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Rae valla ametlik väljaanne
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Sel kuul, 20.oktoobril toimuvad taasiseseisvunud Eestis kohalike omavalitsuste
valimised seitsmendat korda. Kõikide Rae vallas ülesseatud kandidaatide kohta leiad
info Rae Sõnumite vahel ilmuvast „Valimiste-eri“ numbrist.
Fotol inimesed tänavuaastaselt Harjumaa laulu- ja tantsupeolt. Foto Rae Sõnumid
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vallavalitsus

Aitäh

kaasamõtlemise eest!

Volikogu esimees Agu Laius, kes igapäevaselt juhib Kodanikuühiskonna Sihtkapitali,
leiab vallavolikogu tööle tagasi vaadates,
et erimeelsused mistahes aruteludel toovad vaid kasu.
Head otsused sünnivad, kui esmalt lepime
kokku, kuidas me seda teeme, kuidas valla
juhtimisel töötame. Vallavolikogu töö on
otsustada paljudes eluvaldkondades. Otsustada on lihtne, kui seda teeb üks isik. Selline
otsus ei ole aga ilmselt paljudele hea, kuna ei
arvesta nende huvide ja vajadustega.
Uuendasime valla põhimäärust nii, et
soovijad saaksid rohkem kaasa rääkida. Suuremad võimalused said volikogu komisjonid,
kus osaleb poolsada vallaelanikku, rohkem
võimalusi kaasa rääkida said aleviku- ja külavanemad ja seltsid. Toimus palju vahetuid
suhtlemisi aleviku- ja külakoosolekutel. Kõik
see mõjutas otsuseid.
Avatum tegutsemine näitas kätte järgmised kitsaskohad. Valla koduleht osutus ajast
mahajäänuks, kuna oluliselt kasvas inimeste
huvi valla tegemiste vastu. Inimesed ootasid
põhjalikumat teavet ja otsisid seda ise valda
kirju saates. Ebapiisav avalikustamine ja vaba
suhtlemise puudus põhjustas vastastikust
umbusku. Oli selge, et vallavõim peab muutuma avatumaks ja läbipaistvamaks. Selleks
uuendasime Rae Sõnumeid, jõudsime valla
kodulehe uuendamiseni ja sotsiaalmeedias
vallavalitsuse lehe loomiseni.
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Üha olulisemaks muutub oskus inimesi
kuulata ja oma seisukohti argumenteeritult selgitada. Üksnes nii kujundame vallas
arutleva poliitika tegemise kultuuri. Sellest
on huvitatud vallaelanikud. Seda kinnitab
kodanikualgatuslikult käivitatud vallaelanike
interneti suhtlusvõrgustik. Seal tuntakse huvi
valla tegemiste vastu, esitatakse küsimusi,
käivitatakse arutelusid, tehakse ettepanekuid.
Oli neid, kes selle mõjus kahtlesid, aga võin
kinnitada, et need mõtted jõudsid enamasti
nii vallavalitsuse kui ka volikogu aruteludesse. Ja nii mõjutasid ka vastuvõetud otsuseid.
Üheks ilmekamaks näiteks arutelu tulemuslikkusest on Lagedi kooli rekonstrueerimine. Kui algselt oli kooli jätkusuutlikkuse
osas palju erinevaid mõtteid, siis ühiste, tihti
väga kirglike arutelude tulemusel sündis
otsus kool rekonstrueerida ja samas hoones
ka lasteaed rajada. Kogukond võttis enda
kanda, et piirkonna lapsed käiksid oma
koolis. Täna töötab kool jätkusuutlikuna.
Arutelud, mis kindlasti mõjutasid nii vallavalitsuse kui ka volikogu tööd, olid väga
emotsionaalsed mõttevahetused lasteaiakohtade puuduse üle vallas. See mobiliseeris kõiki otsustajaid tegema kõik võimaliku
lasteaiakohtade rajamiseks. Tänaseks on
juurde loodud üle 400 koha ja olemas kava,
et kaotada lähiaastatel lasteaiakohtade järjekord vallas.
Suure aja sellest perioodist töötasime
majanduskriisi tingimustes ning valla tulud
ei olnud piisavad kõige vajaliku tegemiseks.
See sundis väga tõsiselt üle vaatama valla

vallavalitsus
kulud ja hoidma kokku kõikjal, kus vähegi võimalik. Need otsused ei olnud kerged
ega meeldivad, kuid olid möödapääsmatud.
Tulime sellega toime nii, et suutsime leida
ka vahendeid, et mudilasetoetuse kaudu
leevendada nende perede olukorda, kellele
vald ei saanud pakkuda lasteaiakohta. Seejärel korrastasime kogu valla sotsiaaltoetuste süsteemi.
Väga põhimõttelised ettevõtmised vallas
viisid ka olukorrani, kus vallavolikogu elas
üle kriisi, kui vallavalitsus asus korrastama
vallaettevõte ELVESO juhtimist. Mõned
koalitsiooniliikmed ei tulnud kavandatud
muutustega kaasa ja asusid opositsiooni. See
andis opositsioonile indu püüda võimule
tulla ning esitati umbusalduse avaldus volikogu esimehe suhtes. Umbusaldus ei saanud
volikogus toetust. Küll aga vahetus suures
osas vallavalitsuse koosseis. Uus vallavanem
aga suutis kiiresti kavandatud tegevusi oma
meeskonnaga jätkata.
Möödunud periood oli suuresti valla
arengu alusdokumentide uuendamise periood. Koostatud ja vastu võetud said valla
arengukava, haridusvõrgu arengukava, valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise
kava valla ja Jüri aleviku üldplaneeringute
kehtestamine. Need on väga olulised dokumendid, mis määravad valla arengu veel
paljudeks järgnevateks aastateks.
Vallavolikogu töös oli kõike, aga enim
oli hoolivust valla elanike heaolust. Aitäh
kaasamõtlemise eest! Üheskoos suudame
järgnevatel aastatel veelgi rohkem.
Nende aasate jooksul tehtu toob meelde
veel palju mälupilte toredatest suhtlemistest heatahtlike vallaelanikega ja paljudest
teistest kordaminekutest. On hea tunne, et
tehtu on loonud head eeldused valla jätkuvaks arenguks.
Tänan kõiki, kes panustasid valla arengusse!
Agu Laius

Rae vald müüb Ameerikaplatsi kinnistu
Müüa Kurna külas asuv maatulundusmaa Ameerikaplatsi suurusega 4,16 ha.
Katastritunnus 65301:001:3050. Enampakkumise alghind 12 € ruutmeeter.
Osalustasu suurus on 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb vähemalt 3 päeva enne pakkumise esitamist kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1 1 20 1 227 57 Swedbank’is.
Vara võõrandatakse avalikul kirjalikul enampakkumisel müügitingimustes toodud tingimustel. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.oktoober 2013 kell 12.00. Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Rae Vallavalitsuse vastuvõtulauda, aadressil Aruküla tee 9 Jüri
alevik. Pakkumised avatakse kell 12.15.
Objektiga tutvumine ja lisainformatsioon abivallavanem Tarmo Toomet,
tarmo.toomet@rae.ee tel: 5104350

RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

RAE VALLAVALITSUS
Rae Vallavalitsus
otsib oma meeskonda

KESKKonnASpEtSiALiSti
(lapsehooldusel viibiva teenistuja asendaja)

töö kirjeldus
Jäätmekäitluse korraldamine valla territooriumil, keskkonnalubade taotluste
kooskõlastamine ja lubade väljastamine,
raielubade väljastamine mittemetsamaaks
olevatele kinnistutele, puurkaevude ja
kohtpuhastite rajamiseks vajalike kooskõlastuste väljastamine, keskkonnaalaste
registrite ja arvestuse pidamine ning aruandluse esitamine.
Kandidaadilt eeldame
• Keskkonnaalane kõrgharidust (võib ka
omandamisel olla)
• Keskkonnaalase seadusandluse
tundmist
• Kontoritarkvara tundmist (Microsoft
Office)
• Pingetaluvust ning otsustus- ja
vastutusvõimet
• Täpsust ja kohusetunnet
• Eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene
keele oskust kesktasemel ametialase
sõnavara tundmisega
• Juhilubade olemasolu
Kasuks tuleb:
• Varasem töökogemus avalikus
teenistuses
• Läbitud erialased täiendkoolitused
• Erinevate gis-süsteemide tundmine
pakume:
• Vastutusrikast ja mitmekesist tööd
arenevas suurvallas
• Toetavat kollektiivi
• Koolitus- ja arenguvõimalusi
Ametikohta puudutavatele erialastele küsimustele vastab keskkonnaspetsialist Ege
Kibuspuu. E-post: ege.kibuspuu@rae.ee,
telefon 605 6781.
CV koos haridust tõendava dokumendi
koopiaga saata hiljemalt 21.10.2013
aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik või
info@rae.ee.
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Jüri spordikeskus saab
pallihalli

17. septembril tunnistas Rae Vallavalitsus edukaks riigihanke pakkumuse Jüri
Gümnaasiumi Pallihalli projekteerimisehitustööde teostamiseks ning 2.oktoobril
allkirjastati töövõtuleping firmaga OÜ
KRTL.

„Pallihalli soovisid ehitada kuus ettevõtet,
nendest viis vastas kvalifitseerimistingimustele”, ütles vallavanem Mart Võrklaev, kes
lisas, et edukaks tunnistati odavaim pakkumine, mille maksumus ilma käibemaksuta
oli 1 517 376,28 eurot ja selle pakkumise
tegi OÜ KRTL.
Pallihalli ehitamise on tinginud nii Jüri
gümnaasiumi laiendusest tulenev kasvav
vajadus uute spordiruumide järgi kui ka
Rae spordikeskuse külastajate üha suurenev number.
Vallavalitsuse visiooni järgi hakkab tulevane 600 pealtvaataja jaoks ehitatav Pallihall
pakkuma häid tingimusi korvpalluritele ja
võrkpalluritele. Abivallavanem Madis Sarik
täpsustas, et Pallihalli I korruse kaks väikest
saali on kardinatega eraldatavad ning korra-

ga saab mängida kas kahel väiksemal väljakul
või ühel suurel. Väljakud ehitatakse eesmärgiga võimaldada läbi viia kõrgetasemelisi
spordivõistlusi nii korvpallis kui võrkpallis.
Samuti luuakse võimalus mängida käsipalli, saalijalgpalli ning saalihokit. Kardiotreeningute blokis, mis hakkab asuma Pallihalli II korrusel saab harrastada spinningut
ja sportida sõudeergomeetritel.
Lisaks ehitatakse välja galerii-koridor
spordikeskuse vana ja uue osa vahele, laiendatakse asfalteeritud ala ja luuakse juurde
parkimiskohti. Olemasoleva spordikeskuse
I korrusele ehitatakse puhkeala ja kohvik.
Olulistest muutustest viiakse tänases spordikeskuses läbi ka see, et II korrusele ehitatakse jooksurada kergejõustiklastele ning
renoveeritakse ujula bassein.
Ette on näha ka spordivarustuse laenutuse ja hoolduse punkti, mis on eraldi
sissekäiguga ning riietumisruume koos
saunas käimise võimalusega Jüri terviserajal sportijatele.
RS

Sügisene
haljastusjäätmete
tasuta äraviimine

Ehitise
peremehetuks
tunnistamine

Ajavahemikul 21.-25. oktoober 2013 on
võimalik registreerida haljastusjäätmete
äraviimisele Rae vallast.

