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Anethum graveolens (aedtill).
Rae valla fotokonkursi töö (2010),
autor Robert Lepp

Hea vallarahvas, ilusat alanud aastat!
Rae Vallavolikogu ja Vallavalitsus
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vallavalitsus

Rae vald investeerib käesoleval
aastal kõige enam haridusse
Rae vallavolikogu võttis vastu 18.detsembri istungil valla 2013. aasta eelarve,
mis on vallavanem Mart Võrklaeva sõnul
suunatud haridusvaldkonda nii investeeringute kui tegevuskulude osas.
„Käesoleva aasta eelarve tegevuskulude ja
investeeringukulude kogusumma on 25,5
miljonit eurot, tulude summa on 17,8 miljonit eurot. Vahe kaetakse olemasolevate
jääkide ja laenuga“, rääkis vallavanem.
„ Hea on see, et sel aastal ootab Rae valla
koolide ja lasteaedade õppe- ja kasvatusala töötajaid ees palga tõus. Kui riiklikult
rahastatavate koolide pedagoogide palga
alammääraks saab 715 eurot, tagame ka
valla lasteaedade pedagoogidele sama palgataseme“, kõneles Võrklaev.

Vallavanema sõnul on 2013. aasta investeeringute mahuks eelarves ette nähtud 11,0
miljonit eurot. Investeeringuteks kavandatud
summast suunatakse haridusse ligi 7,9 miljonit eurot, millest laenuraha on 4,5 miljonit
eurot. Sellega leevendame oluliselt meie valla
noorte perede suurimat probleemi, milleks
on lasteaiakohtade puudus.
Käesoleval hetkel laiendatava Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaia osa kasvab 2013.
aasta sügiseks 240 lasteaiakoha võrra ja kooli
osa saab lisaruumid üheksale klassile. Lasteaiakohtade suure puuduse kiiremaks likvideerimiseks plaanib vallavalitsus alustada
käesoleval aastal veel ühe ligikaudu 180-kohalise lasteaia ehitusega Peetrisse. Täiendavad ehitused toovad Peetri piirkonda kokku
2014.aastaks ligikaudu 420 uut lasteaiakohta.

Tuleval aastal saab alguse samuti Jüri
Gümnaasiumi laienduse ehitus.

Teedeehitus, valgustus
ja elukeskkond

Haridusvaldkonnast teisele kohale jäävad
Võrklaeva sõnul 2013. aasta eelarves investeeringud teedeehitusse, milleks on planeeritud kulutada 2,3 miljonit eurot.
Kavas on teostada Rebase-Kasemäe-Aru
küla teede vahelise kortermajade piirkonna
1.etapi ehitus, Mõisa tänava ehitus Jüris.
Tolmuvabaks muudetakse Veskitaguse tee
ja Kase tee. Lisaks projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” raames
ehitatakse Lagedi-Loo kergliiklustee koos
tänavavalgustusega.
Teede projekteerimisest on plaanis teha
Tammi tee tööprojekt, Betooni tänava ja
Nabala tee projekteerimine, Assaku–Peetri
vahelise kergliiklustee projekteerimine ning
Andrekse elamurajooni teede projekti kaasajastamine ja osaline ehitus.
Eelarve näeb ette samuti Kooli tee ja Karu
tänavate valgustamist. Jürisse ehitatakse uus
skatepark ning jätkatakse Jüri terviseraja
ehitust. Ka vastrenoveeritud ja laiendatud
Lagedi Põhikool koos lasteaiaga saab 2013.
aastal omale uue kaasaegse spordiväljaku
RS

Peetri põhikooli ja lasteaia laiendustööd
algasid mullu sügisel.

RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9.00–17.00
(lõuna kell 13.00–14.00)
Kolmapäev 14.00 - 18.00
Rae Sõnumid ▪ jaanuar 2013

Muudatused pereja sotsiaaltoetustes

Parimate sportlaste
tunnustamine

Käesoleval aastal on muutunud kahe peretoetuse summad. I klassi õpilase ranitsatoetus on kasvanud 100-lt eurolt 150 eurole, eralasteaia toetus on alates käesolevast aastast
200 eurot. Suurenenud on prillide kompensatsioon ja ravimitoetus pensionäridele, mis
on senise 25 euro asemel 50 eurot. Muutunud
on ka matusetoetuse summa, mis 2013. aastast on 200 eurot.

Rae vallavalitsus ootab ettepanekuid
sportlaste, võistkondade, treenerite ja
eestvedajate tunnustamiseks 2012. aasta
tulemuste eest.

Rae valla pere ja sotsiaaltoetustega saab tutvuda valla koduleheküljel www.rae.ee.
Ülevaade toetustest on avaldatud 2012. aasta
detsembri Rae Sõnumites.

Ettepanekus palume ära tuua:
• sportlase, võistkonna, treeneri või eestvedaja nimi ja kontaktandmed,
• sportlase ja võistkonna esitamisel lisada
ka treeneri nimi,
• spordiklubi, mille juures esitatu tegutseb,
• põhjus tunnustamiseks. Sportlike saavutuste korral märkida võistlus(t)e nimetus.
RS

vallavalitsus
RAE VALLAVALITSUS teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest:

Järveküla küla Mõõga ja Noole tee elamukvartali ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2012 korraldusega nr 1234 „Järveküla küla Mõõga ja Noole tee elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine”. 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. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 8,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtestatud Järveküla küla Sepa
elamukvartali ja lähiala detailplaneeringus korterelamute ning osaliselt kaksikelamute maa
üksikelamute alaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, kuna asub eelpool nimetatud kehtestatud detailplaneeringu alal.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Järveküla küla Sepa-Maidu (Maidu) kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 18.12.2012 otsusega nr 421.
Planeeritav ala paikneb Järveküla külas kahel pool kruusakattega Vana-Järveküla teed,
mida mööda toimub ka kinnistule juurdepääs.
Detailplaneeringuga on kavandatud kaks elamumaa krunti pindalaga 3937m2 ja 3193m2
ning ülejäänud osal pindalaga 24609m2 säilib maatulundusmaa sihtotstarve millel ehitusõigust ette nähtud ei ole.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas menetletava valla üldplaneeringuga, mille
järgi asub detailplaneeringu ala piirkonnas, kus planeeritava ala juhtfunktsioon on osaliselt elamumaa, suures osas paikneb planeeritav ala rohevööndis.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

Suusarajad Rae vallas
Kui lund jagub, saab Rae vallas suusatada
ettevalmistatud radadel kõikide valla
koolide juures nii Jüris, Peetris, Vaidas kui
Lagedil.
Jüris on sel talvel avatud 1,5 km pikkune
valgustatud suusarada. Lisaks gümnaasiumi
staadioni ümber ja taga on valgustamata 2
kilomeetri pikkune suusarada. Kuna Jüris
käib uue terviseraja ehitus, siis sellega seoses on mõnes kohas Ussivälja allika juurest
mööduv rada kehvas olukorras.
Vaida koolimaja juures on võimalik kõigil
nautida 1,2 km pikkusel rajal suusarõõme.
Suusarada ootab sõitjaid ka Lagedi kooli
juures.
Peetri alevikus on avatud 300 meetri pikkune suusarada koolistaadionil ning rajamisel on Peetri tuuliku juures asuva välja peale
veel ühe kilomeetri pikkune suusarada. Peetri
kooli esisele platsile on rajatud uisuväljak.
Loodame lume lisandumist, et suusarajad saaks paremaks ning samuti seda, et
koertega jalutajad ei lõhuks suusaradu ega

ei jätaks oma lemmikloomade fekaale rajale
ning selle ümbrusesse.
Ülo Timuska

Rendile antakse
põllumajandusmaa
Kurna külas
Rae vallavalitsus annab avaliku kirjaliku
enampakkumise korras rendile viieks
aastaks põllumajandusmaa Kurna külas. Rendile antakse maatükid pindaaladega 26,2 ja 19,8 ha. Põllumajandusmaa
rendi enampakkumise alghinnaks on 22
eurot iga rendile antava hektari eest.
Kirjaliku enampakkumise teade “Rae valla munitsipaalomandis oleva põllumajandusmaa rendile andmine enampakkumise korras”
1. Rae Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras, alghinnaga 22 eurot iga rendile antava
maa hektari eest, rendile munitsipaalomandis oleva
põllumajanduslikuks tootmiseks sobiva põllumajandusmaa (haritav maa ja looduslik rohumaa), mis on
kirjeldatud käesolevas korralduses.
2. Enampakkumisel saavad osaleda Rae valla haldusterritooriumil tegutsevad põllumajandussaaduste
tootja, kellel on vähemalt 2-aastane kogemus põllumajandussaaduste tootmisel ning kes omab põllumajanduslikuks tootmiseks vajalikku tehnikat;
3. Enampakkumise tingimustega ja rendile antava
maaüksuse asendiplaaniga saab tutvuda Rae valla kodulehel ja Rae valla maa- ja keskkonnaametis, asukohaga Aruküla tee 9, Jüri alevik Harjumaa.
4. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha hiljemalt 22.01.2013 Rae Vallavalitsuse arvedusarvele nr 1120122757 Swedbank’is, märkides selgituseks “Munitsipaalomandis oleva põllumajandusmaa
rendi pakkumine - enampakkumise tagatisraha”;
5. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.01.2013 kell
10.00.
6. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitada
enampakkumises osalejal vastavalt enampakkumises
sätestatud tingimustele enampakkumise korraldajale kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil
Aruküla tee 9, Jüri alevik Rae vald 75301 Harjumaa.
Ümbrikule märkida “Põllumajandusmaa rendi pakkumine. Mitte avada enne 23.01.2013 kell 10.15”.
7. Saabunud pakkumised esitatakse kinnises ümbrikus, registreeritakse valla kantseleis nende saabumise järjekorras ja pitseeritakse. Pakkumine loetakse
esitatuks päeval, mis on märgitud postitemplil või mil
pakkumine saabus Rae Vallavalitsuse kantseleisse.
8. Pakkumiste avamine toimub 23.01.2013 kell 10:15
Aruküla tee 9 Jüri alevik Rae vald Harjumaa, Rae Vallavalitsuse istungite saalis.

Foto: Martin Minn

Tänuavaldus

Rae Vallavalitsus tänab
Balti Veski AS-i meeldiva koostöö ja
jõulurõõmu valmistamise eest
meie peredele.

9. Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta kehtestatud nõuetele, ei arvestata.
10. Enampakkumise võitja on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Kui
kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud
võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor.
Täiendav voor viiakse läbi kirjalikult. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim
pakkumine.

jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Pensionikindlustuse seaduse
muudatus võimaldab saada lisa
pensionile lapse kasvatamise eest
1. jaanuaril 2013 jõustus riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatus, mille
kohaselt arvutatakse vanaduspensionile,
töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde pensionilisa lapse
kasvatamise eest. Kehtiv aastahinne on
4,515 eurot.
Kaks aastahinnet
Pensionilisale on õigus kahe pensioni aastahinde suuruses ühel vanematest, vanema
abikaasal, eestkostjal või peres hooldajal,
kelle kasvatada on laps, kes on sündinud
ajavahemikus 1980. aasta 31. detsember
kuni 2012. aasta 31. detsember. Pensionilisa saamise tingimus on, et last peab olema
kasvatatud vähemalt kaheksa aastat.
Kolm aastahinnet
Pensionilisale on õigus kolme pensioni aastahinde suuruses ühel vanematest, vanema
abikaasal, eestkostjal või peres hooldajal, kes

on sündinud enne 1983. aasta 1. jaanuari ja
kes ei ole kohustatud isik kogumispensionide seaduse tähenduses. Kolme aastahinde
suurusele pensionilisale on õigus neil vanematel laste eest, kes on sündinud 2013. aasta
1. jaanuaril või hiljem. Pensionilisa saamise
tingimus on, et last on kasvatatud vähemalt
kaheksa aastat.
Kui lapse kasvatamise aastad arvatakse
isiku pensioniõigusliku staaži hulka, siis
pensionilisa selle lapse kasvatamise eest ei
maksta.
Pensionilisa saamise õigus
ühel vanemal
Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda
pensionilisa mitmel õigustatud isikul, lepivad isikud kirjalikult kokku, kes seda
õigust kasutab. Kui kokkuleppele ei jõuta,
lahendatakse vaidlus kohtus.
Rohkem infot www.ensib.ee
RS

Alates 2013. aastast maksab riik
lapse kasvatamise eest lisaraha
II pensionisambasse
Riik maksab pensioni II sambasse lapse
kasvatamise eest kuni kolmeaastaseni
4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga
maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.
Pensionilisa saab laste kasvatamise eest, kes
sünnivad alates käesoleva aasta 1.jaanuarist.
Sissemaksele on õigus Eestis elaval last
kasvataval vanemal, vanema abikaasal, eestkostjal või hooldajal.
Sissemakseid tehakse igas kuus eelmise
kalendrikuu eest. Sissemaksete tegemiseks
tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada
avaldus.

Enne 2013. aastat sündinud laste eest
jätkub senine kogumispensionide seaduse
alusel tehtav sissemakse määr - 1% vanemahüvitiselt.
Korraga tehakse sissemakseid ühe vanema eest. Kui sama lapse suhtes on õigus
taotleda täiendavate sissemaksete tegemist
mitmel õigustatud isikul, lepitakse kokku,
kumb sissemaksete õigust kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek. Isikut,
kelle eest sissemakseid tehakse, saab kuni
lapse kolmeaastaseks saamiseni vahetada.
Selleks tuleb esitada uus avaldus.
RS

Isapuhkus
on taas tasustatud

1. jaanuaril 2013 jõustusid töölepingu
seaduse sätted, mille järgi tasutakse
isapuhkuse eest isa keskmise töötasu
alusel ning lapsepuhkuse eest Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel.
Alates 2013. aastast on taastatud isapuhkuse eest riigieelarvest tasu maksmine, mis
kaotati 1.jaanuarist 2009. Vahepeal oli isadel vaid õigus saada 10 vaba päeva, mida
ei tasustatud, aga alates käesolevast aastast
arvutatakse isapuhkuse tasu isa keskmise
töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on
kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk
üle-eelmises kvartalis.
Isapuhkust saavad isad võtta perioodil,
mis vahetult eelneb ja järgneb lapse sünnile.
Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva
isapuhkust, mida võib võtta ka osade kaupa.
Seejuures peavad kõik puhkuse osad jääma
neljakuulisesse perioodi, mis algab kaks kuud
enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kestab kaks
kuud pärast lapse sündi.
Tasustatud isapuhkuse jõustumine on
seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi
2011-2015 pere- ja tööelu ühitamise võimaluste edasiarendamisega, mille raames on ette
nähtud tasustatud isapuhkuse taastamine.
Rohkem infot www.ensib.ee
RS

Lapsepuhkuse päevade eest makstav tasu suureneb
Alates 2013. aastast suureneb ka lapsepuhkuse päevade eest makstav tasu.

Lapsepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast,
mis käesoleval ajal on 290 eurot kuus. Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav tasu kuu töötasu alammäärast.

Rae Sõnumid ▪ jaanuar 2013

Lapsepuhkust on õigus saada kas emal
või isal, kes kasvatab alla 14-aastaseid lapsi.
Emal või isal, kellel on üks või kaks alla
14-aastast last, on õigus igal kalendriaastal
kolme tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele.
Emal või isal, kellel on vähemalt kolm alla
14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aas-

tane laps, on õigus kuue tööpäeva pikkusele
lapsepuhkusele kalendriaastas.
Õigus lapsepuhkusele on ka lapse eestkostjal ja isikul, kellega on sõlmitud lapse
perekonnas hooldamise leping.
Rohkem infot www.ensib.ee
RS
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Rae vallas loeti kokku
15 721 elanikku

Rae valda tunnustati
külaliikumise toetamise eest Harjumaa Aasta Toetaja 2012 tiitliga
Rae vallavalitsus sai tunnustuse püsiva
külavanemate ja külaliikumise toetuse
eest.

Foto: Rae Sõnumid
Perepiknik lasteaed-põhikooli juures 2012. aastal enne lasteaia ja põhikooli laiendustööde algust. Peetri
alevikus on olnud kõige kiirem rahvastiku kasv, rahvaloenduse andmetel elab seal 4435 inimest. Kiire elanikearvu kasv nõuab aga suuremat lasteaeda ja kooli.
Rae vallas elab värske rahva ja eluruumide
loenduse (2011) andmetel 15 721 inimest,
mis on elanikeregistrisse kantud andmetega
võrreldes suurem, kuna sissekirjutuse järgi
elas vallas 2011. aasta 31. detsembri seisuga
13387 inimest.

Võrreldes eelmise rahvaloendusega aastal
2000, mil vallas elas 7979 inimest, on elanikkond Raes kahekordistunud.
Rahva ja eluruumide loenduse andmetel loendati Eestis 1 294 455 püsivalt elavat
inimest.

