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• Kus toimub vastlatrall?
• Rae vald müüb kinnistuid
• Uutest rajatistest Jüris,
Peetris ja Vaidas
• Valla parimad sportlased
• Lagedi kool tutvustab end

Rae valla ametlik väljaanne

nr 2 veebruar 2012

Jüri Gümnaasiumi koolinoored proovisid kätt moeloomises ja modellinduses. Võidutöid vaata lk 7.
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vallavalitsus

Ülevaade 17. jaanuari volikogu istungi otsustest
Võeti vastu Rae vallas Peetri alevikus
reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuse tuvastamise otsus.
Võeti vastu Margiti maaüksuse võõrandamise otsus avalikul enampakkumisel.
Võeti vastu Väljaku tn 5 maaüksuse
võõrandamise otsus avalikul enampakkumisel.
Võeti vastu Rukki tee maaüksuste ja
Liivatee maaüksuse 57 707 m² suuruse maatüki võõrandamise otsus avalikul enampakkumisel.
Võeti vastu Kurna tee ja selle äärse
kergliiklustee, Kurna-Tuhala perspektiivse

maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede ühendamise detailplaneeringu
kehtestamise otsus.
Võeti vastu Rae valla Jüri aleviku Võsa
tänava lasteaia ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsus.
Võeti vastu Rae valla Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamise otsus.
Otsustati määrata Rae vallas Tuulevälja
külas asuvale Iirise katastriüksusele uueks
sihtotstarbeks elamumaa 100%.

Otsustati suunata määruse eelnõu Rae
valla heakorraeeskiri II lugemisele.
Otsustati lõpetada Rae Vallavolikogu
08. veebruari 2011 määruse nr 50 „Rae
valla eelarvest mittetulundusühendustele
sihtotstarbelise investeeringutoetuse maksmise kord“ muutmise määruse I lugemine ja
suunata määruse eelnõu II lugemisele.
Volikogu asus seisukohale, et Järveküla
küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute
piirkonna detailplaneeringu ala piirkonnas
ei ole põhjendatud uue asustusüksuse, Uuesalu küla moodustamine ning tegi vastavasisulise protokollilise otsuse.

RAE VALD MÜÜB

ENAMPAKKUMISEL:
1. ELAMUMAA KINNISTU suurusega 1601 m
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Rae külas.

Kinnistu on hoonestatud kahekordse remontivajava elamuga.
Hoone suletud netopind 177,9 m². Katastritunnus 65301:002:1719.
Enampakkumise alghind 118 000 eurot. Osalustasu 30 eurot.

2. ÄRI- JA TOOTMISMAA KINNISTUD

Rae Äripargi arendusalal Tallinn – Tartu mnt ääres. Enampakkumise alghind
6 eurot ruutmeeter. Maa-ala suurus kokku 107 704 m2. Osalustasu 1000 eurot,
tagatisraha 30 000 eurot. Müüakse koos.

3. ELAMUMAA KINNISTU suurusega 1655 m

2

kolme korruselise
korterelamu ehituseks Jüri alevikus, Väljaku tn 5. Katastritunnus 65301:003:0479.
Enampakkumise alghind 75 000 eurot. Osalustasu 30 eurot.

4. KAKS ELAMUMAA KINNISTUT

ridaelamute ehituseks Pildi
külas Kirsi 1, katastritunnus 65301:002:1685, suurus 3905 m2 ja Kirsi 3, katastritunnus
65301:002:1686, suurus 3905 m2. Enampakkumise alghind mõlema kinnistu puhul
9,59 eurot ruutmeeter. Müüakse ka eraldi. Osalustasu 30 eurot.

5. MAATULUNDUSMAA AMEERIKAPLATSI
4,16 ha Kurna külas. Katastritunnus 65301:001:3050.
Enampakkumise alghind 12 eurot ruutmeeter. Osalustasu 30 eurot.

Täpsem info objektide kohta ja müügitingimused www.rae.ee/kinnisvara
Vara võõrandatakse avalikul kirjalikul enampakkumisel müügitingimustes toodud
tingimustel. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 1. märts 2012 kell 12.00.
Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Rae Vallavalitsuse vastuvõtulauda,
aadressil Aruküla tee 9 Jüri alevik. Pakkumised avatakse kell 12.15.
Enampakkumisel osalemise eeltingimuseks on osalustasu ja tagatisraha tasumine
(kui on müügitingimustes nõutud).
Enampakkumise tingimuste ja vara kirjeldusega saab tutvuda veebilehel www.rae.ee/
kinnisvara. Lisainformatsioon ja objektidega tutvumine tel +372 5205453, Meelis Kasemaa.
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Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab:
* Detailplaneeringu avalikust väljapanekust ajavahemikul 27.02.-12.03.2012 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9:
Ülejõe küla Jaaniantsu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24.01.2012 korraldusega nr. 77 . Planeeritav ala asub Ülejõe külas Pirita jõe ja Raadiojaama tee vahelisel alal. Juurdepääs kinnistule toimub Raadiojaama teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kuni viieks
elamumaa sihtotstarbeliseke krundiks, laiendada Raadiojaama teemaad, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 12.03.2012.

* Detailplaneeringu avalikust väljapanekust ajavahemikul 23.02.-21.03.2012 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9:
Kurna küla Ameerikanurga tehnopargi ja teede detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 31.01.2012 korraldusega. Planeeritav kinnistu asub Kurna külas Jüri liiklussõlme
piirkonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tallinna ringtee ääres. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta
detailplaneeringusse haaratud kinnistute omavahelisi piire, määrata moodustatavatele kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja haljastus ning tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering on valla kehtivat
üldplaneeringut muutev.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 21.03.2012.

* Detailplaneeringu avalikust väljapanekust ajavahemikul 23.02.-21.03.2012 ja avalikust arutelust 12.04.2012 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Vaskjala küla Vana-Kooli kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24.01.2012 korraldusega nr 85. Planeeritav ala paikneb Vaskjala külas. Juurdepääs alale toimub
olemasolevalt avaliku kasutusega Ussiaugu teelt. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on eraldada Vana-Kooli kinnistust väiksemad elamumaa sihtotstarbega krundid ning olemasoleva Rae koolimaja kõrvale moodustada sotsiaalmaa
sihtotstarbega krunt laululavaga külaplatsi planeerimise eesmärgiga. Moodustatavatele kruntidele seatakse ehitusõigus ja lahendatakse
tehnovõrkudega varustamine.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 21.03.2012.
Avalik arutelu toimub 12.04.2012 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

* Detailplaneeringu avalikust arutelust:
Peetri küla Peetri külaplatsi ja lähiala detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lahendada Peetri külaplatsi planeeritavate rajatiste asukoht, muuta kinnistute sihtotstarve sotsiaalmaaks, määrata ehitusõigus, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on kooskõlas Peetri küla kehtiva üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud haljastus ja pargiala ning valla
ühiskondlikud hooned.
Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 06.12.2011 korraldusega nr 1097. Avalik väljapanek toimus 27.12.2011-10.01.2012,
mille ajal esitati vastuväited peamiselt sadevee küsimuses.
Avalik arutelu toimub 21.02.2012 kl 16.00 Aruküla tee 9 istungite saalis.

* Detailplaneeringu kehtestamisest:
Kurna tee ja selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede ühendamise detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 17. jaanuari 2011 otsusega nr 293.
Planeeritav ala piirneb Rae ja Kiili valla ühispiiriga Kurna külas Kurna tee otsas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta
Rae Vallavolikogu 28.06.2008 otsusega nr 419 kehtestatud Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute detailplaneeringuga planeeritud kergliiklus- ning sõiduteeühendusi Kurna tee,
Kurna – Tuhala maantee ja Saare kinnistu detailplaneeringu teede vahel.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale ja menetletavale üldplaneeringule.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval http://gis.rae.ee/.
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Toimetulekutoetuste
piirmäärad
Toimetuleku kindlustamiseks
makstavate toetuste piirmäärad
Rae vallas on 2012. aastal järgmised:
• Asenduskodust elluastumise toetus - 320
eurot
• Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus
- 32 eurot;
• Toetus prillide eest osaliseks tasumiseks
20 eurot (üks kord aastas) ja ravimite ostmiseks (üks kord aastas) 25 eurot ning
invavahendite ja ostetud rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks tasumiseks kuni
50 % esitatud arvest;
• Toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud
lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks õppeasutuse poolt esitatud
arve alusel;
• Toetus puudega inimese või vanuri ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses 64
eurot kuus;
• Toidutoetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule – 20 eurot;
• Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 20 eurot;
• Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse
vanema emadepäevatoetus – 64 eurot;
• Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse
jõulutoetus – 64 eurot;
• Eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 20 eurot.
Määrusega „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise
piirmäärad 2012.aastal“ saab tutvuda www.
rae.ee.

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9 75301 Jüri
Harjumaa
Tel: 605 6750; 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad
Esmaspäev
kell 9.00- 17.00
(lõuna kell 13.00- 14.00)
Kolmapäev
kell 14.00-18.00
Rae Sõnumid · veebruar 2012

Ranitsatoetus kasvas
Rae Vallavalitsus kehtestas uue ranitsatoetuse piirmäära. Esimesse klassi minevatele
õpilastele makstakse 2012. aastal ranitsatoetust 100 eurot.
Määrusega „Rae valla eelarvest pere toimetuleku ja lapse koolitee kindlustamiseks
toetuste maksmise piirmäärad 2012 aastal“ saab tutvuda www.rae.ee.

Pere toimetuleku ja lapse koolitee
kindlustamise piirmäärad
Pere toimetuleku ja lapse koolitee kindlustamiseks makstavate
toetuste piirmäärad aastal 2012 on
järgmised:
• Koduse mudilase toetus - 128 eurot
lapse kohta kuus
• Laste ja noortelaagrites osalevate noorte kuluhüvitis kuni 64 eurot lapse kohta
aastas, kuid mitte rohkem kui 50% laagrimaksumusest

• Noorte spordi– ja huvitegevuse kuluhüvitis kuni 128 eurot lapse kohta aastas, kuid
mitte rohkem kui 50% tasutud treening– ja/
või õppetasust. Nelja ja enama lapselise pere
lapse hüvitis on kuni 75% tasutud treening–
ja/või õppetasust.
• Koolilõuna maksumuse kuluhüvitis
kuni 1,60 eurot lapse kohta päevas.
Määrusega „Rae valla eelarvest pere toimetuleku ja lapse koolitee kindlustamiseks
toetuste maksmise piirmäärad 2012 aastal“
saab tutvuda www.rae.ee.

Aadresside korrastamisest Rae vallas
Miks on vaja aadresse korrastada, selgitab valla maakorraldaja Mart Võrklaev.
Oleme oma varasemates numbrites teavitanud, et Rae Vallavalitsus tegeleb aktiivselt
valla territooriumil aadresside korrastamisega. Aadresside korrastamise eesmärgiks
on tagada ühtne ning arusaadav aadresside
süsteem.
Aadresside korrastamisel lähtume ruumiandmete seadusest ning Vabariigi Valitsuse määrusest “Aadressandmete süsteem”,
millega on kehtestatud aadressidele ühtsed
nõuded.
Aadresside muutmine ja ühtse süsteemi
loomine on eeskätt vajalik politseile, päästeametile ning kiirabile abivajaja võimalikult

kiireks leidmiseks. Lisaks tagab see meie
igapäevatoimingutes kiiresti otsitava koha
leidmise ning kohalejõudmise. Vallavalitsus
on teavitanud ja teavitab aadressi muutmise
vajadusest puudutatud maaomanikke. Infot
muudetud aadressidest lisame pidevalt valla
kodulehele.
Soovime juhtida maaomanike tähelepanu, et aadressimuudatused teeb omavalitsus
maakatastris, kinnistusraamatus, ehitisregistris ja rahvastikuregistris. Ühtlasi teavitab
vallavalitsus muudatustest prügivedajat.
Maaomanik ise peab teavitama oma lepingupartnereid, näiteks panka, perioodika
väljaandjaid jne.
Hästi määratud koha-aadress viib kohale!

vallavalitsus

Koerte registreerimisest Rae vallas
Ege Kibuspuu tuletab meelde,
et oma lemmikloomadele on vaja
paigaldada mikrokiip.
Vastavalt Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale peavad alates 1. jaanuarist 2011 Rae vallas koerad kandma märgistusena mikrokiipi, mis on paigaldatud
tegevusluba omava veterinaararsti poolt.
Loomaomanik/pidaja peab tagama koera
registrisse kandmise 7 päeva jooksul arvates
päevast, kui koer sai 3-kuuseks.
Rae Vallavalitsus on liitunud lemmikloomaregistriga LLR, kuhu loomaomanik saab
tasuta kas ise Riigiportaali www.eesti.ee kaudu
kiibistatud lemmiklooma registrisse kanda või
teise võimalusena pöörduda Rae Vallavalitsuse
maa- ja keskkonnaametisse (6056 781, ege.kibuspuu@rae.ee). Kaasa on vaja võtta omaniku
isikut tõendav dokument ja koera registreerimistunnistus, kus on sees vajalikud andmed
(kiibi number, sünniaeg, nimi, tõug, sugu).
Koera ei ole vaja kaasa võtta. Registreerimine
võtab aega umbes 10 minutit.
Talvisel ajal, kui aedades on kõrged hanged ja koerad võivad kergesti aiast välja
pääseda, saab registrist kiibi numbri järgi
kõige kiiremini tuvastada koera omaniku.

