Kermon, Anu Hinrikus (Peetri raamatukogu), Imbi Beek ja Terje Jaamul.

Jüri raamatukogu on avar ja kasutajasõbralik
Jüri raamatukogu asub Jüris
aadressil Laste tänav 3 olevas
hoonetekompleksis. Raamatukogu
kasutuses on kaks korrust, kokku
tegutsetakse ligi 600-ruutmeetrisel pinnal. Alumisel korrusel on
täiskasvanute, ülemisel laste- ja
noorsookirjanduse osakond. Külastajatel on võimalus kasutada
arvuteid ja internetti. Arvuteid on
kahe korruse peale kokku 18 tükki,
lisaks veel kirjanduse otsimiseks
vajalikud arvutid.
Põnev ajalugu
Raamatukogu lugu sai alguse 1906. aasta
sügisel, mil Tallinnasse loodi Eestimaa Rahvahariduse Selts, mille peamiseks sihiks oli
rahvahariduse edendamine. Rajati eestikeelseid koole, kirjastati eestikeelset õppekirjandust ning asutati raamatukogusid.
3. detsembril 1906. aastal (uue kalendri
järgi 16. detsembril) alustas tegevust ka
Eestimaa Rahvahariduse Seltsi Jüri haruselts, millel oli oma raamatukogu. Samal
perioodil eksisteerisid Jüris veel Jüri kihelkonna raamatukogu ja Jüri Muusikaseltsi
raamatukogud. Nii kihelkonna kui muusika-

Teiste hulgas oli õnnitlemas Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuht
Priit Kasepalu, kes annab ühiskonnaõpetuse raames tunde Jüri gümnaasiumi õpilastele teemal „Nägemispuudega inimeste toimetulek
ühiskonnas”.
seltsi raamatukogud lõpetasid oma tegevuse
1920-ndatel aastatel.
Rahvahariduse Seltsi Jüri haruseltsi raamatukogust kasvas välja 1921. aastal avalike
raamatukogude võrku kuuluv Rae Rah-

varaamatukogu. Raamatukogu asus Rae
5-klassilises Algkooli (hiljem Rae 6-aastase
Algkooli) ruumides Vaskjalas.
Raamatukogul puudusid alguses omaette
ruumid. Raamatud paiknesid kahte ritta
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kogukonnaelu
paigutatuna klassitoas kinnises kapis. Kuni
1938. aastani polnud ka kohta, kus raamatut
sirvida või lugeda. Alles õppeaastal 1938/39
paigutati lugemise jaoks laud ja pingid.
Jüri raamatukogu nime sai asutus 1979.
aastal, mil toonane juhataja Silvi Jürgens
tegi ettepaneku muuta A. Sommerlinginimeline raamatukogu Jüri raamatukoguks
põhjendusega, et Jüri on põline nimi.
2005. aastal läks Jüri Raamatukogu täielikult üle elektroonilisele teenindusele.
Raamatukogu jaoks alustati uute ruumide ehitamist Jüri Gümnaasiumi juurde.
Alates 2006. aasta septembrist asubki
Jüri raamatukogu aadressil Laste tänav 3
olevas hoonetekompleksis, kus on veel kolm
asutust – Jüri Gümnaasium, Rae Valla Spordikeskus ning Rae Huvialakool.
1. septembril 2009 avati Peetri LasteaedPõhikoolis Jüri raamatukogu harukogu –
Peetri raamatukogu.

Jüri raamatukogu

Sai lusti ja laulu,
tantsu ja tralli

Suurperede lapsed kohtusid
kultuurikeskuses

Elviira Luur meenutab 20.
detsembri seenioride jõulupidu
sooja tundega.

Rae vald korraldas suurperedele jõulupeo, mis toimus 15.
detsembril. Päeva nael oli mõistagi jõuluvana saabumine, kuid
hea soojenduse tegi jõuluvanale
mustkunstnik, kes nii mõnegi lapse silmamoonduse tarvis publiku
hulgast appi palus.

Rae valla seeniorid kogunesid Rae Kultuurikeskusesse traditsioonilisele jõulupeole. Pidulisi tervitasid Rae vallavolikogu
esimees härra Agu Laius, abivallavanem
Aivo Hommik ja sotsiaalameti juhataja
proua Ülle Parmas. Hea oli kuulda kiitvaid
sõnu Aivo Hommikult ja Ülle Parmaselt
eakate aktiivse tegevuse kohta Rae Kultuurikeskuses. Tegusamatele oli Päkapikk ka
kingitused saatnud.
Peale väikest söögipausi tuli lavale Sügis,
kes andis Pakasepiigale üle Talve väravavõtme, sest saabumas on talvine pööripäev
ja näe imet, pakane tegigi oma töö! Peo
lõpuks olid teed libedad ja rohi härmas.
Sügise ja Pakasepiiga kohtumist aitasid
sisustada lauluansambel ja tantsurühm
Lustilised.
Pidu jätkus Ardo Juhkovi tantsumuusika ja laulu saatel. Vahele sai kuulata veel
Katrin Karisma esituses kauneid jõululaule
ja Abruka Maali pajatusi.
Aitäh peo korraldajatele ja nende abilistele meeldiva aastalõpupeo eest.
ELVIIRA LUUR
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Kui kätte oli jõudnud jõuluvana tulemise
aeg, siis kogunesid kiiresti särasilmsed lapsed ümber tema, igaüks neist põleva sooviga
kingi lunastamiseks luuletust lugeda või
laulu esitada. Lapsed said kaks suurt kommipakki, ühe neist aitas täita AS Kalev.
Rae vallas elab 28 suurpere. Neli alaealist
last kasvab kahekümne ühes peres, viis last
neljas ja kuus last kahes peres. Vallas on ka
üks seitsmelapseline perekond. Kahes peres
kasvavad kolmikud.

