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Valmis Rae valla suurim investeering
24. mail avas Elveso AS pidulikult Vaidas reoveepuhasti, mis tähistab ühe pika tee lõppu –
aastaid kestnud ja üle 14 miljoni euro maksma läinud Rae valla veemajandusprojekt
on jõudnud lõpusirgele.
Loe lähemalt lk 4
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vallavalitsus

Rae valla üldplaneering
on kehtestatud

ümber on koondunud peamised ärija tootmismaad. Kõige laiaulatuslikum tehnopargi ala koondub Jüri
aleviku ümbrusesse kahe maantee
sõlmpunkti. Soodevahe küla SuurSõjamäe maantee äärde on planeeTarmo Toomet
ritud perspektiivne rasketööstuse
abivallavanem areng, kus elamualad ei asu lähemas
kontaktvööndis, tagatud on raudRae Vallavolikogu kehtestas 21. mail teeühendused ning hea juurdepääs
toimunud istungil valla üldplaneeringu, Tallinna ringteele.
mis annab suunised, milliseks kujunevad
Elamualad on kavandatud peaplaneeringuala territooriumi arengu põ- miselt valla põhjaosas (Peetri alevik,
hisuunad ja tingimused.
Järveküla ja Rae külad, Assaku alevik)
Üldplaneeringu kehtestamisega mää- ning keskosas Jüri, Lagedi ja Vaida
ratakse ära maakasutuse põhimõtted alevike ümbruses. Rae valla lõunaja infrastruktuuri arengusuunad, ar- poolsed alad on peamiselt hajaasustuvestades võimalikult palju avalikkuse sega rohealad ning miljööväärtusliku
vajaduste ja huvidega ning tagades ja ajaloolise maastikumustriga külad.
Haljasala- ja parkmetsamaad on
samas keskkonna säästva ja tasakaakavandatud peamiselt kõrge puhkelustatud arengu.
Maaomaniku jaoks on oluline väärtusega aladel, külaplatside ümbteada, et üldplaneeringu kehtesta- rustes ning Pirita jõe äärsetel aladel.
Valla küladesse on ette nähtud
misega kavandatud maakasutuse
arengud ei kohusta maaomanikku külaplatsid, mis on üldplaneeringu
muutma senist maakasutust, kuid kaardil eraldi tähistatud. Külaplatannavad selleks perspektiivse või- side rajamiseks vajaliku maa soovib
maluse ning suuna. Üldplaneeringu vallavalitsus taotleda munitsipaalkehtestamise järgselt jätkub maade omandisse, mille seejärel saab valsenine kasutus, kuni maaomanik lavalitsus anda külaliikumise kasutusse. Külaplatside eesmärgiks on
seda soovib.
Üldplaneeringu eesmärk on näha tagada vallaelanikele kodu lähedal
ette maakasutust tervikuna kogu hal- võimalused aktiivseks vaba aja veetdusalal. Joonistatud on välja, kuhu miseks. Ühtlasi on ühtse kogukonna
tulevad hoonestusalad, puhkealad, tekkimiseks vajalik luua võimalused
väärtuslikud maastikud ja loodus- ja kohad erinevate koosviibimiste ja
kooslused ning milline on nende kait- ürituste korraldamiseks.
Kokkuvõttes määratakse Rae valla
se- ja kasutamistingimused. Samuti
on määratud põhiliste tehnovõrkude, üldplaneeringuga ära maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingitrasside ja rajatiste asukohad.
Üldplaneering on aluseks detail- mused, sh maakasutuse juhtotstarbed
planeeringute koostamisele ning pro- Rae valla territooriumil, välja arvajekteerimistingimuste väljastamisele tud Jüri aleviku ja sellega piirnevate
väljaspool alasid, kus detailplanee- Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringu alal. Sellel planeeringu koostamise kohustust ei ole.
ringualal jääb kogu ulatuses kehtima
20.09.2012 Rae Vallavolikogu otsuseRae vald asub kahe suure
ga nr 390 kehtestatud Jüri aleviku ja
maantee ääres
Rae valda läbib kaks olulist maan- sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
teed – Tallinn-Tartu-Võru-Luha- Karla külaosade üldplaneering kõigis
maa maantee ja Tallinna ringtee, selles käsitletud teemades.
mis mõlemad on üliolulised logistilised tuiksooned Rae vallas. Nende
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Üldplaneeringu saamislugu on
pikk

Rae valla üldplaneeringu „saamislugu“ on olnud väga pikk, sest kehtestatud üldplaneering on algatatud vallavolikogu poolt juba 14. mail 2002.
aastal – seega on üldplaneeringu algatamisest kehtestamiseni kulunud 11
aastat. Samas on pikk menetlusaeg
mõistetav, sest vastavalt planeerimisseadusele on üldplaneeringu koostamine avalik demokraatlik protsess,
kuhu kaasatakse laiem avalikkus, et
tagada kõikidele huvitatud isikutele
võimalus oma ettepanekute tegemiseks planeeringusse.
Senine Rae valla üldplaneering on
olnud muuseas kõige vanem kehtiv
üldplaneering Harju maakonnas ja
see kehtestati 20 aastat tagasi - 1993.
aastal. Viimase 20 aasta jooksul on
aga oluliselt muutunud Rae valla
elanike arv, elanike keskmine vanus,
sellega seonduvalt inimeste ootused
ümbritsevale elukeskkonnale ja vana
üldplaneeringuga jätkamine ei vastaks muutunud olukorras tekkinud
vajadustele.
Rae valla üldplaneeringu kehtestamisega on ära tehtud suur töö. Siinkohal soovin tänada Rae Vallavalitsuse
nimel Hendrikson & Ko meeskonda,
kõiki aruteludel osalenud spetsialiste,
elanikke, ettevõtjaid ning asjahuvilisi, kes on aktiivselt kaasa löönud
käesoleva planeeringu koostamisel,
toetades seda omapoolsete heade
mõtete ja ettepanekutega. Rae valla
üldplaneeringu materjalid on täismahus saadaval Rae valla kodulehel.

RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
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Uus skatepark Jüris ootab trikitajaid
Kuna Kirikumõisa skatepark oli amortiseerumas ja oleks osutunud ohtlikuks, siis
alates 2012. aasta sügisest sai alguse uue
skatepargi ehitus Jürisse.
Jüri Gümnaasiumi kõrvale ehitatud
uude skateparki on paigaldatud quater
pipe, funbox pyramide ja double set.
Plats on üle 700 ruutmeetri suur ning
selle ümbrus haljastatakse.
Skatepargi rajamine on rahastatud
valla eelarvest ning läbi MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu PRIA Leader
meetmest.
Madis Sarik, abivallavanem

Rae Vallavalitsuse välja kuulutatud
Peetri uue lasteaia nimekonkursile
laekus 52 nimepakkumist. Rae valla
koduleheküljel ja Peetri aleviku koduleheküljel saab hääletada oma
lemmiknime poolt. Hääletada saab
kuni juuni lõpuni ja juulis valib žürii
välja viie kõige enam poolthääli saanud nime hulgast uue 2014. aastal
valmiva Peetri lasteaia nime.
Väljakuulutatud nimekonkursile
laekusid järgmised nimed:

Värskelt valminud skatepark Jüri Gümnaasiumi
kõrval. Foto Rae Sõnumid

Alustati Kurna mõisa pargi korrastamist
Rae Vallavalitsuse tellimusel alustati
2013. aasta aprilli kuus Kurna mõisa
pargis osalise korrastusraiega. Tänavu
teostatakse osaliselt raiet kahes kohas:
Õlleköögi tee ning planeeritavate jalgteede ääres.
Varasema pargi vormi taastamise
nimel hakatakse edaspidi iga-aastaselt
teostama raietöid.
Jalgteede planeerimisel Kurna parki
on arvesse võetud vanal verstakaardil
märgitud pargistruktuuri, kuna looduses ei ole vanad pargiteed enam nii lihtsalt jälgitavad või on üldse kadunud.
RS

2014. aastal Peetris
valmiva lasteaia
nimekonkursi
pakkumised

Kunagine mõisapargi allee vajab hooldusraiet.
Foto Birgit Parmas
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Lasteaed Kuldkalake
Kuldkalake
Peetrikese Lasteaed
Päikseke
Rõõmurull
Peeter Paan
Peeter Suure Perekindlus
Lõunavärava Lasteaed
Kullatera
Kübarad ja korvikesed
Lasteaed Aruhein
Rohukõrre Lasteaed
Lasteaed Kõrreke
Kuldkala Lasteaed
Kuldkalakese Lasteaed
Raagritsika Lasteaed
Peetrike
Rüblik
Kuldala Lasteaed
Väike Peeter
Kõrreke
Metsaveere Lasteaed
Heinapebre
Lasteaed Kuldala
Peetri lasteaed Kullakene
Armastuse lasteaed

27 Rõõmus Peeter
28 Õnneõue
29 Jaaniussikese Lasteaed
30 Sajajalgse Lasteaed
31 Veskipõnni Lasteaed
32 Tammetõru Lasteaed
33 Aruheina Lasteaed
34 Tõrukese Lasteaed
35 Kellukese Lasteaed
36 Kullerkupu Lasteaed
37 Toominga Lasteaed
38 Pihlaka Lasteaed
39 Kirsikese Lasteaed
40 Ristiku Lasteaed
41 Lote(pere) Lasteaed
42 Päikselinnu Lasteaed
43 Rõõmupesa Lasteaed
44 Naerusuu Lasteaed
45 Tiritamme Lasteaed
46 Linnupesa Lasteaed
47 Tipa-Tapa Lasteaed
48 Lasteaed Sipsik
49 Arulill
50 Pajutibu Lasteaed
51 Heinamaa Lasteaed
52 Minu Sõbra Lasteaed

Jüri Õie lasteaed laieneb
lisarühma võrra
Õie lasteaed. Foto Erakogu

Jüri alevikus asuv 120-kohaline Õie lasteaed avab uuest õppeaastast 18-kohalise
lisarühma.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul
alustatakse ruumide ümberkorraldamist lähiajal ning alates augustist
saame pakkuda Jüri lapsevanematele
lisa lasteaiakohti. „Mõte pakkuda olemasolevates ruumides maksimaalse
arvu lasteaiakohti ja kujundada kunstiruumidest nõuetekohased rühmatoad sai alguse tänavu talvel ja nüüd

Mõigu tee
sulgemine Peetris

kui Terviseametist ja Päästeametist on
kooskõlastus olemas, saame töödega
peatselt algust teha“, ütles vallavanem.
Laste kasutusse saab üle 100 m²
pinda ja uuel rühmal saab olema samuti nagu teistelgi rühmaruumidel
oma sissepääs.
Vallavanema sõnul on projekteerimise faasis ka uus 240-kohaline lasteaed Jürisse. Plaanide järgi alustatakse
uue lasteaia ehitust 2014. aasta alguses.

Ajavahemikul 27.05 - 31.07 suletakse
liikluseks Peetri alevikus asuva Mõigu
tee lõigus Tartu mnt–Aruheina tee.
Ümbersõiduks on võimalik kasutada
Vana-Tartu maanteed või Vägeva teed.
Eeldatavalt juulis suletakse kogu
Mõigu tee liiklemiseks, kuid sellest
teavitatakse täiendavalt.
Tee sulgemine toimub seoses Selveri teenindamiseks vajalike vee-,
kanalisatsiooni- ja sadeveetrasside
ehitamisega.

RS

Ain Puna, teedespetsialist
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Valmis Rae valla suurim investeering
Vaidas pidulikult avatud reoveepuhasti
tähistab ühe pika tee lõppu – aastaid
kestnud ja üle 14 miljoni euro maksma
läinud Rae valla veemajandusprojekt on
jõudnud lõpusirgele – teha on jäänud veel
vaid Mõigu asumi veetorustiku rekonstrueerimistööd.
„Tänase üritusega punkti saanud Vaida
aleviku reoveepuhasti, vee- ja kanalisatsiooni- ning küttetorustiku rekonstrueerimine on ühtlasi ka Rae
valla viimaste aastakümnete suurim
investeering!“ rõhutas tööd tellinud
ASi Elveso juhatuse liige Meelis Kasemaa. „Kuid nii rikas vald meil nüüd
ka ei ole, et me päris ise hakkama oleks
saanud, suureks abiks olid Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfond ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.“ Kasemaa
sõnul läks abi sajaprotsendiliselt asja
ette – nii näiteks vähenesid KIKi toel
rekonstrueeritud Vaida aleviku kaugküttetrassides soojakaod kohe ligi

20%. „Nii sooja müüjal kui ka ostjal
on nüüd kulud oluliselt väiksemad,“
rõõmustas Kasemaa.
Veeprojektiga vähenes ka kahe aleviku tuhandete elanike elu häirinud hais
– kuna Vaida biopuhastisse paigaldati
jääkmuda komposteerimiseks vajalik
trummelkomposter, hakati Vaidas
töötlema ka Jüri aleviku reoveepuhasti jääkmuda. „See aga tähendab, et
tänu ühele uuele biopuhastile kaovad
ajalukku nii Vaida kui ka Jüri alevike
elanikke piinanud jääkmuda käitlemisaroomid,“ lisas Kasemaa. „Teise suure
uudisena ehitati Vaida biopuhastisse
ka Rae valla esimene purgimiskoht.“
Kasemaa sõnul hõlmas veemajandusprojekt viit veetöötlusjaama, 48,6
km veetoru, 38,1 km kanalitoru, 31,3
km survekanalit ja 757 liitumispunkti. „Projekti tulemusena loodi 7229
elanikule võimalus tarbida nõuetekohast joogivett ja 2053 elanikule liituda
ühiskanalisatsiooniga,“ ütles Kasemaa.

„Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti kogumaksumuseks kujunes lõpuks 14,67 miljonit
eurot, millest Elveso kanda jäi 4,31
miljonit eurot.“ Uue kaasaegse veeja kanalisatsioonivõrgu on tänaseks
saanud Lagedi, Jüri, Karla, Pildiküla,
Vaskjala, Vaida ja Vana-Aaviku asulad. Vee- ja kanalisatsioonihind aga
Kasemaa kinnitusel nimetatud hiigelinvesteeringust tingitult lähiajal ei
kerki, need investeeringud kajastusid
juba eelmises hinnatõusus.
Rae vallavanem Mart Võrklaev
ütles, et äsja piduliku punkti saanud
veemajandusprojektiga paranes paljudel vallaelanikel oluliselt nii vee- kui ka
kanalisatsiooniteenuse kvaliteet. „Uue
reoveepuhastiga säästame ka senisest
enam keskkonda, kaudselt sai selle
suurprojektiga parandatud ka pealinlaste joogivee turvalisust, sest voolavad
ju Ülemiste järve kogunevad veed läbi
Rae valla,“ ütles Mart Võrklaev.
RS

Kanalisatsioonitoru saevad pidulikult läbi (vasakult) Nordecon AS juhatuse liige Erkki Suurorg, vallavanem Mart Võrklaev, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse liige Andrus
Kimber ja AS Elveso juhatuse liige Meelis Kasemaa. Foto Rae Sõnumid

Selline näeb välja uus reoveepuhasti Vaidas
Foto AS Elveso erakogu

Karuputke tõrjest
Käes on kevad ning karuputke tõrjehooaeg on alanud. Rae
vallas korraldavad karuputke tõrjet Keskkonnaamet ning Rae
Vallavalitsus. Keskkonnaamet korraldab tõrjet suurematel
aladel ning Rae Vallavalitsus väiksematel ja uutel aladel.
Käesoleval aastal tellis Rae vald tõrje 29 alal kogupindalaga 3,34 ha. Riik tõrjub 22 ala, mille kogupindala on
69,72 ha. Riigi tõrjealadega saab tutvuda Maa-ameti
geoinfosüsteemis http://geoportaal.maaamet.ee/ karuputke tõrjumise ja loodushoiutööde kaardirakenduses.
Suurem karuputke tõrje toimub juuni kuus ehk kui
juuli alguses on veel mõnes kohas karuputk kasvamas,
siis võib sellest julgelt teavitada keskkonnateated@rae.ee
ning vajadusel saame selle liita Rae valla tõrjealadesse.
Birgit Parmas, keskkonnaspetsialist
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Karuputk kasvab tihedate, kohati kuni viie meetri kõrguste
kogumikena. Lehelabad on kuni meeter pikad ja umbes sama
laiad. Õitsevate taimede varre läbimõõt võib suve lõpus maapinna lähedal ületada 10 cm. Ta on mitmeaastane taim, millel
olenevalt kasvutingimustest võib kuluda kolm kuni neli aastat
õitsema hakkamiseks, vahel ka kauem. Taim õitseb ja annab
seemneid vaid kord elus. Õisi võib olla kuni 160 000, milledest
võib valmida kuni 100 000 seemet, mis püsivad mullas idanemisvõimelistena 7–10 aastat. Seetõttu kestab karuputke tõrje
samal kohal mitmeid aastaid järjest.
Foto Birgit Parmas
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Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

Suursoo küla Suure-Kingu kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 05.03.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 259.
• Detailplaneeringu eesmärk on planeerida kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu ala asub üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikus
piirkonnas, kus on ajalooline asustusstruktuur ning külgneb olemasolevate ridaküla elamutega.