Lemmikloomaregistrit LLR kasutavad peale
Rae valla teiste hulgas ka Tallinna linn, Kiili
ja Jõelähtme vallavalitsused ning MTÜ Loomade Hoiupaik
Rae valla territooriumil tegutsevatest
veterinaararstidest paigaldavad mikrokiipe
veterinaararst Kersti Heinmäe (Ehituse 6,
Jüri alevik, avatud E,K 17-19, tel. 56478690)
ja Jüri Loomakliinik (Aruküla tee 29, Jüri

alevik, avatud E-R 10-20, L 10-16). Veterinaararst Kersti Heinmäe kannab ise andmed
ka lemmikloomaregistrisse LLR.
Rae vallast püütud hulkuvad koerad
(ja ka kassid) viiakse MTÜ-sse Loomade
Hoiupaik Viljandi mnt 24D Tallinn. Sinna
viidud koertest (ja ka kassidest) tehakse
pilt, mis pannakse üles internetis aadressile
www.pets.ee.

Rae Vallavalitsus otsib koostööpartnereid projekti
ıRae töömalev 2012„ läbiviimiseks
Lugupeetud asutuse, ettevõtte või organisatsiooni juht, kellele saavad abiks olla
suvisel koolivaheajal Rae valla noored puhastus-, haljastus- või välikoristustöödel,
kergematel põllumajandustöödel, ravimtaimede kogumisel või kaubandus- ning teenindusettevõtetes.
Rae Vallavalitsus otsib koostööpartnereid, et üheskoos läbi viia projekt
ıRae töömalev 2012„
Noorte tööaeg on ajavahemikul:
7. juuni – 20. juuni
ja 1. august – 14. august 2012.a.
(4 tundi päevas)
Palun võtke ühendust e-posti teel: anne-ly.suvi@rae.ee või telefonil 6056764
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Päevakorras on Jürisse puhkeala loomine
Vallavalitsuses valmib Jüri terviseraja projekt, mis näeb ette kolme küla ühendavat terviseradade
võrgustiku loomist. Selle juurde
kuuluvad piknikuala, kuivkäimla,
lõkkeplatsid, infostendid, suunaviidad ja valgustus. Terviserada
hakkab ühendama Jüri alevikku
Aaviku, Vaskjala ja Karla küladega.
Tegemist on suure projektiga, mille positiivsest mõjust saavad osa tuhanded inimesed. Hetkel lahendatakse maaomandi
küsimusi, kuid kui see etapp läbitud, siis
saab ehitusega peale hakata.
Jüri terviserada tutvustavas projektis
seisab kirjas, et selle eesmärk on saavutada
võimalikult heatasemeline, piirkonna loodusoludesse sobiv ning nõudlusele vastav
spordi- ja puhkekeskkond.
Jüri aleviku ümbrus saab projekti realiseerumisel kvaliteetse terviseradade võrgustiku,
mis on turvaline ja tänu rahulikus keskkonnas olemisele ka müra eest kaitstud.
Terviseradadele juurde ehitatakse kruusakattega liikumisrajad, mis loovad eelduse

Kaardil on tulevane Jüri puhkeala, mis valmib lähiaastatel.
ligipääsuks terviseradadele. Samas on võimalik nendel nii joosta, suusatada kui ka
rattaga sõita.
Terviseradade ehitamine on valglinnastuvas piirkonnas väga oluline, sest traditsioonilised pargid ei rahulda kaasaegse Euroopa linnainimese vajadusi. Kaasaegne inimene vajab
ala aktiivseks liikumiseks aastaringselt.
Aleviku ja selle ümber olevad rohealad
on elanikele sobivad tervisespordi harras-

tamise kohad, kuid selleks ettevalmistamata
metsaalade kooslused võivad stiihilise kasutuse tõttu kannatada saada.
Planeeritud puhkeala hoiab loodust ja
samal ajal inimest, kelle jaoks on liikumine
palju turvalisem. Projekt viiakse ellu koostöös suurettevõttega ABB.
Ligi kümne aasta eest alguse saanud
terviseradade projekt on läbi aastate poolehoidjaid juurde kogunud.

Peetri alevikku ehitatakse keskväljak ja puhkeala
Igal linnalisel asustusel peab
olema oma keskus, kus on kättesaadavad kõige elementaarsemad
teenused. Selle nimel, et Peetri
alevik saaks lähiaastatel omale
puuduoleva keskuse, on teinud
kümned inimesed juba pikka aega
tööd. Rae vallavalitsuses on valminud projekt, mis näeb ette ligi
4,9 hektari suuruse puhke- ja tegevusala loomist.
Peetri alevik saab omale moodsa lava ja
istumisala, oma kindel koht on planeeritud noortekeskusele ja perearstipunktile.
Kuna Peetri alevikus elab juba üle 4000

inimese ja paljud elanikud on noored
pered, on noortekeskuse rajamine vägagi
oluline.
Tulevast puhkeala, mis hakkab asuma
Niinesaare tee ja Suurekivi tee vahelisel
alal, kaunistab projekti järgi imeilus veesilm. Puhkealale on planeeritud mitmeid
laste mängualasid, jalutusradu ja istumiskohti.
Puhkeala valmib kava kohaselt aastatel
2014 -2015 ja läheb maksma ligi 1,1 miljonit eurot.
Käesoleval aastal hakatakse laiendama Peetri lasteaed–põhikooli. Lasteaeda
on plaanis suurendada 240 lasteaiakoha
võrra. Peetri põhikooli osa saab ruumid
kolmandale paralleelile ning suurema
pinna huvitegevuse ja raamatukogu
jaoks.

Peetri aleviku keskväljak saab olema kaunis ja funktsionaalne.

Esimene samm Vaida noortekeskuse ehitamisel on astutud
Käesoleva aasta jaanuaris alustati Vaida
noortekeskuse projekteerimist. Kohtutud
on Vaida noortekeskuse projekteerijaga,
täpsustatud projekteerimistingimusi. Tulevase noortekeskuse kahekorruseline hoone
on planeeritud raamatukogu taga asuvate
garaažide asemele. Korda tehtav hoone-
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kompleks annab Vaida elanikele juurde palju
erinevaid võimalusi oma vaba aja veetmiseks
ja seda nii noortele kui pensionäridele.
„Vaida noortele on vaja noortekeskust,“ ütles abivallavanem Aivo Hommik.
Tulevases noortekeskuses peab noortel
olema võimalik tegeleda oma huvidega,

realiseerida oma ideid.
Hoone projekteerimiseks on saadud toetust 2011 Leader programmi II voorust. Kui
projekt on koos, saab välja arvutada selle
ehitusliku maksumuse. Valla arengukava
näeb ette Vaida noortekeskuse valmissaamist aastal 2013.

uudised

Noored moekunstnikud
proovisid modelliametit
20. jaanuaril kogunes kultuurikeskusesse terve
hulk moehuvilisi noori Jüri Gümnaasiumist, kes
olid ettevalmistanud vahva moeshow, mille teemaks
ıMaagiline maailm„.

I

II

Noored said ise kätt proovida nii riiete disainimisel
kui demonstreerimisel.
FOTODE AUTOR STYNA EERMA

I

Jüri Gümnaasiumi 9
r klassi õhupalliline
kollektsioon „Õhuline
maagia“ saavutas va- Nooremate kategoorias parimaks valis žürii Jüri Gümnemate klasside kate- naasiumi 8. h klassi moeloojate „Indiaanlased“. Žürii
goorias esikoha.
hinnangul oli kollektsioon professionaalselt õmmeldud,
stiilne ning tervikliku lahendusega“.
Vanemate klasside II
koht - Jüri Gümnaasiumi 9 h klassi kollektsioon „House of
dolls“.

II

III

III

Jüri Gümnaasiumi 7 r ja 7
a klassi ühistööna valminud
kollektsioon „Wonderland“
Vanemate kategoorias III koha saavutanud Jüri Güm- platseerus nooremate hulgas tublile II kohale.
naasiumi 12 h klassi kollektsioon „Must maagia“.

Nooremate kategoorias
saavutas III koha Jüri Gümnaasiumi 6 c/d
klasside kollektsioon
„Muinasjutulised 6ndikud“ .

veebruar 2012 · Rae Sõnumid

7

8

uudised
Rae vallas on avatud
neli suusarada
Rae vallas saab suusatada ettevalmistatud radadel nii Jüris, Peetris,
Vaidas kui Lagedil.
Jüris saab suusatada 3-kilomeetrisel
rajal, mis on sisse aetud staadionile
ning valgustatud terviseradadele metsa
all, mis on pikendatud kuni Ussivälja
allikani.
Avatud on ka 500 meetrine suusarada Lagedi koolimaja juures Kooli tee
ja Pirita jõe vahelisel alal.
Vaida koolimaja juures on samuti
võimalik kõigil suusarõõme nautida
1,2 km pikkusel rajal.
Peetri alevikus on avatud 300 meetrine suusarada kooli kõrval Mõigu ja
Pargi tee vahelisel platsil ning suusatamiseks on avatud ka koolistaadion.

Peetri

Rae valla parimad sportlased vallavanema vastuvõtul

II rida vasakult: Klarika Kaldmaa, Kelly Kalm, Mari Piir, Kristin Rõzhko, Robin Alexander Veskus,
Rae vallavanem Veigo Gutmann, Enda Lõhmus; Theresa Dee Torjus.
III rida vasakult: Ranno Aigro, Alex Talisainen, Keijo Kalm, Andrus Konks, Robert Veskus; Martin
Siller, Helen Loik, Hendrik Lepik, Sten Ütsmüts, Aleksander Gustav Tõnisson.
Esireas väikesed esinejad võimlemisklubist TipTop ja tantsuklubist Royal.

FOTO STYNA EERMA

Tunnustati valla parimaid sportlasi
Rae kultuurikeskuses tunnustati 21. jaanuaril parimaid sportlasi,
peeti ka Rae spordikeskuse viiendat sünnipäeva.

