Aprillinumbris:
• Aprillis esitletakse Eesti
esimest noorte ettevõtlikkuse
arengukava

• Töömalev alustab uut hooaega
• Tutvu uue
jäätmekäitluseeskirjaga

• Mida arvavad Rumeenia, Türgi
ja Hispaania õpetajad Eesti
koolielust?
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Rae valla ametlik väljaanne

Foto autor Birgit Parmas

Leivajõe sillale paigaldati hiiglaslik
terastoru, mille värvimiseks kulub
vähemalt 200 kg värvi.

Leivajõe silla ehitus Tuulevälja
ja Pajupea külade vahelisel alal
kestab käesoleva aasta mai lõpuni.
Ehitustööde tõttu on sild suletud
liiklejatele kuni 30.04.2013

Uus sild saab vanast ligi poole laiema
asfaltkatte, mis võimaldab sillal
kahesuunalist liiklust. Arvestatud
on ka võimaliku perspektiivse
kergliiklustee rajamise võimalusega.
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Suured muutused Peetri
alevikus on algamas
Peetrit on ees ootamas suured muutused.
Võiks öelda, et Rae valla noorim alevik
hakkab võtma oma sisult aedlinna ilmet,
mis tähendab, et eluks vajalikud teenused
tulevad rahulikus rohelises elukeskkonnas elanikule järjest lähemale.
Sügisel saab valmis Peetri LasteaedPõhikooli laiendus. Hiljuti alustasime
Aruheina teele uue 180-kohalise lasteaia
projekteerimist, mille ehitus algab veel
sel aastal. Täies hoos on Peetri aleviku
keskplatsi ja puhkeala rajamise ettevalmistamine ning tööd tehakse ka selle
nimel, et tulevikus oleks Peetris noorteja perearstikeskus. Ees seisavad suured
tööd, millest osade valmimist näeme juba
lähikuudel ja lõpptulemust lähiaastate
sees. Tänase visiooni järgi võime tõdeda, et Peetrist saab kaasaegne ja mugav
elukeskkond ja ideaalne paik inimesele,
kes väärtustab linnalist asustust vaikses
elamupiirkonnas.
Mart Võrklaev
vallavanem

Rae vald panustab
järjepidevalt
sademevee süsteemide
arendusse Peetri
alevikus
Vallavalitsus ja AS Elveso on viimasel
aastal pööranud oma tegevuses suurt
tähelepanu sadeveetrasside ehitamisele kogu vallas. Suvel 2012 tehti Peetri
alevikku sademevee torustiku ühendus
Suurekivi tänava ja Kuldala sademeveepumpla vahel. Selle tulemusel on võimalik
suunata Suurekivis piirkonna sademevesi
Kuldala sademevee pumplasse ja lahendatud on Suurekivi piirkonna suured
üleujutused.
Tänavu, Selveri kerkimisega Peetrisse
ehitatakse välja sadevee süsteem Aruheina tee ja Mõigu tee piirkonnas.
Kindlasti peab olema valmis mõne
ajutise ühe- kuni kahepäevase suurema
veeloigu tekkimiseks, kui lumi peaks kiiresti ära sulama või tuleb korraga üle 50
mm sademeid, kuid selline olukord võib
tekkida mistahes piirkonnas Eestis, kus
vesi ei jõua eest ära voolata.
Meelis Kasemaa
AS Elveso juhatuse liige
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Valik arvulisi ülestäheldusi
Peetri kohta
• Aasta 1631 mainitakse kirjalikult Petrikülli seoses
Mõigu mõisa tehinguga.
• Aasta 1857 on Peetri külas kolm talukohta ja 12
saunikukohta. Talud on Peetri, (Petri), Allika ja
Vägeva (Wäggewa).
• Aasta 1868 ehitab Allika talu peremees ja Mõigu
valla liige Hans Hallika omale veski ja saab
selle hiljem rendile Tallinna Toomkoguduse
kirikukonvendilt.
• Aasta 1959 elab Peetri külas 134 inimest. Peetri
näeb välja tüüpilise tänavaküla tüüpi asulana (nn
Peetri vana-küla).
• Aasta 1970 liidetakse Mõigu küla Peetri külaga.
• Aasta 2003 algab rahvastiku juurdevool ja
uuselamute ehitamine.
• Aasta 2009 ületab Peetri küla elanike arv
rahvastikuregistri andmete põhjal 2000 piiri.
Avatakse põhikool ja lasteaed.
• Aasta 2012 saab Peetri külast alevik.
• Aasta 2013 on kasvanud elanike arv
rahvastikuregistri andmete järgi üle 3200 piiri.
Sügisel avatakse lasteaia ja põhikooli laiendus ja
aasta lõpus 6500m2 suurune market.

Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17
(lõuna 13–14)
Kolmapäev 14 –18
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Peetri Selver ehitatakse aasta lõpuks valmis
Selveri rajamine Peetri alevikku on olnud
ammune teema ja lõpuks saavad ehitustööd
peale alata. Nõuetekohase ehitustegevuse
jaoks on esitatud kõik vajalikud projektid
ning vallavalitsus on väljastanud ehitusloa.
Peetri Selver hakkab asuma Tallinnast väljasõidul vahetult peale linna piiri paremal pool
Tartu maanteed. Rae Vallavalitsusele teadaolevalt avatakse 350 parkimiskohaga Selver
Peetri alevikus käesoleva aasta novembris.
Ehitatava kaubanduskeskuse nimeks tuleb
„Peetri Selver“, mis Peetri aleviku elanike
jaoks on kindlasti oluline, sest ettepanek
antud nimeks tuli just Peetri elanikelt.
Ehitatava Selveri kogupinnaks saab olema
ligi 6500 ruutmeetrit, millest 3000 ruutmeetrit võtab enda alla müügisaal ning üle
1000 ruutmeetri erinevad allüüripinnad.
Peetri Selveris saab tööd ligi 70 inimest,
neile lisanduvad töökohad üüripindade
ettevõtjate juures.
Seosese kaubanduskeskuse rajamisega
ehitatakse ka Peetrisse uus tänav nime-

ga Veesaare tee, mis ühendab Mõigu teed
Raudkivi teega.
Korda tehakse ka Mõigu tee Tartu maanteest Küti teeni ning ehitatakse juurde kaasaegse tänavavalgustusega kergliiklustee,
mille ümbrus haljastatakse. Teele märgitakse
maha korralikud ülekäigurajad ja paigaldatakse vajalikud liiklusmärgid veel enne
kui lapsed sügisest kooli lähevad. Mõigu tee
rekonstrueerimisel on tavapärasest suuremat tähelepanu pööratud piirkonna sademevee küsimuste lahendamisele, et vältida
üleujutuste teket.
Tööde plaan näeb ette ka Aruheina teele
uue katte paigaldust ning kõik need tööd
kokkuvõttes aitavad kindlasti parandada
Peetri aleviku ilmet ja tõsta elukeskkonna
väärtust. Põhiline on see, et meie Peetri elanikud võivad juba varsti jalutada toidupoodi
ja saavad tarbida kodu lähedal mitmeid teisi
teenuseid, mis muudavad elu mugavamaks
ja kvaliteetsemaks.
Ehitustööd on tellinud Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, kelle poolt läbi viidud

hanke tulemusena on Selveri ehitajaks valitud Merko Ehitus. Kõik taristu väljaehitamisega seotud tööd teeb AS Tallinna Teed.
Tarmo Toomet, abivallavanem

Kasulik teade Selverilt
kaupmeestele
Keskusesse on planeeritud lisaks Selverile apteek,
mitmed poed ja teenusepakkujad. Üürnike valik on
alanud ning huvilistel tasuks võtta ühendust Tallinna
Kaubamaja Kinnisvara esindajaga meiliaadressil
kinnisvara@selver.eu või helistades numbrile 53 022
535. Hetkel on sõlmitud leping apteegiga, aga huvi
pakuvad veel toitlustus, pakiautomaadid, keemiline
puhastus, kingsepp, lillepood, lemmikloomapood
ning kindlasti ka mitmed teised teenusepakkujad,
sest kõik siia loetellu ei mahu. Endast märku tasub
anda ka neil, kellel on huvi tegeleda arendustegevusega uue keskuse vahetus läheduses, sest rajatav
taristu võimaldab piirkonda veel teisigi äripindu.

Puhver maapiirko
nna ja
linna vahel

Meie tulime Peetriss
e
tagasi põhjusel, et lin elama viis aastat
paik tundus nii rahu nast ära saada. See
lik
tekitas tunde, et siin ja madal hoonestus
ei
kukil ja meie ümber ela inimesed üksteise
on ruumi ja vabadu
st.
Lasime kopa maasse
lüü
a
ja
he
tke
ks
tek
kis
õnnetunne. Kuid siis
läk
ehitamine oli selline s lahti. Oma maja
peavalu, mida üksk
tablett ei leevenda.
i
Ku
sialist, siis ehitamine i ise ei ole ehitusspeton
enesekaristamise mo maailma suurim
kõik hea, sest valmis odus, aga lõpp hea,
ja nüüd oleme boon meie kodu ikkagi sai
useks toredad naab
ka saanud.
rid
Elupaigana on Peetr
i
anonüümsust, avar mõnus, sest siin on
ust, elus looduskeskkonda ja kõike, mida
ärasooviva inimese linnas iga hinna eest
hin
saanud, et viimasel g ihkab. Olen aru
ajal on Peetri saanud
popiks kohaks, ilmse
lt
on hea puhver maap selle pärast, et Peetri
iirkonna ja suurlinna
vahel.
Rainer, Peetri küla ela

nik

Algatatud projektid hakkavad nüüd teostu
Kui inimene tuleb nagu mees metsast ja küsib minu
lt, mis
koht see Peetri on, siis ütlen, et lahe koht. Linna
lähed
kõik on olemas või kohe tulemas. Siin ei ole küll kõrgh al,
tust, aga juba 10 aasta pärast kasvavad ka siin suure aljasVõib-olla ma räägin nagu patrioot, aga see ma ju d puud.
olengi.
Minu kirjakasti jõuab küll praktiliselt iga päev üks
murekiri,
et küll on üks või teine asi pahasti või mida kõike
on vaja
muuta, kuid juba õige pea, mil valmis saavad uued
teed,
avatakse laiendatud lasteaed ja kool, tuleb Selve
r, ehitatakse
välja Mõigu ristmik, noorte- ja perearstikeskus, on
Peetrist
saanud igati konkurentsivõimeline linnalise struk
tuuriga
asustus. Tegelikult on kõik hästi ja aastate tagan
t algatatud
projektid hakkavad nüüd teostuma.
Ürituste poole pealt võin öelda, et Peetril on olema
s
juba oma traditsioonilised ettevõtmised nagu kevad
ine
aprillikuine täika, mida organiseerivad lapsevanem
ad. Mais
tuleb rohevahetus, seejärel jaanituli, augustis toimu
b
aleviku päev, detsembris koduste laste jõulupidu, Peetri
jaanuaris
kuuskede põletamine ja veebruaris vastlapäev.
Traditsioonilistest üritustest tahaks eraldi välja tuua
24.augustil toimuvat „Peetri aleviku päeva“. Sel päeva
päev läbi laadal osta ja müüa ja hommikust õhtun l saab
i kuulata
kontserte. Peaesineja on ansambel Apelsin ja laste
jaoks

ma ja kogukonnaelu kogub hoogu

on üles pandud batuudilinnak. Ootame ka meie elanik
elt
ettepanekuid päeva meelelahutusliku poole sisu
osas.
Kui kellelgi on soov näidata oma etteastet, võib julges
ti
ühendust võtta aadressil vanem@peetri.ee
Aga traditsioonilistele üritustele lisandub ka uusi
sündmusi.
Esmakordselt toimub tänavu Match Show „Peetri
Peni
Üritus saab toimuma 8.juunil Peetri kooli staadionil 2013“.
ja sisult
on see suur šou ja koertenäitus. Pealtvaatajatele
esinevad
nii triki- kui teenistuskoerad. Üritusele ootame osale
masti koeri, nii suuri kui väikeseid, tõukoeri kui segavma igat
Koer ei tohi olla tige ja peab olema vaktsineeritud. erelisi.
Üritus on
heategevuslik ja sellest saadav tulu osalustasude
näol läheb
meie aleviku koerteplatsi rajamiseks.
Uutest üritustest veel on tulemas käesoleva aasta
juulis
projektiraha saamise korral orienteerumisvõistlus
. Osalejatel
tuleb läbida 8 kontrollpunkti ning igas punktis tuleb
ülesanne. Rada on ca 10 km pikk ja see läbib nii karja täita
Kuldala parki, Kelgumäe piirkonda ja paljusid paiku maid,
Peetris.
Margus Laula, Peetri alevikuvanem
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RAE VALLAVALITSUS teatab
Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 19.04.17.05.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Vaskjala küla Talle kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 26.03.2013 korraldusega nr 319.
• Planeeritav kinnistu asub Pajupea tee ääres, millelt on ka juurdepääs.
• Detailplaneeringuga planeeritakse olemasolevale põllumaale neli
ühepereelamu krunti, kaks kahepereelamu krunti ning sotsiaalmaakrunt avaliku kasutusega metsaga kaetud alale, määratakse
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu
eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, mille järgi on
ala ette nähtud põllumajanduseks. Detailplaneering koostatakse
vastavalt menetluses olevale üldplaneeringule, kus planeeritav ala
on määratud perspektiivseks elamumaaks.
• Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 3 ha.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
17.05.2013.

Lehmja küla Rukki tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 katastriüksuste ja Liivatee
katastriüksuse mõttelise osa ning lähiala detailplaneering
• Lehmja küla Rukki tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 katastriüksuste ja Liivatee
katastriüksuse mõttelise osa ning lähiala detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 19. juuni 2012 otsusega nr 358.
• Planeeritav ala asub Lehmja külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (E293/T2 põhimaantee) ja Tallinna ringtee ääres.
Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maanteelt.
• Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta valla kehtivat üldplaneeringut ning osaliselt kehtivat „Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ääres asuva Assaku aleviku ja Lauda tee vahele jääva ala
detailplaneeringut“ krundijaotuse osas, määrata sellest tulenev
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev ja vastab valla
menetlevale üldplaneeringule, mille järgi on ala ette nähtud äri-ja
tootmismaaks.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
17.05.2013.

Järgmiste detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala
detailplaneering
• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 22.01.2013 korraldusega nr 84.
Avalik väljapanek toimus 22.02.-07.03.2013 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9.
• Planeeritav ala asub Järveküla külas osaliselt Rae Vallavolikogu 20.
03. 2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu alal, millega on loodud võimalus tiheasustuse tekkeks. Juurdepääs planeeringualale toimub
Vibu teelt ja Männi teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute
üldmaa ja tootmismaa maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Rae Vallavalitsus võtab täiskoormusega tööle

heakorratöötaja.
CV- saata hiljemalt 25.04.2013 aadressile ylo.timuska@rae.ee
või tuua aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik.

Lisainfo telefonil 533 28715.
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• Detailplaneeringu koostamise eesmärk, kahe üksikelamumaa planeerimine olemasoleva ja varemplaneeritud, Rae Vallavolikogu
20. 03. 2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneering, tiheasustusala jätkuna, on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga. Planeeritava maaala suurus on ligikaudu 0,9 ha.
• Vastuväide puudutab eelkõige ehitusõigust Männi tee 6 kinnistul.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
toimub 18.aprillil 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Point tootmisbaasi kinnistu ja
Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneering
• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 29.01.2013 korraldusega nr 120.
Avalik väljapanek toimus 22.02.-21.03.2013 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9.
• Planeeritav ala asub Lagedi alevikus ja Karla külas, Lagedi aleviku
tööstuspiirkonnaga külgneval alal Tallinna Ringtee T-11 ääres.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tehase tee 1/AS Via
Point tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu
maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistute jagamine äri-ja
tootmismaakruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
ja hoonestustingimuste seadmine ning kruntide varustamine tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega.
• Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev, kuid vastab
kehtestamisel üldplaneeringule.
• Vastuväide ja ettepanekud puudutavad eelkõige Kalmari tee ehitust.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
toimub 23.aprillil 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähtealuste tutvustusest:

Jüri aleviku Väljataga kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.04.2012 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 krundile toimub läbi Kiriku tänava
ja 11113 Assaku – Jüri tee kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lahendada Jüri kalmistu laiendus, muuta kinnistu sihtotstarve sotsiaalmaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu
eesmärk on kooskõlas Jüri aleviku kehtiva üldplaneeringuga, kus
piirkonda on ette nähtud kalmistu laienduse juhtotstarbega ala.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 23.aprill 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:

Järveküla küla Mõõga ja Noole tee elamukvartali ja lähiala
detailplaneering
• Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 19.03.2013 korraldusega nr 308.
• Planeeritav ala asub Järveküla külas Rae Vallavolikogu 20.03.2007
otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu alal, millega on loodud võimalus
tiheasustuse tekkeks. Juurdepääs planeeringualale toimub Vibu,
Noole, Vasara, Mõõga ja Kindluse teelt.
• Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada 36 elamumaa
sihtotstarbega krunti 34 ühepereelamu ja kaks ridaelamu ehitamiseks.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale ja kehtestamisel üldplaneeringule. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,2 ha.
• Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

uudised
Rae Vallavalitsus teatab
Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2024 avalikust väljapanekust 28.03.2013–11.04.2013
Rae Vallavalitsuses ja 15.04.2013 kell 18.00 toimuvast avalikust
arutelust vallavolikogu saalis.
Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2024 koostati Infragate Eesti AS poolt 2012 kuni märts

2013 AS ELVESO tellimisel vastavalt vallavolikogu 22.11.2011määruse nr 68 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008–2020 korrigeerimine“ alusel.
Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mis kirjeldab valdkonna arengut järgneva 12 aasta jooksul.
Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on arvestatud, et see vastaks valla arengukavas, maakondlikus ja
riiklikus arengukavas kirjeldatud eesmärkidele. Antud tööga antakse
tehniline lahendus Rae valla alevike ja külade veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademe- ja kuivendusvee kanalisatsiooni kavakindlale
arendamisele.