Pildiküla küla Kaevu tee 2a ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 30.04.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 455.
• Detailplaneeringu eesmärk on muuta osaliselt kehtetuks Kaevu tn
2 kinnistu detailplaneering, suurendada olemasoleva autoremonditöökoja ehitusalust pindala autotarvikute kaupluse ehitamiseks,
määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud, lahendada sadevee
ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
krundi maakasutus on ette nähtud ärimaaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7ha.
Järgmise detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähtealuste tutvustusest:

Suursoo küla Suure-Kingu kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 05.03.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 259.
• Detailplaneeringu eesmärk on planeerida kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu ala asub üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikus
piirkonnas, kus on ajalooline asustusstruktuur ning külgneb olemasolevate ridaküla elamutega.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 20.juuni 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 17.06.-01.07.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Lagedi alevik Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on vastu võetud 14.05.2013 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 518.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline krunt kaheks elamumaa krundiks, kaheks maatulundusmaa krundiks ning üheks üldmaa krundiks, määrata ehitus- ja

hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga ning menetletava üldplaneeringuga. Üldmaa krunt
on ette nähtud tasuta üle anda Vallale oleva võsastunud pargiala
korrastamiseks ja avalikult kasutamiseks. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 4,4ha.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
01.07.2013.

Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on vastu võetud 28.05.2013 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 572. Detailplaneeringu eesmärk vastab 21.05.2013
Rae Vallavolikogu otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringule. Detailplaneeringuga planeeritakse kolm äri ja tootmismaa
krunti, määratakse ehitus- ja hoonestustingimused, lahendatakse
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
01.07.2013.

Jüri aleviku Aruküla tee 27 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses, Jüri Gümnaasiumi, perearstipunkti ja Taaramäe lasteaia vahetus läheduses. Juurdepääs
alale on planeeritud Ellemäe tänavalt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,43ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Aruküla tee 27 kinnistule ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsude, tehnovõrkudega varustamise ja haljastuse lahendamine.
• Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud väikeelamute juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
01.07.2013.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:

Peetri aleviku Läike tee põik 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.05.2013 korraldusega nr 549.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee idapoolsel küljel Rae Vallavolikogu 14.10. 2003 otsusega
nr 137 kehtestatud Peetri küla Rootsi II kinnistu ja Vana-Lepiku
I kinnistu detailplaneeringu alal. Piirkond on suures osas väljakujunenud äri- ja tootmisala. Juurdepääs kinnistule toimub Läike tee
põik tänavalt.
• Detailplaneeringuga on ette nähtud jagada ärimaa sihtotstarbeline
kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbeliseks krundiks, määratud on
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatud juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha

Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute detailplaneering

• Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 468 muudeti Rae Vallavolikogu 28.07.2008 otsust nr 419 „Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“.

Konkurss “Kaunis Kodu 2013”
Käes on kevad ning sellega seonduvalt on
saabunud aeg mõelda oma koduaia kaunistamisele. Juba on saanud traditsiooniks, et
Rae Vallavalitsus kuulutab aprilli lõpus või mai
alguses välja heakorrataseme tõstmiseks ning
kodukaunistamise väärtustamiseks heakorrakonkursi Kaunis Kodu. Seekord siis nimega „Kaunis
Kodu 2013“.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e-posti teel:
Birgit.Parmas@rae.ee või suuliselt (tel 605 6745)
Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik

osalemist arutada ka konkursile esitatud kodu omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust
eriti külavanematelt. Kandidaatide konkursile
esitamise viimane tähtaeg on 01. juuli 2013. a.
Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• individuaalelamud
• ettevõtted, asutused
• kortermajad
Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus maastikku
• haljastus (lilled, hekid, puud jne)
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid,

välikaminad, kiviaiad jne)
• üldmulje
Konkursi tulemused teeb kindlaks Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes
teostab osalevate objektide ülevaatuse 2013.
a juulikuus ning seejärel esitab võitjad Rae
Vallavalitsusele kinnitamiseks. Eelneval viiel
aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud
objekte kandidaatideks seada ei saa. Kolme
esimest igas kategoorias autasustatakse
tänukirja ja kinkekaartidega.
Ootame rohket osavõttu!!!
juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid

5

6

uudised

Maxima ehitab Rae valda
logistikakeskuse, mis annab
tööd 300 inimesele
Läbirääkimised OÜ-ga Maxima Eesti on
jõudnud lepinguni, mille keskmeks on
logistikakeskuse rajamine Kurna külla
ringtee äärde.
Logistikakeskus, mille osadeks on
kuivladu, külmladu, taaraladu ja kontoriblokk, on planeeritud ligikaudu
48 000m 2 suuruseks. Teadaolevalt
edestab see suuruselt kõiki teisi logistikakeskuse hooneid Eestis.
Hoone ehitatakse energiasäästlikuna
ja investeeringu suuruseks on ligikaudu 45 miljonit eurot.
Eeldatavasti, kui plaanide teostus
sujub, hakatakse logistikakeskuse ehitusega peale tänavu sügisel ja hoone
avamine jääb 2015. aasta suvesse.
Hea meel on tõdeda, et Maxima

puhul on tegemist sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttega, kes on võtnud
enda kanda mitme sotsiaalprojekti
rahastamise ja toob valda juurde 300
uut töökohta.
Oleme saavutanud OÜ-ga Maxima
Eesti kokkuleppe ja sätestanud lepingus, et sotsiaalprojektidest rahastab
Maxima Peetri aleviku ja Jüri lasteaia
projekteerimist. Samuti toetab Maxima Kurna pargi korrastamist.
Ettevõte on panustamas Rae valla
arengusse ja see on hea näide avaliku
ja erasektori koostööst, millest võidab
kogu valla elanikkond.
Tarmo Toomet
abivallavanem

Rae vallas leidub üha enam
sotsiaalse vastutustundega
ettevõtteid
OÜ Maxima Eesti tulek Rae valda toob
juurde siia nii töökohti kui parandab
elukeskkonda. Töökohti on juurde
loomas ja panustanud infrastruktuuri
ka Tallinna Kaubamaja AS, mis rajab
Selverit Peetrisse. Oma panuse Rae
valla elukeskkonna arengusse on
viimastel aastatel andnud ka ABB AS,
Rosamil OÜ, Lemminkäinen Eesti AS,
Nordecon AS, IK Speditor Group OÜ, ja
RevalPro Kinnisvaraarendus OÜ.
Elukeskkonna areng on meie kõigi
kätes ja ettevõtted, mis on leidnud
võimaluse panustada kogukonnaelu
arengusse, väärivad suurt tunnustust.
Mart Võrklaev
vallavanem

Jüri loodusõpperada ootab
külastama
Jüri Gümnaasiumi staadionile rajati 2012.
aasta sügisel loodusõpperada, mida saavad kasutada nii kooliõpilased õueõppetundides ja huvihariduse läbiviimisel kui
ka täiskasvanud, kes tulevad staadionile
sporti tegema, jalutama või lihtsalt lastega mänguväljakule.
Eestlane on läbi aegade armastanud
kodumaa looduses viibida. Ent paraku
on loodus muutunud meie jaoks üha

Loodusrajal saab vaadata
17 liiki okaspuid
25 liiki lehtpuid
20 liiki põõsaid ja püsikuid

Jüri loodusõpperada sobib hästi perega
vabaaja veetmiseks. Foto Rae Sõnumid
Rae Sõnumid ▪ juuni 2013

anonüümsemaks. Me tunneme autode,
elektroonika, pesupulbrite kaubamärke paremini, kui teame meie ümber
kasvavate kõige tavalisemate kodumaa
puude-põõsaste nimesid.
Et inimesed ei võõrduks loodusest
ja tunneksid rohkem meid ümbritsevaid taimi, oleks vaja neid tihedamini
märgata ning õppida neid paremini
tundma. Mida rohkem me teame, seda
rohkem tahame teada saada.
Loodusõpperada loobki võimaluse tõsta koolilaste ja ka täiskasvanute teadmisi erinevate Eestis levivate
puude ja põõsaste kohta. Loodusõpperajal olevate puude ja põõsaste juures
on värvilised A5 formaadis infotahvlid, kus on taime nimi (eesti ja ladina
keeles, folkloorsed nimed), samuti on
kirjeldatud kuju-õisi jne, välja toodud
suurimad põlispuude asukohad, kasvukohad, kasutusalad jms kõige huvitavam info liigist/sordist.
Loodusõpperada rajati Rae Vallavalitsuse, MTÜ Jüri Gümnaasiumi
Vilistlaskogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostööna.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

Külakiigel saab sisse piisava hoo.
Foto Rae Sõnumid

Iidses Lehmja
tammikus ootab
uus külakiik
PRIA Leader meetme abil paigaldas
sügisel vallavalitsus Jüris asuvasse
Lehmja tammikusse uue külakiige.
Vana külakiik oli amortiseerunud ning
muutunud ohtlikuks.
Iidne tammik Jüri aleviku keskel
on väärispaik, millel vanust hinnatakse umbes 5000 aastale. Kõige vanem
tamm on ligi 400 aastat vana.
Külakiige paigaldamiseks kirjutati projekt „Kiigeplatsi korrastamine ja
üritusteks inventari soetamine“.
RS

tasub teada
22. juunil kell 19.00

Jüri
jaanituli
Lehmja tammikus

Pärimusaastale
pühendatud kontsert
Esinevad Rae Kultuurikeskuse rahvatantsijad
ja ansambel
Lõõtspillipoisid
Tantsuks ansambel

Igatahes

Mängud, võistlused
suurtele ja väikestele
Sööke ja jooke pakub

Viikingite küla

23. juunil
algusega kell 18.00
Tuuliku kõrval heinamaal
Peetri aleviku
jaanituli
Ikka traditsiooniliselt:
mänge ja võistlusi on
suurtele ja väikestele.
Muusikat teeb ansambel

“Tasuja”

Jaanitule süütame
kell 21.00.
Sööki-jooki pakub
Peetri Tuulik.
Tule ise ja kutsu naaber
ka kaasa!

juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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tasub teada
Väljakuulutatud riigihanke tulemused uue jäätmevedaja
leidmiseks selguvad juuni teises pooles
Juuni keskel selgub korraldatud jäätmeveo konkursi võitja „Korraldatud
jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Jõelähtme, Kiili, Raasiku ja Rae
valdade haldusterritooriumitel korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete

Korraldajad:
Korraldajad:

Korraldajad:

Toetajad:
Toetajad:

Toetajad:
SPORTSPORT

kogumiseks ja vedamiseks“.
Seoses sellega, et juulis Rae Sõnumeid ei ilmu on kogu informatsioon
konkursi võitja kohta leitav Rae valla
kodulehel: www.rae.ee. Samuti informeerib posti või e-posti teel uus

jäätmevedaja kõiki jäätmevaldajaid
olulistest tingimuste muutumisest vähemalt 1 kuu jagu varem enne nende
kehtima hakkamist.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Eesti
Eesti
meistrivõistlused
meistrivõistlused
jalgrattaspordis
jalgrattaspordis
Eesti meistrivõistlused
jalgrattaspordis

20.20.
juuni
juuni
2013
2013
20. juuni 2013

SPORT

Ajakava
Ajakava Ajakava

11:00 pikkus
NJpikkus
- võistlusmaa
11:00
11:00
NJ NJ
- võistlusmaa
- võistlusmaa
15 km
15 km pikkus 15 km
11:30pikkus
Npikkus
- võistlusmaa
11:30
11:30
N -N
võistlusmaa
- võistlusmaa
25 km
25 km pikkus 25 km
12:00 pikkus
MJpikkus
- võistlusmaa
12:00
12:00
MJ MJ
- võistlusmaa
- võistlusmaa
25 km
25 km pikkus 25 km
13:00 pikkus
MUpikkus
- võistlusmaa
13:00
13:00
MUMU
- võistlusmaa
- võistlusmaa
42 km
42 km pikkus 42 km
14:00 pikkus
MEpikkus
- võistlusmaa
14:00
14:00
MEME
- võistlusmaa
- võistlusmaa
42 km
42 km pikkus 42 km
15:45 Autasustamine
15:45
15:45
Autasustamine
Autasustamine
Lp. Rae valla elanik,
Lp. Lp.
RaeRae
vallavalla
elanik,
elanik,

Liinibusside
liiklus
toimib
bussid
Liinibusside
Liinibusside
liiklus
liiklus
toimib
toimib
ja bussid
ja bussid
liiguvad
liiguvad
pikija
piki
rada
rada liiguvad piki rada
motojulgestuse
saatel.
Jüri
Gümnaasium ja Spordihoone
motojulgestuse
motojulgestuse
saatel.
saatel.
Jüri Jüri
Gümnaasium
Gümnaasium
ja Spordihoone
ja Spordihoone
juunil
algusega
kell
11:00
toimuvad
Raeavatud
on
ja sinna
on võimalik
pääseda Laste tänavaVõidupühal Saue vallas
20. juunil
20. juunil
algusega
algusega
kell20.
kell
11:00
11:00
toimuvad
toimuvad
Jüri
Jüri
aleviku,
aleviku,
Rae Rae Jüri aleviku,
on avatud
on
ja sinna
ja sinna
on võimalik
onavatud
võimalik
pääseda
pääseda
Laste
Laste
tänava
tänava
ja Raasiku
valla
tänavatel
- teedel Eesti Mesitrivõistlused
–sissesõidust.
Aruküla
tee poolsest sissesõidust.
ja Raasiku
ja Raasiku
vallavalla
tänavatel
tänavatel
- teedel
- teedel
EestiEesti
Mesitrivõistlused
Mesitrivõistlused
Jüri Jüri
– Aruküla
– Aruküla
tee poolsest
tee Jüri
poolsest
sissesõidust.
Harju maavanema poolt
jalgratturitele
eraldistardiga
sõidus.
jalgratturitele
jalgratturitele
eraldistardiga
eraldistardiga
sõidus.
sõidus.
Võistluste
Võistluste
stardistardija jaVõistluste stardi- ja
finishipaik
onjuures.
Jüri spordihoone juures.
Hädavajalike
sõitude
juhendavad Teid teeristidelvaldadele üleantav
finishipaik
finishipaik
on Jüri
on Jüri
spordihoone
spordihoone
juures.
Hädavajalike
Hädavajalike
sõitude
sõitude
puhul
puhul
juhendavad
juhendavad
Teidpuhul
Teid
teeristidel
teeristidel
paiknevad
politseiametnikud
ja reguleerijad. Rajaga
paiknevad
paiknevad
politseiametnikud
politseiametnikud
ja reguleerijad.
ja reguleerijad.
Rajaga
Rajaga
Rada kulgeb lõigul:
piirnevatel
ettevõtetel,
kelleljuurde
ei ole
juurde Rada
Rada
kulgeb
kulgeb
lõigul:
lõigul:
piirnevatel
piirnevatel
ettevõtetel,
ettevõtetel,
kellel
kellel
ei ole
ei
alternatiivseid
ole alternatiivseid
juurde
-alternatiivseid
Aaviku
tee
- Vana
Tartu
mnt.,
Vaida - Pajupea
ja palume
pääsuteid,
palume
nimetatud
kellaaegadel
oma tegevust
Jüris
Jüris
Aaviku
Aaviku
tee -tee
Vana
- Jüris
Vana
Tartu
Tartu
mnt.,
mnt.,
Vaida
Vaida
- Pajupea
- Pajupea
ja ja
pääsuteid,
pääsuteid,
palume
nimetatud
nimetatud
kellaaegadel
kellaaegadel
omaoma
tegevust
tegevust
selliselt,
et ei olekskasu
transpordivahendite
kasu JüriJüri
– Aruküla.
– Aruküla. Jüri – Aruküla.
planeerida
planeerida
selliselt,
selliselt,
et planeerida
eietoleks
ei oleks
transpordivahendite
transpordivahendite
kasu
- tamise
vajadust suletud teelõigul.
tamise
tamise
vajadust
vajadust
suletud
suletud
teelõigul.
teelõigul.
Sõltuvalt
vanuseklassist
on võistlusmaa
pikkuseks 15-42km.
Sõltuvalt
Sõltuvalt
vanuseklassist
vanuseklassist
on võistlusmaa
on võistlusmaa
pikkuseks
pikkuseks
15-42km.
15-42km.
jõuab Jüri kirikuaeda
Eraldistardiga
võistluste
põnevaima
heitluse peavad
MU
Vabandame
võimalike
ebamugavuste
Eraldistardiga
Eraldistardiga
võistluste
võistluste
põnevaima
põnevaima
heitluse
heitluse
peavad
peavad
MUMU
Vabandame
Vabandame
võimalike
võimalike
ebamugavuste
ebamugavuste
pärast
pärast
ja
loodame,
ja loodame,pärast ja loodame,
(vanuses
all 23
eluaastat)
ning
NE
ja ME (naiste et
ja leiate
meeste
etümbersõidu
leiate
omalevõimaluse
vajaliku
ümbersõidu
võimaluse ning leiate kell 18.00.
(vanuses
(vanuses
all 23
alleluaastat)
23 eluaastat)
ningning
NE
ja
NEME
ja ME
(naiste
(naiste
ja meeste
ja
meeste
et leiate
omale
omale
vajaliku
vajaliku
ümbersõidu
võimaluse
ningning
leiate
leiate
eliitklass)
ratturid,
kes stardivad
orienteeruvalt
kell 13:00.
ka
aega jalgratturitele
tullajalgratturitele
Eesti parimatele
jalgratturitele
kaasa elama.
eliitklass)
eliitklass)
ratturid,
ratturid,
kes stardivad
kes stardivad
orienteeruvalt
orienteeruvalt
kell kell
13:00.
13:00.
ka aega
ka aega
tullatulla
EestiEesti
parimatele
parimatele
kaasa
kaasa
elama.
elama.
Starti
on Eesti
lubanud
tulla
kõik
Eesti
Starti
Starti
on lubanud
on lubanud
tullatulla
kõik
kõik
Eesti
hetke
hetke
parimad
parimad
kodukodujahetke
ja parimad kodu- ja
Toimub mälestushetk ning
välismaal
pedaalivad
ratturid
eesotsas
Grete
Treieri,
Liisi
21
–peetavad
22 juunil
2013.a.
peetavad Eesti Mesitrivõistluste
välismaal
välismaal
pedaalivad
pedaalivad
ratturid
ratturid
eesotsas
eesotsas
Grete
Grete
Treieri,
Treieri,
LiisiLiisi
21 –21
22–juunil
22 juunil
2013.a.
2013.a.
peetavad
EestiEesti
Mesitrivõistluste
Mesitrivõistluste
Risti,
ReinKangerti
Taaramäe,
Tanel
Kangerti ja Gert Jõeäärega.
grupisõidu
viiakse
läbi Randveres (Viimsi).
Kaitseliidu Kose malevkonna
Risti,Risti,
ReinRein
Taaramäe,
Taaramäe,
Tanel
Tanel
Kangerti
ja Gert
ja Gert
Jõeäärega.
Jõeäärega.
grupisõidu
grupisõidu
võistlused
võistlused
viiakse
viiakse
läbivõistlused
läbi
Randveres
Randveres
(Viimsi).
(Viimsi).
Võistluste
stardi/finishipaik
asub
Randvere
keskuses ning
Võistluste
Võistluste
stardi/finishipaik
stardi/finishipaik
asubasub
Randvere
Randvere
keskuses
keskuses
ning
ning
Jüri kompanii rivistus.
Kooskõlastatult
Rae/Raasiku
valla ja Maanteeametiga
start
võistlustele
antakse
mõlemal
Kooskõlastatult
Kooskõlastatult
Rae/Raasiku
Rae/Raasiku
vallavalla
ja Maanteeametiga
ja Maanteeametiga
startstart
võistlustele
võistlustele
antakse
antakse
mõlemal
mõlemal
päeval
päeval
kell kell
10:00.
10:00.päeval kell 10:00.
on
võistlusrada
liikluseks
suletud
20.
juunil
kell
11:00
–
on võistlusrada
on võistlusrada
liikluseks
liikluseks
suletud
suletud
20. juunil
20. juunil
kell kell
11:00
11:00
– –
15:45.
2013.a. Eesti
Meistrivõistluste
korraldaja:
15:45.
15:45.
Peale seda on kõigil
2013.a.
2013.a.
EestiEesti
Meistrivõistluste
Meistrivõistluste
korraldaja:
korraldaja:
MTÜkoostöös
SKkoostöös
Ratta Agentuur koostöös
MTÜ
MTÜ
SK Ratta
SK Ratta
Agentuur
Agentuur
soovijatel
Ümbersõidusoovitused:
Eesti
Jalgratturite Liiduga
Ümbersõidusoovitused:
Ümbersõidusoovitused:
EestiEesti
Jalgratturite
Jalgratturite
Liiduga
Liiduga
Lisainfo:
www.ejl.ee
võimalus
võtta võidutulelt
Lisainfo:
Lisainfo:
www.ejl.ee
Jüri elanikel palume vältida liiklemist Laste tänaval
ja www.ejl.ee
JüriJüri
elanikel
elanikel
palume
palume
vältida
vältida
liiklemist
liiklemist
Laste
Laste
tänaval
tänaval
ja ja
tuleleek
oma jaanitule
Võistluste juht:
Aaviku teel ning kasutada paralleeltänavaid.
Võistluste
Võistluste
juht:
juht:
Aaviku
Aaviku
teel teel
ningning
kasutada
kasutada
paralleeltänavaid.
paralleeltänavaid.
Aruküla elanikel soovitame kasutada marsuuti Jüri-Pajupeasüütamiseks.
KRISTIAN RANDVER kristian.randver@rimibaltic.com Tel. 5106630
Aruküla
Aruküla
elanikel
elanikel
soovitame
soovitame
kasutada
kasutada
marsuuti
marsuuti
Jüri-PajupeaJüri-PajupeaKRISTIAN
KRISTIAN
RANDVER
RANDVER
kristian.randver@rimibaltic.com
kristian.randver@rimibaltic.com
Tel. 5106630
Tel. 5106630
Leivajõe tee – Lagedi Aruküla – Peningi tee.
Leivajõe
Leivajõe
tee –tee
Lagedi
– Lagedi
Aruküla
Aruküla
– Peningi
– Peningi
tee. tee.