„Kingipakke lunastab perekond Tamm: isa Vaivar (kükitab), tema süles
pisike Viivi, seisavad Voldemar (11), Viivika (2) ja Vivian (15).
Foto autor Styna Eerma

kogukonnaelu
Jüri kirikus toimus 14. detsembril kontsert „Säravad tähed“, kus Rae valla
parimad lauljad, koorid ja ansamblid esitasid kaunist jõulumuusikat.
Fotod Kristi Aru

Kõneleb Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots. Taustal Jüri gümnaasiumi
mudilaskoor, Jüri perekoor, Rae huvialakooli tütarlasteansambel.

Solist noor ja andekas Brey Velberk ,
taustaks laulavad Jüri gümnaasiumi
mudilaskoor, Jüri perekoor, Rae huvialakooli tütarlasteansambel.

Jüri perekoorile sobis jõulurepertuaar hästi.
Kontserdi idee
teine autori Kaido
Kodumäe mängib
Dave Bentoni live
bandis.

Esiplaanil dirigent Rutt Ridbeck, tema
taga vasakult Jüri perekoori laulja
Margus Vain, kontserdi idee autor Katri Kaasik ning Dave Bentoni live bandi
liikmed Toomas Leis ja Ülo Mälgand.

Hetk enne kontserdi algust.

Imeilus häälte sobivus,
Brey Velberk
ja Catriona
Taruste.

Jüri gümnaasiumi poisteansambli esinemine meeldis kõigile kuulajatele.
jaanuar 2012 · Rae Sõnumid

17

18

spordielu
Jüri Gümnaasium
põlistas võimlemisvõistluse traditsiooni
2011. aasta detsembri keskel toimusid
teist korda Jüri Gümnaasiumis sportvõimlemise võistlused, milleks harjutati usinalt
terve teise veerandi jooksul võimlemistundides. Igast klassist sai osaleda kuni
kuus õpilast, kolm tüdrukute ja kolm poiste
kategoorias.
Sel korral võtsid omavahel mõõtu 7.-9.
klasside õpilased jättes gümnasistidele
harjutamisevõimaluse veel kuni jaanuari alguseni. Nii poisid kui ka tüdrukud
võistlesid eraldi neljal alal: poisid võtsid
mõõtu rööbaspuudel, kangil, akrobaatikas
ja üle kitse hüppes; tüdrukud akrobaatikas,
rööbaspuudel, poomi harjutuses ja üle kitse
hüppes. Poiste arvestuses tuli mitmevõistluse võitjaks teist aastat järjest Karl-Gustav
Kasemaa 9.h klassist, teiseks tuli Ranno
Piigert samuti 9.h klassist ja kolmandaks
Kristjan Todurov 8.h klassist. Tüdrukutest
tuli võitjaks Marlen Toomla 8.h klassist ,
Johanna Mõttuse 8.r ja Kristin Nurga 9.h
klassist. Karl-Gustav ja Marlen võitsid koguni kaks ala neljast ning jagasid esikohta
kolmandalgi alal. Klassidevahelise võistluse
võitis 9. h klass.
Kohtunikutööd tegid kehalise kasvatuse õpetajad Siim Palu, Marek Sooäär,
Ülle Uuemaa ja Laura Kärson , tantsu- ja
liikumisõpetajad Linda Pihu, Janeka Saaremets ja Terje Papp.
Külaliskohtunikuna
osales Rae valla hariduse peaspetsialist
Heli Gescheimer.
URMAS
PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Erol Pints
sooritamas
akrobaatikakava Jüri
Gümnaasiumi 7.-9.
klasside
võimlemisvõistlustel.
Rae Sõnumid · jaanuar 2012

Tulge sportima kaasaegsesse keskusesse
Jens Vendel kirjutab, et Rae
valla spordikeskus on vallaelanike
seas populaarne, sest üha enam
mõistetakse, et füüsiline tegevus
teeb enesetunde heaks.
21. jaanuaril 2012 toimub Rae Kultuurikeskuses Rae valla parimate sportlaste
autasustamine, mille raames tähistab 5.
sünnipäeva ka Jüri spordihoone.
Kõik on läinud tõusvas joones
On aeg vaadata tagasi viie aasta jooksul
tehtud tööle ja teha plaane tulevikuks. Rae valla
Spordikeskus on lähtunud oma töös Spordikeskuse põhimäärusest. Sporditööd korraldatakse
terves Rae vallas. Spordisaalide ja väljakute
rendi ja haldamisega tegeletakse Jüris, Peetris ja
Vaidas. Oleme olnud nõu ja jõuga abiks kõikides valla spordielu puudutavates küsimustes.
Tänase seisuga Rae valla spordikeskus
lastele treeninguid ei korralda. On räägitud
spordikooli vajalikkusest ning vallapoolsest
tellimusest, mis treeningud peaksid toimuma. Seni tehtud töö eest tuleb kiita MTÜ-sid,
kes noortetreeninguid meie vallas korraldavad: Rae Koss, Indrek Sei ujumiskool, SK
Fortuna; Mikata, Maardu Lauatenniseklubi,
tantsuklubi Royal, Raesport jpt.
Spordikeskuse võimalused
Jüri spordihoone 2012. aasta plaanides

on solaariumi soetamine, koostöös Jüri
Gümnaasiumi vilistlaskoguga rajatakse
liuväli koos hokimängimise võimalusega,
olemasoleva rannavõrkpalliväljaku juurde rajatakse teine väljak, et saaks pidada
võistlusi.
Jüri spordihoones on ujula, jõusaal, pallimängudesaal, aeroobikasaal. Mängida saab
lauatennist ja sulgpalli, osaleda erinevates
täiskasvanutele mõeldud treeningutes nagu
vesiaeroobika, stepaeroobika, bodytoning
(lihasvastupidavustreening kangiga), pilates,
bailatino, kõhueri.
Rae valla Spordikeskus kutsub kõiki aktiivseid inimesi sportima Rae valla poolt rajatud spordirajatistes, kaasa
mõtlema spordiküsimustes, osalema ja
ka korraldama sportlikke üritusi. Kirjuta oma mõtetest julgelt aadressile info@
raespordikeskus.ee
Suuremad rahvaspordiüritused Rae
vallas
12.01 Jüri spordihoone sünnipäevaüritused, info www.raespordikeskus.ee
Aeroobikafestival Jüri spordihoones
algusega kell 18.00
14.01 Eesti valdade talimängude eelturniir korvpallis Jüri spordihoones
21.01 Rae valla parimate sportlaste autasustamine Rae Kultuurikeskuses
19.02 Vastlatrall-perepäev Jüri spordihoone ees