Uued teeninduspiirkonnad võimaldavad lapsele lähimat lasteaeda
Vallavolikogu kinnitas märtsi korralisel
istungil koolieelsetele lasteasutustele uued
teeninduspiirkonnad ja nüüdsest on Rae
vallas neli teeninduspiirkonda.
„Uute teeninduspiirkondade loomise põhimõte lähtus sellest, et iga aleviku ja selle
ümbruskonna lapsed saaks teenindatud
oma kodule kõige lähemas lasteaias”, ütles
abivallavanem Jaan Alver.
“Kui varem oli vallas kaks lasteaedade
teeninduspiirkonda- Vaida alevik ja kõik
teised asumid, siis tulenevalt väga kiirest
rahvastikukasvust Rae vallas ja seda eriti
Peetri piirkonnas, jaotati lasteaiad suuremate asumite vahel nii, et lasteaed ei jääks
lapse kodust väga kaugele”, selgitas abivallavanem Jaan Alver.
Abivallavanem lisas, et juba 2013. aasta
alguses avatud Lagedi 80-kohalisele lasteaiale määrati uus teeninduspiirkond, mis
tagas Lagedi aleviku ja selle ümbruskonna
lastele võimaluse lasteaias käia oma kodu-

lähedases lasteaias.
“Nüüdsest määrati ka Peetri ja Assaku alevikele ja nende lähiümbrusele omaette teeninduspiirkond, mida jäävad teenindama senine Assaku lasteaed 128 kohaga
ja Peetri lasteaed senise 120 koha ja sügisel
lisanduva 240 kohaga – kokku 360 kohaga”, rääkis abivallavanem, kes lisas, et uus
teeninduspiirkondade jaotus hoiab kokku
vanemate aega ja raha, sest enam ei pea
viima Peetris elav lapsevanem oma last
Jüri lasteaeda.
Jüri alevikus tegutsevad 3 lasteaeda moodustavad valla neljanda piirkonna, mis teenindab samuti Jüri lähiümbruse asumeid.
Vaidas asuva lasteaia teeninduspiirkond
jääb muutmata kujul eraldiseisvaks edasi.
Lasteaiakohtade loomine on praegusel
hetkel valla üks olulisemaid prioriteete.
Käesoleval aastal lisandub valda 320 uut
lasteaiakohta. Järgmisel aastal ehitatakse
Peetri alevikku, uus 180-kohaline lasteaed.
RS

Külaliikumine jätkab uue juhatusega
Rae valla 27 küla ja 5 aleviku vanemad on
koondunud MTÜ Rae Valla Alevike ja Külavanemate seltsi (RVAKS) ning 14. märtsil valiti
omale uus juhatus, kuhu kuuluvad Ardi
Mitt, Sirli Tiik, Margus Laula, Priit Põldmäe
ja uue koosseisu juhina Jaan Urvet.
Külaliikumine on olnud aktiivne Rae vallas
juba enam kui 15 aastat. Seltsi peamiseks
eemärgiks on huvi tekitamine ja hoidmine
kogukondliku tegevuse vastu. Oleme seadnud sihiks, et valla territooriumil asuvatel
kõigil küladel ja alevikel oleks oma vanemad.
Seltsi eesmärkideks on külade ja alevike
arengu toetamine, oma liikmete esindamine, koolitamine ning osalemine projektides.

Möödunud aasta tegemised
2012 a. viidi lõpule MTÜ „Alustame Algusest“ projekt „Rae valla kolmas sektor
koostööle“, millega olid liitunud vabatahtlikult mitmed RVAKS liikmed. Projekti raames kaardistati vallas tegutsevad MTÜ´d

ja nende tegevusvaldkonnad, korraldati
MTÜ´de infomess ning viidi läbi koolitused.
Möödunud aastal otsiti koos võimalusi
Rae vana koolimaja avalikuks kasutamiseks
ning olulise ettevõtmisena toimus Vaida alevikuseltsi eestvõttel juuli lõpus Rae valla IX
külade päev, millest võttis osa ligi 600 osalejat. Aasta lõpus viidi läbi RVAKS-s seminar, mille raames toimus arutelu Rae valla
külaliikumise arengusuundade üle.
Tänu pikaajalisele regulaarsele külavanemate koostööle on RVAKS omandanud
Harjumaal ja ka üle-eestiliselt tunnustatud
külaliikumise edendaja staatuse. Rae valla
külaliikumist tutvustati Padise valla külade päeval ja Kernu valla külaaktivistidele
ümarlaua kokkusaamisel.
RVAKS-i esindajad osalesid HEAK-i
poolt korraldatud MTÜ-de rahastamise
teemalisel ümarlaual. 2012. aasta lõpuks oli
RVAKS liikmeid kokku 43.
Jaan Urvet ja Ardi Mittt

Teeninduspiirkonnad
I teeninduspiirkond. Lasteaed Taaramäe, lasteaed Tõruke ja lasteaed Õie teeninduspiirkonnaks on:
Aaviku küla, Jüri alevik, Karla küla, Kurna küla,
Lehmja küla, Limu küla, Pajupea küla, Pildiküla
küla, Seli küla ja Vaskjala küla.
II teeninduspiirkond. Lasteaed Pillerpall teeninduspiirkonnaks on:
Aruvalla küla, Kautjala küla, Patika küla, Salu küla,
Suuresta küla, Suursoo küla, Urvaste küla, Vaida
alevik, Vaidasoo küla ja Veskitaguse küla.
III teeninduspiirkond. Lagedi lasteaia teeninduspiirkonnaks on:
Kadaka küla, Kopli küla, Lagedi alevik, Soodevahe
küla, Tuulevälja küla, Veneküla küla ja Ülejõe küla.
IV teeninduspiirkond. Peetri Lasteaed-Põhikooli
ja lasteaed Assaku teeninduspiirkond alljärgnevalt: Assaku alevik, Järveküla küla, Peetri alevik
ja Rae küla.

Uuesalu asum
pürib küla suunas

19. veebruaril otsustas Rae Vallavolikogu moodustada Uuesalu küla, tegeliku
otsuse külaks saamise või mitte saamise
kohta langetab regionaalminister peale
maavalitsuse ning kohanimedenõukogu
poolset taotluse menetlust.

Perepeo saate
finaalis võistlevad
kaks Rae valla
kollektiivi
Perepeo saate finaalis võistlevad kaks
Rae vallast pärit pereansamblit „Tiia
ja tütred“ ja Jüri poiste bänd „Vennaskond“. Milline kollektiividest võidab
enam žürii südameid, see selgub juba
peagi, saate finaalis 12. aprillil.
RS
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20.aprillil kell 19.00
Rae koolimajas,
Vaskjala külas

Kevadkontsert

Reigo Ahven

AAFRIKA
TRUMMIDE
To”’oÖTUBA

3. mail kell 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Esinevad Rae valla
lauluvõistluse 2013
parimad lauljad.

Sissepääs: koolilapsed 3€,
täiskasvanud 6€
Vajalik eelregistreerimine,
raekoolimaja@gmail.com
Töötab smuutibaar
(võta kaasa sularaha)!

Muinasjututund
Jüri raamatukogus
Laupäeval, 20. aprillil
kell 12.00
selle hooaja viimane

muinasjututund
Oodatud on kõik
muinasjutuhuvilised!
Rohkem infot leiad meie
koduleheküljelt

www.jyri.lib.ee

Bob Symphony on Rae vallas
tegutsev ühe aasta vanune bänd, kus
musitseerivad Brey Velberk, StenKristjan Saarik, Karl-Sander Saarik ja
Henry-Mario Hallik.
Bändi muusikastiil on segu rockist,
popist, dnb-st, lisaks ka metalit.
17. mail ilmub meie debüütalbum
(EP) ,,Vali oma tee’’. 17.mai toimub
ka Rae kultuurikeskuses plaadiesitluskontsert. EP sisaldab 7 omaloomingulist eestikeelset lugu, lugusid
mitmetest erinevatest stiilidest.

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum kutsub

Hea reisihuviline

Velikije Lukisse

Tänavugi korraldab Jüri memme-taadi klubi reisi Soome,
sedapuhku ürgsoomelikku südasuvisesse põhjalasse.

Sel aastal täitus 70 aastat Teise Maailmasõja ühest verisemast ja ohvriterohkemast Velikije Luki lahingust, kus võitlesid ka 8. Eesti Laskurkorpuse sõjamehed.

See saab toimuma 8.-11. augustil.
Meie reis kulgeb mööda Kuningate teed kuni Turuni, külastades
mitmeid vaatamisväärseid paiku (Hanko, Taivassalo). Edasi
liigume mööda Põhjalahe rannikut. Tutvume Rauma, Pori,
Kristiinankaupungi ja teiste ajalooliste kohtadega. Meie reis
lõpeb ühes vanimas Soome linnas Vaasas. Soovi korral on
võimalik tutvuda põhjaliku reisi ajakavaga memme-taadi klubis
teisipäeviti kell 12.00-13.00 ning neljapäeviti kell 17.00-18.00.
Registreerimine toimub aprillis-mais,
info telefonidel: 5563 2959 (Elvira Luur) või 6455 925 ning
e-postiga comtour@comtour.ee.
Reisi maksumus 255 eurot,
mida saab tasuda Comtouri arveldusarvele või sularahas
memme-taadi klubisse. Tasumine on võimalik ka osade kaupa.
Ilusat suve ja huvitavaid reise kõikidele huvilistele!
Elvira Luur
Rae Sõnumid ▪ aprill 2013

Kõik nad väärivad meenutamist ja meelespidamist.
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum koos reisibürooga Mained
organiseerib sel aastal Velikije Lukis hukkunute lähedastele,
ajaloo ja militaarhuvilistele Velikije Luki külastamist

5. - 7. juulil ja 26. - 28. juulil.

Velikije Luki kolmepäevasel reisil külastame ka
Petseri kloostrit, Pihkva Kremlit, Ostrovi relvamuuseumit,
Puškiniga seotud kohti Mihhailovskojes, Velikije Lukis
eesti sõjameeste vennaskalmistuid, memoriaalkompleksi,
lahingutega seotud kohti ja ajaloomuuseumi.
Info reisi kohta 551 9 407 / giid
või reisibüroos Mained: info@mainedd.ee, tel 644 47 44
Lugupidamisega
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum

tasub teada

käimispäev

Hea põhikooli lõpetaja!

Sinu sammud loevad
14.aprill 2013
Jüri Gümnaasium

Ajakava
11:00 Kogunemine ja registreerimine
(Jüri Gümnaasiumi peaukse juures)
11:10 Laste esinemine
11:15 Kepikõnni tutvustus – mis ja kuidas?
11:25 Ühine soojendusvõimlemine
11:30 START 3 ja 5 km käimisradadele
13:00 Finiš suletakse
13:15 Õnneloos osavõtjate vahel
Lisavõimalused
Lastele väikesed ülesanded looduse õpperajal
Raja läbinutele väike amps koolisööklas
Mõnusat liikumisrõõmu!

Loo keskkooli gümnaasiumiosas on võimalik
õppida kolmel õppesuunal:

reaalained – tehnoloogia,
humanitaarained – teater ja
võõrkeeled – turismindus.
Kirjalikud vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad

3. mail kell 13.00

10. klassi astuja teeb tasemetesti, mis koosneb:
lühikirjandist kohapeal antaval teemal
matemaatikaülesannetest
inglise või saksa keele testist (A-võõrkeel)
silmaringi-küsimustikust
Põhikooliosa keskmise hindega 4,0 lõpetanud õpilased võetakse vastu
vestluse alusel, tasemetesti sooritamata.

aprill 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Kevadisest heakorrastamisest Rae vallas
Ohtlike jäätmete kogumisring

27. aprill 2013 toimub igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisringi käigus peatub OÜ
BAO Ohtlikud jäätmed furgoonveok järgnevates peatumispaikades:

09.00 - 09.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigu ja
Heki tee ristmikul
10.00 - 10.30 PEETRI ALEVIKUS Mõigus,
Kaabli tn garaažide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus
asuvate garaažide juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL, AS-i Pakar töökoja
sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL, Patika kaupluse ees;
15.00 - 15.30 URVASTES, Urvaste bussipeatuse kõrval.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on: kasutatud õlid ja õli
sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-,
liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja
akudega seadmed.
Lisaks paiknevad Rae valla territooriumil
püsivad ohtlike jäätmete konteinerid:
• Jüri alevikus Suve tn 7A. Konteineri avamine toimub eelnevalt ette helistades
numbril 53328715 (Ülo).
• Vaida alevikus Hoidla teel Vana-Tartu mnt
37 korterelamu vastas. Konteineri avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada numbril
56456749 (Tiina) ja kokku leppida aeg,
millal konteiner avatakse.

Vanade kodumasinate kogumiskampaania

Rae Vallavalitsus korraldab koostöös
MTÜ-ga EES-Ringlus mai kuus (seekord
10.05.2013) kodumajapidamises tekkinud
elektroonikajäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade külmkappide, televiisorite, pesumasinate, pliitide jms
transpordil spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.
Kuidas kogumiskampaania toimub?

• Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk,
TV 1 tk jne.)
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast
kogumisauto Teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele Teie juurde ning viib need spetsiaalsesse käitluskohta.
Kogutakse kõiki elektriga töötavaid seadmeid millel saba taga või patarei sees, sh. ka
päevavalguslampe ja akusid.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel
tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade
peab olema terve (terveks loetakse seadet,
mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor,
emaplaat, kineskoop jms). Elektroonikajäätmed ei pea töökorras olema. Samas ei tohi
seadmed olla osadeks lammutatud jms.
Elektroonikajäätmete kogumiseks on paigaldanud MTÜ EES-Ringlus statsionaarse
kogumispunkti Vaida alevikku ja MTÜ Eesti
Elektroonikaromu Jüri alevikku. Konteinerid
asuvad nii Jüris kui Vaidas ohtlike jäätmete
konteineri kõrval. Info avamise kohta ja kontaktnumbrid on ära toodud käesolevas artiklis ohtlike jäätmete kogumisringi all.

Haljastusjäätmete kogumine

Ajavahemikul 22. aprill – 03. mai 2013
on võimalik registreerida tasuta haljastusjäätmete äraviimisele Rae vallast.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse
kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune ja
minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee
kõrvale ning anda asukohast teada helistades
numbril 6056 781, 6056 750 või kirjutada ege.
kibuspuu@rae.ee, info@rae.ee
Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul
alates 06. maist. Neid kilekotte, kus on näha
muid jäätmeid peale okste ja lehtede ära ei
viida.

Vanad rehvid

MTÜ Eesti Rehviliit võtab Rae vallas tasuta vanarehve vastu reedeti kell 10-16 Jüri alevikus, Mõisa tee 5 (Helenart OÜ). Täiendavat
infot teiste kogumiskohtade kohta saab MTÜ
Eesti Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee

Lehtklaasi äraandmine

1) Helistage või kirjutage aprillikuu
jooksul Rae Vallavalitsusse (tel 6 056 781 või
6 056 750, ege.kibuspuu@rae.ee või info@rae.
ee) ja andke teada:

Ka sellel aastal saavad elanikud tasuta
anda ära lehtklaasi. Lehtklaasi kogumiskampaania toimub laupäeval 04. mail 2013, kell
10-14. Kogumiskonteinerid asuvad järgnevates asukohtades:

• Ees- ja perenimi
• Täpne aadress, kus elektroonikajäätmed
asuvad
• Kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)

1. Jüri alevik: Suve 7A hoovis
2. Vaida alevik: Vana-Tartu mnt 37 maja
vastas Hoidla tee ääres
Täiendavat informatsiooni saab kontaktnumbril 53328715 (Ülo).

Rae Sõnumid ▪ aprill 2013

Kasutatud rõivad

Humana rõivakogumiskampaania „Kapid
korda!“
Humana kauplustes algas taas rõivakogumiskampaania „Kapid korda!“, mis pakub
inimestele võimaluse oma seismajäänud riided taaskasutusse suunata. Oodatud on terved ja puhtad riided, jalatsid, aksessuaarid,
mänguasjad ja kodutekstiil. Kuigi Humana
kauplustes võetakse annetusi vastu aastaringselt, saab 11. märtsist 11. aprillini toimuva
kampaania raames iga annetaja ka tasuta Humana kliendikaardi või väikese kingituse.
Humana Eesti rõivakogumiskampaanias
saab osaleda 11. mail 2013 ka Rae vallas.
Kampaania käigus peatub Humana Eesti
väikebuss järgnevates peatuspaikades:

kell 10-13 Jüri alevikus , Rae vallamaja taga
asuvas parkas
kell 14–17 Vaida alevikus, keskusehoone
juures
Mida kogutakse:
• Riided, jalatsid, mänguasjad, kodutekstiil,
aksessuaarid, sporditarbed.
• Palun ära too nõusid, mööblit ning määrdunud, märgi või hallitavaid esemeid.
Kampaania eesmärk on julgustada inimesi
oma riideid uuele ringile suunama. Rõivaid
taaskasutades väheneb vajadus uute rõivaste ning seeläbi uute loodusvarade kasutamise järele.
Rõivaste jae- ja hulgimüügist saadud tuluga toetab Humana arenguprojekte, sealhulgas
õpetajate koolitamist, lastele suunatud programme ja keskkonnaprojekte Angolas, Mosambiigis ja Malawis.