Rae Vallavalitsus on alustanud peremehetu ehitise hõivamise me netlust Rae vallas Peetri alevikus
katastriüksuste Kaabli tn 23a (katastritunnus 65301:002:0208) ja Kaabli tn 25
(katastritunnus 65301:002:0164) kinnistute vahel paikneval maaüksusel asuva
spordiplatsi osas. Ehitise viimane omanik
on teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste hõivamise või peremehetuse
kohta, esitada need kirjalikult hiljemalt
10. detsembriks 2013 Rae Vallavalitsusele, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik,
Harjumaa 75301 või info@rae.ee.

Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune ja
minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee
kõrvale ning anda asukohast teada helistades
numbril 6056 781, 6056 750 või kirjutada
ege.kibuspuu@rae.ee, info@rae.ee.
Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul
alates 28. oktoobrist. Neid kilekotte, kus on
näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede,
ära ei viida.

oktoober 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Rae vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

Jüri aleviku Ülase kinnistu ning Aaviku küla Teeääre kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 17.09.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 967.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev elamumaa
sihtotstarbeline kinnistu elamumaa, ärimaa, üldmaa ja transpordimaa
kinnistuteks, määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud, lahendada sadevee ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud väikeelamute juhtotstarve ning haljasmaa.

Järveküla küla Poriaugu kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 09.07.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 739.
• Planeeritav ala asub Järveküla küla põhjapoolses osas Andrese tee äärse
elamute grupi läheduses. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud perspektiivseks elamumaaks.
Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
28.10.- 11.11.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Peetri küla Vägeva viadukti kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 01. oktoober 2013
korraldusega.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus Peetri tee, Lepiku tee, Vägeva tee
ja Tallinn-Tartu maantee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ca
6,5ha.

Vald annab rendile
põllumajandusmaid

Rae vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras rendile munitsipaalomandis olevad põllumajanduslikuks tootmiseks sobivad põllumajandusmaad, milleks on haritav maa ja looduslik rohumaa. Hektari alghind
on aasta kohta 35 eurot. Rendile antakse maad viieks aastaks.
Rendile antavad katastriüksused
• Katastriüksuse nimetus Rebase, kinnistusraamatu registriosa nr 8630802,
katastritunnus 65301:001:2835, asukoht Kurna küla Rae vald Harjumaa,
rendile antava maa pindala 60,10 ha. Maa aasta renditasu alghind on
2103,50 eurot;
• Katastriüksuse nimetus Põllumehe, kinnistusraamatu registriosa nr
10018402, katastritunnus 65301:001:3130, asukoht Kurna küla Rae vald
Harjumaa, rendile antava maa pindala 12,48 ha. Maa aasta renditasu alghind on 436,80 eurot;
• Katastriüksuse nimetus Põllumehe, kinnistusraamatu registriosa nr
10018402, katastritunnus 65301:001:3131, asukoht Kurna küla Rae vald
Harjumaa, rendile antava maa pindala 1,82 ha. Maa aasta renditasu alghind
on 63,70 eurot.
• Katastriüksuse nimetus Põlluvälja, kinnistusraamatu registriosa nr
10018402, katastritunnus 65301:001:3134, asukoht Kurna küla Rae vald
Harjumaa, rendile antava maa pindala 18,45 ha. Maa aasta renditasu alghind on 645,75 eurot.
• Katastriüksuse nimetus Väikepõllu, kinnistusraamatu registriosa nr
13047002, katastritunnus 65301:001:3106, asukoht Kurna küla Rae vald
Harjumaa, rendile antava maa pindala 10,54 ha. Maa aasta renditasu alghind on 368,90 eurot.
• Katastriüksuse nimetus Saire, kinnistusraamatu registriosa nr 10018402,
katastritunnus 65301:001:3122, asukoht Kurna küla Rae vald Harjumaa,
rendile antava maa pindala 49,17 ha. Maa aasta renditasu alghind on
1720,95 eurot.
• Katastriüksuse nimetus Liivatee, kinnistusraamatu registriosa nr 4562802,
katastritunnus 65301:001:3096, asukoht Lehmja küla Rae vald Harjumaa, rendile antava maa pindala 53,10 ha. Maa aasta renditasu alghind on
1858,50 eurot.
põllumajandusmaad antakse rendile järgmistel tingimustel
• rendi tähtaeg 5 (viis) aastat. Rendile andja võib lepingu ennetähtaegselt
üles öelda, kui rendile antud maad on vaja avalikes huvides olevate infrastruktuuri objektide rajamiseks või kehtestatud planeeringuga on ette nähtud
maa kasutamine muul otstarbel. Rentnik kohustub rendilepingu lõppemi-
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uudised
• Detailplaneeringu eesmärgiks on Tuleviku tee pikendamine Vägeva
teeni, jalg-ja kergliiklusteede planeerimine ja ühendamine olevatega,
kinnistute sihtotstarbe muutmine ärimaaks kaubanduskeskuse rajamiseks, sellele ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine.
• Detailplaneering on kooskõlas Peetri aleviku üldplaneeringu ja valla
kehtestamisel üldplaneeringuga.

Järveküla küla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24. september 2013
korraldusega nr 1016.
• Planeeritav ala asub Järvekülas Ülemiste järve lõunakalda lähistel Tallinna linna piirialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa
sihtotstarbelisele kinnistule planeerida 25 ühepereelamu krunti, 1 avaliku kasutusega sotsiaalmaa krunt ja 2 metsamajandusmaa sihtotstarbelist krunti metsaga kaetud alale ning elamumaadele hoonestusõiguse
määramine kuni kahekorruseliste ühepereelamute ehitamiseks ning taristu lahendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 12,2 ha.
• Detailplaneeringu lahendus on vastavuses kehtivale Rae valla üldplaneeringule.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:

Lehmja küla Kalevi tee 2 ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.10.2013 korraldusega.
• Planeeritav ala asub Lehmja külas Põrguvälja tee ja Tallinna Ringtee vahelises tehnopargis Kalevi tee ääres.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on laiendada hoonestusala ja
suurendada ehitusõigust likvideeritud kõrgepinge õhuliini kaitsevööndi
ulatuses, määrata hoonestustingimused ja juurdepääsukohad, muuta
sihtotstarvete osakaalu, lahendada sadevee ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus ala on ette nähtud tootmisettevõtete ja ladude maaks, ning
menetletava Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

sel maad rendileandjale tagastama koheselt pärast saagi koristamist rendile
andmise hetkega samas või paremas seisus;
• enampakkumisel saab osaleda Rae valla haldusterritooriumil tegutsev põllumajandussaaduste tootja, kellel on vähemalt 2-aastane kogemus põllumajandussaaduste tootmisel ning kes omab põllumajanduslikuks tootmiseks
vajalikku tehnikat;
• põllumajandusmaa rendi enampakkumise alghinnaks on iga maaüksuse
puhul 35 eurot iga rendile antava hektari eest;
• renditasule lisanduvad põllumajandusliku maa kasutamisega seotud maksud
ja koormised;
• enampakkumise tagatisraha on 50% maaüksuse, millele pakkumine tehakse,
rendi aastatasu algsummast. Kui pakkumine tehakse mitme kinnistu rendile
võtmiseks, siis tuleb enampakkumise tagatisraha maksekorralduses märkida, milliste kinnistute rendile andmise eest tagatisraha on tasutud;
• tagatisraha tasuda hiljemalt 22.10.2013 Rae Vallavalitsuse arvedusarvele nr
1120122757 Swedbank’is, märkides selgituseks “Munitsipaalomandis oleva
põllumajandusmaa rendi pakkumine - enampakkumise tagatisraha”;
• kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 23.10.2013 kell 10.00;
• enne pakkumiste lõpptähtaega esitatud pakkumist ei või muuta, täiendada
või tagasi võtta;
• kõik rendilepingu sõlmimisega seotud võimalikud kulud kannab enampakkumise võitja;
• rendile antava maaüksus allrendile andmine on lubatud ainult vallavalitsuse
eelneval kirjalikul nõusolekul;
• renditasu maksmise kohustus algab rendilepingu jõustumisest. Rentnik on
kohustatud tasuma esimese rendi kümne tööpäeva jooksul pärast rendilepingu jõustumist, kusjuures tasuda tuleb aasta rent korraga. Esimese aasta
eest tuleb rent tasuda täies ulatuses, sõltumata rendilepingu sõlmimise ajast;
• rentnik peab rendilepingu eset majandama vastavalt selle sihtotstarbele, säilitama rendile antud kinnisasja majandusliku otstarbe ning kasutama seda
korrapäraselt ja heaperemehelikult;
• rentnik maksab renditasu vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel;
• rendi mittetasumisel lepingus ettenähtud tähtajaks on rentnik kohustatud
maksma viivist 0,1% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;
• renditasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutumisele;
• pakkumine tuleb esitada eesti keeles;
• isikul, kes kasutas maad rendile andmisele eelneval perioodil, on eelis maa
rendile saamiseks juhul, kui isik osaleb enampakkumisel, aga ei osutu võitjaks, kuid soovib maad siiski rentida kujunenud hinnaga.
objektiga tutvumine ja lisainformatsioon:
abivallavanem Tarmo Toomet, tarmo.toomet@rae.ee, tel: 510 4350.

