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Õnnelikud mehed
Kalevi nõukogu esimees Rabbe Wikström (vasakul) ja Kalevi juhatuse esimees Kaido Kaare on paljude maiasmokkade silmis õnnelikud mehed, sest saavad kasvõi igapäev seista šokolaadijoa ees. Kuid nagu ikka, magus on ahvatlev
siis, kui teda pole piisavalt palju ning kaks meest mõtlevad rohkem selle peale, kuidas Kalevi magusad tooted püsiks
ahvatlevana maiasmokkade kodudes.
Aprilli lõpus avas AS Kalev pidulikult uue šokolaadiköögi, mis võimaldab valmistada eriti peene konsistentsiga
suussulavat šokolaadi nii siinse turu kui ekspordi jaoks. Loe täpsemalt leheküljelt 6.
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Ülevaade volikogu 17. aprilli istungi otsustest
• Kinnitati Rae valla 2012. aasta esimene
lisaeelarve
• Kutsuti tagasi vallavolikogu esindaja
Toomas Heinaru Rae valla alaealiste komisjonist ja uue liikmena nimetati ametisse
Iveta Tomera-Vahter.
• Suunatati teisele lugemisele Haridusalase tunnustuse jagamise kord.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse erinevaid maaüksusi.
• Otsustati taotleda munitsipaal-

Lagedi LasteaedPõhikool sai nurgakivi
Lagedi Lasteaed-Põhikooli uuele
hoonele pandi nurgakivi 4. mail. Uue
maja valmimisel ja vana hoone osa rekonstrueerimisel lisanduvad kohad 180
õpilasele ja 80 lasteaialapsele. Lapsed
saavad ka uue spordisaali ning palju
uuendusi toetamaks õppetööd kaasaegsete nõuete järgi. Õppehoone projekteerimisega alustati ligikaudu aasta
tagasi. Ehitustööd algasid möödunud
aasta lõpus.

Uue välisilme saavad
Rae vallamaja ja kaks
lasteaeda
Rae Vallavalitsusel tekkis võimalus
CO2 saastekvootide müügist saadud
raha eest korrastada ka meie vallas
ühiskondlikke hooneid. Vallavalitsuse poolt valiti välja kolm objekti, mis
saavad uue välisilme ning muutuvad
renoveerimise tulemusel soojapidavamaks, seeläbi hoitakse tulevikus kokku
küttekulusid.
Välja valiti Jüri alevikus asuv Rae vallamaja aadressil Aruküla tee 9, Tõrukese
lasteaed aadressil Tammiku tee 4 ning
Vaida alevikus asuv lasteaed Pillerpall
aadressil Vana-Tartu mnt 34.
Käeolevaks hetkeks on koostöös
projekti juhtiva Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga valminud ehitusprojektid
ning välja on kuulutatud ka ehitushange. Ehitustööde käigus saavad hooned
uue soojustatud fassaadi, katuse ning
kaasajastatud ventilatsiooni.
MART VÕRKLAEV
Abivallavanem
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omandisse Lagedi alevikus Jõe tänav
maaüksus.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Jüri alevikus Kiriku tänav 1 maaüksus.
• Jagati Lehmja küla Liivatee katastriüksus.
• Algatati Lehmja külas Kadaka kinnistu
ja lähiala detailplaneering.
• Kehtestati Ülejõe küla Mäe kinnistu
ja lähiala detailplaneering.
• Kehtestati Kurna küla Ameeri-

kanurga tehnopargi ja teede detailplaneering.
• Kehtestati Peetri aleviku Küti ja Treiali
kinnistute ja lähiala detailplaneering.
• Suunati teisele lugemisele Rae valla
eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord.
• Otsustati jätta muutmata valla põhimäärus.
• Muudeti otsust „Rae valla valimiskomisjoni moodustamine“.

Rae vald müüb kinnistud Pildiküla külas Kirsi tänaval
Rae Vallavalitsus müüb Rae vallas Pildiküla külas aadressidel Kirsi tee 1 ja Kirsi tee
3 asuvad elamumaa kinnistud. Maaüksused on moodustatud kehtestatud detailplaneeringu alusel ning neile on määratud ehitusõigus ridaelamute ehituseks. Mõlema
kinnistu pindalaks on 3905 m2. Kokku on kinnistute pindala 7810 m2. Hind 9,59
eurot/m2. Kinnistuid on võimalik osta eraldi ja koos.

Kinnistu Jüri alevikus Väljaku tänaval
Rae Vallavalitsus müüb Rae vallas Jüri alevikus Väljaku tn 5 asuva 1655 m2 suuruse
kinnistu, mille sihtotstarve on korterelamumaa. Hind 75 000 eurot.

Hoonestatud kinnistu Rae külas
Elamumaa kinnistu suurusega 1601 m2 on hoonestatud kahekordse elamuga. Hoone
suletud netopind 177,9 m². Enampakkumise alghind 118 500 €.
Ostuavaldus tuleb esitada Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik, Rae vald, Harjumaa, 75301. Objektiga tutvumine ja lisainformatsioon mart.
vorklaev@rae.ee, tel: 5132166, Mart Võrklaev

RAE VALD MÜÜB
ENAMPAKKUMISEL
Kurna külas asuva Ameerikaplatsi
kinnistu suurusega 4,16 ha,
sihtotstarbega maatulundusmaa.
Katastritunnus 65301:001:3050.
Enampakkumise alghind 12 € ruutmeeter. Osalustasu 30 €.
Vara võõrandatakse avalikul kirjalikul enampakkumisel
müügitingimustes toodud tingimustel.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. mai 2012 kell 12.00.
Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Rae Vallavalitsuse
vastuvõtulauda, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.
Pakkumised avatakse kell 12.15.

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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Rae Vallavalitsuse info detailplaneeringute kohta
Algatatud on järgmine detailplaneering:
Jüri aleviku Väljataga kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17. aprilli 2012 korraldusega
nr. 388 „Jüri aleviku Väljataga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Planeeritav ala
asub Jüri alevikus, Jüri kiriku vahetus läheduses, Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale toimub läbi reformimata riigimaa ja
11113 Assaku – Jüri tee kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lahendada Jüri
kalmistu laiendus, muuta kinnistu sihtotstarve sotsiaalmaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus
ning varustada krunt juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus piirkonda on
ette nähtud puhkepiirkonna juhtotstarbega ala.

Järgmise detailplaneeringu algatamisest ja eskiisi tutvustusest:
Lehmja küla Kadaka kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 17. aprilli 2012 korraldusega nr. 321. Planeeritav kinnistu asub riigimaantee nr 2
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja riigimaantee nr 11330 Järveküla-Jüri vahel. Juurdepääs alale toimub otse Järveküla-Jüri teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve ärimaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk on kehtivat Rae
valla üldplaneeringut muutev kuid kooskõlas menetletava üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.
Eskiisi tutvustus toimub 14.06.2012 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute eskiisi tutvustusest:
Karla küla Sookarla kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 18.10.2011 otsusega nr. 267. Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Atleedi tee ristmiku
lõunanurgas asuval alal. Juurdepääs kinnistule toimub nii Lagedi-Jüri teelt kui ka Atleedi teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on muuta valla kehtivat üldplaneeringut seoses kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisega kaheks elamumaa, kaheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) ja üheks transpordimaa krundiks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Rae valla kehtiva üldplaneeringuga on ala juhtotstarve
ühiskondliku keskuse maa-ala ja menetletava üldplaneeringuga on alale ette nähtud rohevõrgustik.
Eskiisi tutvustus toimub 22.05.2012 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Vesiroosi tee ja Jüri- Aruküla maantee vahelise ala ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 12.veebruari 2008 otsusega nr. 37. Planeeritavad kinnistud asuvad Vaskjala külas Pirita jõe ääres Jüri-Aruküla maantee ja Pajupea tee vahel kehtiva üldplaneeringuga sihtotstarbeliselt määratlemata alal. Koostamisel oleva Rae valla
üldplaneeringuga on antud piirkond ette nähtud perspektiivse elamumaana. Juurdepääs kinnistutele on riigile kuuluvalt Jüri-Aruküla
maanteelt ning avaliku kasutusega kohaliku omavalitusese Pajupea ja Vesiroosi teelt. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringuala kinnistute ja lähiala jagamine elamumaa kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
ja hoonestustingimuste seadmine ning varustamine juurdepääsu ja tehnovõrkudega.
Eskiisi tutvustus toimub 22.05.2012 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute avalikust arutelust:
Peetri aleviku Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 27. märtsi.2012 korraldusega nr. 297. 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.
Avalik arutelu toimub 24.05.2012 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärk on muuta valla üldplaneeringut ja osaliselt kehtivat Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut seoses
kinnistute sihtotstarbe muutmisega riigikaitsemaaks ning äri- ja tootmismaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 28. veebruari 2012 korraldusega nr. 201. Avalik väljapanek toimus 19.03.-15.04.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9,
mille ajal esitati ettepanekuid ja vastuväiteid sademevee, maakasutuse sihtotstarvete, hoonestuse ja juurdepääsuteede ning taristu kohta.
Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 21.05.2012 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 21.05.-04.06.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Peetri aleviku Peetri kooli ja lasteaia maa-ala ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24. aprilli 2012 korraldusega nr. 411. Planeeritav ala asub Peetri aleviku keskuses, Pargi tee 4 ja 6
kinnistutel. Juurdepääs planeeritavale alale on Mõigu, Pargi ja Küti teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtivat
24.01.2006 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 teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa sihtotstarbeline krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, varustada krunt juurdepääsude ja tehnovõrkudega ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule. Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 04.06.2012.
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Aruvalla küla Mullikmäe-Estra kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24. aprilli 2012 korraldusega nr. 409. Planeeritav ala asub Aruvalla külas MTÜ Lilleoru ökokülas.
Juurdepääs kinnistule saab toimuda 11310 Aruvalla-Jägala riigimaanteelt keerava Taevasmaa eratee kaudu. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline krunt olemasoleva elamuala jätkuna, määrata elamumaa krundile ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 04.06.2012.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 21.05.-04.06.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9 ja avalikust arutelust:
Lagedi alevikus ja Karla külas asuva Jüri tee 51 kinnistu detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 3. aprilli 2012 korraldusega nr. 329. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus ja Karla külas Pirita jõe ja
Jüri tee vahelisel maa-alal. Juurdepääs planeeringualale on olnud Jüri teelt, käesoleval hetkel juurdepääs puudub, kuid endine juurdepääsutee on looduses märgatav. Juurdepääs hakkab toimuma läbi naaberkinnistu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistule
ehitusõiguse seadmine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringuga lahendatakse planeeritava ala tehnovõrkudega
varustamine ja juurdepääsuteede rajamine. Detailplaneering on kooskõlas nii kehtiva kui ka menetletava üldplaneeringuga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 04.06.2012.
Avalik arutelu toimub 14.06.2012 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 21.05.-18.06.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Jüri aleviku Võsa tn lasteaia ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24. aprilli 2012 korraldusega nr. 410. Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses, Laste ja Võsa tn
ristmikul. Ala jääb Lehmja tammiku, Jüri Gümnaasiumi ja spordihoone ja Tõrukese lasteaia vahetusse lähedusse. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Laste tänavalt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae valla kehtivat üldplaneeringut, moodustada
ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeline krunt lasteaia rajamise eesmärgil, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, kuid on kooskõlas menetluses oleva üldplaneeringuga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 18.06.2012.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Ülejõe küla Mäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 17. aprilli 2012 otsusega nr. 322. Planeeritav ala asub Rae vallas, Ülejõe külas, ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtusliku Veneküla küla piiril. Juurdepääsuks alale rajatakse eratee läbi naaberkinnistute. Detailplaneeringuga on
planeeritud üks elamumaa krunt, millele on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamu ehitamiseks ning üks maatulundusmaa krunt, lahendatud on juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
nii kehtiva kui menetletava Rae valla üldplaneeringuga.

Vaskjala küla Tõnikse kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 24. aprilli 2012 korraldusega nr. 407. Planeeritav ala asub Assaku-Jüri tee ääres, Rae Vallavolikogu
14.09.2004 otsusega nr 287 kehtestatud Karla küla Suur-Tõnikse ning Vaskjala küla Kurve pereelamute kvartali detailplaneeringu alal.
Olemasolev juurdepääs on Assaku-Jüri teelt ja perspektiivne juurdepääs on kehtestatud detailplaneeringuga ette nähtud Kurve teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtestatud detailplaneeringut maasihtotstarbe osas, määrata kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa, puhke-, toitlustus- ja majutusasutuse rajamiseks, seada ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada
tehnovõrkudega varustamine, juurdepääs ja haljastus. Krundi piire ei muudeta. Detailplaneering näeb ette olemasolevate hoonete
rekonstrueerimise. Uue hoonena on planeeritud saunahoone. Ärimaa krunt nähakse ette piirkonda teenindavana. Detailplaneeringu
eesmärk on kooskõlas nii kehtiva kui menetletava Rae valla üldplaneeringuga.

Kurna küla Ameerikanurga tehnopargi ja teede detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 17. aprilli 2012 otsusega nr. 323. Planeeritav ala asub Kurna külas Jüri liiklussõlme piirkonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tallinna ringtee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta detailplaneeringusse
haaratud kinnistute omavahelisi piire, määrata moodustatavatele kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja haljastus ning tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneeringuga on kavandatud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundid. Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev.

Peetri aleviku Küti ja Treiali kinnistute ja lähiala detailplaneering
Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärsel alal, mõne kilomeetri kaugusel Tallinna linna piirist.
Detailplaneeringu koostamise 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. Detailplaneeringuga moodustatakse kahe maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistu asemel
kaheksa tootmis- ja ärimaakrunti ning kuus transpordimaa sihtotstarbelist krunti.

Kopli küla Lagedi lasteaia maa-ala ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 24. aprilli 2012 korraldusega nr. 408. Planeeritav ala asub Kopli külas Lagedi – Aruküla - Peningi maantee
ääres Kooli tn 23, Kaare tn 39, 41, 43 ja 45 kinnistutel. Juurdepääs kinnistule toimub mööda Päikese ja Kaare tänavaid. Detailplaneeringu
eesmärk on muuta olemasolevat 10.12.2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 17 kehtestatud Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani pereelamute
grupi detailplaneeringut Kooli tn 23, Kaare tn 39, 41, 43 ja 45 kruntide osas, moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa lasteaia ja üks
üldmaa krunt lastemänguväljaku rajamise eesmärgiga, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning
varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas nii kehtiva kui menetletava Rae valla
üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud ühiskondlike ehitise maa.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.
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uudised
Vallavalitsus annab
rendile äriruumid
Rae vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel rendile büroopinna ja äripinna
aadressil Aruküla tee 25, Jüri alevik. Üürile
antakse 25,7 m2 suurune bürooruum esimesel korrusel ja 28,1 m2 suurune äripind
keldrikorrusel. Ruumid antakse rendile
kaheks aastaks.

Rae vallas elab palju noori peresid, kus veel järelkasvu oodata. Pildil
võtavad jüripäeva jooksus omavahel mõõtu sportlikud posisid ja tüdrukud.