Jüri Gümnaasium oli kompleksvõistlusel
teist korda esikolmikus
Harjumaa koolidevahelisel
kompleksvõistlusel saavutas Jüri
Gümnaasium teist korda esikolmiku koha, olles kolmas. Varem
on oldud esikolmikus kaks aastat
tagasi ning tookord teisel kohal.
2011. aasta kolmas koht saavutati traditsiooniliste esikolmiku koolide Saue
Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli järel.
Kompleksarvestuses on kaheksat erinevat
võistlust, kus iga alal toimub omakorda eri
arvestus vanuseklasside osas: kuni 5. klassid,
6.-7. klassid, 8.-9. klassid ja 10.-12. Klassid. Programm algas kalendriaasta alguses
teatesuusatamisega, kus Jüri Gümnaasium
saavutas tubli kolmanda koha. Talve jooksul toimusid võistlused võrkpallis, mille
tulemuseks oli seitsmes koht. Järgnenud
murdmaateatejooksudes oldi väga tublilt
kolmandad. Kergejõustikus, mis koosneb
talvel sisekergejõustikust ning sügisestest
staadioniteatejooksudest, oldi sisekerge-

jõustikus viiendad ning võideti staadioniteatejooksud, kahe ala kokkuvõttes tuldi
kolmandale kohale. Jalgpallis saadi sügisel
tubli kolmas koht, korvpallis väga tubli
teine koht, rahvastepallis kuues koht. Aasta
lõppes teateujumistega, kus saadi taaskord
kuues koht. Siiski, seda ala jäi kaunistama
8.-9. klassi noormeeste kolmas koht.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Rae valla spordikeskuses
saab mängida sulgpalli ja
lauatennist.
Küsi infot vabade aegade kohta!
Tel 6224247,
www.raespordikeskus.ee

spordielu

Killukesi Vaida Kooli spordielust 2011
Vaida Põhikooli õppealajuhataja
Eve Möls kirjutab, et Vaida kooli spordielu toob kooliellu palju rõõmuhetki.
Vaida Põhikool on aastaid saavutanud
spordis kõrgeid kohti nii maakondlikel kui
ka vabariiklikel võistlustel. Ka selle õppeaasta esimene pool pole erand. Kool on saanud
tunnustuse kui 2011. aasta parim põhikool
korvpallis ja ka rahvastepallis. Harjumaa 3x3
korvpalli võistlustelt toodi kaasa hõbemedal
ja võistlusi jätkatakse vabariiklikel finaalvõistlustel. Edukasse võistkonda kuulusid
Victoria Ida Vähi, Stefi-Mariell Harakka,
Angelina Odintsova ja Diana Maslova.
Kuni 9. klassi poiste võistlustel saavutasid
Vaida noored piirkondlikel (Tallinn, Harjumaa, Raplamaa) Eesti Koolispordiliidu
võistlustel saalihokis 3. koha. Vabariiklikeks
finaalvõistlusteks, mis toimuvad jaanuaris,
on veel aega harjutada. Kooli esindavad Oskar Naarismaa, Vitali Annus, Karl-Joosep
Volmerson, Maarjo Viigipuu, Dimitri Filimonov, Reno Lokk, Rando Randoja. Kiitust
väärivad kogemustega kehalise kasvatuse
õpetajad Marje Möldre-Vähi ja Risto Jamnes, kelle käe all treeningud toimuvad.
Koolisiseselt toimus 20. detsembril huvitav jõulueri - püramiidide esitlusshow, mis
kujunes lõbusaks ja üllatuslikuks ettevõtmiseks. Poolaasta lõpetas Premia jäähallis
ühine uisupäev.
EVE MÖLS

2011. aastal toimus Vaida Koolis
Aivo Hommiku eestvedamisel valla suurim noorteturniir kabes.

“VIP” võrkpalli võitja Vaida Põhikooli võistkonna kapten Martin
Rand karikaga. Vaida Põhikooli
õpetajad võitsid Rae Vallavalitsust ja saavutasid märkimisväärse võidu Jüri Gümnaasiumi õpetajate võistkonna üle.

8. ja 9. klassi poiste tehtud püramiid osutus lõbusaks etteasteks.
Vaida Kooli tubli spordipoiss Leemet Loik (tagareast parempoolne) võitis 2011. aastal endast
kaks aastat vanemate poiste konkurentsis kaugushüppevõistlustel
supertulemusega 4.33 meetrit
kolmanda koha. Leemet on näidanud häid tulemusi ka teistel
spordialadel.
Harjumaa koolidevahelistel võistlustel
korvpallis II koha saavutanud Vaida Kooli
tublid piigad: vasakult
Anna-Mari Feirik, Maria
Kesvatera, Maribel Otsus, Victoria Ida Vähi,
Stefi-Mariell Harakka,
Angelina Odintsova.

Aasta viimase koolipäeva veedavad õpilased uisutamas Premia jäähallis ja seda kaheksandat aastat järjest.
jaanuar 2012 · Rae Sõnumid
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mitmesugust
Limu järv on kaunis soojärv,
mis asub Arukülast 4 km edela
pool.