Vaida

Jüri

Lagedi

Rae Sõnumid · veebruar 2012

Iga sportlane pälvis vallavanema tugeva
käepigistusega diplomi ja Mari-Ann Remmeli
raamatu Rae valla kohalegendidest. Tublimate
sportlike saavutuste omanikud said mälestuseks vallavapiga klaasist meene.
Silmailu pakkus muskleid demonstreerinud kulturist Marek Kalmus. Meelelahutust

pakkusid väikesed võimlejad klubist Tip-Top
ning võistlustantsupaar tantsuklubist Royal.
Rae kultuurikeskusesse oli kogunenud
vaid käputäis spordiinimesi, sest nädalavahetus on teadupärast parim aeg konkurentidega jõudu katsuda ja osavust proovile
panna, mistõttu viibisid paljud vastuvõtule
kutsutud võistlustel.
Parimate sportlaste nimekirjaga saab tutvuda Rae spordikeskuse kodulehel, aadressil
www.raespordikeskus.ee
STYNA EERMA

RAE VALLA PARIMAD SPORTLASED AASTAL 2011
Nimi
Ala
Kariina Grauberg
male
Anastasia Gorohova kergejõustik
Sten Ütsmüts
kergejõustik
Aleksander Gustav kergejõustik
Kelly Vainlo
suusatamine
Tõnisson
Kätlin Kruus
kergejõustik
Henry-Mario Hallik allveesport
Õnne-Liisa Kunman ujumine
Martin Siller
allveesport
Helen Loik
kergejõustik
Robin Alexander Veskus tantsusport
Georg Kõss
kardisport
Robert Veskus
tantsusport
Hanna-Friida Konks kergejõustik
Ranno Aigro
tantsusport
Mihkel Leib
kergejõustik
Ingrid Puusta
purjetamine
Kristin Rõžko
jalgrattasport
Marit Poltimäe
ratsasport
Klarika Kaldmaa
kergejõustik
Lembit Laht
ujumine
Karl Sirak
kergejõustik
Jüri Hermann
kabe
Triin Põllu
kergejõustik
Jago Hommik
golf
Keijo Kalm
jalgrattasport
Arvo Koppel
kabe
Kelly Kalm
jalgrattasport
Tarmo Tuul
male
Ivar Veskus
judo
rattaorienteerumine,
Aivo Hommik
male, golf
Raid Vellerind
orienteerumine,
Enda Lõhmus
male
mälumäng
Mari Piir
kergejõustik
Gert Skatškov
purjetamine
Andrus Konks
kergejõustik
Alex Talisainen
korvpall
Urmas Põldre
kergejõustik
Theresa Dee Torjus ratsasport
Toomas Kalm
jalgrattasport
Hendrik Lutter
tennis
Jevgeni Nurmla
mälumäng
Joseph Saliste
lumelauasõit
Siim Palu
korvpall

tasub teada
Viljandi Laste- ja
Noorteteater Reky
etendusega „Sipsik“
6. märtsil kell 10.00
Rae Kultuurikeskuses

Ootame konkursile
„Rae valla laululaps 2012“

ENO RAUD, EDGAR VALTER
Alles siis, kui ajad rasked, tuleb meelde see, et kõige kallimaid asju ei saagi
osta, vaid need tulevad südamest.
"Sipsik" on armas eestimaine lugu
nukust nimega Sipsik, kelle valmistavad
väikesele Anule tema vend ja vanaema.
Mardil kulub nuku meisterdamiseks
palju aega, sest puudu jääb ju vajalikest
oskustest, kuid vanaema abi ja suure
tahte- ja armastuse võlujõuga see lõpuks
siiski õnnestub. Ja oh imet, sellest ei saa
mitte tavaline nukk, vaid selline, kellel
elu sees ja kes oskab rääkida.
Eesti lugu Eesti lastele alates 3. eluaastast kuni 4. klassi õpilasteni.
Kestvus 55 minutit.

Osaleda võivad kõik Rae vallas registreeritud lapsed olenemata sellest, kus nad
õpivad või millises lasteaias käivad.
Rae valla lauluvõistlusele pääsevad ainult lasteaedades, koolides ja Rae Kultuurikeskuses läbiviidud eelvõistluse võitjad.
27. märtsil kell 16.00 toimub Rae Kultuurikeskuses eelvõistlus lauljatele, kes ei
käi Rae valla lasteaias või koolis.
Lauluvõistluse juhend "Rae valla laululaps 2012" asub Rae Kultuurikeskuse
kodulehel http://kultuur.rae.ee/

Rae valla laste- ja noorte lauluvõistlus „RAE VALLA LAULULAPS 2012”
toimub 4. aprillil 2012 Rae Kultuurikeskuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri.

Info telefonidel 6056759 ja 5225772
Lisainfo 605 6759
Pilet 5 €

Rae kultuurikeskus kutsub!
Võta sõbrad kaasa ja tule sõbrapäeva kontserdile!

SÕBRA LAUL

Peetri aleviku
koosolek toimub
1. märtsil kell 19
Peetri koolis.
Täpsem päevakava ja info
www.peetri.ee

19. veebruaril kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses
Esinejad: Superstaari finalist ROSANNA LINTS
CATRIONA TARUSTE
BREY VELBERK
STEN-KRISTJAN SAARIK
KARL-SANDER SAARIK
HENRY-MARIO HALLIK
Perfect Band: Kaido Kodumäe (kitarr), Ülo Mälgand (elektriklaver),
Toomas Leis (bass), Ahto Abner (trummid)
Kontserti juhib Rasmus Ristisaar

Memme-taadi klubis on
4. märtsil külas
MTÜ „Looja“
Üritus algab Rae Kultuurikeskuses kell 14.00.

Pilet kõigile eelmüügist 3€ ja kohapeal 4€
Eelmüük toimub Rae kultuurikeskuses ja Jüri raamatukogu II korrusel

Rae kultuurikeskus
kutsub naistepäevapeole
Pidu toimub 9. märtsil
algusega kell 19.00.
Tantsumuusikat teeb ansambel TAAS
ja meeleolukaid etteasteid on oodata
kultuurikeskuse meeskollektiividelt.
veebruar 2012 · Rae Sõnumid
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tasub teada
MTÜ VABAAJAKESKUS VANAD JA NOORED
Korraldab käsitöö- ja ajaloohuvilistele
3-päevase õppesõidu VILNIUSESSE.
Marsruudil vahepõiked Riiga ja ajaloolisse Trakaisse.
Sõit toimub 2.-4. märtsini 2012 algusega Jürist. Osalustasu
111 eurot katab meie reisil järgnevad kulutused: sõit kõigi
mugavustega bussis koos kuumade jookidega osades
vahepeatustes, ööbimine Vilniuse vanalinna hotellis (2 ööd)
koos rikkaliku hommikusöögiga, parkimispiletid bussile,
väljasõit Trakaisse, linnaekskursioon Vilniuses.
Lisatasu eest lõunasöök karaiimide restoranis ja ühisõhtusöögid.
Täpsema info saamiseks võta ühendust telefonil 5029006
(Marianne Rosenfeld) või e-kirjaga vanadjanoored@gmail.com
Registreerimine kuni 15. veebruarini.
Registreerimisel on võimalik valida bussikohta.

KORRALDAN EHTEKOOLITUSE HUVILISTELE!
TEEMAKS “PUSAKEE”
JUHENDAJA – JAANIKA KASAK
TUTVUSTAN JA ÕPETAN ERINEVAID VÕIMALUSI PUSAKEE VALMISTAMISEL.
MATERJAL JA 2h JUHENDAMIST MINU
POOLT, TEIE POOLT PALUN KAASA VÕTTA PEENEM NÕEL, 1.5-3.0 mm HEEGELNÕEL, ALUS/KARP MILLELT PÄRLID
MAHA EI VEERE JA RÕÕMUS TUJU!
REGISTREERI ENNAST: koolitus1974@hotmail.com
15.veebruar – Rae kultuurikeskus, kell 19-21
HIND: 10.- €

MUINASJUTUTUND
JÜRI RAAMATUKOGUS
18. VEEBRUARIL KELL 12.00
MuinasjuƩu jutustavad
kooliteatri VABA VALIK õpilased

Rae Sõnumid · veebruar 2012

Uuesalus toimuvad keraamikakursused
Kõik huvilised on oodatud keraamikakursustele, kus õpetusi jagab
Krista Urvet. Kursustel õpetatakse valmistama erinevates tehnikates
keraamilisi vorme, mis kuumutatakse eelpõletuses ja glasuuritakse.
Kursused toimuvad üle nädala teisipäeviti ja neljapäeviti kell
19.15- 21 kuni maikuu lõpuni.
Osalustasu 6 korra eest on 57 €, kahe korra eest 20 €. Kursusetasu
sisaldab vahendeid, materjale (savi, glasuurid), ahju- ja ruumikasutust ning õpetust. Materjale on võimalik soovijail ka juurde osta.
Info ja registreerimine: krista.urvet@gmail.com tel. 5052100.
Asume Kitse tee 6-2, aial silt NÄIDISMAJA
Kursuse tasud kanda üle: Uuesalu Külaselts a/a 221050192488,
märksõna - keraamika.
Kursus sobib nii algajatele kui edasijõudnutele.

vastlapäev
Uuesalu vastlapäeva
tähistatakse reedel,
24. veebruaril kell 12.
Kavas on:
Riigilipu austamine

•
• Liulaskmine lastele ja isadele-emadele

• Vastlakuklite maiustamine
• Uuesalu Külaseltsi

üldkoosolek (2012. aasta tegevuskava arutelu)

Peetris tähistatakse
vastlapäeva
21. veebruaril.
Liugu saab lasta Peetri
kooli juures kelgumäel
alates kella 17-st.
Pakutakse kukleid,
suppi ja teed.
Lähem info www.peetri.ee

19. veebruaril kell 12.00
RAE VALLA SPORDIKESKUSE EES

Võistlused ja mängud suurtele
ning väikestele
veebruar 2012 · Rae Sõnumid
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Lagedi kooli eri

Lühendamaks laste kooli
Lagedi alevikku üle

227 aastat hariduselu Lagedil
Esimesed teated koolihariduse kohta Lagedil pärinevad 1785. aastast. Esimene koolihoone ehitati
1871. aastal. Järgmise koolihoone projekteeris August Volberg ja see valmis 1939. aastal. 1964. aastal
sai Volbergi koolimaja juurdeehituse, millele 2001.
aastal ehitati peale kolmas korrus.
Praegu on alustatud Lagedi kooli renoveerimist. Projekti koostas
arhitekt Jaan Port oma meeskonnaga. Suurim uuendus on see, et renoveeritud koolimajas avatakse 80 lapsele mõeldud lasteaiakorrus.

Alates 2008. aasta sügisest pannakse suurt rõhku arvuti- ja meediaõpetusele. I–IV klassi arvutitundides omandatakse põhiteadmised ja -oskused, alates V klassist lõimitakse arvutiõpetus erinevate
õppeainetega. Meediaõpetust antakse Lagedi koolis valikainena II
ja III kooliastmes, et põhikooli lõpetaja oleks suuteline iseseisvalt
orienteeruma järjest keerukamas teabekeskkonnas.
Koolitööd mitmekesistab projektõpe. Suurim projekt on igaaastane emadepäeva tähistamine võimsa kontserdi ja õpilastööde
näitusega. Selle nimel tehakse terve aasta tõsist tööd. Kontserdil
saavad esineda kõik õpilased. Näitusel on samuti kõikide õpilaste
looming, mis on valminud töö- ja kunstiõpetuse tundides ning
kunstiringides. Lisaks sellele on näitusel veel õpilaste õpimapid,
uurimistööd, referaadid, kirjandite kogumikud ja fotomaterjal.

2011/2012 õppeaasta teine poolaasta Lagedi koolis. 2010. aasta Harju maakonna istumisaluste konkursilt
vabariiklikule võistlusele saadetud töö. Autor Helena
Autor Loora-Elisabet Lomp.
Ojabtein.
Tänu sellele, et Lagedi koolis on vähe õpilasi, saadakse õppetöös
arvestada õpilase individuaalsust. Ainetunnid on mitmekesised:
neis tehakse individuaalset ja rühmatööd, neid mitmekesistatakse
arvutite pideva kasutamisega. Tähtsal kohal on õpioskuste, mõtlemisvõime, vaimseks tööks valmiduse ja loovuse arendamine. Suurt
rõhku pannakse kaunitele kunstidele: muusika- ja kunstiõpetusele,
tantsule ning näitlemisele.
Tunnis õpitut laiendatakse, süvendatakse huviringides ja õppekäikudel. Õppekäike korraldatakse loodusesse, muuseumidesse,
teatritesse ja need on mitut klassi hõlmavad projektid.
2011. aasta sügisel alustas I klass inglise keele õppimist. Sõnavara
omandatakse suuliselt vestluse, mängu, laulu ja joonistamise kaudu.
Alates I kooliastmest koostatakse referaate ja uurimistöid.
Aktiivselt võetakse osa Harju maakonna olümpiaadidest ja
muudest ainevõistlustest, samuti kaunite kunstide alastest konkurssidest Rae vallas ja Harju maakonnas. Mõnigi kord ollakse nii
tublid, et jõutakse üle-eestilistele võistlustele. Läbi aegade on lauljad
osalenud üldlaulupidudel.
Lagedi koolis töötavad psühholoog, logopeed, õpiabi õpetaja,
abiõpetaja. Paljud lapsed õpivad pärast tunde pikapäevarühmas.
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Käesoleval õppeaastal nahakunstiringis valminud tööd.
Autorid Riste Kaaret, Loora-Elisabet Lomp, Jelizaveta
Mušnikova, Helena Ojabstein ja Lemme Tonsiver.