Peetri aleviku keeglisaal ootab
noori omavahel mõõtu võtma
Rae Keegli korraldatud kaheksa osavõistlusega sari „Keegliga sõbraks” jätkub sel
aastal rohket osavõttu oodates, viimane
võistlus leiab aset 2013 aasta mais.
Iga kuu viimasel pühapäeval toimuv võistlussari, mis sai alguse 2012. aasta septembrist pakub mõõduvõtmise võimalust keeglipallide veeretamises noortele vanuses 7
– 18 aastat.
„Suurimaks osavõtjate arvuks on olnud
2012. aastal 27 noort, kuid kuuele rajale
oleks võimalik mahutada maksimaalselt
kuni 100 noort“, rääkis Rae Keegli juhataja
Kalju Paldis.
Paldis rõhutas, et antud võistlussarja siht
on siiski pigem lastele vahelduse toomine,
kui nendest sportlaste tegemine. „Kuid iga
vooru oma vanuseklassi 3 parimat saavad
auhinnad. Hooaja lõpus tunnustatakse iga
vanuseklassi üldvõitjaid“.
Võistlemise eest raha ei küsita. „Ootame
eriti neid, kel meelelahutuseks raha napib“,

„Usume, et lisaks rahalisele toele on vallavalitsus nii külaliikumisele kui ühendustele
partneriks, kelle juurde tulla oma ideid või
ka muresid rääkima ning kes nõu ja jõuga
aitab“, rääkis kultuurispetsialist Kristi Aru.
Külaliikumisele eraldati tegevustoetust
möödunud aastal ligi 28 tuhat eurot, sama
summa on planeeritud tänavusse eelarvesse.
Lisaks oli küladele ettenähtud raha projektide omaosaluse maksmiseks.
„Vald toetab külaliikumist ja vabaühenduste tegevust nii tegevustoetuste, projektitoetuste kui investeerimistoetuste näol“,
ütles vallavanem Mart Võrklaev. Lisaks on
vabaühendustel võimalik ka kasutada oma
ürituste korraldamiseks vallale kuuluvaid
ruume Vaskjala külas Rae koolimajas.
Kristi Aru märkis, et kui tegevustoetusi ja
ühekordseid projektitoetusi taotlevad ühendused aktiivselt, siis investeeringutoetust
soovis aastal 2012 saada vaid üks ühendus.
Rae vallas tegutseb 15 külaseltsi ja väga
palju vabaühendusi. Külaliikumine on
koondunud katuseorganisatsiooni alla, mis
kannab nime RVAKS (Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Selts) ja see organisatsioon on
vallavalitsusele hea koostööpartner.
Valla esitas aga kandidaadiks Rae Valla
Alevike- ja Külavanemate Selts (RVAKS).
Otsuse tegi komisjon, kuhu kuulusid maavalitsuse, omavalitsusliidu, HEAKi, Kodukant Harjumaa, EMSL-i ja EVEA esindajad.
RS

Keeglit saab mängida kuuel rajal.
Foto: Rae Sõnumid
rääkis Paldis, kes on tasuta lastevõistluste
korraldamisega tegelenud juba aastat 1998,
mil ta tegutses Linnahalli keeglisaalis.
Rae Keegel alustas Peetri alevikus oma
tegevust juba möödunud aasta juulist. Aruheina tee 8 asuvas hoones on lisaks kuuele
keeglirajale avatud spordi ja vabaajakeskus.
RS

Rae valla küladepäev 2012. aasta suvel Vaidas.
Foto: Rae Sõnumid
jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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1. jaanuarist lihtsustus Euroopa
Liidu toetuse taotlemine
Maris Ilves

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunik

ELi vahendite eraldamine ettevõtjatele,
vabaühendustele, teadlastele, üliõpilastele, kohalikele omavalitsustele ja teistele muutus alates 1. jaanuarist oluliselt
lihtsamaks. Muutuse taga on ELi raamatupidamist reguleeriva finantsmääruse
uue kohaldamiseeskirja vastuvõtmine
Euroopa Komisjonis. Seda võib pidada
väga oluliseks sammuks iga Euroopa
kodaniku jaoks, sest ELi eelarve mängib
kriisiajal tähtsat rolli töökohtade loomisel ja majanduskasvu kiirendamisel.
Uus õigusakt suurendab läbipaistvust ja
kõigi ELi rahaliste vahenditega tegelejate
vastutust. Näiteks laienevad võimalused kasutada väikeste summade puhul ühekordseid
ja kindlasummalisi makseid, kaob vajadus
esitada ELi vahendite taotlemisel iga kord
samu andmeid, nähakse ette elektroonilised taotlused ning palju muid uuendusi ja
muudatusi.
Toetustaotluste esitamise kutsete, toetuslepingute sõlmimise ja maksetähtaegade
vahelist ajavahemikku lühendatakse 9 kuuni
(enne oli see mõnedel juhtudel peaaegu
aasta). Toetuste süsteemi suunitlus nihkub
tehtud kulude hüvitamiselt tulemuspõhistele
maksetele, st rohkem hakatakse kasutama
ühekordseid makseid, kindlasummalisi
makseid ja ühikukulusid.
Lisaks ei pea ELi vahendite saajad enam
avama pangas eraldi intressi kandvaid kontosid ning isegi kui intress koguneb, ei tule
seda ELi eelarvesse tagastada, samuti ei loeta
seda projekti tuluks. See lahendab toetusesaajate ja muude sidusrühmade, eelkõige
teadlaste ja vabaühenduste probleemi selles
valdkonnas.
Uued eeskirjad suurendavad ka ELi
maksumaksjate raha haldajate vastutust.
See puudutab muu hulgas liikmesriike, kes
täidavad suure osa ELi eelarvest, sealhulgas
ELi regionaalpoliitika eelarvest.
Põhjalikumat käsitlemist väärivad ELi
toetuse saamise kontekstis vabaühendused,
mis koos kodanikuühiskonna organisatsioo-
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nidega on paljude ELi rahastamisallikate
loomulik sihtrühm. Seda põhjusel, et nad
tegutsevad paljudes poliitikavaldkondades
mittetulunduslikul põhimõttel, mis on ELi
vahendite saamise eeltingimuseks. Tegelikult
hõlmavad peaaegu kõik ELi programmid
vabaühenduste rahastamisvõimalusi. Rahastamist võib taotleda nii riiklike ja kohalike
ametiasutuste kui ka komisjoni hallatavate
programmide raames. Kodanikuühiskonna
projektid saavad komisjonilt toetust hinnanguliselt 1 miljard eurot aastas, millest
suurem osa läheb välissuhete valdkonda
arengukoostöö, inimõiguste ja demokraatia
programmidele ning eriti humanitaarabile
(kokku 400 miljonit eurot). Väga suuri eraldisi tehakse ka sotsiaal- ja haridusvaldkondadesse (vastavalt 70 ja 50 miljonit eurot),
neile järgneb keskkonnasektor.
Vabaühendused võivad taotleda kahte
tüüpi rahastamist, millest esimene on
meetmetoetus, mille kohaselt võib mõne
ELi programmi raames esitada konkreetse
projektiettepaneku oma tegevusvaldkonnas,
ja kui see osutub edukaks, saab projekt ELi
kaasrahastuse. Teine võimalus on tegevustoetus, mida võib taotleda eeldusel, et vabaühendus tegutseb ELi üldistes huvides või
tal on liidu poliitika osaks olev eesmärk. Sel
juhul ei põhine toetus mitte konkreetsetel
projektidel, vaid pigem analüüsil, mis käsitleb tegevuse ulatust ja kohaldamisala ning
vabaühenduse aasta töökava vastavust ELi
poliitika eesmärkidele.
Vabaühenduste tegevustoetused nähakse
ette programmidega „Kodanike Euroopa“
(aktiivne kodanikuühiskond), „Kultuur

2007“ (Euroopa tasandil kultuurivallas
aktiivselt tegutsevate üksuste toetamine)
ja „Progress“ (Euroopa tasandil sotsiaalse
kaasatuse, mittediskrimineerimise ja sugudevahelise võrdsuse valdkonnas aktiivselt tegutsevate vabaühenduste toetamine).
Vabaühenduste toetuse taotlemine sõltub rahastamise tüübist. Tõukefondidest
rahastatavaid programme hallatakse riigi
või piirkondlikul tasandil ning seega võtavad
taotlusi vastu ja hindavad neid riiklikud ja
piirkondlikud asutused. ELi toetuste taotlemise kord nähakse ette konkreetsete programmide konkursikutsetes ja taotluse saab
esitada otse Euroopa Komisjonile või asjaomast programmi haldavale täitevasutusele.
Kõik ELi toetuste taotlejad saavad
rahastamisvõimaluste kohta lähemalt
lugeda eestikeelsest käsiraamatust,
mis on leitav aadressil:
http://ec.europa.eu/budget/library/
biblio/publications/beginnersguide/
KV3111332ETC_002web.pdf .
Sel aastal kehtima hakanud finantsmääruse kohaldamiseeskirjadega
saab tutvuda aadressil (kättesaadav
ka eestikeelne versioon)
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm .
Kodanikuühiskonna projektid saavad komisjonilt toetust hinnanguliselt 1 miljard eurot
aastas, millest suurem osa läheb välissuhete valdkonda arengukoostöö, inimõiguste
ja demokraatia programmidele ning eriti
humanitaarabile.

Valla vanim elanik
on saja-aastane
Vilhelmine

Proua Vilhelmine Moondu oma tähtpäeva pidamas.
Foto: Rae Sõnumid

Vilhelmine Moondu tähistas ümmargust
juubelit novembris 2012 ja oli oma ea kohta
hea tervise juures.
Saaremaalt pärit naine on tulnud Rae
valda Jürisse elama juba poolsada aastat
tagasi ja veedab oma vanadusepäevi tütre
pere juures Jüris.
100–aastane proua ei kurda elu üle, aga
oleks veel rohkem rahul, kui öösiti uni silmast ära ei läheks, aga eks päeval jõuab tasa
magada, naljatab proua.
RS

uudised
Rae valla suurperre sündis üheksas laps Jüri koguduse vaimulikust sai HarjuRae valla kõige suurema pere ema Evely
Lepik rõõmustas oma elukaaslase Raul
maa sädeinimene
Väinsaarega jõulude ajal üheksanda lapse
sünni üle. Pisike tüdrukutirts sündis terve
ja priskena 26. detsembril.
Pesamuna suured õed ja vennad Liis,
Cäroli, Janek, Johanna-Margit, Kersti,
Kerly, Marta, Martin rõõmustasid väikse
õe sünni üle.
Suure pere emaks olemist on Evely kommenteerinud, et tema unistus on läinud täide,
tal on suur pere, oma põllumaa, loomad ja
ehe talupoja elu. Evely on rääkinud Rae Sõnumitele, et kui kartuleid tuleb lõunasöögiks
perele koorida, siis nii palju, et täis saaks
12liitrine ämber. Kuid nagu öeldakse, et kes

Jüri kirikukoguduse vaimulik Tanel Ots
pälvis tiitli Harjumaa 2012 Aasta Sädeinimene.

Evely Lepik külastamas detsembris Rae kultuurikeskuses toimunud jõululaata.
ei tööta, see ei söö, on Evely rõõmus ning
tänab oma ämma Ainot, kes teda kodustes
töödes aitab.
Palju õnne suurimale perele!
RS

Sihtotstarbeliste investeeringute
ning tegevustoetuste taotlusi
saab esitada 15. veebruarini
INVESTEERIGUTOETUSTE 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.

„See tunnustus läheb jagamisele kõigi tublide ja avatud südamega kaaskodanike vahel
siin koduvallas ja kaugemal“, kommenteeris
Tanel Ots saadud tiitlit ja lisas, et väike säde
peab endal olema, kuid vaja on suurel hulgal
kergesti süttivat materjali selle ümber, sest
niiskes ja kõledas paigas kustub iga sähvatus kiiresti.
Tanel Otsa tegemiste haare on lai, olles
suure pere isa, taluperemees, Saku vallavolikogu liige ja Jüri koguduse vaimulik, jõuab
ta olla aktiivne MTÜ Nabala Keskkonnakaitseühingus, osaleb veel Vana-Harju skautmaleva töös ja juhib külaseltsi MTÜ Soonurga.
Värskel sädeinimesel on soojad suhted Lions
Klubi Harju osakonnaga ja MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed asutajana hoiab silma
peal ka selle seltsi tegemistel.
„Olen viimastel aastatel ühe suure organisatsiooni tunnustuskomisjonis töötades
ümber hinnanud oma varasema pessimistliku seisukoha kõikvõimalike aukirjade ja
medalite andmise osas. Liiga vähe on meie
rahva juures märkamist, imestamist ja tänamist. Õnneks ei ole selle põhjuseks tublide ja
ettevõtlike inimeste puudus“, jagab Ots oma
seisukohta ning peab oluliseks, et kõiki tegijaid märgataks siis, kui nad veel on tegijad.
„Öeldakse, et asendamatuid on Metsakalmistu täis, kuid tänamine ja tunnustamine
ei peaks olema üksnes nekroloogide žanr“.
RS

Tanel Ots
Foto: Rae Sõnumid

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 mittetulunduslikku 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.
jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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tasub teada
„Tõmba, Jüri 2013“
Aeg: 16. jaanuar 2013. a.
Koht: Jüri spordihoone , Laste tn 3

Lagedi kooli

lahtiste
uste
päev
16. jaanuaril
kell 17.00

Eesmärk:
• Selgitada Jüri Gümnaasiumi parimad sõudjad
ergomeetritel
• Selgitada parimad erinevatel võistlusklassides
• Selgitada Rae valla mängude parim võistkond
• populariseerida ergomeetril sõudmist ja sportlikke
eluviise Rae vallas

Päevane programm

14.20 avamine
14.25 esimene start
Vanusegruppide 8 paremat pääsevad finaali.
• 2.‐3.kl ( P+T eraldi) 300m
• 4.‐5.kl ( P+T) 500m
• 6.‐7.kl ( P+T) 500m
• 8.‐9.kl ( P+T) 500m
• 10.‐12.kl ( P+T) 500m
• Õpetajad ( M+N) 500m

Õhtune programm
16.30 soojendussõidud ja registreerimine
17.45 avasõnad

Võistlusklassid ja distantsid:
18.00 Noored kuni 15 – 500m
Noored : 16 kuni 18 – 500m
Mehed 19 – 39 –1000m
Naised 19 – 39 – 500m
Mehed 40+ – 1000m
Naised 40+ – 500m
19.15 Vallajuhid ‐ 500m
Segapaarid – 500m
20.00 Rae valla mängude teatesõidud – 6x500m teatevahetusega (4 meest, 2 naist)

Autasustamine: autasustatakse kolme paremat medali, diplomi ja meenega
Info ja registreerimine: info@raespordikeskus.ee tel. 52 13 893

22. jaanuaril kell 11.00
Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY
etendusega „Naksitrallid“
Rae Kultuurikeskuses
Ükskord said jäätiseputka juures täiesti juhuslikult kokku kolm imelikku olevust – Sammalhabe, Kingpool ja Muhv. Nad kõik olid väga lühikest
kasvu, nii et jäätisemüüja pidas neid alguses isegi
päkapikkudeks ja peale selle torkas nende juures
veel muudki iseäralikku silma. Sammalhabemel
oli pehmest samblast habe, kus kasvasid ilusad ja
punased, kuigi mullusuvised pohlad. Kingpool oli
oma kinganinad maha lõiganud, et tal oleks hea
lahe varbaid liigutada. Muhv aga kandis tavaliste
riiete asemel seljas suurt muhvi, millest ainult peanupp ja labajalad välja paistsid. Nad limpsisid jäätist ja silmitsesid üksteist uudishimulikult.
Etendus kestab 1 tund. Pilet 5.50 €
Osades: Peep Maasik, Ulrika Tolberg, Kadri Paldra
Lisainfo telefonil 605 6759
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Luulehommik
Lagedi Raamatukogus
laupäeval 12. Jaanuaril 2013
kell 11.00.

Oma uusi võrukeelseid värsse
tutvustab Lagedil elav
murdeluuletaja
Häniläne.

tasub teada

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu korraldab ideekonkursi, mille eesmärk on leida parim ideekavand
skulptuuride
paigaldamiseks Viimsi valla avalikule
„Muinasjutuskulptuuride ideekonkurss“
territooriumile.
Konkursi eesmärk on muinasjutumaa skulptuuri või skulptuurigrupi teostuskavand. MTÜ

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu korraldab ideekonkursi, mille eesmärk on leida parim
ideekavand skulptuuride paigaldamiseks Viimsi valla avalikule territooriumile.

24.02.2013 kell 12.00 toimub Jüri spordihoones
Eesti Vabariigi 95.aastapäeva tähistamine
ujumisteatevõistlusega
Jüri Gümnaasium vs VIL
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri Gümnaasiumi praegused
õpilased ja töötajad.
Auhinnaks rändkarikas! Üllatused pealtvaatajatele ja osavõtjatele.
Meie moto on: Olen osa spordist!
Võistlusjuhend:
Kuna Jüri Gümnaasium on 32-aastane, siis on teatevõistkonna suuruseks
32 inimest, kellest vähemalt 6 on naissoost. Vanus või amet
ei ole oluline. Tähtis on, et võistleja mõistaks vee peal püsida ja edasi
liikuda. Ühe etapi pikkus on 50 m.
• Kooli võistkonna komplekteerib spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end 20.veebruariks aadressile:
siiri.laid@jyri.edu.ee. Teemaks kirjutada ujumisvõistlus.
Registreerimisel märkida, kas ujud või vaatad pealt.
Kohtumiseni 24.veebruaril 2013 kell 12.00!