võidutuli
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Assaku lasteaia perepäev tõi
palju rõõmu
Assaku lasteaia direktor Kaia Randlaine
kirjutab, et uuenenud mänguväljaku
avamine oli koos perepäevaga üks vahva
ja meeldejääv sündmus.

16. mai päikeselisel õhtupoolikul kogunes Assaku lasteaia pere – lapsed,
vanemad, töötajad – lasteaia hoovile
perepäeva pidama ja mänguväljakule paigaldatud nelja uut atraktsiooni
avama.
Pidu algas lasteaiarahva rongkäigu
ja ühise lauluga. Seejärel lustisid õpetajad aafrika muinasjuttu etendades,
kus laste kanda olid tantsud ja laulud.

Perepäev pakkus palju rõõmu

Peale eeskava jagunesid pered lasteaia
hoovil olevatesse „pesadesse“.
Küll sai siis pesades koos issideemmedega luuletada, maalida - meisterdada, mõistatusi lahendada, võidu
käbisid korjata, liikumismänge mängida, pantomiimi teha, harjutada uuel
atraktsioonil korvpalliviskeid ja fotojahti pidada.
Külla oli tulnud ja ühtlasi ka meeleolu looma Erich Krieger, kes siinsamas majas kunagi õppinud kui see
veel oli Lehmja kool. Endine õpilane
Krieger pidas alustuseks ka väikese
kõne, soovides lasteaia perele kõike
head ja tänades õpetajaid väga olulise
ja tähtsa töö eest.
Et ilm oli soe ning pidu vahva, siis
ei kiirustanud keegi äraminekuga.
Mõnus oli ilusa ilmaga ühtse perena
paviljoni all aega veeta ja veidi ka keha
kinnitada.
Täname kõiki osalejaid ja Vaida
kooli direktorit Indrek Uuemaad, kes
aitas peo õnnestumisele kaasa.
Kaia Randlaine
Assaku Lasteaia direktor

Assaku lasteaias käivatele kolmikõdedele Eliisele,
Mariele ja Gretele meeldis väga lasta end pildistada uute korvpalli rõngaste all, kuid uusi asju on
Assaku mänguväljakul veel. Foto Rae Sõnumid

Assaku lasteaed
sai uued
atraktsioonid
Mai keskel paigaldati Assaku lasteaia
mänguõuele neli uut atraktsiooni, mis
on täiendanud oluliselt laste mänguvõimalusi. Lapsed saavad nüüd lustida
liumägedel ja ronilas, lasta turvaliselt
torudest alla ja harjutada osavust redelitel.
Jaan Alver, abivallavanem

Miks söövad loomad paju koort?
Jüri Gümnaasiumi 5.d klassi õpilane
Hendrik Hergauk jagab toredaid kogemusi
loodusõpetusetunni raames toimunud
väljasõidust Laagrikeskuse Tallu, kus räägiti muuhulgas ka sellest, miks söövad
loomad paju koort.

Jüri Gümnaasiumi 5. d ja 5.a klassi
õpilased käisid koos klassijuhatajate ja
loodusõpetuse õpetaja Riina Muugiga
Laagri talukeskuses kevade algust avastamas. Hommikul vara kogunesime
koolimaja juurde, kust viis buss meid
Saku valda asulasse nimega Rahula
ning sealt edasi Laagrikeskuse Tallu.
Meid võtsid vastu kaks giidi. Kohale
jõudes tegime esmalt väikese eine.
Peale kehakinnitust läksime klassiga
talu läheduses asuvasse püstkotta. Seal
kuulasime giidi, kes rääkis ja andis
meile ülesande: teha lõke! Hakkasime õppima lõkke tegemist. Räägiti ja
näidati, et ka täiesti märg kasepuu toht
võib kenasti põleda. Kuid kõige täht-

sam on leida kuivad puud! Meid õpetati
kuidas lõkkepuid püsti panna ning siis
neid süüdata. Lõkke tegemine õnnestus
meil väga hästi. Edasi liikusime väikesele põllule ja seal rääkis meile teine
giid jõgedest ja puudest. Saime teada
huvitavaid fakte loomadest, taimedest ja jõgedest. Näiteks, miks söövad
loomad paju koort. Vastus: see aitab
neid haiguste ajal terveks saada. Järgmisena moodustasime
rühmad ning vastasime
kirjalikult küsimustele,
mis puudutasid loodust.
Minu rühm kahjuks ei
võitnud, aga ikkagi oli
huvitav. Peale kosutavat lõunasööki läksime
suurema lõkke juurde,
mis juba varem põles.
Me küpsetasime lõkkes
huvitavaid saiakesi. Võtsime tokid ja keerasime
tugevast taignast tainari-

bad toki ümber ning küpsetasime neid
lõkke kohal. Nendest tulid väga mõnusad lõkkeküpsetised. Pealegi päris
maitsvad. Me saime kõik koos ümber
lõkke toredalt aega veeta. See oli väga
vahva mitmetunnine väljasõit koos
teiste viiendate klasside õpilastega.
Hendrik Hergauk

Foto Riina Muug
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Poola haridustöötajad: teie majanduslik edu
Euroopa kriisi ajal on tõeliselt muljetavaldav
Aprillis külastasid Jüri Gümnaasiumi viis
õpetajat Poolast Wyszkówi linnast, kes
olid positiivselt üllatunud Eesti arengust
ja rääkisid lahkelt nende kodumaa haridussüsteemist.
Mida te teadsite Eesti kohta enne siia
tulemist ja mida arvate Eestist nüüd?
Natuke olime lugenud Eesti kohta
turistidele mõeldud raamatutest, teadsime ka teie viimaseid ajaloosündmusi
(nt. iseseisvumine pärast Nõukogude
Liidu kokkuvarisemist, EL-ga liitumine.) Pärast Eestis käimist võime
kindlalt öelda, et teame palju rohkem,
näiteks mõistsime, et teie skandinaavialik pärand on palju olulisem kui
nõukogude aja mõjud ning teie majanduslik edu Euroopa kriisi ajal on
tõeliselt muljetavaldav.
Milliseid erinevusi nägite Eesti ja
Poola koolide vahel?
Meile väga meeldis teie huvialakeskus ja see, et koolid on hilisõhtuni lahti.
On kiiduväärt, et õpilased saavad oma
huvidega tegeleda ja õppida midagi kasulikku ja praktilist. Kadedaks tegi ka,
et koolides on teil rohkem töötajaid,
kes arengut toetavad ja igapäevatöös
aitavad (nt arendusjuht või IT-spetsialistid). Ka on teil õpilastele tasuta
lõunad, mis tundub olevat väga hea
idee. Samuti arvame, et teie koolil on
suurepärased võimalused ja vahendid
nii õpilastele kui ka õpetajatele. Kuna
õpilasi on gruppides vähe, siis saavad
õpetajad rohkem nendega individuaal-

selt tegeleda. Ja muidugi
on tore see, et õpetajatel
on eraldi ruumid, kus nad
saavad tunde ette valmistada ja tundide vahel puhata.

Kuidas on viimase 20 aasta
jooksul muutunud Poolas haridussüsteem ja kas
olete sellega rahul?
Sellele küsimusele ei saa
vastata “ei” ega “jah”. Viimase 20 aasta jooksul toimunud muutustel on nii häid
kui halbu külgi. Meil on
pidevalt reformid ja viimasest reformist pole piisavalt aega möödunud,
et hinnata, mis kasu sellest on olnud.
Meie kool on gümnaasium. Viimased 12 aastat on gümnaasiumi aste
olnud kolme aasta pikkune, varem
oli selle pikkuseks neli aastat. Õppekava muudatused on olnud küllaltki
aeglased ja alguses oli äärmiselt raske
kogu materjal meile ette antud ajaga
läbi võtta. Sel aastal alustasime gümnaasiumis õpilastega, kes õppisid põhikoolis teise õppekava alusel ja me
ei oska praegu veel öelda, milliseks
kõik kujuneb.
Alates 2005. aastast on koolilõpueksamid asendanud ülikooli sisseastumiseksameid. Eksami sooritamiseks on
vaja õpilasel saada 30% ning mitmed
arvavad, et see on liiga madal. Aina
rohkem lõpetajaid jätkab oma õpinguid ülikoolis, mis ei tähenda aga automaatselt paremaid võimalusi. Hu-

Poola õpetajad käsitöötoas

manitaarteaduste üliõpilaste seas on
töötuse määr üsnagi kõrge, kutsekooli
valitakse aina vähem, mis on viinud
oskustööliste vähenemiseni.
Kuidas te õpilasi hindate?
Õpilasi hindavad õpetajad, kes valmistavad igale õpilaste grupile ette
hindamismeetodid eraldi. (Seda tehakse muidugi Haridusministeeriumi
nõuete järgi).
Kas Poolas on koolid erinevad?
Õpilased võetakse gümnaasiumisse
vastu põhikooli lõpueksamite tulemuste ja kokkuvõtvate hinnete põhjal. Parema maine ja kõrgemate tulemustega
gümnaasiumid võtavad vastu õpilased,
kellel on paremad hinded ja eksamitulemused. Suurtes linnades on teatud
koolid nn eliitkoolid, mis on kandidaatide seas väga populaarsed.
Küsitles Kristi Vimberg
Intervjuu tõlkis inglise keelest
Ingrid Hinojosa

Tänuõhtu Jüri Gümnaasiumis
22. mail toimus Jüri Gümnaasiumis tänupäev. See on üritus, mille korraldab kooli
juhtkond. Tänuvastuvõtule kutsutakse
õpilased, kes on õppeaasta jooksul edukalt
esindanud meie kooli erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.

Usume, et suurepärased tulemused
sünnivad ainult koostöös. Nii on vastuvõtule koos õpilasega kutsutud ka üks
tema vanematest. Tunnustatud saavad
ka õpetajad, kes on õpilasi nende saavutuste teel juhendanud.
Tänupäevale kutsutud saavad õpilased, kes on Harjumaa võistlustel saavutanud I – III koha ja üleriigilistel või
rahvusvahelistel võistlustel I – X koha.
Rae Sõnumid ▪ juuni 2013

Iga kutsutud pere sai kooli juhtkonnalt tänukirja, millel Eesti kirjaniku Kristo Kivioru mõttetera: Ainult
mõistmisest saab tarkus välja kasvada.
Lisaks sai iga õpilane valida Jüri Gümnaasiumi nimega salli.
Selle aasta tänupäevale kutsuti 141
õpilast koos vanemaga ja 32 õpetajat.
Tunnustust väärivaid kohti saavutati kõikidest ainevaldkondadest. Enim
auhinnatud kohti saavutati spordi ja
muusika alal. Nimetatu kõrval olid
õpilased tulemuslikud ka emakeeles,
kirjanduses, etluses, inglise keeles, vene
keeles, saksa keeles, soome keeles, matemaatikas, füüsikas, keemias, bioloo-

gias, geograafias, kunstis, kodunduses.
Võidukohti toodi ka sellistelt aladelt
nagu kabe, kodu-uurimine, mälumäng,
ÜRO riikide teemaline simulatsioon
UNESCO ühendkoolidele Eestis.
Õppeaasta lõpp on aeg, millal heidetakse pilk tehtule. Tore et on, mille
üle uhkust tunda ja rõõmustada.
Jüri Gümnaasiumi juhtkond tänab
suurepärase koostöö eest õpilasi, nende
vanemaid ja õpetajaid, sest ainult koostöös oleme jõudnud selliste tulemusteni.
Anne Kloren, Jüri Gümnaasiumi I–II
kooliastme õppedirektor

hariduselu

Milline paistab Hispaania hariduselu
Eesti õpetajatele?
20.-25. mail käisid kuus Jüri Gümnaasiumi
õpetajat tutvumas Comeniuse projekti
raames Hispaania (Kataloonia) haridussüsteemiga. Külastati Lleida linnavalitsust,
kahte algkooli, ühte lasteaeda (meie mõistes) ning ühte põhikool-gümnaasiumit.
Hispaania haridussüsteem on veidi
erinev meie omast, lasteaias käivad
lapsed vanuses 0-3 eluaastat, algkoolis
õpivad 4-13 aastased. Järgmistes kooliastmetes on samas vanuses lapsed
nagu meilgi, aga koolikorralduslikult
on erisusi. Näiteks tuleb juba põhikooli
lõpus õpilasel valida, kas ta läheb tulevikus kutse- või ülikooli ning tuleb
otsustada valdkond, mida kõrgkoolis
õppima asutakse. Õpilastel pole vaja
üheski kooliastmes sooritada eksameid
ega tasemetöid.
Hispaanlased on siiani pidanud
oluliseks seda, et algkooli lapsel oleks
võimalik käia koolis oma kodukülas.
Seega olid algkoolid väikesed – umbes
50 õpilasega ning 8 õpetajaga, osad
õpetajatest töötasid mitmes naaberkoolis. Lisaks olid need rajatud kitsastesse
oludesse (nt polnud üheski võimlat või

Algkooli õues õpilased
külalisi tervitamas
Algkoolidesse tulles võtsid meid
vastu kogu kooli julged, avatud ja
rõõmsameelsed õpilased ning õpetajad. Meile määrati viimasest klassist
kaks õpilast, kes tutvustasid koolimaja
ning kelle klassile me ettekande Eesti
õpilase vaba aja veetmise kohta tegime. Üllatav oli see, et juba 4-aastased
hakkavad õppima inglise keelt, kuid
põhikooliski räägivad nad seda veel
vaevaliselt.