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Meeldetuletus
koeraomanikele

Viimasel ajal on jõudnud Rae Vallavalitsusse palju kaebusi seoses hooletute
ja hoolimatute koeraomanikega, kes ei
korista oma lemmiklooma väljaheiteid.
Koerte väljaheited vedelevad nii mänguväljakutel kui kõnniteedel.
Ära ei tohi unustada, et oma looma
väljaheidete koristamine avalikus kohas
on kohustus, mis on sätestatud Rae
valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas. Maksimaalne rahatrahv koerte
ja kasside eeskirjade rikkumise eest on
kuni 400 eur.
RS

kogukonnaelu

Tegus kodanikkond Uuesalus
Taevaniulatuvate mändide sõbralikus embuses kümblevas imeilusas ja rahulikus
Uuesalus on tegus mittetulundusühinguna
toimetav külaselts, mille tubli juhatus on
asunud abistama arendajat uusasumisse
uute võimalike elama asuda soovijate
valikul.
„Arendaja otsus ei pruugi alati olla piisavalt
objektiivne, kuna tavapäraselt saab otsustavaks uue eluaseme soetamisel ikka materiaalne võimekus. Selliselt võib Uuesallu
kogemata elama asuda ka pere, mille mõnel
liikmel ei pruugi olla kõigi külaseltsi juhatuse liikmete poolehoidu“, kommenteerib
MTÜ Uuesalu Külaselts juhatuse esimees.
„Võib ka juhtuda, et mainitud poolehoiu
soetamiseks ei jätkugi mõnel pereliikmel
enam raha, kuna perekonna likviidsus on
uusasumisse kolimisega korvamatult kannatada saanud. Meie aga toetame otsustavalt

Külaseltsi juhatuse liikmed (vasakult) Tiit
Kärgets ja Toomas Metsaots ning juhatuse
esimees Jaan Urvet tutvumas kliendipäeval
osalenute ning reaalsemat eluasemeostusoovi väljendanute kontoväljavõtetega. Panga
poolt usalduse peale väljastatud andmed
kuuluvad loomulikult analüüsijärgselt hävitamisele.

ühtset ja tugevat peremudelit ning tegutseme
kindlameelselt selle nimel, et iga pereliige
saaks oma pere juurde kolida“, täiendab
teine juhatuse liige.
“Juhul, kui mõnel pereliikmel puuduvad
vahendid külaseltsi juhatuse poolehoiu soetamiseks, toetame teda esialgu projektipõhiste laenudega”.
Rahul on kõik kolm sektorit; äriühing
saab oma kasumi müüdud majaboksist,
suureneb valla maksumaksjate arv, koda-

nikuühendus muutub teovõimekamaks.
Uuesalu Külaselts on teedrajava näitena
asunud aktiivselt kaasa rääkima kodanikuühiskonna kujundamisel, olles seeläbi
positiivseks eeskujuks teistele Rae valla küladele. Kuid miks mitte ka kogu ülejäänud
progressiivsemale elanikkonnale Eestimaal.
Uuesalu Külaseltsi juhatus
Toimetuse tellimusel Uuesalu külaseltsi juhatuselt 1.aprilliks

Fotokonkurss selgitas, kes
tegelikult Uuesalus elavad
Uuesalus elab küll rahvastikuregistri
järgi vaid poolteistsada, kuid tegelikke
elanikke on tunduvalt rohkem. Ja mitte
ainult elanike tavatähenduses, sest on ka
neljajalgseid ja tiivulisi. Et ülevaadet saada
korraldasime aastavahetusel fotokonkursi
„Uuesalu elanikud“.

Kokku laekus konkursile 47 tööd 11 autorilt.
Need „elanikud“, kes meile fotodelt vastu
vaatasid olid tõepoolest igati põnevad, kodukutsudest ja kiisudest iguaanideni välja.
Parimateks tunnistati Karl Kärgetsi,
Janne Kübara, Toomas Helemetsa ja Ingel
Keskpaiga fotod. Autorid said tunnustuseks
fotograafiaalaseid raamatuid ja kõiki osalejaid tänati fotoraamidega.

Sissekirjutuseta elanik
Uuesalus
(iguaan).
Nüüd on fotoekspositsioon koduvallas
tuuritamas. Lisaks näitusele Uuesalus on
meie „elanikke“ eksponeeritud ka Peetri
koolis. Kus aga järgmisena meid vaadata
saab, anname varakult ette teada. Kõik, kes
soovivad meie fotonäitust oma kodukanti,
andke meile samuti aegsasti teada.
Jaan Urvet Uuesalust

Raamatuesitlus

Veebruaris esitles vanas Rae koolimajas
oma uut raamatut Rae valla perearst Riina
Raudsik. Peale kohaliku rahva olid kohal
südamekirurgid kaastöötajatega, sealhulgas kõigile tuntud, väga hõivatud dr.Sulling.
Tiiu Võsu

Memmede ja taatide sündmusterohke elu
Memme-taadi klubil täitus 2. veebruaril üks
oodatud soov. Nimelt külastasime Lennusadama unikaalset koorikbetoonist angaari.
Kes veel seal käinud ei ole, tasub seda kindlasti teha. Angaari pind on lahendatud väga
huvitavalt kolmes tasapinnas: merepõhjas,
merepinnal ja taevas. Angaar on ehitatud
Peeter Suure poolt aastatel 1916-1917. Pikad
aastad oli angaar linnarahvale suletud ja
viimastel aastatel, enne muuseumi avamist
(2011) kasutati seda kütteta laoruumina,
mistõttu ilmnesid angaaril tõsised lagunemise tundemärgid.

3.märtsil vaadati memme-taadi klubis
„Omade” kordusetendust „Õhtusöök ühele”,
kus peaosades olid: Priit Põldmäe Aleksandri rollis ja Evelin Müüripeal 90-aastase sünnipäevalapse Sophiana. Etenduse
kohandas „Omadele” Rain Vellerind ja
lavastas Kaja Kalmer.
Ljudmilla Toom rääkis oma suursündmusest, kuidas ta kaksikõe saatjana võttis
osa presidendipaar Toomas Hendrik ja
Evelin Ilvese vastuvõtust Estonias Vabariigi
95. aastapäeva puhul. Ljudmilla õde pälvis
parima koolikoka nimetuse 2012 Tabasalus.
Nagu on saanud traditsiooniks õnnitleti

Maria Kaasik ja Elle Kesa koos kultuuriklubi konsultandi Virve Sepaga.
seekord kohal olnud Kalade tähtkuju sünnipäevalapsi, kelledest Maria Kaasik tähistas
oma 80-ndat juubelit.
Tiiu Võsu
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Süstime noortesse ettevõtlikkust
Rae valla tulevik: Rae valla noor on ettevõtlik, haritud ja laia silmaringiga, kes on
teadlik oma võimetest ning teab eneseteostuse võimalusi koduvallas, nii on pandud
kirja visioon, mis seisab avalausena Rae
valla noorte ettevõtlikkuse arengukavas.
„Noorte ettevõtlikkuse arengukava koostamine ja noorte ettevõtlikkuse sihtsuunitletud tegevuste määratlemine on Eestis
esmakordne“, nendib Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse konsultant Aarne Leisalu.
„Koostajad usuvad, et arengukavas määratletud tegevuste elluviimine tagab valla
juhtiva positsiooni Eesti nii majanduslikus
kui sotsiaalses arengus“.
Kui arvestada, et vastavalt EMTA andmetele on Rae vallas iga tööealise inimese
kohta 2012. aasta andmetel 1,83 töökohta,
siis tööalane sisseränne valla ettevõtetesse
on märkimisväärne. Ettevõtlikkuse arengukava üks sihtsuunitlus on süstida noortesse
pealehakkamist saamaks hakkama ettearvamatu tulevikuga ja juhatada nad õigete
uste taha, et kõik leiaks omale ka koduvallas
sobiva töökoha või eneseteostusviisi. See
aga tähendab noorega tegelemist juba tema
varajasest noorusest peale.
Arengukava tegevuskava on töötanud
välja koostöös valla ettevõtjad, koolid ja
omavalitsus ning kõigil on võrdselt oluline
roll ka arengukava edaspidisel ellurakendumisel. Arengukava loomisele on 2012.
aasta alguses hoo sisse tõuganud endine
vallavanem Veigo Gutmann.
Noorte ettevõtlikkuse arengukava esitlus toimub 24. aprillil kell 15.00-18.00 Jüri
Gümnaasiumis. Registreerimine 19. aprillini e-posti aadressil anne-ly.suvi@rae.ee või
telefonil 605 6764. Osalema on oodatud
Rae valla koolide õpetajad, õpilased, lapsevanemad, ettevõtted, organisatsioonid,
kes soovivad arendada noorte ettevõtlikust.

Kolm küsimust arengukava
koostajatele
Kui suur on prognoosi järgi tööjõuturg 10
aasta pärast Rae vallas, kui arvestada tänast
elanike arvu ja demograafilist arengut?
Aarne Leisalu, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, investorkonsultant:
Rae vallas on suur noorte tööealiste elanike osakaal ja jätkuv sisseränne ning järgmisel kümnendil siseneb vallas tööturule
rohkem inimesi, kui sealt vananemise tõttu
potentsiaalselt välja langeb. Arengukava
koostamise raames läbiviidud ettevõtete
küsitluse kohaselt kavatseb 30% küsitlusele
vastanud ettevõtetest oma tegevust Rae vallas laiendada. Seega tuleb nentida, et olemas
on arvestatav huvi tegevuse laiendamiseks
Rae vallas ja sellega seoses ka valla tööjõu
vastu. Samas elab väga suur osa Rae vallas
registreeritud ettevõtete töötajaskonnast
väljaspool Rae valda. Täiendava tööjõu vajadust lähema 5 aasta jooksul kinnitas valdav
enamus küsitlusele vastanud ettevõtetest.
Valdav on vajadus oskustööliste järele, aga
ka müügi ja turustuse spetsialistide, keskastme juhtide ja inseneride järele. Eelnevast
tulenevalt võiks oluliseks pidada eelkõige
Rae valla noorte kutsehariduslikku suunitlust ning selle gümnaasiumiharidusega õige
vahekorra leidmist.
Kui suured on hinnanguliselt meie noorte
teadmised kohalikest ettevõtetest?
Jüri Gümnaasiumi juhtivtöötajad arendusjuht Kristi Vimberg, õppedirektor Anne
Kloren ja direktor Maria Tiro:
I ja II kooliastme inimeseõpetuse tundides saavad õpilased võimaluse rääkida
oma teadmistest kohalikest ettevõtetest.
Erinevad õppeülesanded suunavad õpilasi
otsima kohalike ettevõtete kohta infot internetist. Koostöö lastevanematega annab

Oluline on ettevõtliku
eluhoiaku kujundamine
Töögrupis osalenud abivallavanema Madis Sariku sõnul oli noorte
ettevõtlikkuse arengukava loomisel kõigil osapooltel oma huvi, aga
samal ajal ka üks eesmärk, milleks on noortes ettevõtliku eluhoiaku
kujundamine. Rae vallavalitsuse seisukoht on, et meie tänased noored
oleksid iseendaga hästi toimetulevad ja ettevõtlikud inimesed, kes ei
pea ilmtingimata koduvallast töö pärast ära minema ning et ettevõtjad
ei peaks muretsema pideva tööjõu puuduse pärast.
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võimaluse saada teadmisi erinevate ettevõtete spetsialistidelt.
Suurematele õpilastele on kohalikke
ettevõtteid ja nende tegevust tutvustatud
karjääripäeva kaudu. See on üritus, kus
muuhulgas tutvustavad kohalike ettevõtete
esindajad oma asutusi, töötamise tingimusi,
vajalikke erialasid. Selle kaudu suunavad
nad meie õpilasi eriala valikul. Läbi aastate
on karjääripäevadel esinenud kümmekond
Rae valla ettevõtet. Järjepidevam koostöö on
kolme ettevõttega.
Kui palju on noorte ettevõtlikkuse arengukava rakendumisest kasu ettevõtjatele?
AS Kalev tegevdirektor Kaido Kaare:
Noorte ettevõtlikkuse arengukava suurendab loodetavasti noorte teadlikkust vallas tegutsevate ettevõtete kohta, neis olevate
ametikohtade ja töö iseloomu kohta. Arengukava raames tekib ilmselt ka otsekontakte kohalike ettevõtetega, mis võivad hiljem
realiseeruda näiteks praktikana ettevõttes
ja sealt edasi sobivuse korral ka juba konkreetse tööna samas. Kuna ettevõtted seisavad
täna tihtipeale silmitsi tööjõupuudusega,
siis loob osalemine arengukavas meile võimaluse leida andekaid noori juba varakult,
vajadusel nende kujunemise juures kaasa
rääkida ja nii endale sobivaid töötajaid leida.
Noored omakorda saavad uusi teadmisi,
mis lihtsustavad nende valikuid, ja ehk ka
arusaamise, et hea töökoht võib ka kodu
lähedal paikneda.
RS

Töökoosolek 2012 aasta sügisel. Tänasel päeval
on suur osa tööst tehtud ja dokument on valmis,
aga tõsine töö dokumendi järgi algab peale
arengukava avalikku esitlust.
Foto Rae Sõnumid
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Töömalev alustab uut hooaega
Rae vallas alustab uut hooaega 13–18
aastaste noorte töömalev. Aprillikuu
jooksul saavad lapsevanemad esitada valla
noorsöötöö spetsialistile vastavasisulise
avalduse ning maikuus saab selgeks, milliseid töid erinevates asutustes ja ettevõtetes
noortele pakutakse.
„Plaan on tööle panna 150 noort kümnes
erinevas rühmas ja kahes vahetuses“, ütles
noorsootöö spetsialist Anne-Ly Suvi.
Maleva esimene vahetus toimub 10.-21.
juuni ja teine vahetus toimub 5.-16. august.
Tööd pakuvad mitmed Rae valla suured ettevõtted. Märtsi lõpuks olid tööandjatena
registreerunud juba eelmisest aastast tööd
pakkunud ettevõtted AS Kalev, AS ABB,
Veski Mati, Ahtol, AS Rudus, Pipelife Eesti,
Puumerkki ja uute partneritena Volvo Estonia, Hilding Anders ja Baltic AS.
Veski Mati juht Ergo Neeme meenutas
möödunud hooaegadest järgmist. „Oleme
Rae valla malevaga koostööd teinud juba
kaks suve. Midagi negatiivset neist kahest
aastast küll ei meenu ja maleva päevadel
on ka ettevõttes põnev, sest läbi akende on
põnev jälgida noorte töid ja tegemisi, mida
saadab jutt ja naer”, kõneles Ergo Neeme.
Veski Mati juht nendib, et kuna tootmisprotsess on keerukas ja laos sõidavad
tõstukid edasi-tagasi, siis ohutuse tõttu me
ei saa lubada töötamist laos või tootmises.
“Seetõttu oleme pakkunud noortele heakorratöid meie territooriumil, mida on kaheks
maleva päevaks täiesti piisavalt”.
Anne-Ly Suvi sõnul on saanud noored
teha Rae valla asutustes ja ettevõtetes mitmesuguseid haljastustöid ja koristustöid
nii asutuste hoovides kui siseruumides.
Möödunud aastal näiteks töötas töömalevas
kokku 117 noort.
Tänavusel hooajal saavad noored teha
noorsootöö spetsialisti sõnul heakorratöid
valla lasteaedade, koolide ja hooldekodude
ümbruses, Rae vanas koolimajas, Jüri kalmistul ning terviseradadel.
Abivallavanem Jaan Alver kiidab ettevõtjaid, kes soovivad panustada kogukonna
arengusse. „Noored õpivad enam tundma
meie valla ettevõtteid ja kes teab, äkki läheb
tulevikus mõni oma vallas asuvasse ettevõttesse töölegi“. Töökäsi on Rae vallas pidevalt
vaja ja ettevõtted otsivad ka kõrgema taseme
spetsialiste ning juhte.
Tänavu on ette nähtud noorte töötasuks
1,90 eurot tunnis. Avaldusi oodatakse vallamajja aadressile Aruküla tee 9, Jüri või
e-mailile anne-ly.suvi@rae.ee.
RS

Lugupeetud asutused,
organisatsioonid,
ettevõtted, kes te tegutsete Rae vallas
ja soovite suvisel koolivaheajal pakkuda
noortele tööd oma asutustes (puhastus- ja
koristustööd, haljastustööd, välikoristus,
kergemad põllumajandustööd,
kaubandus- või teenindusettevõtetes
tehtavad abitööd, ravimtaimede
kogumine)!
Rae Vallavalitsus otsib suurepäraseid
partnereid, et üheskoos läbi viia projekti

„Rae töömalev 2013”
Noorte tööaeg on ajavahemikul:
10. juuni – 21. juuni
ja 5. august – 16. august 2013.a.
(4 tundi päevas)

Marjanne Raud 2011. aasta malevasuvel Peetri
lasteaia mänguväljakut korrastamas.

Alates 1. juulist 2009 kehtima hakanud
määruse järgi tohivad 13–18 aastased
noored teha järgmisi kergeid töid:
1) põllumajandustööd, näiteks aiavõi põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, saagi
koristamine, marjade või puuviljade
korjamine, köögivilja puhastamine või
müügiks ettevalmistamine;
2) kaubandus- või teenindusettevõttes
tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine või asetamine riiulitele,
hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite
ettevalmistamine, väikesemõõduliste
esemete pakkimine, reklaamnäidiste
või reklaamtrükiste jagamine;
3) toitlustus- või majutusettevõttes
tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine,
ruumide koristamine;
4) käsitööesemete, näiteks suveniiride valmistamine või abistamine nende
müümisel;
5) ravimtaimede kogumine, kuivatamine või pakkimine;
6) kontoritöö, sh töö kuvariga;
7) puhastus- või koristustööd;
8) haljastustööd.