Enampakkumine kinnises ümbrikus
tuleb esitada vallavalitsusele 21. mail kella
10.00-ks. Tagatisraha vastavalt 87 eurot
või 80 eurot tuleb maksta hiljemalt 18. mail
Rae Vallavalitsuse arveldusarvele.
Täiendav info ning ruumidega tutvumine haldusjuht Raigo Kivi, tel 5056173,
raigo.kivi@rae.ee.

Suurpered saavad emadepäeva toetust
12. mail toimuval Suurperepäeval kuulutab Eesti Lasterikaste Perede Liit välja
tänavuse „Aasta Suurpere“. Rae vald peab
emadepäeva toetusega meeles kõiki oma
suurperesid. Samuti toetab vald peresid,
kus kasvavad puudega lapsed või eestkoste
ja hoolduspere lapsed.

Rae vallas elab 115 last, kes kuuluvad
suurperedesse. Kui peres kasvab neli last, on
tegemist juba suurperega. Rae valla kõige
paljulapselisemas peres kasvab 7 last. Kuue
lapsega peresid on 2 ja viis last kasvab neljas peres. Kõige rohkem elab suurperede
kategoorias Rae vallas neljalapselisi peresid.

Rae valla geoinfosüsteem muutus kasutajasõbralikumaks
Rae vallavalitsus muutis GIS-i avaliku
kaardirakenduse paremini kättesaadavamaks ja lihtsamini käsitletavamaks. „Ka üldine pilt muutus, nüüdsest kasutame ainult
Riigi maa-ameti poolt pakutavaid kaarte,“
ütles geoinfosüsteemide spetsialist Erika
Leismann. Andmed on kättesadavad kõigi
brauseritega: FF, iE9 ,ie7, Safari, Opera,
Chrome.
Kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteem
(KovGIS) , mis võimaldab pakkuda infot Rae vallas toimuva kohta ilma kodust
lahkumata, leiab järjest enam kasutust nii
kohalike kui välismaalaste hulgas. KovGIS
abil saab tutvuda internetis avalikustatud ja

kehtestatud planeeringutega, saada ülevaade
avalikest jäätmekogumiskohtadest ja vallas
asuvatest kohalikest teedest. GIS-i abil saab
teada näiteks, kuhu on paigutatud vallas
segapakendikonteinerid, vanapaberikonteinerid ning ohtlike jäätmete konteiner.
Teeregistri mooduli abil saab huviline
vaadata teid liigi ja katte alusel, samuti nende suvist ja talvist seisundit. Kättesaadav on
ka info ümbersõitude kohta ja kus asuvad
näiteks bussipeatused.
Lisainformatsiooni annab geoinfosüsteemi spetsialist Erika Leismann telefonil
6 056 762 ja meiliaadressil erika.leismann@
rae.ee

Eelmine lusikapidu toimus
märtsis.

Väiksed pisipõnnid ja
tüdrukud saavad
nimelised tähtkujuga
hõbelusikad
Rae Vallavalitsus kutsub mais
Peetri Lasteaed-Põhikooli aulasse
koos emmede ja issidega kõik sünnijärgselt Rae valda registreeritud
väiksed vallakodanikud, kes on sündinud ajavahemikul 20.veebruar –
23. juuli 2011.
Hõbelusikate üleandmine koos
meeleoluka eeskavaga toimub 19.
mail ja 26. mail algusega kell 11.00.
Kõigile osalistele saadetakse koju
kutsed.
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uudised
Kalevi uus šokolaadiköök
pakub suussulavaid maiusi
Kalev AS avas 25. aprillil pidulikult
uue šokolaadiköögi, mis võimaldab valmistada eriti peene konsistentsiga suussulavat šokolaadi nii siinse turu kui ekspordi jaoks. Investeeringu suurus ulatus
3 miljoni euroni.
Kalevi juhatuse esimehe Kaido Kaare sõnul võimaldab uus šokolaadiköök
toota šokolaadi, mis ei jää milleski alla
maailma parimate magusatootjate omale.
See omakorda avab aga Kalevile uusi uksi
ekspordis.
Projektiga alustati juba eelmise aasta
algul. Selle tulemusena vahetusid šokolaadimassi tootvad seadmed maailmatasemel
Šveitsi päritolu seadmete vastu. Kaare
lisas, et see on viimase kuue aasta suurim investeering, mis ei jää aga kindlasti
viimaseks.
Kaido Kaare sõnul pole nii suurt investeeringut tehtud viimastel aastatel üheski
teises Euroopa magusavabrikus. Erinevus
vanade seadmetega seisneb selles, et uus
tehnoloogia peenestab šokolaadimassi senisest palju peenemaks ja ühtlasemaks ning
seetõttu sulabki maius keele peal paremini.
Kaido Kaare sõnul ei jää Kalevi šokolaadiköögi toodang nüüdsest millegi poolest
alla maailma tipptootjate toodangule ja
on igat võrreldav näiteks kuulsa Šveitsi
šokolaadiga.
Kalevi nõukogu esimees Rabbe Wikström veenis, et šokolaad on inimestele väga
tähtis, kuna teeb inimese õnnelikuks. Nii
Kaare kui Wikström kinnitasid, et Kalevi
šokolaadi oma maitse säilib ka edaspidi ja
retsepte ei muudeta.

NCC jätkab Lookivi
logistikapargi arendamist

Alates 1. maist
lõpetas liin 262

Koos märtsikuuga lõppes Eestis 11. rahva
ja eluruumide loendus, esialgne rahvaarv
selgub 31. maiks.
„Statistikaamet tänab siiralt kõiki Eesti elanikke, kes võtsid osa rahva ja eluruumide loendusest. Inimeste vastutulelikkuseta poleks nii
suur ja üldrahvalik ettevõtmine õnnestunud,“
ütles Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp.
“Eesti elanikud vastasid väga tublisti loenduse
küsimustele, olid loendajatega sõbralikud ja abivalmid. Esialgsed hinnangud andmekogumise
tulemustele lubavad loota kogu rahvaloenduse
head kvaliteeti,” rääkis Potisepp.
Rahvaloenduse välitööde juhi Maris Posti sõnul sattus loendus ilma mõttes küll üsna
keerulisele ajale, kuid heade ja lahkete inimeste abiga tulid loendajad välja paljudest
keerulistest olukordadest. „Aidati autosid
hangest välja ja isegi autorehvi vahetada,“
tõi välitööde juht näiteid. „Mõni loendaja
sai isegi külmetavate varvaste otsa uued
villased sokid ja pikal tööpäeval ka kõhu
täis, mõni sai uuesti tuttavaks oma lapsepõlvemaaga. Aga kõigist vahvatest lugudest,

Alates 1. maist lõpetas töö bussiliin 262
marsruudil Tallinn-Lagedi-Aruküla-Raasiku, kuna MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt läbi viidud avalikule konkursile ei laekunud liini teenindamiseks
ühtegi avaldust.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
teatab, et Lagedi piirkonda teenindatakse
maakonna avalike liinidega 106A Tallinn – Loo – Lagedi, 125 Tallinn – Jüri – Lagedi kauplus, R2 Jüri – Lagedi ja
elektrirongiliinidega. Aruküla piirkonda
teenindatakse maakonna avalike liinidega
135 Tallinn – Jüri – Aruküla – Peningi,
135C Tallinn – Jüri – Aruküla – Peningi
– Urvaste, kommertsliiniga 244 Tallinn
– Jüri – Aruküla ja elektrirongiliinidega.
Raasiku piirkonda teenindatakse elektrirongiliinidega ja alates 1. maist maakonna
avaliku bussiliiniga 135.

Rae Sõnumid · mai 2012

Põhjamaade üks suurim ehitusja kinnisvaraarendusfirma NCC
jätkab sel aastal Tallinna ringtee
lähedal asetseva, 37 000m2 suuruse Lookivi logistikapargi arendamist, projekt loob valda juurde
kuni paarsada töökohta.
Tänaseks on Tartu maantee kõrval paiknevas Lookivi logistikapargis rajatud kinnistute välised juurdepääsuteed koos selle
juurde kuuluva tänavavalgustusega ning
ehitatud liitumispunktid vee-, olme- ja sadeveekanalisatsiooniga.
NCC äripindade arenduse juhataja Katrin Kurm-Valojää sõnul taasalustas ettevõte
Lookivi arendamist käesoleva aasta alguses.
„Kinnisvaraturg oli pikka aega languses, seepärast seisis ka mõnda aega Lookivi projekt,
nüüd näitab turg elavnemist ning on õige aeg
arendus taas käivitada,“ lausus Kurm-Valojää.
„Täna räägime läbi mitme võimaliku
rentnikuga, kelle seas on nii logistika- kui
tootmisettevõtteid. Usun, et mõne aja pärast
hakkavad territooriumile lisaks olemasolevale infrastruktuurile ka hooned kerkima,“
märkis Kurm-Valojää.
„Arendus käib koostöös vallavalitsusega

ja sõltub muidugi rentnikest, kuid Lookivi
peaks pikas perspektiivis Rae valda juurde looma kuni paarsada töökohta,“ ütles
Kurm-Valojää.
Käesoleva aasta veebruaris asutas NCC
sarnaselt Põhjamaadele Eestis NCC Ehituse
ja NCC Elamuarenduse kõrvale äripindadele keskenduva tütarettevõtte, mis tegeleb
ka Lookivi arendusega.
NCC äripindade arendus tegeleb Põhjamaades enam kui poolesaja büroo-, logistika- ja kaubandusobjektiga. NCC äripindade
arenduse mahukaim projekt on hetkel Rootsis Göteborgi sadama alal paiknev 170 000
m2 suurune logistikapark, mille lõplikuks
valmimisajaks on 2015. aasta.
Eestis 15 aastat tegutsenud NCC Ehitus
on projektijuhtimisfirma, mis lisaks kortermajadele on ehitanud Ülemiste kaubanduskeskuse, Eesti Kohtuekspertiisi hoone ja
Valga kutseõppekompleksi.
NCC Elamuarenduse suuremad projektid on Haaberstis Pärnaõue, Viimsis
Tammeõue, Lasnamäel Vana-Kuuli ning
Mustamäel Rabaküla elamuasumid. Koos
käimasolevate detailplaneeringutega loob
ettevõte Tallinnasse ja Harjumaale üle 2000
uue kaasaegse kodu, millest üle 1000 korteri
on klientidele juba üle antud.

Rahvaloenduse esialgne tulemus selgub mai lõpuks
mis loendajatega selle kuue nädala jooksul
juhtus, saab lugeda rahvaloendaja blogist
aadressil http://rahvaloendaja.wordpress.
com,“ rääkis välitööde juht Maris Post.
2. aprillil andisid ligi 2000 rahvaloendajat
tagasi loenduskohvrid ja arvutid – poolteist
kuud kestnud loendustöö sai läbi. E-loenduse
ja rahvaloendajate töö tulemusena on meil
1 327 312 täidetud isikuankeeti, mis peavad
nüüd läbima andmetöötluse. „Alles seejärel
saame teada rahvaarvu – see peaks juhtuma
mai lõpuks,“ lisas peadirektor Priit Potisepp.
Samal ajal, kui rahvaloendajad on tööst
priid, jätkub Statistikaametis andmete analüüs ja töötlus, mille käigus korrastatakse
isiku- ja aadressiandmed, toimub tunnuste
kontroll ja parandamine. Samamoodi eemaldatakse topeltkirjed. Pärast seda on järg
analüütikute käes. Lõplikud tulemused rahvastiku paiknemise, soo ja vanuse kohta on
teada 2012. aasta lõpuks, erinevaid tulemusi
avaldatakse analüüsi valmimise järjekorras
ka terve 2013. aasta jooksul. Esialgne rahvaarv selgub aga juba 31. maiks 2012.

tasub teada
Jüri Jaanilaat
22. juunil kell
11.00-16.00
Jüris,
Rae Hooldekodu
esisel platsil
Müüma on oodatud nii käsitöölised, kaupmehed
kui ettevõtjad.
Müüjate
registreerimine
ja lisainfo
Rae Kultuurikeskusest telefonil
6056759 või
meilitsi
kultuur@rae.ee

Rae Huvialakooli 2012/2013 õppeaasta kõikide filiaalide vastuvõtukatsed toimuvad Jüri
Gümnaasiumis kolmapäeval, 6. juunil 2012
algusega kell 16.00.
Õppida on võimalik kitarri, löökpille, kannelt, viiulit, plokkflööti, flööti ja klaverit.
Vastuvõtukatsetel hinnatakse:
1. laulmisel intonatsiooni puhtust - laulda 1-2 salmiline laul;
2. rütmitunnet - rütmi koputamine kuuldud näite eeskujul;
3. helide järellaulmist - kuuldud helikõrguste lauldes kordamine;
4. harmoonilist kuulmist - mitut helikõrgust mängiti korraga.

Avaldus täita ja saata elektrooniliselt 1. juuniks
2012 siiri.laid@jyri.edu.ee, blankett asub Rae
Huvialakooli kodulehel.
Info 622 4231
503 4113
http://huvikool.rae.ee/
mai 2012 · Rae Sõnumid
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Erametsaomanikud saavad
taotleda Naturast toetust
›ige aeg on taotleda Natura
2000 toetust. Taotluse saavad esitada metsaomanikud, kelle kinnistule jäävad linnu- ja loodusalad,
mis on kantud Natura 2000 alade
nimistusse. Natura 2000 taotlusi
saab esitada 2. – 21. maini 2012.
Nimetatud toetus on ettenähtud kõigile
erametsa omanikele, kelle kinnistul asub
Natura looduskaitse piirangutega ala. 2011.
aastal esitas toetuse saamiseks taotluse vaid
50% metsaomenikest, kel oleks õigus toetust
saada. Kokku on Eestis ligikaudu 85 000 ha
Natura nimistusse kantud metsamaad, mis
jaguneb umbes 9500 metsaomaniku vahel.
Ligi 30 000 hektari metsamaa eest jäi
toetus möödunud aastal väljavõtmata üksnes sellepärast, et metsaomanikud jätsid
oma teadmatusest või lohakusest taotluse
esitamata. Samas maksavad nad kõik oma
erametsa eest maamaksu.
Toetust makstakse erametsaomanikule üks