Lubja Külaselts esitab skulptuuri või skulptuurigrupi rahastamiseks projektitaotluse MTÜ
Põhja-Harju Koostöökogu poolt väljakuulutatud 7.taotlusvooru. Projektitaotluse sisuks on
skulptuuri või skulptuurigrupi rajamine Viimsi valla territooriumile. Projektitaotluse
rahastamise positiivse otsuse puhul MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu hindamiskomisjoni ja
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt sõlmitakse konkursi võitjaga
tema poolt pakutud ideekavandi teostamiseks leping, millega tellitakse rakenduskunsti teosed
skulptuurigrupi loomiseks.
Skulptuurid paigaldatakse Viimsi valla paeklindialusele Karulaugu avalikule matkarajale, et
kinnistada Eesti kultuuriloolist kapitali laste, noorte ja ka täiskasvanute seas, muutes
linnalähedase looduskeskkonna turistile ja matkajale paigaks, mis kõneleb Eestimaa
muinasajaloost läbi kultuuri ja rahvatarkuste.

Muinasjutuskulptuuride
ideekonkurss

Võistlusülesanne: Ideekavandi aluseks võiks valida ühe loo raamatust:
1) F. R. Kreutzwaldi „Eesti rahva ennemuistsed jutud“ või

Konkursi
eesmärk on muinasjutumaa skulptuu2) F. R. Faehlmanni „Müütilised muistendid“.
ri või skulptuurigrupi teostuskavand. MTÜ Lubja
Külaselts esitab skulptuuri või skulptuurigrupi
rahastamiseks projektitaotluse MTÜ Põhja-Harju
Koostöökogu poolt väljakuulutatud 7. taotlusvooKompositsioon
peab olema teostatav 10sisuks
000 EUR-ga,
sisaldab käibemaksu.
ru. Projektitaotluse
onmisskulptuuri
või skulptuurigrupi
rajamine
Viimsi
valla
Konkurss
algab 19.12.2012
.a. Tööde
esitamine
lõpebterritooriumile.
14.01.2013 kell 16.00
Projektitaotluse
rahastamise
otsuse puKonkursi
tingimusi saab alla laadida
alates 19.12.12.a.positiivse
Põhja-Harju Koostöökogu
kodulehelt
www.leaderph.ee
hul
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu hindamiskomisLisainformatsiooni
on võimalik saada:
joni ja Põllumajanduse
Registrite ja InformatsiooMerle Laager, tegevjuht, merle.laager@gmail.com, +372 5910 7757
ni Ameti (PRIA) poolt sõlmitakse konkursi võitjaga
tema poolt pakutud ideekavandi teostamiseks
leping, millega tellitakse rakenduskunsti teosed
skulptuurigrupi loomiseks.

Valitud lugu tuleb kirjeldada skulpturaalselt läbi skulptuuri või skulptuurigrupi. Skulptuurid
peavad illustreerima Eesti laste muinasjuttu lastepäraselt. Skulptuuride valikukriteeriumiks on
kvaliteetne ja ilmastikukindel materjal. Skulptuuride kavandatav säilivus on vähemalt 10
aastat. Skulptuurid peavad olema kergesti transporditavad, kuid peale paigaldamist raskesti
eemaldatavad.

Skulptuurid paigaldatakse Viimsi valla paeklindialusele Karulaugu avalikule matkarajale, et kinnistada Eesti kultuuriloolist kapitali laste, noorte ja
ka täiskasvanute seas, muutes linnalähedase looduskeskkonna turistile ja matkajale paigaks, mis
kõneleb Eestimaa muinasajaloost läbi kultuuri ja
rahvatarkuste.

Võistlusülesanne

Ideekavandi aluseks võiks valida ühe loo
raamatutest:

VAT Teater etendusega „Hea, paha ja inetu“
1. veebruaril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja: Aare Toikka
Kunstnik: Kaspar Jancis
Muusikaline kujundaja: Mart Soo
Valguskujundaja: Sander Põllu
Osades: Tanel Saar, Meelis Põdersoo,
Ago Soots, Margo Teder ja Mart Soo
Metsikus Läänes seiklevad kolm lindpriid, kelle iga hetk on eluvõitlus. Neile kõigile mängib saatus
ette nö. suure noosi. Mõistagi asuvad mehed püüdma ahvatlevat eesmärki, mis tõotab ennenägematut rikkust ja vabanemist kõigist päevamuredest. Äärmuslikud tingimused panevad mehed proovile ja joonistuvad välja kolm elurada. Missugune neist Hea, missugune just see – Paha ja missugune
lihtsalt Inetu, või kas nii saabki määratleda? Ja kas sel kõigel on üldse tähtsust, kui kuulid vihisevad
ja päid mõõdetakse dollaripakkidega? Või millel on tähtsust, kui miski su kõri pitsitab ja see miski
pole nali, vaid see on köis?
Satiiriline lavastus on hoogne, stiilne, ilmekas ja pakub kaasaelamist karmide meeste mängudele,
kindlasti ka muige- ja mõtteainet.
Piletid hinnaga 10 eurot ja 8 eurot (õpilased, õpetajad, pensionärid) müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja E-N kella 9.00-21.00 Rae Kultuurikeskuses.
Lisainfo telefonil 6056759

F. R. Kreutzwald
„Eesti rahva ennemuistsed jutud“
F. R. Faehlmann
„Müütilised muistendid“
Valitud lugu tuleb kirjeldada skulpturaalselt läbi
skulptuuri või skulptuurigrupi. Skulptuurid peavad
illustreerima Eesti laste muinasjuttu lastepäraselt.
Skulptuuride valikukriteeriumiks on kvaliteetne ja
ilmastikukindel materjal. Skulptuuride kavandatav
säilivus on vähemalt 10 aastat. Skulptuurid peavad
olema kergesti transporditavad, kuid peale paigaldamist raskesti eemaldatavad.
Kompositsioon peab olema teostatav 10 000 EURga, mis sisaldab käibemaksu.
Konkurss algab 19.12.2012 .a. Tööde esitamine
lõpeb 14.01.2013 kell 16.00
Konkursi tingimusi saab alla laadida alates
19.12.12.a. Põhja-Harju Koostöökogu kodulehelt
www.leaderph.ee
Lisainformatsiooni on võimalik saada:
Merle Laager, tegevjuht, merle.laager@gmail.com,
+372 5910 7757
jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Kuulamine tekitab
kodanikuühiskonnas keemiat
odanikuühiskonna ideaalpilt
ühtib hästi tööka ja tragi projektijuhi Peetri unistusega, kes
soovib, et teda võetakse pisutki kuulda, kui tal midagi on öelda, aga
näe, kuulatakse hoopis teisi, kes ei olegi nii
targad kui tema. Pille tunneb samamoodi,
neid mõlemaid ühendab omavahel peale
ühise unistuse olla kuulatud veel abielu ja
koolijõmpsikas Anu, kes ühel õhtul kurvalt
peale kooli teatab: „Issi-emme, ma sain koolis täna kahe, sest mul jäi töövihik koju.“ Isa
vastu: „Miks sa jälle õppimata jätsid, kas ma
pole sulle öelnud, et kodused tööd tuleb ära
teha.“ Ema on sama meelt.
Nüüd unistab väike Anu, et teda kuulataks ja mõistetaks, sest kehva hinde sai ta
töövihiku puudumise pärast, kodused tööd
olid tal tehtud. Et selles peres juhtunu näide
iseloomustab paljuski seda, millises seisus
on kodanikuühiskond Eestis, on ehk vaid
pisut liialdatud, sest vaadates ühiskonnaelu
näeme ja kuuleme, kuidas inimesed üksteist
küll kuulevad, aga ei kuula.

„Meile meeldib palju
„ Noored on avatud
rääkida, kindlasti on raserinevatele
ideedele ja
Meile meeldib palkem üksteist kuulata. Mina
suhtlemiskultuur on
ju rääkida, kindlasti on
kutsun seda suhtelemise
parem. Nad oskavad
raskem üksteist kuulata.
puudeks“, kõneleb KÜSKi
tunnustada teisi, kes
juht Agu Laius, kes elab
Dialoog on mitme osaleja
on eriarvamusel ja selJüri alevikus ja juhib kolisel põhimõttel peakvahel ja tavaliselt kipuhaliku volikogu tööd, kus
sid töötama kõik vame oma seisukohta väga
üksteise mitte kuulamist
baühendused ja miks
kõlavalt välja ütlema ja
tuleb ka aeg-ajalt ette. „Ja
mitte kogu ühiskond“.
mitte kuulama partneri
kui inimesed ei kuula üksHeategevuse
teist tähelepanelikult, poleargumente. Mina kutsun
keemia
gi kokkuleppimine milleski
seda suhtlemise puudeks.
võimalik“.
Agu Laius
Muutused on toimuEesti Kodanikuühismas ja KÜSK annab
konna Sihtkapital (KÜSK)
muudkui hoogu juurde,
rahastab kasumit mittetaotlevate organisatsioonide projekte, mis sest kui mittetulundussektor on seespidiselt
oma sisult õpetavad inimesi üksteist kuula- tugev, edeneb ka kodanikuühiskonna areng.
ma ja omavahel rääkima, et sünniks kahe- KÜSKi tegevuse rahaline maht projektide
toetamisel kasvab 2013. aastal 1,8 miljonilt
poolne dialoog.
„KÜSKi roll on tõesti see, et meie mit- eurolt pisut enam kui 3 miljoni euroni. Agu
metes meetmetes on sõna koostöö üks Laius tunneb heameelt selle üle, et kodatähtsamaid ja kogu aeg kordame toetuste nikuühiskonna vallas tegutseb üle 30 000
andmisel, et hakake koos vabaühenduse, millest umbes pooled on
tegutsema, koos asjade üle KÜSKi sihtgrupiks.
Vaatamata sellele, milline on vabaühenarutama. Niimoodi me
püüame ühinguid suuna- duste omavaheline dialoogipidamise oskus,
ta dialoogi poole. Dialoogi teevad nad ikkagi väga tänuväärset tööd.
poole omavahel, dialoogi Nii võib öelda kokkuvõttena isegi siis, kui
poole omavalitsustega, rii- nende hulgas on nö mõni must lammas ehk
siis ühing, mille eesmärgiks on heategevugivõimuasutustega“.
Paljudele ilmselt ei tundu se sildi all saada isiklikumat laadi kasu. Kui
üllatavana väide, et sinnani filosoof Thomas Hobbes oli seda meelt, et
on veel üksjagu maad, kuhu inimene ei tee head ilma selle eest midagi
enamus Euroopa riike on vastu saamata, siis Agu on kokku puutunud
koostööoskuse osas jõud- väga paljude inimestega, kes on valmis ilma
nud. „Aga juba on olemas tasu saamata tegema vabatahtlikku tööd,
päris häid näiteid ühisest sest heategu tõstab tegija enda kõrgustesse
tulemuslikust tegutsemisest enesetunde poolest.
„Näiteks supiköökide juures tegutsevad
ja dialoogi pidamise oskusest ka meil“, arutleb Agu, inimesed, seal ei olegi midagi vastu ookes kiidab viimasel ajal mit- data. Vabatahtlikud töötavad selle nimel,
tetulundussektorisse tulnud et puudust kannatavad inimesed saaksid
kõhu täis“, toob Agu näite praegu järjest
noori inimesi.
suuremaid mõõtmeid võtvast Toidupanga
tegevusest. Aga Hobbesi filosoofia ei ole
kadunud kuskile. „Ikka kahtlustatakse, et
miks ta töötab vabatahtlikuna või miks ta
annetab. Aga see on ju ühiskonna loomulik
Agu Laius KÜSKile kinosa. Kes saab paremini hakkama, see mõtleb
gitud rehaga, mis saasolidaarselt ja hoolivalt ka teiste peale“, on
dud Teeme Ära meesKÜSKi juht veendunud.
konnalt talgupäeva
Heategu ei pea olema suur, piisab sellest,
korraldamise toetamiFoto: Rae Sõnumid
kui tehtu aitab kaasa, et keegi saab kogeda
se eest.
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Foto: Rae Sõnumid
Rae valla inimesed tegid möödunud aastal head Peipsiääre rahvale, ostes ära suure koguse sibulaid, mis
oleks kuuri alla mädanema jäänud.
midagi südamlikku, oodatud ja head. Üle- asjade ja raha annetamine.
Eestis oli 2009. aastal Praxise koostatud
möödunud aasta lõpus võttis SEB heategevusfondiga ühendust noormees, kes ütles, et uuringu järgi annetajate osakaal ca 5,4% elatal annetada turvakodu lastele raha ei ole, aga nikkonnast, sama näitaja oli Suurbritannias
ta võib olla neile jõuluvanaks. Nii on saanud 56%. Kui vaadata maailma tervikpilti, siis
väikelaste turvakodu Tallinnas omale juba Austraalia ja Uus-Meremaa on kõige ”annetavamad” riigid maailmas, kus keskmiselt
teist korda jõuluõhtuks toreda jõuluvana.
57% vastanutest on anneKui rääkida turvakotanud, aidanud või teinud
du ja hooldekodu asuvabatahtlikku tööd.
katest, siis eks vahest
Me kogumise
Kui uuringut uskuda,
piisabki sellest, kui veeta
Facebooki ja e-maili teel
siis eestlaste annetusraha
tunnike koos näiteks
levitatud teatega kampärineb ca 70 000 inimehooldekodu memmega
paania korras raha, et
selt. „Andmed tulevad
ja lihtsalt ajada temaga
maksta kinni nelja inimaksuameti deklaratjuttu, lugeda ajalehte või
sioonidest, mille kohaselt
tuua talle midagi poest.
mese viisad, kindlustu5,4% deklareerib annetusi.
Oma vaba aja ja isikliku
se ning lennupiletid EesNeed on enamasti inimestähelepanu kinkimiseni
tisse, oodatud 1200 euro
te pangaarvetelt tehtud
abivajajatele on paljud
asemel annatati abistaülekanded, heategevusühiskonnad maailmas
miseks 2300 eurot.
ürituste ja – ettevõtmiste
jõudnud, aga eks selle
Kristina Kallas
annetused seal ei kajastu“,
poole liigume meiegi,
selgitab Agu.
on Agu kindel.
Esmalt on vaja turgutada seda, et inimesed osaleksid rohkem MTÜ Eesti Pagulasabi eestvedaja Kristina
ühiskondlikus tegevuses ja ka vabatahtlikus Kallas meenutab, kuidas eestlased eelarve
töös. Et me kõik tahaks kaasa mõelda ja lõhki annetasid. 2012. aasta kevadel andsid
arutleda ühiste probleemide üle ja neile ka inimesed oma raha ühe pagulaspere kokreaalset lahendust leida. Agu ei jäta tooni- kuviimiseks Eestis. Lugu sai alguse Eestist
tamata, et oluline on tahta ka neid lahendusi varjupaika taotlenud lapsevanematelt, kes
ise ellu viia, mitte üksnes nõuda riigilt või selle ka said. Perel ei olnud raha, et oma
kolme last ja vanaema teisest riigist siia
omavalitsuselt.
kaasa tuua ja nii pidi pere lahus elama. „Me
Annetamise keemia
kogusime Facebooki ja e-maili teel levitatud
teatega kampaania korras raha, et maksta
Eestlased on annetamises Euroopa viimaste kinni nelja inimese viisad, kindlustuse ning
hulgas, kuid järjest enam on hoogu saamas lennupiletid Eestisse“.