Palun võtke ühendust e-posti teel:
anne-ly.suvi @rae.ee
või telefonil 6056764

ABB on noorte jaoks
töö välja mõelnud
ABB AS plaanib ka 2013. aasta malevasuvel
rakendada Jüri Gümnaasiumi noori, kes
on malevaga liitunud. Suvel võetakse vastu
kaks rühma. Juunikuus on noorte abikäsi
vaja territooriumi ja hoonete suurpuhastusega seotud tegevustes – haljastamisel,
haljasaladelt talviseks libedusetõrjeks kasutaud graniidikillustiku kokkuriisumisel
ja äraveol. Samuti soovime kasutada noori
tootmisjäätmete transpordiks kasutatavate
konteinerite pesemisel ja hoonete soklikorruselt algavate akende aknalaudade pesul.
Abi vajame ka töötajate autoparklas parkimiskohtade tähiste taastamisel ja parkla
heakorratöödel.
Juulikuus malevaga ABB-sse tulevaid
abikäsi vajame eeskätt ABB uue peahoone
territooriumi korrastustöödel. Sel ajal kavatseme ära koristada suurtel haljasaladel
muru tärkamise järgselt kõik kivid ja puuoksad-roikad, mis võivad takistada masinaga
muruniitmist. Seda tööd ei saa varem teha,
sest maapind saab piisavalt kuivaks alles
juulis-augustis. Veel jääb teise vahetuse
malevlastele ka territooriumi piirdeaia taguste ja territooriumiga piirnevate kraavide
korrastamine.
ABB AS-i kinnisvarajuht Sulev Jaanus
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Üllatusi täis
Eesti

25. veebruarist 1. märtsini võõrustasid Jüri gümnaasiumi õpetajad ja
õpilased koolijuhte ja õpetajaid kuuest erinevast riigist. Koosolemise aja
sees, rännates ringi Eestis ja külastades Rae valla koole ja lasteaedu, juhtus
nii mõndagi, mis hämmastas külalisi. Keegi ei osanud ette kujutada, kui
head on Eesti koolis õpitingimused ja kui palju vabadust on õpilastel.
Hispaanias õpitakse näiteks vanades logudes majades.

Hispaania kooli õppealajuhataja:
Mobiilid ja mängukonsoolid on meie koolis keelatud
Mar Fernandez on Hispaania Castellnou
maakonnas asuva maakooli õppealajuhataja, kes lubas hakata peale Eesti koolide
külastust survestama Hispaania valitsust, et
viimane investeeriks rohkem raha selleks,
et muuta meie koole.
Osaleme projektis Brigdes Over Times
and Cultures ning veebruaris külastasime
projekti koosoleku käigus Eestit. Külaskäigu jooksul oli meil võimalus tutvuda Jüri
Gümnaasiumi kui partnerkooliga ning ka
Lagedi Põhikooli ja Taaramäe Lasteaiaga.

Õppimine on Eesti koolis nauding
Teadsime ka enne, et disain on Põhja-Euroopas osa kultuurist ja loomulikult ka osa
koolielust. Siiski üllatasid meid koolimajad:
kõik ehitised on uued, korras ja restaureeritud, pakuvad õpilastele mugavat õppekeskkonda, loovad eelduse õppimiste nautimiseks. See on võimalik tänu valitsusele, mis
panustab haridusse suure osa maksudest.
Hispaania koolimajad on seevastu vanad
hooned. Meie puhul on tegemist maapiirkonna kooliga, kus kooliruumid on tihti
ühendatud teiste hoonetega, näiteks linnavalitsusega. Mööblit varutakse jupikaupa, mis
tähendab, et meil on ruumides väga erinev
sisustus. Väiksemates koolides puuduvad
võimalused spordiga tegelemiseks, meie
koolis näiteks ei ole võimlat. Põhjuseks on

investeeringute vähesus valitsuselt.
Koolid, mida Eestis külastasime, on avatud ka kogukonnale. Neil on ujulad ja raamatukogud, mis on avatud kõigile elanikele.
Hispaanias on koolid üpriski suletud ja vanemad külastavad koolimaja ainult festivalide
või erisündmuste puhul.

Õpilastel palju vabadust
Hispaanias töötame me kogu päeva,
hommikust kuni pärastlõunani. Õpilased
on koolis üheksast üheni ja pärastlõunal
kolmest viieni. Pärast kooli on võimalik
tegeleda huvitegevusega – muusika, inglise
keel, sport jne. Vahetund on meie koolides
ainult hommikuti ja õpilased veedavad selle
mänguväljakul, kus valvavad neid õpetajad.
Meid üllatas Eesti õpilaste päevaplaan,
kus pärast iga tundi on vahetund ning õpilased ise korraldavad oma vaba aega. Nad
võivad mängida õues, külastada kohvikut
või mängida elektrooniliste vahenditega.
Mobiilid ja mängukonsoolid on meie koolis keelatud. Me olime üllatunud, kui hästi
õpilased organiseerisid ise oma vaba aega,
seda ilma distsipliiniprobleemideta.
Samuti hämmastas meid, et ühes koolis
õpivad õpilased alates esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Hispaanias on eraldi
koolid alg- ja keskkoolidele. Kuigi tänapäeval võib leida koole, kus põhi- ja keskkooli
õpilased õpivad ühes hoones, kuid neil on

eraldi sissepääsud ja osakonnad.
Samuti oli üllatav fakt meie jaoks, et
Hispaanias on koolimajad ümbritsetud taradega, kuid Eestis mitte. Hea on tõdeda,
et Eesti koolid on rohkem avatud kogukonnale ning võib-olla tasuks seda teha ka
Hispaanias. Eelmisel aastal osalesin ühel
konverentsil, kus üks õpetaja rääkis, et tema
külas asub tuumajaam, mis avatakse aastas
korra avalikkusele. Miks siis koolid hoida
kinnistena? Kas koolid on rohkem ohtlikud
kui tuumajaamad?
Pärast Eesti koolide külastamist hakkasime mõtlema, et peaksime survestama oma
valitsust, et nad investeeriks rohkem raha,
et muuta meie koole.
Lõpetuseks toon välja ka ühe negatiivse
külje. Eesti õpetajate palgad on madalad.
Õpetajad saavad lisatööd tehes teenida rohkem raha. Hispaanias me teeme lisatööd,
kuid ei teeni lisaraha – aga me teenime
niigi hästi. Ehk saaks Eesti valitsus muuta
osaliselt hariduse rahastamist, et tõsta õpetajate palku.
Mar Fernandez
Õppealajuhataja ja projektijuht, ZER Vent
Serè ,Vila-sana / Castellnou, Hispaania

Comenius tõi kokku haridustöötajad
seitsmest riigist
Kaheksa partnerkooli seitsmest erinevast riigist –
Rumeenia (Bukarest ja Arad), Eesti, Itaalia, Kreeka,
Poola, Türgi ja Hispaania otsustasid eelmisel aastal
hakata ehitama “sildu läbi aegade ja kultuuride”
Comenius koostööprojektis. Kahe aasta jooksul
2012-2014, võtab mõiste sild erinevaid vorme läbi
tegevuste, mis viiakse läbi partnerkoolides: kultuursed sillad (ühendada erinevaid kultuure läbi
traditsioonide, kirjanduse, muusika, tantsu, ajaloo
jne), hariduslikud sillad (ühendada erinevaid haridussüsteeme, võrreldes ja vastandades neid, uuendades
õpetamistehnikaid ja -meetodeid), ajalised sillad
(ühendada minevik, olevik ja tulevik), suhtlemis-
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alased sillad (leida uusi sõpru), enesetunnetamise
sild (ühendada erinevaid lapse arenguperioode
pideva protsessiga, mis muutub tähenduslikuks
tema tuleviku jaoks).
Seekordse projektikoosoleku ülesandeks oli hinnata
projekti üldiseid eesmärke, mis on saavutatud läbi
seniste tegevuste. Rääkida projekti mõjust õpilastele,
õpetajatele ja partnerkoolidele üldiselt, esitleda
ajavahemikul november 2012 kuni veebruar 2013
tegevusi ja valmistada ette tegevusi perioodiks
märts-mai 2013 ning arutleda võimaluste üle, kuidas
levitada projekti kohalikus kogukonnas.

Jüri Gümnaasiumi õpikeskkond avaldas
Hispaaniast pärit Mar Fernandezile sügavat muljet.

hariduselu
Claudia Putura Rumeeniast: Mulle meeldib Eesti
Claudia Putura, kes elab Bukarestis ja töötab kooli direktori asetäitjana kiidab Eesti
kööki, külalislahkust ja värvikat kultuuri.

Meid oli kokku 19 õpetajat, keda Jüri gümnaasiumi koolipere eesotsas koordinaator
Kristi Vimbergiga võõrustas.
Seekordne kohtumine andis võimaluse
tutvuda kolleegidega teistest riikidest ning
nautida teistkordselt imelist võõrustajariiki
Eestit. Olen ühe eelmise Comeniuse projekti raames juba külastanud Eestit, ka siis
oli Jüri Gümnaasium üheks partnerkooliks.

Nostalgia
Eesti külastamine tõi mulle meeldivaid
mälestusi eelmisest korrast, kuid sain ka
lisateadmisi sellest Balti riigist: särava lumega kaetud maastik, huvitavad maitsed
Eesti ja Vene köögist, Eesti rahvuslaulude
helid, rõõmsad värvilised rahvariided ja
siiras vastuvõtt võõrustajakooli õpetajate
ja õpilaste poolt.
Programm oli ideaalselt tasakaalustatud
projekti tegevuste, kohtumiste õpetajate ja
õpilastega, samuti Eesti kultuuri ja elu avastamisega ning lihtsalt elades eestlaste igapäevaelu.
Oluliseks teemaks projektis kujunes partnerkoolide riikide haridussüsteemide võrdlemine ja
vastandamine läbi diskussioonide ja haridusasutuste (Lagedi Põhikool, Jüri
Gümnaasium ja Taaramäe Lasteaed) külastuste.
Väärtuslik panus anti Jüri
Gümnaasiumi õpetajate ja
õpilaste poolt, kes tutvus-

Claudia Putura (paremalt teine) Jägala joa juures

Türgi kooli õpetaja: Õpilased olid väga
nutikad, vaiksed, abivalmid, sõbralikud ja
lahked
Ayla Takar töötab inglise keele õpetajana
ja talle avaldasid tõsiselt muljet eesti koolilapsed ning teadmine, et külmal maal
saab ka elada.
Enne külaskäiku Eestisse “Bridges Over
Times and Cultures“ (Comenius) projekti
raames tutvusin interneti vahendusel erinevate Eestit tutvustavate materjalidega. Ei
teadnud mina ega mu õpilased, kolleegid ja
sõbrad midagi Eestist. Levinud oli teadmine, et seal on väga külm ning päikest näeb
talvel ainult kolm tundi päevas.
Fotod külmunud joast šokeerisid mind.
Erinevaid veebilehekülgi sirvides tekkis
tunne, et Eesti on üks kõige rahulikm koht
maailmas.
Nende mõtetega saabusime Tallinna lennujaama. Järgmisel päeval aga paistis päike
ning meil oli imeline ringkäik tutvumaks
vaatamisväärsustega.

Hämmastas kooli sisu
Teisel päeval külastasime suurepärast Jüri
Gümnaasiumi. Kõik olime hämmastunud
imetoredatest tegevustest koolis. Õpilased

olid väga nutikad, vaiksed, abivalmid, sõbralikud ja lahked. Klassid ei olnud ülerahvastatud. Õpilased olid jaotatud vastavalt nende
huvidele. Kõige tähtsamaks erinevuseks meie
haridussüsteemides pean oskuste arendamist, mitte ainult õppeainete õpetamist nagu
matemaatika või loodusteadused, aga samuti
õpetatakse tantsu, muusikat, suusatamist ja
sporti. Kooli erinevad struktuuriüksused
toimisid väga hästi.
Kogu personal ja õpetajad olid väga lahked ning abivalmid. Mul ei lähe eales meelest,
et direktor Maria sõitis naeratava ja mõistva näoga oma isikliku autoga (vähemalt 30
km edasi-tagasi), et tuua CDd, mille olin
unustanud hotellituppa (veelkord suured
tänud, Maria). Samuti nägin, et Eesti inimesed on töökad, sõbralikud ja väga head
organisaatorid. Kristi andis endast kõik, et
teha meie külaskäik meeldejäävaks. See tal
ka õnnestus!
Olen tänulik armsale sõbrale Kristile ja
tema kolleegidele. Suured tänud teile kõigile.

tasid koolimaja ning samuti koolidirektori
Maria Tiro poolt.
Kui eelmisel külastusel 2011. aastal käisime Tartus, Paides ja Tallinnas, siis seekord
olime kolleegidega võlutud külmunud Jägala joast, ajaloolisest Rakvere kindlusest ja
Palmse mõisast, mis tutvustas meile legende
ja saladusi. Samuti jätsid kustumatu mulje
Tallinna väljakud, turud, puidust ning vildist mänguasjad, vanad linnamüürid ning
tänavaesinejad. Samuti ei saa mainimata
jätta rukkileiva, kama, röstitud mandlite,
Eesti õuna- ning marjaveinide maitseid.
Kordagi ei tundnud me väsimust Eesti värvikast kultuurist ja andsime lubaduse ühel
päeval naasta.
Pean tõdema, et sõnadest jääb väheks
andmaks edasi emotsioone ja mälestusi,
mida kogesin Eesti külaskäigu ajal, seega
soovitan avastada tulevasi projekti kohtumisi ning tegemisi alljärgneval veebilehel:
https://sites.google.com/site/bridgeovertimesandculture/home.
Claudia Putura,
Scola Gimnazila nr 51 direktori asetäitja,
Bukarest, Rumeenia – projektijuht

Kohtusin Comeniuse raames Eestisse
tulnud jõudnud õpetajatega ning
tutvustasin neile, kuidas toimub
hariduse rahastamine Rae vallas.
Külalised olid positiivselt üllatunud,
kui ilusaks oleme suutnud oma
koolid ja lasteaiad ehitada ja kui hea
keskkonna luua õppimiseks. Eesti oli
nende jaoks muljetavaldav. Mul on
hea meel selle üle, et saime tutvustada meie koole ja lasteaedu kui väga
heade õpitingimustega haridusasutusi ning saime kinnitust, et oleme
nende arendamisel ja loomisel teinud
tublit tööd.

Mart Võrklaev
vallavanem

Ayla Takar Türgist
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Vaidavisoon tegi Eurovisiooni Vaida moodi
Vaida koolis on veebruaris traditsiooniliseks
ja väga oodatud ürituseks playbox-show.
Sel aastal oli teemaks „Vaidavisoon ehk
laule Eurovisioonilt”. Oma etteaste jaoks
tuli valida laul nende lugude hulgast, mis
on osalenud Eurovisiooni lõppvõistluse
eelvoorudes või finaalis.
Peale eelmise aasta värvikat etteastet oli
väga oodatud õpetajate etteaste. Pettuda ei
tulnud ka sel korral. Humoorikad ja särtsakad „Buranovskije babushki” looga „Party
for everybody” sütitasid kõiki.
Kui igal aastal on kohal olnud žürii ning
valinud võitjad ja publik on saanud valida
oma lemmiku, siis sel aastal tegime teisiti.
Vaida kooli 150. juubeliaasta raames oli

kogu õhtu üks mõnus show, millest võitsid
kõik – nii laval olijad kui ka pealtvaatajad.
Meeleolu aitasid luua õhtujuhid Agnetha
ja Frida ansamblist „ABBA” ehk siis meie
kooli vilistlased Marleen Otsus ja Marii
Rein, kelle tabavad ja toredad vahetekstid
olid ühendavaks lüliks kogu õhtule. Lavale
astusid tuntud artistid ja ansamblid nagu
Lena, Suntribe, Lordi, Silvi Vrait, Maarjaliis Ilus, Herreys, Bobbysocks, Ivi Adamou,
Ruslana, Tanel Padar ja Dave Benton Vaida
kooli õpilaste kehastuses.
Suur tänu esinejatele meeleolukate etteastete eest: Arabella Vassus, Hanna Loore
Piiriste, Milina Ivanova, Adeelika Rahnel,
Eliise Allik, Robin Püvi, Martin Lehtla,
Martin Raudkepp, Mattias Mõttus, Kenri-

Kermo Kriiva, Kerly Väinsar, Karmen
Maria Kaev, Maarja-Liisa Pintman, Bretely
Jäätma, Annete Kesküla, Diana Maslova,
Henry Cennert Volmerson, Stefi Mariell
Harakka, Andrei Degtjarjov, Jan Kristen
Volmerson, Kersti Väinsar, Maria Kesvatera, Maribel Otsus, Anette Evisalu, Mario
Raid, Märt Aaslaid, Merilin Lehtla, Karl
Joosep Volmerson, Reno Lokk, Eve Möls,
Eve Lumi, Imbi Kikas, Kadri Vaher, Kadri
Tammemägi, Külli Alliksaar, Deisi Viimne, Katrin Roots.
Üritust toetasid Megazone ja Kuulsaal.
Aitäh neile!
Kristiina Suvi
Vaida Põhikooli huvijuht

Fotod: Kristiina Suvi

Lagedi kooli
külastas
Märt Avandi
Neljapäeval, 14. märtsil külastas Lagedi kooli
emakeelenädala ja teatrikuu raames Eesti
Draamateatri näitleja Märt Avandi, keda
teame mitmetest teleseriaalidest, filmidest
ning populaarsest aastalõpu-sketšisaatest
„Tujurikkuja.“ Märt rääkis kuulama tulnud
õpilastele näitlejatöö igapäevaelust ning
teatrilava kardinatagustest, samuti vastas
ta suurima hea meelega õpilaste paljudele
küsimustele. Pärast tunnipikkust jutuajamist
said soovijad küsida näitlejalt autogramme
ning end mälestuseks koos Avandiga pildile
jäädvustada.
Mariin Virolainen,
Lagedi kooli huvijuht
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Lagedi koolis otsiti
ning leiti kõige
sportlikum ema!
5. märtsil toimus Lagedi kooli spordisaalis
naistepäeva tähistamiseks mõeldud üritus, kus
otsiti Lagedi kooli kõige sportlikumat ema.
Kõige sportlikuma ema väljaselgitamiseks toimusid erinevad võistlused kehale ja vaimule.
Pidi oma lapsega koos nuputama, patsi oskama
punuda, klassikalist takistusrada läbima ning
mõnda muud huvitavat tegema. Õhtu lõpuks
olid kooli kolm kõige sportlikumat ema leitud.
Kõige sportlikuma ema valimised said indu
sügisel, isadepäeva raames toimunud Lagedi
kooli kõige sportlikuma isa valimistest. Seega
on ühel õppeaastal leitud nii sportlikud emad
kui ka sportlikud isad – jääb üle ainult oodata,
mis järgmisel aastal juhtuma hakkab!
Mariin Virolainen,
Lagedi kooli huvijuht

hariduselu

Kuidas õpetajate palgatõus jõudis Rae valla
õpetajate õuele?