Rae Sõnumid · mai 2012

kord aastas. Natura 2000 toetuse saamiseks
tuleb igal aastal uuesti esitada taotlus Erametsakeskusesse. Toetuse andmise eesmärgiks on
aidata kaasa Natura looduskaitsealadel asuvate
erametsade kaitsele. Toetus kompenseerib erametsaomanikule kaitsepiirangute tõttu metsa
majandamisest saamata jäänud tulu.
Natura toetust finantseeritakse Eesti
maaelu arengukava 2007-2013 meetmest
2.7. Seega suur osa toetuse rahastusest saadakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), millele lisandus Eesti
riigi kaasfinantseering.
Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi võtab vastu Erametsakeskus, mis asub
Tallinnas Mustamäe tee 50. Elektrooniliselt
saab toetust taotleda E-Pria portaali kaudu
https://epria.eesti.ee/epria/
Natura 2000 toetuse suurus sõltub metsaalale seatud kaitsepiirangutest. Natura
sihtkaitsevööndis on toetus 109.93 € hektari
kohta ning Natura piiranguvööndis, hoiu- ja
projekteeritaval alal on toetus 60.08 € hektari kohta. Toetuskõlblik metsaala peab olema
vähemalt pindalaga 0,3 ha ja kantud met-

saalana keskkonnaregistrisse. Rohkem infot
Natura 200 toetuse kohta leiab Erametsakeskuse kodulehelt http://www.eramets.ee/
Kui erametsa omanik kahtleb, kas tema
maal on Natura 2000 ala või ei ole ta seni
veel kunagi nimetatud toetust taotlenud, on
mõistlik võtta ühendust riiklikult ametisse
nimetatud metsandusvaldkonna tugiisikuga.
Tugiisikuid on üle Eestis kokku 16. Nende
ülesandeks on erametsanduse edendamine, toetuste taotlemise organiseerimine ja
spetsiifiliste metsanduslike küsimuste korral
juba õige metsakonsulendi juurde suunamine. Tugiisiku konsultatsioon on tasuta.
Tallinna piirkonnas on tugiisikuks Rünno
Viir, tel. 5138384, e-post rynno.viir@erametsaliit.
ee Vastuvõtuajad, millal Tallinna tugiisk aitab
metsaomanike Natura taotlusi täita, leiab internetist http://www.kemo.ee/yritused/159-natura.
Tugiisiku poole võivad pöörduda kõik
erametsaomanikud, kellel on sobilik Tallinna piirkonnas suhelda, kuigi nende metsad
võivad asuvad ükskõik millises Eesti nurgas.
EPP REMMELG
Erametsakeskus

tasub teada

Soovitused korteriühistutele
Korteriühistu revisjoni tõhustamiseks annab MTÜ Revident
esindaja Margus Randma (pildil)
10 soovitust.
Mittetulundusühingute seaduse järgi
võib korteriühistu üldkoosolek määrata
revisjoni või audiitorkontrolli korteriühistu
tegevuse üle järelvalve teostamiseks. Enamus korteriühistuid on selle võimaluse
kirjutanud enda põhikirjas kohustuseks.
Üldjuhul valitakse seda kohustust täitma
revisjon. Kuigi korteriühistu revisjon ei
ole audiitorkontrolliga samaväärne, osutub revisjon üldjuhul piisavaks ühistutes,
mille toimimises ei ole probleeme ning
mille juhatus käitub heas usus ja vastutustundlikult.
Ent on ka olukordi, kus revisjon ei ole
järelvalve teostamiseks piisav. Piisavaks ei
osutu sellistel juhtudel revisjon eelkõige
revisjoni teostamise pinnapealsuse tõttu.
Revisjoni teostamise pinnapealsus tuleneb
pahatihti asjaolust, et korteriühistu revisjon teostatakse vaid seaduse täitmiseks,
mitte sisulise vajaduse pärast. Revisjoni
oodatud tõhusust piirab olulisel määral
ka tõik, et korteriühistu revidendiks või
revisjonikomisjoni liikmeteks on ühistu
enda liikmed, kellel ei ole revisjoni teostamiseks piisavalt kompetentsi. Kirjeldatud
olukorra parandamiseks on järgnevalt
toodud 10 soovitust korteriühistu revisjoni tõhustamiseks.
1.
Algdokumentide kontroll. Korteriühistute revidendid piirduvad sageli
ainult korteriühistu aastaaruande vaatlemisega ja koostavad selle alusel endapoolse
aruande. Kindlasti ei saa seda pidada piisavaks, sest aastaaruande vaatlus võimaldab
anda vaid hinnangu aastaaruande vormistamise kohta. Sisulise hinnangu andmise
üheks nõutavaks eelduseks on (raamatupidamise) aastaaruande ja algdokumentide
võrdlev kontroll!
2.
Kulude jagamise kontroll. Korteriühistu kulude jagamise kord on üldjuhul määratud ühistu põhikirjaga, selleks
koostatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud
kodukorra alusel või üksikute üldkoosoleku
otsustega läbi aastate. Kui mõnes osas pole kulude jagamise alused paika pandud,
siis on juhatusel ise õigus määrata kulude
jagamise alused. Viga kulude jagamises ei
avaldu summa summaarum, vaid ühtede
liikmete „ülekulus“ ja teiste liikmete „alakulus.“ Ühistute revidendid kõnealust kontrolli
sageli ei teosta. Veendumaks ühistu liikmete

võrdses kohtlemises, tuleks kindlasti teostada kulude jagamise kontroll!
3.
Lihtne pangaväljavõte kontroll.
Ühistu revideerimisel ei teostata tihti rahaliste vahendite kui kõige suurema riskiga
varakirje kontrolli ja seda isegi mitte ka
valimi meetodil. Kuna korteriühistu tavapärane majandustegevus on suhteliselt lihtne,
siis just rahaliste vahendite liikumise põhjal
kontrolli teostamine on üks tõhusamaid
kontrolliprotseduure!
4.
Hankijate saldode kontroll. Hankijate aasta viimaste arvete saldod kokku
peavad vastama raamatupidamise aastaaruande bilansikirjega „Võlad hankijatele“.
5.
Laenusaldode kontroll. Paljud
ühistud on võtnud laenukohustusi. Ilma
kontrollimata bilansis kajastatud laenukohustuste vastavust konkreetsetele laenulepingutele ja laenugraafikutele, ei saa revident kinnitada kohustuste kõikehõlmavat
kajastamist!

6.
Liikmete vastu olevate laenunõuete vastavus laenukohustustele. Korteriühistute raamatupidamisarvestuses kajastatakse
laenunõudeid liikmete vastu samas summas
nagu on laenukohustusi panga ees. Ühistute
revideerimisel on tuvastatud olukordi, kus
erinevate vigade „silumiseks“ on näidatud
laenunõudeid suuremana või laenukohustusi tegelikest väiksemana. Kirjeldatud viga
ilmneb mittekontrollimisel alles laenuperioodi lõpus!
7.
Laenunõuete ja laenukohustuste
periodiseerimine lühi- ja pikaajaliseks. Korteriühistud kajastavad nõudeid ja kohustusi
lühi- ja pikaajalisena. Paljudel juhtudel on
raamatupidamise aastaaruannetes küll laenukohustused periodiseeritud, kuid laenunõuded on kajastatud ainult lühiajalisena.
Selline tähelepanematus võib halvimal juhul
mõjuda ühistu likviidsusele!
8.
Korteriühistu kinnisvarainvesteeringu kajastamine. Mõnede korteriühistute
bilansis on varana arvel keldripinnad või
ühistu hallatavas majas olev korter, millelt teenitakse renditulu. Raamatupidamise Toimkonna juhend „Kinnisvarainvesteeringud“ lubab sellisel juhul kajastada
keldripindasid kinnisvarainvesteeringuna.
Kajastamisel kinnisvarainvesteeringuna
peaks konkreetset varaobjekti kajastama kas
õiglases väärtuses (üldiselt ligilähedane nn.
turuhinnale) või analoogiliselt materiaalsele
põhivarale soetusmaksumuses, misjuhul
tuleb kindlasti konkreetset varaobjekti
amortiseerida!
9.
Raamatupidamise sise-eeskirjade
kaasajastamine. Raamatupidamise sise-eeskirjad on olulised konkreetse ühistu raamatupidamisarvestuse korraldusliku poole
mõistmiseks, mistõttu on nende kaasajastamine üpris oluline. Eelkõige on aktuaalseks
tähelepanekuks seoses raamatupidamise
sise-eeskirjadega krooni-vääringu asendamise vajadus euro-vääringuga!
10. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg.
Kuigi ühistu juhatuse liikmete volitused
kehtivad seni kuni pole valitud uut juhatust,
tasub ikka ja alati kontrollida, ega üldkoosoleku poolt määratud juhatuse ametisoleku
periood pole lõppenud!
Täienduseks toodud soovitustele lisame
ka, et kõikide revisjoni kontrolltoimingute
kohta peaksid revidendil olema vormistatud
vastavad töödokumendid, sest kuidas muidu
saab revident enda väiteid tõestada. Eelnevalt toodud soovitused põhinevad enamlevinud vigadel, mida oleme tuvastanud
teostatud revisjonidest.
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Kes jooksid tänavu jüripäeva auks?
Tänavusel jüripäeval, 23. aprillil
spurtis stardirajale üle kolmekümne mudilase. Tublid jooksusõbrad
tegid nii sissejuhatuse Jüripäeva
teatejooksule, kus osales ligi poolsada võistlejat.
4.-6. klasside arvestuses võttis jüripäeva jooksust osa 7 võistkonda. Võitjaks tuli

võistkond nimega Lagedi PK ning nende
aeg 1,3-kilomeetrisel distantsil oli 4.07,06.
7.-9. klasside arvestuses osales ainult üks
võistkond, seegi võistkond Lagedi nimeline,
kes jooksis välja aja 3.58,00.
10.-12. klasside ja täiskasvanute arvestuses osalesid kolm võistkonda ja kohad
jagunesid järgnevalt: I koht võistkond Kõrge

Lend (JG XXX) ajaga 3.22,66, II koht võistkond Vähem Tavalised ajaga 3.34,06 ning
auväärne III koht kuulus võistkonnale Jüri
Taipoks ajaga 3.50,08.
Rae Kultuurikeskus tänab AS Kalevit,
kes jagas maiustusi ning OÜ Kaarlaid, tänu
kellele toodi kohale esinemise platvorm, kus
Jüri kooli bändid Jemmm ja Bob Symphony
jämmida said.

Pildikesed jjüripäeva
p
tähistamisest Jüri Kirikumõisa
rikumõisa pargis.
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Harjumaa külad ahvatlevad elupaigana üha enam
Eesti külaelu on siin väiksel Maarjamaal
sama erinev kui neli aastaaega. Ääremaade
külades valitseb valdavalt sügisilm, aga pealinna lähedal soojendab kevad või kesksuve
päike, sest külad kasvavad ja arenevad.
Kui vaadata Statistikaameti töö tulemust,
siis Harjumaa elanike arv kasvab jõudsalt
ja see kosutab ka külasid. Käesoleva aasta

1. jaanuari seisuga elab Harju maakonnas
152 977 inimest. Rae valda on registreeritud
enam 13 500 elanikku ning nendest ligi
5000 elab külades. Rae vallas on 26 küla ja
5 alevikku.
Kõige rohkem kasvaski möödunud aasta
jooksul Harjumaa omavalitsustest kolme
valla - Rae, Viimsi ja Harku elanike arv.

Rae vallas kasvas elanike arv võrreldes teiste
omavalitsustega selgelt kõige rohkem, aastaga lisandus 708 uut vallakodanikku, millega
valla rahvaarv kasvas 5,6%.
Mainumbris avavad oma uksed vallarahvale Aruvalla, Suursoo, Vaidasoo ja Kautjala-Patika külad ning Lagedi alevik.

Kautjala – Patika külaelu ohustab pendelränne
Patika – Kautjala külade külavanem Margus Vain leiab, et kõige
enam lammutab külaelu pendelränne. Paljud inimesed ei tööta oma
elukohas või selle lähedal, vaid
sõidavad suure osa oma päevast
tööle ja sealt tagasi. Selline olukord lõhub sideme kodukohaga ja
takistab aktiivselt külaellu panustamist. Teiseks ohuks on suutmatus
leida külaelus ühiseid eesmärke ja
püüelda nende suunas.
Kautjala-Patika külaselts alustas oma
ärksat elu 2009. aasta kevadel. Külaseltsi
asutasid 6 kohalikku meest ja naist. Magus Vain meenutab, et peale tema olid veel
asutajateks Jaan Elgula, Igor Kask, Janek
Kunman, Taivo Pahmann ja Triin Sepp.
Milline oli esimene ühisüritus ja kuidas
see tagantjärgi tarkusega analüüsides
õnnestus?
Esimene küla ühine sündmus oli jaanituli
ja seda peeti ikka mitu aastat enne kui jõuti
seltsi asutamiseni. Jaanituled on Patikal alati
rahvarohked, kus osaleb ligi 100 inimest.
Millistest ühisüritustest koosneb teie
küla aastakalender?
Detsembris saadame ära vana-aasta
Patika sillal. Jaanuaris peame kolmekuningapäeva ja taliharjapäeva. Veebruaris
tähistame Vabariigi aastapäeva ja Voose
talispordipäeva. Märtsis tähistame vahest
naistepäeva, aprillis osaleme külarahvaga
erinevatel Jüripäeva sündmustel Jüris ja
Vaidas ning mais viime läbi talgupäeva.
Juunis toimub laste spordipäev ja muidugi jaanipäev. Juulis võtame osa Rae valla
küladepäevast ja tänavu siis veel kindlasti
Voose külas Avatud Külaväravate projektist,
kus aitame ette valmistada Patika-Voose
rattamatka. Augustis toimub külapäev ning

ühine paadimatk, lisaks veel muinastulede
öö, kus me kindlasti osaleme. Septembris
teeme rattamatka ja peale seda peame väikse
pausi. Kuid paus on üürike, sest sügis-talvistel kuudel on vallas mitmeid tähtpäevi,
mida ühiselt tähistada.
Külaelanike regulaarsetele kokkusaamistele annab põhjuse Patika Külakoor, mis
käib koos kord nädalas Vaida Põhikooli
ruumides ja see on hea võimalus lisaks ühisele laulmisele ka külaasju arutada. Lisaks
Külakoorile tegutseb regulaarselt meie külas
ka Saunaklubi Õlle 13, kus samuti on palju
liikmeid Patika küla meeste seast. http://
saunaklubiolle13.blogspot.com/ Ka selles
seltskonnas saab palju küla asju arutatud.
Kui keeruline on ühte üritust organiseerida ja seda teha veel sageli väikese
eelarve juures?
Loomulikult on iga sündmuse korraldamine keeruline, samas tuleb seda tehes arvestada, et endal ja osalistel oleks tore sellest
osa saada. Väikese eelarvega on võimalik ka
teha sündmusi, millest rõõmu tunda. Heade
toetajate üle on alati hea meel ja neid on
meie külas ikka jagunud - nii neid, kes on
korraldamisel aidanud kui ka neid, kes on
tulnud appi auhindade, esinemislava, telkide
või muu abiga. Ka erinevate külavanemate
vahel toimub selles osas hea koostöö.
Mille poolest teie küla inimesed erinevad
ettekujuteldavast keskmisest eestlasest?
Raske öelda, milline on üldse keskmine
eestlane. Kui seda teaks, siis oskaks äkki
ka kuidagi võrrelda. Eks meie külas ole nii
aktiivsemaid kui ka passiivsemaid inimesi.
Sündmuste korraldamisel peab ikka lähtuma
sellest aktiivsemast osast, kelle jaoks sündmustes osalemine on sisemine vajadus. Kui
oma energiaga suudame natukenegi kaasa
tõmmata seda passiivsemat osa, siis oleme
rahul ja õnnelikud.
Millisena näete oma külaelu tulevikku?
Loodan, et tulevikus on külas oluliselt