Kampaania oli Kristiina silmis üliedukas, sest oodatud 1200 euro asemel annetati
abistamiseks 2300 eurot. „Ülejäänud rahast
tasusime sama pere vanaemale vererõhu
mõõtmise aparaadi eest ja ülejäänud summa
on veel meie arvel ootamas uusi abivajajaid“,
rääkis pagulaste eest seisja, kellel on möödunud aastast veel mitmeid teisi häid mälestusi
eestlaste abivalmidusest.
MTÜ Naerata Ometi on kogunud mitukümmend tuhat eurot erivajadustega perede
jaoks, et saaks aidata saada ravi või olla toeks
olmeprobleemide lahendamisel. „Viimasel
ajal oleme paljusid aidanud ka riiete, kodutehnika, mööbli jms vajaliku näol, mida
inimesed on meile annetanud ja oleme need
siis edastanud puudustes peredele“, rääkis
MTÜ eestvedaja Kuno Kompus.
Arvestades heategevuslike ürituste mahtu
aastas, mis suunatud heategevuseks, võib arvata, et annetajaid on reaalselt palju enam
kui ametlikult teada. Kasvõi Eesti suurim ja
tuntuim heategevusprojekt Jõulutunnel on
kogunud 30 – 40 000 annetajat. Viimane kord
aidati ühiselt intellekti- ja vaimupuudega inimesi ja nende peresid, kelle elukvaliteeti saab
tõsta päevakeskus, kus nad saavad turvaliselt
aega veeta ja omale sobivat tegevust leida.
„Annetuste teemaga ja süsteemi korrastamisega oleme hakanud viimasel ajal
rohkem tegelema, suunama ühinguid seda
läbimõeldult ja professionaalselt tegema.“,
kõneleb KÜSKi juht ja tunnistab, et annetamise edendamisel ei ole ka seni palju sihipärast tehtud. Kuid kodanikuühiskond on
hetkel kiirel arenguteel ja Agu on kindel, et
liigume tublilt edasi.
Signe Heiberg
toimetaja

Foto: Rae Sõnumid
Kui inimene istutab kasvõi ühe puu, on ta teinud
juba head.
jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Startis läbi aegade esimene
lasteaed Lagedil
2. jaanuari hommikul alustas vastvalminud Lagedi lasteaias tegevust neli
lasteaiarühma, mille nimede järgi võiksid
parimad meespetsialistid tulevikus sirguda just Lagedil.
Lasteaia direktor Liivia Enneveer tunneb
heameelt lasteaiarühmade nimede üle: „Meil
on Mesimummud, Mesilinnud, Mesikäpad
ja Mesililled, mis on väga erilised nimed,
sest need on välja mõeldud koos laste ja
lastevanematega“.
Vastavatud Lagedi lasteaed on ka asukohalt eriline, sest hoone asub looduskauni Pirita jõe kaldal, mis loob lastele ilusa
ja looduslähedase õpikeskkonna. Ruumid
on avarad ja rõõmsates värvides ning kohti
on lasteaias 78-le lapsele. Suveks ehitatakse
lasteaiale ka mänguväljak.
Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lähtutakse tervisliku eluviisi ja rahvuslike kultuuritraditsioonide väärtustamisest. Kasvatustöös arvestatakse iga lapse
arengulist eripära, huve, individuaalsust ja
rahvuslikku eripära.
Kui kooliharidust on antud Lagedil alates
1871. aastast, siis munitsipaallasteaeda pole
Lagedil varem olnud.
Rae vallavanem Mart Võrklaev loodab, et
nüüd kui on Lagedil oma lasteaed muutub
alevik populaarsemaks elupaigaks noorte
perede hulgas.
Lasteaiaga ühes hoones asub ka kaasaegne põhikool, kus on 180 kohta. „Tahame, et

tulevikus täidab hariduskompleks nende
vanemate unistused, kes soovivad oma lapsele igati kaasaegset õpikeskkonda väikses
ja hubases kodukoolis suurlinna lähedal“,
ütles Rae vallavanem.
Läbi aegade esimese Lagedi Lasteaia ja
renoveeritud põhikooli pidulik avamine
toimus 7. jaanuaril.
RS

Esimene lasteaiapäev kahe venna
Ken Markkus ja Koit Kennert Vähi jaoks.
Foto: Rae Sõnumid

Mida soovisid
vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed
jõuludeks?
„Laste unistused olid väga erinevad“,
meenutas SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi, kes vedas eest projekti
Jõulusoovide puu, mis täitis asendus- ja
turvakodudes elavate laste unistusi.
Soovide nimekirjas oli pehmeid mängukarusid ja nukke, lego - komplekte, kirjusid käpikuid, MP3-mängijaid ja mobiiltelefone. Kalapüügivarustus, binokkel, loodusteemaline
raamat, habemeajamisaparaat ja tõukeratas
– see on vaid osa laste põnevatest soovidest.
Spordipoisid ja -tüdrukud soovisid uusi
spordivahendeid: kelke, uiske ja suuski, jalgpallivarustust, poksikotte jpm. Populaarsed
olid ka potid ja pannid, mis on tarvilikud
iseseisvat elu alustavatele noortele. Oli ka
hobidest ajendatud soove, näiteks akustiline
kitarr või bassksülofon.
Pea kahe tuhande annetaja abiga täideti Jõulusoovide puu projekti raames 1200
lapse unistused.
Nii sai ka militaarsete huvidega Toomas
omale selle, millest küll unistas, aga ei uskunud, et see täide läheb, sest kuulivest on spetsiifiline ja kallis. Paki avamise järel proovis
Toomas vesti kohe selga ja arvas ise, et see
sobib väga hästi. Nüüd on tal oma hobiga
tegelemiseks põhivarustus olemas ja ta ise
on väga rahul.
Jõulusoovide täitmise kogumaksumus oli
42 919 eurot ja annetajaid pea 2000.
RS

Õie lasteaia jõululaadal
koguti ligi pooltuhat eurot
Õie lasteaias korraldati detsembri keskel
heategevuslik jõululaat, mille käigus koguti 463 eurot, mida kasutatakse lastele
arenguürituste korraldamiseks.

Piparkoogimajake, mis jõululaadal oli menukas kaup.
Rae Sõnumid ▪ jaanuar 2013

Kõigi kuue rühma vanemad osalesid jõululaadal aktiivselt ja tõid müügiks palju erinevaid jõulutooteid. Laada müügihittideks olid
suhkrumassist kujukesed, piparkoogimajad,
kootud laualinikud, päkapikupadjad, jõulukaardid ja isevalmistatud küünlad. Jõululaadele omaselt oli avatud ka mõnus kohvik,
kus pakuti nii kohvi, glögi kui ka isetehtud
küpsetisi ja võileibu.
Lasteaia juhataja Eda Murd kommenteeris, et lapsevanemate valmistatud ja laadale

müügiks toodud esemed andsid oma loomingulisuses silmad ette ka kasvatajatele,
kes lastega põnevaid asju koos valmistavad.
Juhataja rõhutas, et kõige olulisem laada
juures oli vanemate aktiivne osavõtt ja rõõm
koosolemisest.
Lapsevanemana hindan väga lasteaiapoolset võimalust juba varasest east lastele
õpetada, et andmise rõõm on suurem kui
saamise rõõm.
Heategevuslik laat möödunud aasta detsembris toimus juba teist korda.
Anu-Mall Naarits
lapsevanem
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Piirkonnapolitseinik annab nõu,
kuidas oma vara kaitsta
Oma vara kaitsmise eesmärgil toimus 2.
detsembril Rae kultuurikeskuses projekti
„Uksed lukku“ raames rahvaga koosviibimine, milles erilist tähelepanu pöörati
just eakamatele kogukonnaliikmetele ja
nende teavitamisele.
Projekti eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele, kuidas on ise lihtsate vahenditega võimalik varavastaseid süütegusid
ära hoida. Eakad on päevasel ajal enamasti
kodus ning näevad teiste inimeste tegemisi
ja liikumisi, seetõttu on nad politseile väärtuslikud infoallikad. “Uksed lukku” projekti
viisid läbi Ida-Harju politseijaoskonna noorsoopolitseinik Maige Ojavee ja piirkonnapolitseinik Mikk Altmets.
Kahjuks siiski esineb piirkonnas vargusi,
mis pannakse toime kasutades ära inimeste
enda lohakust, hoolimatust ja tähelepanematust oma vara hoidmisel. Näiteks jäetakse
kortermajade välisuksed või keldriuksed lukustamata ja see võimaldab vähese vaevaga
varastada koridoris hoitavaid jalgrattaid või
muud vara.
Lisaks oma varale on tähtis märgata ka
enda ümber toimuvat, näiteks veenduda,
et kortermaja välisuksest sisenedes ei tule
teiega kaasa kedagi võõrast, kellel sinna asja
ei ole, pöörata tähelepanu piirkonnas võõrale autole või võõrastele isikutele ja tunda
huvi, mida võõrad otsivad ja kelle juurde

lähevad. Vargad otsivad tihti võimalikku hiljem hoopis naabrimehe uueks sõiduvavargusobjekti autoga aeglaselt küla vahel hendiks. Seetõttu ei tasu numbrile 110 helissõites ja ringi vaadates,
tamist karta või mõelda,
elumajade juurde sõites
et see teeb kellelegi tüli.
Vargad otsivad tihti
ja kohalike elanikega suIga infokild võib osutuda
heldes, kasutades erinepolitseile vajalikuks. Povõimalikku vargusobvaid legende enda kohta.
litsei ei suuda olla alati
jekti autoga aeglaselt
Näiteks räägivad nad, et
varguse ajal sündmuskoküla vahel sõites ja
otsivad talu või inimest,
hal, seetõttu on varguste
ringi vaadates, elumajade
keda selles külas ei ole,
avastamiseks väga oluline
pakuvad midagi müüa,
just politsei koostöö kojuurde sõites ja kohalike
küsivad teed vms. Märgukonnaga. Ka lastele tuelanikega suheldes,
gates selliselt käituvaid
leks kindlasti selgitada, et
kasutades erinevaid
võõraid isikuid, tuleks
nad mänguhoos ei jätaks
legende enda kohta.
kindlasti üles kirjutada
uksi lahti ega oma asju
või meelde jätta nende
järelevalveta vedelema.
auto registreerimisnumber. Võõrastelt võiks viisakalt küsida, kas nad
Kordan siinjuures üle lihtsad põhitõed:
otsivad kedagi, kas neid saab ehk kuidagi lukustage uksed ja aknad, nii kodust lahaidata. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kudes kui ka öisel ajal kodus olles, ärge
öisel ajal mõne maja juures või talu teeot- jätke nähtavale kohale ahvatlevaid esemeid
sas seisvale või kõrvalisel külateel liikuvale nagu sülearvutid, mobiiltelefonid, rahakaubikule. Samas ei tohi unustada, et vargad kotid, ehted jm. Ainuüksi detsembri kahe
tegutsevad edukalt ka päevavalguses või hä- nädala jooksul registreeriti kolm sülearvuti
maruses, arvestades, et suurem osa inimesi vargust eramust. Hoolige nii enda kui naabon päeval tööl ning kohalikud inimesed ei rite varast, märgake enda ümber toimuvat
oska päevasel ajal midagi kahtlustada.
ja teavitage kahtlasest tegevusest politseid.
Märgates kahtlast tegevust, isikuid või
autot, tuleks koheselt valida telefonil politsei
Mikk Altmets
lühinumber 110 ja anda oma tähelepanekust
Rae valla piirkonnapolitseinik
teada. Politsei on tänulik iga info eest, ka
sel juhul, kui öine kahtlane kaubik osutub
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Naabrivalve aitab luua
ühtsemat kogukonda
Inimeste aktiivsus naabrivalvega liitumisel sõltub väga palju ajast ja kohast.
Enam määravaks saab tavapäraselt
kuritegevuse tõusud ja mõõnad teatud
piirkonnas aastate lõikes.

Aktiivsemad omavalitsused on just Harjumaal – siin on ka kõige rohkem elanikke ning statistiliselt kõrgeim kuritegevuse
määr. Rae vallas 15 sektorit, keskmiselt on
Harjumaa omavalitsustes kaheksa sektorit. Viimane sektor loodi Rae vallas tänavu
veebruarikuus. Võib järeldada, et inimeste
hirm kuritegevuse ees ei ole väga suur ja
võrreldes mõne teise piirkonnaga on siin
veidi turvalisemgi elada.
Juhtub aga tekkima näiteks sissemurdmiste laine, aktiviseerub ka kogukond sellele
vastavalt. Piirkondades, kus on pikka aega
olnud väga vähe kuritegevuse ilminguid, on
ka naabrivalvega liitumiste arv tagasihoidlik,
sõltudes rohkem aktiivsematest elanikest, kes
soovivad oma elukeskkonda lihtsalt veelgi
turvalisemaks muuta.

Kuidas naabrivalvega liituda?
Kui ilmneb soov liituda naabrivalvega, tuleks
alustada sellest, et rääkida mõttest naabritega.
Parim viis seda teha on kas küla- või mõnel

Naabrivalvega liitunud
Rae vallas
Aruvalla
Kannikese Tee
Kitse-Kopra
Kuldala 1
Kuldala 2
Patika Küla Keskuse
Pildiküla
Raudkivi Tee
Seli Küla
Sireli
Väike-Peeter
Väljaku 12
Väljaku 17A
Väljaku 17B
Vana-Veski
Rae Sõnumid ▪ jaanuar 2013

ühistukoosolekul,
kus on kor raga
kohal võimalikult
palju naabruses/
samas majas elavaid
inimesi. Kui inimestele mõte meeldib
– panna kirja soovijate nimed ja aadressid. Selle tarbeks
saab Eesti Naabrivalve koduleheküljelt võtta mugava
liitumisblanketi.
Oluline on valida
ka ära inimene, kes
hakkab sektorivanemaks. Tema ülesandeks on vajadusel
vahendada informatsiooni ühingult sektori
liikmetele ja vastupidi. Seejärel tuleks ühendust võtta lähima piirkondliku naabrivalve
projektijuhiga, kelle kontaktid on samuti üleval koduleheküljel. Kui tekib veel küsimusi
või on vaja täiendavaid selgitusi, oskavad just
nemad sellistele küsimustele vastata. Hea
mõte on ühisele koosolekule juba ennetavalt
kutsuda inimene naabrivalvest kõnelema. Siis
saab kõik küsimused otse ja koha peal ära
lahendada ning võib olla otsustavad liituda
skeptilisemadki elanikud. Pärast kontaktide
kokkukogumist sisestatakse andmed naabrivalve infosüsteemi ning ühing valmistatab
ette liitumislepingud ning lepib kokku lepingu allkirjastamise aja kohaliku omavalitsuse
ja politsei esindajatega.

Elu naabrivalve sektoris
Naabrivalve sektori efektiivsus on otseses
seoses elanike enda aktiivsusega. Mida ettevõtlikumad piirkonnas elavad naabrid on,
seda paremini tulevad välja ka naabrivalve
eelised – inimesed tunnevad üksteist näguja nimepidi, toimub regulaarne infovahetus.
Sektoris on heas mõttes vähenenud anonüümsus ning võõraid märgatakse kergemini
ning ollakse enam hoolsamad.
Eesti Naabrivalve pakub liitunutele soovi
korral igal aastal vähemalt kaks tasuta koolitust, mille saab välja valida ligi 20 erineva
hulgast, mille nimekiri on üleval meie kodulehel. Üldjoontes võib aga naabrivalve
kokku võtta nii: see ei ole patrullimine või
päev läbi akna peal valves olemine, see on
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lihtsalt teadlikkus turvalisest käitumisest.

Naabrivalve Skandinaavias ja
Baltikumis
Baltikumi osas on Eesti kolmest riigist aktiivseim, kuna üleriigilisi tegevusi on ainult
meil. Eesti Naabrivalve juhatuse liikme Tiina
Ristmäe sõnul on ikkagi Eestis inimesed
rohkem valmis ka ise panustama ja aktiivselt ühiskonnas osalema, Lätis-Leedus on
rohkem seda „ootan käsi pikalt ees“ mentaliteeti. „Oleme kursis Leedu aktsioonidega,
aga ka seal toimuvad tegevused küllaltki
lokaalselt,“ rääkis Ristmäe. „Ka Lätis pole
asi hoolimata mitmetest katsetest käima
läinud“. Ristmäe teada on Skandinaaviast
ametlik naabrivalve vaid Rootsis ja kahjuks
puuduvad andmed selle toimise efektiivsuse
kohta. Norras püüti hiljuti uuesti alustada,
sest esimene kord ebaõnnestus.
Tegelikult on aktiivsust raske võrrelda,
sest riigiti on naabrivalvega liitumise põhjused erinevad. „Eestis (ja tõenäoliselt ka
teistes Baltiriikides) on peamiseks põhjuseks naabritega tuttavaks saamine ja seejärel
ühine tegevus koostöös politseiga turvalisuse
tõstmiseks. Skandinaavias on minu arvates
peamiseks naabrivalvega alustamise põhjuseks soov paremaks ja organiseeritumaks
koostööks politsei ja teiste riigiametitega,
sest naabritega suhtlemine on loomulik
igapäevaelu osa“, ütles Ristmäe.
Ivar Oja
MTÜ Eesti Naabrivalve

hariduselu

Noorte ettevõtlikkust toetav haridusprogramm
jõuab Rae valla haridusasutustesse
Möödunud aasta novembri lõpul toimus
Rae valla koolide ühine õppekäik Sillamäe ettevõtlikesse lasteasutustesse,
koolitusreisi eesmärgiks oli tutvuda õppeasutustega, kellel on hea praktikakogemus õpilaste ettevõtluse arendamisel.
29. novembril leidis Sillamäel aset Rae valla
haridusasutuste ühisüritus, kus osalesid haridustöötajad Vaida lasteaiast „Pillerpall“,
Vaida Põhikoolist, Jüri Gümnaasiumist,
Peetri Lasteaed-Põhikoolist, Lagedi Põhikoolist ja Õie Lasteaiast.
Külastati kahte lasteasutust, mis on liitunud projektiga „Ettevõtlik kool“. Ettevõtlik
kool on haridusprogramm, mis on alguse
saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Õppe eesmärgiks on ettevõtliku hoiaku
kujundamine, suureneb õpimotivatsioon,
paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik
ehk tahan-suudan-teen eluhoiak.
Esimesena külastati lasteaeda „Päikseke“. Võrreldes Rae valla lasteaedadega jättis
asutus oma füüsilise keskkonna osas tagasihoidliku mulje, kuid õppetöös tundus olevat
sisu. Tahan-suudan-teen hoiakut ei kandnud