Lagedi kooli eri

iteed, ehitati 1984. aastal
e Pirita jõe rippsild.

Paljudele õpilastele antakse tegutsemisvõimalus ka teistel
suurtel ülekoolilistel üritustel nagu isadepäeva ja jõulukontsert,
jõuluhommik, omaloominguvõistlus, emakeelepäevale ja Lagedi
kooli ning Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused.
Alates 2003. aastast võetakse osa üle-eestilisest projektist “Ökokratt”. Selle projekti raames on igal kevadel kooli ümbrust koristatud,
õpitud prügi sorteerima, uuritud Pirita jõe elustikku, käidud metsa
istutamas, kaardistatud kooli parki, tehtud fotokonkursse, kirjandija joonistusvõistlusi. Seegi projekt hõlmab tervet kooli.
2011. aasta jaanuaris alustati e-Twinning projektiga „Pictures as
the best way of communication“. Kutse saadi Türgi koolilt. Aasta
jooksul suhtlesid õpilased Türgis ja Itaalias elavate eakaaslastega,
koostasid Eestit tutvustava esitluse, tutvustasid piltide abil Lagedi
koolis toimunud õpetajate päeva. Organiseeriti ka ülekooliline
fotokonkurss, mille kaudu tutvustati projektipartneritele Eesti
loodust.
Projektis „Kaisukarud üle maailma“ osales IV klass. Õpilased
tegid tööõpetuse tunnis vahvad karukesed ja kirjutasid inglise keele
tunnis lookese oma kaisukarust. Kõige huvitavam karuke rändab
hetkel mööda maailma.
Väga tore projekt oli loodusõpetuse päev 2011. aasta septembris.
Huvitavaid teadmisi saadi parasiit- ja putuktoidulistest taimedest,
samblikest, Pirita jõe elustikust ning sellest, kuidas loomad talveks
valmistuvad, tegeldi liblikatega.
Spordihoone puudumisest hoolimata on kehalise kasvatuse
tunnid mitmekesised: esimesel ja neljandal veerandil tegutsetakse
staadionil, teisel veerandil toimub üks kord nädalas Lool ujumistund, kolmandal veerandil suusatatakse; mõneski tunnis mängitakse
kabet ja malet. Koolis tegutseb ka malering ning õpilased on tublid
nii maakondlikel kui vabariiklikel malevõistlustel. Igal aastal korraldatakse Kõrvemaal kooli suusapäev.
Lagedi koolis peetakse väga tähtsaks töökasvatust. Õpilased
koristavad oma klassi ja hoiavad korras kooli territooriumi.

Loodusõpetuse tund algklassidele 16. septembril 2011.
2. klassi õpilased Kaur Kaaret, Jürgen Raudla ja Andreas Kenk saavad teada, kuidas loomad talvituvad.

RIINA NOOR
Lagedi kooli õppealajuhataja

Loodusõpetuse tund 16. septembril 2011. Õpetaja Tiiu
Liimets loodusmuuseumist ning 5. klassi õpilased
Rene ja Reimo Karus, Gert Oolmann ning aineõpetaja Projekt “Ökokratt” 2010. Aastal. Kooli parki koristavad
Tiina Ojabstein uurimas, kes elavad Pirita jões.
Hanna Rulli, Elisa Aru, Jaana Tiido ja Gerli Aikevitšius.
veebruar 2012 · Rae Sõnumid
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Lagedi kooli eri

Endine direktor Endel Lep
rek Siiak kujundasid 1990
kooli logo, millel o

Jõuluootuse kontsert Lagedi koolimajas 2011. aasta detsembris.

Lagedi kool kui kohaliku seltsielu keskus
ıPeaaegu pool sajandit tagasi lõpetas tegevuse
Are Kubparti juhitud Lagedi rahvamaja ja jäi katki
koorilaul„ ( R. Karm. Rae Sõnumid, jaanuar 2010).
Paljudeks aastateks lakkas Lagedi koolimajas ka
muu taidlustegevus. Lagedi koorilauljate uus tiivasirutus toimus 2007. aasta lõpul, mil Lagedi Põhikooli
õpetajad asutasid naisansambli.
Aja jooksul täienesid selle read kohalike lauluhuvilistega ja tänaseks on koor jalad alla saanud. Lauljate hulgas on lapsevanemaid,
õpetajaid, kooli vilistlasi ja ka teisi kogukonna liikmeid. Kollektiiv
on oma kammerkooriliku väikesearvulisusega väga teotahteline
ja ühtehoidev. (Siinkohal võiks lisada, et ka uued lauljad on alati
oodatud!) Kooriharjutuste tulemusena on lavalaudadel seistud 28
korda, neist seitsmel korral iseseisva kontserdiga. Hingekosutavat
sünergiat on kogetud Kaarli kirikus, Orlovi lossis ja Jüri kirikus
lauldes, üks põnevamaid ülesastumisi oli aga Jüri Konsumis. Oma
järge on ootamas laulureis.
Mis toimub kooliseinte vahel? Esile võiks tuua Lagedil väga
oodatuks kujunenud õpilaste kontsertetendusi emade- ja isadepäeval
ning jõulukontserte, mis kõik on läinud täissaalidele. Kindlasti on
Lagedi rahva vaba aega aidanud sisustada segakoori Heliand igaaastased jõulu- ja kevadkontserdid, millesse on kaasatud ka õpilasi
ning naabervalla laulurahvast. Traditsiooniks on kujunenud lastekaitsepäeva tähistamine koos külakogukonnaga. Kooli ruumides
tegutseb Rae Huvialakooli filiaal. Liisu Lastekeskus korraldab oma
suuremaid üritusi samuti koolimajas. Läbi terve õppeaasta seavad
ühe korra nädalas sammud kooli poole meie tulevased õpilased.
Pimedal ajal päevinäinud koolihoonest möödudes on näha
soojalt helendavaid aknaid, mille taga toimub aktiivne tegevus.
Olgu selleks siis kooli- või alevikurahva koosolek, koori- või tantsuharjutus, malematš, klaveri-, trummi-, puhkpilli- või kitarritund,
näiteringi või koolibändi proov, kunsti- või nahakunstiring. Tihti
on eemalt näha mõnd õpetajat laua kohale kummardumas, lõpetamaks oma hilja peale jäänud tööpäeva. Loodetavasti toimub kõik
see üsna pea juba hoopis mõnusamates tingimustes – renoveeritud
koolimajas. Eriline ootusärevus tuleviku suhtes on südames spor-
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Laululapsed rahvusvahelisel muusikafestivalil Europa
Cantat Pärnus 2011. aastal.
dihuvilistel: lõpuks ometi avaneb õpilastel ja ka Lagedi elanikel
võimalus kodu lähedal spordiga tegelda! Lagedi koolipere eesotsas
kooli juhtkonnaga on olnud väga vastutulelik ja abivalmis, toetades
igati majas toimuvat. Aktiivset toetust on osutanud ka Lagedi aleviku
eestseisus ja Rae vallavalitsus. Sõbraliku abikäe on alati ulatanud
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi pere ja ratsaspordiklubi Lagedi
Kanged Kargajad. Aktiivne koostöö Lagedi kogukonna ja kooli vahel
päädis 2011. aastal Lagedi 770. aastapäevale pühendatud ürituste
sarjaga, mille tipphetkeks kujunes vabaõhuetendus „Lagedi läbi
seitsme sajandi”, milles osalesid kokku ligi kaheksakümmend näitlejat, lauljat ning tantsu- ja laululast. See oli üritus, mis liitis veelgi
Lagedi kogukonda. Etendusest sai täiskasvanud näitemänguhuviliste seltskond uut hoogu ja indu. Nüüdseks on tulevikuplaanidki
peetud ja käimas töö järgmise etenduse lavaletoomiseks. Kõik
eespool toodu omab märgilist tähendust: Lagedi koolimaja on
taas muutunud piirkonna kultuurikeskuseks. Võib-olla on aeg
küps selleks, et Lagedile asutataks rahvamaja ja tööle asuks
kultuurijuht?
SILJA TAMMELEHT
Lagedi Põhikooli muusikaõpetaja,
segakoori „HELIAND“ dirigent

Lagedi kooli eri

pik ja kooli vilistlane Ind0-ndatel aastatel üheskoos
on Lagedi rippsild.

Lagedi Põhikoolis on väga tegus ja töökas õpilasesindus
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Jõgi räägib juttu

ÕPILASESINDUSE PRESIDENT
LOORA-ELISABET LOMP
Lagedi Põhikooli õpilasesinduse S.I.L.M. presidendiks valiti
mind käesoleva kooliaasta alguses. Enne seda olin kaks aastat järjest
asepresident. Presidendina juhin ja kontrollin õpilasesinduse tööd,
esindan õpilasi kooli hoolekogus, noorsootöötajate ümarlauas ja
mitmetel üritustel.
Õpilasesindusse saavad kuuluda õpilased, kes õpivad hoolsalt ja
käituvad hästi. Õpilasesindusel on oma põhikiri. Meie õpilasesindusel on meedia- ja ürituste osakond. Meediaosakond annab välja
koolilehte ja uuendab õpilasesinduse veebilehte. Ürituste osakond
organiseerib huvitavaid üritusi. Sekretäri ülesanne on õpilasesinduse liikmeid kokku kutsuda ja koosolekuid protokollida. Kokku
saadakse esmaspäevast kolmapäevani teisel suurel vahetunnil. Meie
peamine ülesanne on koolielu paremaks muutmine ja õpilaste
probleemide lahendamine.
Õpilasesindusse kuulumine arendab noorte esinemissuutlikkust
ja julgust oma arvamust avaldada. Saadakse organiseerimis- ning
koostööoskusi. Võtame osa üle-eestilistest üritustest, kus saame
juurde palju uusi kogemusi ja teadmisi.
Sel kevadel lõpetan põhikooli ja lahkun õpilasesinduse presidendiametist, aga olen rõõmus, et õpilasesinduse töö vastu tuntakse
meie koolis huvi ja järelkasv on täiesti olemas.

Lagedi kooli lehe ajalugu ulatub
aastasse 2004. Leht oli tookord nimetu, mustvalge, A4 formaadis ja
ei ilmunud korrapäraselt kuni aastani 2007, mil tollane õpilasomavalitsus võttis väljaandmise enda
kätte. Lehe peatoimetajaks sai Kätlin Maal, kelle juhtimisel hakkas
kooli leht ilmuma igas veerandis.
Leht oli värviline, A5 formaadis ja
ilusa kujundusega. Õpilasesinduse
eelmine koosseis andis ajalehele ka
tabava nime – Jõgi Jutustab. 2009.
aastal aga lõpetasid väljaandjad Lagedi kooli leht 2007.
põhikooli ning lehe ilmumine jäi aasta mais. Lehe müügist
üheks aastaks soiku. 2010. aastal saadud tulu kasutatakse
sai lehe peatoimetajaks Rasmus ürituste organiseerimiLeichter. Nüüd ilmub leht 2 korda seks ja õpilaste autasustamiseks.
õppeaastas.
Õpilasesindus näeb lehe iga
numbri kallal tõsist vaeva. Teeme ajurünnakuid, saamaks
ideid, mida lehte panna. Traditsiooniliselt on lehes intervjuu
iga uue õpetajaga ning ka kõige tähtsamad sündmused ei jää
kajastamata. Peatoimetajana kujundan iga numbri algusest
lõpuni ise. Kõik, mida lehes lugeda ja vaadata saab, on Lagedi
kooli õpilaste poolt tehtud.
RASMUS LEICHTER

Õpilasesinduse struktuur

LOORA-ELISABET LOMP

Õpilasesinduse minevik
Lagedi Põhikooli õpilasesindus loodi 14. veebruaril 2000. aastal,
kui 5.–9. klassi õpilased valisid õpilasomavalitsuse juhtkonna ja
kinnitasid põhikirja. Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeks saadi
kaheksa aastat hiljem.
Kui on võimalik, siis illustreerimiseks lisada toimetuse poolt pilt
tordist ja panna järgnev allkiri:
Sõbrapäeval, 14. veebruaril saab Lagedi kooli õpilasesindus
S.I.L.M. 12-aastaseks.