rohkem töökohti külaelanikele. Külas
elavad aktiivsed ja ühistegevustesse panustavad inimesed. Külakogukond leiab
ülesse küla omapära ja oskab seda kasutada nii isiklikes kui ka külakogukonna
huvides.
Kuidas võiks kõlada teie küla slogan?
Meie 2005. aastal tehtud salatiroheliste
külasärkide seljal on kiri "Vaim olgu värske,
jõud olgu toores, elu olgu roheline" - nimetatud omadussõnad tähistavad kõik mingil
määral rohelist. Sellest tahaks ise oma elus
juhinduda. Samas pole see kindlasti ainuke
slogan, mis meie küla kohta käib. Me mõtleme pidevalt uusi sloganeid välja, mis meie
tegevustega kaasas käivad.
Milline küla Eestis sarnaneb kõige enam
teie külaeluga?
Eestimaal on kokku 4435 küla. Nad on
kindlasti kõik omamoodi. Pole kunagi mõelnud, kelle moodi me oleme või kellega me
sarnaneme. Siin võiks ehk välja tuua kogukonnad, kellega me tahaksime sarnaneda:
Metsanurme Saku vallast, Vanamõisa Saue
vallast, Juminda poolsaare külade kogukonnad Kuusalu vallast - aktiivsed ja oma kodukoha omapära väärtustavad külad, kuhu
on alati hea minna.
Kes on Eesti silmapaistvam persoon
külaelu eestvedajana?
Neid sädeinimesi on ikka väga palju,
keda siin võiks eeskujuks tuua: Harjumaalt:
Anneli Kana ja Peeter Leidma Metsanurmest, Garina Tomingas Arukülast, Olvia
Laur Lehetust, Ardi Mitt Aruvallast, Aldo
Laid Vaskjalast, Tanel Talve Voose külast, Helges Mändmets, Kunnar Vahtras
Kolgakülast, Järvamaalt Õnne Põllumets
Prandist, Jõgevamaalt Pille Tutt, Liia Lust,
Läänemaalt Ene Sarapuu, Nadezda Mandel, Lea Lai, Hiiumaalt Ester Tammis. Neid
on veel palju, palju.
http://www.kautjalapatika.ee
http://patikakyla.blogspot.com/
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Lagedil kogub hoogu kirev seltsielu
Lagedi kodukandiklubi kutsub
kõiki selle aasta jaanipäeval Lagedile, sest avatakse uhiuus lava
ja esietendub näiteringi vabaõhuetendus „Parvepoisid‰. Vabaõhuetenduse lavastab kooli huvijuht
Liisi Vesselov.
Suvel saab toimuma taas ühine jaanipäev
koos naaberküladega, sügisel ratsavõistlus
ja koduste laste jõulupidu. Tänavu Lagedil
siseüritusi korraldada ei saa, sest koolimajas
käib renoveerimine. Pärast seda saab Lagedi
kant omale lasteaia ja spordisaali.
Kõik algas Kangetest Kargajatest
Lagedi ühistegevus sai alguse kodukandiliikumise- ja ratsaspordiklubi „Lagedi Kanged Kargajad“ tegevusest 2002. aastal. Klubi
tegevuse põhieesmärgiks on külaliikumise
igakülgne arendamine, sealhulgas ka ratsaspordi viljelemine. Väliürituste korraldamiseks
pakkus Ain Unt oma maad ja siseüritusi oleme
kokkuleppel Lagedi kooliga korraldanud koolimajas. Klubi käivitades alustasime läbirääkimisi vallaga, 2003. aasta kevadel allkirjastati
valla ja klubi pikaajaline koostööleping.
Esimeseks tõsisemaks ettevõtmiseks oli
külakiige ehitamine Linnu tee ja Kingu tänava nurgal asuvale maa-alale, mille oleme
nimetanud kiige- ja ratsaspordiplatsiks. Arvasime, et meile on jõukohane korraldada
Lagedi rahvale aastas kolm üritust: jaanituli,
ratsavõistlused kiige- ja ratsaspordiplatsil ning puhkeõhtu koolimajas. Esimeseks
avalikuks ürituseks oli Lagedi piirkonna
jaanipäev 2002. aastal, kui avasime ka uue
külakiige. Kooli muusikaõpetaja Kersti Mägiga leppisime toona kokku, et õpilased
esinevad jaaniõhtul väikese kontserdiga.
Jaanilaupäeval sadas vihma nagu oavarrest.
Esimese ühisürituse pärast muretsesid õpilastest esinejad, nende vanemad, õpetajad
ja korraldajad.
2003. aastal lisandusid jaanipäevale naistepäeva puhkeõhtu Lagedi koolimajas ja
sügisel ratsavõistlused kiige- ja ratsaspordiplatsil. 2003. aasta sügisel tegid vallavalitsuse
esindajad meile ettepaneku üle võtta rammumehe võistluste korraldamine. Varasemal
kümnel aastal oli neid võistlusi Siiri ja Aldo
Laidi eestvedamisel peetud Jüris. Põgusa
kaalumise järel võtsime pakkumise vastu.
Üritused nii osalemiseks kui pealtvaatamiseks
Klubi korraldatavad üritused võib jagada
kaheks. Esiteks need, kus rahvas aktiivselt
kaasa lööb, näiteks jaanipäev ja puhkeõhtu.
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Lagedi võistkond oma aleviku eest väljas 2011. aasta Rae valla küladepäeval.
Teiseks on üritused, kus rahval on nautija
roll, näiteks ratsa- ja rammumehe võistlused. Nendel võistlustel on vastakuti oma
ala treenitud võistlejad. Näiteks on rammumehe võistlustel osalenud sellised tuntud
sportlased nagu rahvusvaheliselt hinnatud
Andrus Murumets ja Peeter Aan. Seega on,
mida vaadata. Lisaks eelmainitutele oleme
korraldanud ka isadepäeva puhkeõhtuid
ja koduste laste jõulupidusid. Oleme aidanud ka Rae Tehnika- ja Spordiklubi Lagedi
motokrossi ning endise Kopli külavanema
Sulev Puumeistri eestvedamisel toimunud koertenäituse läbiviimisel. Ka Lagedi
765. ja 770. juubeli üritustesse oleme oma
panuse andnud. Kuna klubi aktiivi liikmed
on enamasti aleviku elanikud, siis oleme
olnud osalised ka Rae valla küladepäeva
meeskonna kokkupanekul. Kahel korral on
meie võistkond tulnud auhinnalisele kohale.
Klubi aktiiviga oleme koostanud Lagedi
aleviku kaks esimest arengukava aastateks
2001–2005 ja 2006–2010. Viimast täiendas
2008. aasta kevadel Kai Lasn OÜ Geomedia
poolt külavanematele korraldatud arengukavade koostamise koolituse lõputöös ja
arengukava kehtib 2012. aasta lõpuni.
Aktiivse ja tulemusliku külaliikumise
edendamise eest pälvis Rein Karm 2006.
aastal Rae Vallavalitsuse tänukirja. Tegelikult
kuulub tänu tehtu eest klubi kogu aktiivile.
Üks mees sellist ühiskondlikku tööd ei jõua
teha. Klubi aktiivi kuuluvad asutajaliikmed
Ain Unt ja Raivo Kruuk, kes ühtlasi on
klubi juhatuse liikmed. Klubi tegevuse algusest on aktiivselt kaasa löönud Aadi Potter,
Enn Kikas, Aleksander Torjus, Rein Karm,
Kuuno Kasak. Hiljem on meiega liitunud
Enno Lindma, Kai Lasn, Ülle Allmäe. Klubi aktiivsest tegevusest on tänaseks tagasi
tõmbunud endised aktivistid Endel Lepik,
Esta Vaker, Jüri Järvik, Ants Lippur. Igal

Ülle Allmäe kirjutab, et Lagedil korraldatakse ka erinevaid töötubasid. Siin
on palju käsitööhuvilisi noori, kellele on
huvi käsitöö vastu juba kooliajast sisse
süstitud. Nii on meil toimunud pärlitest
lumehelveste, mesilasvahast küünalde
tegemise ja karbi meisterdamise töötuba.
Järgmisena on kavas õppida märkmiku köitmist. Töötubade eestvedajaks on
noor hakkaja käsitööhuviline Anneliis
Salumäe. Aasta jooksul tehtud kaunitest töödest korraldatakse jõulude eel
ka käsitöönäitusi, mis toimuvad Lagedi
raamatukogus.
Kõigest Lagedil toimuvast saab huviline ülevaate külastades meie blogi www.
lagedi.wordpress.com.
üritusel, olgu see väike ajalootund, jaanitule
süütamine, kutsutud külalistega suhtlemine
või lihtsalt väike sõnavõtt on alati tegevuses
meie grand old man Sven Sagris, kes nüüd
kahjuks on meie hulgast lahkunud.
Kool on olnud klubile toeks
Klubi aktiivil on tegutsemise algusest
peale hea koostöö olnud Lagedi kooliga.
Lisaks koolile on klubi aktiivil ka tihe koostöö Lagedi aleviku eestseisusega. 2. mail
2006. aastal sai Lagedi alevik alevikuvanema ja valiti ka aleviku eestseisus. Seni oli
klubi aktiiv ka omamoodi kollektiivseks
alevikuvanemaks. Tihe on olnud koostöö
ka aleviku naaberkülade Ülejõe ja Kopli
külavanematega, nii oleme jaanipäeva klubi
tegutsemise algusest peale koos tähistanud.
Kui heal lugejal on ettepanekuid, kuidas
külaelu paremini korraldada, siis alevikuvanem Tea Sõlg paneb need kindlasti kõrva taha.
REIN KARM
Lagedi kodukandiklubi
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Aruvalla külaliikumise käivitasid probleemid
Aruvalla külas on kokku 48 talu
ning 115 elanikku. Üheks peamiseks külakogukonna ühendavaks
jõuks oli 2004. aastal Tallinna Sadama uus raudteeplaneering, mille
trass pidi läbima Aruvalla küla ning
see oli ära märgitud ka juba valla
üldplaneeringus. Lisaks aktiviseerus 2005. aastal harrastuslendurite
huvi rajada Tallinna lähedusse
lennurada ning üheks võimalikuks
kohaks valiti Aruvalla küla.
Vaida Raamatukogus toimus taasiseseisvumise aja esimene küla üldkoosolek.
Õnneks on need planeeringud tänaseks
raugenud, kuid külaliikumine on jäänud
ja areneb kogukonna eesmärkide kaudu.
2009. aastal loodi MTÜ Aruvalla külaselts,
kuhu tänasel päeval kuulub 51 liiget. Peamiseks külaseltsi tuluallikaks on liikmemaksud
ning koos valla poolse toetusega on võimalik
hoida ja arendada külaliikumise traditsioone
ning parandada küla elukeskkonda.
Ühiste jõududega oleme jõudnud palju
Koostasime küla teatmiku külas asuvate talude kohta koos külaelanike kontaktandmetega.
Kaardistasime külaelu mõjutavad tegurid, mille alusel on koostatud kaks küla
arengukava.
Andsime välja 9 küla infolehte, milles 2-3

Ühine jaanituli Aruvalla külas.

korda aastast antakse ülevaade tähtsamatest
külaelu puudutavatest teguritest.
Tegime kodulehe, mis on kättesaadav
aadressil www.aruvalla.eu.
Iga-aasta viime läbi heakorrapäevi küla
välisilme korrastamiseks.
Koostöös valla ja Harjumaa Ühistranspordikeskusega korraldasime peale uue
Vaida-Aruvalla maantelõigu valmimist
bussimarsruutide plaani selliselt, et enamus
Harju maakonna Tartu maantee bussiliine
peatuvad Aruvalla peatuses. Rajasime täiendava bussipeatuse ning bussiootepaviljoni.
Kruusakarjääri rajamise aegu leppisime kaevandajaga kokku kolme külatee uue katte ehitamise. Oleme valla kaasabil parandanud külateid.
Oleme muutnud traditsiooniks Jaanipäeva korraldamise, kus osaleb tavaliselt
150 inimest.
Panime tööle oma külas naabrivalve.

Ees seisab veel rohkelt tööd
Teha oleks veel palju ning seda just suuremate külaelu heaolu mõjutavate projektide
kaudu, kus vaid kogukonna ühistegevusest
ei piisa. Meil on plaanis külaplatsi ehitus, kus
toimuvate ühisürituste kaudu on võimalik
paremini liita küla kogukonda. Parandada
ja uuendada külateid. Tõsta joogivee kättesaadavust ja kvaliteeti ning korraldada paremini talvine teehooldus. Vajalik on talletada
küla ajalugu ning korrastada arheoloogilised
mälestusmärgid.
Need on vaid mõned mõtted, kuidas
saaks külakogukonna elukvaliteeti paremaks
muuta ning senitehtu põhjal on lootus, et
olemasolevad ja ka uued ideed saavad aja
jooksul Aruvalla külas ka teostatud.
ARDI MITT
Aruvalla külavanem

Suursoo küla naised laulavad hommikul kell kuus üksteisele sünnipäevalaulu
Suursoo külas on naistel kombeks käia sünnipäevahommikutel
üksteist õnnitlemas ja tavaks on
saanud ka katsikul käimine.
Laulame sünnipäeva lapse ülesse
Külas elab seltskond naisi, kes käivad
üksteist sünnipäevade hommikul „ülesse
laulmas“. Enam ei saa seda päris nii nimetada, sest selleks ajaks kui naised kohale
jõuavad, on sünnipäevalaps ammu üleval
ning jõudnud juba lauagi katta. Ja külla
minnakse vara! Kui sünnipäev satub argipäevale või laupäevale, siis on külalised kohal hommikul kell 6, et enne tööle minekut
saaks ikka õnne ära soovida ja kõhu headparemat täis süüa. Pühapäevasel päeval
aga on oodata külalisi hommikul kell 9, sest
siis ei pea keegi tööle minema. Ka kingitus

on külalistel alati kaasas, olgu selleks siis
soe pleed, majapidamises vajaminev vidin
või lilleampel. Tavaliselt on hommikuse
koosviibimise pikkuseks kujunenud 1,5- 2,5
tundi, olenevalt naiste päevakavadest. Neid
kokkusaamisi võib pidada ka välk- külakoosolekuteks, sest siis saab ikka päris palju
infot vahetatud ja pärast kõik kodudes edasi
räägitud. Kohe-kohe on algamas meil uus
„sünnipäevahooaeg“, sest huvitaval kombel
on naiste sünnipäevad koondunud kolme
perioodi: 5.-16. mai on neli sünnipäeva, 8.29. oktoober järgmised neli ja 17.jaanuar- 6.
veebruar taas neli sünnipäeva. Koos käib 12
naist ja noorima ning vanima vanusevaheks
on 41 aastat.
Külaelule puhuti elu sisse eelmisel
sajandil
Suursoo külaliikumine sai hoo sisse

1999. aasta kevadel, kui talgute korras
paigaldasime oma küla jaoks tähtsad märgid ja hakkas toimuma suhtlus vallavalitsusega. Ühiste jõudude ja valla abiga sai
ka rajatud külarahva jaoks tähtis tee, mis
ühendab Suursoo küla Vaidaga. Mõned
aastad tagasi sai tee ka peale kõvakatte.
Järgmiste aastate jooksul sai alus pandud paljudele traditsioonidele Suursoo
külas. Igaaastased üritused on kevadine
külakoosolek, jaanipäev, mis kestab kaks
päeva. Pööripäevadel teeme lõket ja uue
aasta puhul korraldame vastuvõtu. Kõik
need üritused toimuvad meie külaplatsil.
Külavanemaks on valitud ühel häälel
Taivo Laherand, kes on vastu pidanud selles
ametis tänaseni.
RIINA LAHERAND
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Vaidasoo küla esindus 2008. aasta
Rae valla külade päeval Peetrikülas.
Nüüd on Peetri küla alveik.