ainult lapsed, vaid ka sealsed töötajad. Selle
tõenduseks näidati meile eelmiste aastate
teatrietendustest videoid, eelmise õppeaasta lava, mis oli ehitatud kingakarpidest,
tordikaantest ja teistest pakkematerjalidest.
Lava ei olnud lihtsalt karpide kollektsioon,
vaid tõeline Sillamäe linnapilt, kus majadel
ei puudunud akende-uste avamise võimalused ja elekter.
Nimelt toimub Sillamäel ammustest aegadest lasteasutuste vahelise ühisüritusena
teatrietenduste lavastamine, mille raames
käiakse üksteisel külas. Külastatud lasteaial
oli nende aegade jooksul kujunenud ka korralik kostüümiladu - maast-laeni pika kapi
näol. Igal lapsel, töötajal ja lastevanematel
on teatris oma ülesanded - kõik on tegevusse kaasatud.
Ettevõtlikkust oli näha ka erinevates rühmaruumides, kus lapsed olid haaratud vahvate ühistegevustega. Näiteks ühes rühmas
tehti teatrietenduse tarbeks munarestidest
näpuloomi. Tegevus meenutas väikest tootmisliini, kus iga laps värvis teatud detaile,
millest hiljem loodi tervik.
Ettevõtlikkuse arendamise juures on oluline kujundada lastes ka kogukonna tunne-

tust. Selleks näiteks kasvatasid lasteaialapsed
kevadel seemnetest lilli, mis hiljem Sillamäe
lillepeenardesse istutati.
Sillamäe Vanalinna Kooli erinevates vanustes õpilased tutvustasid ise oma tegevusi
ettevõtlikkuse arendamisel. Näiteks kirjeldasid 2. klassi õpilased, kuidas nad loomade
varjupaigale raha kogusid – reklaamikampaaniat kohalikus poes, korjandust, panka ja
varjupaika minekut. 8. klassi õpilane rääkis
sellest, kuidas Sillamäe promenaadile patju
õmmeldi. Padjaõmblemisest sai terve kogukonna üritus, mille käigus valmis neid sadu.
Häid praktikaid jagus mõlemal asutusel
rohkelt, nendele panid punkti koolimeened,
mida meile jagati. Meened olid erilised, sest
needki olid laste endi tehtud, igal meenel oli
küljes silt tegija nimega.
Sillamäel tõdesime, et ettevõtlikkus algab
meist endast, olles ise ettevõtmatud, ei saa
ka teistes ettevõtlikkust arendada. Ettevõtlikkus pole koolis imevits, vaid hea omavaheline koostöö ja suhtlemine. Proovime seda
oma õppeasutustes veelgi enam tähtsustada.
Kristi Vimberg
Jüri Gümnaasiumi arendusjuht

Foto Anne Kloren
Päiksekese lasteaia teatrietenduse lavaosa, mis oli ehitatud kingakarpidest, tordikaantest ja teistest pakkematerjalidest. Lava ei olnud lihtsalt karpide
kollektsioon, vaid tõeline Sillamäe linnapilt, kus majadel ei puudunud akende-uste avamise võimalused ja elekter.
jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid

15

16 mitmesugust

Nipid kassi elu põnevamaks
muutmiseks

Foto: Signe Heiberg

Suur osa kassidest on tubase eluviisiga,
hästi toidetud ja steriliseeritud või kastreeritud, mis kõik kokku muudavad kassi
elu mugavaks, kuid ühtlasi teevad kassi
laisaks. Kassil ei ole vajadust endale toitu
jahtida ega palju liikuda, omaniku jaoks
on diivanil nurruv kass piisav tõendus
tema õnnelikust elust. Kahjuks kipuvad
kassid sellise eluviisiga kiirelt kaalu koguma, kuid paks ja laisk kass ei ole õnnelik
kass.
Liikumine hoiab kaalu normis, lihased toonuses, südametöö korras ning laseb kassil
loomuomaselt käituda. Kassile on loomulik
jahti pidada. Mäng, mis asendab jahti, peaks
olema lühiajaline ja aktiivne, kass ei jaksa
pikka aega järjest mängida. Kassi mänguasjad peaks arendama tema saagiinstinkti
meenutades saaklooma käitumist: liikuma
ettearvamatult, tegema häält ja olema väikesed. Mängu lõppedes peab kass saama
”saaklooma” kinni püüda, et vältida frustratsiooni. Lihtne ja odav viis vahva mänguasja
tegemiseks on mõned toidupalad mässida
salvräti sisse, siduda see nööri külge ja kas
panna rippuma või vedada seda mööda
maad, et kass saaks saaki rünnata.
Kassi mängima meelitamiseks sobivad
ka eriliste lõhnaainetega immutatud mänguasjad.
Kassidele meeldib aknal putukaid püüda
ja kui külmade saabudes neid enam võtta
pole, saab seda mängu mängida laserpoin-
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teriga. Kass võib liikuva täpi tabamisega
vägagi hasarti minna ja lausa pööraseid
manöövreid teha.
Kassi saab õpetada tegema lihtsamaid
trikke nagu koeragi: käppa andma, istuma
ja keerutama.
Kui omanikku ei ole kodus, siis tuleb
kassile tegevuse pakkumiseks mänguasjad
välja jätta: õngele kinnitatud rippuv suletutt,
ronimispuud ja peidukohad.
Ronimiskohti saab ka ise teha, kasvõi
vanast raamaturiiulist, kui riiulitesse sobiva
suurusega augud teha, kust kass läbi mahub.
Iga jahimees peab saama ennast saagi varitsemiseks peita. Peidukohti peaks olema
nii kõrgemates kohtades kui ka põrandal.
Pappkastile auk sisse ja enamik kasse on
sellega rahul.
Kassidele meeldib aknast välja vaadata ja
jälgida õues toimuvat. Linnumajas toimuv
võib kassi tundideks paigale naelutada.
Palju tegevust saab pakkuda kassile toidu

otsimisega. Päris algajale piisab sellestki, et
toidupalad pannakse laiali söögikoha ümber.
Järgmisena ei pane toitu enam kaussi, vaid
kausi alla. Loomulikult sobivad toidu peitmiseks ka ajaleht, käterätik, plastist joogitops ja
vaibaserv. Krõbinaid võib panna munakarbi lohkudesse, kust kass need käpaga välja
õngitsema peab. Edasijõudnute jaoks saab
pappkarbi külje sisse teha mõne sentimeetrise läbimõõduga augu, kust parasjagu käpp
sisse mahub, et karpi peidetud krõbinad kätte
saada. Mängimiseks võib jätta toitu jagava
mänguasja, mille saab ka ise teha plastikpudelist, sinna auke sisse lõigates.
Aktiivselt tegutseva kassi jälgimine ja temaga mängimine on omanikule põnev ning
loob tiheda sideme looma ja inimese vahel.
Kass elab tervena kauem ja pakub omanikule
rõõmu pikkade aastate vältel.
Inge Mängel
Jüri loomakliiniku loomaarst

mitmesugust

Kuidas Jüri Gümnaasiumi õpetajad käisid
Rumeenias projektikoosolekul
Novembrikuu kolmandal nädalal toimus
Rumeenias Bucharestis Comeniuse koostööprojekti koosolek, kus Jüri Gümnaasiumist osales viis õpetajat.

Eelnevalt oli meid Rumeeniasse minnes hoiatatud järgneva eest: petvad taksojuhid, tüütud
mustlased, kerjavad lapsed, hulkuvad koerad,
külm ilm, vampiirid. Õnneks kohtasime kõigest eelpool nimetatust vaid hulkuvaid koeri,
tänu kellele meenus meie enda sarnane olukord sovjetlikul ajal. Räägitud aga ei oldud
meile sellest, et mõned inimesed elavad-magavad kaubanduskeskuse kõrval tänaval. Ei
räägitud meile üliodavast taksost ega sellestki, kuidas kliendid istuvad taksos, mille juht

Meie projektikoosoleku avanguks oli
konverents, kus kõik partnerkoolid tutvustasid oma koole ning riike. Sellele eelnesid
piirkonna haridusametnike ning vastuvõtva
kooli direktori kõned. Konverents toimus
vabaajakeskuse saalis. Olustik, mille ametnikud ja esinenud lapsed tekitasid, meenutas
nõukogudeaega – tähtsate tegelaste ametlikud
kõned pultide ja mikrofonidega. Laste kõned,
mis olid detailideni paigas ja täiskasvanulikud.
Laste kõnedele järgnes suur aplaus rumeenia õpetajatelt koos „Braavo!“ hüüdega. Viimane muidugi oli kadestamisväärt eestlastele,
kes on kitsid kiitma. Võiksime isegi oma lapsi
niimoodi tunnustada.

Kunstiõpetuse tund Rumeenias, kus maaliti paaristööna kohalike
rahvusmustritega taldrikuid. Meeleoluks mängis klassikaline muusika ning ekraanil vahetusid Rumeenia looduspildid.
seda käima jookseb.
Meie jaoks tekkis veel paljugi muid märksõnu, mis meile Rumeeniat meenutama jäävad. Liiklus, kus tehakse aeg-ajalt vigursõitu,
odavad ja maitsvad kastmeta toidud. Palju
töötajaid turvateenistuse valdkonnas ja vähe
töötajaid puhastusteeninduses. Samuti Rumeenia ilus loodus jõgede ja mägedega, mis
on ääristatud prügiga, imekaunid lossid, mis
vajaksid rahasüsti või mille detailide haakumatust märkavad vaid eestlased – marmorsaal kristall-lühtritega, millel on määrdunud
plastikust lülitid.

Mis on Comeniuse
mitmepoolsed
koostööprojektid?
Comeniuse koolide mitmepoolsete koostööprojektide eesmärk on tugevdada
hariduse Euroopa mõõdet, edendades Euroopa
koolide vahelisi ühiseid
koostöötegevusi. Projektid
annavad eri riikide õpilastele ja õpetajatele võimaluse töötada koos ühe või
mitme ühist huvi pakkuva
teemaga.

Korralike eestlastena
viibisime määratud
kohas punktuaalselt
ja pidime teiste järel
ootama. Algul oli see
talutav, vahepeal
ärritav, lõpuks paratamatuna tunduv.

Järgmisel päeval külastasime Rumeenia
kooli, kus vastuvõtt algas rituaaliga – rahvariietes lapsed pakkusid külalistele sisenedes
leiba ja soola. Üheskoos tantsiti avatants,
mida nimetati sõpruse tantsuks. Eestlaste
teejuhtideks olid põhikooli lõpuklassi poisid, kes olid esinduslikud ja hea inglise keele
oskusega (kuigi inglise keele valdamine on
Rumeenias pigem erand kui reegel). Õpilased kandsid koolivormi, mida saab osta ka
kaubanduskeskustest või turult.
Kooli distsipliin ei erinenud suuresti Eesti

Jüri Gümnaasiumi Comeniuse
koostööprojekti üldinfo:
Nimi: „Bridges Over Times and Cultures“
Toetaja: Elukestva Õppe programm
Kestvus: 2 aastat
Töökeel: inglise
Kokku viikase läbi vähemalt 24 mobiilsust
(6 õpilase mobiilsust ja 18 õpetaja mobiilsust)
Sihtgrupp: õpilased vanuses 7-14
(mobiilsustel eelkõige II kooliaste)
Koostööpartnerid järgmistest riikidest:
Rumeenia (2), Itaalia, Kreeka, Hispaania,
Poola, Türgi
Projekti kodulehekülg: https://sites.google.
com/site/bridgeovertimesandculture/home

kooli omast. Õpilaste erinevus oli aga selles,
et tunnikülastuste käigus olid õpilased ja õpetajad varmad oma laulu- ja esinemisoskusi
demonstreerima. Seda nägime hiljem ka meile
korraldatud laulu- ja tantsunumbrite kaudu.
Pikemalt viibisime paralleelklasside kunstiõpetuse tunnis, kus maaliti paaristööna kohalike rahvusmustritega taldrikuid. Meeleoluks
mängis klassikaline muusika ning ekraanil
vahetusid Rumeenia looduspildid. Tundi
viisid läbi kahe paralleelklassi õpetajad, mis
meile, õpetajatele, tundus igati järeleproovimist väärt ettevõtmine.
Lisaks projektikoosolekutele ja erinevate asutuste külastustele, tutvustati meile ka
kultuuri- ja vaatamisväärsuseid. Näiteks külastasime Dracula lossi, mis giidi väitel pidavat olema CNN-i ja BBC-i uuringute järgi
100 populaarseima vaatamisväärsuse hulgas
kogu maailmas. Kõigi nende tegevuste kõrval
on oluline osa partnerkoolidega suhtlemisel.
Partnerkoolid on meil enamasti LõunaEuroopast, mistõttu tuli meil arvestada asjaoluga, et ajakavas paika pandud kellaajad
nihkuvad edasi vähemalt 30 minutit. Korralike eestlastena viibisime määratud kohas
punktuaalselt ja pidime teiste järel ootama.
Algul oli see talutav, vahepeal ärritav, lõpuks
paratamatuna tunduv.
Jalgsi minnes oli tavaline, et 25liikmeline
grupp hajub kilomeetri peale laiali. Eestlased
olid muidugi saba eesotsas, kellel tuli jällegi
teiste ootamine ette võtta. Kindlasti oli ka
meie juures nende jaoks häirivat, kuid selleks
ju need projektid ongi, et üksteisest rohkem
teada saada, mõista, arvestada ja teineteiselt
õppida.
Järgmine projektikoosolek toimub juba
veebruari lõpus Jüri Gümnaasiumis. Loodetavasti suudame meiegi oma partneritele
toredaid elamusi pakkuda.
Kristi Vimberg
Jüri Gümnaasiumi arendusjuht

Õpilastega läbiviidavad tegevused on jagatud kolme perioodi:
a) Minevikust ja mineviku õppimine
Tegevused ja teemad: jõulutraditsioonid, traditsioonilised tantsud, vanad
mänguasjad. Kombed, müüdid ja legendid ning nende tõlgendamine.
b) Olevikus õppimine
Tegevused ja teemad: projekti logo ja hüüdlause konkurss. Minu ja Sinu
kodu – Euroopa last avastades. Projektile raamatukogu loomine ainetundidest, kus käsitletakse õppekava läbivaid teemasid, käelist tegevust. Uued
mängud ja nende mängimine.
c) Tulevikuks valmistumine
Tegevused ja teemad: väikeste klassifirmade loomine (sh äriideed, äriplaan,
portfoolio tegevusest). Minu tulevik (õpilased õpivad tundma erinevaid
ameteid ja kirjutama CV-d). Maailm on meie tuleviku kodu – erinevad keskkonnateemadega seotud tegevused õpilaste keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks.
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Jüri gümnaasiumi noormees Rain
Koch pürib krossisõitjate kõrgklassi
Sel sügisel jätkas Jüri Gümnaasiumis oma
kooliteed Arukülast pärit Rain Koch, kelle
saavutused motokrossis on muljetavaldavad
ning senise kasvavas joones liikuva karjääri
jätkumisel sirgub temast kindlasti üks vabariigi tuntumaid oma ala staare. Eelmise aasta
lõpus valiti Rain oma vanuseklassi parimaks
sõitjaks Eestis.
Anname võimaluse Rae Sõnumite lugejatele juba varakult Rainiga tuttavaks saada,
et poolehoidjaskond pidevalt kasvaks ning
lisanduks uusi toetajaid eduka sportlastee
alguses olevale noormehele.
Rain alustas motospordiga tegelemist
juba nelja-aastasena, esimene oluline saavutus tuli juba paari aasta pärast, kui ta kuuesena Eesti Meistrivõistlustel aastal 2002 tuli
50 cm3 klassis kolmandaks.
Tema senini parim koht on aastal 2007

Euroopa Meistrivõistluste 6. koht 65 cm3
klassis ning parim koht Maailma Meistrivõistlustel 2004. aastal saavutatud pronks
50cm3 tsikliga
Sellel aastal oli Rain Eesti Meistrivõistlustel olnud MX 2 juuniorklassis esimene
ja talikrossis teine. Jäärajasõidus kuuluvad
talle nii eelmiste kui ka üle-eelmiste Eesti
Meistrivõistluste meistritiitlid ning üle-eelmisel aastal ka võidukarikas jäärajasõidust.
Raini eeskujuks on itaalia motokrossisõitja kuuekordne maailmameister Antonio
Cairoli, kes on talle inspiratsiooniallikaks
ning on mõjutanud ka tema soovi jõuda
professionaalseks motokrossi sõitjaks ja
saada kunagi ka maailma tipptegijate hulka
maailmameistrivõistluste karusellile. Täna
treenib Rain tsikliga kolm korda nädalas
ja sellele lisaks käib kolm korda nädalas

jõusaalis ning Antonio Cairolilt isiklikult
saadud autogramm annab ka rasketeks hetkedeks jõudu.
Rain sõidab Jakoch Racingu klubis, kus
teda on toetanud Jakoch Agro, Jakoch, Volvo,
Baltic Agro, Valvoline ja Kivimäe Agro.
Soovime edu sellele andekale 16-aastasele
noormehele, kes nüüdseks on juba motokrossi sõitnud 12-aastat!
Jüri Gümnaasium on tuntud oma sportlikkuse poolest olles mitmete vabariigis tippu
jõudnud sportlaste kasvulavaks. Teadatuntud on sellest vabariigi ühest suurimast
koolist võrsunud peotantsijad, jalgratturid,
aga ka mitmed tehnikaspordialade tähed.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Rain Koch’i saavutused
2002 Eesti MV 50 cm3 tsiklitel III koht
2004 MM 50 cm3 tsiklitel III koht
2007 Euroopa MV 65 cm3 VI koht
2009 Motokross Eesti MV 85 cm³ III koht
2010 Jäärajasõit Eesti MV 85 cm³ I koht
2010 Talimotokross Eesti MV 85 cm³ I koht
2011 Jäärajasõit Eesti MV 85 cm³ I koht
2012 Eesti MV MX2 juunior klassis I koht
2012 Eesti MV talikrossis II koht

Rain Kochi stiilinäide Maardu Kevad 2011 võistlusel.