Rabade rüpes
asuv Limu
küla on põnev
uudistamiseks
Ühe Rae valla vanima küla
Limu küla mees Priit Põldmäe
kuuleb ikka ja jälle küsimust,
kus selline küla asub.
Valla kaardilt tuleb üles otsida Limu
järv, sest küla asub selle soojärve lähedal. Osa küla territooriumist hõlmab
järve ümbritsev raba, mis on roheala ja
osaliselt kaitse all. Küla põhjaosas avaneb kena vaade põldudele, mida kutsutakse kolmekülaväljaks. Ajalooliselt
tuntud kolmekülaväli, kus on asunud
ka muinasobservatoorium ühendab
endas Limu, Vaskjala ja Pajupea küla
põllud. Lääne küljest piirneb küla Pirita jõega.
Limu järv
Limu järv asub Limu külas Jüri alevikust 4 km kagu suunas Limu rabas.
Rabajärv (19 ha) on kuni poolteist
meetrit sügav. Kalgiveelise kihistumata
segatoitelise järve põhi on kruusane või
paene. Järv toitub sademetest ja järves
avanevate allikate veest, eesvooluks on
Pirita jõe parempoolne lisajõgi - Leivajõgi. Järvest ida poole jäävad Seliküla
moreenseljandikud, kus on kaitsmist
väärivad rändrahne. Limu järvel on
linnu- ja veekaitseline tähtsus ning ta
on kantud Eesti ürglooduse raamatusse.
Limu järv on ümbritsetud Limu rabaga.
Piirkonnas on veel teinegi tähtis piirkond. Nimelt järvest lõuna poole jääb
looduskaitsealune Limu raba hoiuala.
Hoiuala kaitse-eesmärk on niiskuslembeste kõrgrohustute, liigirikaste madalsoode ja puisniitude kaitse.
Lapsed käisid uudistamas
Jüri gümnaasiumi 5. klassi õpilased käisid koos õpetajaga möödunud
sügisel uudistamas Limu raba ja järve.
Avaldame originaalis jutustused, mis
on õpilaste kirjutatud.
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Marjul käijad tulevad Limust tavaliselt kopsaka saagiga.
Laste kirjutis …..

mitmesugust

Lagedi kooli inglise keele õpetaja Svetlana Soosalu võttis kätte
ja saatis koolijütsid pildistama
erakordseid tähelepanekuid.

K a u r K a a re t

Lagedi
Põhikooli
ülekooliline
fotokonkurss
He len a Oj ab ste in

Oktoobris sai koolis välja kuulutatud
ülekooliline fotokonkurss teemadel „Imeline eesti loodus“ ja „Minu lemmikloom“.
Idee sai alguse e-Twinningu projektist
(„Pictures as the best way of communication“), milles osaleb hetkel Lagedi Põhikooli 9. klass. 22. detsembril 2011 autasustati
võitjaid.
Konkursile laekus 59 fotot 15-lt osavõtjalt. Žürii liikmeteks olid Simon Tompel ja
Aigar Kull Eesti Fotoklubist, Olgert Laidsaar ja Sigrid Mets Tabasalu Ühisgümnaasiumist ning Riina Noor Lagedi Põhikoolist.
Võidutööde väljaselgitamine oli väga raske,
kuna žürii arvamused olid väga erinevad.
Lisaks valis Lagedi Põhikooli pere välja oma
lemmikfoto. Auhindadega aitasid AS Balbiino ja MK Rakennus Gruppi OY.

R is te Ka aret

Fotokonkursi tulemused:
1.-3. klass - Kaur Kaaret’i foto
„Millimallikad Kloogal“
4.-6. klass - Helena Ojabstein’i
foto „Koidikud on siin vaiksed“
7.-9. klass - Riste Kaaret´i foto
„Liinid on üle koormatud“
›petajad – Riina Noor’e foto
„Kährik – selle suve lemmik“
Publiku lemmikuks osutus Helena Ojabstein’i foto „Koidikud
on siin vaiksed“.
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Ri ina No or

Õnnitlen veel kord võitjaid ning
tänan kõiki osavõtjaid, meie toetajaid, žüriid ja kogu kooliperet!
Kõigi fotodega on võimalik tutvuda Lagedi Põhikooli kodulehel.
jaanuar 2
2012 · Rae Sõnumid

22

mitmesugust

Harjumaa parimad sportlased 2011. aastal
on Katrin Virula ja Konstantin Vassiljev
Harjumaa 2011. aasta parimateks sportlasteks on vibulaskur
Katrin Virula ja jalgpallur Konstantin Vassiljev. Spordipreemia ıMeie
teejuht, meie õpetaja„ pälvis Allan
Kiil, kes sai ühtlasi Harju maavanemalt Harjumaa Teenetemärgi.
Spordiaasta parimad kuulutati
välja 21. detsembril Tallinna Linnateatri Hobuveskis Harjumaa
Spordiliidu spordiaasta 2011 kokkuvõtete tegemisel.
Maakonna parim naissportlane 2011.
aastal oli vibulaskur Katrin Virula, kes võitis eelmisel aastal maastikuvibulaskmise
maailmameistrivõistlustel kolmanda koha
ja Euroopa meistrivõistlustel esimese koha
ning 2010. aastal maastikulaskmises pikkvibu klassis maailmameistri tiitli. See tiitel
oli Virulale juba kolmas, varasemalt on ta
tulnud maailmameistriks aastatel 2004 ja
2008. Lisaks püstitas ta 2010. aastal ka uue
maailmarekordi ulukiringi laskmises.
Parimaks meessportlaseks valitud Konstantin Vassiljev on Eesti jalgpallur, kes mängib Venemaa kõrgliiga klubis. Ta on valitud
Eesti parimaks jalgpalluriks aastatel 2010
ja 2011. Käesoleval aastal tunnustati teda
aunimetusega aasta kodanik 2011 ning Eesti
aasta sportlane 2011. Hõbepalli ilusaima
värava eest võitis ta 2009. aastal.
Harjumaa parimate sportlaste auhinnakarikad andis üle Harju maavanem Ülle
Rajasalu.
2011. aasta, järjekorras kaheksanda,
spordipreemia „Meie teejuht, meie õpetaja“ pälvis Harjumaa Spordiliidu juhatuse
esimees Allan Kiil, keda kirjeldati sõnadega
„Mees nagu orkester“. Ta on Eesti meistriks