Õpilasesinduse olevik
Lagedi õpilasesinduse nimi on S.I.L.M. – Särav Innovatiivne
Lagedi Maailm. Selle liikmeteks on 5. –9. klassi õpilased, kes
liituvad õpilasesindusega omal vabal tahtel. Sel õppeaastal on
õpilasesinduses 10 liiget. Täpsemat teavet õpilasesinduse S.I.L.M.
tegevuse kohta leiab kodulehelt http://sites.google.com/site/
lagedipkoe.

Õpilasesinduse liikmete tulevik
Mitmed Lagedi Põhikooli õpilasesinduse liikmed on oma uutes
koolides jätkuvalt aktiivsed. Näiteks Mariin Virolainen valiti gümnaasiumis õpilasesinduse presidendiks juba esimesel õppimisnädalal
ja ta oli selles ametis mitu aastat. Uueks väljakutseks on Mariinil
järgmise Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosoleku korraldamine.
Eesti Õpilasesinduste Liidus tegutsevad tublilt veel teisedki Lagedi
kooli vilistlased: Kristen Aigro valiti EÕEL-i juhatuse aseesimeheks
ja Kätlin Maal on Õpilaslehe tegevtoimetaja.
Õpilasesinduse liikmena on palju võimalusi: saab muuta õpilaste
igapäevaelu turvalisemaks ja huvitavamaks, oma mõtted kuuldavaks
teha ning mis peamine – ise seeläbi paremaks muutuda.

veebruar 2012 · Rae Sõnumid

15

16

mitmesugust
Eakate sõnaseadmise osavust demonstreeris kirjanduslikul pärastlõunal ilmekalt Elvira Luur.

Vana lugu
Elvira Luur
Nobedalt liiguvad näpud,
vaikselt heliseb laul,
eidekesest, kes ketras
kunagi akna all.
Saab olema soe ja mõnus
see varrastel kootud sall
memmelt, kes istub
tänagi akna all.
Eks temagi vahel tukub
siis sülle libiseb sall
näeb unes ta möödunud noorust
ja kiigemäed kaskede all.
Oli tantsu ja laulu ja tralli
seal kiigemäel kaskede all
tantsis temagi valges kleidis
kaelas leekivpunane sall.
Läks elu kiiresti mööda
nagu suvi, kevad ja talv
jäi alles vaid mälestus kaunis
ja leekivpunane sall.

Fotol klubiliikmed Paul Mürkhain ja Elvira Luur.

Rae valla eakate klubi korraldas
kirjandusliku pärastlõuna
Memme-taadi klubi korraldas
8. jaanuaril kirjandusliku õhtupooliku, et kohtuda kirjanik Hille
Karm´iga.
Hille Karm tutvustas oma loomingust
15 teost, sealhulgas Elle Kulli ja Helgi Sallo
põnevaid elulookirjeldusi. Hille Karm on
kirjutanud kogupereraamatuid, publitsistikat, jutustusi, elulugusid. Ta on õppinud
Tartu Ülikoolis Juhan Peegel`i käe all ajakirjandust, töötanud muuhulgas ajakirja

Eesti Naine ja Terviseleht toimetajana. Hille
Karm on Eesti Ajakirjanike Liidu liige, Eesti
Kirjanike Liidu liige ja Eesti Ettevõtlike
Naiste Assotsiatsiooni asutajaliige.
Erilist silmarõõmu pakkusid klubiliikmetele Hille Karmi noorema tütre poolt illustreeritud lasteraamatud, milledest paljude
tegelaste prototüübiks on kirjaniku vanema
tütre kolm last.
Paljud memme-taadi klubi liikmed tõid oma
koduraamatukogudest kaasa huvitavaid raamatuid, et anda need nö „teisele ringile“. Mõnigi
leidis enesele põnevat lugemist. Raamatuvahe-

tuses omanikku mitteleidnud teoseid võib aga
laenutada nüüd Jüri raamatukogust.
Koosviibimisel esitati ka omaloomingut,
andekamad memmed-taadid võtsid teistele
ettelugemiseks kaasa oma tehtud luuletusi.
Klubiliikmete omaloomingut kandis ette
proua Virve Sepp, seda oli huvitav kuulda ja
ehk edaspidi ka Rae Sõnumitest lugeda.
Värskelt sadanud lumi ja suhteliselt soe
ilm muutis klubiskäigu eriti meeldivaks
kõigile, kes kodunt välja tulid.
STYNA EERMA JA TIIU VÕSU

Valvsus võib päästa kaaskodaniku vara
Viimasel ajal on Rae vallas sagenenud
vargused elu- ja ametiruumidest, autodest
ning muuhulgas ka ehitusobjektidelt. Peamiselt langevad varaste saagiks raha, ohvrite
isiklikud asjad, kütus ja vasetooted.
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Rae vallavalitsus paneb iga kodaniku
südamele, et kui keegi näeb mingisugust
kahtlast tegevust hoonete või rajatiste juures, siis sellest peaks koheselt informeerima
politseid. Valvsa ning hoolsa käitumisega

võime paljusid kaaskodanikke ebameeldivustest säästa.
Rae valla konstaablipunkt asub Jüris,
Aaviku tee 1 II korrusel. Politsei lühinumber on 110.

mitmesugust

Jüri Gümnaasium
Vastuvõtt 10. klassidesse 2012/2013. õppeaastaks
2012/2013. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis
10. klassid kolme õppesuunaga: reaalsuund, ettevõtluse
ja rahvusvaheliste suhete suund, loomemajanduse ja
kultuurisuund.
Gümnaasiumisse vastuvõtmisel ja õppesuundade moodustamisel arvestatakse 9. klassi hindeid, sisseastumiskatsete
tulemusi ja õpilaste või piiratud teovõimega õpilaste puhul
vanemate soove.
10. klassi võetakse vastu ilma sisseastumiskatseteta Jüri
Gümnaasiumi 9. klassi õpilased, kellel on I ja II veerandi
kokkuvõtvad hinded head ja väga head.
Ülejäänud gümnaasiumisse sisseastujad sooritavad reedel,
9. märtsil 2012. aastal testi matemaatikast, eesti ja inglise keelest (3 x 45 minutit) kooli II korruse auditooriumis.
Kaasa võtta isikuttõendav dokument, klassitunnistuse
koopia, kirjutusvahend ja kalkulaator.
Eelregistreerimine 1. veebruarist kuni 5. märtsini
2012. aastal e-posti aadressil kool@jyri.edu.ee või
telefonil 6224 200.
Sisseastumiskatsete ajakava:
• kell 12.45 katsete algus, osalejate registreerimine ja
sissejuhatus
• kell 13.05 – 13.50 test matemaatikast
• kell 14.00 – 14.45 test eesti keelest
• kell 14.55 – 15.40 test inglise keelest
Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal võetakse õpilasi
vastu pingerea alusel vastavalt õpilaskohtade olemasolule.
Vastuvõetud õpilaste esialgsed nimekirjad avalikustatakse
Jüri Gümnaasiumi veebilehel 16. märtsiks 2012. aastal.
Dokumentide vastuvõtmine 10. klassidesse toimub kooli
kantseleis tööpäevadel kuni 25. juunini 2012.
Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud
teovõimega sisseastuja puhul vanem kirjaliku taotluse,
millele lisab:
• sisseastuja sünnitunnistuse või –tõendi originaal ärakirja
tegemiseks või ametlikult kinnitatud ärakiri;
• põhihariduse (9. klassi) või sellele vastava välisriigi
haridustaseme omandamist tõendav dokument koos
hinnetelehega ärakirja tegemiseks;
• ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist
selle olemasolul;
• foto 3 x 4 cm;
• elektrooniline foto (saata aadressil it@jyri.edu.ee);
• kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava
dokumendi originaal või ametlikult kinnitatud ärakiri
või väljavõte;
• sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut
tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse
esitamise korral.

Lagedi noored mõtlevad üheskoos välja projekti, mis peaks
kohalikule rahvale palju huvi pakkuma. Esireas vasakult: Kerstin
Maipuu ja Jaan Hansson. Tagareas vasakult: Martin Tamm ja
Rebecca Ulp.

Lagedi Noortekeskuse
noored osalesid
projektis IDEE 24
Lagedi neli noort ning noorsootöötaja sõitsid 6. jaanuaril Saku Valla Noortekeskusesse, et ühiselt koos Saue
ja Saku noorte ning noorsootöötajatega osa võtta noortealgatuse projektide genereerimiseks mõeldud mängulisest projektist IDEE 24.
See projekt toimus 24 tundi jutti ning läbi selle said noored panna
kirja oma kõik ideed ning mõtted, mida nad sooviksid ise kas siis oma
kodukoha, Eesti või Euroopa heaks ära teha. Paljude ideede seast valiti
välja üks ning siis asuti projektitaotlust täitma. 24 tundi järjest üleval
olla ei olnud sugugi nii lihtne ning hommikutundide saabudes tehti ka
väike uinak, mis jälle erksa meele ning hea tuju Lagedi noortele tagasi tõi.
Projekti lõppedes sõideti jälle koju tagasi. Selle projekti taotluse täitmine
ja täiustamine käib kuni tänase päevani ning nii Lagedi noored kui ka
noorsootöötaja loodavad oma projektitaotluse 1. veebruariks ENEB’ile
esitamiseks valmis saada.
Lagedi Noortekeskuse noorsootöötaja Kädi Kuhlap nendib, et
see projekt oli üks vahva ettevõtmine ning loodetavasti saab Sakus
genereeritud ideest ka midagi reaalset, mida kõik Lagedi elanikud ka
oma käega katsuda saavad. Selles projektis osalemine andis julgust
ning indu ka edaspidi taolistest ettevõtmistest osa võtta.
KÄDI KUHLAP
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Vaida tüdrukute esinemine
sai sooja vastuvõtu osaliseks
Möödunud aasta lõpus toimus
lauluteatris „Perekrjostok‰ tuntud
helilooja Mikael Tariverdijevi mälestusõhtu-kontsert „Ma soovin ainult
head‰. Üritus oli pühendatud tema
80. sünniaastapäevale ja 15. surmaaastapäevale.
Mikael Tariverdijevi looming on väga
suur ja eripärane. Teda tuntakse ja armastatakse kogu maailmas, tema laule on tõlgitud erinevatesse keeltesse ja neid esitatakse
paljudes maades. Ta pärandas muusikamaailmale rohkesti klassika-, estraadi- ja
džässimuusikat, kuid kõige enam armastas ta kirjutada muusikat kinofilmidele.
Ta helindas134 filmi, tema meloodiad on
kordumatud ja juba esimestest akordidest
tunneme tema muusika ära. Ei ole inimest
Eestis ega Venemaal, kes pole näinud filme
“17 kevadist hetke” või “Saatuse iroonia”, aga
ka lastefilmi “Hirvekuningas” ja teisi, kus
kõlab Mikael Tariverdijevi muusika.
Sellel detsembrikuu kontserdil esinesid enamasti lauljad ja muusikud G.Otsa
nimelisest Muusikakoolist ja Eesti Muusikaakadeemiast. Kõlasid meloodiad viiuli,
klaveri, flöödi, saksofoni, kontrabassi ja
kitarri saatel. Samuti esinesid teatriartistid.
Publikule tutvustati helilooja vähemtuntud

kammer- ja vokaalpalu. Lindakivi Kultuurikeskuse saal oli täidetud publikuga, aga
kui lavale tulid kaks Vaida aleviku tüdrukut
Angelina Koch ja Jevgenia Grigorjeva, saal
elavnes ja täitus aplausiga.
Suurel laval esinemise au oli antud ainult
neile. Tüdrukute pedagoog A. Solovjova
valmistas nendega ette kaks lüürilist-romantilist laulu Mikael Tariverdijevi muusika põhjal. Need olid laulud “Väike prints”
kinofilmist “Reisija Ekvadorist” ning “Kuninga ja Anželika duett” film-muinasjutust
“Hirvekuningas”.
Laule esitasid nad 19. sajandi kostüümi-

des, mille juurde mõtlesid ise välja ka lavaliikumised. Nad nägid välja nagu tõelised
printsess ja kuningas. Tüdrukutele meeldib
väga M. Tariverdijevi muusika. See rõõmustab, kuna selline muusika arendab lastes
head muusikamaitset. A. Solovjova poolt oli
välja pandud ka fotonäitus M. Tariverdijevi
elujärkudest ja tegemistest.
Kontserdi lõpul said osalejad mälestussuveniire, lilli ja pärast kostitati neid kohvikus, kus kõlasid veelkord M. Tariverdijevi
laulud.
A.SOLOVJOVA