Euroopa kodanike aasta tahab innustada
inimesi tegema Euroopa poliitikat
Kätte jõudnud Euroopa kodanike aasta
seab üheks sihiks innustada inimesi aktiivselt osalema liidu poliitika kujundamises, põhieesmärk on teha aga inimesed
teadlikumaks oma õigustest liidus.
Komisjoni asepresidendi ja ELi õigus- ja kodakondsusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul saavad ettevõtjad ja kodanikud
suurt kasu sellest, et EL kõrvaldab järjepidevalt sisetõkkeid, mis takistavad kaupade,
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teenuste ja isikute vaba liikumist. See suundumus peab jätkuma, et kõik ELi kodanikud
saaksid teises liikmesriigis probleemideta
reisida, poodelda, õppida või elada.
Peale Euroopa kodanike aasta lõppemist
peaks olema liidu kodanike teadlikkus oma
õigustest liidus elamiseks ja liikumiseks
suurem, kuna info levitamiseks Euroopa
kodanike aasta jooksul on kavandatud 1
miljon eurot. Praeguse seisuga tunneb 48%
eurooplastest, et nad ei ole oma õigustest

hästi informeeritud.
Eesmärk on hoogustada ka arutelu vaba
liikumise õiguse mõju ja potentsiaali üle,
eriti ühtekuuluvuse tugevdamise ja inimeste
omavahelise mõistmise seisukohast.
Liidu kodakondsus kehtestati Maastrichti
lepinguga 1. novembril 1993 ja peagi möödub sellest 20 aastat. Selle tähistamiseks tegi
Euroopa Komisjon täna ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks.
RS
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Medalid said kaela ja koolile tõid tunnustust järgmised õpilased: Alina Zahhartšuk, Milina Ivanova,
Marit Kesküla, Hanna-Loore Piiriste, Karolina Melnitšenko, Eliise Allik, Margaret Niklus ja Elis Listra.

Vaida koolis
tegutseb pallikool
Vaida Põhikooli õpilastele pakub huvi
osaleda pallikoolis, mida juhendab
õpetaja Marje Möldre-Vähi, kelle töö
pallimängude õpetamisel on head vilja
kandnud.
Pallikoolis käivad õpilased alates 1. klassist.
Seal harjutatakse rahvastepalli, korvpalli ja
meeskonnatööd, treenitakse võistlusteks.
Tõsiasi on ka see, et arvestades õpilaste
arvu klassides, on võistkonda haaratud kõik

antud vanuseastme tüdrukud või poisid. See
asjaolu on plussiks meeskondlikus mängus,
sest tuntakse oma klassikaaslaste oskusi ja
võimeid hästi. Niisugune töö õpilaste ja
õpetaja-treeneri käe all on andnud väga
häid tulemusi Harju maakonna koolidevahelistel võistlustel.
Sel õppeaastal on võidetud Harjumaa
koolidevahelistel meistrivõistlustel 1.-3.
klassi tüdrukute arvestuses hõbemedal
rahvastepallis. Pallimängimise tahtmist ja

võistlusvaimu tüdrukutel jätkub.
4.-5. klassi õpilased on treeninud korvpallivõistlusteks kolm kolme vastu. See võistluse
variant on sobilik just väikestele põhikoolidele, kus õpilaste arv klassides on väike.
13. detsembril toimus Imaveres üle-Eestiline rahvaliiga 3x3 korvpalli festival. Vaida
Põhikooli mõlemale võistkonnale oli see
päev rõõmurohke. Esikoha saavutasid nii
tüdrukud kui ka poisid.
Eve Möls
Vaida Põhikooli õppealajuhataja
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Korvpallitipud sirguvad vaid
järjepidevalt trenni tehes
Korvpalliklubi Rae Kossi juht Henri
Ausmaa kirjutab, et korvpallitreenerite
entusiasmist ja fanatismist tulenev tegevus võib katkeda, kui toetussüsteem ei
muutu.
Eelmisest Rae Sõnumist saime lugeda, et
meie koolid on esinenud edukalt Harjumaa
koolidevahelistel korvpallivõistlustel 2012.
aastal. Harjumaa koolide korvpalli kompleksarvestuses võitis põhikoolide grupis esimese
koha Vaida Põhikool ning gümnaasiumide
arvestuses Jüri Gümnaasium.
Viimati suutis Jüri Gümnaasium esikohtade eest võistelda Harjumaa koolide võistlustel siis, kui kooli esindasid poisid, kes on
sündinud 80-ndate aastate esimesel poolel.
Täna võistlevad esimeste kohtade nimel
noored, kelle sünniaasta on 2000 ja hiljem.
Vähem kui 10 aastat ei toimunud noortealast korvpallitööd. 2006. aasta sügisel
alustas Jüris noortega tööd Korvpalliklubi
Rae Koss. Esialgu ühe grupiga, kuid aasta-aastalt on gruppe juurde tekkinud ning
töö professionaalsemaks muutunud. Täna,
rohkem kui 6 aastat hiljem, saame esimesi
töövilju maitsta. Siiski ei tasu loota, et selline edu nüüd iga-aastaseks
saab. Tugevaid korvpallikantse on Harjumaal
veel: Keila, Viimsi, Tabasalu,
Saku, Turba
ja Kose. Kui
koondtabelit tähelepanelikult
vaadata,
siis selgub, et
kompleks ar ve s tu ses jõudsid
esikolmikusse
need koolid Harjumaalt, kes osalesid
kõikide vanusegruppide võistlustel ja teenisid seeläbi rohkem punkte. Eeldused hästi
esineda tulevikus on siiski loodud, kuna
täna osalevad korvpallitreeningutel 1.-6.
klassi poisid (igast klassirühmast peaaegu
võistkonna jagu). Keskkooli osas jagub meil
korvpallipoisse igasse klassirühma 1-2.
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Tee eduni ei ole kerge.

Foto: Argo Luigas

Käesoleva õppeaasta alguses alustasime
tööd ka Peetri Koolis. Peetris treenivad 1.-3.
klassi poisid 2 korda nädalas.
Võimaluste paranedes soovime Peetris
alustada tööd ka tüdrukutega ning võtta
juurde veel ühe poiste grupi.
Vaida Põhikooli tubli saavutuse eest ei
taha Rae Koss au endale võtta. Vaida on edukaks tõusnud põhikoolide arvestuses tänu
õpetaja Marje Möldre-Vähi tublile tööle ja
kooli juhtkonna toele.
Edasist arengut võivad lähiajal hakata takistama aga paar olulist tegurit. 6 aastat tagasi avatud Jüri Spordihoone on juba praegu
kitsaks jäänud ning selleks, et kõik soovijad
treeningutele pääseksid oleks juba praegu

vaja spordihoonele juurdeehitust. Vajame
juurde vähemalt kahe harjutusväljakuga
spordisaali. Teiseks oleks vaja noortesport
muuta lapsevanemate jaoks odavamaks.
Selleks on omakorda kaks võimalust. Kas
vormistada klubidega tasuta spordisaalide
rendileping või luua spordikool. Mõlemal
juhul tähendab see valla eelarvesse täiendavaid kulutusi.
Ma ei ole nõus väitega, et igasuguse tegevuse pakkumine noortele hoiab neid eemal
muudest pahedest. Tegevused peavad olema
eesmärgistatud ning lapsed tuleb panna
oma huvialasse pühendunult suhtuma.
Seda ei ole võimalik aga saavutada, kui me
pakume tegevust 2 korda nädalas tund aega
kogu kooliaja vältel. Paraku tänane spordi
ja huviala toetuse kord soosib just 2 korda
nädalas tegevust. Sisulist tööd saab teha,
kui käiakse koos kolm või rohkem korda
nädalas ning osaletakse lisaks võistlustel,
laagrites, festivalidel.
Ilma pikemalt keerutamata ütlen, et tänase toetussüsteemi juures on võimalik sisulist
tööd teha ainult juhul, kui leidub vabatahtlike treenereid, sest nende tasustamiseks eesmärgistatud töö kõrvalt lihtsalt raha ei jätku.
Kui treener teeb oma tööd fanaatiliselt, siis
veedab ta lisaks tööpäeva õhtutele saalis veel
ka nädalavahetused, mil toimuvad erinevad
võistlused. Sellisele fanaatilisele tegevusele
on vaja leida vääriline tasu. Muidu võib
ühel hetkel fanatism raugeda, kaob jällegi
järjepidevus ning me ei saa oodata tulemusi
millest artikli alguses kirjutasin.
Henri Ausmaa
Korvpalliklubi Rae Koss / juhatuse liige
Eesti Korvpalliliit / juhatuse liige

Korvpalliklubi Rae Koss korraldab 23. veebruaril Jüri Spordihoones

3x3 tänavakorvpall
Rae valla ettevõtete ja külade võistkondadele

Võistlus toimub 3x3 tänavakorvpalli reeglite järgi, kuid sisetingimustes.
Võistkonna osalustasu on 40 EUR.
Info ja registreerimine: info@raekoss.ee või tel. 528 0096 (Henri Ausmaa).
Reeglid ja info on leitavad ka Korvpalliklubi Rae Koss kodulehel

www.raekoss.ee

Ootame aktiivset osalemist!
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Jüri Gümnaasium on spordis
Harjumaa esikolmikus
Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus sai detsembris järjekordselt läbi.
Kaheksa ala läbi aasta, igal alal mitukümmend võistlejat erinevates vanuseklassides on hoidnud sportlikumate koolide
selgitamisel pinge üleval aasta läbi.
SUUSATAMINE
Esimene võistlusala oli jaanuaris toimunud
suusatamise teatevõistlused. Jüri Gümnaasiumi jaoks algas esimene komplekssarja
osavõistlus üliedukalt, saavutasime kaheksas
vanuseastmes viis poodiumi kohta. Võiduga
üllatasid 8.-9. klasside tüdrukud Kelly Kalm,
Vanessa Nahkur, Liis Rahnel ja Kristin
Rõžko. Teiseks sõitsid end gümnaasiumi
noormehed Uku Pärn, Karl Sirak, Oliver
Vahi ja Kristen Sirak ning 8.-9. klassi poisid
Rain Mürkhain, Toivo Leedo, Jarl-Hegert
Koha ja Siim Kiskonen. Kolmandale kohale sõitsid 6.-7. klassi poisid Madis Niinsoo,
Tanel Madiste, Kristo Gorbunov ja suurepärase sõidu teinud Henri Roos ning 10.-12.
klassi tüdrukud Greete Oja, Eneli Eerma,
Elisabeth Tammiste ja Kristina Nagornaja.
Koolide arvestuses saavutasime Saue Gümnaasiumi järel võrdsete punktiga teise koha.

VÕRKPALL

Ingmar Jakson, Sander Arumägi, Tanel
Madiste ja Kristofer Tammearu. Teised
kohad saavutasid gümnaasiumi noormeeste
ja neidude võistkonnad, kus jooksid vastavalt Karl Sirak ja tänased vilistlased Kristen Sirak, Henry Kõomägi, Mikk Kajasalu, Robert Rivik ning Triin Põllu, Helen
Loik, Eneli Eerme ning tänased vilistlased
Merilin Liutkevicius, Anastasia Gorohova.
Teisele kohale tuli ka kuni 5. kl poiste võistkond koosseisus Randel Kaasik, Kaspar
Kasemaa, Rasmus Puusta, Morten Karja
ja Erast Männik. Sama vanusegrupi tüdrukud tulid kolmandaks, võistkonnas olid
Agne-Reete Abel, Kätlin Kruus, Aureelia
Leega, Mari Torsus ja Liisa Torsus. Samuti
kolmandad olid 8.-9. kl noormehed Andree
Porila, Kristjan Luur, Ermo Ehas, KarlMihkel Vabrit ja Karl Trepp. Kokkuvõttes
saavutati teine koht Kuusalu Keskkooli järel.

KERGEJÕUSTIK
Neljas võistlusala oli kergejõustik, mis koosnes talvisest sisekergejõustiku võistlusest ja
staadioniteatejooksudest. Esikolmiku kohti
tuli Jürisse koguni viisteist ja neist kuus olid
esimesed.
Harjumaa meistriteks tulid Kätlin Kruus
60 m jooksus ja oli teine 300 m jooksus kuni
5. kl tüdrukute arvestuses. Sama vanuste

poiste seas võitis Randel Kaasik kõrgushüppes ja tuli teiseks kaugushüppes. Britt Maiste
võitis 6.-7. kl tüdrukute kuulitõuke ja Helen
Loik gümnaasiumi tüdrukute kuulitõuke,
lisaks tuli ta kolmandaks kõrgushüppes,
Anastasia Gorohova võitis gümnaasiumi
neidude kaugushüppe ja tuli teiseks 60 m
jooksus. Keit Kokk võitis gümnaasiumi
noormeeste 60 m jooksu.
Grete Ly Jõgisoo oli teine 60 m jooksus
ja kaugushüppes kolmas. Ardo Teesalu oli
samuti teine 60 m jooksus kuni 5. klasside arvestuses. Sander Arumägi saavutas
kolmandad kohad kaugushüppes ja kõrgushüppes.
Staadioniteatejooksudes saavutati kaheksa
esikolmiku kohta, neist kaks esikohta. 6.-7. kl
tüdrukud Kätlin Kruus, Grete Ly Jõgisoo,
Triin Usen ja Agne-Reete Abel nii 4x100 m
kui ka 4x400 m teatejooksu. Teise koha saavutasid 10x60 meetri teatejooksus Kristiine
Nõmmiste, Suzanne Liis Väljaots, Mariann
Kalinina, Grete Eerikson, Carmel Kaasik,
Morten Karja, Eros Mitt Luca, Jarmo Pajula, Kristo Korka ja Gert Herodes. Kuni
5. klasside poisid tulid 4x50 meetri jooksudes teiseks võistkonnaga Morten Karja,
Kristo Korka, Gert Herodes, Jarmo Pajula
ning samuti teiseks 4x400 meetri jooksudes
võistkonnaga Morten Karja, Marcel Malsroos-Väli, Gert Herodes, Jarmo Pajula.

Teiseks võistlusalaks oli
mitme kevadkuu jooksul
toimunud võrkpall. Parimad kohad olid gümnaasiumi poiste-tüdrukute
ja 7.-9. kl poiste 5. kohad.
Koolide arvestuses saavutasime viienda koha.

MURDMAAJOOKS
Kolmas võistlusala oli
murdmaa teatejooksud
aprilli lõpus. Võistlused
kujunesid Jüri Gümnaasiumi jaoks väga edukaks, sest kõik kaheksa
võistkonda saavutasid
koha esikuuikus ja neist
kuus koha esikolmikus.
Võitsid 6.-7. kl poisid
Henri Roos, Johannes

Jüri Gümnaasiumi
8.-9.kl võistkonna
särasilmsed
korvpallitüdrukud
Harjumaa
meistritena.
Foto: Valmar
Ammer
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Kolmandaks tuldi gümnaasiumi vanuses
10x60 meetri teatejooksudes võistkonnaga
koosseisus Kristi Põldmäe, Helen Loik,
Triin Põllu, Kristina Nagornja, Kristin
Nurk, Karl-Sander Saarik, Ragnar-Hindrek Russ, Karl Trepp, Kaspar Onkel, Karl
Sirak. Teise koha saavutasid sama vanusegrupi neiud ka 4x100 meetri teatejooksus
võistkonnaga Triin Põllu, Kristi Põldmäe,
Helen Loik ja Kristina Nagornaja.Teise koha
said ka 4x800 meetri jooksus gümnaasiumi
noormehed Karl Trepp, Karl-Mihkel Vabrit, Kaspar Onkel, Karl Sirak.
Mõlemal võistlusel olime kolmandad Saue
Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli järel.

JALGPALL
Viies ala oli sügisel toimunud jalgpall, kus
parima koha, kuuenda, saavutasid 8.-9. kl
poisid koosseisus Erik Toomet, Andree Porila, Ermo Ehas, Aleksander Kvašin, Oliver
Hüneron, Sander Arumägi, Henri Roos.
Kokkuvõttes saavutati jalgpallis kuues koht.