Harjumaa parimad sportlased
aastal 2011 on Karin Virula ja
Konstantin Vassiljev.
tulnud 12 korda suvistel ning 10 korda talvistel meistrivõistlustel vaba-, liblik-, kompleks- ja teateujumises. Ta on parandanud 11
korda Eesti rekordit. Kiil tegutses aastatel
1989–1991 Eesti Eriolümpia spordidirektorina, aastast 1991 on ta Eesti Paraolümpiakomitee peasekretär. Ta on töötanud
ujumistreenerina, Harjumaa Spordiliidu
juhatuse esimees on ta aastast 2000. Allan
Kiil töötab põhikohaga 2004. aastast AS
Tallinna Sadam juhatuse liikmena.
Varem on spordipreemia saanud:
2004. aastal Kuusalu kooli direktor,
kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreener ning Kuusalu staadioni rajaja

Rae vallavalitsus tänab Kalevi
kommivabrikut ja Balti Veski AS-i
Rae valla paljulapselistele ja
vähekindlustatud peredele jõulurõõmu
valmistamise eest
Rae Sõnumid · jaanuar 2012

Aleksander Ardel.
2005. aastal endise Harju Laste ja Noorte
Spordikooli direktor, Aruküla käsipallitreener ning õpetaja Heino Ojasoo.
2006. aastal kauaaegne Kiili kooli direktor
ning Kiili staadioni rajaja Olev Rannik.
2007. aastal pikaaegne Kernu valla spordielu eestvedaja, lauatenniseaktivist ning
Kernu ja Nissi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kaljo Põldaru.
2008. aastal maakonna spordielu eestvedaja Harjumaa Spordiliidu peaspetsialist
Rein Suppi.
2009. aastal Kose Gümnaasiumi direktor,
kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreener Aarne Puistama.
2010. aastal Keila Kooli kehalise kasvatuse õpetaja, spordiklubi TIPP asutaja ja
treener Irja Põlluveer.
Harjumaa Spordiliidu 2011. aasta pidulikul lõpetamisel andis Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Ruth Jürisalu
üle Eesti Kultuurkapitali Harju maakonna
ekspertgrupi poolt eraldatud spordipreemiad Kehra Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajale Piret Urmetile, Paldiski
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajale
Jüri E.Belowile, Kiili Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ning Spordiklubi
TATS juhile Raigo Tatrikule, Spordiklubi
„TA Raasiku Valla Orienteerijate Ühing“ ja
„Peningi Koroonamänguklubi“ juhile Guido
Treesile ja MTÜ Harju KEK Rahvaspordiklubi juhile Valjo Talile.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse
esimees Vello Jõgisoo andis üle karikad
maakonna koolidevaheliste meistrivõistluste
kompleksarvestuse võitnud Saue Gümnaasiumi ja Laagri Põhikooli esindajatele.
Parimate sportlaste tunnustamise traditsioon on Harju maakonnas üks vanemaid, see on pärit aastast 1956. Harjumaa
parimaid sportlasi tunnustatakse juba 56.
korda.

persoon
Purjesport on Ingrid Puusta jaoks maailma parim asi.

Rae valla tüdruk tahab purjetada olümpiale
Päevitunud ja särava naeratusega Ingrid Puusta rääkis Styna
Eermale, kui väga ta tahab välja
jõuda olümpiale.
Eesti esimene naispurjelaudur Ingrid
Puusta osales Austraalias Fremantle´s
toimunud maailmameistrivõistlusel, kus
kvalifikatsiooniregatil selgitati välja esimesed 20 olümpiapääsme saanud riiki. Kahel
kvalifikatsioonivõistlusel selgitatakse välja
kokku 28 riiki, kes pääsevad tänavu Londonis toimuvale olümpiale. Ingrid jäi seekord
23-ndale kohale, kuid see ei kahanda tema
võistlusjanu. Päevitunud ja särava naeratusega Ingrid kinnitab, et teisel, Hispaanias
Cadiz´i linnas toimuval kvalifikatsioonivõistlusel märtsi lõpus jõuab ta kindlasti parimate hulka ja saab pääsu olümpiale. Teisel
kvalifikatsioonivõistlusel antakse olümpiale
pääs kaheksale parimale.
„Olümpiale pääs on mulle olnud suureks
sihiks, olen selle nimel palju tööd teinud.
Tänavusele olümpiale pääsemise osas ei
ole mul kahtlust, kuid erilisi saavutusi ma

eneselt veel ei oota. Pigem usun, et järgmisel, 2016. aastal Rio de Janeiro`s toimuvatel
olümpiavõistlustel on mul rohkem võimalusi,“ arvab Ingrid.
Küsimusele, milliste riikide esindajad
on tugevaimad konkurendid, loetleb neiu
mõtlikult: „ Kindlasti Poola, Hispaania,
Iisraeli ja Prantsusmaa naised“. Eestis talle
vastast ei ole.
21-aastane Ingrid õpib bioloogiat ja keemiat Taanis, mistõttu toimuvad praegu ka
tema purjelauatreeningud samas riigis.
Ingrid alustas purjelauatreeninguid
kuus-seitse aastat tagasi õe eeskujul,
lihtsalt lõbu pärast, nagu neiu kinnitab.
Eelnevalt korvpallitreeningut tehes ei
meeldinud talle võistlemine. „Sõbrannaga koos otsustasime purjelauakooli
minna ning see hakkas nii meeldima,
et päeva jooksul käisin mitu korda vee
peal. Esimese treeningaasta lõpus sõitsin
juba eelolümpia klassis ja nüüd pean ikka
võistlema,“ naerab Ingrid.
Hoiame Ingridile pöialt, et ta pääseks
Londonisse olümpiamängudele ning saavutused olümpial oleks oodatust kõrgemad.