Foto Rae Sõnumid

Lagedi ja Loo alevikud
on ühendatud

valgustatud
kergteega

Mobiilirakendus muudab

omavalitsustega suhtlemise veelgi lihtsamaks

Regionaalministri valitsemisala tellimusel on valminud tasuta mobiilirakendus
„Anna teada“, mille abil saavad inimesed
silmahakanud heakorraprobleemidest
Lagedi ja Loo alevikke ühendab nüüd tes- kohalikku omavalitsust teavitada.
titud 4,4 kilomeetrit pikk kergtee.
Vallavanem Mart Võrklaev märkis, et aprillist alguse saanud kahe omavalitsuse – Rae
ja Jõelähtme valla, maanteeameti ja EAS-i
vaheline grandioosne tee-ehitusprojekt on
muutnud Lagedi aleviku elukeskkonna turvalisemaks ja kaasaegsemaks ning loonud
hea ühenduse Loo alevikuga.
Tee-ehitus viidi ellu EAS vahendusel
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite
toel ning Rae ja Jõelähtme valdade ja maanteeameti kaasrahastamisel. Kogumaksumus
ulatub 2,9 miljoni euroni.
RS

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on
mobiilirakenduse eesmärk luua juurde üks
lihtsalt kasutatav kanal, mille abil saavad
inimesed omavalitsusega suhelda. „Väga
paljudel inimestel on nutitelefon pidevalt
taskus, seepärast lõimegi juurde ühe kanali,
kuidas näiteks võssa kasvanud liiklusmärgist
või lõhutud pargipingist omavalitsusele võimalikult lihtsalt teada anda,“ rääkis Kiisler.
Rakenduse kasutaja saab märkida kaardil
probleemi asukoha, kirjutada lühikese selgituse ning lisada foto. Rakendus teeb inimese
asukoha järgi kindlaks, millise omavalitsu-

Uuring hindas Rae valla võimekaks
Regionaalministri tellitud omavalitsuste
võimekuse uuringu järgi on Eesti tugevamad omavalitsused 2012. aasta näitajate
põhjal Rae, Viimsi ja Harku vald ning Saue
linn.
„Loomulikult on hea meel teada, et Rae vald
on uuringu järgi juba teist aastat kõige suurema arengupotentsiaaliga vald Eestis. See
näitab, et vallavolikogu ja -valitsus on teinud
õigeid asju õigesti ning loonud hea pinnase
ka seniste kiirest arengust põhjustatud mahajäämusest jagusaamiseks lasteaiakohtade
pakkumisel ja teiste teenuste osutamisel inimestele,” ütles volikogu esimees Agu Laius.
Rae vallavanem Mart Võrklaev kom-

menteeris, et 11. septembril avalikustatud
omavalitsuste võimekuse näitajate uuringu
põhjal on oluline muuta paremaks omavalitsuse teenuste kättesaadavust.
Omavalitsuse teenuste all mõistetakse
põhiliselt sotsiaalseid teenuseid, vaba aja
teenuste mitmekesisust ning haridus- ja
kultuurivaldkonna teenuseid.
„Tähtis on, et elanikud tunneksid end
oma koduvallas hästi ja kõik vajalik oleks
kodukoha lähedal”, ütles Võrklaev, kes lisas,
et näiteks lasteaiakohtade puudus on järgmisel aastal likvideeritud, sest valmivad kaks
uut lasteaeda – Jürisse ja Peetrisse.
Oluline on vallavanema sõnul toetada ka
senisest rohkem sporti ja huvitegevust ning

Sotsiaalminister Taavi Rõivas:
Jürisse peab tulema kaasaegne tervisekeskus
Rae valda külastas sotsiaalminister Taavi
Rõivas, kes kohtus vallavanema Mart
Võrklaeva ja abivallavanema Jaan Alveri
ja sotsiaalameti töötajatega.
Vallavanem Mart Võrklaev pööras kohtumisel tähelepanu Rae valda kõige teravamalt
puudutavale küsimusele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnast, milleks on aegunud ja
kitsaks jäänud tervisekeskuse ruumid Jüri
alevikus. Omavalitsus, kus rahvaarv kasvab
iga kuuga ning viimase 10 aasta jooksul
on elanike arv suurenenud poole võrra, ei

saa jätkata senisel moel tervishoiuteenuse
osutamist.
„Tingimused ja ruumid peavad vastama
kaasaegsetele nõudmistele, kus on mugav
nii tervishoiuteenuse tarbijal kui teenuse
osutajal,“ ütles Mart Võrklaev.
Sotsiaalminister taavi Rõivas nõustus,
et vaatamata sellele, et Rae vallas on sotsiaalja tervishoid hästi korraldatud, vajab perearstikeskus investeeringuid. „Maakonna- ja
tõmbekeskuste esmatasandite tervisekeskuste väljaarendamine on EL rahade 2014-2020
üks suurtest prioriteetidest.

se territooriumile probleem jääb ja saadab
info selle dokumendiregistrisse või üldisele
e-posti aadressile.
Lähiajal uuendatakse ka ühise veebiplatvormi versiooni, siis on kõigil neil, kes
kasutavad kohalike omavalitsuste teenusportaali (KOVTP) võimalik need andmed
ka oma kodulehel kaardil kuvada. Rakenduse haldamine kohalikule omavalitsusele
kulusid kaasa ei too.
Mobiilirakenduse „Anna teada“ valmistas
GoSwift OÜ ning seda rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Nutilahenduse maksumus koos käibemaksuga oli 18 840 eurot.
Rakendus sobib nii Android kui ka Apple
iOS operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele. Lisainfot kodulehelt http://kov.riik.
ee/annateada/.
RS
samuti laiendada võimalusi sportimiseks
ja tervisespordi harrastamiseks. „Panustame samuti perearstiteenuse paremasse
kättesaadavusse ning läbi gümnaasiumi
laienduse loome uusi võimalusi hariduses”,
lubas vallavanem.
Omavalitsuse võimekuse indeksi loomisel arvestati 29 eri näitajaga ja pingerida
koostati kuues komponendis: “Rahvastik
ja maa”, “Kohalik majandus”, „Elanikkonna
heaolu”, „KOV organisatsioonina”, „KOV
finantsolukord” ja „KOV teenused”. Pingerida koostati nii möödunud aasta andmete
põhjal kui nelja aastase perioodi kohta. Viimase nelja aasta lõikes analüüsitud andmete
põhjal oli Rae vald Viimsi järel omavalitsuste
võimekuse pingereas II kohal.
RS
„Hetkel on veel konkreetsed meetmed
väljatöötamisel, kuid saame kindlad olla,
et EL rahad tulevad tervisekeskustesse“,
ütles Rõivas ning lisas, et kuigi perearstide
koondumine ühtse katuse alla ehk tervisekeskusesse on täiesti vabatahtlik, tagab ühtne
tervisekeskus lihtsa ligipääsu olulistele teenustele ning paremini toimiva meeskonna.
Sotsiaalminister oli seda meelt, et ka
kiirabipunkt võiks järgmisest aastast Jüris
töötada ning ettevalmistused selleks on
juba tehtud.
Vallavanem ütles, et ka omavalitsus saab
kaasa aidata kiirabile ruumide ettevalmistamisel või nende sobivaks kohandamisel
ning loodetavasti saab koostöö varsti alata.
RS
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Rae Kultuurikeskuses
8. novembril kell 19.00
Segarühma

Sukad & Tagi
ja

Rae kammeRkooRi
sünnipäevakontsert

eeSTi Rahva
muiSTSed juTud

tasub teada
XVI täiskasvanud õppija nädal Rae vallas
11.-18. oktoober 2013 “Õige aeg on õppida”

Loeng
15. okt 18.0019.30 küberkiusamisest

Nele Pilman

Koolitus “Kehakeel kui Jaan Urvet
16. okt 16.0019.16 suhtlusvorm”

Gümtasuta Jüri
naasium
Jüri Gümtasuta naasium,
ruum 210

„Mõista oma kaaslast
Jüri Güm18.00mitte mõista –
17. okt 19.00 või
Anni Sarv
tasuta naasium,
selles on küsimus“.
ruum 163
Loeng pereteraapiast.
kultuuriõhtu Evelin
Rae
26. okt 18.00 Prantsuse
2€
muusika ja filmiga
Müüripeal
Koolimaja
Eerika
Ossaar,
toorainest nii
Güm30. okt 18.00 Ühest
Terje Jaamul, 15 € Jüri
magusat kui soolast
naasium
Kaja Kalmer

622 4245
kristi.vimberg@jyri.edu.ee

MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing otsib

Vana
Baskini
Teater

nOOrsOOtöötaJat
MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing ühendab
endast kahte asutust, Lagedi Noortekeskust
ja Jüri Noortekeskust. Noortekeskused
pakuvad noortele vanuses 7-26 eluaastat
erinevaid vaba aja veetmise võimalusi. Selleks korraldatakse noortele erinevaid üritusi,
väljasõite, töötubasid ning kirjutatakse
projekte.

622 4245
kristi.vimberg@jyri.edu.ee
622 4245
kristi.vimberg@jyri.edu.ee
605 6759
kultuur@rae.ee
605 6759
kultuur@rae.ee

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine!
Koolituskava täiendusi ja muudatusi vaata Rae Kultuurikeskuse
kodulehelt http://kultuur.rae.ee
ÕPIME MÕNUGA!

Mina hakkan peaMinistriks
18. oktoobril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
MÄNGIVAD: raiVO rÜÜteL, Marika kOrOLeV, kaDri aDaMsOn,
tÕnU kiLGas, eGOn nUter, raiVO Mets ja Janek sarapsOn
Poliitiline komöödia Up and Coming (meil „Mina hakkan peaministriks“) valmis Eric Chappellil
1988. aastal ja samal aastal oli ka selle esimene esietendus Windsoris, Theatre Royal`is. Menu
oli suur ja tükki mängitakse siiani paljudes teatrites üle kogu maailma.
Lühidalt sisust:
Peaministri reiting on langenud – öeldakse, et ta on viimase viiekümne aasta vihatuim peaminister. See seik tõukab nii mõnegi valitsusliikme ja parteikaaslase tegutsema oma unistuse
teostumise nimel. Et ise troonile asuda, lähevad käiku nii peened intriigid, provokatsioonid
kui ka otserünnak. Kuid ka peaminister ei maga – ka tema tegutseb, et liiga kõrgele kerkivaid
rivaale „redelilt“ maha tõugata. Tegijal juhtub mõndagi ja nii viib juhuste rida, mille
„hammasrataste“ vahelt just peategelane, asepeaminister Conway, imekombel terve nahaga
pääseb, „dramaatilise“ lõpplahenduseni.

Mtü Rae Koda

kutsub salsale
Salsatunnid paaridele toimuvad

pühapäeviti kell 21.00
alates 6.oktoobrist

Üksiku Rüütli restoranis Kurnal
täpsemat infot vaata
www.raeseltsikoda.ee
või helista
tel. 56256724, Anneli
5228639, Katri

RAKVERE TEATER ETENDUSEGA

Armastus toopostil
1. novembril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses

Lavastaja: Peeter Tammearu
Tõlkijad: Peeter Tammearu ja Arvi Siig

Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja: Bonzo

Piletid hinnaga 12 eurot ja 10 eurot (õpilased, pensionärid) müügil Rae Kultuurikeskuses ja
Piletilevis. Lisainfo telefonil 605 6759 või kultuur@rae.ee

Vaida kool
150-aastane

Osades:
tiina MäLberG, VeLVO VäLi, anneLi rahkeMa, erni kask,
kertU MOppeL ja Marin MäGi.
Tõrksa taltsutamise lugu meisterlikult kirjutatud rollidega – on naine, kes on üksi ja teeb tööd.
Ja on mees, kes on samuti üksi. Ka tema käib tööl. Nad kohtuvad. Armastus on igal pool, isegi
tööpostil. Nii võibki öelda “ka ülemus on inimene...”, kuigi sama hästi sobib “isegi alluv on
inimene...”. Ühes läbi aegade parimas lüürilises komöödias lõpeb nali siis, kui algavad pisarad ja
vastupidi. Nõukogude riigikord on ainult taust, sest tolleaegsed inimlikud omadused kannavad
väärtusi ka täna. Velvo Väli pälvis teatri aastaauhindade jagamisel märtsis 2013 Novoseltsevi
rolli eest parima meespeaosa preemia.
Etenduse kestvus 2h 30min
Piletid hinnaga 11 eurot ja 9 eurot (õpilased, pensionärid) müügil Rae Kultuurikeskuses
E-N kella 9.00-21.00. Lisainfo telefonil 605 6759
Rae Sõnumid ▪ oktoober 2013

Nukuteater Talleke
etendus

Joona kala
kõhus

Ootame kõiki kooli
vilistlasi, endisi
õpetajaid ja töötajaid

19. oktoobril
2013.a kell 16
tähistama üheskoos
kooli juubelit!