Jaan Alver
abivallavanem
Pedagoogide töötasude tõstmise teema
haridusminister Jaak Aaviksoo poolt on
ületanud juba pikemat aega uudiskünnise
meedias. See on andnud õpetajatele lootust
veidigi väärikamale palgale, mis oleks vähemalt vabariigi keskmise töötasu piirimail.
Ja mis kõige olulisem – palgatõus iseenesest
oleks veidikenegi parandanud õpetajate
enesetunnet ja peegeldanuks välispidiselt
väärtushinnangut üliolulise ameti vastu.

Palju kisa, vähe villa
Kuid oh häda! Siiani loeme õpetajate
palgatõusust vasturääkivaid artikleid ja
vastakaid seisukohti. Haridus- ja Teadusministeerium selgitab valjuhäälselt ruuporit kasutades, et kõikidele õpetajatele on
palgatõus garanteeritud – KOV esindajad
ja koolijuhid aga vastu – raha palgatõusuks
kõikidele õpetajatele ei jätku.
Ja kuidas saabki oma tööd korraldades nii
koolijuht kui valla- või linnavalitsus jääda
rahulikuks, kui veidigi võrrelda riigi minis-

teeriumi poolt jagatavat palgaraha erinevate
omavalitsuste vahel.
Näidet ei pea kaugelt otsima – siin Harjumaal võime võrrelda kahte hubast ja pikas
perspektiivis vajalikku kodulähedast kooli,
mis asetsevad üksteisest 18 kilomeetri ja 15
minuti sõidu kaugusel, kuid nende vahele
jääb haldusterritoriaalne piir. Ühel pool
piiri on Rae valla territooriumile jääv Vaida
ja teisel pool piiri on Kose vallale kuuluv
Oru põhikool.
Õpilaste arv mõlemas koolis on veidi üle
100, õpetajate arv 20 ligi. Uue rahajaotusmudeli järgi on Vaida koolile ette nähtud
113 000 eurot ja Oru koolile 189 000 eurot
(faktid on nähtaval Rahandusministeeriumi kodulehel: http://www.fin.ee/index.
php?id=75340 ). Vaida kool saab 76 000 eurot
vähem, sest ta asub vallas, kus on põhikooli
õpilasi rohkem kui tuhat. Samas on õpilaste
ja kooli õpetajate arv mõlemas koolis sama.
Kujutame ette kahte koolijuhti pressikonverentsil küsimustele vastamas, et kas haridustoetust palgatõusuks on kõigile õpetajatele jätkunud, kas motivatsiooni pakett on
piisav õpetajate motiveerimiseks, kas asendustundideks jms
on raha piisavalt?
Avanev pilt näeks
välja nagu teatri tragikomöödia
etenduse poster.

Kuidas tuli kauaoodatud töötasu
Kuidas siis tegelikult Rae vallas õpetajate kauaoodatud palgatõus lahendati? Kui
tõdesime lubatud riigipoolse palgatõusu
valguses, et meie „maa sool“, kõige kallim
vara koolis – vanempedagoogid ja pedagoogmetoodikud – jäävad tegelikult palgatõusust
ilma, hakkasime otsima lahendusi.
Põhimõtteliselt sundis olukord suurelt
koolilt raha ära võtma ja väiksemale andma,
kuid sellise võrdse kohtlemise juures on
õigus suure kooli juhil küsida, et milles on
„süüdi“ suur kool, et ta on suur. Ka suur
kool tahab areneda ja tugevdada konkurentsivõimet.
Ei tohikski suurt kooli karistada sellepärast, et ta on suur. Palgatõusu eelnõu oli
vallavolikogus kahel lugemisel ja samal ajal
käis vallavalitsuses töö selle nimel, kuidas
riigilt saadava haridustoetusrahaga õpetajate palkasid tõsta.
Kuid haridustoetuse ümberjagamine
nelja kooli vahel ei lahendanud paraku probleemi kaugeltki täies ulatuses. Palgatõusuks,
et tagada riikliku õppekava täitmine, tuli lisaraha leida täiendavalt valla eelarvest. Rae
vallavolikogu kinnitas 19.märtsi istungil
vastu võetud esimeses lisaeelarves õpetajate palgatõusuks vajaliku rahasumma ning
õpetajate töötasustamise alused ja kuupalga
alammäärad. Tänasel päeval on palgatõus
meie vallas kõikide õpetajate õuele jõudnud.

Rae Riimiritsikad lugesid emakeelepäeval luuletusi
Emakeele päeva raames toimus Peetri lasteaias luulepäev, millest võtsid osa meie
valla lasteaiad: Vaida lasteaed „Pillerpall“, Assaku lasteaed, Jüri lasteaiad Tõruke,
Õie ja Taaramäe. Luulepäeval esines 27 last vanuses 3-7 eluaastat.

3 aastased lapsed: Klen-Sören Andres, Kaspar Mitt, Mathias Vahter, Madli Aasmann.
4 aastased lapsed: Sandra Jürgens, Hannly Svirgsden, Hannabrit Laan, Rassel
Pihlak, Karl Vellend.
5 aastased lapsed: Annaliisa Verbo, Mariel Tammel, Mari-Ann Raidlo, Stella Volmerson, Miia Ott, Mattias Mändmets.
6 aastased lapsed: Kristofer Mee, Hugo Tammepõld, Lilian Loorpuu, Elisabeth Jõgi,
Mattias Luyck, Triine Maria Terve, Karmen Kevvät, Kevin Alles, Enelis Kertu Kuld.
7 aastased lapsed: Emilie Tedre, Romek Uibopuu, Janelis Luts.
Zürii: Rae vallavalitsuse esindaja Marju Randlepp, Peetri kooli esindajad õppejuht Katrin Piiriselg ja klassiõpetaja Katre Liivanurm, lasteaia lastevanemate
esindja Katrin Parker.
Luulepäeva „Rae Riimiritsikad“ juhtisid õpetajad Maarika Mae ja Merle Palmissaar.
See oli Rae valla lasteaedadevaheline 4. luulepäev ja loosi tahtel toimub järgmisel
aastal luuletuste lugemine Lagedi lasteaias.
Riina Rosar
Peetri Lasteaia õppejuht

Rae Riimiritsikad Peetri lasteaias 15. märtsil
Foto: Rae Sõnumid
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Taaramäe lasteaial on aktiivne hoolekogu
Kristiina Saarik kirjutab, kuidas Taaramäe
lasteaias on hoolekogu hoo sisse saanud.
Presidendi aastapäevakõne juhtmõtteks
oli, et teeme Eesti 100-ndaks sünnipäevaks
korda. Taaramäel tuleb järgmisel aastal samuti juubel – 25. Kord on juba meie lasteaias olemas.
Korra loovad traditsioonid ja üritused,
aga ka rutiin ja turvatunne. See omakorda
ei teki iseenesest. Eduka meeskonna toimimiseks on vaja erinevaid lülisid. Lülisid
ja koostööpartnereid on Taaramäel palju,
aga seekord peatun kolmel kõige tähtsamal
– lapsed, lapsevanemad ja personal.

vahva vastlapäeva korraldamiseks.
Sel aastal istus hoolekogu kokku ja otsustas seda toredat üritust korrata, aga loomulikult täienduste ja laiendustega. Uuteks
ideedeks olid kohvik, õnneloos, korraldajatel
olid seljas kostüümid, kohvikupidajatel ja
müüjatel ühesugused põlled, mängis muusika ja keerlesid diskokuulid. Kohvikulauad
täitusid nagu nõiaväel erinevate magusate
ja soolaste hõrgutistega, mille olid lapsevanemad koos lastega kodus valmistanud.
Õnneratta juures askeldasid Notsu ja Jänes,
riideid ja muud kaupa jagasid sümboolse
raha eest lapsevanemate esindajad. Taustajõuks oli kogu Taaramäe personal.

Hoolekogu ja personali koostöö
Traditsiooniks on kujunemas Taaramäe
hoolekogu korraldatud heategevuslik laat.
Eelmise aasta sõbrapäeval oli selle ideeks,
et kellegi vana on kellegi uus. Omanikke ja
kodusid vahetasid laste riided, jalanõud,
mänguasjad, raamatud. Tulu läks lastele

Lapsed rahul
Ürituse saab lugeda õnnestunuks, kui laps
ütleb järgmisel hommikul õhinaga: „Kas
varsti teeme jälle …?“ Tulu eest korraldasime üllatuse naljapäevaks, 1.aprilliks. Meie
hoolekogus on nii tegus lapsevanemate esindus, et kuigi laat läks suurepäraselt, nemad

ei soovinud loorberitele puhkama jääda.
Istuti jälle kokku ja uus plaan sai alguse –
kevadsuvel, ühel ilusal päeval korraldame
perepäeva, väliüritusena.
Usume, et suupisteletid saavad jälle olema
rikkalikud ja lille- ja taimehuvilised ei pea
Türilegi sõitma, et külla minna Jürile ja
seal lillelaadale. Siit ka üleskutse – näpud
mulda, seemned potti, et oleks kevadel põhjust Taaramäel laata korraldada! Maikuus
ootame teie kasvatatud taimi, et kodud ja
koduõued suvel Kauni Kodu tiitlile saaksid
kandideerida.
Tagasi Eesti juubelile mõeldes oli sel aastal
presidendi aastapäeva kontsert huvitavalt
lahendatud, üles ehitatud laste mängitud
etendusele, väga sümboolne! Lapsed ongi
ju varsti meie asemel ja see aeg jõuab kätte
päris kiiresti. Parim, mida me täna nende
heaks teha saame, on tuua nende ellu kindlustunnet ja rõõmu!
Kristiina Saarik
Taaramäe lasteaia juhataja asetäitja

Milline oli eesti keele nädal Jüri Gümnaasiumis?
Sel aastal toimus meil esmakordselt etümoloogiakonverents, kus esinesid Eesti
Keele Instituudi teadurid, „ Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ autorid Iris Metsmägi ja
Sven-Erik Soosaar ning Annika Kilgi Tallinna
Ülikoolist.
Gümnasistid said teada palju huvitavat eesti
sõnade päritolust. Muuhulgas kuulsime, et
sõna klunker tähistab just sellist laulu ja

tantsuga koosviibimist, mida aastaid Lehmja
tammikus korraldatud on.
Juba viiendat aastat järjest osalesid meie
õpilased 14. märtsil Vikerraadio e-etteütlusel. Sel aastal võime olla väga uhked, sest
meie kooli 9.h klassi õpilane Anett Ehrberg
(õp Tiina Valdma) oli üks kahest õpilaste
kategoorias osalenust, kes tegi Vikerraadio
e-etteütluse 100% korrektselt. Kokku osales õpilasi 453.

Lagedi Noortekeskuse noored osalesid
üle-eestilises noorteprojektis IT ÖÖ
15. märtsil võtsid Lagedi neli noort koos noorsootöötajaga ette
sõidu Keila Noortekeskusesse, et osaleda ühiselt Keila, Saku ning
Saue Noortekeskusega ettevõtmises IT ÖÖ.
See on üritus, kus ühiselt proovitakse leida huvitavaid IT lahendusi,
et meie igapäeva elu paremaks muuta. Sellel korral arutleti, miks
IT eriala on parim valik. Meeskondade eesmärgiks oli välja mõelda
ning valmis teha kas video, plakat või helisalvestis, mis reklaamiks IT
eriala. Lagedi Noortekeskuse noorte rühmatöö tulemusena valmis
muhe ning omanäoline video. Pika öö jooksul tutvuti Keila Noortekeskuse võimalustega, samuti teiste keskuste noortega, osaleti SMS
mängus ning ühiselt nauditi ka võrkpalli. Lagedi Noortekeskuse
noorsootöötajana leian, et see ettevõtmine toob noori infotehnoloogiale lähemale, võimaldab noortel teiste noortega suhelda ning end
erinevates väljakutsetes proovile panna. Seega igati tore ettevõtmine!
Kädi Kuhlap
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Lisaks eelmainitud ettevõtmistele toimus
mitmeid muid võistlusi ning parimaid autasustasime kogunemistel.
Eesti keele nädal toimub Jüri Gümnaasiumis traditsiooniliselt iga III õppeveerandi
lõpul, selle eesmärk on pöörata rohkem tähelepanu oma ilusa emakeele võimalustele
ja kasutusele.
Siiri Laid
Humanitaarainete õppetooli juhataja

Noored pead murdmas IT lahenduste üle.
Foto Kädi Kuhlap

mitmesugust

Jüriöö ülestõusust 670 aastat hiljem
23. aprillil möödub 670 aastat „Jüriöö
ülestõusust“. Oli see talurahva ülestõus
või oli see rohkem poliitika, millest viimase
aja ajalookäsitlustes rohkem kirjutatakse
ja räägitakse. Miks see sündmus toimus?
Palju on ületähtsustatud seda, et tegemist oli
eestlaste ja sakslaste vahelise konfliktiga. Ei
saa seda vaadata kui eesti talupojad vs saksa
rüütlid, vaid seda tuleb palju laiemalt näha.
Tegelikult võitles selle ülestõusu mahasurujate hulgas ordu poolel palju eestlasi, arvestades et eestlased olid oma maahärrade ees
sõjateenistuskohustuslikud. TÜ Ajaloomagistrant Mart Lätte on märkinud, et samuti
on vale ettekujutus, et eesti väed läksid Jüriöö
ülestõusu ajal lahingusse vikatite ja hangudega. Relvastus oli ilmselt veidi kehvem kui
rüütlivägedel, kuid mitte oluliselt.
Kuna kirjalikud materjalid on lünklikud,
siis ilmselt täit tõde me ei saagi teada, aga
mõnedele huvitavamatele seikadele Jüriöö
ülestõusuga seoses ma viitan, et meie ajalooteadvust natuke mitmekesistada. Muuseas, kuni 1697 aastani olid olemas ka Jüriöö
ülestõusu kohta käivad dokumendid (mainitakse, et protokollid) Rootsi kuninga lossis,
kus aastal 1697 toimus tulekahju.

Ülestõusu taust
Saaremaa vallutamise järel Liivi ordu
poolt 1261. aastal oli terve Eesti ala saksa
ja taani võimu alla langenud. 13. sajandil
Harjumaa ja Virumaa vallutanud ja need
Eestimaa hertsogkonnaks ühendanud Taani
kuningriigi võim oli 14. sajandi keskpaigaks
oluliselt nõrgenenud ning Taani vasallid
Eestimaa hertsogkonnas olid jagunenud
taanimeelseks ja saksameelseks kildkon-

naks. Julgeksin arvata, et eestimeelsus ei
olnud ka kuskile kadunud, muidu ei oleks
ka ülestõusu toimunud.
Mida tähendas eestlaste jaoks maa jagunemine ordu ja hertsogiriigi vahel? Uued
maaisandad sundisid vallutatud põliselanikele peale terve rea uusi makse ja koormisi.
Lisaks ilmalike maaisandate nõudmistele
rõhusid kohalikku elanikkonda veel lisandunud kohustused kiriku ees. Eesti ala oli
ka poliitiliselt ebastabiilne. Teada on see,
et relvakandmise õigus oli siiski maarahvale jäänud.
Hertsogkonna keskuseks olev Tallinna
linn oli lojaalne emamaale Taanile. Kriisis olev Taani riik polnud võimeline Eesti
hertsogiriiki valitsema ning kohapealsed
suurvasallid, enamus olid sakslased, hakkasid aktiivselt oma huve taga ajama. Ebastabiilses poliitilises olukorras tekkis konflikt
sakslastest vasallide ja eestlastest vasallide
vahel. Soodsa pinnase ülestõusuks andiski
ühelt poolt suurenev ebaõigluse tunnetamine eestlaste poolel. Teiselt poolt andis tõuke
ülestõusuks varem alanud orduvägede sõdimine Pihkva aladel, mis jätkus 1343. aastal.