Ingrid Puusta
jaanuar 2012 · Rae Sõnumid
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Kuidas üks
hetk võib
muuta
kogu elu
Styna Eerma kohtus Rae valla
noore jalgpalluri Kristjan Ainumäega, kes jäi silma Inglismaa
talendiotsijale.
„Noori talente oli treeningule saabunud
paljudest riikidest, näiteks USA-st, Austraaliast, Kanadast, Costa Ricast, kokku 59
noort jalgpallurit,“ räägib Kristjan Ainumäe.
„Viiepäevase treeningaja jooksul õppisime
palju, saime häid nõuandeid, lihvisime oma
mängutehnikat.“ Parimate hulgast valiti
välja treeningmängu põhikoosseis, kuhu
pääsesid kõik Eestit esindanud poisid.
Veidi üle kahe ja poole aastat Operi jalgpalliklubis (Oper JK) mänginud Kristjan jäi
silma talendiotsijaile Inglismaalt. Boltoni
akadeemia vanemtreener Mick Wild jälgis
Oper JK-i noorte jalgpallitehnikat, sprindiharjutusi, pallivaldamise oskust seitsme
erineva testi sooritusel. Kristjan sooritas
testi väga edukalt, olles kõikides testides esimese kahe hulgas. Klubist valiti kokku kuus
mängijat, kolm pisemat ja kolm vanemat
poissi, kes pääsevad Inglismaale meisterliiga klubi Bolton Wanderersi akadeemia
treeningutele. Treeningutel osales vaid neli
Oper JK-i poissi.
„Treenerid jälgisid mängu pingsalt, vaadati, kuidas me platsil reageerime erinevatele mängusituatsioonidele, kas täidame oma
kohustusi positsioonil,“ selgitab Kristjan.
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Kristjan Ainumäe avastas tänu heale juhusele jalgpalli.
Põhikoosseisu mängu põhjal valis Bolton
Wanderersi rahvusvahelise jalgpallikooli
peatreener Dave Bailey vasaku poolkaitsja
Kristjan Ainumäe viie parima noore jalgpalluri hulka.
Kristjan tõdeb, et tema lühikese jalgpallikarjääri jooksul on see asjaolu suur
tunnustus ja tänab Rae vallavalitsust rahalise
toetuse eest.
„Minu nö jalgpallikarjäär on tõesti
lühike,“ nendib Kristjan. „Enne tegelesin
neli aastat malemänguga, kuid ühel hetkel
tekkis soov teha midagi aktiivsemat,“ on
vastus küsimusele, kuidas ta jalgpalli juurde sattus. „Sõber oli Oper JK-s ees, läksin
ühel päeval temaga kaasa ja mulle hakkas
jalgpalliga tegelemine väga meeldima,“
räägib Kristjan.
Gustav Adolfi Gümnaasiumis reaalaineid

õppiv noormees peab end malemängus tagasihoidlikult keskmiseks.
Kristjan Ainumäe eeskuju jalgpallimaailmas on Argentiina koondise parimaks
mängijaks valitud Lionel Messi. „Messi jalgpallikarjäär ei ole võrreldes teistega pikk,
kuid asjaolu, et ta on legend, näitab seda, et
alustada ei ole kunagi hilja,“ räägib Kristjan
oma soosikust.
Küsimusele, kas Kristjan seob oma tuleviku jalgpalliga, vastab 17-aastane noormees:
“Klubi treener Andres Oper arvas, et mul on
jalgpallurina potentsiaali, kuid treeningutel
osalemine eeldaks kooli tahaplaanile jätmist.
Tahan ikka kooli korralikult lõpetada ning
seejärel astuda ülikooli.“
Koolis neljadele-viitele õppiv Kristjan
plaanib oma ülikooliõpingud siduda füüsikaga.

reklaam
JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

!

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee, www.termo.ee

Rae valla
elanikele ja
ﬁrmadele
soodustus
kuni 15%

Kodukoristus, kontorikoristus, akende
pesemine, lumekoristus lumefreesiga, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondi- ja ehitusjärgne puhastus,
põrandate vahatamine, vaipade masinpesemine, pisiremont ja korrastus jne.
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
Tel/faks 661 1600, Enn 502 9295
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

Lasteaed Tõruke
kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetaja (koormus 1,0)
ja logopeedi (koormus 0,75)
ametikohale.

Kandideerimistähtaeg: 20.01.2012
Kandideerimiseks: avaldus, CV, haridust tõendavate
dokumentide koopiad toruke@rae.ee, 6048338

Rae Vallavalitsus
tööd saab:

REMONDITÖÖLINE
Töö kirjeldus:
Teostada remondi-, toruluksepa- ja
maalritöid Rae valla hallatavates
allasutustes ja korterites.
Nõudmised kandidaadile:
• Töökogemus üldehitus-, torulukksepa- ja maalritööde valdkonnas.
• B ja BE autojuhilubade olemasolu.
Pakume:
• koolitusvõimalusi;
• häid töötingimusi.

Elulookirjelduse palume esitada
hiljemalt 16. jaanuariks aadressile
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa või e-postile info@rae.ee.
Lisainfo telefonil 6056 789
Lisainfo:
Tööle asumise aeg:
niipea kui võimalik
Töö tüüp:
täistööaeg, lepinguline
Kontakttelefon:
6056 789; 5205453
Aadress:
Aruküla tee 9, 75301, Harjumaa
Koduleht: http://www.rae.ee
Faks: 6056770

PIPELIFE EESTI AS
on plasttorusid, -toruliitmikke ja -kaevusid tootev ettevõte.
Oma toodangut turustame nii Eestis kui ka ekspordime Baltikumi, Skandinaaviasse ning Venemaale.
Pipelife Eesti kuulutab välja konkursi leidmaks

TOOTMISTÖÖLIST PLASTTORULIITMIKE
JA -KAEVUDE OSAKONDA
Tööülesanded:
• käsitöömahukate plasttoruliitmike, kontrollkaevude jms valmistamine
• materjalide ettevalmistamine kasutamiseks
• valmistoodangu pakkimine, transport
• tootmis- ja kvaliteediraportite täitmine
Eeldused:
• keskharidus
• tehniline taip, täpsus
• iseseisvus
• korrektsus
• kohuse- ja
vastutustundlikkus
• valmidus meeskonnatööks
• mõõduka füüsilise
koormuse taluvus
• eesti keele oskus
suhtlustasandil

Kasuks tuleb:
• tisleri oskused
• inglise keele oskus suhtlustasandil
• tõstukijuhi load
Pakume:
• tööks vajalikku väljaõpet
• stabiilset töökohta arenevas
ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda

Kandideerimisavaldus ja CV saata hiljemalt 3.jaanuariks 2012
aadressil: Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75301
Faks: 6055101, e-mail: pipelife@pipelife.ee
www.pipelife.ee
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Express Post AS on alates 1998. aastast tegutsev
ajakirjandusväljaannete tellimise ja kojukandega
tegelev ettevõte.