26. oktoober
kell 12.00
Jüri raamatukogus

www.lastemisjon.ee

noorsootöötaja tööülesanneteks on:
• planeerida, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad,
ekskursioonid, huviringid);
• otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja -vahendeid nii kohalikest-, riigi-,
kui ka rahvusvahelistest programmidest ja
projektidest;
• osaleda laste ja noortelaagrite ning
malevate korraldamises;
• noorte arengu toetamine;
• noortega suhtlemine ja mängimine.
kandidaadilt ootame:
• kõrgharidust või selle omandamist
(soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või
sotsiaalvaldkonnas);
• varasemat töökogemust noortega;
• valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja
vahel ka nädalavahetustel;
• loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust,
head kohanemisvõimet;
• võõrkeelteoskust (inglise keel vähemalt
suhtlustasandil);
• noorsootöö valdkonna mõistete tundmist;
• kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus.
Omalt poolt pakume:
• paindlikku töögraafikut;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• võimalust end arendada noorsootöö
valdkonnas;
• konkurentsivõimelist sissetulekut.
Kandideerimise tähtaeg: 21. oktoober
2013. Esitatavad dokumendid: CV, haridust
tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri tuleb saata meiliaadressile:
kadi.kuhlap@gmail.com
Lisainformatsiooni konkursi kohta saab
küsida Kädi Kuhlapi meiliaadressil:
kadi.kuhlap@gmail.com või telefonilt:
5331 5701.
Lisainformatsiooni MTÜ Lagedi-Jüri
Noorteühingu kohta leiate siit:
www.raenoorteklubi.ee
oktoober 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Innove rahastusega saab teha töökeskkonna
riskianalüüsi ja töötajate tervisekontrolli
Vastavalt „Töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse” § 13 lõike 1 punkti 3 kohaselt
peab ettevõte tegema riskianalüüsi,
mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite
parameetrite mõõtmist ning läbiviidud
riskianalüüsi tulemuste alusel tuleb läbi
viia ka töötajate tervisekontroll.
SA Innovel on käimas Prioriteetse suuna
„Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetme
1.3.2 “Tööelu kvaliteedi parandamine” teine
taotlusvoor, mis on avatud kuni taotlusvooru
eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid
mitte hiljem kui 2014. aasta 30. septembrini. Toetust võib taotleda kuni 1 - 49 töötajaga
Eesti äriregistris registreeritud äriühing või
füüsilisest isikust ettevõtja.
Toetuse maksimaalne määr on 70% ning
omafinantseeringu minimaalne määr 30%
projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 500 eurot
ning maksimaalselt 10 000 eurot. Projekti
kestus võib olla kuni 9 kuud. Mis tähendab,
et ca 2000-3000 eurost kulu on võimalik
vähendada 30% -le. (Riskianalüüsi maksumus on sõltuvalt töötajate arvust ja ettevõtte spetsiifikast 500-2000 euri ning töötaja
tervisekontrolli kulu 25-st kuni 40 eurini).
Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja
selgitab välja, hindab ja kontrollib töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid
töökohal ohustada. Üldiseks põhimõtteks
peaks olema, et töötajate tervist ohustavad
tegurid avastatakse enne, kui nende toime
realiseerub, sest ohutegurite mõjutamine on
edukas vaid siis, kui oleme nende olemas-

olust ja tekkepõhjustest teadlikud.Riskide
hindamine annab ülevaate, kas kõik on ikka
nii, kui peab: töötingimused pole ju olulised
mitte ainult töötaja tervist silmas pidades,
vaid mõjutavad ka tema töövõimet ja ettevõtte töötulemusi. On selge, et kui töötajat
häirib üks või mitu tegurit (müra, tõmbetuul, puhkeruumi puudumine vms), esineb
tõrkeid töökorralduses (mittekorras töövahendid, lisaülesanded jne), siis pole ka tema
töö efektiivsus parim. Kui töötaja aga näeb
ja tunnetab, et temast hoolitakse, aitab see
enamasti suurendada töötaja motivatsiooni ja seeläbi parandada ettevõtte tulemusi.
Riskianalüüsi võib läbi viia tööandja või
tema esindaja ise, kuid ta võib selle osta ka
vastavalt teenusepakkujalt.Mõlemal variandil on omad plussid, aga ka miinused.
Riskianalüüsi ise tehes võib olla ümbritseva töökeskkonnaga sedavõrd harjunud, et
ei osatagi kõiki ohte õigesti märgata. Tulemuseks on sisutühi dokument, millest
kellelgi ei ole midagi õppida. Tavapärane
on ka nende ohutegurite, millega pidevalt
kokku puututakse ja millega ollakse „harjunud“, alahindamine – nii jääb töötaja tervist
mõjutav ohutegur kõrvaldamata, sest hindamistulemus ütleb, et ei ole vaja mõtelda
riskide vähendamise abinõudele.
Töökeskkonna riskianalüüsi soovituslik
uuendamise periood on 5 aastat juhul, kui
varem ei toimu suuremaid õnnetusi, mille
põhjustanud ohutegur vajaks ümberhindamist, ei toimu olulisi muudatusi tootmises
või tootmisprotsessis ning tööinspektor seda

ära pelga tulla
paarisuhtekoolitusele
prep-paarisuhtekoolitus
töötati välja ennetamaks kooselu
negatiivseid arenguid, kuid PREPpaarisuhtekoolitus aitab ka katkestada
ebasoovitavaid pöördeid paarisuhtes.
PREP sobib paaridele, kes sooviksid
panustada oma paarisuhtesse, et
see hea, mis neil on, ka püsiks. Ent
samas sobib PREP ka paaridele, kes
muretsevad ja on hädas, et paarisuhe
on võtmas suunda, mis tundub mitte
sobivat.

ei nõua. Tervisekontrolli tavapärane tegemise
aeg tootmistöötajale on kahe aasta ning kontoritöötajale kolme aasta tagant, kindlasti on
see sõltuv ka töötaja tervislikust seisundist.
Tervisekontroll on eelkõige vajalik esiteks
kaitsmaks ettevõtet tulevikus ilmnevatest
võimalikest kutsehaigustega seotud väljaminekutest ning teiseks säilitamaks ettevõttes
motiveeritud ja efektiivne töötaja.
Margitex OÜ on 2011.a. loodud Rae Vallas tegutsev ettevõte, mis pakub riskianalüüside, ohutegurite mõõdistamise, kogu seotud valdkonnale vajaliku dokumentatsiooni
loomise, ohutusjuhendite koostamise jms.
teenust, abi parimate teenusepakkujate valikul tervisekontrolli ja vajalike koolituste
osas. Töökeskkonnaalaseid konsultatsioone
ja töökeskkonnaspetsialisti teenust on pakutud alates 2009. aastast ning alates maist
2013 on Margitex OÜ registreeritud ka
Terviseameti mittemeditsiiniliste töö tervishoiuteenuste osutajate registris tõendiga
nr. 33. Seoses käimasoleva toetuste vooruga
abistatakse ka toetuse taotluse vormistamisel ja vajalike dokumentide sisseandmisel.
Täpsemat infot saab kodulehelt www.töökeskkonnaspetsialist.ee.
oma Valla heaks!
Margit parmas
töökeskkonnaspetsialist, Margitex OÜ
www.töökeskkonnaspetsialist.ee

Rohkem infot: http://save.ee/?p=243
prep koolituse ajad rae vallas:
P 3.11 10:00-18:00
L 9.11 10:00-13:00
P 10.11 10:00-18:00

7€

Koolitajad: Tiit ja Auli Kõnnusaar.
Toimumiskoht: Vaskjala külas asuv vana
Rae koolimaja
Lisainfo: Ketlin.Kirs@rae.ee

HEA RAAMATUSÕBER!㻌

Peetri raamatukogu ootab külastajaid
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Septembri alguses avas taas oma uksed
lugejatele senisest avaram Peetri raamatukogu.
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Foto Peetri raamatukogu
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Peaaegu terve suve väldanud Peetri LasteaiaPõhikooli juurdeehituse käigus laiendati ka
samas hoones asuva raamatukogu ruume.
Nüüdsest on lugejate kasutuses kaks saali
– raamatukogu vanas osas paikneb kirjandus täiskasvanutele, uudsena on koridori
vastaspoolel valminud laste- ja noorsookirjanduse osakond.
Otsusega laste- ja täiskasvanute kirjandus lahku viia, loodi mõlemale lugejagrupile
paremad tingimused. Vastvalminud laste- ja
noorsookirjanduse osakond on avar ja värvikas, mugav koht õppimiseks ja lugemiseks,

ka lihtsalt mõnusaks ajaveetmiseks, samuti
on täiskasvanute lugemiskeskkond vaiksem
ja rahulikum.
Peetri kogus on üle 6700 raamatu, tellitud
on 26 ajakirja, 3 päevalehte ja 4 nädalalehte.
Raamatukogus kohapeal puuduvaid teavikuid on võimalik lugemiseks tellida teistest
raamatukogudest.
Avaramates ruumides on ka paremad võimalused ürituste korraldamiseks – soovime
jätkata traditsiooniliste lugemiskohvikutega
ning kutsume inimesi valitud kirjanduslikel
teemadel kuulama ja kaasa rääkima. Oktoobris räägime Eesti autorite kriminaalloomingust. Samuti teeme algust muinasjutuhommikutega – iga kuu ühel laupäevahommikul

tuleb ettekandmisele mõni muinasjutt - kas
loeme loo ise ette või kutsume seda pajatama külalise. Esimene muinasjutuhommik
toimub 19. oktoobril kell 11.00, kui Illika
Lõhmus ja Karin Muldmaa vestavad lastele
muinasjutte ning ilmestavad neid muusikaliste vahepaladega.
Peetri raamatukogu asub perspektiivikas
piirkonnas. On hea meel näha, et juba praegu
on uued ruumid toonud palju uudistajaid,
lugejate arv suureneb iga päevaga. Soovime,
et tulevikus kõik piirkonna elanikud teaksid
Peetri raamatukogu olemasolust ja sooviksid
selle tegemistes kaasa lüüa.
Lee Soe
Peetri raamatukogu juhataja
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Õpetajad on suure ühiskonna surve all

Fotod Rae Sõnumid

Tänavu Harjumaa üheks parimaks õpetajaks tunnistatud Jüri gümnaasiumi
klassiõpetaja LindA PiHu ütleb enda
kohta: minu põhiülesanne on õpetada
lapsed kirjutama, lugema ja arvutama,
kuid sellele lisaks õpetan tantsima. Ta
ei tea, millega ta tegeleks rohkem kui ei
peaks oma eluga toimetulemiseks pidama
kahte ametit, võib-olla peaks ikkagi edasi
mõlemaid ameteid.