Jüri Gümnaasiumi noormehed võitsid sisesõudmisvõistlused “Alfa 2012“
Rahvusvaheline sisesõudmisvõistlus „ALFA 2012„ tõi
võistlejaid kohale Lätist, Leedust,
Soomest, Venemaalt ja Ukrainast.
Eesti koolide võistkondadele pakkusid põhikoolide osas seekord
tugevat konkurentsi kaks Leedu
võistkonda.
Jüri Gümnaasiumi võistkond osales sellisel suurel võistlusel neljandat korda. Põhikooli poisid ja tüdrukud ning gümnaasiumi
noormehed ja neiud võtsid Reaalkooli nii
noormeeste sõidus, kus võtsime koguni
alavõidu ning ka 9. klassi tütarlaste sõidus.
Kui võistkondade kohapunktid oli kokku
liidetud, selgus et olime Reaalkoolile alla
jäänud ainult ühe punktiga.
Ajalooliseks võib seda võistlust pidada seetõttu, et gümnaasiumi noormehed
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Robert Rivik, Kaido Suurekivi, Rauno
Veski ja Henry-Mario Hallik saavutasid
esimese Jüri Gümnaasiumi võistkonnana
oma vanusegrupis esikoha.
Läbi eelsõitude jõudsid finaali ka põhikooli tüdrukud, kes kordasid eelmise aasta
kolmandat kohta ning samuti gümnaasiumi
neiud, kes said samuti kolmanda koha. Põhikooli esindasid Kristiina Mägi, Liis Rahnel,
Egle-Liis Lõhmus ja Lisett Lutsberg ning
gümnaasiumi neiud sõitsid koosseisus Helen Loik, Katre Sapp, Merilin Liutkevicius
ja Diana Eelma.
Põhikooli poistel nii hästi kahjuks ei läinud, kuna Mihkel Lindmaa, Erik-Sander
Mätas ja Ats Hannibal pidid kolmekesi ära
tegema nelja inimese töö, kuna ette teatamata jättis kohale tulemata kooli selle vanuseklassi teine number Mart Oviir. Olenemata
noormeeste pingutusest ei suudetud pääseda
viimasest ehk seitsmendast kohast.
Tänan kõiki noori, kes kogu südamest

Jüri Gümnaasiumi õppursportlased
rõõmustamas heade võistlustulemuste üle Baltikumi suurimal sisesõudmisvõistlusel.
FOTO URMAS PÕLDRE
pingutasid meie kooli jaoks erakordse tulemuse saavutamise nimel!
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
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Patika külamehed tähistavad Eesti
Vabariigi aastapäeva Toompeal
Patika inimesed lähevad Vabariigi aastapäeva puhul Toompeale
pidulikule lipuheiskamise tseremooniale juba kolmandat aastat.
Mõned aastad tagasi, mõnusalt saunatades, tuli Patika meestel ootamatu idee
- vaja oleks Eesti Vabariigi aastapäeva
väärikalt tähistada. Patika saunaklubi
kuus vaprat meest seadsidki end kolm
aastat tagasi 24. veebruari varahommikul Toompea poole teele. „Emotsioon
on ülev“, meenutab Patika külavanem
Margus Vain.
Eelmisel aastal korraldasid Patika mehed
Toompeal käiku juba suuremalt. „Eelmisel
aastal olid meiega koos ka Limu ja Vaida
mehed,“ kõneleb Vain, kes meenutab, et
ilm oli väga karge.
Heaks tavaks on saanud, et peale hommikust lipuheiskamist toimub 24. veebruaril
Patika Külakoori ja Kose Kammerkoori
ühine kontsert Kose kirikus.

SEB HEATEGEVUSFOND
JÄTKAB NOORTE TOETAMIST
Kuni 10. veebruarini saavad vanemliku
hoolitsuseta noored taas taotleda SEB
Heategevusfondilt õppestipendiumi,
et jätkata oma haridusteed, õppides
täiskoormusega kutseõppeasutuses
või kõrgkoolis.
›ppestipendiumi lisainfo ja taotlemiseks
vajalike dokumentide loetelu:
www.heategevusfond.ee/stipendium

Lehmja kooli vilistlaste
kokkutulek toimub
25. augustil 2012.
Ootame mõnusaid mälestuslugusid
vilistlastelt ja endistelt
õpetajatelt-töötajatelt!
Lugusid ja pildimaterjali väikese
raamatu jaoks ootame 1.aprilliks
2012 aadressidele
anne.rentel@mail.ee ja
marge.kalapyydja@jyri.edu.ee
Korraldustoimkonna liikmed:
Anne Rentel
Marge Kalapüüdja

Harjumaa Muuseum tutvustab
Vääna mõisaproua heegelpitse
Kuni 1. aprillini 2012 on Harjumaa Muuseumis eksponeeritud
ajalooline pitsiproovide kogu ning
pitsiproovide järgi möödunud
aastal heegeldatud pitsid ja õmmeldud ajaloohõngulised esemed.
19. veebruaril 2012 toimub samas
avalik üritus tähistamaks legendaarse Vääna mõisaproua Pauline
Luise von Stackelbergi 200. sünniaastapäeva.
2010/2011. aasta talvel kogunes Keilas Pitsiklubi, kuhu kuulub 12 naist, kes
otsustasid legendi kohaselt Vääna mõisaprouale kuulunud heegelpitside mustrid
üles joonistada ning pitse järgi heegeldada.
Originaalpitse oli 38, millest heegeldati
34 pitsi. Tegevuse eesmärgiks oli raamatu
väljaandmine, milles oleks kajastatud nii
pitsimustrid isetegijaile kui ka ajalooaineline materjal legendaarse mõisa ja seal
elanud mõisarahva kohta. Raamatu piltidelt leiduvaid esemeid saab näitusel näha

originaalkujul, välja on pandud ka unikaalsed pitsiproovid.
Vääna mõisaproua Pauline Luise von Stackelberg (1812-1866) oli Vääna kandis külakoolide käivitaja. Muuhulgas õpetas ta talutüdrukutele heegeldamist, tõi linnast materjale ja
mustreid ning vahendas tellimusi linna peenemalt seltskonnalt. Talupoistele õpetas proua
õlgkübarate punumist, mis olid samuti linna
peenema seltskonna hulgas populaarsed.
Näituse koostas Heli Nurger. Lisainfo
e-mailil heli.nurger@gmail.ee ja telefonil
678 1668.
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Rae kammerkoori
uskumatud seiklused
Venemaal ja Rootsis

Rae kammerkoor Peterburis
Rae Sõnumid · veebruar 2012

Anneli Aaso kirjutab kammerkoori sügistalvistest tegemistest ja kutsub lauluhuvilisi liituma Rae kammerkooriga.
Polnud seal tegelikult uskumatut midagi, kõik
puha tõsise töö vili. Nii võis jõuluseid laule Rae kultuurikeskuse kaaresaalis kuulda juba varasügisest
saati. Oli laululaager Türil Veskisillal, korralised ja
erakorralised proovid, väsimus ja vaimustus... Kuni
jõudiski advendiaeg – jõuluootusaeg. Kirikukontsertide repertuaar oli päris raske, aga ka väga pühalik-ülev.
Laule Tšaikovskilt ja Brucknerilt, Kreegilt, Tobiaselt
ja Pärdilt, eesti ja vene ja saksa ja ladina keeles... Uskuge, selle repertuaariga hakkama saamine oli tõsine
ettevõtmine, aga seda innustavam!
Esimene kontsert toimus Kaarli kirikus koos mitmete teiste Segakooride Liitu kuuluvate kooridega,
siis pikk sõit Peterburi Jaani kirikusse sama seltskonnaga. See meeleolu kõrgete kirikuvõlvide vahel - lasta
lauludel tõusta ja kajada otse taevalaeni. Seda polegi
võimalik kirjeldada, seda peab ise kogema!
Akadeemiline repertuaar vahetus lustlikumate,
kõigile tuntud jõululugudega – ees ootas Stockholmi
kruiis. Sellel tuuril ühines meiega me ilmarändurist
endine kooriliiige ja üks koori asutajaist – Riho koos
kitarri ja mõne soololauluga. Enne laevareisi andsime
veel kontserdi meie Marje töökoha jõulupeol.
Oli tõeliselt vahva merereis, sai tantsuplatsil kareldud, karaoket lauldud, niisama sõprade seltsis mõnus
oldud... Kaks kontserti andsime ikka ka. Meie nautisime laulmist ja publik laulude äratundmisrõõmu.
Kas kõik perfektselt õnnestus või mitte, polnudki ehk
kõige tähtsam. Ja ehkki jõululund polnud ei kodus
ega Stockholmis, saime helge-valge jõulutunde sellelt
reisilt küllap kõik kaasa.
Uus aasta uute plaanide ja tegemistega on alanud.
Esimese uuendusena toimuvad sellest aastast kooriproovid üle kuu Peetri koolimajas ehk siis – veebruarikuu proovid Jüris Rae kultuurikeskuses, märtsikuu
proovid Peetris jne. Plaanidega oleme juba kevades – kindlasti toimub koorilaager, üks eesmärk on
Jazz-Pop-Fest maikuus Viimsis. Muidugi laulame ka
Klunkeril. Ning kui kõik õnnestub, läheme ka augusti
lõpus Helsingisse Põhja- ja Baltimaade koorifestivalile.
Veel enne kõike seda tahame osaleda 3. märtsil Toilas
talvise laulupeol “Jää-hääl”.
Lõpetuseks killukesi meie dirigendi Alice ütlemistest:
(Käsil on laul “Puhkus Viljandis”, kus soovitatakse
osta pilet ja istuda rongi.)
“ Te sõidate igaüks eri rongiga!!!” “ Mehed, läheme
nüüd piletit ostma!”
Kellel nüüd lugedes tekkis ilmvõitmatu isu meiega
koos laulda ja lustida siis – TERETULNUD ON UUED
LIIKMED KÕIGISSE HÄÄLERÜHMADESSE!
Iseäranis rõõmsad oleksime täienduse üle meeste
ridadesse. Kellel huvi, võib ühendust võtta meie koorivanema Annicaga meilitsi annica.andra@gmail.
com, oma “nägu” on Rae kammerkooril ka Facebookis, kus meeleldi suhtleme. Või tulge otse proovi
esmaspäeva õhtul kell 18.30, veebruarikuus Jürisse
Rae kultuurikeskuse kaaresaali või märtsis Peetri
kooli lauluklassi.

kogukonnaelu

Uuesalu on rohkemat
kui üks uus elamurajoon Järvekülas
Jaak Urvet kirjutab, et ega ilma
ühismõtte- ja teota need tegemised sünni. Uuesalus on mõtlemisja tegutsemisruumi, sest meie
piirdeaedadeta asumi slogan on
ıOmad on üle õue‰.
Uuesalu on tegelikult Lõuna-Järveküla.
Ja kuna Uuesalu poolsada paaris- ja ridamaja asuvad pealinna piiri taga, siis ongi see
kolme aastaga kujunenud elurajoon kui uks
linnast maale, uks linnamelust vaikusesse,
uks anonüümsest inimmassist ühtehoidvasse kogukonda.
Nii et pole juhuslik, et paar aastat toimetava Uuesalu Külaseltsi lühendki on UKS.
Selts nagu selts ikka: liikmed ja juhatus,
sündmused ja projektid, arupidamised ja
ühistegevused. Toimetame selle nimel, et
inimestel oleks Uuesalus hea elada. Et lastel
oleks mänguruumi ja isadel-emadel nii privaatsust kui ka kokkusaamisvõimalusi. Aga
tegutseme ka selle nimel, et saaks käima bussi ja et kihutajad külast mööda sõites kiirust
maha võtaksid, et lasteaias oleks rohkem
kohti oma küla lastele ja et õhtutundidel
saaks ka oma loovus ellu äratatud.
Käima on saadud käsitöötuba, kus on
võimalus oma kätega savist kruus või lillevaas valmis teha, siidist sall värvikirevaks
maalida ja viltimistehnikas ehteid valmistada. Paar korda nädalas „põgenevadki”
noored pereemad kodunt käsitöötuppa, et
oma meistriandeid esile tuua.