Otsime RAE VALDA JALGSI ja AUTOGA LEHEKANDJAID,
kelle ülesandeks on perioodiliste väljaannete varahommikune
(ajavahemikus kella 05:00-st kuni 7.00-ni) kojukanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud.
Auto piirkonnas kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud sõidupäeviku alusel.
Oma soovist palume teada anda: telefonil 617 7700 või täita CV aadressil
www.expresspost.ee

Ülemiste City lasteaia
Kalli-kalli huviringide
ajad uuel aastal
Kunstiring lastele alates poolest eluaastast kuni
3. eluaastani
Tundide ajad:
• 6-kuu kuni 1-aasta vanused lapsed –
kolmapäeval kell 11.00
• 2-aasta kuni 3-aasta vanused lapsed –
esmaspäeval kell 16.30
Muusikaõpe 2 – 4- aastastele lastele
Tunnid toimuvad teisipäeviti algusega kell 16.30.
Ukerkukertrallitamise liikumisring 1 – 3-aastastele lastele
Tunnid toimuvad kolmapäeviti algusega kell 16.30.
Joogatunnid täiskasvanutele
Lasteaia saalis toimuvad neljapäeviti kell 17.15 –
18.15 klassikalise jooga tunnid. Ootame uusi huvilisi.
Info ja registreerimine kalli@kalli.ee
tel. 53 46 33 82 • www.kalli.ee
Rae Sõnumid · jaanuar 2012

HOLDES FINANTS OÜ

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

reklaam
Tänan olnud,
praeguseid ja tulevasi
Jüri Mari lastehoiu kliente
ning soovin teile

HEAD UUT AASTAT!
OÜ Jüri Mari lastehoid ja
Sirle Korka.

REHVIHOOAEG ON
ALANUD – TULE VAHETA
OMA REHVID MEIL!
Teie Autohooldus24
Aruküla tee 55a, Jüri
Tel: 56 502012
www.autohooldus24.eu

Loo Autokeskus OÜ
Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee
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• Soome ja Eesti digitaal TV antennide paigaldus ja müük,
• digibokside häälestus,
• SAT- TV paigaldus.
• Digi -TV vastuvõtuks antennisüsteemi ümberseadistamine ühistutes,
eramutes ja suvilates.
• TV -signaali mõõtmine.
• Digibokside müük ja häälestus.
Garantii.
Tellimine ja info tel 510 8742
Kogemustega antennipaigaldajad.
Kõrgekvaliteetne digipilt ja heli.

Loo Autokeskus OÜ pakub autode
salongi ja mootori eelsoojendite
paigaldust ning remonti.

Terminali operaator

UUS! Sildade reguleerimine nüüd
uue 3d-sillastendiga!
Oleme avatud E–R 9–18
Teostame ka esitulede
reguleerimist stendis.

Tere tulemast!
Igal ajal, igal pool: DPD on Euroopa juhtivaid kullerteenuse ja pakiveo ettevõtteid, mis käsitleb iga
päev enam kui 2 miljonit pakki päevas. DPD-l on hästi välja arendatud üle-euroopaline depoode ja
jaotusvõrgustik, mis võimaldab meil pakkuda usaldusväärset, kvaliteetset, kiire kättetoimetusaja
ning ökonoomse hinnaga nii Eesti-sisest kui rahvusvahelist kullerteenust.

TERMINALI OPERAATOR
Peamised tööülesanded:
 kauba käsitsi peale-ja mahalaadimine,
kullerite abistamine kauba laadimisel;
 kauba jaotamine, komplekteerimine ja
sorteerimine vastavalt etteantud juhistele;
 terminali korrashoid (sh. vajadusel tolmu
pühkimine, pindase pesu jms koristustegevused)
 tööprotsessis tekkivate jäätmete korrektne sorteerimine.

Hea kandidaat:
 omab vähemalt keskharidust
 oskab kasutada arvutit vähemalt
algtasemel
 omab head rutiini-ja pingetavluvust
 oskab nii eesti kui vene keelt
 eeliseks on tõstukijuhi load

Omalt poolt pakume:
 täis- ja osalist tööaega
 sõbralikku ja rõõmsameelset meeskonda
 juhendamist ning täiendkoolitust
 võimalust olla aktiivne ning osaleda enda ning ettevõtte arendamises
Kandideerimiseks palume saata CV mailiaadressile: personal@dpd.ee
Töökoht: Jüri, Harjumaa
Triin Rang
DPD Eesti AS personalijuht
Kalmistu tee 26 F, Tallinn 11216

613 0002
personal@dpd.ee

www.dpd.ee
Rae Sõnumid · jaanuar 2012
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RAAMATUPIDAMISTEENUSED
• raamatupidamise
korraldamine
• aruannete koostamine
• dokumentide korrastamine

Meie oleme
Sinu Rae valla
kinnisvaramaaklerid!