rääkis, kuidas talle tööjuures öeldi, et küll
sina oled rikas, sul ju abikaasa on õpetaja.
Tegelikult kaob see juurdesaadud raha kõik
kuskile ära, nii et ei saa arugi. Muidugi on
palk tõusnud, aga oleme ikka ühiskonnas
madalamal astmel.
Kui õpetaja käib hästi riides ja tal on
Gucci käekott, siis on see mehe rahakoti
toel soetatud. Kui ma noori õpetajaid vaatan, siis mõtlen, et saaks te nüüd kopsaka-

Kui palju või kas üldse tehakse õpetajatele
ülekohut pidades neid inimesteks, kes igal
pool ainult õpetavad?
Ega amet meest ei riku, on selline ütlus.
Mina olen enda puhul märganud, et kui ma
näen midagi sellist, et kellelegi tehakse liiga,
siis sisetunne ütleb, et ma pean sekkuma.
Ma olen teinekord ennast ka marsruuttaksos maha surunud, kui teel koju satun peale
olukorrale, kus sisetunne käsib sekkuda. Ma
ei saa vaadata, kui kellelegi tehakse liiga.
Olen endale sellise elumoto võtnud, et
aitan teisi, seega ka iseennast. Vahepeal olen
end sundinud tagasi tõmbuma, et ei pea 24
tundi ööpäevas õpetama.
Mitu aastat olete olnud rahvatantsu juures?
Tantsu ja võimlemisega olen tegelenud
juba algkoolist peale. Tõsisemalt hakkasin
rahvatantsuga tegelema 1972.a. Ise rahvatantsurühmi juhendama aga 1984.a
Olen ennekõike klassiõpetaja ja seda tantsu asja olen juurde õppinud tantsujuhtide
koolitustel. Minu põhiülesanne on õpetada lapsed kirjutama, lugema ja arvutama.
Sellele lisaks õpetan tantsima, sest mulle
tundub, et see aitab kaasa paremini õppimisega toime tulla.

Linda Pihu töötab klassiõpetajana
Kui Lindaga Jüri gümnaasiumi õpetajatetoas
esimest korda kohtun, näen laua taga istumas
väikest kasvu heledapäist naist, kelle olek
reedab kohe, et tegemist on temperamentse
inimesega. Võib-olla on Linda kohta suisa
paslik öelda, et tema ei püsi pudeliski paigal, aga tänu sellele ongi Linda elus jõudnud
palju juhtuda. 2011.aastal leidis aset tema
karjääri tipphetk, sest Linda nimetati Niina
ja Alfred Raadiku stipendiumi laureaadiks,
sellest kõrgemat autasu kooli rahvatantsuõpetajale Eestis ei ole.
Kas õpetajad on sellised nagu ühiskonnas
nendest räägitakse?
Õpetajad peavad olema inimestena väga
tugevad, sest nad on suure ühiskondliku
surve all. Õpetajad on nähtavad kõigile:
lapsevanematele, ühiskonnale, poliitikutele.
Igaüks meist on koolis käinud ning oskab
kindlasti ja alati midagi arvata õpetaja töös
nii head kui ka kahjuks halba. Ühiskonnas
oleme me koguaeg pildil, psühholoogilise
läbipõlemise oht on suur, alatasa räägitakse õpetaja palgatõusust. Justkui kogu ühiskonna asi on õpetaja palga tõus. Minu mees
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ma rahakotiga mehe, sest lapsed tahavad, et
õpetaja näeb moekas välja ja noorte inimeste
elu ka elamist.
Minu arvates on noortel õpetajatel tänapäeval üldse väga raske. Kui mina lähen
edasi oma eakusega ja autoriteediga, siis
noorel õpetajal ei ole kerge hakkama saada
tänapäeval tarbijamentaliteediga üleskasvanud põlvkonnaga, kes on harjunud kõike
saama ja mitte midagi vastu andma.
Õpetajana saab töötada inimene, kes väga
armastab lapsi, õpetajaks saab see, kel on
suur kannatus, ülim pingetaluvus. Tantsuõpetajana kuulen sageli teismelise eas noorte
virisemist, et miks me peame seda tegema,
rahvatants on nõme asi. Aga nende emadisad on tänulikud ja ütlevad, et nad saavad
alles hiljem sellest aru.
Ja selle nimel eladki, et võib-olla tõesti
hiljem... Ja nii ongi olnud. Tantsus on nii, et
alles hiljem saadakse aru, mida see on andnud. Mul on ikka hea meel tõnu piiburi üle,
kes on Pelgulinna gümnaasiumi direktor ja
on olnud minu õpilane. Täiskasvanuna on
ta tantsulembeline, näiteid on teisigi.

Kuidas saab tantsimine aidata paremini
õppida näiteks matemaatikat?
Peenmotoorika on see. Tantsus tegeleme
palju koordinatsiooniga ja see ongi see, mis
paneb inimese aju tööle. Ma pean teatud
arvu kordi liigutama jalgu, aga käsi pean
liigutama vähem. End niimoodi liigutades
peab inimene koguaeg mõtlema, mida ta
teeb, kuhu liigub, kuidas, millisel tasapinnal, mis suunas jne.

Jüri klunkeril noori tantsijaid juhendamas

Rahvatantsijaid on Eestis ligi 20 000,
hobina on see ala üsna arvestatav. teie
olete ilmselt juhendanud sadu inimesi.
Kui palju neid päris karujalgasid on
olnud, keda olete tantsima pannud?
Minu moto on küll olnud, et karud
pannakse ka tantsima, kuid päris nii
see ei ole, et kõik saavad tantsuoskuse selgeks. Inimesel endal peab olema
hästi suur soov ja tahtmine, seda näeb
eriti täiskasvanud rühmades. Sukad &
Tagi rühma on tulnud selliseid inimesi,
et algul mõtled, et oi, kas see on ikka
tema ala. Mäletan, kui ma pedagoogilises instituudis juhendasin neidude
rühma, kus olid tulevased inglise keele
õpetajad, siis minu tantsuõpetaja Mait
Agu ütles ükskord, et kas ikka nii palju
vaeva peab nägema. Kuidas ma aga
ütlen tulevasele õpetajale, et sa ei sobi.
Kui inimene ikka ise tahab, siis on kõik
asjad võimalikud.

Eesti rahvatantsu on peetud rahulikuks ja väärikaks. puuduvad suured
hüpped, kiired ja vaheldusrikkad
liigutused, vähe on akrobaatilisi elemente. Kas eestlasi võiks pidada lihtsa
liikumisega rahvatantsu järgi kehvadeks liikujateks?
Igal rahval tuleb tants enda seest ja
tants on pidevas arengus. Ja lihtsat pole
neis midagi. Pane kedagi välismaalastest
tantsima meie labajalga, siis tegelikult
tuleb see neile raskelt kätte.
Järelikult siis meis on geneetiline
kood, et meie suudame seda teha. Kaera-Jaan, arvad küll, et mis see hüplemine ära ei ole, peaks lõunamaa rahvale
hästi sobima või siis soomlastele, kes
on meile sarnased, kuid nad ei tee seda
ära, nad ei suuda kahele jalale korraga
keharaskust kanda. See ei ole lihtne.
Kui räägime folkloorsetest tantsudest, siis neid peetakse lihtsateks –

enamasti kaheosalise, A ja B osadega. Aga autorilooming on läinud väga keeruliseks. Meie noored
koreograafid loovad nii keerulisi tantse, et mul
läheb tantsu õppimise peale rohkem aega kui ma
ise tunni peale kulutan. Seal on keerulised käteseosed, milleks on mul vaja ette kujutada kohe partnerit. Tantsuõpetaja peab palju tööd tegema, et teha
tantsutunnis õppijale see lihtsaks. See ei ole nii, et
oled eluaeg tantsinud ja kõik tuleb kergelt. Koreograafiline tekst on tihe, seosed vahetuvad. Kui üks
neljandik taktiosa kirjeldatakse üks kaheksandikule,
siis see tähendab, et on tihe tekst.
Kuid nagu noored ise arenevad, tahavad nad
ka tantsu arendada ja ma ütleks, et ka rahvatants
autoriloominguna on keeruline. Kui tants on selge,
siis tundub kõik lihtne.
RS

Rae valla aasta
õpetajaks valiti põline
Vaida põhikooli õpetaja
Monika Lukkonen
Vaida põhikooli õpetaja Monika Lukkonen. Foto Vaida põhikool

Harjumaa aasta õpetaja:
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Õige aeg tunnustada õpetajat hea töö eest saabubki sageli siis, kui paljude endiste õpilaste
lapsed on õpetaja tänased lapsed ja nii endised
kui tänased lapsed on õpetajaga rahul. Pikk
töötatud aeg näitab juba iseenesest, et õpetaja
teeb tööd nii, et see läheb korda.
Õpetajatööd on tänavune aasta õpetaja Monika Lukkonen teinud alates 1985.aastast ja nii
nagu ta oma kodukooli sel aastal tööle asus, on
ta sinna ka jäänud.
Aasta õpetajat iseloomustavad tema kolleegid professionaalse, usaldusväärse, südamliku,
innuka ja täpsena.
Lisaks on Monika tubli organisaator ja kaasa
lööv väga paljudes kooli ettevõtmistes. Aasta
õpetaja valimise žürii oli otsuse tegemisel peaaegu ühel meelel.
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Mida arvavad noored töötamisest?
Kevadel võttis Rae vallavalitsus vastu noorte ettevõtlikkuse
arengukava, mille üks eesmärkides on aidata tänaseid koolinoori
leidmaks omale võimetekohane ja sobiv töö.
Tänavu suvel tegidki 8 gümnasisti tutvust Rae valla ettevõtetega ja
olid seal projekti korras tööl. Nende õpilaste hulgas olid ka gümnasistid Maili Suurekivi ja Kaarel Kirsila. Ja nüüd kui noored on
rikkamaks saanud töökogemuse võrra oma koduvalla ettevõttes,
on õige aeg uurida neilt arvamust töötamise kohta.
Kui Sul oleks valida, kas olla rahamees ja töötu või olla rahatu,
aga teha oma unistuste tööd, kumma variandi valiksid?
Maili: Nende kahe variandi vahel valides, kaldun pigem töötu
rahamehe poole. Kuigi ideaalne oleks see, et mul on võimalik teha
oma unistuste tööd ja saada selle eest väärilist palka.