Keraamikaga tegelevad suurte kõrval
ka väikesed uuesalulased. Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel on ostetud kõrgkuumusahi ja kedra, Rae valla toetusega
töövahendeid. Hindamistväärt on Uuesalu
arendaja IBE-Estonia OÜ ruumiabi soodsatel tingimustel. IBE-juhtkond on kõigi
meie tegemistega alati kaasatulev, nii mõtte
kui teoga. Ja alati ka rahaga. Ikka selleks, et
Uuesalus oleks hea elada.
Veebruaris tahame ka mehed savi mätsima panna. Selleks lükame käima projekti
„Igale mehele oma õlletoop!”. Eks siis jaaniõhtul selgu, mitu savikruusi valmis on
tehtud.
Kui me 2010. aasta Rae valla külade
päeval Karla külas otsustasime järgmised
külade päevad korraldada Uuesalus (juriidiliselt ikka Järvekülas), ei kujutanud
me päris selgesti ette, mis tegemisi see
kergekäeline lubadus endaga kaasa toob.
Ei suutnud me siis uneski näha, et valisime külade päevaks läinud suve kõige
kohutavama ilma. Aga peetud see sai.
Nüüd valmistume 4. augustil toimuvaks
ansambli Hortus Musicuse kontserdiks,
mis on pilootprojektiks tulevikuideele
hakata korraldama Uuesalus „Telgimuusikafestivali”. Igal suvel augustis võiks toimuda hiigeltelgis 5-7 muusikaõhtut, kus
lisaks heale muusikale saaks maitsta ka
erinevate cateringide toodangut.
Miks seda kõike vaja on? Võiksime ju
igaüks oma korterboksis toimetada ja oma
elamist-olemist korraldada. Paraku otsib
inimene ikka teist inimest, kellega midagi

Uuesalus elab palju noori peresid.
arutada, midagi koos ära teha ja plaanitust-tehtust ka koos rõõmu tunda. Uuesalu
Külaseltsi kuulub veerand sealsest elanikkonnast ja kui „appikutse” külalisti kaudu
laiali saadetakse, siis seltsirahvas kohal ongi.
Aga tulevad teisedki. Kui igal kevadel pea
pool küla teid ja majade ümbrust koristama koguneb, siis ongi see hoolimine oma
kodupaigast.

veebruar 2012 · Rae Sõnumid

21

22

spordielu
Toimus neljas
"Tõmba, Jüri"
sõudeergomeetrite
võistlus
Järjekorralt neljas "Tõmba, Jüri" sisesõudmisvõistlus toimus traditsiooniliselt detsembris ja jaanuari alguses,
et selgitada muu hulgas välja ka kooli
võistkond, kes osaleb rahvusvahelisel sisesõudmisvõistlusel Alfa 2012.
„Tõmba, Jüri“ on tõeliselt ülekooliline
võistlus, kus oma võimeid sai proovida
ligi 600 õpilast. Finaalvõistlusele pääses
igast vanuseklassist kaheksa parimat.
Seekordne jõukatsumine küll uusi
koolirekordeid ei toonud, kuid saavutati 21 isiklikku rekordit. Suurimad
rekordiparandajad olid Robert Rivik
ja Helen Loik, kes vastavalt aegadega
1.25,6 ja 1.45,1 saavutasid 500 meetri distantsil kooli kõigi aegade teised
tulemused.
Võistlus oli heaks ettevalmistuseks
vabariiklikuks sisesõudmisvõistluseks
"Alfa 2012", millel osalemise eesmärk
on sama - võita koolide arvestuses.
Täname kõiki "Tõmba, Jüri" võistlusel osalejaid, sellele kaasaaitajaid ja
toetajaid: EOK, Ensto, Tamrex OÜ, Saku
Õlletehas AS, Penteer OÜ ja Freesport
Trading AS. Tänud abivallavanem Aivo Hommikule sütitava avakõne eest
ja abiturient Mikk Kajasalule ürituse
meeleoluka juhtimise eest.
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Sander Arumägi (nr.89) oma eeljooksu võitmas.

FOTO URMAS PÕLDRE

TV 10 Olümpiastarti uus hooaeg algas
Võrus uute isiklike rekorditega
Pühapäeval, 15. jaanuaril algas TV
10 olümpiastarti 41. hooaeg Võrus
Jüri Gümnaasiumi õpilastele uute
isiklike rekorditega.
Esimestena alustasid võistlust noorema
vanusegrupi poisid kuulitõukega ja vanemad
poisid 60 meetri jooksuga. Kuulitõukes tegid
mõlemad Jüri Gümnaasiumi esindajad Randel
Kaasik ja võistluste debüdant Robert Vain kohe
uued isiklikud rekordid - kolmekilose kuuliga
saadi tulemusteks vastavalt 7.52 ja 7.31.
Vanemate poiste 60 meetri jooksus tegi
tubli esituse Sander Arumägi saavutades aja
8,57, kuid eelmisel päeval Harjumaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel tehtud isiklikust
rekordist 8,44 jäi natuke puudu. Järgmisel,
nooremate tüdrukute 60 meetri jooksus tulid
starti võistkonna "pesamunad" Marian-Liis
Kopp ja Grete-Ly Jõgisoo ning tulemuseks

Rühmatreeningud:
Kõhueri
Kõhu ja alaseljalihaseid tugevdav treening.
Treening kestab 30 min ja tunnid toimuvad Teisipäeviti ja
Neljapäeviti 19:00. Treener Marek Sooäär
Stepaeroobika
Treeningtunnid toimuvad Esmaspäeviti 18:00 ja Neljapäeviti 19:45. Treener Maiken Haarde
Vesiaeroobika
Treeningtunnid toimuvad Teisipäeviti ja Neljapäeviti 18:00.
Treener Maiu Herzmann

samuti väga korralikud isiklikud rekordid
vastavalt 9,93 ja 9,41.
Poiste vanemas astmes tegi peale 60 meetri
jooksus saadud väikest lihasevenitust Sander
Arumägi isikliku rekordi kaugushüppes tulemusega 4.88, mis andis meie võistkonnale
päeva parima, seitsmeteistkümnenda koha.
Päeva lõpetasid vanemad tüdrukud 60 meetri jooksuga, kus Kätlin Kruus jooksis uue
isikliku rekordi 9,19 ja Triin Usen lõpetas
jooksu ajaga 9,42.
Kokkuvõttes saavutas meie tubli väike tiim
kahekümne viie kooli seas hinnatava kaheteistkümnenda koha. Ees ootavad veel kolm etappi:
3. märtsil Lasnamäe Kergejõustikuhallis, 31.
märtsil Tartus ja 26. mail Rakveres ning finaal
toimub 12.-13. juunil Kose staadionil.
Suur tänu osalejatele ja abivalmitele lastevanematele!
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Lauatennis
Aegu saab broneerida telefonil 6224240
Too sõber trenni
Tuues meile uue kliendi, kes ostab endale kliendi toojaga
üheaegselt 10x või kuukaardi, saab kliendi tooja oma 10x
või kuukaardi poole hinnaga. Kehtib ainult sihtgrupiti laps toob lapse, nooruk toob nooruki, täiskasvanu toob
täiskasvanu ja pensionär toob pensionäri.
Sportlikud sünnipäevad
Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Lisainfot saab telefonil
6224247

Külasta ka meie kodulehte www.raespordikeskus.ee ja otsi meid ka facebookist
Rae Sõnumid · veebruar 2012

reklaam
JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

!

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

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

Loo Autokeskus OÜ pakub autode
salongi ja mootori eelsoojendite
paigaldust ning remonti.
UUS! Sildade reguleerimine nüüd
uue 3d-sillastendiga!
Oleme avatud E–R 9–18
Teostame ka esitulede
reguleerimist stendis.

Tere tulemast!
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HOLDES FINANTS OÜ

RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE

Graniitkindel teerajaja

GRANIIDIST SILLUTISKIVIDE MÜÜK
TÄNAVAKIVIDE JA ÄÄREKIVIDE PAIGALDUS
KAEVETÖÖD

Helista ja küsi lisa

TÕSTETÖÖD

56 243 986

LUMEKORISTUS EHITUSMASINATEGA

holdesfinants@gmail.com

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

PIPELIFE EESTI AS
Pakutav ametikoht: Ekstrusiooniliini operaator
Tööülesanded:
•
•
•
•

Liinide käivitamine ja seiskamine
Liinide seadistamine
Mõõte- ja tehnoraportite täitmine
Toodangu pakendamine ja vaheladustamise alale transportimine

Nõudmised kandidaadile:

Omalt poolt pakume:

• Positiivne ellusuhtumine
• Sobib vahetustega töö (sh
öövahetused)
• Eesti keelest aru saamine
suhtlustasandil
• Ei karda füüsilist tööd
• Kohusetundlikus

• Väljaõpet kohapeal
• Konkurentsivõimelist palka
• Kaasaegseid töötingimusi
• Stabiilset, huvitavat ja arendavat tööd rahvusvahelises ettevõttes
• Transpordi kompensatsiooni
• Sõbralikku ja toetavat töökollektiivi
• Karjäärivõimalusi

Kasuks tuleb:
•
•
•
•
•

Eelnev töökogemus tootmises
Plastitehnoloogia tundmine
Arvuti kasutamise oskus
Tõstukijuhi load
Teadmised 5S süsteemist
Kandideerimisavaldus ja CV saata hiljemalt 12. veebruariks 2012
e-postile pipelife@pipelife.ee
Lisainfo: www.pipelife.ee või telefonil 605 5100
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KODUKORISTUS, Alates 28.- eurot kord, Akende pesemine tasuta!
KONTORIKORISTUS, Alates 12.- eurot kord, Põrandate hooldus tasuta!
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
Tel/faks 661 1600, Enn 502 9295
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

• KÖÖGID
• GARDEROOBID
• LIUGUKSED
• ERITELLIMUSMÖÖBEL
Mööblimeister OÜ • Veerenni 58a • Tallinn 11314
GSM: + 372 50 333 84 • Tel: +372 650 6615
E-post: info@mooblimeister.ee
www.mööblimeister.ee

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

Tiit Kirss

Angela Virak

56 484 334
66 84 700

56 640 991
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS INVESTEERIMINE

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett

VEEBRUARI
SOODUSPAKKUMISED !
• Juuste värvimine + lõikus 29 eur.
• Meemassaaz 45 min.

15 eur.

• Solaariumikaart 40 min. 20 eur.
• BV stressivastane näohooldus 25 eur.

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

Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee
veebruar 2012 · Rae Sõnumid
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Würth AS on oma ala juhtiv tööriistade, auto- ja kinnitustarvikute hulgimüüja.
Ettevõte kuulub rahvusvahelisse kontserni ja on esindatud rohkem kui 80-nes riigis.
Seoses kiire arenguga otsime töötajaid järgmistele ametikohtadele

TEHNILISI MÜÜGIESINDAJAID
(Tallinna ja Rapla piirkonda)

LAOTÖÖTAJA
KREDIIDIHALDUR
RAAMATUPIDAJA
(asukohaga Assaku esindusse)

Pakume: huvitavat, vastutusrikast ja tulemustele orienteeritud tööd noores arenevas kollektiivis,
konkurentsivõimelist palka (katseajal põhipalk, peale katseaega tulemuspalk, palgal ülempiiri ei ole),
pidevat koolitust ja ametisõidukit,(liikuva müügiesindaja ametikoha puhul)
Töökohtade täpsem kirjeldus ja nõuded kandidaatidele on kodulehel.
http://www.wuerth.ee/
CV palume saata hiljemalt 19.02.2012 aadressil: personal@wuerth.ee.
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Turvaliselt teele!