KORVPALL
Kuues ala oli korvpall. Kevadel alustatud
võistlustel olid Harjumaal parimad kuni
5. kl poisid (Kaspar Luik, Mark-Andreas
Jaakson, Erast Männik, Mikk Viigand,

Jüri Usar) ja 6.-7. kl tüdrukud (Hannali
Eerme, Kelly Brus, Mirell Taelma, Hanna
Karoliine Paesüld, Ariina Mürkhain ja
Gerda Frederike Enok) ning sügisel 6.-7.
kl poiste (Mikk Viigand, Jüri Usar, MarkAndreas Jaakson, Cristopher Anderson,
Harald Nuut, Erast Männik, Joosep Jaup,
Robert Puumeister ja Gaspar Luik) ja 8.-9.
kl tüdrukute vanuserühmas (Britt Maiste,
Hannali Eerme, Mirell Taelma, Desiree
Saagpakk, Hanna-Karoliine Paesüld, Kelly
Kalm ja Kelly Brus). Korvpallis saavutati
esmakordselt üldvõit.

RAHVASTEPALL
Seitsmes ala oli rahvastepall, kus tublid olid
noorimad kuni 3. kl poisid (Tristan Pugi,
Markus-Erik Tommula, Kristo Tammeleht, Mihkel Kalinin, Jass Johannes Leis,
Markus Rander, Hugo Palutaja ja Martin
Valkiainen) kolmanda kohaga. Kokkuvõttes
tuldi ka kolmandaks.

UJUMINE
Kaheksas ja tihedat aastat kokkuvõttev ala oli
ujumine, kus parima koha said gümnaasiumi noormehed tulles 4x50 meetri ujumises
kolmandaks võistkonnaga koosseisus Raiko
Lepik, Rauno Kosula, Henri-Mario Hallik
ja Martin Siller. Üldkokkuvõttes tuldi ujumises kolmandaks jäädes alla Viimsi Koolile
ja Saue Gümnaasiumile.
Tänan kõiki osalenud võistlejaid, nende
toetavaid vanemaid ja soovin jõudu alanud aastaks.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

18:00 – 21:00
Jüri Spordihoones

Rae spordikeskuse hinnad tõusevad
tänu vee ja elektrihindade kallinemisele ligi 7 %. Muutumatuks jäävad
ruumide ja rajatiste kasutamise hinnad
noortele mõeldud rühmatreeningute
läbiviimiseks.
Uus hinnakiri avaldatakse Rae valla
ja Rae valla Spordikeskuse veebilehel.

18:00 bailatino – Jane
JJ Street tantsutrupp

19:00 zumba – Mariann
20:00 vinyasa yoga – Kristi
FESTIVALI PILET 3 EUR
Lisainfo tel 622 4240
Rae Sõnumid ▪ jaanuar 2013

Rae spordikeskus
tõstab alates veebruarist teenuste hindasid

Rae valla Spordikeskus
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loodus ja kultuuriväärtused

Assakult leiab Põhja-Euroopa suurima
lohkude arvuga nõiakivi
Rae vald on eriti rikas kultusekivide
poolest. Lohkudega kive on valla piires
teada üle saja, nendest tuntuim on Põhja
Euroopa suurima lohkude arvuga Assaku
Nõiakivi.
Huviline leiab nõiakivi üles Vana-Tartu
maantee Assaku viadukti juurest, vahetult
tee servast. Nii mõnigi kord võib kivil näha

lohkudesse pandud münte, eks ikka õnne
leidmiseks ja halva peletamiseks.
Kivilt mündi võtmine pidi aga kaasa
tooma õnnetust. Rahvasuu räägib, et kivi
peale ei tohi ka jalgupidi minna, see ei
tõota head.
1,1 meetri kõrguse ja 12,5 meetrise läbimõõduga nõiakivi leidis aastal 1964 Oskar
Raudmets (1914-2003), kes tegeles aasta-

kümneid muinsuskaitse ja mälestiste alal.
Ta on avastanud üle 100 vana asulakoha ja
üle 300 kultusekivi.
Assaku nõiakivil on 405 kunstlikku lohku.
Lohkude läbimõõt on enamasti 5-10 cm ja
sügavus 1- 4 cm. Lohkude eesmärki ei osata
üheselt selgitada, kuna nende asumine nii
kivi peal kui külgedel viitab sellele, et lohke
ei ole kasutatud vedeliku valamise või kogumise kohana. Kultusekivide süvendeid on
seostatud näiteks surnutekultusega ja samuti
teiste oletustega, kuid täpsem tähendus on
seni selgitamata.
Nõiakivil on näha ka lai sile liurenn,
mida arvatavasti kasutati endistel aegadel
viljakusmaagia rituaalides. Lisaks märkab
tähelepanelik silm kivisse uuristatud risti ja
number seitset, mis ilmselt annab tunnistust,
et tegemist on piirikiviga.
RS

Tutvu Rae valla loodus- ja kultuuriväärtustega. Trükis on saadaval kõigis valla
raamatukogudes.
Assaku Nõiakivi. Arheoloogiamälestis nr 18734.

Foto: Martin Minn

Maapõue rikkusele on püstitatud tähistusmärk
1965. aastal avastas Oskar Raudmets Jüri
kiriku lähedal Kangrupealse muinasasulakoha külje alt rauaräbu ja põletusahju
tükke koos savikildudega.
See viitas omaaegsele raua tootmisele muistses asulas. Šlakijäänused Jüris kõnelevad, et
siin on rauda nii sulatatud kui ka töödeldud.
Rauasulatuskohti on leitud ka Ameerika
metsas, Aruvallas, Vana-Lehmja külas. Ühed
Eesti tõenäoliselt vanemad rauasulatuskohad
asuvad Rae raba ääres ja Jüri asula lähedal,
kus on rauda toodetud juba varasel rauaajal
1. ja 2. sajandil.
Raud oli esimene metall, mida maavarana Eesti territooriumilt järve- ja soomaagina leiti.
Rauatootmine oli keerukas protsess. Maak
kuivatati ja rikastati tuleriidal põletades. Rikastatud maagitükid laoti läbisegi puusöega sulatusahju šahti. Ahjus läbis süsiniku
põlemisel tekkinud süsinik dioksiid (CO2)
söekihi, muutudes vingugaasiks (CO). See

reageeris maagis oleva hapnikuga, taanda- asukoha teadvustamiseks püstitati 1978.
des oksiidist raua.
aastal Jüri kiriku vastas asuvasse mõisaparki
Piisava kuumuse (u 1500 °C) saavuta- kahest suurest graniitrahnust tähistusmärk
miseks pumbati sepalõõtsa abil ahju õhku. (arhitekt Mait Summataavet). Kahe graniitToorraud valgus kas ahju põhjale (maasse rahnu ees on pronkstahvel sõnadega: ”Siin
süvendatud šahtahju korral) või ahju küljel Jüri külas sulatati soomaagist rauda meie
olevast avast välja (maapealne šahtahi), sõl- ajaarvamise alguses”.
tuvalt ahjutüübist.
RS
Et räburikkast toorrauast saaks sepa raud,
puhastati seda ääsil kuumutades ja alasil tagudes.
Lõpptooteks olid puhta
separaua kangid. Raua
toodang ei olnud suur
ja toodetud raua kvaliteet madal, kuid ajaarvamise vahetuse ajal
olid Eesti maaharijatel
kohalikust maagist toodetud rauast tööriistad,
noad, kirved ja nooleotsad. Eesti esimese teadaoleva rauasulatusahju Tähistusmärk Jüri kirikumõisa pargis.
Foto: Martin Minn
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Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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 Energiamärgised
JÜRI
MARI LASTEHOID
 Energiaauditid

Büroo kodu lähedal!
Sobiv büroo Rae valla elanikele.
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OOTAB UUSI LAPSI
 Soojalekete
leidmine
Rae vallas
Jüri alevikus,
 Asume
Radooni
mõõtmine
Kasemäe 5-1.
 Projekteerimine

Info:
www.jyrimari.ee
Bsirlekorka@hot.ee
Kontakt: Finestum



Ehitusekspertiisid OÜ
5557 5966
Tel 641 1977, 506 0170
KÕIK KÜSIMUSED
OODATUD!
info@termo.ee,
www.termo.ee

Üürile anda
kaasaegne
büroopind
“Aasta Betoonehitise” majas Tartu mnt. 74.

- 106 m2
- Kolm eraldi ruumi + kööginurk
- Kiire ühendus linna ja Rae vallaga
- Mugav parkimine

Säästa
aegaLASTEHOID
–
JÜRI
MARI

!

telli lumekoristusteenus!
OOTAB UUSI LAPSI

Küsi pakkumist:
Asume
Rae vallas Jüri alevikus,
info@tuurmaa.ee
Kasemäe 5-1.
+372 5807 0756
Info:
www.tuurmaa.ee
www.jyrimari.ee
Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

Lisainfo telefonil 50 70 422
või info@effort.ee

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
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 Energiamärgised
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Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

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

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

!

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

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
RaeSõnumid
Sõnumid ·· detsember
detsember 2012
2012
Rae

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

IGALE UUELE KÜLASTAJALE
ESIMENE HUVIRINGIST OSAVÕTT,
LASTEDISKO KÜLASTUS
VÕI MÄNGIMINE

TASUTA!

Esimene kord kunstiringis
on uuele külastajale
poole hinnaga.
Huviringidesse on vaja eelnevalt
HOLDES
FINANTS OÜ
ette registreerida!
MUUSIKATUNDI ootame beebisid
alates 3.elukuust, VÕIMLEMISTANTSUTUNDI ja KUNSTIRINGI
RAAMATUPIDAMINE
alates 1.eluaastast.
LASTEDISKOLE
on oodatud lapsed
VÄIKEFIRMADELE
vanuses 3-10 aastat.
MÄNGIMA ootame kõiki lapsi!


 

 
JAANUARI PAKKUMISED
10-30.01.2013



   



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








 

 

⁕ 
Ripsmete
hooldus
15 eur

   
 !
⁕ Meemassaaž
 %&'(  )) 15 eur
  """#$15#
⁕ Kupumassaaž
eur
⁕ Solaariumikaart 40 min 15 eur



Asume Jüris,
Veetorni 2/Aruküla tee 20.
holdesfi
nants@gmail.com
Info telefonilt
58100085

+372 5022675 | info@indome.ee | www.indome.ee



Helista
ja küsi
Täpsem
info lisa
www.kesaias.eu
56 243 986

Jälgi täpselt, mis ja kui palju kodus elektrit kulutab!
Säästa mittevajalike elektriseadmete või valgustite
automaatse väljalülitamisega!
Kontrolli ja juhi kodu kütte- ja ventilatsioonisüsteemi
targalt!



ud:
–17
293
.ee
umi
ses

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

jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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at.

Noor pere soovib osta Rae
vallas Jüri ümbruses mõistliku
hinnaga privaatsema,
minimaalselt 3500 m2
pindalaga maatüki üksikelamu
KODUKORISTUS
ehitamiseks või maja.
Kinnistu
paikneda
Alates 28.-võib
eurot
kord ka
IGALE
UUELE
KÜLASTAJALE
asustustest eemal. Kõik
ESIMENE HUVIRINGIST OSAVÕTT,
pakkumised
oodatud
e-posƟ
LASTEDISKO
KÜLASTUS
Vaata
lisaks: www.kuldsedkaed.ee
aadressil
VÕIalar88@hot.ee
MÄNGIMINE või
Tel: 6611600, 5029295 Enn
numbril 5212182.

TASUTA!

ae
liku

amu

a

osƟ
või

Esimene kord kunstiringis
on uuele külastajale
poole hinnaga.
Huviringidesse on vaja eelnevalt
ette registreerida!
MUUSIKATUNDI ootame beebisid
Tunnid:VÕIMLEMISalates 3.elukuust,
VALLY POOD
Võimlemine
lastele
1-3 MÜÜB
eluaastat
TANTSUTUNDI
jaKOSEL
KUNSTIRINGI
– E:1.eluaastast.
kellMÖÖBLIT,
18.30
alates
TAASKASUTUSEKS
NÕUSID,
Emad,
pepudon
trimmi
–( koos
LASTEDISKOLE
oodatud
lapsed
KODUKAUPU
JA
-TEKSTIILI.
lastega
K: kell
11-12
vanuses )3-10
aastat.
PALJU
RIIDEID
1 EUROGA.
17-22
DETS.
Väikelaste
võimlemine/massaaž
MÄNGIMA
ootame
kõiki
lapsi!
– N: kell 11-12
(0-7 kuud)
JÕULUEELNE
TÜHJENDUSMÜÜK,
Kundalini jooga
naistele
Täpsem
info – N: kell
MÖÖBEL-50%
19-20.30
www.kesaias.eu
ASUME
KOSEL grupid)
JÕE 1
Beebikool
(erinevad
– R:
10-13
T,Asume
Kkell
11-18,
R, L 11-15
Jüris,
• SŰNNIPÄEVAD ja muud vahvad
Veetorni
2/Aruküla
20.
VANAST UUS,
KLEIDISTtee
PLUUS!
üritused
Info telefonilt
58100085
www.tegevustuba.eu, info@

56 243 986

reklaam

holdesfinants@gmail.com

AS Gasell võtab tööle
Vägeva tee 8 Peetri alevik

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
TÖÖMEHE
osalise või täistööajaga.

VALLY POOD KOSEL MÜÜB
2QOLQHW|| Töö kirjeldus:
TAASKASUTUSEKS MÖÖBLIT, NÕUSID,
■ abi- ja laadimistööd
Jälgi täpselt,
mis ja kui palju kodus
elektrit
KODUKAUPU
JA -TEKSTIILI.
■ lihtsamadkulutab!
remonditööd
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
KONTORIKORISTUS
PALJU RIIDEID 1 EUROGA. 17-22 DETS.
Säästa
mittevajalike
elektriseadmete
või
valgustite
Töötasu vahemikus
600 - 700 eurot kuus (bruto)
JÕULUEELNE
TÜHJENDUSMÜÜK,
Alates
12.- eurot
kord
automaatse
väljalülitamisega!5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
Kandideerimiseks palume saata oma CV:
MÖÖBEL-50%
merike@gasell.ee
ASUME KOSEL
JÕE 1kodu kütte- ja ventilatsioonisüsteemi
Kontrolli
ja juhi
T, K 11-18, R, L 11-15
o
targalt!
Asume: AS Gasell Vägeva tee 8 Peetri
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!
alevik Rae vald

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

www.gasell.ee
+372 5022675 | info@indome.ee | Koduleht:
www.indome.ee

AS Gasell võtab tööle
Vägeva tee 8 Peetri alevik

Uus lastehoid
Peetri
JAANUARI
PAKKUMISED
TÖÖMEHE
alevikus
10-30.01.2013
osalise või Tallinna
täistööajaga.

Jüri alevikus
asuv Jüri
tall otsib
tallitöölist.

Töö kirjeldus: linna
Tartu maantee
■ abi- ja laadimistööd
piiril■ootab
kõiki lapsi
lihtsamad remonditööd
Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust,
⁕
Ripsmete
hooldus
15 eur
Töötasu
vahemikus
600
700
eurot
kuus
(bruto)
täpsust ja korrektsust ning soovi hobuste
vanuses
1,5 - 4 aastat.
eest hoolitseda.
Kandideerimiseks palume saata oma CV:
⁕ Meemassaaž
merike@gasell.ee
⁕ Kupumassaaž
Võta ühendust lähima info
⁕Asume:
Solaariumikaart
AS Gasell Vägeva 40
tee 8min
Peetri
saamiseks
56 984036

tegevustuba.eu, telefonil 5260925.

alevik Rae vald
Koduleht: www.gasell.ee

15 eur
Salong avatud:
E–R 10–20,
15 eur Info ja sooviavaldused
saataL 10–17
e-mailiga:
tel
607 4293telefoni
info@juritall.ee või võtta ühendust
15 eur
teel: +3725045759
(Ruudo Vatsel).
www.muskuslill.ee
Kodulehekülg:
www.juritall.ee
Asume Jüris Konsumi
keskus

Rae Sõnumid · detsember 2012

astat

os

saaž

: kell
– R:

hvad

@
925.

2

Helista ja küsi lisa

   !"    # $ 
E–R 10–20, L 10–17
• LASTE L›IKUS
5 eur.
% & ' ($ )!) * )+) tel 607 4293
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
www.muskuslill.ee
,
' +- ./ /.
0 1' .2 - 3
Asume Jüris Konsumi
4
    
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !
keskuses

Uus lastehoid Peetri
alevikus Tallinna Tartu maantee linna
piiril ootab kõiki lapsi
aadressil:
vanuses 1,5Asume
- 4 aastat.

Vana-Linnasé Puhvet

Jüri alevikus
asuv Jüri
tall otsib
tallitöölist.

Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust,
täpsust ja korrektsust ning soovi hobuste
eest hoolitseda.
Aruküla t.29, Jüri Konsumi kaubanduskeskuses.
OÜ LINGATORE Täiskasvanute Keelekursused

Info ja sooviavaldused saata e-mailiga: ootab Teid taas õppima!
PAKUME BISTROO- ning PÕHIMENÜÜD.
Võta ühendust lähima info
info@juritall.ee või võtta ühendust telefoni2013 õppeaastal Rae Kultuurikeskuses
saamiseks
56 984036
Päevane menüü on bistroo laadne – teel: +3725045759 (Ruudo Vatsel).