Hispaania õpilased oma
kooli taustal

suuremat saali, kasutati küla muude
hoonete saale) ning hoonetesse, mis
polnud spetsiaalselt kooliks ehitatud,
nt samasse majja omavalitsusega.
Nende sisustuski oli väga lihtne,
kuid paljudes klassides olid interaktiivsed tahvlid. Koolides polnud ka
sööklat vaid väike einestamisruum,
mida kasutatakse vähe, sest üldjuhul
minnakse siesta ajaks kaheks tunniks
koju ja süüakse seal.

Põhikool-gümnaasium, mida me
külastasime oli seevastu suur, 500
õpilasega kool. Kool oli ehitatud 2001.
aastal nüüdseks Euroopas tuntud arhitekti poolt ning planeeritudki kooliks.
Arhitektuuriliselt oli see lahendatud
nii, et vahetunnis on kõiki korruseid/
koridore näha – nagu kohalik arhitektuuri õpetaja ütles, et tegemist on
„vangla printsiibiga“.
Sealgi kasutatakse õppimiseks palju

õueala. Näiteks toimuvad kehalise
tunnid üldjuhul õues. Põhikool-gümnaasiumis oli ka võimla olemas, aga
betoonpõrandaga – neid üllatas, et
Eestis on puitpõrandaga saalid.
Kesised võimalused olid kõikide
koolide raamatukogudes – raamatuid
nappis. Erinevalt meie valgusearmastusest, eelistasid hispaanlaseid pimedaid
klassiruume, mille aknad olid kaetud
kardinatega, väljast aknavarjudega
ning mõnikord veel õpilaste töödega.
Lasteaias hakkasid silma samuti kitsad olud, veidi näljane 8-kuune imik,
keda lasteaednik küpsisega toitis, ning
mustad põrandad, kus lapsed mängisid.
Vahetusjalatsid pole seal tavapärased,
neid ei kantud ka koolides, vastupidine
tegevus tundus nende jaoks üllatav.
Olenemata kesistest keskkonnatingimustest olid Hispaania õpetajad
aga väga loovad. Kõikides koolides
olid „rääkivad seinad“ – seintel olid
huvitavad metoodilised materjalid,
grupi ühisharjutused ning õpilaste
tööd. Tänu seintele said Eesti õpetajadki mõne teadmise võrra kolleegi
valdkonnas targemaks.
Meiegi õpetajatena eelistaksime
Hispaania õpetaja palka (1400,00 €)
uhketele ruumidele, mis tagaks ka
parema konkurentsi hariduse tööturul
ja selle kaudu ka koolidele „rääkivamad seinad“.
Kristi Vimberg
Jüri Gümnaasiumi arendusjuht
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Mida kirjutas BBC Eesti e-riigi kohta?
Mõningates riikides vaadatakse programmeerimist kui arvutigeeniuste pärusmaad, kuid mitte Eestis, kus seda peetakse
pigem lõbusaks, lihtsaks ja lahedaks.
Kolmest Balti riigist see kõige põhjapoolsem maa, mis kuulus Nõukogude
Liitu kuni 1991. aastani, on IKT alal
üks arenenumaid riike maailmas.
Eesti koolid õpetavad lastele programmeerimist juba alatest 7ndast eluaastast.
Eesti e-revolutsioon sai alguse
90ndatel, mitte kaua pärast riigi iseseisvumist. Suure osa sellest hüppelisest arengust e-valdkonnas, tuleb
kirjutada Toomas Hendrik Ilvese nimele, kes on praegune Eesti president,
kunagine Eesti suursaadik Ameerikas.
On lugu ajast, kui ta elas veel USA-s.
Ta luges raamatut „Luddite, neo-Marksist“. Raamatus räägitakse terasesulatuskohast, kus automatiseerimise pärast jäid mitu tuhat töölist tööta, sest
uued omanikud suutsid toota sama
hulga terast ainult 100 töölisega.
„See võib olla halb ameeriklase vaatepunktist,“ ütleb ta. „Aga eestlase vaatepunktist, kus valitseb eksistentsiaalne
hirm rahva vähesuse tõttu – kõigest
1,4 mln inimest – siis on see täpselt
see, mida on vaja. Me peame tõsiselt
arvuteid kasutama, igal võimalikul viisil, et oluliselt tõsta funktsionaalsust.“

Rae Sõnumid ▪ juuni 2013

Online-koolid

Seega, Eestist sai e-Eesti, ütleb Ilves
kergelt naljatades. Valitsuse rahalise
abiga loodi Tiigrihüppe Sihtasutuse
programm, mis muutis 1990ndate
lõpus paljud Eesti koolid online-koolideks.
Tänu Tiigrihüppe programmile on
õpetatud koolides programmeerimist
vanematele õpilastele juba üpris pikka
aega. Nende kõige hilisem projekt aga
soovib viia programmeerimise üha
nooremate õpilasteni, alustades juba
7ndast eluaastast. Tänaseks on Tiigrihüppe poolt välja õpetatud 60 õpetajat, kes hakkavad programmeerimist
õpetama algkooli lastele.
„Järgmise õppeaasta alguseks loodan, et iga kool leiab võimaluse siduda
programmeerimisõpe klasside õppeprogrammidesse,“ ütleb Tiigrihüppe
poolne projekti eest vastutaja Ave
Lauringson.
Vastvalminud kollaseks värvitud
koolimajas, mis asub Lagedil mõned
kilomeetrid väljas pealinnast Tallinnast, on juba näha programmi algset
eesmärki mingit kuju võtmas. 4. klassi
õpilased disainivad enda loodud arvutimänge. Laste juhendajaks on kooli IT
juht ja arvutiõpetaja, tasaselt kõnelev
24-aastane Hannes Raimets, kes on
esimese e-põlvkonna laps.
„Ma usun, et lastele programmee-

rimise õpetamisel on palju plusse. See
aitab lastel arendada nende loomingulisust ja loogilist mõtlemist,“ sõnab ta.
„Lisaks on see ka lõbus – luua omaenda arvutimäng. Ma usun, et see on
koolis nende lemmikaineks,“ lisab
härra Raimets.
Mis on veel oluline mainida – sellisel tasemel pole programmeerimine
sugugi raske.
Ka president Ilves toob välja sama
mõtte. Sündinud Stockholmis, eestlastest vanemate lapsena, kasvas ta üles
ning õppis USA-s. Ta õppis programmeerimist juba 13-aastasena, osana
eksperimentaalsest matemaatika õppest ning ütleb, et see oli talle suureks
abiks ülikoolist läbi saamisel.
„Ma ei usu, et programmeerimine
on teab kui sügav, tume mõistatus. Ma
usun, et see on täiesti lihtne ja loogiline,“ ütleb ta.
„Eestis alustame me võõrkeelte õppimist juba 1. või 2. klassis. Kui sa oled
võimeline õppima võõrkeelseid grammatika reegleid, siis kuidas on sellest
raskem õppida ära mingid teatavad
programmeerimise põhitõed? Ausalt
öeldes, programmeerimine on oluliselt
loogilisem, kui nii mõnedki keeled.“
Tim Mansel, BBC Uudised
Artikli osaline tõlge Hannes Raimetsa ja
Mariin Virolainen poolt

kogukonnaelu

Liinibusse peab näha olema seal,
kus elab inimesi

Mart
Võrklaev
vallavanem

Kuna Rae vald on üks kiiremini arenevaid omavalitsusi, siis kasvab meie
elanike arv suure kiirusega ning meie
eeliseks on lisaks elanike kasvule ka
see, et valda liigub järjest enam suuri
ettevõtteid, kes on nii piirkonna, kui ka
lähivaldade elanike sh Tallinna linna
elanikele tööandjaks. Seoses elanike
kiire kasvuga ja uute ettevõtete lisandumisega on järjest kasvav vajadus ka
ühistranspordi teenuse järgi, kuid mis
seoses kiire arenguga ei ühti kahjuks
praegu pakutava teenusega, sest liikumisvõimalused on piiratud. Siinkohal
võib näitena tuua Peetri aleviku, mis on
väga lühikese ajaga kasvanud üle 4000
inimesega asumiks ning kus elanikud
on pikka aega oodanud regulaarselt
toimiva ühistranspordi tulekut.
Peale pikka ootamist saab alates
käesoleva aasta septembrist õnneks
Peetri alevik igapäevaselt toimiva bussiliini suunal Tallinn–Peetri–Tallinn.
Kuid ühistranspordivõrk peaks olema
palju tihedam ja laiem. Vallavalitsusele teadaolevalt ootavad väga meie
elanikest liinibusse Uuesalu, Rae küla,
Lagedi inimesed. Kuidas ühe liinibussi
saamine piirkonda käib? See on aeganõudev ja mitmeid osapooli kaasav
protsess.
Uued asumid vajavad bussiliine

Ühistranspordi liinide töö korraldamisega Harjumaa siseselt tegeleb
otseselt MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, ühistranspordi taristu on
Maanteeameti korraldada ja mõlemaid
asutusi rahastab riik.
Ei saa salata, et ühistranspordi parema korraldamise üheks suuremaks
probleemiks on tänasel päeval puudulik taristu kogu Harjumaal ja loomulikult ka asjaolu, et riik ei leia raha
uute liinide käivitamiseks. Puudu on
nii bussipeatusi teenindavatest kergliiklusteedest kui ka bussitaskutest

te poolt veetavat suurt
suurte teede ääres.
inimeste hulka, annaks
Bussid ei saa peatutegelikkuses uute liinida seal, kus inimestel
Jüri aleviku lähiala
de käivitamine olulist
vaja, sest pole peatust
tehnoparkidesse sõidab
piletitulu kogu ühisvõi siis kui peatus on,
transpordi süsteemipole kergliiklusteid,
igal hommikul erinevate
kuna sõitjaid oleks
mis turvaliselt viiks
ettevõtete poolt ligikaudu le,
kindlasti hulgaliselt.
asulasse.
20 bussi, mis tulevad nii
Võitjaid oleks mõleTänasel päeval on
mal poolel. Loodud
paradoksaalne see, et
Tallinna eri linnaosadest,
oleks bussiliinid, kus
korralikud busside
kui isegi Keilast.
ka reaalselt inimesed
peatumisteks mõeldud
sõidavad ja elanikele
kohad asuvad rohkem
seal, kus rahvaarv kahaneb. Piirkon- oleks tagatud kvaliteetne ning kiire
nad, kuhu rahvast juurde tuleb ja nõud- ühistranspordi teenus, lisaks toetame
lus ühistranspordi järele on suur, seal sellega oluliselt ettevõtlust ja ettevõtaga pole korralikku ühistranspordi luskeskkonna arengut.
Hiljuti Rae valda
taristut.
külastanud majandus- ja kommunikatTähelepanu tuleb
siooniminister Juhan
pöörata neile
Loodame, et kui HarjuParts oli samuti nõus,
piirkondadele, kus
et riik peab suutma
rahvastik kasvab
maa Ühistranspordikesühistranspordi kaudu
Kiiremalt on vaja
kus esitab 2014. aastal
ka ettevõtlust toetada.
reageerida rahvastiku
Majandus- ja KommuniKui aga hinnata praearvu muutustele. Kui
gust olukorda ühisühte piirkonda asub
katsiooniministeeriumile
transpordis ettevõtja
elama juba 1000 initaotluse liini avamiseks
seisukohalt, siis riik ei
mest, aga teisest piirPaldiski–Jüri–Maardu
toeta ülemäära ettevõtkonnast lahkutakse,
luskeskkonna arengut.
vahel, et siis riik leiab
siis vastavalt sellele on
Loodame, et nii mimõistlik ka ühistransniipalju vahendeid, et
nistri tasemel välja
porti elanike huvides
see erinevaid omavaöeldud sõnad suudaümber korraldada.
litsusi läbiv liin mööda
vad tõugata jäämäe pisutki liikuma ja pärast
Arvestada tuleb
ringteed käima saada.
vajaduste täpset kaarettevõtjate huve
distamist jõutakse kiiÜhistranspordikorrete lahendusteni.
raldust tuleb vaadata
ka teisest aspektist. Rae vallas on mitmeid suurettevõtteid, kelle töötajad Vaja on bussiliini, mis võimaldab
igapäevaselt sõidavad Rae valda tööle liikumist rõngasvaldade vahel
ettevõtete enda poolt organiseeritud
Loodame ka seda, et kui Harjumaa
bussidega. Oleme tänavu istunud kahel Ühistranspordikeskus esitab 2014.aaskorral ettevõtjatega ühise laua taga ja tal Majandus- ja Kommunikatsioonivahetanud infot, millistel aegadel ja ministeeriumile taotluse liini avamisuundades on kellelgi vajadus bussi- seks Paldiski–Jüri–Maardu vahel, et
liine käigus hoida. Tuleb välja, et Jüri siis riik leiab niipalju vahendeid, et
aleviku lähiala tehnoparkidesse sõi- see erinevaid omavalitsusi läbiv liin
dab erinevate ettevõtete poolt kokku mööda ringteed käima saada. Praeligikaudu 20 bussi igal hommikul, mis gune liikumisvõimalus Tallinna rõntulevad nii Tallinna eri linnaosadest, gasvaldade vahel on väga vilets. Kiilist
kui ka isegi Keilast.
polegi võimalik saada bussiga näiteks
Pole vähe oluline, et arvestades Rae Jürisse ja Jürist Maardusse. Paldiski–
valla ja ka teiste Tallinna lähiümbru- Jüri–Maardu liini on kindlasti vaja, et
se valdade kiiret kasvu elanikearvu parandada ringteedeäärsete asumite
poolest ning näitena toodud ettevõtja- inimeste liikumisvõimalusi.
juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Ott Lepland annab Peetris Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu
finišis tasuta kontserdi
25. augustil leiab aset Eesti jalgrattaspordi
selle suve üks suursündmusi, mis tänavu
annab põhjust rõõmustamiseks ka neile,
kel pole selja taga tugevat treeningprogrammi.

kõige parem. Just neile on mõeldud
26 km pikkune matkadistants, kus
osalemiseks tuleb juuni lõpuni välja
käia kõigest 6 eurot. “Matkasõidus ajavõttu ei toimu ja paremusjärjestust ei
selgitata. See on suurepärane võimalus
veeta kogu perega sportlik pühapäev,”
rääkis Reile.
Proffidele ja harrastajatele on mõeldud 93 ja 48 km pikkused võistlusmaad. Võrreldes mullusega on marsruut jäänud üldjoontes samaks. Kõik
osalejad stardivad Vabaduse väljakult
ja finišeerivad Rae vallas Peetri aleviku
kooli ees. Pärast väsitavat rattasõitu
pakub Felixi rändrestoran osalejatele
maitsvat Felixi suppi ja Põltsamaa kannujooki. Päeva kulminatsiooniks on
Eesti popmuusika kõige teravamasse
tippu kuuluva Ott Leplandi kontsert.

Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu formaadis on tänavu mitu olulist muudatust. Peamine uuendus puudutab
rattapeo korraldamise aega. Kui eelmisel aastal toimus Fakto Auto Tallinna
Rahvasõit juulis, siis nüüd on kolitud
hilisemale ajale, 25. augustile. “Varasematel aastatel liikusime vastuvoolu,” tunnistas peakorraldaja Mihkel
Reile. “Korraldasime Fakto Auto Tallinna Rahvasõitu keset suve ehk ajal,
kui paljud inimesed olid mujal Eestis
puhkamas. Usun, et augusti lõpus on
harrastajad Tallinnas tagasi ja see aitab
meil püstitada uut
osalusrekordit.”
Finišis ootab
Sel aastal on
Augusti viilive-kontsert
masel pühapäeEelmisel aastal
rõõmustamiseks põhjust
val toimuv Fakto
Eestit Eurovisionil
kõigil neil, kelle treenitus
Auto Ta l l i n n a
esindanud Lepland
Rahvasõit läbib
annab koos bändiga
pole kõige parem. Just
tänavu kogulive-kontserdi pärast
neile on mõeldud 26 km
ni kolme Harjuauhinnatseremoonia
maa valda. Start
lõppu orienteeruvalt
pikkune matkadistants.
antakse küll Talkell 16. Täiendavat
linna kesklinnas,
piletit lunastama ei
kuid seejärel saab
pea – Fakto Auto Talratturite tegemistele kaasa elada Rae, linna Rahvasõidu programmi osana
Raasiku ja Jõelähtme valla teedel.
on tänavustel Eesti Muusikaauhindade jagamisel parimaks meesartistiks
tunnistatud Leplandi kontsert ratta- ja
Distantsi valikud
Sel aastal on rõõmustamiseks põh- muusikafännidele tasuta. “Rattasõitujust kõigil neil, kelle treenitus pole dele esinejaid valides on alati keeruline

otsust langetada, sest osalejate vanuseline koosseis on äärmiselt kirju ning
sealt tulenevalt maitsed erinevad. Ott
Lepland on Eesti üks hinnatumaid ja
populaarsemaid artiste ning usun, et
tema looming on rattasõprade seas au
sees,” lausus Reile.
Fakto Auto Tallinna Rahvasõidust
on lubanud osa võtta Rae vallavanem Mart Võrklaev, Raasiku valla
juht Aare Ets
ja Jõelähtme
Proffidele ja
valda juhtiv
Andrus Umharrastajatele
boja. Nimetatud omavaon mõeldud
litsuste jaoks
93 ja 48 km
on Fakto
Auto Tallinpikkused
na Rahvasõit
võistlusmaad.
suve üks tähtsamaid spordivõistlusi.
Kõik osalejad saavad tasuta Eckerö Line’i edasi-tagasi laevapileti Helsingisse. Lisaks jagatakse täiendavaid
sooduskuponge ja kingitusi võistluse
partneritelt! Soodushinnaga kirjapanek lõpeb 30. juunil!
RS
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Rae Sõnumite katse
Kuidas on sõita jalgrattaga, millel ei ole
pedaale ega pidureid?