Jüri Noortekeskuses
töötab uus noorsootöötaja Triinu Sepp

Triinu Sepp. Foto erakogu

Triinu õppis noorsootöötajaks Tallinna Pedagoogilises Seminaris ning töötas kolm aastat Kose-uuemõisa noortekeskuses. Soovides uusi väljakutseid ning uuendusi tuligi soov
vahetada töökohta.
Oma eriala valikul lähtus Triinu soovist pakkuda noortele erinevaid vaba aja tegevusi, lisaks oli tema soov, et noortel oleks
rohkem võimalusi, kui temal endal nooruspõlves oli. Nimelt
mainis Triinu, et sel ajal, kui tema koolis käis, ei olnud kahjuks
tema kodu läheduses noortekeskust.
Triinu tõi noorsootöö tugevate külgedena välja erinevate
projektide rahastajate olemasolu, võimalus osa saada mitmetest erinevatest koolitustest ning asjaolu, et noorsootöö ise on
mitmekesine ja lai valdkond. Küll aga tõdes Triinu, et ka noorsootöös on nõrku külgi: reguleerimata palga- ning puhkusesüsteem, vähene noorsootöötajate tunnustamine ning noorsootöö
ebaselge olemus
ühiskonnas ehk
teisisõnu inimesed ei mõista, mis
see on.
L ä h i aj a l o n
Triinul plaanis
hakata korraldama: kinoõhtuid,
4H Klubi kokandushuviringi, erinevaid töötubasid, väljasõite ning
palju muud põnevat. Triinu lisas,
et ta ootab noorte
aktiivset osavõttu.
Kädi Kuhlap
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Kaarel: Kui mul oleks valida, kas olla rahamees ja töötu või
olla rahatu, aga teha oma unistuste tööd, siis ma valiksin kindlasti selle esimese variandi. Sest kui sul on raha, on sul ka võimalus
teha põhimõtteliselt ükskõik mis tööd, sest sulle pole oluline siis,
kui suur palk peaks olema.
Mida tahaksid täiskasvanud tööandjatega suheldes teismoodi
kogeda?
Maili: Mul endal oli väga positiivne kogemus suheldes täiskasvanud töötajatega, kõik olid äärmiselt sõbralikud ja abivalmid.
Minuga suheldi kui võrdsega.
Kaarel: Ei saaks öelda, et miski mind häirinud on täiskasvanud tööandja suhtumises noortesse töötajatesse, vähemalt nendes
kohtades, kus ma töötanud olen. Suhtumine võiks noortesse ollagi
umbes sama, nagu täiskasvanud töötajasse.
Rae vallas on palju ettevõtteid, mida tähendab see teadmine
noore jaoks?
Maili: Noore jaoks see tähendab seda, et töövõimalused on
peaaegu, et kodu kõrval. Noor saab oma karjääri alustada ja jätkata siinsamas koduvallas.
Kaarel: See et Rae vallas on suur hulk ettevõtteid tähendab
noore jaoks suurt võimalust kodu lähedal tööd leida. Tal on suur
valik kuhu kirjutada ja kellega ühendust võtta. Isegi kui ühest kohast öeldaks ei, siis tal on alati võimalus kuhugi mujale proovida.
RS

Masku külastus pani mõtlema,
kas oleme muutunud klapp-inimesteks?
lles see oli, kui igal siinmaisel perel pidi olema nn
oma kodustatud soomlane.
Suhkur, kohv, riided ja muu
kraam, mis paarkümmend
aastat tagasi lahe tagant
siia jõudis, oli noil keerulistel aegadel meile
hindamatuks abiks. Aga harjusime sellega
kiiresti ja täna tundub sõit üle lahe sedavõrd
argisena, et eelistame selle asemel pigem
kaugemaid ja soojemaid maid. Nii minagi. Ja just seetõttu ongi põnev taasavastada meile omal ajal nii vajalikuna tunduvat
Soomet ja soomlasi. Ja huvitav, huvitav – see
taasavastamisrõõm on vastastikune. Seda
oli tunda ka augustis, kui Rae valla külade
esindustega sõprusvallas Maskus visiteerisime. Nüüd sõidame põhjanaabritele tõesti
eelkõige külla, ega nihele kärsitus teadmatuses, et äkki pannakse kirbuturg kinni ja me
ei jõuagi shoppama. Meeldiv, et kõigil kohtumistel külakeskustes ja Masku valla asutustes oli Rae valla külaelu liidritel sedavõrd
palju pärimisi, et vastuvõtjad meid aeg-ajalt
järgmiseks külaskäiguks tagant kiirustama
pidid. Kokku nägime paari päeva jooksul
üle paarikümne küla- ja projektipaiga. Nii
et, tõeline õpireis!
Tegelikult on ju Masku meile väga lähedal.
Varahommikul laevaga Helsingisse ja sealt
Tartu-pikkune vahemaa läbi Turu Maskuni.
Nii et, kui hommikukohvi jood Vaidasool,
siis lõunatada saime juba Askaiste kurgilaadal. Tundubki, et kohalik toit on tähtsustumas naabritegi juures. Leader-programmi
abiga on rajatud turulette ja müügipunkte,
peetakse laatu ja toetatakse mahepõllundust.
Kui paarkümmend aastat tagasi käisime
Soomes ahhetades-ohhetades ringi, siis
nüüd, kodunt eemal olles, mõistad meie
arenguid palju paremini. Eks me ikka pisut
„hullud“ ole, et kõigest väest arenenud maailmale järele tahame jõuda. Ja ehk oleme
mõnes osas isegi kunagistest eesolijaist
mööda minemas?!
Soomes olles tunduski, et koostööd ja
avatud mõtlemist on siinmail rohkemgi.
Masku külades on küll projektide abil rajatud kooskäimiskohti, kuid eluspüsimiseks
renditakse neid eelkõige pidudeks ja muudeks sündmusteks. Külade endi ühistegevus
on paraku tagasihoidlik. Turumajandus on
sedavõrd arenenud, et iga teenus maksab
ja külakeskuste teenused ongi suunatud
nö külavälisele kliendile. Raha eest saavad
linnalapsed näha elusaid kukki-kanu, lehmi-lambaid ja vanu põllutööriistu. Kui Rae

Rae valla reisiseltskond

vallas tegutseb külavanemate selts juba 11
aastat, siis Maskus alles plaanitsetakse luua
ülevallalist külaliitu. Traditsioonilisi jaani- ja
jõulupidusid peetakse vähestes külades. Küll
tahaks, et siinmail kujunenud kooskäimise
ja –tegemistavad ärimaailma ei haihtuks ja
külanaabrite suhtlusvajadus püsiks. Sest
kuigi eestlane aeg-ajalt oma naabrit kadestab,
hindab ta teda ometi. Eks samamoodi hakkame taashindama ka oma lähimat naabrit
Soomet. Kasvõi võrdluspildi saamiseks on
aeg-ajalt Soomes vaja ära käia, et siis kodumaal innukamalt edasi rassida.
is üllatas? Kindlasti ehedus ja maalähedus. Ei pakutud meile Taatiste turismitalus küprokseintega
magamistube ega säravaid
pesemisnurki, kõik need paigad olid ikka
kusagil nurga taga ja õue peal. Ei pügatud
muru ega sillutatud teid. Sigagi astus hommikul tuppa sisse. Ühtäkki tundus see kõik
sedavõrd loomuliku loodusosana, et teisiti
ei kujutanud enam ettegi. Või oleme oma
Euroopale järelevõtmistuhinas sedavõrd
klapp-inimesteks muutunud, et ei suuda
enam suurlinna ja maaelu vahel vahetki teha?
Ei teadnud me ka seda, et Masku vallas on sündinud ja oma nooruse veetnud
Soomlaste suurkuju marssal Mannerheim.
Kohtumised Masku vallajuhi Rauli Lumio
ja Eesti fänni Jyrki Kangasega andsid asjaliku pildi Masku inimeste tegemistest ja
probleemidest. Ja kus neid probleeme pole?
Eks ole sealgi miljoneid betooni ja teedesse
kulutatud, milles omal ajal ainsat inimesest
hoolimisvõimalust nähtigi. Nüüd on vallal
linlaste ja noorte koduvalda naasmisega
kaasnemas kooli- ja vaba aja veetmisega
seotud mured. Tuleb tuttav ette!
Maskus on igal sammul näha vabataht-

liku töö tulemusi. Olgu see kookide-saiade
küpsetamine, ehitamine või siis rahatugi.
Meil on ses osas veel pikk tee käia.
Pidasime maha ka sõpruskohtumise võrkpallis Rae – Masku, kus küll improviseeritud
ja kokkumängu harjutamata segavõistkond
neljandaks platseerus.
Ka Turu külje all asuv Naantali oma nukumajakeste ja Muumimaaga oli avastus
paljudele. Vahva oleks sinna minna suvel
koos põnnidega.
Meie sõitu aitas korraldada Lõuna-Soome Külaliidu programmijuht Tauno Linkoranta koos projektijuhi Piia Iivosega. Ja
loomulikult oli enamiku aja meiega ka Jyrki,
kes nii oma pikkuse kui meilt kingituseks
saadud rahvusvärvides tutimütsiga kaugele
ära paistis.
Põnev oli! Soome oma suursuguse kaljumaastiku, sarnaselt mõtlevate inimeste ja
ühesuguste külaprobleemidega seob meid
tunduvalt enam, kui varasem suure ja väikese venna vahekord. Nüüd on meil ühist
vägagi palju. Ja just seda ühist tasubki Maskust otsima minna. Ikka selleks, et jõudu
edasiminekuks saada!
Jaan Urvet
RVAKSi esimees ja reisijuht

Maskus oli tunda
rohkem hoolimist
elusolenditest kui
ettekirjutustest
ja nõuetest.
Laadaplatsil oli
ka koerte
jootmispaik.
Fotod
Jaan Urvet
oktoober 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Noored saadeti varivalimistele
Mitte keegi saalis istuvatest noortest
täpselt ei tea, mis saama hakkab. Sellistel
puhkudel pole mõtet maha jätta oma tehnilist sõpra – nutitelefoni. Mine tea, kui
väga igavaks läheb, saab olukorda pisut
päästa järgneval kahel tunnil, mil saalis
räägivad suured ja tähtsad poliitikud.

Saalis istub õpilasi, kes mõtlevad ka teisiti.
Tahaks lõpuks ometi teada, miks on nii vähe
vaba-aja veetmise võimalusi? Mida teeb vald
selleks, et saaksin hea hariduse ning veelgi
enam hea töökoha? Miks pakutakse noortele suveks ainult mingit n-ö muruniitja
tasemel tööd?
Teil on õigus küsida ja teil on palju õigusi
demokraatlikus kodanikuühiskonnas ning
seda tuleb häbenemata ja kordi rohkem ka-

sutada, sest vaid nii saate kaitsta enda õigusi,
on noored saanud ettevalmistava väljaõppe. Kuidas kõik aga praktikas välja kukub?