Vaidasoo võitleb tähelepanu eest külakogukondadele
Vaidasoo küla on Rae valla
suurima territooriumiga hajaasustusega kogukond, üks viiest nn
lõunaosariikide külast teiselpool
Vaida asulat. Oleme valinud küla
sloganiks: ıTühi küla ei seisa püsti„. Sest tõsi on, et kui ei ole kogukonda moodustavaid elanikke, ei
ole ka küla.
25. aprillil 2008. aastal asutati Vaidasoo
külaelu aktiviseerimiseks mittetulundusühing Vaida&soo külaselts. Selle tingis vajadus Vaidasoo küla kui suurlinna lähedase
küla tuntuks ja avatuks tegemise soov. Soovisime väärtustada küla ajalugu, loodusobjekte ja elukeskkonda. Üheks eesmärgiks
sai ka tugeva ja üksmeelse külakogukonna
loomine.
Esimene tähelepanu
Harju Elus 16. mail 2008 avaldatud meeleoluka pildiga illustreeritud artiklis saime
ka teistele kogukondadele edastada sõnumi,
et kui kohalikele tutvustatakse mingisuguseid projekte, mis otsekui parandaks oluliselt
nende elukeskkonda, tuleb kindlasti kaasata
kedagi, kes oskab neid projekte lugeda ja
lahti seletada. Üks asi on üldine ilus jutt,
teine asi tegelikkuses väljakukkunud tegu.
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Probleem, millega saime üldsusele endast märku anda, oli tingitud Vaida-Urge
maantee rekonstrueerimise käigus jalakäijate vajaduste mittearvestamine. Saime oma
esimese õppetunni, kui tehti uus sügavate
kraavidega teelõik, kuid jäeti arvestamata
asjaolu, et peale autode liigub sellel teelõigul
nii jalgrattureid kui jalakäijaid.
Antud teelõik on kujunenud Vaida
alevikurahvale eelistatuimaks tervisespordialadega tegelemise paigaks. Siin on iga
päev kepikõndijaid, jalgrattaspordi harrastajaid, rulluisutajaid-suusatajaid. Kuid
see kõik toimub riskiga sattuda konflikti
mööda teed kulgevate autode juhtidega.
Kuigi küla piirides on mitmed kiirust piiravad märgid, tundub et enamus juhte, kes
kasutavad seda teelõiku transiitlõiguna,
kannavad silmaklappe. Tihtipeale tehakse
Ellaku teeristi ja Väljaotsa vahelisel teelõigul
kiiruskatseid, mille mürafoon on sarnane
lendutõusva lennuki häältega. Aga samal
maanteel liiguvad kooliteel lapsed ning ka
mets- ja koduloomad, kelle käitumist ei
ole võimalik ette aimata. Mingil määral on
olnud korralekutsuvat mõju liikluspolitsei
patrulli kõrvalepõigetest suurelt maanteelt
siia kõrvalmaanteele, aga seda kahjuks vaid
selleks korraks.
Võitleme oma elanike eest
Nii on jäänudki meie küla üheks praegu
veel lahendamata valupunktiks kohalikule

teele kergeliiklusosa juurdeehituse teostamine. Püüame oma ettepanekutega valla
arengukavasse ka selle lisamist nõuda. Kuidagi liigselt põhjapoole on kallutatud Rae
valla territooriumil kavandatavad inimeste
heaolule ja elukeskkonna parandamisele
suunatud tegevused.
Selleks aga, et ka väiksema asustusega
hajakülade elanike ettepanekud ja tegemised
saaksid suuremat kõlapinda, tuleb meil endid pidevalt nähtavana hoida. Üle 770 aasta
asustuskohana märgitud, kuid praeguse külanimetusega 36. tegevusaastat tähistatava
külana oleme oma piirkonnas loonud tugeva
ja üksmeelse külakogukonna tuumiku, kelle
eestvedamisel toimub nüüd juba traditsiooniliseks saanud viie küla ühisettevõtmisena
nn „lõunaosariikide vastlatrall“. Jaanipäeva
tähistamiseks süüdatakse renditud külaplatsil igal aastal jaanituli, mille ümber külarahvas lustib. Rae valla küladepäeval on
meie eredavärvilised särgid ikka märgatavad
olnud. Oleme arvamusel, et ega iga kord ei
ole mõistlik väikeste jõududega ise midagi
suurt ette võtta, vaid tähtis on ka teisi toetada ja kaasata. Nagu ikka, ei ole kõik küla
liikmed ühisettevõtmistes aktiivsed, kuid
osalejaid on alati ettevõtmistes, mille tulem
on suunatud nii põhielanikkonnale kui külakogukonda juurdetulevatele inimestele.
KAIA PILVIK
Vaidasoo küla külavanem

hariduselu

Esmaabi õpilaselt õpilasele
Koostöös kooliõe Anni Sarvega on Jüri
Gümnaasiumis terviseõpetuse tundides tegeletud esmaabi õpetamisega juba 5 aastat. Sellest
arenes välja esmaabiring, milles osalenud õpilastest kasvasid välja õpetajad teistele õpilastele.
Saanud vastava 16-tunnise koolituse, hakkasid
noored ise 1.-4. klasside klassijuhatajatundides
edastama esmaabi põhitõdesid läbi praktiliste
tegevuste. Lisaks oma koolis õpetamisele on
jõutud mängulise õpetamisega ka lasteaedadesse (Tõruke, Taaramäe, Õie) ja hinnang sellele
on olnud väga positiivne.
Esmaabi raames on Jüri Gümnaasium
ka korduvalt osalenud projektis „KEAT“
(Kaitse end ja aita teist). Õppeaasta jooksul annavad erinevate valdkondade spetsialistid noortele eluks vajalikke teadmisi
liiklus-, vee- ja tuleohutusest ning esmaabi
andmisest. Õpitud oskusi saavad õpilased
käesoleval aastal proovile panna 30. mail
toimuval õppepäeval. Kui algaastatel oli
raskem õpilasi võistlema saada, siis nüüd ei
pääsegi paraku kõik soovijad võistlema - see
valdkond üha enam populaarsust kogunud.
Õpilastelt on tagasiside olnud järgmine:
teadmised vajalikud; õpetlik; huvitav video;

Esmaabi tund Jüri Gümnaasiumis.
meenus jälle, et bussi tagant ei tohi üle tee
minna ja alla 16-aastased peavad kiivrit
kandma. Oli ka teistsuguseid arvamusi: ei
saanud uut infot; igav; ei lähe elus vaja. Me
väga soovime, et see nii oleks, aga sellele vaatamata usume, et eelpool nimetatud
teadmised on eluks kindlasti vajalikud, need
annavad noortele oskuse aidata abivajajat,
ennetada õnnetusi ning olla abistajatena
enda otsustes kindlad.
KÜLLI LIIV JA LAURA KÄRSON
Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu
liikmed

Katre Sapp ja Eva Viidemann
Jüri Gümnaasiumi 12.r klassi
õpilased esmaabi andmisest
Teades, et selle valdkonna tundmine
tuleb meile tulevikus kasuks, alustasime 8. klassis Anni eestvedamisel üsna
suure rühmaga, kuid ajapikku jäi huvi
väiksemaks. Tänaseni tegutsevad aktiivsemalt lisaks meile veel Allan Suimets
ja Merilin Liutkevicius. Käisime võistlustel, kus saavutasime silmapaistvaid
tulemusi. Anni ettepanekul hakkasime
10. klassis andma esmaabitunde ka noorematele, mis andis võimaluse panna
end proovile teadmiste edastamises ning
saime esineda väga tundliku ja nõudliku
publiku ees. Tänu sellele kinnistusid
meie teadmised ning väikesed õpetasid
ka meile üht-teist. Nüüdseks on sellest
välja kasvanud ka kolmas aste: oleme
mentorid neile, kes hakkavad omakorda
tulevikus õpetama. Loodame, et meie
suurest tööst on kasu ning ükski meie
õpilane ei jää kunagi hätta. Oleksime
rõõmsad, kui see traditsioon jätkuks
järgnevatel aastatel!

Assaku lasteaia elu läbi õpetajate silmade
Möödunud suvel sai väikesest
Assaku majast 7-rühmaline lasteaed - sügisel alustas lausa neli uut
rühmatäit mudilasi, kes polnud
enne lasteaias käinud.
Lasteaiaõpetaja Külliki Vilba sõnul tekitas uus olukord ebakindlust nii lastes kui
ka vanemates, viimastes võib-olla rohkemgi.
Mida ootavad emad-isad, usaldades oma
silmatera täiesti võõraste inimeste hoole
alla? Turvalist keskkonda, kuhu laps rahuliku südamega saata. Loomulikult seda, et
laps kohaneks kergelt ja leiaks endale sõpru.
Lapsel peab lasteaias olema huvitav ning ta
peab saama uusi kogemusi.
Õpetaja Külliki väitel harjusid uued pisipõnnid imeruttu osalise lasteaiapäevaga harjutades. Lapse kohanemisel peab õpetaja Külliki
oluliseks aktiivset suhtlemist lapsevanemaga.
Tuleb võtta aega ning igast oma murest, kahtlusest ja probleemist õpetajaga rääkida.
Mis on koostöö aluseks? Ikka vastastikune austus ja usaldus. Tahame näha aktiivset,
avatud lapsevanemat. Tore on see, et ema-isa
tunnevad huvi mitte ainult söömise ja õueskäimise vastu, vaid ka selle vastu, kellega
laps mängis, mida päeva jooksul uut õppis.
Tänaseid uusi vanemaid ootame sel kevadel
esimest korda perevestlustele, tore kui tulla
saaksid mõlemad vanemad.

„Mänguoskus on kõigi teadmiste arengu alus,“ ütleb õpetaja Marju Kruusman.
Mäng on lapse õppimisviis, uued elamused
toetavad fantaasia ja loovuse arengut. Lastevahelised suhted, roll rühmas, suhtumine
täiskasvanutesse ja kindlasti lapse omaalgatuse ergutamine. Ka siin peab lasteaed
toetama kodu ja vastupidi.
Avatud suhted peres panevad aluse usaldusele. Avatud suhete aluseks on huvi lapse
tegevuste ja vajaduste vastu. Huvitatus ei
tähenda lapsele lakkamatute küsimuste esitamist, vaid võimalust rääkida oma mõtetest
ja muljetest. Lapski peaks saama osa vanemate päevaprobleemidest, mõttemaailmast.
Üksteisega rääkimine õpetab lapsi oma
mõtteid ja tundeid sõnades väljendama ja
probleeme analüüsima ja teisi kuulama.
Viis, kuidas päeva alustatakse, kuidas üksteisest lahkutakse ja õhtul kokku saadakse,
aitab kaasa päeva meeldivale häälestamisele ja sellest kujundab iga pere oma näo.
Õppides arvestama peresiseseid suhteid
ja pereliikmete vajadusi, on lapsel kergem
mõista reegleid ka väljaspool kodu, ta oskab
suhelda täiskasvanuga ja teiste lastega, mõistab paremini ennast ja oskab hakkama saada
uutes olukordades. Õpetaja Marju toob välja
väärtusena just koosveedetud aja – just sel
ajal õpivad lapsed oma vanematelt hoiakuid,
kombeid, inimestega suhtlemist. Just kodust
saab alguse väärtuskasvatus. Lapse kõige

õigem kasvamise koht on kodu. Kasvamise
toetajaks on lasteaed.
Iga õpetaja on leidmas endale sobivat
tööstiili lähtuvalt oma isikupärast ja huvidest.
Tuleviku Assaku lasteaed tahab olla nagu
tema õpetajadki omanäolised. Järk-järgult
süvendame koostööd lastevanematega ning
tahame tuua pered lasteaiaelule lähemale.
Peame tähtsaks õues veedetud aega ja õues
õppimist. Sealt tulevad teadmised ning austus looduse vastu. Ka oskust õues mängida
peab lastele õpetama. Et näha oma turvalisest
lasteaiaõuest natuke kaugemale, on õpetajad
Marju Kruusman ja Anne Rentel alustanud
kodukandi uurimist, et koos lastega õppida
tundma oma kodukohta, saada teada oma
valla paiku, tutvuda oluliste inimestega.
Assaku lasteaia ilus ja mitmekesine õueala
võimaldab keskenduda õuesõppele. Tahame
just selle valdkonnaga süvitsi tegeleda (õuesõppeklassi muretsemine, õppeaiandus). Et
seda põnevamalt ja tõhusamalt teha, oleme
eesmärgiks seadnud alustada süvendatult
õpetajate koolitamist ja tahame kaasata õuesõppesse ka lastevanemaid.
Meie õppeaasta suursündmus on kevadel - saadame kooliteele esimene lennu
Assaku maja lapsi! Edu neile!
PILLE PUNA
Peetri Lasteaed-Põhikooli Assaku maja
õppejuht
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Riste Kaaret flöödil

Siiri Laid intervjueeris Rae
huvialakooli õpilast Riste Kaaretit, kes saavutas Loode-Eesti
piirkondlikul flöödikonkursil
enda vanuseastmes I koha.
Riste Kaaret on flöödi VII klassi
õpilane.
Kui vana oled ja kui kaua oled pillimängu õppinud?
Olen praegu 15-aastane. Flööti õpin
seitsmendat aastat, muusikakoolis olen
kaheksandat, sest esimesel aastal õppisin
plokkflööti ja teisel õppeaastal alustasin
flöödiga taas esimesest klassist.
Mille põhjal tegid valiku selle pilli kasuks? Millal?
Isa tõi mulle Norrast plokkflöödi. Hakkasime vanematega uurima, kas keegi oskaks
seda õpetada ja siis selgus, et Lagedi kooli
tolleaegne muusikaõpetaja oli plokkflööti
ja flööti õppinud. Kuna ma tahtsin tegelikult flööti õppida, vahetasime pärast aastast
plokkflöödi mängimist pilli. Flöödi valisin
vist selle järgi, et nähtud piltidel mängisid
seda pilli heledate lokkis juustega inglid.

Olin siis seitsmeaastane.

seda teevad nii õpetaja kui pere. Mul on
mõlemaga väga vedanud!

Kas osaled ka mõne kollektiivi tegevuses? Mida oled sellega võitnud, mida
kaotanud?
Mängin kolmandat aastat Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkestris (HNPO) ja esimest aastat Harjumaa Noorte Sümfooniaorkestris (HNSO). Olen orkestriga mänginud
laulupidudel ja paljudel erinevatel kontsertidel, esinenud Harjumaa ballil ja käinud
Prahas puhkpilliorkestrite konkursil. Prahas
saime kulddiplomi ja II koha, meie dirigent
Harry Illak valiti seal parimaks dirigendiks.
Orkestrilaagrid on koolivaheaegadel ja kuna
nendes orkestrites on palju samu puhkpillimängijaid, siis toimuvad need laagrid tihti
koos. Orkestris on huvitav, kaotanud ei ole
küll midagi.
Kui suur on õpetaja osatähtsus, kui
suur pere toetus?
Õpetaja osatähtsus on väga suur, nagu
ka pere oma. Kui poleks õpetajat, kes mind
julgustab ja suunab, ei oleks ma oma tagasihoidliku loomuga küll kusagil esineda
julgenud. Ta on väga nõudlik, aga ka väga
tore. Vanemad käivad alati kui võimalik
kontsertidel ja toetavad mind väga. Esinemistega seoses on vaja mind tihti sõidutada,

Mida tähendab sulle pillimänguoskus?
Kui ma mängin pilli, siis olen ma muusika sees ja unustan mured ära - see on
kõige tähtsam.
Kuidas hindad enda harjutamistahet?
3+ :). Tegelikult on tahe tugevam, aga
alati ei jätku ööpäevas tunde.
Mida soovitad nendele lastele, kes
tahavad pillimängu õppida, kuid ei oska
instrumenti valida?
Ma arvan, et kui laps tahab pilli õppida,
siis võiks temaga minna kontserdile ja näidata, milliseid pille on olemas, et ta saaks
vaadata, milline talle võiks meeldida. Palju
loeb ka see, millise pilli õpetaja on muusikakoolis olemas. Tegelikult hakkab pill
meeldima alles õppimise käigus.
Kas plaanid muusikat minna ka edasi
õppima? Miks?
Oh, ärge küsige! Mulle meeldivad ka
loodusteadused. Tahan siiski muusikaga
jõudumööda tegeleda ka keskkooli kõrvalt
ja mängida edasi orkestris. Kunagi ei või
teada...