Kuna meie ühiskonnas on normiks
elada normaalset elu, mis tähendab
vähemalt 12 tunniseid tööpäevi argipäevadel ja nädalavahetustel mõnevõrra lühemaid, siis midagi võiks inimese
elus olla ebanormaalset, et veidikenegi
tasakaalu tekitada.
Selgelt on näha, et ka vallajuhid elavad liiga normaalset elu ning paha ei
teeks neid nö peateelt korrakski kõrvale meelitada. Teades, et Rae vallajuhtide peades istub juba pikemat aega
kinnisidee olla heas vormis Fakto Auto
Tallinna Rahvasõiduks, mis toimub
25.augustil, siis oli mõttekas võidelda
esialgse füüsilise vormi testimine Rae
Sõnumite headesse kätesse.
Veider

Muidugi, raske on leida midagi, mis
on kõigi jaoks ühtemoodi ebanormaalne. Kas peapeal seis on normaalne või
ebanormaalne ja kui teha seda keset
Raekoja platsi? Sellises olukorras, kus
piir normaalse ja ebanormaalse vahel
on inimeste peades hägune, on
mõistlik pakkuda ebanormaalse pähe midagi veidrat.
Vallajuhid saavad enda kasutusse ilma pedaalide
ja piduriteta classic tüüpi jalgrattad, millega tuleb
edasi liikuda koorepurukattega rajal
ja aja peale.

Esimesel rattal, mille leiutas prantsuse leidur Comte de Sivrac ei olnud
ju pedaale, pidureid, sadulat tänapäeva
mõistes ega midagi peale kahe ratta,
mis olid teineteise taha puitraamile
kinnitatud. Ja tegemist oli toona ju
vankriratastega, mitte õhkkummidega. Ühesõnaga, proovime taastada
algseisu ja pugeda veidikenegi härra
Comte de Sivrac nahka.

võistlusel väntamine kaasaegse jalgrattaga tundub ahvatlevam kui kunagi
varem.
Väga hea, katse kukkuski välja piisavalt ebanormaalne ja mis veel olulisem kaasaegse jalgratta väärtus tõusis
sõitjate silmis kordi, sest ole ju vahest
nii, et asjad ja võimalused, mis meid
igapäevaselt ümbritsevad tunduvad
iseenesest mõistetavad. Distantsilt
vaadates on vaade alati teine.

Kohutav sõit

„See on kohutavalt ebamugav“,
kommenteeris abivallavanem Jaan
Alver oma esimest kogemust sõitmisel ilma pedaalide ja piduriteta. No
mis sõiduks seda nimetada saigi, see
oli rohkem jalgadega vehklemine hoo
sisse saamise nimel.
Kuid kohutavad asjad ei ole alati nii
kohutavad, vahest võivad need isegi
lõbu pakkuda. Vallavanem Mart Võrklaev ei varjanud sugugi oma suhtumist
veidrasse sportlikku katsesse, selles olid
olemas kõik elemendid, mis tagasid
päeva teiseks pooleks hea meeleolu.
Abivallavanemad Tarmo Toomet
ja Madis Sarik jõudsid mõelda lisaks
sportlikule sooritusele ka sõidustiilile ja seda ka demonstreerida. Peale distantsi läbimist
tõdesid siiski, et vanaaegses
sõidustiilis pole
midagi
nauditavat.
Fakto ratta-

Kuid tulles nüüd vallajuhtide jaoks
selles ettevõtmises olnud kõige olulisema juurde tagasi. Milline on nende
hinnang oma füüsilisele vormile kaks
kuud enne suursõitu? Üsna sarnaselt
kõlas, et vorm on täpselt selline, et
paras regulaarselt treenima
hakata.
Treeningutega alustamiseks on nüüd
Sinulgi paras aeg.
Fakto rahvasõit toimub juba 25. augustil.
RS

Jalgratta leiutamine võttis aega enam kui 100 aastat
Prantsuse leidur Comte de Sivrac pani
aastal 1790 kokku esimese ratta, millel ei olnud ju pedaale, pidureid. Ilma
pedaalideta sõitsid inimesed ligi 50
aastat. Alles šotlasest sepp Kirkpatrick
MacMillan ehitas aastal 1839 esimese
pedaalidega jalgratta paigutades pedaalid tagaratta külge.
Möödusid veel mõned aastad ja
1845. aastal esitles prantslane Pierre
Michaux jalgratast koos piduritega.
Siiski oli veel jupp maad käia, kui
jalgratas kogu tema täiuslikkuses leiutati.

Kummist valatud rattakummid võeti
kasutusele 1865. aastal. Kettülekanne
leiutati 1884. aastal. Alles pärast seda
kadus vajadus suure esiratta järele ja
esiratta ja tagaratta suurused hakkasid
ühtlustuma.
Täispuhutavad õhkkummid sai jalgratas alles 1888. aastal, mil šoti loomaarsti dr John Boyd Dunlop'i peas süttis
pirn, kui ta oma lapsi raudrataste peal
munakivi teel sõidutas ja neile suuremat naudingut sõidust tahtis pakkuda.
1897. aastal sai jalgratas vabajook-

sumehhanismi. Sellega oli siis jalgratas leiutatud.

Vanaaegne
jalgratas.
Foto maanteemuuseum
juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Et leib meie laual otsa ei saaks
Tänavune Rae valla laulu- ja tantsupidu
„Jüri Klunker“ tõi Jüri iidsesse Lehmja tammikusse sadu osalejaid ja pealtvaatajaid.
Anna leivale suud, kui see maha kukub,
nii on õpetatud paljusid vanema põlvkonna inimesi. Tänapäeval euronormide ajastul kardetakse pisikuid nii mis
kole ning mahakukkunud leivaraas
läheb pigem prügikasti.
Leival on siiski asendamatu roll
eestlaste toidulaual. Selle tähtsus ei ole
muutunud ka pizzade ja hamburgerite
võidukäigu valguses. Eriti hästi mait-

seb leib ju siis, kui pole mitmeid kuid
näiteks kodust kaugel eemal viibimise
pärast seda süüa saanud.
Et leib meie toidulaual kestaks, pühendas Rae Kultuurikeskus tänavuse,
20ndat korda aset leidnud, laulu- ja
tantsupeo „Jüri Klunker“ rukkileivale.
Laulsid ja tantsisid valla kõikide
lasteaedade ja koolide tantsu- ja laulurühmad, Rae Kultuurikeskuse tantsurühmad Jüri Marid, Sukad & Tagi,
Lustilised, Rae Huvialakooli lauljad
ja tantsijad, valla laulukoorid ja ansamblid.
Klunkeri kordaminekule aitasid
kaasa Kadri Koort, Anneli Vain, Imbi
Beek, Aivo Tammela, Virve Sepp,
Erkki Jaakre, Ülo Timuska, Rae Vallavalitsus, Rae Hooldekodu, Eventech
OÜ, A Telgirent, Viikingite küla.
RS

Leivad puupliidi ahjus küpsemas.
Foto Rae Sõnumid

TÄNAME JUHENDAJAID
JA ESINEJAID:

Linda Pihu - Rae Kultuurikeskuse tantsurühmad: naisrühm Jüri Marid, segarühm
Sukad & Tagi, Lustilised, Jüri Gümnaasiumi
noorterühm, 2.a ja 4.a tantsurühmad, 1.-2.
klassi tantsulapsed, Rae Huvialakooli 3. klassi
tantsurühm
Silja Tammeleht - Lagedi Põhikooli
lastekoor, Lagedi segakoor Heliand
Tiina Malkov - Rae Huvialakooli kapell
Külli Ovir - Rae Huvialakooli laulustuudio
Rutt Ridbeck - Jüri perekoor, Jüri Gümnaasiumi 3.- 4. klassi mudilaskoor
Alice Pehk - Rae kammerkoor
Paul Mürkhain - lauluansambel Lustilised
Hairi Laurand - Jüri Gümnaasiumi
vilistlaskoor, lastekoor, õpetajate kapell
Pille Pedak - Jüri Gümnaasiumi 1.-2.
klasside mudilaskoor, poistekoor
Meryt Pastak - Peetri Lasteaia- Põhikooli
2.-4. klassi lastekoor
Argo Niinemets - Vaida Põhikooli lastekoor
Janeka Saaremets - Jüri Gümnaasiumi
1. ja 2. klassi tantsurühmad, 3.-4. klasside
tantsurühm
Erika Põlendik - Pelgulinna Rahvamaja
segarühm Tontar ja Loo Kultuurikeskuse
naisrühm Loolill
Reet Hänikene - Aruküla Kultuuriseltsi
naisrühm Marike
Mai Ainsalu ja Kaido Tani - Tabasalu
kammerkoor
Heli Sepp - Patika külakoor ja Kose
kammerkoor
Inta Roost - Kose kammerkoor
Taimi Soomaa - Tõrukese lasteaia
tantsulapsed
Siiri Villido - Pillerpalli lasteaia tantsulapsed
Triin Preisfreund - Taaramäe lasteaia
tantsulapsed
Kadi Sooväli - Õie lasteaia tantsulapsed
Kadri Selke - Peetri Lasteaed-Põhikooli
lasteaia tantsulapsed
Pille Ehelaid - Assaku lasteaia tantsulapsed
Antti Kammiste, Tõnu Hallik,
Toomas Leis - instrumentaalansambel
Täname kõiki lasteaedade ja koolide õpetajaid,
kes aitasid lastel laulud ja tantsud selgeks
õppida.
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Anneli Vain: Kui sa midagi armastusega teed,
siis see õnnestub ja pakub rõõmu paljudele
Jüri Maride tantsija Anneli Vain tuli tänavu
klunkerile oma leivakotiga, kuid nii polnud
see mõeldud, et iga osaleja tuleb oma leib
kaasas. Anneli tõi kaasa värsked lõhnavad
leivapätsid neile, kelle käe all valmis rahvalik laulu- ja tantsuprogramm.
Milline on hea leiva saladus?
Mingit saladust ei olegi. Vaja on
õigeid koostisaineid ja juuretist. Loomulikult on vaja ka piisavalt aega, et
leivategu saaks rahulikult kulgeda.
Meie küpsetame leiba puupliidi ahjus,
mille omadusi peab lihtsalt tundma,
sest termomeetrit sellel ei ole.
Väga oluline on ka küpsetaja meeleolu - leiba saab küpsetada ainult
hea tujuga.
Milline on olnud Teie kõige suurem leiva elamus?
Vanaema küpsetatud lihaleib. Olen
proovinud seda ka ise teha, aga nii head
ei ole õnnestunud siiani küpsetada.
Kui Te saaksite peita iga leiva sisse
sõnumi leiva saaja jaoks, milline see
sõnum oleks?
Kui sa midagi armastusega teed, siis
see õnnestub ja pakub rõõmu paljudele.
Kui tihti jääb leib teie pere toidulauale panemata toidukõrvasena?
Seda vist ei olegi juhtunud.

Öeldakse, et kõike annab võrrelda,
kui tahta võrrelda, aga kas need on
võrreldavad või mittevõrreldavad rahvatants ja leib?
Mõlemad on meie kultuuri olulised
osad. Ja mõlemat tuleb hea tulemuse
saavutamiseks südamega teha.
Mitmendat korda Te ise osalete
rahvatantsijana Jüri klunkeril?
Jüri Marides olen tantsinud seitse
aastat. Klunkeril osalenud viiel korral.
Kui vaadata klunkerit läbi tema
ajaloo, siis kuidas on see üritus arenenud, edenenud?
Esialgu lasteaia kevadpeona korraldatud sündmus on aastatega kasvanud
koos valla elanike arvuga nii suureks,
et see ei taha enam Lehmja tammikusse ära mahtuda. Seda nii osalejate, kui
ka pealtvaatajate poolest.
Kuhu võiks klunker areneda?
Kui klunker veel kasvaks. siis tuleks
sellele valida uus koht. Aga samas, kas
see siis on enam see pidu, kus oleme
harjunud osalema?
Milline on Lehmja tammiku osa
klunkeril osalejate meeleolu kujundamisel?
Usun, et sellel iidsel paigal on suur
mõju.

Anneli Vain mõned tunnid enne klunkeri
algust leiba küpsetamas.
Foto Rae Sõnumid

Milline on Teie lemmik etteaste
tänavusel klunkeril?
Raske öelda. Kõiki etteasteid on
tore vaadata.
Kas meenub mõni naljakas lugu
seoses klunkeriga või klunkeri nimega?
See ei ole küll naljakas, aga igal aastal on klunkeri publiku hulgas väga
palju sääski!

Laulame Jüri kiriku aknad särama
Heategevuslike kontsertide sarja “Laulame Jüri kiriku aknad särama” esimene
hooaeg sai 22. mail väärika punkti kontserdiga, millel esines 60 lauljaga Eesti
Rahvusringhäälingu segakoor Hirvo Surva
ja Valter Soosalu juhtimisel.

Seitsme kontserdi käigus kogutud
annetusi on tänaseks laekunud ühtekokku 999,72 eurot. Annetustena
kogutud rahaga on plaanis restaureerida Jüri kiriku peauks ja selle kohal
olev roosaken ja võimalusel alustada
ka eeskoja korrastustöödega.
Heategevuslikku kontsertide sarja
jätkame loodetavasti ka järgmisel hooajal ja kutsume Jüri kirikusse esinema
uusi koore, et tutvustada Rae valla inimestele koorimuusikat ja samal ajal
koguda raha kiriku korrastamiseks.
Korraldajana tänan kõiki muusika-

Jüri kirik

kollektiive, kes selle sarja raames on
Jüri kirikus laulnud ja pilli mänginud.
Samuti tänan kõiki kontsertide kuulajaid ja lahkeid annetajaid.
Jüri kiriku korrastamist saab toetada
ka vabatahtliku annetusega Sihtasutuse
arveldusarvele.
Margus Vain, Sihtasutuse Jüri kiriku
Fond Nõukogu liige

Eriilmeliste muusikaliste kavadega
astusid üles hooaja vältel Patika
Külakoor, Liperin Pelimannit, Naiskoor
Ilo, Euroopa kultuuripealinna segakoor,
Kiili Kammerkoor, Kalevi Kammerkoor,
Tallinna Sadama segakoor Laulude
Lemmik, Jüri perekoor, Jüri Gümnaasiumi vilistlaskoor, Rae Kammerkoor,
Lagedi segakoor Heliand, Tabasalu
Kammerkoor, Tabasalu Muusikakooli
puhkpilliorkester ja Tabasalu Muusikakooli saksofonikvartett.
Kontaktid:
Sihtasutus Jüri Kiriku Fond
Aruküla tee, Jüri alevik, Rae vald, 75302
a/a 221025520072, Hansapank
www.jyrikirikufond.ee
juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Vallavanem: pakun kohvi ja
omaküpsetatud kooki
„Eelmisel aastal maitses vallavanema
kook päris hästi“, meenutab Mart Võrklaev
möödunud aasta juulis toimunud ürituselt
„Hommikukohv vallavanemaga“ tagasisidena saadud kommentaare. „Tänavu
küpsetan suurema koogi“, lubab ta.

Valla taasnimetamise aastapäevale
pühendatud üritus, mis tänavu leiab
aset 16. juulil, on ellu kutsutud ennekõike selleks, et suhelda vallaelanikega
vabamas vormis mistahes teemal, kus
vallavalitsus saab abiks olla.
Inimesed ei pea valda tulema ainult
ametnike vastuvõtule varem kinni
pandud ajal. Hommikukohvile võivad
tulla kõik, kes tunnevad kasvõi sama
päeva hommikul, et tahaks oma mõttest, ideest või probleemist rääkida või
lihtsalt niisama hommikukohvi nautida ja tuttavatega aega veeta.
„Kohvitassi taga on mõnus juttu
rääkida ja ka erinevaid kooke maitsta,
mis küpsetatud vallaametnike poolt,“
on aasta ametis olnud vallavanem
veendunud.
On olnud õpetlik aasta

Esimene ametiaasta vallavanemana
on õpetanud kuus aastat Rae vallavalitsuses töötanud Mart Võrklaevale nii
mõndagi. Kui juhtida suuri protsesse,
mis meie elukeskkonna väärtust vaid
tõstavad, siis leidub alati inimesi, kes

võitlevad positiivsetele arengutele vastu
oma isikliku huvi pärast.
Teine asi, mida vallavanem väga
kõrgelt elukooli õpetusena hindab,
on oskus ametnikke motiveerida head
tööd tegema. „Olen tahtnud teha nii,
et mind võetakse juhina, kellega saab
kõikidest probleemidest rääkida ja et
keegi ei lahkuks kabinetist teadmisega,
et ainus õige lahendus on vallavanema
lahendus. „Vallavanema uks on alati nii
vallarahvale kui ametnikele avatud“,
kõneleb Võrklaev.