Esmakohtumine poliitikuga
Saali sisenevad veidi enne täistunni algust
viis meest, kellelt neid küsimusi küsida. Lava
ette on paigutatud laud, mille taga on viis
tooli. Iga tooli juures, laua peal on nimesilt.
Siltidelt saab lugeda nimesid Jüri Kivit, priit
põldmäe, indrek Uuemaa, Raivo Uukkivi ja Mart Võrklaev. Nemad siis ongi need
tähtsad poliitikud, keda täiskasvanud inimesed sageli kiruvad, aga kes oskavad ilusasti
lubada elu paremaks muuta.
Esimene kohtumine poliitikuga on sama
oluline kui kohtumine oma esimese õpetaja-

Varivalimised on Eesti Noorteühenduste
Liidu poolt kolmandat korda korraldatav
apoliitiline kodanikuhariduse projekt, mis toob
13-20 aastased üle Eesti arvamust avaldama ja
13-17 aastased varivalima.
Rae vallas toimusid varivalimised Jüri
Gümnaasiumis ja üritus leidis aset 26.septembril.
Moderaator oli õpetaja Triin Toomesaar,
korraldaja Eesti Noorteühenduste Liit.
Rae Sõnumid ▪ oktoober 2013

ga. Kui esmamulje on negatiivne, siis tee mis
tahad, hinge jääb ikka kriipsuke negatiivset
kogemust. Mis aga on üldse positiivne ja mis
negatiivne ning kelle jaoks. Kui poliitik lubab
palju lõbustusi ja serveerib need kandikul
ka kätte, kas see on ainult positiivne. Või
kas see, et poliitik ütleb, et riik ei saa tagada sissesaamist kõrgkooli või heapalgalist
unistuste tööd, on see negatiivne.
Arutelu selle üle, kas noored võiksid olla
õnnelikud ja rahul, et neil on uued skatepargid, oli üks reaalne varivalimiste diskussiooni osa. Vaid elukauged vanakesed võivad sedaviisi arvata, et skate on n-ö igavuse
peletaja ja õnnetablett. Noortele on omane
palju praktilisem, asjalikum mõttelaad ja
kokkuvõtteks on noorus ju ettevalmistus
päris eluks, kus tuleb ise hakkama saada.

Oluline on kindlustunne
tuleviku ees
Seepärast tõstatus oluliseks küsimuseks, millised on tänasel päeval
näiteks 16 aastase noore väljavaated hea töö saamisel Rae vallas ja
seda ka tulevikus, kui noorest on
saanud täiskasvanu. Vaated on sellised, nagu vaatad, ole ise tubli ja
õpi hästi, siis jõuad elus edasi, on
elukogenud härrad laua taga ühte
meelt, kuigi kasutavad selle mõtte
väljendamiseks erinevaid näiteid. Aga siiski,
vastus võib ju olla täiesti õige, palun siiski
kõnelda konkreetsemalt, kas on midagi,
mida omavalitsus saab teha noore jaoks, et
tal läheks oma kodukohas tulevikus hästi.
Kõige enam lootustandvam oli Mart
Võrklaeva vastus, kes kõneles, et enne kui te
gümnaasiumi lõpetades Rae vallast mõnda
teise omavalitsuse kooli õppima asute, peate
saama teada, millist laadi ja millise palgamaksmise võimekusega ettevõtted teie
kodukohas tegutsevad. Info omamine töövõimaluste kohta koolipõlves aitab hiljem
kaasa otsuse tegemisele.
Võib ju arvata, et tunne oma kodupaiga
ettevõtteid on hea mõte, aga kas omavalitsus võiks puhuda tuule tiibadesse ka siis, kui
tahan saada kõrgelt haritud spetsialistiks,
näiteks kirurgiks. Otseselt ei saa omavalitsus
midagi selleni jõudmiseks teha, aga kuna
kõige alus on hea gümnaasiumiharidus, siis
Indrek Uuemaa lubabki Jüri gümnaasiumi
viia esimese 50 Eesti parema hulka.
Jüri Kivit vaidleb sellele vastu, et haridus
on kõige tähtsam, kuna tema meelest ei anna
haridus eelist. Kivit, kes nooruspõlves ise
õppimist väga tõsiselt ei võtnud, aga nüüd
on edukas ettevõtja ja reklaamagentuuri

omanik, leiab, et kõige olulisem on oskus
tööd teha ja juba lapsest saadik tuleb seda
õppida. Kuigi mõte – alusta madalast positsioonist ja tööta end edukaks üles – kõlab
klišeeliselt, on selles ikkagi peidus üks elamise tõdedest. Ja eks üks eduretseptidest, mis
võiks iga noore tagataskus mitme poliitiku
arvates olla on see, et pole vaja omandada
õpitud abituse tarkusi.
Priit Põldmäe julgustab noori peale väikest manitsemist leidma omale unistuste töö
ja Raivo Uukkivi leiab, et ei tasu peljata enne
tõsise töö tegemise juurde asumist välismaal
tööl käia. Ta on veendud, et välismaalt tulevad mõtlevad inimesed tagasi. Mõtlevaid inimesi aga ta kasvatada loodabki, nii
võis tähelepanelik kuulaja Uukkivi mõtted
kokku liites järeldada. Mõtlemisvõimelisi

noori see küll ei lohuta ega ilmselt aita lahendada tänast muret leida tulevikus võimetekohast tööd, aga ometi suudab öeldu
mõjuda kaunilt.
Kuid ega ilusate sõnadega ei saa noori
n-ö ära osta. Konkreetsed lubadused, palun?
Kõlasid mitmed: skatepark, parem haridus
ja koolikeskkond, rohkem huvialategevust,
rohkem kaasatust kogukonnaelu juhtimisse ja noorte asjade otsustamisse, ka uued
noortekeskused.
Ärge nende skateparkidega ainult üle pingutage, pealegi paljudele tüdrukutele need
ei lähe üldse korda, saavad viis laua taga istuvat meest kuulajatelt tagasisidet. Noorte
jaoks on oluline omada teadmist, et tulevik
ei ole ebakindel ja nad on siia tagasi oodatud
ning kui on mure, siis kuulatakse nad ära.
Kas kahetunnine koosolemine saalis
jõudis selleni, et poliitikud jõudsid tegeliku
kontaktini noortega? Isegi kui ei jõudnud
kõigi saalisistujate jaoks, oli kohtumine
varivalimiste pealkirja all siiski igati korda
läinud, sest rohkem tundma said üksteist
mõlemad pooled. Marie ja Kristiine tundsid, et üritus oli oma kahetunnises pikkuses
peaaegu kogu aeg huvitav. Oleks tahtnud
küsidagi, aga see nõuab omajagu julgust.
Signe heiberg

kogukonnaelu

Rae valla pilli- ja laulumees
esitles elulooraamatut
Rae rahval on põhjust rõõmustada – kaante vahele on saanud järjekordne kauaaegse vallaelaniku värvikas elulooraamat.
24. septembril esitleti Jüri raamatukogus
Leo Mürkheina raamatut „Muusika veres,
reisimine hinges”.

Rae valla põliselanikud tunnevad pilli- ja
laulumeest Leo Mürkheina hästi – setu juurtega mees elab praegu küll Tallinnas, kuid
on elanud aastaid ka Rae vallas ja osalenud
aktiivselt siinses kultuuri- ja seltsielus.
Autor kirjutab raamatus muuhulgas põ-

nevalt lapsepõlveaastatest 1947–1953 Kurnal,
noorusajast Jüris, endises Sommerlingis.
Kaante vahel on mälestused lugematutest
esinemistest pidudel, pulmades, sünnipäevadel ja reisimuljed. Autor kirjutab huvitavatest inimestest, kellega ta on kohtunud ja
humoorikatest seikadest nõukogude ajal,
suurimatest õnnestumistest, aga ka tagasilöökidest. Raamatus on rohkelt pilte Leo
Mürkheina värvikast ja mitmekülgsest elust.
Raamatu esitluse puhul toimus ka meeleolukas kontsert, kus esinesid ansambel
„Lustilised” ja seto ansambel „Hõpõhõim”.

Raamatu autor Loe Mürkhein (vasakul) oma elulooraamatu esitlusel
Foto Peeter Böckler

Lauluga astus üles loomulikult ka Leo Mürkhein nii „Hõpõhoimu” kui ka meesansambli
„Kuldne Õhtupäike” koosseisus.
Jüri raamatukokku oli autorit õnnitlema
tulnud hulgaliselt vanu sõpru, tuttavaid ja
sugulasi. Tore, et üks ilus elutöö (mis meie
kõigi rõõmuks iga päev aina uusi ridu juurde kogub) on nüüdseks jäädvustatud. Jõudu
Leole ja lugemiselamusi raamatusõpradele!
Kel raamatu vastu huvi, võib helistada
telefonil 5698 0014.
Sirje Maasikamäe

Viikingite külas uuriti Lääne-Harjumaa
noorsootöötajate kutseoskusi
Kutsevõistlus leidis aset 23.-24. septembril ja toimus juba neljandat korda ning
seekord osalesid koostöömemorandumi
„Ühised noored“ liikmed: Klooga Kultuuri- ja noortekeskus, Saue noortekeskus,
Kiisa noortekeskus, Keila noortekeskus,
Saue noortekeskus ning korraldajateks
olid Lagedi ja Jüri noortekeskuse noorsootöötajad.
Ka sel aastal pidid noorsootöötajad omavahel võistlema. Kõigepealt tuli žüriile ennast
tutvustada. Seejärel tuli esitleda enda projekti, peale seda toimus draamaõppe töötuba,
mida viis läbi Eesti Harrastusteatrite Liidu
kooliteatrite valdkonna koordinaator Maret
oomer ning õhtu jätkus telemänguga „Kes
tahab saada miljonäriks?“ ning noortekeskuste reklaamvideote vaatamisega.

Žürii aukülaline Anne Martin, Harju Maavalitsuse
noorsoonõunik. Foto Rae Sõnumid

Võistlejaid ise ütlesid, et see telemäng tekitas neis tõesti tunde, et nad istuvad justkui
TV3 stuudios ning vastavad küsimustele, mis
on väärt miljoni. Seega võib öelda, et just see
telemäng pakkus noorsootöötajatele palju
põnevust, närvikõdi ning pani nad kõvasti
proovile. Järgmisel päeval tuli noorsootöötajatel esitleda enda valitud tähtpäeva päevakava ning lahendada loosiga tõmmatud
esmaabi situatsioonid, seda kõike juhtis
Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari
õppejõud Marelle Grünthal-Drell. Žürii
aukülaliseks oli Harju Maavalitsuse noorsoonõunik Anne Martin.
Need kaks päeva olid kõigile väga põnevad ning ühiselt leiti, et kutsevõistluste
korraldamine on ka edaspidi vajalik ning
traditsiooniga tuleb jätkata.
Kädi Kuhlap
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Tõmbekeskuseks või mitte, oluline on teenuste kättesaadavus
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Festivali raames toimus aia- ja põllusaaduste müük, Mai Endla loeng „Meest ja
mesilastest“, seenenäitus koos loenguga
„Põnev seenemaailm“, kus seeneteadlane
Uve Ramst rääkis seente elust. Samas rõhutas ta, et seenelkäik ei ole seltskondlik
tegevus. Metsas peab väga tähelepanelikult
vaatama, millise seene korjate. Jutuhoos võib
korvi sattuda surmavalt mürgine seen. Seeneteadlane rõhutas, et korjake ainult neid
seeni, mida kindlalt tunnete ja sööge ainult
enda korjatud seeni.