Ülestõusu algus tõi eestlastele
edu
Jüriöö ülestõus algas jüriööl (23. aprillil)
1343 Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja
süütamisega, mis andis märku, et kooskõlastatud kallaletung võõramaalastele on alanud.
Kus süüdati esimesed märgutuled? Pakutud on Padise kanti, Saha ja isegi Raikküla,
aga minu ja mitte ainult minu arvates on
kõige loogilisem ja usutavam, et esimene
märgutuli süüdati Lagedi ja Loo vahel Sahal.
On teada, et seda piirkonda haldas otseselt

eesti soost eliit ja see piirkond on juba väga
vanadest aegadest olnud asustatud, püha ja
seal on kõrgendik, kust oli kaugele näha.
Täpsem tulesüütamise koht võib olla tänase
Saha kabeli kohal või selle läheduses. Jüriöö
ülestõusu ajal Saha kabelit veel ei olnud.
“Liivimaa noorema riimkroonika” (Liivi
ordu tellimusel kirjutatud) andmetel tahtsid eestlased korraga kallale tungida ja ära
tappa kõik sakslased koos naiste ja lastega.
Kroonik lisab, et nii see ka sündis, “sest nad
hakkasid surnuks lööma neitseid, naisi, sulaseid, teenijatüdrukuid, aadlikke ja mitteaadlikke, noori ja vanu; kõik, kes olid saksa
verest, pidid seal surema”. Pärast ristimisvee
mahapesemist põletasid ülestõusnud maha
kõik aadlikkude mõisad, käisid maa risti ja
rästi läbi ja tapsid kõik sakslased, keda nad
kätte said.” Biograafiate järgi on teada üheksa
1343. aastal surnud vasalli, neist Vrovinus
de Lemede tapeti aga teise vasalli poolt,
kes põgenes Tallinna. Ülestõusnud tungisid Padise kloostrisse ja lõid seal surnuks
28 munka, seejärel põletati klooster maha.
Kroonik lisab, et pääsenud saksaverd naised lõid surnuks mittesaksa (s.t. eesti) naised. Naised põletanuvat maha ka kirikud ja
munkade onnid.
Esimese edu järel valisid ülestõusnud
eneste seast neli kuningat. Renneri poolt
kirjutatus on selline lause: „Seal lõid nad
rüütleid“ (Dar slogen se ridders). Mida see
võiks tähendada, kas löödi lahingus rüütleid,
või löödi endi seast kedagi rüütliks…? Kõige
paremini sobitub sellesse konteksti rüütliks
löömine, sest ülestõusu algul valiti välja
juhid/liidrid. Oma hierarhia ja ametiredel
pidi olema paigas (käsuliin). Ülestõusnute
vägi suundus kuningate juhtimisel Tallinna alla ja asus seda 10 000 mehega piirama.
Esimeses lahingus linnast välja tunginud
rüütlitega oli eestlaste malev võidukas.
Sellest hoolimata kartsid ülestõusu juhid,
et eestlaste väest ei pruugi piisata esimesest šokist üle saanud sakslaste ja taanlaste
ühisjõudude vastu. Seetõttu saatsid nad
saadikud Rootsi võimu all olevasse Soome
Turu ja Viiburi foogtide juurde teadaandega, et kõik sakslased Harjumaal on ära tapetud. Lisaks andsid nad foogtidele teada,
et eestlased on Tallinna ümber piiranud,
kuid nad on nõus linna Rootsi kuningale
üle andma, kui viimane sõjalist abi saadab.

Arvatakse, et üks võimalik koht, kus ülestõusu
märgutuli süüdati, oli tänase Saha kabeli läheduses
Jõelähtme vallas.
Foto Neil Savi
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Uku Masingu versioon
ülestõusu motiivist
Masing peab sündmuste algatajateks
Harju-Viru eestimeelseid vasalle koostöös
Tallinna piiskop Olavi (piiskopiks 1325-1351)
ja Padise tsistertslaste kloostri ning selle abti
Nicolaus Risbiteriga (abt 1343?-1351), pidades
võimalikuks kummagi nimetatud isiku eesti
päritolu. Seega välistab Masing riimkroonika
põhiväited võitluse suunatusest Taani kuninga
vasallide ja vaimulikkonna vastu ning peab
põhivastaseks riimkroonika koostaja tööandjat
Liivi ordut: „Kui nüüd liikumine Harjumaal
ei olnud suunatud vaimulike ega aadlike
vastu, mis siis oli ta motiiviks? Jääb ainsaks,
ainult esimesel pilgul natukene kummaliseks
võimaluseks väita, et see liikumine polnud
ülestõus ega mäss, vaid ettevalmistus ordu
väljakihutamiseks Liivimaalt, ettevalmistus
ordu hävitamiseks.“

Seda kuuldes lubasid foogtid väe koguda ja
sellega Eestisse purjetada.
Oluline on veel mainida, et kui Rootsi
(Turu ja Viiburi foogtid) võtsid eesti saadikud vastu ja lubasid eestlastele abi, siis saab
see tähendada, seda, et eestlaseid võeti kui
arvestatavat poliitilist jõudu.
„Mis tähendab, et vähemalt harjulased
püüdsid haarata peremehe ohjad otsustavalt
enda kätte, olles valmis alluma, kuid enda
poolt seatud tingimustega uuele valitsejale
(uuele maahärrale), kellelt oleks saadud
edaspidi vajadusel sõjalist abi ja kaitset.“
(Sulev Vahtre).

noorema riimkroonika” Renneri versiooni
järgi tapeti Läänemaal kokku 1800 sakslast.
Wartberge ja Russowi järgi tapeti 1800 või
2000 sakslast Harjumaal või Harjumaal ja
Virumaal kokku.
1343.aasta suvel jätkunud vastuhakk
sakslaste suureneva mõjuvõimu vastu oli
tugevam, kui tuntud kevadine Jüriööl alanud
vastuhakk võõrvõimu ja ebaõigluse vastu.
Ordumeister tõi kohale lisajõud Liivimaalt
ja Preisimaalt. Pikk ja kurnav sõjategevus
alles algas.

Ülestõusu levimine
Mõned p äe vad p ärast ülestõusu
Harjumaal kordusid samad sündmused
Läänemaal: eestlased pesid maha ristimisvee
ja lõid kõik kätte saadud sakslased maha.
Pärast seda, kui maapiirkonnad olid kindlalt
ülestõusnute kätes, suundus ülestõusnute
vägi Saare-Lääne piiskopkonna keskuse
Haapsalu alla ja asus seda piirama. “Liivimaa

Neil Savi
Ajaloohuviline

Järgneb Rae Sõnumite mainumbris.

Kasutatud allikad
Vikipeedia artiklid Jüriöö ülestõusu kohta
Sulev Vahtre „Jüriöö“
Hoeneke kroonika
Uku Masing „Vaskuks ja vikaaria lohult“
“1343. Lugemine Hoeneke - Renneri valedest
ja esimesest koalitsioonist Liivi ordu vastu ja
selle eellugudest“

Tulge meiega laulupeole!
Tõepoolest, laulupidu on juba järgmise
aasta suvel! Rae Kammerkooril on kindel
plaan laulukaare alla suurele peole laulma
minna. Nii et – kõik lauluhuvilised, kes
te siiani kõhklesite või tõite vabanduseks
ajapuuduse – laulupeole minna tahate ju
ometigi? Tulge meiega!

Veidi ka meie selle hooaja tegemistest-saavutustest ning ettevaatavalt kevade ja suve
üritustest.
Hooaja avaürituseks sai meie koorivanema Heleni pulmapidu, mida meil oli rõõm
oma lauluga ilmestada. Kõige tõsisem ettevõtmine taas Kammerkooride Liidu jõuluootus-kontserdid, seekord Stockholmi ja
Riia kirikutes. Ka ei saanud selgi hooajal jätta
kasutamata võimalust laulda ja lustida Tallinki Stockholmi jõulukruiisil. Laulsime ka
advendikontserdil Jüri kirikus. Kõige sellega
maha saanud, olime kahtlemata ära teeninud ühe ägeda ja stiilse jõulupeo basseini
ja sauna, eeskava ja järelkajaga...!
Uue aasta esimene eesmärk oli segakooride konkurss “Tuljak” veebruari alguses Tartus. See tähendas tõsist tööd kogu jaanuarikuu, sealhulgas ka kahepäevast koorilaagrit
Kose-Uuemõisas. Laager, tõsi, tähendab ikka
natukest lustimist ja mõnusas seltskonnas
sauna ja sumisemist ka!
“Tuljakul” läks hästi, oma kategoorias
saime 4. koha, aga punktid igati võrreldavad
kõrgemategi kategooriate tegijate punkti-
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dega! Mis peamine –
meie koorijuht Alice
oli meiega väga rahul!
Siinkohal olgu tsiteeritud ka mõned žürii
kommentaarid:
Ko or i l on i lus
pehme ümar kõla.
Kava mitmekülgne, esitus sümpaatne.
Meeldiv nooruslik, selge kõlaga, elava ütlemislaadiga koor.
Sümpaatne sotto voce, lüüriline kõla
(Bruckner, Sisask).
2. märtsil käisid kangemad esindajad
meie hulgast Toilas talvelõpu laulupeol
“Jäähääl”. Üritus toimus teist korda, meiegi
seal teist korda, tundub, et sellest on saamas
traditsioon.
“Rae Sõnumite” ilmumise ajaks on 27.
märtsil varased ärkajad meid näinud “Terevisioonis”, sest sel päeval, kui Eesti iseseisvus
saab olema pikem kui kunagi varem, laulame meiegi varahommikul lauluväljakul
“Priiuse põlistamist”.
Ees ootab 24. aprillil heategevuslik kontsert Jüri kirikus “Laulame kiriku aknad särama!”. Muidugi 24. mail “Klunker”, siis 1.
juunil Harjumaa laulu-ja tantsupidu “Ajamustrid” Keila lauluväljakul. Hooaeg saab
ilusa punkti 15. juunil, kui toimub üle-Eestiline segakooride laulupäev “Õitse, kasva,

ela” Elva lauluväljakul.
Juunikuu ürituste kavas on juba ka laulupeo laule, ehk siis ettevalmistus laulupeoks
hakkab juba nüüd! Täitsa tõsi on see, et juba
sügisel hakatakse sõeluma, kes mahub kaare
alla laulma ja kes mitte. Ehk siis – oodata
pole enam midagi! Tulge, liituge meiega
juba täna! Oodatud on täiendus kõikidesse
häälegruppidesse.
Meie proovid toimuvad esmaspäeviti
18.30 – 21.00 paaritu numbriga kuudel Jüri
Kultuurikeskuse kaaretoas, paaris numbriga
kuudel Peetri kooli saalis. Ehk siis aprillis
Peetris, mais Jüris jne. Tulge kohale või
võtke ühendust meili teel meie koorivanem
Heleniga poeesia20@gmail.com või tema
telefonil 5567 7765. Muidugi leiab meid
ka facebookist http://www.facebook.com/
groups/443824552346628/
Anneli Rüütel
Rae Kammerkoori sopran ja kroonik

mitmesugust

Esimene samm Rae valla
ühistranspordi paremaks
korraldamiseks on astutud
14. märtsil toimus Rae vallavalitsuse
algatusel vallas tegutsevate ettevõtjate,
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja
Harju EAK esindajate ühine kohtumine,
et selgitada välja, kuidas saab avalikku
maakonna transporditeenust rakendada
ettevõtete hüvanguks.
Rae vallas tegutseb kümneid enam kui 100
töötajaga ettevõtteid, kus saavad tööd inimesed erinevatest piirkondadest, aga kõige
rohkem käib Rae valda töötajaid Tallinnast.
Vallavanem Mart Võrklaev ütles kokkusaamise sissejuhatuseks, et oluline on
selgitada välja, kui palju on neid ettevõtjaid,
kes eelistaks endakorraldatud töötajate veo
asemel odavamat lahendust ja sooviks kasutada avalikku maakonnaliini.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse
juhataja Ago Kokser andis ülevaate kahel
varasemal korral toimunud arutelust ning
rääkis, et tänu aastal 2008 toimunud kohtumisele viidi sisse ka esimesed muudatused busside graafikutes. Nimelt suunati Jüri
buss käima mööda Vana-Tartu maanteed
läbi Assaku aleviku. Viimasest kohtumisest
sündis ka Põrguvälja bussipeatuse ehitamise
plaan, mis lähitulevikus peaks ka teostuma.
Põhiline küsimus uue või uute maakondlike avalike maakondlike liinide käima panemisel ettevõtjate hüvanguks nende töötajate
transpordi korraldamisel Tallinnast Jürisse
ja Lagedile on, et millisel ajal oleks liini järele
nõudlust ja kas liin oleks jätkusuutlik. Praegu sõidab igal hommikul Jüri suunal välja
kolm bussi Balti jaama juurest, aga inimesed

seda ei kasuta ja bussid on üsnagi tühjad.
Ühisel arutelul jõuti üksmeelsele järeldusele, et olukord on tarvis kaardistada
ja vajadusi analüüsida nii valla tervikpilti
kui koondatud ettevõtjate huvisid vaadates. Üheks eesmärgiks on kindlasti välja
selgitada ettevõtete tööaegade algused ja
vaadata, kas olemasolevaid maakonnaliine
saab panna väljuma nii, et töötajad jõuavad
õigeks ajaks tööle.
Järgmine kokkusaamine määrati 11.aprilliks ning selleks ajaks on täpsem olukord
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse
poolt kaardistatud.
Ettevõtjatest osalesid kohtumisel AS Saku
Metall, AS Smarten Logistics, Via 3L, Hilding Anders Baltic AS, Rudus AS, AS Sarkop,
Estrans AS ja Pipelife Eesti AS.
Kõik teemast huvitatud ettevõtjad ei saanud osalema tulla, kuid arvestatakse kõigi
huvide ja soovidega. Vallavalitsuse poolseks
kontaktiks on abivallavanem Madis Sarik,
madis.sarik@rae.ee; 555 15701.
Olen veendunud, et lahendades ettevõtjate jaoks olulise probleemi, muutub ühistranspordi korraldus paremaks ka elanike jaoks.
Madis Sarik
Abivallavanem

14.märtsil toimunud kohtumisel arutati, kuidas
saab avalikku maakonna transporditeenust rakendada ettevõtete hüvanguks.
Foto Rae Sõnumid

Kas puhkust saab
lõpetada enne
puhkepäevade
algust?
Tööandja küsib:
Kas tööandjal on õigus keelduda töötajale puhkuse andmisest osana, kui see
lõpeb enne graafikujärgsete puhkepäevade algust, sest need on nagunii töötaja
vaba aeg? Kas puhkus peab alati lõppema
nädalavahetusega? Puhkuste ajakava seda
puhkuseosa ei sisalda.

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:
Töölepingu seaduse (TLS) § 68 lg 5
alusel tuleb põhipuhkus kasutada kalendriaasta jooksul ja põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel.
Vähemalt 14 kalendripäeva puhkust peab
töötaja kasutama järjest. Tööandjal on
õigus keelduda põhipuhkuse jagamisest
lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks.
TLS § 69 kohaselt on tööandjal õigus
koostada aasta esimese kvartali, so märtsikuu lõpuks puhkuste ajakava, mis on
pooltele kohustuslik. Töötajal on õigus
ajakavasse märkimata puhkust kasutada
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt ka e-kiri, faks) sellest ette teatades
14 kalendripäeva.
TLS § 19 p 1 sätestab, et töötajal on
õigus keelduda töö tegemisest puhkuse
kasutamise ajal.
Seega kui pooled on kokku leppinud
puhkuse kasutamises osadena, kuid kõne
all olevat puhkuseosa polnud puhkuste
ajakavas ja töötaja teatab tööandjale selle
osa kasutamisest ette 14 kalendripäeva,
siis ei saa tööandja eelpool toodud põhjendusega puhkuse andmisest keelduda. Seadus ei keela puhkuse kasutamist
tööst vabal ajal. Puhkust kasutatakse
kalendripäevades ja puhkuseaja hulka
jääb tavaliselt ka iganädalane puhkeaeg
(eelduslikult laupäev ja pühapäev), mis
on samuti töötajale tööst vaba aeg.

Pisikestele põnnidele
korraldatakse lastelaager
Kui vanaemad puhkavad ja emmed tööl ja
lasteaiad kinni, siis Peetri alevikus Põnnilas
toimub nädal aega kestev lastelaager. Külla
on lubanud tulla Jänkujuss ja Polli loomaaed.
Üheskoos veedetakse aega meisterdamisega,
mängimise ja laulmisega. Kolm korda päevas
toimub toitlustamine, hüpata saab batuudil.
Laagripäev lõpeb kell 17.00. Registreerida
saab mai lõpuni.
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Investeeringutoetus
Rae Vallavalitsus ootab 15.maiks sihtotstarbelise investeeringutoetuste ning
tegevustoetuste taotlusi
INVESTEERINGUTOETUSTE
TAOTLEMINE
Kes saavad taotleda:
Sihtotstarbelise investeeringutoetuse korrast on võimalik toetust saada sihtasutustel,
mittetulundusühingutel (ka korteriühistud)
ja seltsingutel (edaspidi mittetulundusühendused). Toetus ei laiene aiandus-, hoone- ja
garaažiühistutele.
Toetatavad tegevused:
1) matka-, tervise- või õpperaja või muu
sellise avalikuks kasutamiseks määratud
rajatise ehitamine või parendamine;
2) keskkonna-, ajaloo- või kultuuri õppealase objekti ehitamine või parendamine;
3) küla, loodus- või kultuuriloolist objekti
tutvustava püsiviida, tähise ja kaardi ostmine
ja paigaldamine;
4) avaliku ujumiskoha ehitamine või parendamine;

5) seltsimaja, spordisaali või muu sellise
avalikuks kasutamiseks määratud hoone
või selle osa ehitamine, sisustamine või
parendamine;
6) pargi, haljasala, külaplatsi, puhkeala või
muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise rajamine, ehitamine või parendamine;
7) mängu- või spordiväljaku või muu sellise
avalikuks kasutamiseks määratud vaba aja
veetmise rajatise ehitamine või parendamine;
8) väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda jäätmete avalike kogumispunktide
ehitamine;
9) korteriühistute parklate ehitamine.
Täpsem info ja taotlusvormid on leitavad
http://www.rae.ee/index.php?option=com_
content&task=view&id=385&Itemid=277

MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMINE
Kes saavad taotleda:
Rae vallas tegutsevad sihtasutused, mittetulundusühendused, seltsingud ja üksikisikud.

Rae vallas tegutsevatele sihtasutustele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja valla
elanikele suunatud toetuse eesmärgiks on
toetada mittetulunduslikku projektitegevust,
mis aitab kaasa Rae valla piirkondade, kogukondade ja kodanikeühenduste üldisele
arengule läbi huvialase tegevuse ja ürituste
korraldamise.
Toetatavad tegevused:
Toetuse eesmärgiks on valla elanikele suunatud mittetulundusliku projektitegevuse
toetamine, mis aitab kaasa Rae valla piirkondade, kogukondade ja kodanikeühenduste
üldisele arengule läbi huvialase tegevuse ja
ürituste korraldamise.
Valla elanikele suunatud projektide toetust saab taotleda järgmistel eesmärkidel:
1) kultuuritegevuse edendamine,
2) sporditegevuse edendamine,
3) rahvahariduse edendamine,
4) noorsootöö edendamine
Lisainformatsiooni saab aadressilt
kristi.aru@rae.ee või telefonil 605 6752.