16. juulil kell 9 – 11 pakub vallamaja
juures hommikukohvi vallavanem
Mart Võrklaev. Kohvi juurde
vallamajarahva tehtud küpsetised
Kontserdi sissepääs on tasuta,
samuti hommikukohv
Tule ise ja võta sõbrad kaasa
Kohtumiseni!

Palju asju tehtud

Kõige enam rõõmustab Võrklaeva ametis oldud aasta jooksul see, et
palju asju, mida oleme pikalt ette valmistanud, on viimase aasta jooksul
realiseerunud ning samas oleme ka
palju uusi projekte käivitanud. Lagedi Põhikooli laiendus ja vana majaosa
uuenduskuur sai valmis, aasta alguses
avasime esimese Lagedi lasteaia, praegu
laiendame Peetri Lasteaed-Põhikooli,
Õie lasteaeda laiendame ühe rühma
võrra ja valmistame ette kahe lasteaia
ehitust, millest üks valmib 2014 sügiseks Peetris ja teine 2014 lõpuks Jüris.
Kuid kiire elanikukasvu ja arenguga
vallas peab käima ehitustegevus kogu
aeg mitmel rindel, et tagada ühtlane
areng kogu vallas. „Me ei saa keskenduda vaid haridusasutustele, vaid tuleb

Harjumaa laulu- ja tantsupeol osales
tuhandeid inimesi

1. juunil osales enam kui 500 lauljat ja tantsijat Rae vallast Harjumaa lauluja tantsupeol, mis kujunes toredaks suviseks peoks. Foto autor Rae Sõnumid
Rae Sõnumid ▪ juuni 2013

11. juulil kell 19 Jüri kirikus
Rae valla taasnimetamise aastapäevale
pühendatud kontsert

luua tingimused tervishoiusüsteemi
arenguks, ehitada uusi teid ja parandada asfaldiauke.“
„Omavalitsuste kohustuste rida on
väga pikk, mis kõik tulenevad seadusest
ja raske on hinnata, on see suur õnn
või mitte, aga selle kõigega hakkama
saamiseks on antud vaid 24 tundi x
7 päeva nädalas“, nendib Võrklaev ja
lisab, et väga hea tunne on, kui saad
mõne suure asjaga valmis, mis sadadele
või tuhandetele inimestele korda läheb.
Infovoog avatum

„Paljud tööd, millega vallavalitsus
hetkel tegeleb, on näha ka valla koduleheküljel aadressil www.rae.ee. Sinna
oleme teinud lehekülje „Töös olevad
projektid“, kuhu koondame käimasolevad tööd, millel on inimese silmale
nähtav tulemus.“ Vallavanem on rahul,
et vallavalitsuse avatus on muutunud
suuremaks.
„Värskeid teateid vallas toimuva
kohta saab lugeda ka Rae valla facebooki kontolt. Julgen siinkohal kutsuda
kõiki facebooki kasutajaid oma koduvalla fb lehekülge jälgima, sest see on
koht, kuhu jõuab info kõige kiiremini“.
„Kuid kõige kiiremini võib saada
vastuse vahetu suhtlemise kaudu ja
kutsun kõiki hommikukohvile.“
RS

mitmesugust

Vaidas on antud kooliharidust 150 aastat
Koduajaloouurija Peeter Böckler teeb
tagasivaate Vaida haridusloole.

Vaida kooli ajalugu algas 1863. aastal,
siis kui 5 poissi ja 8 tüdrukut kogunesid Kolga talus, et alustada õppetööd.
Esimesed kolm maja põlesid viie aasta
jooksul maha. Harjumaa arhiivis ongi
märgitud Vaida kooli asutamisaastaks
1868. See on aasta, kui kool sai esimese
oma maja, mis oli küll algselt ehitatud
haagikohtu hooneks.
1980-ndate aastate keskel tuli tollasel
Vaida sovhoosi direktoril Ants Prometil idee projekteerida Saare parki Vaida
kooli uus hoone. Projekt sai ka 1990.
aastal valmis, ehitamiseks ei läinud,
sest ajad muutusid.
Vaida kooli ajaloost sünnib raamat
“150 aastat Vaida kooli“. See raamat
on koostatud Vaida Põhikooli arhiivis
ja Harju maakonna arhiivis leiduvate
ürikute põhjal ning sisaldab materjale,
fotosid ja omaloomingut kooli viimase viie aasta tööst. Raamat on järjeks

Koolil on olnud aegade jooksul vähemalt 10
erinevat nime. Kõikides nimedes on aga sõna
„Vaida“:

Vaida kool aastal 1867. Foto Peeter Böckleri arhiiv

Vaida Põhikool tänapäeval. Foto Peeter Böckler

2008. aastal valminud raamatule “145
aastat Vaida kooli”.
Kooli 150. aastapäeva tähistamine
toimub tänavu 19. oktoobril Vaida
Põhikoolis. Ootame kõiki vilistlasi,
endisi õpetajaid ja töötajaid.
Peeter Böckler
MTÜ Vaida Kool juhatuse liige

Lilleoru perenaine kutsub külla

Lilleoru perenaise ametis on Iivi Harjumaal Aruvallas toimetanud kuus aastat.
“Elanud olen siin 12 aastat, aga seotud
olnud esimestest päevadest peale,” teatab
Iivi, kel nagu Lilleoru ainulaadsel õppe- ja
ökokeskusel endalgi saab sel suvel täis 20
tegevusaastat. Tänaseks on enesemuutmise kunsti õpetaja Ingvar Villido kursustel ja loengutel käinutest alguse saanud
kogukond kasvanud. Ka külalisi käib igal
nädalavahetusel 50 ringis ning perenaine
on üks esimesi, kellega külalised Lilleorgu
sattudes kokku puutuvad.
Peda tööõpetuse lõpetanud Iivi juhib
nö naiste töid, milleks on ennekõike aiatööd, söögitegemine, koristamine, ka poe
pidamine. “Kuus aastat tagasi hakkasime
rajama Elulille parki, mis nagu magnetiga tõmbab inimesi siia ligi,” kõneleb Iivi
uhkusega Harjumaale kerkinud maailmas
ainulaadsest rajatisest. Parki tekkis ka poekene, mida Iivi peab. Poes müüakse vaid
asju, mis seonduvad Lilleoru tegevustega
– tervikliku, ökoloogilise eluviisi ja joogaga. “Üks populaarne teema, mille läbi
siia inimesi satub, on ravimtaimed. Kursusi teevad meil erinevad taimetargad.
Lilleoru ravimtaimeteed on väga erilised,
nende unikaalsed omadused tulenevad
kasvukohast Elulillel. Meie ainulaadsed
teesegud paneme kokku oma teadjamehe
poolt loodud unikaalsete retseptide järgi.”

Koos Lilleoru ja siinse õpetuse arenguga on toimunud ka Iivi areng. “Lilleoru ei
piira inimesi mingi konkreetse õpetuse või
uskumustega. Kui siin ringi käin ja külla
tulnud inimestele meist räägin, siis ütlen
küll, et oleme joogakeskus, aga selgitan
ka, et meie jooga pole võimlemisharjutuste seeria, vaid kogu elu,” selgitab Iivi.
“Tihti küsitakse meie templit või sümboleid nähes, kas meil on siin hinduistid, aga meil pole tegelikult mingit usku,
kasutame teiste hulgas ka Indias säilinud
iidseid teadmisi. Eesti muistsed teadmised
ja maatargad hävitati ajaloopööristes, aga
Indias on säilinud tuhandete aastate tarkused, mida meie siin kohaliku kultuuri
ja tänapäevaga integreerime.” Niisiis on
Lilleoru koht, kus uuritakse inimest tema
sügavama olemuse tasemel.
“Võtan kõik külalised vastu kui teelkäijad ja otsijad. Usun, et kõik otsijad ehk
leiavad enda jaoks meilt midagi,” räägib
Iivi. Ühe legendi lükkab perenaine kohe
ümber – Lilleoru pole mingi endaga puntrassejooksnud hingede varjupaik. “Siia on
kiputud küll elu eest peitu, aga Lilleoru
võtab vastu vaid neid, kes otsivad õpetust,
mis aitab inimesel ennast tundma õppida
ja elus seeläbi toime tulla. Kui inimene ei
taha eluga toime tulla, siis ei ole see tema
jaoks õige koht.”
Kui Lilleorus toimuvad kas kultuuri-

1863. a 15. jaanuaril alustas 5 poissi ja 3 tütarlast
Kolga talus: Vaida-Aruvalla kool
1866. a sügisel Kivita talu juures Antoni saunas
1867. a 31. oktoobril Väljaotsa ja Kadaka talude
vahele ehitatud haagikohtu majas.
1869-1918 Vaida-Aruvalla 3-klassiline külakool
1918-1924 Vaida-Aruvalla algkool
1924-1943 Vaida algkool
1943-1946 Vaida 6-klassiline kool
1946-1955 Vaida Mittetäielik keskkool
1955-1962 Vaida 7-klassiline kool
1962-1985 Vaida 8-klassiline kool
1985-1988 Vaida 9-klassiline kool
1988. aastast Vaida Põhikool
2003. a lõpetasid viimased vene õppekeelega
õpilased.
Vaida kooli on lõpetanud 144 lendu.

Foto Erakogu

üritused või kursused, siis Iivit enamasti
publiku hulgast ei leia, ta istub poes leti
taga. Poekese tulu läheb kogukonna hüvanguks. Ostetakse kõige rohkem joogatarvikuid, millest osa on Lilleorus endas
valmistatud, Lilleoru kirjastuse raamatuid
ja DVD-sid. Uusimaks hitiks on saanud
vee elujõudu taastavad veekarahvinid ja
-pudelid, mille maaletoomisega alustati,
kuna vesi on osa inimese tervise ja terviklikkuse alustest.
Oma 20ndal juubeliaastal on Lilleoru
tavapärasest veelgi rohkem avatud. Nii
toimub näiteks 20. juunil meie tsivilisatsiooni ühe vanima pärimusmuusika – India
raagade kontsert, 22. augustil aga Eesti
regivärssidel põhinev pärimus-etendus.
Kindlasti toimub hulk üritusi, mis seotud
Lilleoru uue AVATUD keskuse ehitusega.
“Kogu meie tegevus on suunatud inimesele
arenguvõimaluste pakkumisega erinevates
vormides,” tõdeb Iivi. Täpsemalt ürituste
kohta soovitab ta vaadata www.lilleoru.ee.
juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Enne Nuustakule, siis Pariisi
Hiiumaa on väike aga tubli, kirjutab Siret
Soodla, kes oli üks Lagedi - Jüri noortekeskuse noorsootöötajatest, kes mai alguses
minilennukiga Hiiumaa saarel maandus.
Väike saar pakub noortele laialdaselt
tasuta võimalusi õppimiseks ning käsitöö ja spordiga tegelemiseks. Viimase
tõestuseks on Kõrgessaare Tervisemajas korraliku varustusega jõusaal, mis
on õpilastele tasuta.

Ajaloolises Suuremõisa ametikoolis on võimalik õppida väga põnevatel erialadel. Näiteks väikeettevõtlust,
restaureerimist, loodusturismi või ka
väikesadama spetsialistiks ja bussijuhiks. Samuti on seal lähedal tegutsevas
noortekeskuses olemas tipptasemel
savi- ja puidukoda, kus alati naerusuised juhendajad ootamas.
Kärdla noortekeskuses on võimalik kasutada bändiruume, õppida au-

toremonti ning laenutada rulluiske.
Pakutavast valikust leiab rullikaid igas
suuruses jalale ja seda tegid ka meie
usinad noored.
Lagedi ja Jüri noored ning noorsootöötajad viibisid Hiiumaal kokku kaks
päeva ja selle aja jooksul said tutvuda
põhjalikult sealsete noorte õppimisvõimaluste ning noortekeskustega.
Siret Soodla

Lagedi ja Jüri noored
Hiiumaal mere ääres

Vivian Tamm kirjutas mõeldes noortekeskusele luuletuse, mis võtab kokku
selle olemuse.

Lagedi ja Jüri
noorsootöötajad
(vasakult) Marleen
Hiiekivi, Kädi Kuhlap,
Siret Soodla

Kui igavus tapab
või üksindus matab.
Kui tuju on paha
või jäid bussist maha.
Siis noortekasse külla tule
ja kõik halb läheb kohe üle.
Vivian Tamm
Fotod: MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühingu eraarhiiv

Kui kõrge on Tallinna teletorn?
21. mail sõitsime bussiga Tallinna Teletorni külastama. Ilm oli Eesti ilmale üsna kohane. Iga hetk oli tunda, et
nüüd hakkab sadama ja lõpuks tuligi
väike vihm taevast alla. Meid see eriti
ei häirinud, sest asusime UFOt meenutava rõnga sees. Aknad olid ümberringi ja vaade oli väga hurmav. Leidsime loogikat kasutades ka suuna, mida
mööda linnulennult lennates võiks
jõuda Lagedile. Kõrgusetrotsijatele on
põrandasse ehitatud aknad, mille all
haigutab 170 m tühjust – tunne nagu
ripuksid õhus.
Interaktiivne püsinäitus annab haarava ülevaate sellest, millega eestlased
on maailma tippu jõudnud. Saime osa
ligi 30st erakordsest saavutusest, näiRae Sõnumid ▪ juuni 2013

teks eestlastel on Guinessi rekord vee
all kabe mängimises.
Panoraamvaatega restoran ja kohvik
viisid mõtted söögile ja tühjale kõhule.
Toitumise asemel läksime väliterassile ja lasime end tuulel kanda. Sellisel
kõrgusel oli tunda õhurõhu vahet ning
hingamine oli raskendatud. Pole ka ime
kui tuul tahab sind iga hetk minema
viia ja uue soengu saamine on kindel.
Meeldejäävaim elamus oli liftiga
sõitmine. Läbides 58 sekundiga 170
meetrit olid lukus kõrvad garanteeritud.
Aga vastus nüüd küsimusele. Õige
vastus – 314 meetrit.
Kristen Sekk

Tallinna teletornis

spordielu
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Võistlemine võib isegi päris lahe olla!
Elina Poll Karla külast kirjutab, kuidas möödunud aasta
novembris võttis naabrinaine Nele Marrandi tal kratist kinni
ja küsis: ”Sa meil ka veidi spordilembene – võistlema tuled?”
Peale mõningast hämmingusekundit vastasin jaatavalt ja
mõttes mõtlesin: ”Muidugi, see ju vahva idee!” Moodustasime 12 liikmelise meeskonna Rae valla mängude tarbeks.
Rae valla mängud 2012 koosnesid neljast alast: võrkpall novembris, sõudeergomeeter jaanuaris, teateujumine
märtsis ja teatejooksmine aprillis. Igale mängule pääses
meeskonnast 6 sportsmenkat (4 meest ja 2 naist). Peale
kõiki võistlusi kuulutatati välja nelja ala kokkuvõttes Vallavõitja meeskond!
Ambitsioonid olid esialgu kesised, kuid peale võrkpalli,
kus sai saavutatud kolmas koht, muutus olukord murdosasekundiga tõsiseks. See tulemus nägi ette, et igaks võistluseks tuleb ikka eelnevalt intensiivselt trenni teha ja vaim
võidusuunda seada.
Järgmine proovikivi oli sõudeergomeetril. Seekord jäi
saatuslikuks 5 sekundit, et saavutada kolmas koht. Seega
jäi ujumis-ja jooksmisvõistkonnale suur vastutus, et ikka
Valla Mängude lõppresümees kolme parima hulka saada.
Rae valla mängude sari koosnes neljast alast:
24.11.2012 võrkpall – võistlus leidis aset nii Jüri Gümnaasiumi,
kui ka Peetri Põhikooli saalis.
16.01.2013 sõudeergomeeter – toimus ürituse „Tõmba
Jüri“ raames, kus eelvõistlustel osalesid kõik Jüri Gümnaasiumi
õpilased.
22.03.2013 teateujumine – toimus Rae valla lahtiste MV
ujumises raames, millest kokku võttis osa 120 inimest + Rae valla
mängude võistkonnad.
23.04.2013 Jüripäeva jooks – ühildasime Jüripäeva raames
juba traditsiooniks saanud teatejooksuga Jüri Kirikumõisa pargis.