e-post: info@ramelin.ee
tel 5559 0070

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett

Graniitkindel teerajaja

GRANIIDIST SILLUTISKIVIDE MÜÜK
TÄNAVAKIVIDE JA ÄÄREKIVIDE PAIGALDUS

Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Hardi Alliksaar

Margit Alloja

TÕSTETÖÖD

kutseline maakler
maad ja majad

maakler
korterid

LUMEKORISTUS EHITUSMASINATEGA

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

+372 5615 9661
margit.alloja@uusmaa.ee

KAEVETÖÖD

Tel +372 5811 8322
E-post: info@tuurmaa.ee
www.tuurmaa.ee

Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee
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KUULUTUSED
Üürin Lagedil või Lagedi lähiümbruses
maja või majaosa.
Üürimisperiood kuni aasta. kylli@kreisid.eu
Müüa kuivad küttepuud Lepp 40L võrkkotis, hind alates 1.4 eur.
Alates 50-st kotist on transport Rae valda
tasuta. Tel 5198 9070,
www.unitedexpo.ee, info@unitedexpo.ee

MTÜ Vanad ja Noored
kutsub reisile Vilniusesse.
Täpsem info e-mailil
vanadjanoored@gmail.com ja
telefonil 5029006

Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid ja
tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30, 40,
50cm), koos kojutoomisega. Tel 501 8594
Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid, marke ja enne 1945. aastat välja antud raamatuid ja postkaarte ning fotosid.
Tel 5399 6098
Pidulik meik või fotomeik – 19 euro.
Tasuta meigikoolitus! Tulen ka sinu juurde koju. www.darjatamm.ee.
Tel 5836 3575
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos
paigaldusega alates 869 eurost.
Tel 666 1355 www.kodukliima.ee

Päästeteenistuse teated detsembrikuu kohta
2. detsembril oli põleng Jüris aadressil Kesk tee 9
4. detsembril oli liiklusõnnetus Jüri ringil
9. detsembril oli põleng Karla külas aadressil Kibuvitsa tee 8
11. detsembril otsiti gaasileket Peetri külas Suurekivi-Küti piirkonnas, toimus
liiklusõnnetus Rae külas Tammeraja teel
16. detsembril abistati kiirabi Jüris, Kasemäe 6 maja juures
20. detsembril oli liiklusõnnetus Vaidas Tartu maanteel
26. detsembril kõrvaldati kokku 12 ohtlikku puud ja üks plekk-katus. Soodevaha
külas põles üks suvila.
27. detsembril kõrvaldati kokku 6 ohtlikku puud ja likvideeriti õlireostus Jüris,
Tammiku 21 juures

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151. Info www. nagusul.ee
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
OÜ Fekaal-Trans teostab reovee ja liigvee äravedu Rae vallas. Tellimine
info@fekaal24.ee või telefonil 506 5406.
Rohkem infot www.fekaal24.ee
Ohtlike puude turvaline langetamine.
Kruntide puhastamine, puujäätmete
äravedu, raietööd.
Tel. 525 0893, 5626 0344

Peetrist sai alevik
Regionaalministri määrusega kustutatakse Rae
valla külade nimistust sõna
„Peetri“ ja täiendatakse Rae
valla alevike nimistut sõnaga „Peetri“.
Peetri külast sai alevik seisuga 1. jaanuar 2012.
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Detsembrikuu tormituuled murdsid ka Rae vallas mitmeid puid,
mille ärakoristamiseks oli vaja päästeteenistuse abi.

teated

Sünnipäevalapsed jaanuar 2012

Detsembris
registreeritud
sünnid:
Aleks Martin Kaev
Kirill Panasjuk
Richard Aron Malva
Aleks Joonatan Laas
Aksel Johannes Laas
Serafim Lyappe
Henri Puss
Egert Kopajev
Jan Kuzmin
Maxim Ignatenko
Uku Lehispuu
Ricardo Traublum
Karolin Linnas
Liisbeth Ivanovs
Stella Tugedam
Heili Maria Virma
Brita Marrandi
Jette Jegorov

Linda Sentševa
Alfred Ojamäe
Liidia Bauman
Salme Moor
Linda Vihul
Niina Serebrjannikova
Mihhail Rodnikov
Tamara Smirnova
Klavdia Puhk
Silvi Jürgens
Evi Valk
Tatiana Kovaleva
Helje Kallas
Katri Vendonen
Erna Tõlk
Senta Sikk
Harri Ristal
Erlanda Velemzon
Helve Mägi
Erika-Renate Jea
Leelo Villandberg
Hans Unt
Marta Kosmatšova
Valdeko Liiva

96
89
87
87
87
86
86
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
80
80
80
80

DETSEMBRIS
LAHKUNUD:
Rihard Masikas
Johannes Taal
Aare Vilipõld
Tõnu Vall
Aivo Linnas
Silvia Peeterson
Vaike-IrenE Siller
Linda Lokk
Helgi Kesa
Kristi Kallaste
Jüri Gümnaasiumi 1.a klassi lapsevanemad avaldavad kaastunnet Riina
Remmel´ile

EMA
surma puhul.

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

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

Raja Pihl
Ülo Taal
Rudolf Saks
Meinhard Tender
Viive- Elle Seppar
Raisa Ivanova
Jüri Hortla
Elmi Lukkonen
Viljam Soomets
Mati Kaasik
Arvo Toomvap
Jekaterina Kopossova
Elmut Edala
Mea Kask
Enn Hallik
Jaan Peerna
Tiia Ivask
Niina Bõstrova
Valve Nahkur
Gunnar Otspere
Maie Vagur
Ene Link

80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65

Õnnitleme!
Toonela aitab leida infot
elust lahkunute kohta
Valmis saanud veebikeskkond
www.toonela.ee,
mille kaudu saab teatada
lähedase surmast ja
ärasaatmisest ning esitada
infot ja mälestuskilde lahkunu
elu kohta.

Peetri Lasteaia Assaku filiaali
Oravate rühma lapsevanemad avaldavad sügavat kaastunnet õpetaja Sirje Paurmanile kalli

EMA

surma puhul.

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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Rae valla koolidevaheline moeshow toimub 20. jaanuaril kell
18.00 Rae Kultuurikeskuses.
Seekord on moeshow teemaks

„Maagiline maailm“.