Ma olen kurt, saame sõpradeks
Tiiu Võsu meenutab soojalt
järjekordset memme-taadi klubi
üritust aprilli esimesel päeval,
kus külaliseks oli Pärnu Kurtide
Ühingu kuueliikmeline pantomiimirühm koos oma tõlgiga.
Peale kahe sketši esitamist tutvustasid
kõik rühma liikmed meid oma elu ja tegemistega. Ilmselt oli paljudele mittekuuljatega suhtlemine esmakordne kogemus.
Ürituse lõpul jagati kohaletulnud klubi
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liikmetele sõrmedega tähtede moodustamise pilt-õpetust, mille abil võis siis
ise oma värskelt õpitud oskusi proovida.
Uus oli seegi, et kurtidest esinejatele ei
plaksutata, vaid tõstetakse käed ja liigutatakse sõrmi.
Tavapäraselt õnnitleti klubiüritusel neid
liikmeid, kelle sünnipäev langes jäärä tähtkujusse. Kohvilaudades meenutati eelmisel
päeval olnud üritust, kus Jüri klubi käis
reisifirma Comtour abil vaatamas Rakvere
teatri Väikese maja etendust „Isade maa”.
TIIU VÕSU

Teater on kaduv kunst - siit ka
Pärnu Kurtide teatri tunnuslause
“Kaduviku nimel”.

mitmesugust
Kooliteater Vaba
Valik jõudis vabariigi
viie parima trupi sekka

Rae valla laste ja noorte lauluvõistluse žüriiliige Toomas Voll tunnustab
kallistusega Rae kultuurikeskuse juhatajat Kaja Kalmerit. Kallistust vaatavad
pealt žüriiliige Pirjo Levandi ja kultuurikeskuse projektijuht Doris Jürgens.
RAE VALLA LASTE- JA NOORTE LAULUVÕISTLUSE 2012 VÕITJAD
Koht Nimi
Kool/ lasteaed
3- 4aastased tüdrukud
*1
Anna- Kristina Külaviir
Peetri Lasteaed
2-3
Desiree Marie Lehes
Peetri Lasteaed
2-3
Mia Rebeka Toime
Lasteaed Tõruke
5- 7aastased tüdrukud
*1
Elenora Hiiemäe
Peetri Lasteaed
*2
Emma Juhanson
Peetri Lasteaed
3
Loretta Parker
Peetri Lasteaed
5- 7aastased poisid
1
Märtin Asi
Lasteaed Tõruke
2
Ekke-Emil Kangur
Peetri Lasteaed
3
Hugo Ojamets
Peetri Lasteaed
8- 10aastased tüdrukud
*1
Brigitta Pallum
Rae Huvialakool
2
Berit Hallik
Rae Huvialakool
3
Mariann Kalinina
Jüri Gümnaasium
8- 10aastased poisid
*1
Janno Hargisk
Rae Huvialakool
2
Mikk Lainevool
Rae Huvialakool
3
Tristan Pugi
Jüri Gümnaasium
11-13aastased tüdrukud
*1
Hanna Puusta
Rae Huvialakool
2
Kristi Kajasalu
Rae Huvialakool
3
Andra-Riin Abel
Jüri Gümnaasium
11-13aastased poisid
*1
Markus Mõttus
Jüri Gümnaasium
2-3
Rene Kaljuvee
Jüri Gümnaasium
2-3
Gert Oolmann
Lagedi Põhikool
14-15aastased tüdrukud
1
Merilin Lehtla
Vaida Põhikool
16-18aastased tüdrukud
*1
Catriona Taruste
Jüri Gümnaasium
2
Martha Rattus
Rae Huvialakool
Liivalaia Gümnaasium
3
Marleen Otsus
16-18aastased poisid
*1
Brey Velberk
Jüri Gümnaasium
* Võistlevad “Harjumaa Laululaps 2012” konkursil
Rae valla laste- ja noorte lauluvõistlust toetas Kalev AS

Lauluõpetaja
Kadri Selke
Kadri Selke
Taimi Soomaa
Kadri Selke
Kadri Selke
Kadri Selke
Taimi Soomaa
Kadri Selke
Kadri Selke
Külli Ovir
Külli Ovir
Rutt Ridbeck
Külli Ovir
Külli Ovir
Tiina Malkov
Külli Ovir
Külli Ovir
Hairi Laurand
Rutt Ridbeck
Rutt Ridbeck
Silja Tammeleht
Argo Niinemets
Hairi Laurand
Külli Ovir
Marika Uus
Rutt Ridbeck

15. aprillil esines Jüri Gümnaasiumi
kooliteater Vaba Valik vabariiklikul kooliteatrite festivalil Kooliteater 2012 Teater
NO99 laval ja seda väga edukalt. Neljaliikmeline žürii koosseisus Toomas Lõhmuste,
Andrus Vaarik, Katariina Unt ja Nero Urke otsustas välja kuulutada 5 vabariigi parimat ja... üllatus-üllatus!!! – üheks nendest
osutus ka meie selleaastane lavastus. Žürii
andis Ingrid Pukkile lavastaja auhinna.
Gümnaasiumi arvestuses osales Jüri
Gümnaasiumi kooliteater Vaba Valik omaloomingulise etendusega „Terve maailm on
minu õnne täis“ (lavastajad Ingrid Pukk
ja Katri Pekri), sellega võideti Grand Prix
ja võimalus minna Harjumaad esindama
vabariiklikule festivalile.
Sel aastal esineme maikuus ka koolilaval
lastevanematele ja külarahvale – täpsem
info tuleb Jüri Gümnaasiumi kodulehele.
INGRID PUKK

Meenutus kooliteatri
festivalist Jüris
30.-31. märtsini toimus Jüri Gümnaasiumis Harjumaa Kooliteatrite Festival. Kooliteatrite Festival on rändfestival, seega saavad pea kõik osalejad
kunagi ka korraldajatena end proovile
panna. Jüri Gümnaasiumisse mahtus
kahel päeval 440 näitlejat üle terve Harjumaa.
Rae valla kooliteatritest osalesid algklasside arvestuses Vaida Põhikooli algklasside näitering etendusega „Kuidas
peab hüüdma?" (Eno Raud) ja põhikooli arvestuses Vaida Põhikooli näitering
etendusega „Saunaskäijad“ (M. J. Eisen),
mõlema etenduse lavastajaks on Kristiina Suvi. Vaida põhikooli trupist sai
silmapaistva lavatöö eest näitlejapreemia
Marilin Otsus.
Harjumaa Kooliteatrite Festivali toetasid väga originaalsete auhindadega
Rae valla firmad AS Kalev, AS Veski
Mati, Jaave Kohvik, Vunder, loomulikult
Rae vald ja Jüri Gümnaasium, aga ka
valla kodanikud ehk Marie isa, Tõnise
isa ning Heleni ema. Lisaks toetasid
meid teatrid ja kirjastused Tallinnast:
Nukuteater, Rahvusooper Estonia, Vene
Teater, Von Krahli Teater, VAT Teater,
Draamateater, Linnateater, Avita ja Koolibri kirjastused.
INGRID PUKK
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Suvelaagri valik eeldab taustauuringut
Artikkel Postimehest

Eesti Noorsootöö Keskuse
peaekspert Jaanika Palm annab nõu,
kuidas lapsele turvalist ja põneva
tegevuskavaga suvelaagrit leida.
Millest peaks lapsevanem suvelaagri
valimisel lähtuma?
Lapsevanem peaks eelkõige lähtuma lapse
soovist laagrisse minekul. Kui laps läheb esimest korda laagrisse, siis tasub valida väiksem
laager ning oleks hea minna koos sõbraga.
Tegevus laagris peab lapsele meeldima. Alati
tasub uurida laagri tausta, olmetingimusi ja
kindlasti laagriprogrammi, sest tihtipeale valitakse laagrit hinnaklassi järgi. Programmi
sisust oleneb muidugi hind. Kõigil laagrites
töötavatel juhatajatel ja kasvatajatel peab olema
vastav tunnistus, mille väljastab Eesti Noorsootöö Keskus, kes koordineerib ka laagrikasvatajate ja juhatajate koolitusi ning eksameid.
Kuidas leiab lapsevanem turvalise suvelaagri kohta infot?
Noortelaagrite kodulehel www.entk.ee/
laagrid saab alates märtsi keskpaigast teada,
millised laagrid on tegevusloa saanud ning
missuguseid projektlaagreid riik toetab. Eelkõige peab arvestama, et iga ettevõtmine,
mida tavakõnepruugis laagriks nimetatakse,
veel tegelikult laager ei ole. Laagri mõiste ja
kohustused nii korraldusele kui personalile
on sätestatud noorsootöö seaduses.
Milline vahe on püsilaagril ja projektlaagril?
Meil on kahte tüüpi noortelaagreid. Püsilaagriteks loetakse neid, mida peetakse
noortelaagri põhimääruse ning haridus- ja
teadusministri antud noortelaagri tegevusloa alusel. Nende ühe vahetuse pikkus on
vähemalt kuus ööpäeva ning need laagrid
tegutsevad aastas üle 60 päeva. Püsilaagreid
on Eestis 26. Projektlaagreid peetakse vallavõi linnavalitsuse loal ning ühe vahetuse
pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ning need
tegutsevad aastas kuni 60 päeva.
Projektlaagrite korraldajateks on tavaliselt huvikoolid, noortekeskused ja noorteühingud. Eelnimetatud laagrite kvaliteedi
ja turvalisuse tagamiseks teevad riik, omavalitsused ja laagrikorraldajad palju tööd.
Teiste ettevõtmiste eest, mis laagrinimetust
kasutavad, kuid seadusele ei vasta, paraku
me vastutada ei saa.
Tooge mõningaid näiteid populaarsetest
lastelaagritest.
Laagrites on erinevad programmid, näi-
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Rae valla töömalevlased eelmise aasta suvel. Käesoleval aastal toimuvad taas töömalevad. Lisainfo meiliaadressil anne-ly.suvi@rae.ee või
telefonil 6056764.
teks ujumisõpetus Kloogaranna noortelaagris, lisaks kunsti-, keeleõppe-, teadus-,
korvpalli-, laulu-, tantsulaagrid, rahvusvahelised laagrid jne. Laagrite programmist ja
tegevusest saab üldjuhul infot laagri leheküljelt või laagrikorraldajalt. Laagrikorraldajate
kontaktid on avaldatud entk.ee/laagrid lehel.
Samal lehel eelnevate aastate aruannete all saab tutvuda ka mõningate laagrite
põhjalikuma tutvustuse ja piltidega. Tervist turgutavaid laagreid korraldavad liidud - näiteks Eesti Reumaliit, Psoriaasi Liit
on oma lastelaagreid teinud Kloogaranna
noortelaagris.
Oma olemuselt on tegelikult kõik noortelaagrid tervist turgutavad, aga mõned
sportlikuma suunitlusega laagrid toimuvad
näiteks Pariisi lastelaagris ning Kuti-Muti noortelaagris tehakse seikluskasvatuse,
matka- ja ujumisõpetuse laagreid
Millises vanuses lastele laagrid on
mõeldud?
Laagrid on peamiselt lastele vanuses 7-18
aastat. Eesti Noorsootöö Keskuse lehel on
toodud välja ka riigilt toetust saavate püsilaagrite vahetuste kirjeldused ning hinnad,
sh vanuseline eelistus. Hinnad juba arvestavad riikliku toetusega ning on kasutajale

odavamad. Avaldatust kallimat hinda märgitud vahetuses ei tohi laagrikorraldaja küsida.
Sellistest rikkumistest peaks kindlasti Eesti
Noorsootöö Keskust teavitama.
Millal minna linnalaagrisse ja millal ööbimisega laagrisse?
See sõltub eelkõige vanemate võimalustest ning laste ja noorte soovist, aga ka laagri
hinnast, transpordivõimalustest jne. Ööbimisega laagrid on erilisemad, kuna asuvad
üldjuhul ilusas looduskeskkonnas, nendes
osaleb lapsi ja noori erinevatest Eestimaa
paikadest - saab uusi ja põnevaid sõpru oma
kodukohast kaugemalt.
Kindlasti tasub uurida oma kohaliku
omavalitsuse võimalusi laste ja noorte laagris osalemise toetamise osas. Lisaks riigi
toetusele, mida eraldab Eesti Noorsootöö
Keskus haridus- ja teadusministeeriumi
toetusel, on mitmed omavalitsused loonud
ka täiendavad toetusmehhanismid, mis
võimaldavad kas mõnel juhul tasuta või
odavama tasu eest laagrist osa võtta. Tähtis
on seegi, et lapsevanem informeeriks laagri
juhatajat alati, kui lapsel on tervisemured
(nt rohu võtmise vajadus). Siis on kindel,
et seda jälgitakse lapsele võimalikult mugaval viisil.