Rae valla mängud 2012 lõplik punktiseis.
I koht
Jüri Gümnaasium
40 punkti (2 alavõitu)
II koht
Tallinna Vangla
40 punkti (1 alavõit)
III koht
ABB
36 punkti
IV koht
Karla küla
32 punkti
V koht
Rimi
24 punkti
VI-VII koht Rae võrgutajad
23 punkti
VI-VII koht Rae Koss
23 punkti
VIII-IX koht Patika küla
20 punkti
VIII-IX koht Raekad
20 punkti
X koht
Jüri Gümnaasiumi 10e 13 punkti
XI koht
Jürikad
11 punkti
XII koht
Rae Vallavalitsus
7 punkti
Võitjavõistkond sai rändkarika ja kõik selle liikmed Jüri spordihoone 15 eurosed kinkekaardid. Rae valla Spordikeskus tänab kõiki,
kes võistlustest osa võtsid, üritusele õla alla panid ning loodame,
et järgmisel aastal saab võistkondi olema veel rohkem.
Jens Vendel, Rae valla Spordikeskuse direktor

Ujumine märtsis...

Nele: “Peaasi, et ei upu”. Saavutatud sai seekord kaheksas
koht – see läks küll suti kehvemini aga vähemalt keegi ei
uppunud. See trennitegemine
võistluse tarbeks ei olnud naljaviluütelus, vaid ka mina võtsin
asja tulihingelise tõsidusega, sest
jälgitakse ekraanilt, kuidas
juba ligi kuu enne viimast võist- Ühiselt
sõudeergomeetritel võistlejatel läheb.
lust, milleks oli jooks, sai lausa Foto Elina Poll
õues trenni tehtud olenemata
sellest, et väljas oli paks lumi: jookse või jalad X-i ja kurk
kärnkonnaks. Kuid sellest hoolimata sai varakult Kirikumõisa pargis jalaharjutusi tehtud. Nüüd jäi vaid loota, et
teatepulk vahetuspunktis maha ei kukuks.
Jüriöö sprint

Teatejooksujalg oli Karla küla
meeskonnal äärmiselt tubli ja
teatepulk, peale õige tehnika
harjutamist, jäi ilusti kõigil kätte
aga jälle need saatuslikud sekundit, mis olid ka sõudeergomeetril nuhtluseks. Nimelt 5 sekundit
jäi võidust puudu: Jüri Gümnaasiumi noored näitasid äärmiselt
küla võistkond naljatamas.
kõrget taset! Lõppkokkuvõttes Karla
Elina Poll: ”Pätsasime võidukarika, et siis
jäime neljandale kohale aga see järgmine aasta oleks see kohe päriselt meiinnustab Karla küla meeskonda te oma”. Alt paremalt: Nele Marrandi, Kadri
veel enam järgmise aasta võist- Lette, Elina Poll. Ülevalt paremalt: Kristo
lust tõsisemalt võtma – tuleb ju Värva, Paavo Männi, Madis Mäe, Toomas
Marrandi. Foto Urmas Põldre
ikka karikas endale saada!
Üks huvitav tähelepanek: nimelt, novembris iga võistkond (kokku oli 12 meeskonda),
kes sportima tuli, pidi võtma kaasa niiöelda auhinna. See
oli väga hea idee! Ja siinkohal kiidaksin meie kolmanda
koha maitsvat auhinda: Patika küla seeni ja leiba!
Tiimi hea tulemus oli: tubli trenn kõikide liikmete
poolt, Nele ergutavad e-kirjad ning nurgakiviks kindlasti
ka meeskonnatöö. Nimelt enne igat ala töötati vettpidav
skeem välja: kes, kus, miks ja kuidas asetseb. Mehed mõtlesid kõik viimsegi detailideni välja ja tundub, et see teguviis
töötas ideaalselt. Kuna enamus meist on pereinimesed, siis
isegi lapsehoiuplaneerimine juba varakult oli tähtsal kohal!
Nele: “Sellised mängud eristavad meid väga positiivselt teistest valdadest ja kui asi suuremalt käima läheks,
siis saaks ehk veel rohkem tähelepanu meie sportlikele
liikumistingimustele (palun park-metsa, päris rulli-rada
ja vähemalt 5 km suusaringi!)”
Usin keeglivõistlusõhtu auhinnagaala tarbeks sai peetud
Rae Keeglis, mis oli väärikas lõpuakord valla mängudele.
Usun, et see üritustesari andis igale osalejale mõnusa koosolemise tunde, lõi sildasid jõe kallastele ja lisas veidi vürtsi
igapäevaelule. Suured tänud korraldajatele ja perekond
Marranditele, kes Karla küla spordisõbrad kokku kutsus!
Ja nagu meie usin jooksunaine Kadri Lette ütles: ” Võistlemine võib isegi päris lahe olla!”
Elina Poll Karla küla võistkonnast

juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Lagedi kooli tublidest sportlastest
Lagedi Põhikoolis õpivad tublid ja andekad
lapsed, kuid lisaks sellele on meil ka palju
tublisid sportlasi, kes on saavutanud nii
Rae valla piires kui ka Harjumaal väga häid
tulemusi.

Harjumaa TV 10 Olümpiastarti I ja II
etapil ja Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlustel sisekergejõustikus
saavutasid väga head tulemused 7.
klassi poisid Cristofer Krik (mõlemal korral 60 m jooksus I koht) ning
Kait Lutt (kaugushüppes vastavalt VI
ja IV koht).
10. mail toimusid Kolgakülas Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused murdmaateatejooksus, kus Lagedi
kooli õpilased väga edukalt esinesid.
6.-7. klassi poiste võistkond koosseisus
Cristofer Krik, Risto Tõldsep, Rene
Tõldsep, Kait Lutt ja Egert Sekk tuli
konkurentide seas suure ülekaaluga
maakonna meistriks. Tublid olid ka
kuni 5. klassi tüdrukud 10. kohaga ja
8.-9. klassi tüdrukud 9. kohaga.

23. aprillil Jüris toimunud jüripäeva
teatejooksus võitsid oma vanusegrupis I koha 7.-8. klassi õpilased Kelly
Luik, Kariina Grauberg, Risto Tõlsep,
Rene Tõldsep, Angelina Tkach. Oma
vanusegrupis saavutasid II koha 4.-6.
klassi õpilased Annabel Pops, Egert
Sekk, Tarmo Kasak, Kärolin Klemm,
Lisette Raud.
Traditsiooniks on saanud Vaida –
Lagedi kergejõustik, mis toimus juba
viiendat korda. Võisteldi 30 m / 60 m
jooksus, kaugushüppes, palliviskes/
kuulitõukes, 300 m jooksus ja teatejooksus. Uueks alaks oli kõrgushüpe,
milles võisteldi Vaida kooli eriauhindadele. Lagedi kooli parimad olid Egert
Sekk, Kevin Põldsam, Agnes Hotski,
Elo Petron, Kariina Grauberg, Kait
Lutt, Lisette Raud, Gregor Kutsar
saades parimaid tulemusi mitmel erineval alal. Pingelise teatejooksu võitis
Lagedi kooli võistkond.
Pille Rask, Lagedi Põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Kokkuvõte Rae valla
meistrivõistlustest
keeglis lastele

Kogu hooaja vältel, mis algas sügisest, käis mängimas 39 noort keeglisõpra. Oli väga vahva võistlus,
millele on oodata järgmisel hooajal
jätku. Ootame edaspidi võistlema
ka neid lapsi, kes seekord tulla ei
saanud.
Et keeglimäng suve jooksul ära ei
ununeks, pakub Rae Keegel lastele
juulis-augustis võimalust igal teisipäeval 10-11 tasuta keeglit mängida!
Ilusat suve!

Mudilased

1. Ragnar Martinson 308
2. Mattias Tõnisson 270
3. Joonas Koppen 248
4. Henri Timuska 202
5. Silver Rammandi 202
6. Daniel Rybakov 169
7. Helina Toomet 174
8. Getriin Vesper 148

Tüdrukud 7-12

Rae valla tantsulapsed avaldasid muljet

11. mai viis paljud Rae valla tantsulembelised lapsed Tallinna MyDance Tantsuklubi suurejoonelisele kevadkontserdile
MySpring 2013. Maha sai peetud üks suur
ning vahva kevadkontsert.
MySpring kevadkontsert leidis aset
11. mail klubis Parlament. Klubi oli
rahvast täis ning lapsed ootasid elevusega oma esinemisjärjekorda, et
näidata oma tantsuoskuseid. Tantsud
olid tõesti juba kordades keerukamad
kui talvisel kontserdil ning vahepealset arengut nägid nii treenerid, lapsevanemad kui ka lapsed ise. Siinkohal

soovib ka tantsuklubi tunnustada oma
erakordseid treenereid, kes on tõesti
kõvasti vaeva näinud ning tunnevad
siirast rõõmu kui nende töövilju hinnatakse ja märgatakse. Lisaks tuleb ära
märkida ka, et Rae vallas oli julgeid
tantsulapsi igas vanuses, neist kõige
nooremad olid alles 5 aastased!
MyDance Tantsuklubi kevadkontsert oli ühtlasi ka punkt sellele vahvale
tantsuhooaja lõpule, et sügisest uue
hooga ja puhanuna jälle tagasi olla.
Järgmine hooaeg saab tulema veel
põnevam kui praegune, kuna ees on
palju kontsertesinemisi, linnalaagreid

Rae valla tublid esinejad
Peetri Põhikool 1-3 klass ja 4-6 klass:
Mirely-Herietha Aavik, Karmeelia Saareoks, Anni-Lii Aruväli, Stiine Anette Reitel,
carolyn rõuk, Eliis Britt Kontram, Berit Jõesaar, Maarit Korolenko, Tessa Lichtfeldt,
Mia Nurk , Hege-Lee Pielberg, Sandra Velling , Eliis Rannala, Helerin Urboja, Kertu
Tavas, Kadi Karolin Pariis, Kristiina Judin, Lizbeth Ploomipuu, Lisbeth Elina Tõnts,
Karoliine Vesper, Mia Heleen Herman, Gretely Jackline Raide, Elizabet Blumberg
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1. Johanna Martinson 365
2. Anna-Liisa Pilviste 350
3. Kadrian Kummer 328
4. Liilia Tõnisson 327
5. Karoliina Kirotus 319
6. Janeli Toomet 293
7. Isabel Neimar 287
8. Heleri Eistre 264
9. Kadi Liis Kirotus 237
10. Kerttu Kert 225
11. Alexandra Tsaplõgin 218
12. Karoliine Vesper 209

Poisid 7-12

1. Roomet Libe 457
2. Robert Neimar 402
3. Kermo Kumari 330
4. Joosep Roots 308
5. Markus Saadik 263
6. Karl-Oskar Korjus 231
7. Raiko Kal 230
8. Martin-Raimond
Parts 217
9. Karel Konga 192
10. Siim Satsi 182
11. Markkus Libe 178

Poisid 13-18

1. Johannes-Aksel
Lampman 441
2. Jakob-Anton
Lampman 436
3. Randel Kaasik 424
4. Veiko Hommik 405
5. Georg-Kevin Tõnts 385
6. Hendrik Eistre 354
7. Hanno Võsu 344

Tüdrukud 13-18

1. Hannah Maria Korjus 324

ja suvelaagreid. Kutsume kõiki lapsi
vanuses 5-13 uuest hooajast MyDance
tantsuklubiga liituma. Rohkem pilte
meie vahvatest tegevustest ning esinemistest on võimalik vaadata meie
kodulehelt www.mydance.ee ning www.
facebook.com/MyDanceTantsuklubi .
Siiri Saar

Jüri Spordihoone grupp 1-6 klass:
Mia Uustal, Emilya Pius, Kristiine Nõmmiste, Jade Marie Laido, Kai Ly Kröönström.
Õie Lasteaed 5-7 aastased:
Annika Märtin, Merili Kõrvel, Isabel Rui, Saara Lotta Krusell, Emma-Marii
Randpere, Laura Talas, Rica Helene Urbanik, Paulina Prangli, Anett Hainas,
Laura Marleen Moorkop, Kätti Sau, Maribel Kurrikoff

spordielu

Jüri Gümnaasium jõudis EKSL kergejõustiku
meistrivõistlustel esiliigasse
Jüri Gümnaasiumi õpilane Erik-Sander Mätas
poodiumi kolmandal astmel (pildil paremal) 8.-9.
klassi noormeeste kuulitõuke autasustamisel.
Foto Urmas Põldre

Mai keskel toimusid Rakveres järjekordsed
Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldatud
kergejõustiku meistrivõistlused I ja II liigas. Jüri Gümnaasiumi võistkond osales
neljandat korda, tuli seekord kokkuvõttes
teiseks ning tagas endale sellega kauaoodatud pääsu esimesse liigasse.

Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlustel võisteldi kolmes vanuseklassis:
6.-7. klasside, 8.-9. klasside ja gümnaasiumi arvestuses. 6.-7 klassid võistlesid
60 meetri jooksus, palliviskes, kaugushüppes ning pikamaa jooksudes,
kus tütarlapsed läbisid 600 meetrit ja
poisid 800 meetrit. 8.-9. klassid jooksid sprindidistantsina 100 meetrit,
tõukasid kuuli ja hüppasid kõrgust ja
kaugust ning pikamaa jooksudes läbisid tütarlapsed 800 meetrit ja poisid
1500 meetrit. Gümnaasiumi noortele
lisandus veel jõukatsumine kettaheites.

Kokku sai Jüri Gümnaasium 8 individuaalset esikolmiku kohta ja ühe
teatejooksu pronksi. Kaksikvõit saavutati 6.-7. klassi tüdrukute 600 meetri
jooksus, kus parimaid aegu näitasid
Kätlin Kruus 1.53,57 ja Grete Ly Jõgisoo 1.54,56. Sama vanuseklassi tüdrukute 60 meetri jooksus oli Kätlin ajaga
8,54 teine ja Triin Usen 8,79 kolmas.
Kaks korda sai poodiumi teisel astmel käia gümnaasiumi tüdrukute ar-

vestuses Helen Loik nii kaugushüppe
4.74 kui ka kuulitõuke 9.33 tulemuste
eest.
8.-9. klassi tüdrukute kuulitõukes
oli Britt Maiste uue kooli B-klassi rekordiga 9.65 (3kg kuul) samuti teine.
Erik-Sander Mätas tõukas 5 kilost
raudmuna 11.07 ja oli kolmas.
Päevale panid ilusa punkti teatejooksjad Triin Usen, Roman Todurov,
Britt Maiste ja Karl Sirak väike-rootsi
teatejooksu kolmanda kohaga.
Suur tänu kõigile tiimi liikmetele,
kes leidsid jõudu ja tahtmist pingelise
õppeperioodi sees kooli sporti toetada!
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Jüri Gümnaasium jõudis TV 10 Olümpiastardis esiviisikusse
Mai lõpus Karksi-Nuias toimunud TV 10
Olümpiastarti võistlusel esines Jüri Gümnaasiumi võistkond hästi olenemata heitlikust tuulisest ja vihmasegusest ilmast
saavutades kokkuvõttes kahekümne viie
kooli seas etapil 11. koha, aga jõudes ka
sel sajandil teist korda esiviisikusse.
Jüri Gümnaasiumi noormees Jarmo
Pajula kordas senist sajandi parimat
tulemust vabariigi noorte tippkergejõustiku võistlussarjas TV10 Olümpiastarti tulles palliviskes viiendaks
tulemusega 51.73. Samuti jõudis samal
alal finaali ja saavutas kõrge kaheksanda koha Marcel Malsroos-Väli
tulemusega 49.67.
Noorema vanuseastme poiste 1000m
jooksus saavutas Kristian Otlot ajaga
3.26,34 seitsmenda koha.
Lisaks tehti hulgaliselt uusi isiklikke rekordeid. Morten Karja vanemate poiste 1000m jooksus 3.18,41
ja palliviskes 52.98. Berit Arunurm
nooremate tüdrukute palliviskes tulemusega 36.06, kaugushüppes 3.82
ja 600m jooksus 2.08,19. Vanemate
poiste kettaheites Robert Vain 29.74.
Samuti jooksis uue isikliku rekordi
Marcel Malsroos-Väli 1000m jooksus
ajaga 3.32,36. Grete Eerikson 600m
jooksus 2.04,71.

Lisaks võistlesid väga tublilt Kätlin
Kruus tütarlaste vanemas vanusegrupis palliviskes ja 600m jooksus, Hanna
Puusta tütarlaste nooremas vanuseastmes kaugushüppes, palliviskes ja 600m
jooksus saavutades kahes viimases
isiklikud rekordid tulemustega 31.70
ja 2.12,52. Rasmus Puusta võistles
tublilt poiste vanemas vanuserühmas
1000m jooksus.
Tänan kõiki noori, kes tulid enda
sportlikke võimeid vabariigi tippvõistlusel proovile panema ja väga hästi
kooli esindasid!
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Jüri Gümnaasiumi õpilast Jarmo Pajulat
autasustab viienda koha eest 68-kordne Eesti
meister kergejõustikus Eha Rünne.
Foto Urmas Põldre

31. mail andis abivallavanem Jaan Alver avastardi Jüri Konsumi juurest Tour
of Estonia velotuuri sportastele. Stardis oli üle 160 ratturi 17st riigist.
juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

reklaam

JÜRI MARI LASTEHOID

REHVIPUNKT
OOTAB UUSI 9-18
LAPSI !
E-R

Asume RaeLP
vallas
Jüri alevikus,
suletud
Kasemäe 5-1.
Info:
w w w . r e h v i p u n k t .www.jyrimari.ee
ee
Mõisa
tee 5
Bsirlekorka@hot.ee
Jüri
info@rehvipunkt.ee
5557
5966
(Alexela
tankla kõrval)
TEL. 555 00 555
KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
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Germanie de Capuccini trimmiv ja
noorendav näohooldus
29 EUR
kangasmaskiga

29 EUR

Solaariumi sooduskaart
40 min

20 EUR
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liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
detsember
2012 · Rae Sõnumid
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive

JUUNIKUU PAKKUMISED!