õp Olga Izmailoiva
kandikul kohe kätte. Bistroo valikus on alatiKodulehekülg: www.juritall.ee
õp Evelin Müüripeal
vähemalt 3 päevapraadi, 1 päevasupp ja magustoidud
õp Kristiina Unt
ja värsked pirukad otse ahjust.
Lisaks· bistroo-menüüle
Rae Sõnumid
detsember 2012 on võimalik võtta
õp Kaja Greenbaum
pubi-menüüd, mida pakume kogu lahti oleku ajal.

E - R: 11.00 – 17.00
L – P: suletud
Kui Teil on vaja pidulikumat söömaaega,
siis pakume vastavaks ürituseks ka eraldi menüüd.
Olgu see vastuvõtt, sünnipäev, peielaud, ärilõuna,
koolitus, kliendipäev vms. Vastavalt teie soovile oleme
avatud ka nädalavahetusel, kui soovite broneerida
ürituseks toitlustust ja ruume.

Olete oodatud meile!

www.vanalinnas.ee
Info tel: 600 21 65

vene keel taasalustajatele A2
soome keel 0-A1 I moodul
inglise keel A2 kursus
inglise keel 0-A1 I moodul
inglise keel jätkukursus A2 III Moodul
2012 sügisel alustanud rühm
õp Inna Tomson
saksa keele I moodul algajatele 0-A1
õp Anu Keinaste
prantsuse keel I moodul algajatele 0-A1
õp Salvadore Giambrone itaalia keel I moodul algajatele 0-A1
õp Evelin Müüripeal
soome keel jätkukursus A2 III Moodul
2012 sügisel alustanud rühm

E 19.00-20.00
E 19.00-20.30
T 13.00-14.30
T 19.00-20.30
T 18.30-20.00
K 19.00-20.30
K 19.00-20.30
N 19.00-20.30
N 19.00-20.30

PALUME KINDLASTI EELNEVALT REGISTREERIDA. Avame täiskasvanute
keeleõpperühma juhul, kui on registreerunud vähemalt 8 soovijat.
Kursustele registreerimine toimub e-kirja teel info@lingatore.ee
kuni 1. veebruarini. Õppetöö algab 01.02 2013 ja kestab kuni 1.06.2013.
Kursus sisaldab 40 akadeemilist tundi. Kursuse maksumus on 150 eurot, lisandub
õpiku hind. Maksmine toimub kahes osas.

jaanuar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Jälgi täpselt, mis ja kui palju kodus elektrit kulutab!
Mudilasklubi
Säästa mittevajalike elektriseadmete või valgustite
automaatse väljalülitamisega!
Kontrolli ja juhi kodu kütte- ja ventilatsioonisüsteemi
pakkumine:
targalt!

KES AIAS

ALE
VÕTT,
S

+372 5022675 | info@indome.ee | www.indome.ee

s

evalt

bisid
ISNGI

JAANUARI PAKKUMISED

MUUSIKATUNDI ootame beebisid
alates 3.elukuust, VÕIMLEMISTANTSUTUNDI ja KUNSTIRINGI
alates 1.eluaastast.
LASTEDISKOLE on oodatud lapsed
vanuses 3-10 aastat.
MÄNGIMA ootame kõiki lapsi!

10-30.01.2013

0.
5

⁕
⁕
⁕
⁕

Ripsmete hooldus
Meemassaaž
Kupumassaaž
Solaariumikaart 40 min

15
15
15
15

eur
eur
eur
eur

TASUTA!

Esimene kord kunstiringis
on uuele külastajale
poole hinnaga.
Huviringidesse on vaja eelnevalt
ette registreerida!

apsed

psi!

IGALE UUELE KÜLASTAJALE
ESIMENE HUVIRINGIST OSAVÕTT,
LASTEDISKO KÜLASTUS
VÕI MÄNGIMINE

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

Täpsem info

www.kesaias.eu
Asume Jüris,
Veetorni 2/Aruküla tee 20.
Info telefonilt 58100085

JA

10
⁕
⁕
⁕
⁕

BAILATINO TREENINGUD LASTELE JA TÄISKASVANUTELE

ALATES JAANUARIST, JÜRIS!
sé Puhvet
Vana-Linnasé Puhve

dressil:
i kaubanduskeskuses.

ng PÕHIMENÜÜD.

Asume aadressil:
Aruküla t.29, Jüri Konsumi kaubanduskesku

PAKUME BISTROO- ning PÕHIMENÜÜ

2013 õppeaastal Rae Kultuurikeskuses

bistroo laadne –
troo valikus on alati
evasupp ja magustoidud
d otse ahjust.
e on võimalik võtta
me kogu lahti oleku ajal.

0 – 17.00
letud

OÜ LINGATORE Täiskasvanute Keelekursused
ootab Teid taas õppima!
õp Olga Izmailoiva
õp Evelin Müüripeal
õp Kristiina Unt

vene keel taasalustajatele A2
soome keel 0-A1 I moodul
inglise keel A2 kursus
inglise keel 0-A1 I moodul
õp Kaja Greenbaum
inglise keel jätkukursus A2 III Moodul
2012 sügisel alustanud rühm
õp Inna Tomson
saksa keele I moodul algajatele 0-A1
õp Anu Keinaste
prantsuse keel I moodul algajatele 0-A1
õp Salvadore Giambrone itaalia keel I moodul algajatele 0-A1
õp Evelin Müüripeal
soome keel jätkukursus A2 III Moodul
2012 sügisel alustanud rühm

E 19.00-20.00
E 19.00-20.30
T 13.00-14.30
T 19.00-20.30
T 18.30-20.00
K 19.00-20.30
K 19.00-20.30
N 19.00-20.30
N 19.00-20.30

Päevane menüü on bistroo laadne –
kandikul kohe kätte. Bistroo valikus on ala
vähemalt 3 päevapraadi, 1 päevasupp ja magus
ja värsked pirukad otse ahjust.
Lisaks bistroo-menüüle on võimalik võtt
pubi-menüüd, mida pakume kogu lahti oleku

E - R: 11.00 – 17.00
L – P: suletud

kumat söömaaega,
Kui Teil on vaja pidulikumat söömaaega,
useks ka eraldi menüüd.
siis pakume vastavaks ürituseks ka eraldi menü
äev, peielaud, ärilõuna,
on kaasaegne treening- ja tantsustiil, milles on ühendunud ladina- Olgu see vastuvõtt, sünnipäev, peielaud, ärilõun
stavalt teie soovileBailatino
oleme
koolitus, kliendipäev vms. Vastavalt teie soovile ol
PALUME KINDLASTI
EELNEVALT
REGISTREERIDA.
Avame täiskasvanute
ameerika tantsukultuuri
parimad
küljed
– vaheldusrikkad
tantsud, muusika,
kui soovite broneerida
avatud ka nädalavahetusel, kui soovite broneer
keeleõpperühma juhul,
kui on registreerunud
8 soovijat.
ust ja ruume.
rütm ja tempo, kehatunnetus,
meeldiv
koormus vähemalt
ja tõhus
treening ning emotürituseks toitlustust ja ruume.
sioon. Bailatino eiKursustele
nõua registreerimine
varasemat
kogemust
ning selles trennis pole vaja
toimub
e-kirja teel info@lingatore.ee
partnerit. Bailatino
tegeletakse
salsa,
bachata,
samba, merengue,
kunitreeningus
1. veebruarini. Õppetöö
algab 01.02 2013
ja kestab
kuni 1.06.2013.
ud meile!
Olete oodatud meile!
cha-cha, mambo ning
mitmete
teiste populaarsete
ladina-ameerika
Kursus sisaldab
40 akadeemilist
tundi. Kursuse maksumus
on 150 eurot, lisandub tantsudega.

nnas.ee

0 21 65

www.vanalinnas.ee

õpiku Rae
hind. Maksmine
toimub kahes osas. (laste tn. 3, Jüri). Info ja eelregistreerimine: www.danceact.ee
Info tel: 600 21 65
Treeningud toimuvad
Valla Spordikeskuses
Pildil: Elisabeth Kodusaar – bailatino treener. Foto: Risto Ring

Rae Sõnumid ▪ jaanuar 2013

töökuulutused
RAE VALLAVALITSUS
Jüri raamatukogu võtab tööle

RAAMATUKOGUHOIDJA

AS ELVESO otsib

KESKKONNATEHNIKA
LUKKSEPPA
Tema tööülesanneteks on AS
ELVESO vee ja kanalisatsioonitorustike, seadmete ning rajatiste hooldusja remonditööd. Avariide ja vajalike
ümberlülituste teostamiseks tuleb olla
valmis tööks väljaspool kehtestatud
tööaega puhkepäevadel ning riiklikel
pühadel.
Kandideerima ootame inimesi, kes
omavad vastavas valdkonnas
töökogemust, on täpsed ja kohusetundlikud.
Omalt poolt pakume stabiilset ja
huvitavat tööd, täienduskoolitusi
vastavalt vajadusele, konkurentsivõimelist töötasu ja muid ettevõttes
olevaid soodustusi.

AS ELVESO otsib

ELEKTRIKKU
Tema tööülesandeks on hoida
töökorras AS ELVESO kasutuses olev
sise- ja väliselektripaigaldis.
Kandideerima ootame elektriku
kutseala omandanud inimesi, kes
omavad vastavas valdkonnas ka
töökogemust, on täpsed ja kohusetundlikud ning omavad B-kategooria
juhilube.
Omalt poolt pakume stabiilset ja
huvitavat tööd, täienduskoolitusi
vastavalt vajadusele, konkurentsivõimelist töötasu ja muid ettevõttes
olevaid soodustusi.
Saada see info edasi oma sõbrale või
tuttavale, kes võiks olla huvitatud
ülalolevast tööpakkumisest.

CV saata hiljemalt
reedeks, 18.jaanuariks 2013
e-posti aadressile jaan@elveso.ee.

Soovijatelt ootame CV-d hiljemalt
reedeks, 18. jaanuariks 2013
e-posti aadressile kaido@elveso.ee.

Täiendavat infot saab samuti Jaan
Männardi käest telefonil 51 66 409.

Täiendavat infot saab samuti Kaido
Vainult’i käest telefonil 51 61 567.

Töö kirjeldus:
• lugejateenindus (töö peamiselt raamatukogu
lastekorrusel);
• kasutajakoolituste (sh arvutikoolituste)
läbiviimine;
• osalemine raamatukogutundide, kirjandusürituste, -näituste algatamisel ja läbiviimisel.
Kandidaadilt eeldame:
• raamatukogunduse/infoteaduse alast kõrgharidust (võib olla omandamisel) või muud
kõrgharidust
• head arvutikasutamise oskust
• teenindusvalmidust ja hea suhtlemisoskust
• korrektsust ja vastutustunnet
• algatusvõimet ja iseseisvust
• valmisolekut meeskonnatööks
• eesti keele oskust kõrgtasemel
Kasuks tuleb:
• huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus
• raamatukogus töötamise kogemus.
Pakume:
• võimalust mitmekesistada oma erialaseid
teadmisi, oskusi ja kogemusi.
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava
dokumendi koopiaga saata hiljemalt 31.01.2012
aadressil Laste 3, Jüri alevik, 75301
või e-posti aadressil ulle.siska@jyri.edu.ee.
Lisainfo: Ülle Siska, tel 5380 2236

Assaku Lasteaed kuulutab konkursi põhikohaga

LIIKUMISÕPETAJA
1,0 ametikohale.
Nõutav on vastavus haridusministri 26.08.2002 määrusega
nr 65 kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, väga hea eesti
keele oskus kõnes ja kirjas, suhtlemisoskus ja koostöövõime.
Tööle asumise aeg jaanuar 2013.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
26. novembriks 2012.a aadressil direktor@assaku.edu.ee
Info tel 568 88938

Assaku lasteaed
ootab alates jaanuarist 2013
oma toredasse kollektiivi töökat ja tegusat

MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLIST
Info: direktor@assaku.edu.ee
tel: 5688 8938
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rütm ja tempo, kehatunnetus, meeldiv koormus ja tõhus treening ning emotsioon. Bailatino ei nõua varasemat kogemust ning selles trennis pole vaja
partnerit. Bailatino treeningus tegeletakse salsa, bachata, samba, merengue,
cha-cha, mambo ning mitmete teiste populaarsete ladina-ameerika tantsudega

30 reklaam

Treeningud toimuvad Rae Valla Spordikeskuses (laste tn. 3, Jüri). Info ja eelregist
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

KUULUTUSED
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis
Kask 30cm 2.8 eur, Lepp 30cm 2.4 eur,
Kaseklotsid 5-30cm 2.0 eur, Hakatus 1.5
eur. Alates 50-st kotist on transport Rae
valda tasuta. Tellimine: 51 989 070 või
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Liuguksed ja riidekapid
Abi kapi või garderoobi projekteerimisel.
Parimad hinnad.
Tel 5221 151, www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsibishi 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

Kaardid ennustavad
Tel 900 1727. Suhted, töö, raha, õnn ja armastus... Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24h.
H.1,09 €/min, vt. ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee
Raamatupidaja otsib lisatööd
Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm
HansaRaama. Konsultatsioon ja esimese
kuu töö tasuta! Tel 5119966

KVALITEETNE MÖÖBEL:

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

KONTORISSE
KÖÖKI
ELUTUPPA
GARDEROOBI

Sinu mõte ja meie teostus!

Päästeteenistuse teated
detsember 2012

01. detsember 		
08. detsember 		
11. detsember 		
15. detsember 		
20. detsember 		
23. detsember 		

Põles elumaja Patika külas, Sirmiku 57
Liiklusõnnetus ringteel, Kiili ristmikul
Liiklusõnnetus Tartu mnt.-l, Vaidas
Järsi külas põles talu abihoone
Suur-Sõjamäe 9 põles angaar
Abistati kiirabi Järvekülas
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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.
Tel 58072581, info@potipoiss.ee
Küttepuude müük
Lepp (toores) 36 eur/rm koos kohaletoomisega. Tel 509 9598
Firma müüb puidugraanuleid (pelleteid): Premium-klass. Diameeter: 8 mm.
Alusel: 960 kg (60 kotti). Hind: 180 EUR/
tonn (k-ga). Aadress: Suur-Sõjamae põik
9, Tallinn; tel: (+372) 5838 0342
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Jaanuari sünnipäevalapsed

Detsembris
registreeritud
sünnid
MARK ESPERK

LUKAS JÜRIOJA

RASMUS VESKMETS
MARTIN ŠVETS
NOEL NURK

ADRIAN SOO
HENRI HOLM

TRISTAN REINVELT

KASPAR MARTIN JÜRJEN
MADIS MERZIN
KEVIN LEPPIK
JETE PUKK

LOORE MARIA PÕLDRE

EMMA ELISABETH MERMAN
PÄRLE LUHAÄÄR
EMILIA PAAL

TESSA EISATARE

EMILIA VORSMANN

Silva Kuus
Liidia Bauman
Salme Moor
Mihhail Rodnikov
Anna Rättel
Helga Pilvik
Tamara Smirnova
Klavdia Puhk
Silvia Jürgens
Evi Valk
Helje Kallas
Tatiana Kovaleva
Katri Vendonen
Erna Tõlk
Senta Sikk
Harri Ristal
Erlanda Velemzon
Helve Mägi
Jea Erika-Renate
Leelo Villandberg
Hans Unt

89
88
88
87
85
85
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
81
81

Marta Kosmatšova
Valdeko Liiva
Raja Pihl
Ants Suurekivi
Aino Rättel
Uno Köster
Ermina Nõmm
Ija Hlebosolova
Maimu Säinast
Sirje Kuurberg
Jaan Miiter
Ülle Meiner
Galina Kull
Urmas Gutmann
Endel Tarikas
Valve Soomann
Peeter Soidla
Aino Tamm
Toivo Liiv
Andres Laurits
Lilja Sikk

81
81
81
80
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65

Õnnitleme!
detsembris lahkunud
NIKOLAY PETRAKOVSKIY
AAVO LIIV
NIKOLAI EREMEEV
SELMA REINSAAR
NIINA SEREBRJANNIKOVA
ESTER RÄPSEI
REET KIVESTE

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

See paik, mis Sulle palju aastaid püha,
on ikka kaotust leinamas …

Mälestame ja meenutame

LEONHARD VAAKS ´i
5. surma-aastapäeval.
Abikaasa ja pojad peredega

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume sata iga kuu 25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Nõelviltimise töötuba
27.jaanuaril kell 11-14.00
Rae koolimajas

Vildime traadile
väikese loomakese

Osalustasu 4€
Pakume teed ja näksimist

Oodatud on
suured ja väikesed
huvilised!
Juhendab Eve Laur

Eve on tõlkija ja kirjanik, kelle hobideks on käsitöö ja
joonistamine. Tema joonistuste näitus oli just Jüri
Raamatukogus. Nüüd võimalus teme juhendamisel ise
meisterdada!
Rae koolimaja asub Ussiaugu teel, Vaskjala külas