spordielu

Mais toimub taas kevadine triatlonivõistlus
Kõigil spordisõpradel on peagi võimalik Jüris enda kevadine
vorm proovile panna. 20. mail
toimub juba kolmandat korda Jüri
basseinitriatlon. Tänavune võistlus tõotab kujuneda varasemast
konkurentsitihedamaks ja meelitab kohale ka harrastajaid.
Triatlon on tegelikult kõigile jõukohane
ja koosneb kolmest alast: ujumisest, rattasõidust ja jooksmisest. Kevadisi tingimusi
arvestades on igati sobiv, et Jüris toimub
ujumisetapp spordihoone ujulas.
“Jüri triatlonivõistlus on ideaalne variant
triatloniga esimest korda tutvust teha, sest
ujutakse basseinis, mitte avaveekogus. Vesi
on soe, põhi paistab ja igal võistlejal on ujumiseks oma rada, nii et ka iga esmaosaleja
võib ennast ujudes kindlalt tunda,” kiitis
Jüri basseinitriatloni peakorraldaja Siim
Vollmer 21CC Triatloniklubist.
Siinse võistluse teeb mõnusaks asjaolu,
et osaleda saab ka võistkonniti. “Võimalus
osaleda koos sõprade, töökaaslaste või perekonnaga tähendab, et iga võistleja saab
valida, milline ala talle kõige rohkem meeldib. Iga osa-ala teeb erinev võistleja,” selgitas
peakorraldaja.
Olulised tasakaalustatus ja järjekindlus
Triatlonis ei garanteeri tugevus mõnel
üksikalal sugugi head tulemust lõpp-protokollis. Siim Vollmeri sõnul on edukas see
triatleet, kes suudab läbida kõik kolm ala
konkurentidest kiiremini, kuid on oskuslik ka ühelt alalt teisele üleminekul, jagab
õigesti oma energiavarusid ja paneb rõhku
vaimsele ettevalmistusele.
Kogu maailmas kogub see arenev vastupidavusala kiiresti populaarsust. Ja tänaseks
on triatlonist kujunenud edukate ja järjekindlate inimeste sport. “Ala edu taga peitub
ühest küljest inimeste enda proovilepaneku
soov, teisalt pakuvad kolm liikumisviisi vaheldust,” rääkis Vollmer.
Samuti võib iga treening ja võistlus olla erakordne, sest võisteldakse erinevatel
distantsidel, alati omamoodi radadel ja vahelduvates ilmastikutingimustes. Omajagu
põnevust lisab tihti piiramatu hulk võistlejaid, mis teeb iga võistluse omapäraseks
kogemuseks.
Seekord loodetakse näha rohkem osalejaid
Tänavuse Jüri basseinitriatloni põhidistantsi esimene ala, 300 meetri ujumine,
viiakse läbi Rae spordihoones. Pärast seda

järjestatakse võistlejad Gunderseni meetodil
ja ujumise võitja stardib järgmisele alale
esimesena.
Järgneb 15-kilomeetrine rattaetapp
Aruküla teel ja 3-kilomeetrine jooks ümber Lehmja tammiku. Vahetusala asub
Jüri Gümnaasiumi ees ning seal on ka
pealtvaatajatel parim võimalus võistluse
jälgimiseks.
Triatlon on atraktiivne ka pealtvaatajaile - kõik on kutsutud toimuvast osa saama.
Näiteks mullu selgusid Jüri tšempionid alles
viimasel jooksuetapil. Siis startis põhidistantisel pea 100 võistlejat. Võitjaks tõusis
Karl-Rauno Miljand ja naiste arvestuses oli
esimene Alma Sarapuu. Tänavu oodatakse
osalejate arvu kasvu ja seega ka konkurentsitihedamat võistlust.
„Sportlastele on Jüri võistlus hea võimalus pärast pikka treeningtalve oma
vormi testida,“ rääkis Vollmer. „Võistlusega tahame pöörata tähelepanu tervislikele eluviisidele ja tutvustada Rae valla
sportimisvõimalusi. Loodetavasti leiavad
mitmedki huvilised enda jaoks just sellelt
ürituselt uue väljakutse ja ala, millega
tegeleda,“ tutvustas Vollmer.
Sel aastal on kavas ka lühem eraldi lastele
mõeldud distants. Ka võistluskeskusesse
rajatakse lasteala, mis tähendab, et üritusest võib osa võtta kogu perega. Kohapeal
pakutakse toitlustust ning nendele, kel oma
kaherattaline puudu, pakub City Bike rattarent laenutusvõimalust.

Basseinitriatlon toimub 20. mail
programmi algusega kell 10.00
Rae valla spordikeskuses.
Lisainfo ja registreerimisvõimalused leiab kodulehelt
www.21cc.ee/juri. Rae valla elanikele kehtib eelregistreerimisel
osavõtutasu soodustus, lastele
on võistlemine tasuta.
mai 2012 · Rae Sõnumid
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Jüripäev pani Jüri
Gümnaasiumi
noored jooksma
Traditsiooniline jüripäeva teatejooksude päev tõi esimeste säravate
kevadilmadega jooksma suure osa kogu
kooliperest. Vanemad jooksid ümber
ajaloolise Lehmja Tammiku ja nooremad ümber kooli staadioni läbides
kokku vastavalt kaks kilomeetrit või
kilomeetri. Igas nooremate võistkonnas
oli 5 poissi ja 5 tüdrukut, vanematel 4
poissi ja 4 tüdrukut.
Päeva alustasid 3.-4. klassid, kusjuures
kolmandate klasside võistlus oligi päeva
põnevaim, kus võitjana väljus 3.d klass
vaid poole sekundilise edumaaga 3.c
klassi ees, kes omakorda oli paar sekundit parem 3.a klassist. Neljandike võistluse võitis 4.a klass 4.c ja 4.b klassi ees.
Järgmistena tulid stardijoonele kõige
väiksemad ehk 1.-2. klasside kiiremad
poisid-tüdrukud. Parimaks klassiks
jooksis 1.c klass 1.d, 1.a ja 1.b kl ees.
Teiste klasside arvestuses käis kõva rebimine c ja b vahel ja võitjana väljus 1.c
klass vaid sekundilise eduga. Kolmas oli
2.a ja neljas 2.d.
5.-6. klasside arvestuses läbis ligi kahekilomeetrise ringi kõige kiiremini 5.e,
teine 5.c ja kolmas 6.b. 7.-9. kl arvestuses oli parim 9.h, 8.r ja 7.r klassi ees.
10.-12. klasside osas oli sel aastal
konkurentsi pakkumas külalisvõistlejad Pae Gümnaasiumist. Koduradadel
saatis edu siiski jürikaid. Eelmise aasta
võitu kordas 12.r klass, teiseks jäi 10.r
klass ja kolmandaks tulid külalised Pae
Gümnaasiumist.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

10.r klassi ankrumees Uku Pärn
lustimas jüripäeva teatejooksul
finišeerides.
Pildi autor Urmas Põldre.
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Jüri Gümnaasiumi abiturient Robert Rivik (pildil keskel) pingutamas
rekordi nimel.
Pildi autor Urmas Põldre

Rae vallas toimus esimene
sisesõudmise õhtumiiting
Aprilli lõpus toimus Rae vallas
esimene õhtumiiting sisesõudmisvõistluses.
Idee uue võistluse korraldamiseks andsid
mitmed tegurid, eriti aga Jüri Gümnaasiumi
uue sõudmistalendi Robert Riviku soov
end taas kord proovile panna koos teiste
Eesti sõudmisharrastajatega ning kindel
soov selle tulemusena püstitada uus kooli
rekord. Kuna aga sõudmises mõõduvõtmise
soovijaid oli teisigi, otsustatigi 26. aprillil
teha esimene sisesõudmise õhtumiiting.
Võistlusprogrammis oli üheksa ala: naised ja noored sõitsid 500 meetrit, mehed aga
1000 meetrit. Üllatuslikult kõige populaarsemaks osutus aga 500 meetrise distantsiga
segapaarissõit, kus osalejad kõikidest eelmistest sõitudest said veel võistluse lõpus
oma võistluse- ja võidunälga kustutada.
Rõõmu tegi see, et Eesti sõudmisharrastajate paremikku kuuluvad Aivar Jürgenson Kalevi Rattakoolist, Aleksei Lipintsov
Sõudespinning.ee-st ja Rivo Pajur Nissan
ProShop Team’ist võtsid innuga võistluskutsest kinni ning tulid Jürisse end proovile
panema. Robertil oli hea võimalus rünnata
kooli ja oma isiklikku rekordit, kuid seekord
jäi mõlemast natuke puudu.
Tihe rebimine toimus ka juhtide sõidus,
kuhu oli alguses plaanitud osalema Rae
valla ja naabervaldade juhid, kuid nad ei

saanud osaleda. Nende asemel võistlesid
omavahel aga hasartselt Rae valla asutuste
juhtivtöötajad-harrastajad, kelle hulgast
võitis Henri Ausma.
Rae valla esimese sisesõudmise õhtumiitingu tulemused: kuni 15-aastaste tüdrukute
seas võitis Kristiina Mägi Jüri Gümnaasiumist ajaga 1.54,2, 16-18-aastaste tüdrukute
seas oli parim Merilin Vihmaru Viimsi
vallast ajaga 1.46,6, naiste arvestuses võitis
Agnes Pajur Harku Sõudespinning ajaga
1.52,2, naiste grupis 40-aastased ja vanemad
võitis Piret Mäesaar Viljandi Sõudeklubist
ajaga 1.55,6, kuni 15-aastaste poiste seas
võitis Mihkel Lindmaa Jüri Gümnaasiumist ajaga 1.35,8, 16-18-aastaste noormeeste
arvestuses oli parim Rain Mürkhain ajaga
1.31,8, meeste rühmas võitis Robert Rivik Jüri Gümnaasiumist ajaga 3.07,3 ning
40-aastaste ja vanemate meeste seas võitis
Aivar Jürgenson Kalevi Rattakoolist ajaga
3.02,9. Paarissõidu võitsid Tõnu Vihmaru
ja Merilin Vihmaru Viimsi vallast ajaga
1.36,0. Parim Rae valla sõudepaar oli Robert
Rivik ja Merilin Liutkevicius Jüri Gümnaasiumist ajaga 1.39,4.
Täname kõiki võistluse korraldajad, osalejaid ja toetajaid, kelleks olid Freesport, Rademar, Linnateater, Schetelig, Go Group, Tamrex
ja Jüri Gümnaasiumi vilistlastekoguga.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
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Töölisteater pani
mälumängu lukku

Noored maletajad
võtsid mõõtu

25. aprillil toimus Rae Kultuurikeskuse
saalis jüripäeva mälumäng. Eelmine jüripäeva mälumäng toimus aastal 2010. Küsimused koostas ja mälumängu viis läbi
Jevgeni Nurmla. Küsimusi oli kokku 30,
küsiti viie kaupa ja iga õige vastus andis
2 punkti.
Seekord osales 7 võistkonda. Võitjaks tuli
võistkond nimega Töölisteater Monier (46
punkti), teine koht võistkond Paatkond (32
punkti) ning kolmas koht võistkond Peetri
selts (30 punkti).

20. aprillil kogunesid vanasse armsasse
Lagedi Põhikooli järjekordselt Rae valla
koolinoored, et paika panna oma oskused
malemängus. Lagedi Põhikooli lahtistest
meistrivõistlustest võttis seekord osa 22
noormängijat Lagedi ,Vaida ja Peetri Põhikoolist ning Suure-Jaani Gümnaasiumist.
Turniir oli huvitav ja tasavägine kuni viimase vooruni välja. Võitjana väljus
seekord Lagedi kooli kasvandik Kristen
Sekk.Teiseks tuli külalismängija SuureJaanist Margus Jaansoo ning kolmandaks
Kariina Grauberg, kes pälvis ka ühtlasi
parima tüdruku tiitli. Noorim mängija oli
Kajar Kenk, kes saavutas ka kuni 8aastaste
hulgas esikoha.
Suured tänud turniiri läbiviimisele
kaasaaitamise eest Lagedi kooliperele ja
samuti Rae Kultuurikeskusele ning Rae
Vallavalitsusele, kelle poolt oli välja pandud
ohtrad auhinnad.
Seniks aga püsivust ja pealehakkamist
male õppimisel, sest just neid iseloomujooni on maletamisel vaja.
AIVO HOMMIK
Maletreener

Jüripäeva mälumängu võiduvõistkond
Töölisteater küsimustele vastamas.

Ujumises selgusid valla parimad
20. aprillil toimusid Jüri Spordihoones
järjekordsed Rae valla lahtised meistrivõistlused ujumises. Võistluste korraldamisele
pani seekord õla alla I. Sei Ujumiskooli
meeskond.
Ujuti vabalt, selili ja rinnuli. Vaba stiili
harrastas 114 noort ja 14 täiskasvanut. Selili
pakkus teineteisele konkurentsi 96 noort ja
7 täiskasvanut ning rinnuli otsustas mõõtu
võtta 7 noort ja 13 täiskasvanut.

Täname kõiki osalejaid, pealtvaatajaid ja
I.Sei Ujumiskooli meeskonda, ilma kelleta
poleks see üritus pooltki nii tore olnud.
Kõik tulemused on üleval Rae valla Spordikeskuse kodulehel www.raespordikeskus.ee
Medalitega läks koju palju ujujad. Mõned võistlejad võtsid kaasa isegi mitu
medalit.
KAIRI KADASTIK

Tublit tööd tegid Mari-Liis Maas, Smaragda Luchia Sarana, Johanna Paenurm, Hanna
Hinsberg, Nora Maria Mandri, Markus Erik Tommula, Lasse Enki Laupmaa, Robert
Lõhmus, Hendrik Vilberg, Reimo Karileri, Anette Kivistu, Anet Angelika Koskel, Gerly
Herodes, Anett Kirt, Georg Kuhi, Robert Erich Einlo, Robin Küttis, Gert Herodes,
Rico-Andreas Tiitso, Simona Saaliste, Eva Lotta Penjam, Grete Eerikson, Kristjan Kond,
Robin Aloe, Morten Karja, Sandra Saaliste, Regina Selart, Angela Lill, Lisett Lutsberg,
Triinu Tann, Cindy Künnapu, Igor Zahhartšuk, Märten Joosep Penjam, Rauno Kosula,
Andres Remmel, Raiko Lepik, Henry-Mario Hallik, Martin Siller, Age Tuisk, Krista
Tõnisson, Andres Olvik, Oleg Solovjov, Raul Sillandi, Indrek Madar, Robert Rivik,
Veiko Parts, Taivo Velling, Rain Vellerind, Mati Laiv, Jaanus Tõnisson, Sulev Marja.

9-10 aastaste esikolmik
I koht Andreas Kenk
II koht Kaur Kaaret
II koht Konstantin Kostin
11-12 aastaste esikolmik
I koht Teele Siim
II koht Harry Lomp
III koht Tarmo Kasak
13-14 aastaste esikolmik
I koht Margus Jaansoo
II koht Kariina Grauberg
III koht Hanno Võsu

Noored maletajad võistlushoos.
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Laste ja noorte
suvelaagrid
Nuhja Tallis!
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.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus tasuta

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 5029295 Enn

GRANIIDIST SILLUTISKIVIDE MÜÜK
TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE PAIGALDUS
TÕSTETÖÖD
VEOTEENUS
LAMMUTUSTÖÖD

Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

!

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

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
Rae Sõnumid · mai 2012
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ILUSALONG MUSKUSLILL
saab 5 aastaseks ! ! !
SÜNNIPÄEVALOOS ! 31 MAI - 02.JUUNI
-10% - 15% -20% -25% -30% -35% -40% -45%

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

mai 2012 · Rae Sõnumid
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Järelmaksu pakub Swedbank Liising AS. Tutvu teenuse tingimustega kaupmehe klienditeenindaja
juures, vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 28,68 % aastas järgmistel
näidistingimustel: järelmaksu summa 500.- €, sissemakse 10 %, tagastamise tähtaeg 2 aastat,
intress 21,9 % aastas, lepingutasu 19.- €. Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress
makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena.
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Koostööpartner:

reklaam
HOLDES FINANTS OÜ

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







Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

TEEDE JA PLATSIDE
EHITUS
• ASFALTEERIMINE
• ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
• HALJASTUSE RAJAMINE
• BOBCATI RENT
• KRUNTIDE NIITMINE JA
TRIMMERDAMINE

TEL: 53990245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

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

26

arva mn
t.

METALLIEKSPORT

Iru korsten

i tee
rbur
Pete

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

Eesti juhtiv veoauto rehvide
taastamis- ja müügiettevõte
AS REHVIMEISTER
võtab tööle uute tehasesse
töölisi.
Pakume: väljaõpe kohapeal,
tööpäev E – R (8.00 – 17.00), palju tööd.
Soovituslik vanus 25 – 45 aastat.