TERE TULEMAST
TEHNOÜLEVAATUSELE!

VEEBRUARIS
2012
SÕIDUAUTO ÜLEVAATUS
OLEME AVATUD
E-R 9.00 -19.00 L 9.00 -15.00

25 €
Tava
hin
36 € d:

Meie oleme
Sinu Rae valla
kinnisvaramaaklerid!

Rae vald, Taevavärava tee 9a,
Tel. +372 606 4230
SOODUSTUS KUPONGI
ESITAMISEL!

www.a-ulevaatus.ee

Aruküla tee 29 Jüri alevik, Rae vald
Oleme avatud: E-R 10.00-20.00 L 10.00-16.00
Müügil kvaliteetsed lemmikloomatoidud ja -tarbed!
Teeme koduvisiite!
Tel: 607 58 85

Hardi Alliksaar

Margit Alloja

kutseline maakler
maad ja majad

maakler
korterid

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

+372 5615 9661
margit.alloja@uusmaa.ee

Mob: 513 17 14
veebruar 2012 · Rae Sõnumid
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Rehvid Pluss OÜ
Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald
Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00

Rehvid otse maaletoojalt !
Suverehvide eripakkumine - Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub

WWW.REHVIDPLUSS.COM

205/55R16 P7™ Demo 91V 73.00
205/55R16 P6000™ (a) 91V 75.00
235/45R17 P Zero™ Rosso (a) 94Y - 135.00
175/70R13 D110 82T 37.50
175/65R14 D110 82T 39.50
205/60R15 D320 91H 64.00
195/65R15 ContiPremiumContact™ 2 Demo 91H - 57.50
215/60R16 ContiPremiumContact™ 2 95H - 120.00
215/65R16 CROSSCONTACT AT 98T - 109.00
235/65R17 CROSSCONTACT AT 108H XL - 159.00
225/40R18 ContiSportContact™ 3 92W FR - 151.00
255/55R18 ContiCrossContact™ UHP 109Y XL - 175.00
255/50R19 ContiCrossContact™ UHP 107Y XL - 232.50
195/60R15 Eagle NCT5 88H 71.00
205/55R16 Excellence 91V 78.00
225/60R16 Efficientgrip 98V 105.00
225/45R17 Eagle F1 Asymmetric 2 - 118.80
215/55R16 RE050A 93V 134.00
215/70R16 DUELER D687 99H 122.00
215/55R17 Turanza ER300 94V 120.00
235/60R18 DUELER HP SPORT 103V - 195.00
245/40R18 Potenza S001 91H 215.00
275/40R20 DUELER HP SPORT 106Y - 272.00
120/70 ZR17 BT016F 58W 110.00
190/50 ZR17 BT016R 73W 148.00
100/90 -19 M204 57M 75.00
110/90 -19 M204 62M 78.00
225/70R15 VANHAWK 112/110R C 95.00
215/75R16 VANHAWK 113/111R C 120.00
195/65R15 EcoControl 91T 54.00

(Sinu võit -54%)
(Sinu võit -53%)
(Sinu võit-50%)
(Sinu võit - 44%)
(Sinu võit -42%)
(Sinu võit -48%)
(Sinu võit-40%)
(Sinu võit-34%)
(Sinu võit-37%)
(Sinu võit-37%)
(Sinu võit-36%)
(Sinu võit-40%)
(Sinu võit-36%)
(Sinu võit -45%)
(Sinu võit -46%)
(Sinu võit -63%)
(Sinu võit-46%)
(Sinu võit -43%)
(Sinu võit -42%)
(Sinu võit -61%)
(Sinu võit -44%)
(Sinu võit -43%)
(Sinu võit-50%)
(Sinu võit -20%)
(Sinu võit -24%)
(Sinu võit -21%)
(Sinu võit -23%)
(Sinu võit -43%)
(Sinu võit -42%)
(Sinu võit -42%)

REHVID - REHVIVAHETUS - REHVIHOTELL - AUTOTARVIKUD - AKUD
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MÕLGID VÄLJA!
Värvimata ja tunniga

FURNITURE
FURNITURE OÜ
Harjumaa
Rae vald
Tel: 56450550
marek@furnit.ee

KVALITEETNE MÖÖBEL:
KONTORISSE
KÖÖKI
ELUTUPPA
GARDEROOBI

Kvaliteet mõistliku hinnaga!

» Mõkide eemaldus
» Rahekahjude eemaldus
» Hinna alates 32.- /detail
Töö võtab aega 1,5 - 3 tundi, samuti ei ole vaja
pahteldada ega värvida autot - seega jäävad ära
rooste ning värvitooni vahed.

TEL: 5568 4225
www.molgiexpert.ee

Sinu mõte ja meie teostus !

Rae vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Assaku lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.
Nõudmised kandidaadile:

•
•
•
•
•

Vastavus koolieelse lasteasutuse juhataja
kvalifikatsiooninõuetele
Varasem juhtimiskogemus
Hea suhtlemisoskus
Ühe võõrkeele oskus suhtlemistasandil
Arvuti kasutamise oskus

Kandideerimisel esitada järgmised dokumendid
1.
2.
3.
4.
5.

Avaldus
Elulookirjeldus
Haridust tõendava dokumendi koopia
Tunnistused juhtimiskoolituse läbimise kohta
Visioon tulevasest tööst Assaku lasteaias

Dokumendid koos visiooniga palume esitada Rae Vallavalitsusele hiljemalt
17. veebruariks aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald või
e-postile info@rae.ee.
Lisainfo telefonil 6056753, Heli Gescheimer
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teated
KUULUTUSED

Ohtlike puude turvaline langetamine.
Kruntide puhastamine. Puujäätmete
äravedu. Raietööd. Tel. 525 0893, 56 26 0344.

Ostan vanu nõukogudeaegseid lauanõusid ja vaase. Samuti ostan Teie
seismajäänud auto, tel. 58190200

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

Kuuenda klassi õpilane otsib inglise keele
õpetajat 1-2 korraks nädalas Jüri alevis.
Kontakt 509 4656.

Müüa kebabi buss koos vajaliku varustusega. Võimalus alustada oma äriga.
Info tel. 51 80000

Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel. 523 8412, tiina@cmv.ee

Soovime võtta üürile 2-3 toalise, sooja
ning korraliku korteri Rae vallas, Jüri
alevikus. Tel. 53 58 4833.

Ostame üle Eesti virnastatud võsa, kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ
+372 5080336, info@energiavaru.ee,
www.energiavaru.ee.

Pidulik meik või fotomeik – 19 eurot.
Tasuta meigikoolitus! Tulen ka sinu juurde koju. www.darjatamm.ee
Tel. 5836 3575

Savikrohvitööd roomatile, rooplaadile,
fibole, aerocile. Rooplaadi ja roomati paigaldus. Nüüd talvehinnad. Tel. 508 8924
info@loodusehitus.ee,
www.loodusehitus.ee.

Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid,
marke ja enne 1945. aastat välja antud
raamatuid ja postkaarte ning fotosid.
Tel. 53 99 6098.

OÜ Fekaal - Trans teostab reovee ja liigvee äravedu Rae vallas. Tellimine info@
fekaal24.ee või telefonil 50 65 406.
Rohkem infot www.fekaal24.ee.

Müüa kütte- ja kaminapuid, klotse ja
tulehakatust, võrgus ja lahtiselt (30, 40,
50cm), koos kojutoomisega.
Tel. 50 18 594.

Pottsepatööd. Teostan kõike pottsepatöid. MTÜ Eesti Pottsepad liige.
Tel 56 56 1812, ivarkabi@yahoo.com

Müüa 8mm küttegraanulit (Premium
Pellet) 20 kg kilepakendis, alusel kokku
1000 kg. Hind 168 EUR alus.
Info tel. 55 00 525.

Otsin lapsehoidjat 2-aastasele tüdrukule
Järvekülas. Tel. 56202132 või
liina.liisuke@gmail.com.

Müüa lõhutud küttepuid (segapuu, haab
ja lepp) 37€/rm, must lepp 40€/rm, kask
46€/rm. Kuiv puu: okaspuu 43€/rm, lepp
47€/rm. kristjan.keskkyla@mail.ee.

Otsin 2-aastasele tüdrukule Rae külas
toredat ja sõbralikku hoidjatädi, kes
vaataks teda vajadusel, soovitavalt meie
enda kodus. Tasu kokkuleppel.
Tel. 5505687.

Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos
paigaldusega alates 869 eurost.
Tel. 666 1355, www.kodukliima.ee

Päästeteenistuse teated jaanuarikuus
kuus
4. jaanuaril likvideeriti liiklusavarii Patikal.
8. jaanuaril abistati kiirabi Jüris, Kasemäe 6.
11. jaanuaril likvideeriti liiklusavarii Pajupeal.
12. jaanuaril likvideeriti liiklusavarii Lagedil.
Toimus katlaplahvatus Tuulevälja külas.
13. jaanuaril likvideeriti liiklusavarii ringteel
Jüris, samuti likvideeriti ringteel õlireostus.
14. jaanuaril oli liiklusavarii Veskitaguse sillal.
15. jaanuaril likvideeriti trafoõli reostus Vaidas,,
Hoidla 13.
24. jaanuaril põles tahm Jüris, Suve 7.
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Müüa kuivad küttepuud - lepp 40L võrkkotis hinnaga 2,2 eurot ning sanglepp 40L
võrkkotis hinnaga 2,5 eurot. Alates 50-st
kotist on transport Rae vallas tasuta.
Tel. 51 989 070, www.unitedexpo.ee,
info@unitedexpo.ee
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Jaanuarikuus
registreeritud
sünnid:
David Petrov
Markus Sebastian Rüütel
Alex Tarzin
Martten Joakit

Emilie Heinsoo
Tatjana Raud
Janis Jakobson
Ismeene Pent
Aino Pääsuke
Ivan Kunchev
Erlinda Murd
Elve Ristal
Maria Rosenberg
Erna Tänav
Leili Priimägi
Hermalt Grube
Marmara Alkhamova
Ellen Allik
Taavet Kuurberg
Rita Sild
Robert Kalla
Valve Aro
Aleksandra Asta ova
Milvi Fjodorova
Boris Kolesnikov
Alfred Alla
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Virve Kalm
Arne Lips
Nelli Komarova
Elle-Maie Urmet
Heli Kaljurand
Jaan Tee
Ants Remmel
Jaak Loo
Miralda Mossov
Jaan Ots
Rein Hainas
Mariata Savi
Harri Lootus
Aare Niinepuu
Tiiu Soover
Peep Jäätma
Vello Lugna
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70
70
70
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Õnnitleme!

Robin Milt
Rolf Simonov
Madis Lauri
German Kolenkovski
Martin Hüsson
Noor Ojakivi
Loore Uulits
Liisa-Marii Kruminš
Aleksandra Jefimova
Kristiin Heleen Soe
Loore Käärid

VILLU URMET
9.04.1941-14.01.2012
Leinavad abikaasa,
lapsed, lapselapsed ja
lapselapselaps

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

JAANUARIS
LAHKUNUD:

On lahkunud

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

Erhard Toots
Villu Urmet
Helvert Plats
Rein Janov
Õie Liba
Natalja Kazatšok

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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Eesti Vabariigi
94. aastapäeva tähistamine
23. veebruaril Rae Kultuurikeskuses
Kell 19.00 Kontsert-aktus
Folkansambel Pillipiigad
Tantsuks ansambel Nööp
Tantsuvaheaegadel esinevad
Rae Kultuurikeskuse tantsurühmad
Näitus „Rae valla foto“ fotokonkursile esitatud
parematest töödest
24. veebruaril kell 9.30 Mälestushetk Jüri kirikuaias
Küünalde asetamine endiste vallajuhtide ja
kultuuritegelaste kalmudele.
Toimub kaitseliidu rivistus.