Rae valla jäätmehoolduseeskiri
MÄÄRUS
Jüri, 19. märts 2013 nr 99
Rae valla jäätmehoolduseeskiri

(2) Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki
sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega
keskkonnale.

mi haldav organisatsioon. Kaupluste, söögikohtade või teiste asutuste ja ettevõtete sissekäikude juures peab nende lahtioleku ajal
olema prügikast, mille tühjendamise ja korrashoiu eest vastutab territooriumi haldaja.

2. jagu. Jäätmekäitluse korraldus

I Peatükk

(3) Jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema
valduses olevate jäätmete liikidest, hulgast ja
päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest tulenevast
ohust tervisele, keskkonnale või varale.

JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRJA ÜLDNÕUDED
1. jagu. Üldsätted

(4) Jäätmevaldaja peab igas tegevuses vältima
ohtlike jäätmete segunemist omavahel või tavajäätmetega.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 ning jäätmeseaduse § 31, § 66 lõigete 2 ja 4, § 67 lõigete 1, 5 ja 6, § 68 lõike 1, § 69, § 70 ja § 71 ning
pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1. Jäätmehoolduseeskirja eesmärk
(1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri)
kehtestatakse eesmärgiga säilitada Rae vallas
puhas ja tervislik elukeskkond ning vähendada jäätmete koguseid soodustades jäätmete
taaskasutamist
(2) Eeskirjaga määratakse kindlaks jäätmehoolduse korraldamise nõuded Rae valla
(edaspidi Vald) haldusterritooriumil.
(3) Eeskirja on kohustatud järgima kõik juriidilised ja füüsilised isikud, riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutused.
(4) Jäätmehooldust Rae vallas korraldab Rae
Vallavalitus (edaspidi Vallavalitsus) vastavalt
jäätmehooldust reguleerivatele õigusaktidele.
§ 3. Jäätmekäitluse üldnõuded
(1) Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest, käesolevast eeskirjast ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetest.
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(5) Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb
jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide
kaupa eraldi jäätmemahutitesse või selleks ettenähtud kohta.
(6) Nii liigiti kogutud kui segunenud jäätmed, mis ei ole kaetud jäätmekäitluslepingutega, tuleb viia tekkekohale võimalikult lähedal asuvasse tehnoloogiliselt sobivasse ning
tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele vastavasse jäätmekäitluskohta või anda need käitlemiseks üle selleks vastavat jäätmeluba omavale isikule.
(7) Jäätmete käitlemine, sh põletamine, väljaspool selleks ettenähtud kohti ja viisidel on
keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult isiku enda tegevuses tekkinud immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või kartongi.
(8) Üldkasutatavatesse kohtadesse (pargid,
parklad, ühissõidukite peatused jm) paigutab
jäätmemahutid Vallavalitsus või territooriu-

§ 4. Jäätmekäitluse korraldamine
(1) Jäätmete nõuetekohast käitlemist käitlemise erinevatel etappidel korraldab territooriumi haldaja. Territooriumi haldaja
kinnisasjal on kinnisasja omanik, hoonestusõiguse alusel kasutataval maal hoonestusõigust omav isik või ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul
maal ehitise omanik.
(2) Kui jäätmetekitaja ja territooriumi haldaja on erinevad isikud, reguleeritakse nendevaheline kohustuste jaotus jäätmekäitluses
üüri-, rendi-, haldus- või jäätmekäitluslepinguga.
(3) Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ja juriidilisest
isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama elanikke ja nende ettevõtete töötajaid Vallas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning
käesoleva eeskirja nõuetest.
(4) Jäätmetekitaja ja ‑käitleja peab oma tegevuse lõpetamisel kõik ettevõttes tekkinud
käitlemata tava- ja ohtlikud jäätmed andma
üle selleks vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete puhul ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule ning rakendama kõiki
meetmeid, et välistada tegevuse lõpetamisest
tingitud reostuse teket.

mitmesugust
§ 5. Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja
kohustused
(1) Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks. Ta peab jäätmeid liigiti koguma,
vedama ja taaskasutama või andma need üle
jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele vastavalt käesoleva eeskirjaga kehtestatud
korrale.
(2) Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikule,
kellel puudub jäätmeluba ja ohtlike jäätmete
korral ka ohtlike jäätmete käitluslitsents. Kui
jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks,
milleks jäätmeluba ei vajata, peab jäätmeid
üleandev isik olema veendunud, et jäätmeid
vastuvõttev isik omab jäätmekäitleja registreerimistõendit.

3. jagu. Jäätmete sortimine ja kogumine
§ 6. Jäätmete kogumise üldnõuded
(1) Jäätmete kogumise, taaskasutamise või
lõpliku kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, välja arvatud korraldatud jäätmeveo korral.
(2) Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed,
mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb
paigutada selleks ette nähtud jäätmemahutitesse. Suurjäätmed võib paigutada ajutiselt
jäätmemahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt 3 päeva jooksul.
(3) Segaolmejäätmete mahutisse ei või panna:
1) tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
2) vedelaid jäätmeid;
3) ohtlikke jäätmeid;
4) käimlajäätmeid;
5) aia- ja pargijäätmed;
6) kogumiskaevude setteid;
7) erikäitlust vajavaid jäätmeid;
8) aineid ja esemeid, mis võivad ohustada
jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
9) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad
kahjustada jäätmemahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
10) taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
11) ehitus- ja lammutusjäätmeid.
(4) Liigiti kogutakse:
1) vanapaberit ja kartongi;
2) biolagunevaid jäätmeid;
3) ohtlikke jäätmeid;
4) vanametalli;
5) pakendeid;
6) ehitus- ja lammutusjäätmeid.
(5) Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada
jäätmemahutitesse ja vedada prügilasse, kui
need vastavad jäätmekäitlusettevõtte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.
(6) Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed
tuleb paigutada jäätmemahutitesse paber- või
kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei
levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele
ega määriks jäätmemahuteid.
(7) Eraldikogutavad kompostitavad biolagunevad jäätmed tuleb paigutada jäätmemahutisse paber- või mõnest muust biolagunevast
materjalist kottidesse pakitult. Biolagunevate
jäätmete mahutisse ei tohi visata kilekotte või
muid kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Määrdumise vältimiseks tuleb biolagunevate
jäätmete mahuti katta seestpoolt paber- või
mõnest muust biolagunevast materjalist kotiga.
(8) Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda
liikide kaupa omaette jäätmemahutitesse:
1) elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes
jne) vanapaberit ja kartongi, kui kinnistul on
vähemalt 5 korterit ning alates korraldatud
jäätmeveoga liitumisest kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid, kui kinnistul on vähemalt 10 korterit;
2) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel
vanapaberit ja kartongi, immutamata puitu
ning teisi biolagunevaid jäätmeid, kui neid
jäätmeliike tekib kinnistul eraldivõetuna üle
50 kg nädalas.
(9) Võimaluse korral ja kui see osutub otstarbekaks, tuleb eeskirja § 6 lõikes 8 nimetatud jäätmeliike koguda eraldi ka väiksema
korterite arvuga ja väiksema jäätmetekkega
kinnistutel. Seejuures on eraldi kogutud biolagunevad jäätmed soovitatav väikeelamute
puhul kompostida oma kinnistul vastavalt
eeskirja §-le 10.
(10) Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti
kogumine on korraldatud, tohib panna ainult
selleks ettenähtud jäätmemahutitesse.

4. jagu. Jäätmete vedu ja kõrvaldamine
§ 11. Jäätmete vedu
(1) Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja jäätmete veo jäätmekäitluskohta
korraldab jäätmevedaja
(2) Segaolmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib jäätmemahutite ületäitumise, haisu ja kahjurite tekke ning
ümbruskonna reostuse. Tiheasustusaladel on
segaolmejäätmete mahutite minimaalne tühjendussagedus üksikelamute juurest vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja korterelamute juurest vähemalt üks kord nädalas
ning hajaasustusaladel vähemalt üks kord kaheteistkümne nädala jooksul.
(3) Segaolmejäätmete ja biolagunevate jäätmete süvakogumismahutit tuleb tühjendada
vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.
(4) Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib
mahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket
ning ümbruskonna reostust, kuid mitte harvemini kui üks kord nädalas.
(5) Liigitikogutud taaskasutatavate jäätmete,
välja arvatud kompostitavad biolagunevad
jäätmed, mahuteid võib tühjendada vastavalt
vajadusele.
(6) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem
häirib liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine
ja olmejäätmete vedu ei tohi häirida elurajoonides öörahu, mis on määratletud Rae valla
avaliku korra eeskirjaga.
(7) Jäätmed, mille säilitamine kinnistul või
krundil kujutab endast vahetut ohtu inimeste
tervisele, tuleb ära vedada koheselt.
(8) Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude omaduste
tõttu vedada koos teiste jäätmetega ja need ei
ole haaratud korraldatud olmejäätmeveoga,
korraldab nende veo käitluskohta jäätmeval-

daja, kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõte või territooriumi haldaja vastavalt eeskirja
nõuetele.

5. jagu. Jäätmekäitluse tehnilised nõuded
§ 14. Jäätmemahutite paigaldamine
(1) Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekkinud,
välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse. Korterelamutega aladel, kus elamutele on
moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib jäätmemahuteid paigutada väljapoole oma kinnistut ainult Vallavalitsuse loal
ja tingimustel.
(2) Jäätmemahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid on
võimalik tühjendada jäätmeveokisse vahetult
paiknemiskohast. Süvakogumismahuti tühjendamiseks peab olema jäätmeveokiga juurdepääs vähemalt 3 meetri kauguselt. Jäätmeveoki peatumiskoha ja süvakogumismahuti
vahel ei tohi olla liiklusvahendeid või muidu
takistusi.
(3) Kuni k.a 1100 liitrised väikekonteinerid
tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega
(betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei
ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui üldjuhul 4 m. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral
määratakse vahemaa jäätmekäitluslepinguga.
(4) Suuremad kui 1100 liitrised konteinerid
paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil
paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
(5) Väljas paiknevad jäätmekotid peavad
asetsema tasasel, tugeval ning maapinnast
kõrgemal paikneval alusel.
(6) Vajaduse korral tuleb jäätmemahutid varjata näiteks aia või hekiga. Koht, kus jäätmemahutid paiknevad, peab olema küllaldaselt
valgustatud.
(7) Korterelamute territooriumil tuleb jäätmemahutid paigutada selleks otstarbeks rajatud jäätmemajadesse, katusealustesse või
aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu
jäätmemahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega. Kui
jäätmemaja või katusealune lukustatakse,
tuleb kindlustada jäätmevedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Nimetatud jäätmemaja, katusealune või aedik
tuleb ehitada Vallavalitsuse poolt antud tingimustel ja Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud
eskiisi alusel.
(8) Juurdepääsuteed jäätmemahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased.
Need peavad võimaldama jäätmemahutite hõlpsat käsitsi teisaldamist. Juurdepääsuteed peavad olema vähemalt 4 meetrit laiad
ja vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 4,5 m, kui kinnistul kasutatakse sügavkogumismahuteid 8 m. Juurdepääsuteed ei
tohi olla libedad ja nende kalle ei tohi ületada 1:10.
Jäätmehoolduseeskirja täisversioon on leitav
Rae valla veebilehelt www.rae.ee. Korraldatud jäätmeveoga seotud muutustest kirjutame täpsemalt järgnevates Rae Sõnumites.
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Jüri terviserajal tervitati
kevadet suusavõistlusega
Talvehõngulises parajalt käredas pakases
võistlesid kevadpäeva esimesel õhtul seitse
vaprat neljaliikmelist suusameeskonda.
Võisteldi klassikalises tehnikas 4 x 1,6 km
distantsil. Kõige parema tulemuse suusatas
välja ABB Spordiklubi meeskond. Pisut nõrgema tulemuse parimast tegi Suusahuntide
meeskond, kuid selle eest sõitsid suusahundid vaid kaheses teamis, mis tegi kummalegi
võistlejale 2 vahetust. Suusahuntidest õige
vähe tahapoole jäi Rae Võrgutajate team.
Võistlustules Jüri terviserajal olid veel
Jüri Gümnaasiumi, Peetri Rattaklubi, Rae
Vallavalitsuse ja Rae Kossu meeskonnad.
Jüri terviserada ei ole ehitatud veel lõplikult valmis, aga 1,6 kilomeetri ulatuses
on see olnud kasutajatele sel suusahooajal
juba valgustatuna avatud. Rae vallavalitsuse
suusameeskonna liikmed vallavanem Mart

Rae valla mängud
läbisid III etapi
Rae valla mängude III etapp tõi spordisõbrad Rae spordikeskuse ujulasse, kus 22. märtsil
võistlesid kuueliikmelised võistkonnad teateujumises. Selgus, et ujula sobis kõige paremini Jüri gümnaasiumi võistkondadele, kes võtsid nii I kui II koha, III kohale ujus Tallinna
Vangla võistkond. Rae valla mängudel osales 11 võistkonda.
Rae valla mängude eesmärk on edendada tervislikke eluviise.

Rae valla mängude võistkonnad alustamas teateujumist. Foto Rae Sõnumid
Rae Sõnumid ▪ aprill 2013

Suusavõistluse stardi eel
Foto Richard Volke

Võrklaev ja abivallavanemad Jaan Alver
ja Tarmo Toomet lubasid, et sügiseks saab
terviserada lõplikult valmis ja järgmisel
talvel saab suusatada juba viie kilomeetrisel distantsil.

Punktiseis
peale kolmandat ala
koht		 võistkond

punkte

I

Tallinna Vangla

32

II

Jüri Gümnaasium

29

III

ABB		 27

IV

Karla küla		

V

Rimi		 19

VI

Raekad		 18

23

VII-IX Patika küla		

16

VII-IX Rae võrgutajad

16

VII-IX Rae Koss		

16

X

Jüri Gümnaasiumi 10e 13

XI

Jürikad		 10

XII

Rae Vallavalitsus

4
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Jüri Gümnaasiumi noored näitasid häid
tulemusi Harjumaa sisekergejõustikus
Traditsiooniks kujunenud märtsikuine Harjumaa koolidevaheline sisekergejõustiku
meistrivõistlus toimus tänavu Tallinna
Spordihallis, kus Jüri Gümnaasium saavutas igati korraliku 4. koha. Seda tulemust
aitasid saavutada 32 tublit õpilast.
Sel aastal üllatasid Jüri Gümnaasiumi võistkonnas parimate kohtadega just kõige nooremad kuni 5.kl kergejõustiklased. Kahekordseks võitjaks tuli Jarmo Pajula uute
isiklike rekorditega 60m jooksus ajaga 9,00

ja kaugushüppes tulemusega 4.32. Morten
Karja saavutas kõrgushüppes tulemusega
1.50 esikoha ja teise koha 600m jooksus
ajaga 1.50,73, mis on ühtlasi uus kooli Cklassi rekord. Tüdrukute kõrgushüppes tuli
võitjaks Grete Eerikson tulemusega 1.35.
Lisaks tegid veel tublid isiklikud rekordid
selles vanuseklassis Berit Arunurm kaugushüppes tulemusega 3.66 ja Suzanne-Liis
Väljaots 300m jooksus ajaga 53,94.
6.-7. klasside arvestuses saavutas teise
koha Kätlin Kruus 600m jooksus tulemu-

sega 1.55,70 ja Triin Usen kolmanda koha
uue isikliku rekordiga kaugushüppes tulemusega 4.37 .
8.-9.klassi võistkonnas püstitasid uued
suurepärased isiklikud rekordid Britt Maiste kõrgushüppes tulemusega 1.40 ja Mareli
Leemet tõukas kolmekilost kuuli tulemusega 8.92.
Gümnaasiumi võistkonnas säras abiturient Helen Loik, kes kuulitõukes saavutas
neljakilost kuuli tõugates esikoha tulemusega 9.71 ja kaugushüppes teise koha tulemusega 4.70. Kõrgushüppes tegid mõlemad
kooli esindajad uued isiklikud rekordid ning
mõlemad saavutasid ka teised kohad: Kristin Sõber tulemusega 1.40 ja Karl-Mihkel
Vabrit tulemusega 1.70.
Tänan kõiki võistelnud õpilasi panustamast kooli heaks!
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Mitmekülgne sporditüdruk Grete Eerikson (keskel)
Jüri Gümnaasiumist võidu üle rõõmustamas.
Foto: Urmas Põldre

Tartus korrati sajandi parimat kohta
TV 10 Olümpiastarti sarjas
TV 10 olümpiastarti 42. võistlussarja kolmas etapp toimus 9. märtsil Tartu Ülikooli
Spordihoones, kus 6-liikmeline Jüri Gümnaasiumi võistkond esines üle ootuste hästi
saavutades vabariigis kümnenda koha.
Juba esimesel alal püstitas Artur-Erik Tammaru neljakilose kuuliga kuulitõukes suurepärase isikliku rekordi 10.72, mis andis
lõpuks kõrge 5. koha 13-14 aastaste poiste
arvestuses. Samas vanuseklassis hüppas
uueks isiklikuks rekordiks kõrgust 1.46
Morten Karja ja tuli 16. kohale.
Vanemate tüdrukute kõrgushüppes tegi
uue isikliku rekordi Grete Eerikson tulemusega 1.36. Lisaks panustas isikliku rekordite lähedase tulemustega kooli võistkonna edusse Kätlin Kruus kuulitõukes
ja kõrgushüppes.
Noorematel, kuni 12 aastastel poistel oli
seekord kavas teivas- ja kaugushüpe. Mõle-

mad kooli esindajad tegid neil aladel ka uued
isiklikud rekordid: Jarmo Pajula tulemused
olid teivashüppes 1.81 ja kaugushüppes 4.30
ning Kristo Kõplasel vastavalt 1.61 ja 3.90.
Jüri Gümnaasium oli kolmandal etapil
saavutatud tulemustega 25 kooli seas küm-

Jüri spordihoone 1x pääsmele
ujula
jõusaal
lauatennis
sulgpall
solaarium

vesiaeroobika
kõhueri
bodytoning
tennis

Jüri spordihoone
Laste 3, 75301 Jüri, Rae vald

nes ja peale kolme etappi oleme kuueteistkümnendad. Viimane neljas etapp toimub
25. mail Karksi-Nuias.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

-30%
Kupong kehtib ainult ajalehest
väljalõigatuna kuni 30. aprill 2013.

tel 622 4240
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Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

Arkop OÜ müüb

!

liivA jA kruusA

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

Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee
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Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

5557 5966
KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

reklaam
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DETSEMBRI PAKKUMISED
MARINA :
Puidufirma
HODUS Jüris võtab tööle
• DERMANEW

HOLDES FINANTS OÜ

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

MARI
RÕUK
MAAKLER
509 3995reklaam

KUTSELINE MAAKLER

509
9765
tõstukijuht-

mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
Info:
Forsten
• SOLAARIUMI SOODUSKAART
40 MIN.
20 eur.OÜ

abitöölise

Helista ja küsi lisa
56 243 986

Tel 505 4697

holdesfinants@gmail.com

Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !


 

 

Salon
E–R 10–20
tel
www.mus
Asume Jüris

Vana-Tartu mnt 74, Peetri, Rae vald :: Tel. 56 662 223 :: E-R 9-18 :: L 10-15
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KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord



   





KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
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KORISTUS
       !
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Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 5029295 Enn
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• LASTE L›IKUS
5 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

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

Helista ja küsi lisa
56 243 986

reklaam

holdesfinants@gmail.com

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
2QOLQHW||

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

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

$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE JA

5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
ASFALTEERIMINE
TEEDE JA PLATSIDE EHITUS

o

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE
ͷͲ͵ͷͳͷͲ
WWW.INFRAROAD.EE

APRILLI PAKKUMISED
• Germanie de Capuccini
29 eur
niisutav näohooldus
13 eur
• Kiirmaniküür Harmony
geellakiga
• Ripsmete keemiline
19 eur
Salong avatud:
koolutamine
E–R 10–20, L 10–17
• Solaariumi sooduskaart
20 eur
tel 607 4293
40 min
www.muskuslill.ee
• REIKI – vaimne ravim kõikidele haigustele Asume Jüris Konsumi keskus

Rae Sõnumid · detsember 2012

 Volvo ja Ford sõiduautode hooldus, remont
ja varuosad
 Rehvivahetus ja -müük
505 3945

info@ulemisteauto.ee
www.ulemisteauto.ee
Suur-Sõjamäe 4, Tallinn (Ülemiste Jazz)

aprill 2013 ▪ Rae Sõnumid
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1,5 - 4 aastat.

Asume Jüris, Veetorni 2/Aruküla tee
20. Oleme avatud T-R kell 10.00-14.00,
kolmapäeviti ka kell 18.45-20.00.
Muul ajal mängimine kokkuleppel
(helista telefonil: 58100085).
Täpsem info kodulehel www.kesaias.eu,
kirjutades info@kesaias.eu või helistades
tel: 5810 0085

Võta ühendust lähima info
saamiseks 56 984036

28 reklaam

TRASS

AUTOLAMMUTUS

Assaku lasteaed ootab oma
kollektiivi rõõmsameelset,
aktiivset

► Õpetajat,
► Õpetaja abi
ja
► logopeedi.

Rehvide müük
ja paigaldus
www.trass.ee
VANA - AAVIKU 10 , RAE VALD, HARJUMAA
Oleme avatud E - R 9.00 - 18.00 , L 10 - 14
Tel. 6 725 551, Gsm 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee

Avaldus ja CV saata
e-postiaadressile:
direktor@assaku.edu.ee
info telefonil: 5688 8938

Rae Sõnumid · november 2012

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

Olmer Õigus

Kaili Tamm

56 560 460
66 84 700

56 268 258
66 84 700
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HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

E

www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

reklaam

EHITU
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Hea Rae valla elanik. Peetri Rattaklubi on 2012.a. loodud
mittetulundusühing asukohaga Peetri alevik, Rae vald. Klubi
eesmärgiks on Klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes
sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste
loomine, rattaspordi harrastamine ja arendamine tervisespordi
vormidest kuni võistlusspordini, ühiskondliku ja kehalise
aktiivsuse tõstmine.

 Energiamärgised
 Energiaauditid
 Soojalekete leidmine
 Radooni mõõtmine
Oled oodatud liituma ja esindame juba sel suvel oma kodukanti
Jälgi täpselt, mis ja kui palju kodus
Mudilasklubi
 Projekteerimine
Vabariigi
suurimatel velospordiüritustel.
      
!Säästa mittevajalike elektriseadm
automaatse väljalülitamisega!

%&'(
 )) 
IGALE
UUELE
KÜLASTAJALE
Meie kohta leiad infot Facebooki lehelt Peetri Rattaklubi.
Kirjuta
Kontakt: Finestum


"""#$
#
ESIMENE
HUVIRINGIST
OSAVÕTT,
Kontrolli ja juhi
meile peetrirattaklubi@gmail.com või küsi telefoni teel +372 52
Ehitusekspertiisid
OÜkodu kütte- ja ven


 

 

Oleme rattasõitu nautiv seltskond, kelle sooviks on ühendada
toredaid inimesi, peresid, noori ja vanu, keda köidab
jalgrattasõit ning ühiselt koos veedetud vaba aeg - liigume koos.









LASTEDISKO KÜLASTUS
VÕI MÄNGIMINE

TASUTA!

Esimene kord kunstiringis
on uuele külastajale
poole hinnaga.
Huviringidesse on vaja eelnevalt
ette registreerida!
MUUSIKATUNDI ootame beebisid
alates 3.elukuust, VÕIMLEMISTANTSUTUNDI ja KUNSTIRINGI
alates 1.eluaastast.
LASTEDISKOLE on oodatud lapsed
vanuses 3-10 aastat.
MÄNGIMA ootame kõiki lapsi!
Nädalane suvine
Täpsemlastelaager
info
Peetri www.kesaias.eu
alevikus Põnnila lastehoius

Hind
120.Asume
Jüris,EUR,

Veetorni
tee 20.
sisaldab
3x 2/Aruküla
päevas toitlustamist.
Info telefonilt 58100085

Kontakt 5624 2043
Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013

Uus laste tantsuring



 

 

www.facebook.com/PeetriRattaklubi





465 82.pakkumine:

   



KES AIAS



targalt!
Tel 641
1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

+372 5022675 | info@indome.ee |

d

JÜRI
MARI LASTEHOID
JAANUARI
PAKKUMISEDRAA
10-30.01.2013

OOTAB UUSI LAPSI

!

väik

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Palga
Kasemäe
5-1.
⁕ Ripsmete
hooldus
15 eur
Info:
⁕ Meemassaaž
15 eur ma
korra
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee
⁕ Kupumassaaž
5557 596640 min
⁕ Solaariumikaart



15 eur
info.raam
15 eur

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

Lastehoid Peetri aleviku südames
lastele vanuses 1,5-3 eluaastat.
Kindel päevakava, meisterdused ja õueskäigud. Toredad kasvatajad ja turvaline
keskkond. Tule tutvuma!
Broneeri hoiukoht sügiseks juba täna!

SHOWTANTS
võtab vastu 2-4 a ja 5-7 a lapsi
Vana-Linnasé
Puhvet
Trennid neljapäeviti
Rae kultuurikeskuses

Lisainfo:
Asume aadressil:
pisipeetri@gmail.com
Aruküla t.29, Jüri Konsumi kaubanduskeskuses.

Registreerimine & lisainfo
Tel. +372 50 96 762
PAKUME
BISTROO- ning PÕHIMENÜÜD.
evelimakko@gmail.com.
www.pisipeetri.eu
Kuumaks 10 eur + 2 eur/kord.

Päevane menüü on bistroo laadne –
kandikul kohe kätte. Bistroo valikus on alati
Esimene tund tasuta!
vähemalt 3 päevapraadi, 1 päevasupp ja magustoidud
ja värsked pirukad otse ahjust.
Lisaks bistroo-menüüle on võimalik võtta
aprill 2013 ▪
pubi-menüüd, mida pakume kogu lahti oleku ajal.

OÜ LINGATORE Täiska
ootab Teid

2013 õppeaastal R
õp Olga Izmailoiva
õp Evelin Müüripeal
õp Kristiina Unt

vene keel taas
soome keel 0inglise keel A2
inglise keel 0õp Kaja Sõnumid
Greenbaum
inglise keel jät
Rae
2012 sügisel a
õp Inna Tomson
saksa keele I m

30 kuulutused
Olga Andrejeva
turvatöötaja-administraator
ja sportlane
„Olen pühendunud spordile,
minu arengut jälgib ja toetab
G4S. Töö, võistluste ja
treeninglaagrite ühildamisel
on tööandjal oluline roll.“

Bailatino on kaasaegne treening- ja tantsustiil, milles on ühendunud
ladinaG4S ON SPORDISÕBRALIK
G4S Eesti
esindused asuvad Tallinnas, Tartus,
ameerika tantsukultuuri parimad küljed – vaheldusrikkad tantsud,
muusika,
TÖÖANDJA!
Pärnus ja Jõhvis. G4S Eesti kontserni käive oli
rütm ja tempo, kehatunnetus, meeldiv koormus ja tõhus treening
2011.ning
aastal 54emotmiljonit eurot ja töötajate arv
3000. G4Sil
on üle 45 000 püsikliendi.
sioon. Bailatino ei nõua varasemat kogemust ning selles trennisligi pole
vaja
partnerit. Bailatino treeningus tegeletakse salsa, bachata, samba, merengue,
cha-cha, mambo ning mitmete teiste populaarsete ladina-ameerika tantsudega.
Treeningud toimuvad Rae Valla Spordikeskuses (laste tn. 3, Jüri). Info ja eelregistreerimine: www.danceact.ee

Tule ja ühine meie sotsiaalselt
vastutustundliku teenindusettevõttega!

Pildil: Elisabeth Kodusaar – bailatino treener. Foto: Risto Ring

www.soodnegarderoob.ee

Liuguksed
Garderoobid

Kvaliteet mõistliku hinnaga!!!

Salongid:

Mööblimaja (Mulla 1)
Tel: 53836700
Idakeskuses (Punane 16 boks 58)
Tel: 56 629 870

Pakume:
• kvaliteetseid koolitusi s.h tasuta
kvaliﬁkatsioonikoolitust
• kollektiivlepingust tulenevaid
õigusi ja soodustusi
• mitmekesist tööd ja karjäärivõimalusi

Lisainfo telefonil 6511 787, 13322 või
e-posti aadressil personal@ee.g4s.com.
Vaata meie tööpakkumisi www.g4s.ee/karjaar.

KUULUTUSED
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurot. Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee

Uus mängutuba
(Veetorni 2/Aruküla tee 20-3a, Jüri)
avab oma uksed 5.augustil! Augustikuus on sünnipäeva pidamine ja
lisateenused avamishindadega!
Täpsemat infot vaata kodulehelt:
www.kesaias.eu

Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid, vanemaid raamatuid ja
postkaarte, võib pakkuda ka õllesilte ja
kommipabereid.
Küsi lisainfot 5399 6098 Rene
Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade
remont. info@potipoiss.ee; tel 58072581
Kodumasinate remont ja paigaldus.
Tel 52 85 102, www.aapia.ee
VEOTEENUS kaubikuga 3,3x1,7x1,8m
kandevõime 1500kg ja väikeveokiga
4,4x2,1x1,9m kandevõime 2300kg. Hind
Harjumaal 14 ja18 €/h, kaugemal 0,5 ja
0,65 €/km. Tel 506 5106
Müüa lõhutud küttepuud:
segapuu-32€/rm;lepp-35€/rm;
kask-42€/rm. Transport alates 10 ruumist
tasuta. Tel 506 2645
Annan inglise keele vestluspraktikat.
Individuaaltunnid. Kõik tasemed.
Tel 551 6369, eve.laur@gmail.com
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp 36 eur rm. Tel 509 9598

Rae Sõnumid ▪ aprill 2013

Ülemiste City’s avab uksed
Mainori eelkool

• sportimisvõimalusi G4S
Spordiklubis
• soodsat ühiselamukohta
• stabiilset sissetulekut
• paindlikku tööaega

Oktoobrist alustab Kalli-kalli
lasteaia ruumides tööd Mainori
eelkool. Ootame 6-7 aastaseid
lapsi Sinu
meie
juurde kooliks etteturvaline
valmistust
saama. Pakume lisaks
tööandja
üldainetele majandusõpet ja
inglise keelt. Tutvume erinevate
lauastrateegia-mängudega,
Firma
müübjapuidugraanuleid
(pelleka malega.
Tunnid
teid): sealhulgas
Premium-klass,
diameeter:
8 mm.
toimuvad
Ülemiste
lasteaia
Alusel:
960 kg (60
kotti x16City
kg). Hind:
185
EUR/tonni
(k-ga).ruumides aadressil
Kalli-kalli
Aadress: Suur-Sõjamae
9, Tallinn.
Keevise 2,põik
Tallinn.
Tel 5838 0342, info@rapsoodia.ee

Rohkem infot: www.kalli.ee

Müüa
kaminapuud,
Kontakt:
Carol küttepuud
Tarre 55 ja
29puit777,
briketti. Kuberi
OÜ,
www.kaminapuu.com,
carol@kalli.ee
tel 600 6978, mob 5560 7644
Ostan sõiduautosid ja väikebusse. Pakkuda võib nii rikkega, avariilisi kui ka lihtsalt
seisma jäänud sõidukeid.
Silver 5349 8933
Ilusalong Muskuslill Jüris pakub tööd
kosmeetikule. Info tel 51 37 898
ÜÜRILE ANDA 1 toaline korter (33m3)
Vana-Tartu mnt 39,Vaida, Rae vald.
OTSE OMANIKULT! 140 €/kuu + kom.
maksed (~70 EUR).Tagatisraha 200 €.
tarmokull@yahoo.com, tel 508 8616

august 2012 · Rae Sõnumid

Päästeteenistuse teated
MÄRTS 2013

01. märts Põles Rõhu talu Kata külas
04. märts Likvideeriti autoavarii
Tartu maanteel, Mõigus
15. märts Karla külas, Kibuvitsa
tee1 põles garaaž
25. märts Põleng Rae külas,
Jaanivälja tee 8
28. märts Põleng Pajupea külas

teated
Veebruaris ja märtsis
registreeritud
sünnid
Delisa Ruus
Anzelika Nasonov
Mia Loore Ama
Lisann Lillemägi
Kaisa Helena Värk
Karl Vassus
Robin Tammik
Romet Remlik
Kaur Tammaru
Mart Verk
Hugo Marten Oitmaa
Simon Järveveer
Romet Kõrgesaar
Kaarel Kivistik
Matias Adrian Kolhonen
Rasmus Ervald
Kennet Püss
Markus Uljas
Isabella Tamm
Gerda Jürgenson
Brigitta Burkov
Meliisa Peet
Krislin Telvar
Aleksandra Tsubina
Grete Rotenberg

MÄRTSIS
lahkunud
MIKK MURU
VILHELMINE MOONDU
JEKATERINA TRÕŠKOVA
MILVI VALLISTE

Aprilli sünnipäevalapsed
Lilli Kull
Susanna Poltimäe
Valfred Salusaar
Kalju Hõrrak
Alexey Stasenko
Albert Heinloo
Selma Virkoja
Virve Vaidla
Drosida Kepp
Irene Annus
Milda Kuznetsova
Maria Palm
Meinhard Saadi
Aleksandra Suglobova
Miralda-Leonoore
Kotsar
Hans Poltimäe
Helvi Moks
Aleksandra Hurt
Endel-Johannes
Puhm
Heli Vaaks
Linda Mitt

96
95
92
91
88
88
88
87
86
86
86
84
84
83
83
82
82
82
81
81
80

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

Õnnitleme!
Avaldame kaastunnet Irenile
ja tema perele ema

Milvi Valliste
Jüri Gümnaasiumi 2.c klass
koos lastevanematega

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Lii Parts /Areal Disain
R.M.S.R. OÜ

Lahkumine on raske,
teelesaatmine kurb …

Mälestustesse on jäänud

VIKTOR KÄRKINEN
1.04.1956 – 1.03.2013

surma puhul.

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Heldur Tammeoru
Lilia Ohtla
Tereza Proman
Helmi Timuska
Värdi Lokk
Viive Viira
Mai Dobrjanski
Enn-Peeter Soasepp
Erene Rosvald
Villy Saviir
Luule Pappel
Ants Welsberg
Ilme Ristal
Silvi Aarniste
Tiiu Kruberg
Tatjana Böttker
Mati Kask
Evi Polt
Vello Pedaja
Teesi Vesilind
Tuulike Seljamaa
Anti Polt

Armas Jane! Sügav kaastunne teie perele
töökaaslastelt Õie lasteaias.
Lugupidamisega
Eda Murd, direktor

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.

aprill 2013 ▪ Rae Sõnumid

31

19. aprill kell 12.30
19. aprill kell 20.00
20. aprill kell 19.00
21. aprill kell 10.00
23. aprill kell 10.00

23.aprill
kell 18.00 - 22.00

Rae valla õpilastele.
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