Tel 50 19 195/ 51 60 015; bandag@neti.ee
Rae Sõnumid · mai 2012
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Rae Vallavalitsus
otsib oma meeskonda
AEDNIKKU
Töö kirjeldus
Valla territooriumil haljasalade rajamine ja hooldamine.
Kandidaadilt eeldame:
• otsustus- ja vastutusvõimet;
• täpsust ja kohusetunnet.
Kasuks tuleb:
• aiandus- või haljastusalane kutseharidus;
• B-kategooria juhiluba.
Pakume:
• Mitmekesist tööd arenevas suurvallas;
• Toetavat kollektiivi;
• Hooajalist tööd 4. juunist 26. oktoobrini.
Elulookirjeldus esitada Rae Vallavalitsusele hiljemalt 18. mail
2012 aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald või
e-postile info@rae.ee.
Tööle asumise aeg: 04.06.2012
Töö tüüp: hooajaline töö (04.06. - 26.10.2012)
Kontakttelefon: 5332 8715
Aadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik, Harju maakond
Koduleht: http://www.rae.ee
Faks: 6056 770
Kontakttelefon: 605 6768; 5332 8715
Aadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik, Harju maakond
Koduleht: http://www.rae.ee
Faks: 6056 770

Seoses järjepideva arenguga
ootab,AS Smarten Logistics oma
meeskonna täienduseks tublisid

laotöötajaid-komplekteerijaid, tõstukijuhte, pakendajaid
Meie ladu asub: Assakul, Rae vallas
Kui soovid teha tööd kaasaegses laokompleksis oma kodu lähedal,
võta meiega ühendust. Pakume tööd nii täis- kui osalise tööajaga.
Saada oma elulookirjeldus aadressile info@smarten.ee ja küsi lisa
telefonidel 61 35 800 või 61 35 840.
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reklaam

21. MAIL
AVAME UUE
VÄRVIKAUPLUSE

•
•
•
•

Ehitus- ja remontvärvid
Puidutööstusvärvid
Metallitööstusvärvid
EpoksüüdpõrandakaƩed

Tuleviku tee 10,
Peetri küla, Rae vald
Avatud: E-R 9.00-19.00;
L 10.00-15.00; P suletud
Tel. +372 50 455 42

LASTELAAGRID SUVEL 2012
Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogaranna
Noortelaagris
Toimumisaeg: 16.06.2012 -21.06.2012
Tuusiku hind: 125,- eurot
Puhke,- spordi- ja kergejõusƟku lastelaager
kaunis Luuka Puhkemajas Karksi Nuias
Toimumisaeg: 16.07.2012 - 22.07.2012
Tuusiku hind: 154,- eurot
Seikluslik- ja meelelahutuslik suvine lastelaager mere ääres Kullo puhkebaasis
Karepal.
Toimumisaeg: 01.08.2012 - 07.08.2012
Tuusiku hind: 154,- eurot
Vanus: 7-17 aastased lapsed
Toitlustamine toimub 3 korda
päevas + õhtuoode!
INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee
Tel. 52 04 057 info@taimaut.ee
KontakƟsik: Taigur Tooming

Rae Sõnumid · mai 2012

RAAM
RAAMATUPIDAMISTEENUS
ALATES
64eur KUU!
A
Aastaaruanne alates 99eur.
Küsi pakkumist: 58 026 333
merli@smartbooks.ee

WWW.SMARTBOOKS.EE

Pisi-Peetri Päevahoid
avatud ka suvel!
Alanud on hoiukohtade
broneerimine uueks hooajaks!
Täpsem info +372 50 96 762
E-mail: pisipeetri@gmail.com
www.pisipeetri.eu

Pisipõnnila
Päevahoid
Järvekülas
Ootab registreerima uusi
pisipõnne 2012sügis-2013
kevad aadressil
pisiponnila@gmail.com
www.ponni.eu

reklaam
Müüa miniköögimööbel
Taurus EL 21154.
Hind 800 eurot.
Telefon 56111514
johanna.roosmaa@mail.ee

Müüa kuivatiga
pesumasin ARDO.
Hind 300 eurot.
Telefon 56111514
johanna.roosmaa@mail.ee

KUULUTUSED
OÜ Kinnisvarateenindus otsib Jürisse
kojameest. Huvi korral palume ühendust

võtta telefonil 507 8587.
Tänavakivide paigaldus ja haljastustööd.
Tel. 5829 2266, ehitusmehed24@hot.ee
Rae rabas müüa aiandusturvast. Raba

tee 5, Soodevahe küla, Rae vald.
Kontakt telefonil 5668 1926.
Kojutoomisega kodused maasuitsu
singid, vorstid jne. Saadaval ka värsked

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

Müüa puidu graanulit.
6mm. 16 kg kottides.
Kojuvedu, ka väiksematele
kogustele.
Hind: 160 euri tonn.

Küsi lisa numbril 526 9445
Neeme.

Üürile anda otse
omanikult 3-toaline
keskküttega
päikesepoolne korter
(53,7 m2) Rae vallas
Jüri alevikus.
Tel. 510 0640;
helile100@gmail.com

Ostan Eesti NSV aegseid rinnamärke

(ka Norma märgid), vimpleid, lauamedaleid jms. Eriti pakuvad huvi kolhoosidesovhooside rinnamärgid. Võin kohale
sõita, samas võib kaupa teha ka posti teel.
Tel. 602 0906 või 501 1628, Tim
Pakun massaažiteenust koju või töökohale

tulekuga. Hind: 0,5 h seanss - 13 eurot,
1 h seans – 18 eurot. Tel. 505 6172.
Suurte kogemustega (12 aastat) rõõmus
ja sõbralik lapsehoidja hoiab Teie last.

Tel. 604 8523, 5396 3696.
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teated
KUULUTUSED
Liidame kinnistul asuvad välistorustikud ÜVK-süsteemiga, koostame

ehitusprojekti ja teostame mahamärkeid
ja geodeetilisi mõõtmisi, paigaldame kiviparketti ja teeme san. tehnilisi sisetöid.
Tel. 660 4455, 5850 4300.

h.1,09 €/min, vt. ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee

OÜ, tel. 508 0336; info@energiavaru.ee.
www.energiavaru.ee

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

Müüa küttepuud: kask-40€/rm, lepp-35€/
rm, segapuu-30€/rm. Transport alates
10 ruumist tasuta. Tel. 506 2645.

50cm), koos toomisega. Tel. 501 8594

Raamatupidaja otsib lisatööd. Korraldan

deroobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel. 522 1151. Info www. nagusul.ee

kogu raamatupidamise algdokumendist
aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Konsultatsioon ja esimese kuu töö tasuta!
Tel. 511 9966

Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsu-

Maja projektid, detailplaneeringud, ehi-

bishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurot. Tel. 666 1355.
www.kodukliima.ee

tusluba, kasutusluba, mõõdistamine, maja
paberite korrastamine.
Tel. 522 0023, M. Mikk.

auto, Tel. 5819 0200.

OÜ Fekaal-Trans teostab reovee ja liigvee äravedu Rae vallas. Tellimine info@

KAARDID ENNUSTAVAD Tel 900 1727,

fekaal24.ee või telefonil 506 5406. R
ohkem infot www.fekaal24.ee

Eesti juhtiv veoauto rehvide taastamisja müügiettevõte AS REHVIMEISTER
võtab tööle uude tehasesse töölisi.

Müüa fonoteegikapp, vinüülplaadid,
raamatud, maal, nahast raamatukaaned,
postkaardid, õliradiaator, lauanõud, ajakirjad „Teater. Muusika. Kino“ ja „Noorus“.

Tel. 604 8523; 5396 3696
Ostan vanu nõukogudeaegseid lauanõusid
ja vaase. Samuti ostan Teie seismajäänud

Suhted, töö, raha, õnn ja armastus...
Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja
parimal ennustusliinil 24H.

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või gar-

Ostame üle Eesti virnastatud võsa,
kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru

Pakume: väljaõpe kohapeal, tööpäev E –
R (8.00 – 17.00), palju tööd. Soovituslik
vanus 25 – 45 aastat.
Tel 50 19 195/ 51 60 015; bandag@neti.ee

Päästeteenistuse teated aprillikuus
5. aprillil põles Suursoo külas Soone
talu
8. aprillil kõrvaldati Tallinn-Tartu
mnt. 15ndal kilomeetril teele kukkunud takistus

15. aprillil kustutati järelvalveta lõke Jüris,
ringtee ääres
18. aprillil oli liiklusõnnetus Rae külas
Rae mõisa juures
20. aprillil põles vihmaga süttinud ala-

jaam Rae külas ning aiamaja Soodevahe
külas, Suur-Sõjamäe tänaval
29. aprillil likvideeriti avarii tagajärjed
Jüri ringilt ning põles aiamaja Soodevahe
külas, Suur-Sõjamäe tänaval

Küllap sedasi hakkakski külge hariduspisik, mis enam rahu ei andnud, nõnda et
Sven-Allan Sagrisest sai hiljem teenekas
haridustegelane, kelle ajalootunde mäletavad õpilased siiani kui huvitavamaid.
Kauaaegse Lagedi koolidirektorina (19641990) järgis Sagris põhimõtet, et kool peab
olema juhirollis mitte ainult õpilaste, vaid
kogu ümbruskonna elu paremaks muutmisel. Sama nõu jagas ta hiljem ka neis
koolides, mis kuulusid tema piirkonda
Harju Maavalitsuse Haridusosakonnas inspektor-nõunikuna töötades (1990-2000).
Esimesest abielust Aino Kukega (19541962) sündis poeg Urmas (1954-1982)
ning teisest abielust Urve Valtriga (1962)
sündis tütar Piret (s. 1963).
Et õigesti elada, pole vaja tegutseda millegi saavutamiseks, et õigesti elada, tuleb
lihtsalt olla, nii alustab oma elulooraamatut
Sven Allan Sagris Lao Zi sõnadega. Elulooraamat „Kooli direktor Sven -Allan Sagris“ on ilmunud aastal 2004 koolitüdruku
Eli Pilve uurimustööna Rae valla teenekast
haridustegelasest.
Lustakaidlugusid temaga seoses mäletavad kindlasti kõik tema sõbrad-tuttavad,
sest Sagris oli uhke oma loomuse üle, mis

ei lasknud tal jääda kabineti varju, vaid
sundis teda väljapaistvalt osa võtma pea
kõigest, mis teda ümbritses, laulukoorist
poliitikani. Sagris oli mees, kes sai mida
tahtis ja võib-olla tooks ta ise siinkohal
näiteks oma kodumaja, mida ta üksinda
kangekaelselt kümme aastat ehitas. Aga
valmis sai! Nii ehitas ta ka oma elu, kuniks
see valmis sai. Olgu tal nüüd rahu puhata.
Kümnete aukirjade kõrval on tal ka hulgaliselt kõlisevaid autasusid: 1970. Aastal
saadud Lenini 100. aastapäeva mälestusmedal; Üleliiduline juubelimedal 100 aastat
Leninit; 1972. aasta Üleliidulise ühingu
„Teadus“ mälestusmedal; 2003.aastal saadud Valgetähe orden, V järk ja Lionsliikumise kõrgeim autasu „Rukkilille medal“.
1980. aastal omistati talle Eesti NSV
Teenelise õpetaja aunimetus. 2001. aastast
oli ta Rae valla aukodanik; Rahvaliidu
auliige ja Harjumaa aukodanik.

IN MEMORIAM

SVEN-ALLAN SAGRIS
04.12.1928-28.04.2012

Rae valda, Harjumaad ja kogu Eesti pedagoogide peret on tabanud valus
kaotus. 84. eluaastal lahkus meie hulgast
mitmekülgne inimene Sven-Allan Sagris.
Sven-Allan Sagris sündis tolliametnikust isa Herberti ja õpetajannast ema Linda
perekonda 4. detsembril 1928. aastal. Isa
töötas tollal Tallinna sadamas, kus seisis
parasjagu laev nimega Sven, mille kapten
kandis samuti sama nime. Sealt ka isa nime-eelistus pojale. Emale sümpatiseeris
aga nimi Allan ja nii saigi poeg kaks nime.
Kui isa 1939. aastal suri, rändas väike
Sven-Allan koos õpetajana leiba teeniva
emaga koolist kooli ning et kooliõpetaja
elas tollal tavaliselt koolimajas, siis on
Sven-Allani lapsepõlv möödunud muuhulgas nii Rae kui Lagedi koolimajades
kasvades.
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RAE VALLAVOLIKOGU
RAE VALLAVALITSUS
LIONSKLUBI LC HARJU I
RAE JAHIMEESTE SELTS
MEESANSAMBEL „KULDNE
ÕHTUPÄIKE“

teated

Sünnipäevalapsed mai 2012
Aprillis
registreeritud
sünnid:
OSCAR LILLEMAA
LUUKAS MIHKEL MÄNDLA
RALF-LUUKAS VILLEM
TREVOR PÜVI
KASPAR ROOSIMÄGI
CRIS-JAN TIKKI
EVEN LIIVOJA
JOHANNA ALLES

OLGA TŠEGADAJEVA
ELLEN ÕIEMETS
FERDINAND SINEP
LINDA LEHIS
ANNA TIHHOMIROVA
ZINAIDA GAVRILOVA
VASSILI SMIRNOV
ARNOLD KOTSAR
ERVIN MEOS
SULEV UTNO
LEMBIT RAUAMÄE
KALJU TALVING
ESTER RÄITNA
JELENA MAGUS
LEONTINE TÕNISSON
HELLERIISE OTENURM
HELMA ALLMÄE
LEHTE TOMINGAS
ANTONINA MARKINA
SALME VEINLA
HETEL ÕLLE
MAI LISTRA
JÜRI KÄMARA
URMAS AMTMANN

93
90
89
89
87
87
86
85
85
84
83
83
82
82
82
81
81
81
80
80
80
75
75
70

EVI PÕLDMÄE
LAINE POHLAK
JAAN VILLO
ARNE MÜRKHAIN
HAIMUR PUKS
NIINA GRIGORJEVA
JAAK NÕMM
TIIA SOASEPP
KERSTI PÕLDEMAA
MARE ÕUNAPUU

70
70
70
65
65
65
65
65
65
65

Õnnitleme!

LISETE SALLASTE
ALINA TAMLEHT
LUISA-MARIE RÜTKINEN
SARAH JAKOBSON
LAURELL SUURKIVI
SOFIA AVERSON
GERLI-LIIS VILEM
VALERIA KUSSOV

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb;
minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
(V.Osila)

Mälestame oma ansambli
üht kandvat häält, suurt
laulusõpra

SVEN-ALLAN
SAGRIST
1928 – 2012

Südamlik kaastunne
omastele.
Meesansambel Kuldne
Õhtupäike

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

APRILLIS
LAHKUNUD:
ALBERT KRIISA
SVEN-ALLAN SAGRIS
LINDA EESSALU
LAINE KURSITE
EVA PENTSOP
MARE TŠERVONNAJA
Avaldame kaastunnet
Kaja Kalmerile kalli

EMA

surma puhul.
Kolleegid Rae kultuurikeskusest
ja Rae vallavalitsusest

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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