Juuste värvimine olemasolevate
Previa värvidega + lõikus

Arkop OÜ müüb

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

Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee

 5557 5966
KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

reklaam
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DETSEMBRI PAKKUMISED :
 Energiamärgised
HOLDES FINANTS
OÜ
 Energiaauditid
• DERMANEW

RAAMATUPIDAMINE
 Soojalekete mikrolihvimine+seerum+niisutav
leidmine
mask.
VÄIKEFIRMADELE
 Radooni mõõtmine
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

20 eur.

 Projekteerimine
Helista ja küsi lisa

+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
Kontakt:
Finestum
56 243 986
SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Ehitusekspertiisid• OÜ
Tel 641 1977, 506 0170

holdesfinants@gmail.com
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !
info@termo.ee, www.termo.ee


!
 

 

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

Vana-Tartu mnt 74, Peetri, Rae vald :: Tel. 56 662 223 :: E-R 9-18 :: L 10-15
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
JÜRI MARI LASTEHOID

OOTAB UUSI LAPSI

2QOLQHW||

Asume Rae vallas Jüri
alevikus,
KODUKORISTUS
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
KORISTUS
Kasemäe
5-1.
       !
- eurot kord
Info: Alates 28.- eurot kord
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
 %&'( 
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www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee
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KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
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 5557 5966Tel: 6611600, 5029295 Enn
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Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
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Paadilaenutus
Pirita jõel
Veskitaguse
külas.
Tel: 5552 6165

Bailatino on kaasaegne treening- ja tan
ameerika tantsukultuuri parimad küljed
rütm ja tempo, kehatunnetus, meeldiv ko
sioon. Bailatino ei nõua varasemat koge
partnerit. Bailatino treeningus tegeleta
cha-cha, mambo ning mitmete teiste pop

http://veskitagusepaadilaenutus.
edicypages.com/

Treeningud toimuvad Rae Valla Spordikesk

Pildil: Elis

www.soodnegarderoob.ee

Liuguksed
Garderoobid

Kvaliteet mõistliku hinnaga!!!

Salongid:

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

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

MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD
• Hooldus ja remont erineva kaubamärgi tehnikale.
• Tehnikat saad soetada AIATÄHE JÄRELMAKSUGA.
• Püsikliendile erinevad SOODUSPAKKUMISED!
AIATÄHT TALLINN: Tuleviku tee 10, Peetri küla, Rae vald
Tel. 5558 5709, 660 5159
Avatud: E-R 9:00 - 18:00
L 10:00 - 13:00
E-post: tallinn@aiataht.ee
www.aiataht.ee

Rae Sõnumid ▪ juuni 2013

www.facebook.com/aiataht

asustustest eemal. Kõik
pakkumised oodatud e-posƟ
aadressil alar88@hot.ee või
numbril 5212182.

Lastehoid Peetri aleviku südames
lastele vanuses 1,5-3 eluaastat.
Kindel päevakava, meisterdused ja õueskäigud. ToredadTunnid:
kasvatajad ja turvaline
Võimlemine
1-3 eluaastat
keskkond. Tulelastele
tutvuma!
– E: kell
18.30
Broneeri
hoiukoht
sügiseks
juba täna!
Emad, pepud trimmi –( koos

lastega ) K: kell 11-12
Lisainfo:
Väikelaste võimlemine/massaaž
pisipeetri@gmail.com
– N: kell 11-12 (0-7 kuud)
Kundalini
Tel. +372 50jooga
96 762 naistele – N: kell
19-20.30
www.pisipeetri.eu
Beebikool (erinevad grupid) – R:
kell 10-13
• SŰNNIPÄEVAD ja muud vahvad
üritused
www.tegevustuba.eu, info@
tegevustuba.eu, telefonil 5260925.

Kandideerimiseks palume saata oma CV:
merike@gasell.ee

MÖÖBEL-50%
ASUME KOSEL JÕE 1
T, K 11-18, R, L 11-15
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!

Uus lastehoid Peetri
alevikus Tallinna Tartu maantee linna
piiril ootab kõiki lapsi
vanuses 1,5 - 4 aastat.
Võta ühendust lähima info
saamiseks 56 984036

Rae Sõnumid · detsember 2012


WWW.AINDHOOVEN.COM

ERITELLIMUSEL VALMISTATAVAD VITRAAZID SINU KODULE


Aknale riputatavatest väikevitraazidest
kuni eriprojekti järgi valmivate akendeuste-vaheseinteni.

Vitraaze
saab vajadusel paigaldada eritellimusel valmistavate pakettakende sisse.

Aindhooven OÜ
Lisainformatsioon:
info@aindhooven.com
telefon: 56 834 566
www.aindhooven.com

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

Asume: AS Gasell Vägeva tee 8 Peetri
alevik Rae vald
Koduleht: www.gasell.ee

reklaam

Jüri alevikus
asuv Jüri
tall otsib
tallitöölist.
Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust,
täpsust ja korrektsust ning soovi hobuste
eest hoolitseda.
Info ja sooviavaldused saata e-mailiga:
info@juritall.ee või võtta ühendust telefoni
teel: +3725045759 (Ruudo Vatsel).
Kodulehekülg: www.juritall.ee







Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

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

reklaam

MEIE
OLEME
SINU
JÜRI
MARI
LASTEHOID
MAAKLERID RAE
OOTAB UUSI LAPSI !
VALLAS!

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

27

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

RÕUK
5557 5966

509KÜSIMUSED
3995 OODATUD!
KÕIK
MAAKLER

MARINA
HODUS
KUTSELINE MAAKLER
HAMBARAVIKABINET
509 9765
LAGEDI KESKUSEHOONES
AVATUD

PAARIS REEDE 9-17
PAARITU REEDE 15-18
TELEFON: 515 2603

DR. L.SELIN
juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Kiire!

Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Kauplus avatud:
E–R 08.00–18.00
L 10.00–14.00

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald
Tel 666 0117, 666 0119, 5303 7646
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

Puhastusteenuseid pakkuv firma
otsib oma kollektiivi

puhastusteenindajaid!
Pakume tööd Suur-Sõjamäele,
Väo teele, Jürisse jne.
Lisainformatsioon telefonil
5669 8744, 622 8298 Ljubov
või saatke CV personal@puhastaja.ee
ja me võtame Teiega ühendust!
AS Gasell asukohaga Vägeva tee 8, Peetri alevik
pakub tööd

Veoteenus kaubikuga

ANDMESISESTAJA INVENTEERIJALE

9

Kaubaruumi maht m3
(2,8 x 1,8 x 1,8 m)

Töö kirjeldus:
• kauplustes inventuuride läbiviimine
• andmete sisestamine ja tulemuste analüüs
• kaupluste dokumentatsiooni kontrollimine
Nõudmised kandidaadile:
• algteadmised raamatupidamisest
• ausus, täpsus, korrektsus
• eesti ja vene keele oskus

Kandevõime 1500 kg
Hind Harjumaal alates 12 EUR/h,
kaugemal alates 0,5 EUR/km
tel: 603 2447
e-post: veame@hot.ee

Tööle asumise aeg: kohe.
Brutopalk: 400 kuni 700 EUR kuus
Merike Aasa, merike@gasell.ee, Tel 660 7000

Sinu parim kontorivarustaja!
Lihtne ja mugav tellida

HAVI Logistics OÜ
pakub tööd

LAOTÖÖTAJATELE
ja KORISTAJATELE
Jüri logistikakeskuses

Töö on graafiku alusel
ja vahetustega
Omalt poolt pakume kaasaegset
töökeskkonda ja head töötasu
Lisainfo telefonidel:

kontorikaubad.ee
Siit leiad kasutajasõbraliku lahenduse oma büroo varustamisele
Paberikaubad, ümbrikud

Dokumentide haldus

Kirjutusvahendid

Töökeskkonnatarbed

Esitlusvahendid

Majapidamistarbed

Toiduained

Kontori ja arvutustehnika

Büroomööbel

Kulumaterjalid

LEMMIKLOOMADE

KREMATOORIUM
КРЕМАТОРИЙ ДЛЯ
ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

6056 300 või 6056 321

Kandideerimiseks palume
saata CV aadressil
jobs.ee@havilog.com või täita
CV-blankett kohapeal aadressil
Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae
vald.

Rae Sõnumid ▪ juuni 2013

OÜ Cremo Center
Vana-Narva mnt.
14A
74114 Maardu
Telefon

5825 1951
www.cremo.ee

TEAVITUS

Jüri spordihoone on
suletud
8. juuli kuni 28. juuli
2013

reklaam
Tallinna Vangla ooTab oma
meeskonnaga liiTuma

VALVURIT
ametikoha põhieesmärgiks on tagada kinni
peetavate isikute järelevalve ja õiguskuulekale teele
suunamine. Töö toimub graafiku alusel.
Pakume Sulle:

• töötasu 710 eurot
• 1-aastast väljaõpet töötasu säilitamisega
• töötasu pärast väljaõpet 920 eurot
• 35 päeva puhkust
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
• soodsat majutust Sisekaitseakadeemia ühiselamus
OOtame Sind kandideerima, kui

•
•
•
•

omad keskharidust
oled laitmatu taustaga
oled heas füüsilises vormis
oskad eesti keelt C1 tasemel

CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt
30.06.2013. a Tallinna Vangla aadressil Magasini 35,
Tallinn 10138, märksõnaga “ValVur”
või e-posti aadressile kaisa.valentin@just.ee.

Karikavõistlused lastele ja noortele

JALGRATTAKROSSIS

„Cosmos sport“ auhindadele
otsib oma töökasse kollektiivi

ADMINISTRAATORIT
UJULAVALVEINSTRUKTORIT
ASENDUSKORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik
Kandidaatidelt ootame:
kohusetundlikkust ja täpsust
iseseisvust ja head suhtlemisoskust
rõõmsat meelt ja tervislikku ellusuhtumist
Omalt poolt pakume:
osalist tööaega / vahetustega tööd
Lisainfo telefonil 622 4238 või 521 3893

Võistlused toimuvad Jüri Terviserajal
(Jüri Gümnaasiumi juures oleval suusarajal ja selle ümbruses)
5. august, 2. september, 30. september
algusega kell 18:00 ning registreerimine avatud kell 17:00
kohapeal. Võimalik registreerida ka e-maili teel:
kaupo@cosmos.ee,
mis lõpeb iga etapi eelneval päeval kell 20:00
Vanuseklassid: N/M6-8, N/M8-10,
N/M10-12, N/M12, N/M14, N/M16,
N/M18
Kõigile võistlejatele osavõtt tasuta.
Arvesse lähevad kõik etapid ning paremusjärjestus arvestatakse
võistlusmaa läbimiseks kulunud aja põhjal.
Igal etapil autasustatakse vanuseklasside
kolme parimat medali ja diplomiga.
NB! Kiiver on kohustuslik
aga rattaklass vaba.
Lisainfo: 515 5751 või
kaupo@cosmos.ee

juuni 2013 ▪ Rae Sõnumid
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30 kuulutused

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

Päästeteenistuse
teated

MAIKUU 2013
4. mai
Põles kulu Rae külas Loopera teel
10. mai
Avarii ringteel Lagedi lähistel
15. mai
Põleng Posti tee 6 Lagedil
17. mai
Likvideeriti reostus Jüris, Ehituse 10
21. mai
Avarii Assaku sillal Tartu maanteel
Likvideeriti põleng Lagedi sillal
28. mai
Likvideeriti tugevalt suitsev lõke
Vaskjala külas, Vesiroosi tee 10
29. mai
Tartu maanteel, Jüri viaduktist 500 m
Tartu suunas põles veoauto poolhaagis

AS Gasell asukohaga Vägeva tee 8
Peetri alevik Rae vald
pakub tööd
KONTORIRUUMIDE
KORISTAJALE
Tööaeg: 2x nädalas a`4 tundi. CV
saata e-posti aadressile:
gasell@gasell.ee
telefon: 5301 8185 (Merike)
Koduleht: www.gasell.ee
Otsime hoidjat 87a vanurile, naisterahvas, liikumis- ja kõnevõimeline,
tööpäevadel ja vajadusel ka nädalavahetustel. Patika külas. Kohapeal
olemas elamisvõimalus.
Info tel 515 4803
Kui oled aus, rõõmsameelne ja korra
armastaja, võta ühendust! Soovime
leida kodu ja kontori koristajaid.
Kerge töö, mis konti ei murra.
Infot saad numbril 528 8100;
maarjakurs@gmail.com

Erilugu

TENNIS

HOOAEG ON ALANUD
Jüri spordihoone tenniseväljaku
aegasid saab broneerida
tel 622 4240
Võimalik laenutada
reketeid.

Jüri Gümnaasiumi pikaajaline töötaja Heinar
Kannimäe, kes on 22 aastat varustanud Rae
valla lasteaedasid värske ja maitsva toiduga,
viis 3. juunil esimese toidukasti Pisi-Peetri
lastehoidu. Tänavu talvel peetud ühine ümarlaud vallavalitsuse ja lastehoidude esindajate
vahel, kus otsiti koostöövõimalusi jõudis
täna reaalse tulemuseni. Väiksed lastehoiud,
kus söögivalmistajat tööl ei ole, aga toitu
on igapäevaselt vaja, saavad osta toitu Rae
vallavalitsuselt, mis korraldab haridusasutuste
toitlustamist.
Kasvataja Külli Nõmm oli väga rõõmus
uuenduse üle, sest toit on maitsev, seejuures
odavam ja tuuakse üle ukse kätte.
Heinar Kannimäe toidukasti viimas
Pisi-Peetri lastehoidu
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Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp 36 eur/rm; haab 36
eur/rm; kask 44 eur/rm; metsakuiv
okaspuu 36 eur/rm; must lepp 39
eur/rm. Tel 509 9598
Müüa lõhutud küttepuud:
segapuu-32€/rm; lepp-35€/rm;
kask-42€/rm. Transport alates 10
rummist tasuta. Tel 506 2645
VEOTEENUS kaubikuga
3,3x1,7x1,8 m kandevõime 1500 kg
ja väikeveokiga 4,4x2,1x1,9 m,
kandevõime 2300 kg.
Hind Harjumaal 14 ja 18 €/h,
kaugemal 0,5 ja 0,65€/km.
Tel 506 5106
Kollektsionäär ostab münte, märke,
medaleid, ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib pakkuda
ka õllesilte ja kommipabereid.
Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene
Pakume tööd puhastusteenindajale
Jüris, Gaasi teel. Tööaeg E-R kl.07.30
- 15.30, palk alates 400 eur neto.
Info: Karina 58 189 918
Müüa kütte-ja kaminapuud, klotsid
ja tulehakatus, võrgus ja lahtiselt
(30, 40, 50cm), koos toomisega.
Tel 501 8594

teated

Juunikuu sünnipäevalapsed
Mais
registreeritud
sünnid
JESPER VOOLAID
ROBERT RINNE
TREVON TUI
BRUNO SIEM

ADRIAN KIZIMOV

JOONAS TAFENAU

MATTIAS KRUSIMÄE

JOHANN AKSEL KÜTT
MAKSIM LYAPPE

MARIEL MÖLDER
HELENA NUKKI

SOFIA VESILIND
PÄRLI TINGAS

Fjodor Ahtamonov
91
Salme Kuus
90
Jelena Mašinistova
88
Luisa Plukš
87
Toivo-Voldemar Malmila 86
Viktor Mossov
83
Avrora Žeglovskaja
83
Hubert Uudam
82
Aino Merila
82
Valentina Bergman 82
Eugenija Rodnikova 81
Harald Villandberg
80
Olev Ubina
75
Maimu Taning
75
Rein Viina
75
Enno Särekanno
75
Väino Kask
75
Endel Järve
70
Jaan Hallingu
70
Lea Moisar
70
Arnold Ainsaar
70
Malle Meier
70
Vello Nahkor
70

Elga Põhjakas
Ants Kaiküll
Arvo Aarniste
Raivo Pihlakas
Eik Kaseorg
Arvo Rannamets
Tiit Kurist
Klavdia Kondratjeva
Nadejada Politsan
Valentina Gontšarova
Tamara Bandura
Õie Pärnapuu
Anatoli Vorobei
Mart Lust
Vello Ljäkin
Vootele Vader
Villu Järmut
Ellen Panasjuk
Meida Põld
Raimo Iidel
Valdek Tarum

70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

MARTA RAIG

Õnnitleme!
Kaastundeavaldus
Ragnar Hotskile perega
kalli

MAIS lahkunud
VALFRED SALUSAAR
ENDEL SELKS
ERKKI EINLA
VALENTIN NIKOLAJEV

ema ja vanaema
surma puhul

töökaaslased OÜ Võlukaloss

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

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

HILJA AINSOO
DAIVI RISTMETS
TAIMI KULL
MARIKA KUURMAN

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Järgmine Rae Sõnumite
number ilmub augustis.
Ilusat suve!

Rae Sõnumid