28 erinevat hoidist
Väga huvipakkuvaks osutus hoidiste näitusdegusteerimine. Meeldivaks üllatuseks oli
hoidiste valmistajate aktiivsus, sest kokku
toodi 28 erinevat hoidist – sealhulgas nii
magusaid kui soolaseid ning mahlu.
Külastajatel oli võimalus proovida ja
hinnata kõiki 28 hoidist ja valida enda
lemmik. Tulemused olid väga tasavägised.
Külastajatele maitses kõige rohkem Maie
tambergi valmistatud letšo, üks hääl
vähem ehk teiseks lemmikuks
sai Anneli Vainu vürtsikas

kurgisalat. Kolmandat kohta jäid jagama
Virve Sepa õunamarmelaad, Kaja Kalmeri
astelpaju-porgandi-õunamoos ning Valli
Järve õuna-tomatimoos.

Žürii selgitas välja parimad
Lisaks külastajatele oli hoidiseid hindamas kolmeliikmeline žürii koosseisus: Uve
Ramst, tiiu Võsu ja Andrus Rannaääre,
kes igaüks valis enda lemmikud. Žürii parimad liitsime külastajate lemmikutega ja
lõplik tulemus oli järgmine:

Siinkohal täname kõiki, kes oma hoidiseid
näha ja maitsta tõid: Valli Järve, Milja Aron,
Maie Tamberg, heli Vaaks, Anneli Vain,
Eerika oassaar, Virve Sepp ja Kaja Kalmer.
Nii hoidiste tegijad kui külastajad said
kindlasti uusi mõtteid ja inspiratsiooni,
seega järgmisel aastal on oodata veelgi põnevamaid hoidiseid.
Doris Jürgens ja
Kaja Kalmer

i koht: astelpaju-porgandi-õunamoos
(Kaja Kalmer)
ii koht: vürtsikas kurgisalat
(Anneli Vain)
iii koht: letšo
(Maie tamberg).
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14. septembril toimus Rae Kultuurikeskuses Kanarbikukuu loodusandide festival
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ui oled Rae valla elanik ja Rae Sõnumite lugeja, siis
pidid nägema eelmise ajakirja tagakaanel kutset tulla
valla ekskursioonile Soodevahe külla. Kes selle kutse
peale reageeris, jäi nähtu ja kuulduga väga rahule. Soodevahe külavanem ja taluperemees Jaanus tõnisson ühines meiega
juba külla sissesõidu teel.
Paljude jaoks oli üllatav
ja huvitav näha kohapeal
pressi kaudu tuntuks saanud omaalgatuslikku pilpaküla Suur-Sõjamäe piirkonnas või õieti seda, mis
sellest järel on.
Soodevahe talu ise erines nähtust nagu päev
ööst. Väliselt uus taluFoto Tiiu Võsu
maja on aastast 1878.
Aastaringsel vabapidamisel olevad lihaveised on külaliste ja eriti
omapere lastega väga harjunud. Asukohast tingitult on talu piirides kolm tiiki. Peremees võimaldas meil vaadata mesitaru sisse,
kus nägime punase täpiga emamesilast. Needki linnukesed olid
leplikud. Kõik talu kõrvalhooned ei ole leidnud püsivat kasutust,
ideid selleks ootas peremees meiltki. Maja ees, suure puuviljaaia
kõrval, punaste A. Le Coq`i päikesevarjude all, oli meile kaetud
laud küpsiste ja salatitega. Janu peletamiseks pakkus peremees
kanistritest kalja ja õlut.
Entusiastlikud kalamehed lausa kühveldasid tiikidest särgi. Parim
sai etteantud 30 minutiga kätte 34 särjekest. Tähelepanelikumad
külalised ja usinamad kalamehed viisid kaasa talu suveniiri. Valla
suveniirikoti jätsime maha meiegi.
Kirja pani tiiu Võsu

Kanarbiku loodusfestivalil kuulutati
võitjaks astelpaju-porgandi-õunamoos
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agedil, Eesti Vabadusvõitlejate muuseumis peeti 7.septembril mälestuspäeva 70 aastat tagasi II maailmasõjas Velikije
Lukis langenud 6500 eesti sõduri auks, üritusel osales ka
Velikije Luki linna esindaja ja sõjaajaloomuuseumi juhataja tatjana petrovna (pildil koos Johannes tõrsiga). Kohale
olid sõitnud ligi 30 sõjaveterani, president Arnold Rüütel, kaitsekomisjoni esimees Mati Raidmets, vallavolikogu esimees Agu
Laius, vallavanem Mart Võrklaev, samuti mereväe ajateenijad ja
kaitseväelased, kaitseväe peakaplan taavi Laanpere ning paljud
lahingus võidelnute lähedased.
„Eestist on sõjad korduvalt üle käinud ja eesti mehi on sunnitud sõdima mõlemal poolel, tihti eestlane eestlase vastu. Mälestuspäevad aitavad meil meeles pidada sõjakoledusi ja teha kõik,
et sõda enam kunagi ei tuleks. Vallavolikogu ja -valitsus austavad kõiki sõjaveterane ja mälestavad kõiki sõjas langenuid, kelle
ainsaks sooviks oli olla oma pere juures Eestis“, ütles volikogu
esimees Agu Laius.
RS

Soodevahe külavanem
võõrustas bussitäit inimesi

t uu

Velikije Luki linna esindaja
käis Lagedil eesti sõjamehi
mälestamas

Rae vallal on mõistlik jätkata
iseseisvalt
Seega, vaatamata haldusreformi tuultele
on Rae valla jaoks mõistlik ise areneda ja

võimalused on kodulähedal kättesaadavad.
Rae vald on enam kui 14 000 elanikuga
omavalitsus, kus vaatamata nappidele ressurssidele, mida omavalitsused riigilt saavad, on toimunud kiire areng ja iseseisvana
jätkamine oleks majanduslikust aspektist ja
investeeringute võimekuse poolelt rääkides
parim lahendus. Ja mis kõige tähtsam, parim
meie inimestele, sest tugevas omavalitsuses
on parem teenuste kättesaadavus ja kvaliteetsem elukeskkond.
Lõpetuseks peab märkima, et haldusreformi puhul ei ole räägitud ka kohalike
omavalitsuste finantsolukorra muutmisest
pärast omavalitsuste liitumist. Oluline on
märkida, et liitudes suure laenukoormusega omavalitsusega satub kogu liitunud
ühisomavalitsus keerulisse finantsseisu ja
see mõjuks korras finantsolukorraga omavalitsustele ja nende elanikele negatiivselt.
Õige on, et kannatama ei pea need, kelle
majanduslik seis on enne liitumist parem.

kul

Tõmbekeskusteks saamine
nõuab raha
Äärmiselt vajalik on parandada taristut ja

poolest olema Tallinnast veidi eemal asuv
keskus, kus on kättesaadavad inimese eluks
vajalikud teenused ja asutused. Siin on olemas spordikeskus, terviserajad, huvialakool,
tervisekeskus, tulemas on uuest aastast kiirabi. Olemas on kaubandus, mis edasi areneb,
elamualad, tööstus ja äripiirkond suure hulga
töökohtadega. Jüris on mitmeid suuri tööandjaid, suurim nendest tehnoloogiaettevõte ABB AS, mis pakub tööd enam kui 1200
inimesele. Ja mis elanikele on väga oluline,
Jüris on kogu toimiv haridussüsteem alates
lasteaedadest, millele ehitame veel lisa 2014.
aastal uue lasteaia näol ning korras koolist,
milles tegutseb tugev gümnaasium ja mille
tarvis rajame 2013-2014 ka eraldi hooneosa
ning samuti mille sisusse ja edendamisse
vald peab vajalikuks panustada.
Jüri alevikust kujundame valla jaoks ühe
olulisema tõmbekeskuse ja teine sarnane
saab olema Peetri, kus alusharidus, põhiharidus, tervishoiuteenused ja vabaajaveetmise

ae

Tänase haldusreformi arutelu juures on
võetud suunaks määrata eri paikades tõmbekeskused ja siis nende ümbruse omavalitsused liita nende omavalitsustega, mille

arendada oma valla tõmbekeskusi. Liitumise
poolest eeliseid me ei näe, samuti ei pruugi
seda vajadust näha ka meie naaberomavalitsused, kes suudavad oma elanikele pakkuda
seadusega ette nähtud teenuseid.
Rääkides haldusreformi vajalikkusest ja
võimalustest Rae valla kontekstis, siis Rae
vald on kiiresti arenev noore elanikkonnaga omavalitsus, mille arengu üks teguritest
on geograafiliselt soodne asupaik. Tallinn- Tartu maantee äärde ja selle vahetusse
lähedusesse on ülesehitatud logistika - ja
äriparke ning rajatud elamurajoone. Peetri
alevik on hea näide, kuidas viimase kümne
aastaga on saanud väiksest külast ligi 3300
elanikuga alevik. Kasvanud on elanike arv
umbes pooltes Rae valla külades, mida on
meil kokku 27.
Rae vallas on olemas eeldused kahe tõmbekeskuse välja kujunemiseks. Noor alevik
Peetri ja suurim alevik Jüri.
3397 elanikuga Jüri sobib oma asukoha

oR

Haldusreformi teema on riigi tasandil eri
aegadel küll arutluse all olnud, kuid selget
lahendust sellele täna leitud ei ole. Eriti
toores on teema Harjumaal, kuna piirkond
eristub selgelt ülejäänud Eestist. Kuid arvamust haldusreformi käigus sündivate
tõmbekeskuste kohta on soovinud avalikkus Rae vallavalitsuselt juba siiski teada.

ühistranspordikorraldust erinevate keskuste
vahel, olgu need siis nimetatud tõmbekeskusteks, elamualadeks või tööstusaladeks.
Eriti on seda vaja Harjumaa piirkonnas,
kus liiklemine tihedam. Oluline on tagada
meie inimestele kodu lähedal elamisväärseks
eluks vajalikul määral tasustatud töökoht,
kodulähedane kooli ja lasteaiakoht ning
teised esmatasandi teenused.
Siin näen ma ka tegelikku lahendust haldusreformi osas kogu riigile. Haldusreformi
eesmärgiks ei saa olla ainult kohalike omavalitsuste liitmine tänaste tõmbekeskuste
ümber, sest ilma nendesse investeerimata,
töökohti juurde loomata ja piirkonda täiendavate investeeringuteta ei ole sellest abi,
vaid efekt võib olla hetkeline ja mõne aja
pärast kordub sama ring.

Fot

MARt
VõRKLAEV
vallavanem

territooriumil oma tõmbekeskus puudub.
Sellist ettepanekut sisaldab ka regionaalministri poolt avalikule konsultatsioonile
saadetud omavalitsuskorralduse reformi
seaduse eelnõu.
Samas ei ole selget ja arusaadavat juttu
olnud sellest, kuidas plaanitakse valitud tõmbekeskustes säilitada kõik vajalikud teenused
ja kas need siiski suurte liitmiste tulemusel
elanikest liiga kaugele ei jää? Millisel moel
plaanitakse neid arendada ja milliste vahendite eest? Kui tõmbekeskuste arenduseks
vahendeid ette ei nähta, kas me siis 10-20
aasta pärast ei aruta uuesti, et tõmbekeskused
ei õigusta end ja ringi tuleks jälle koomale
tõmmata. Ja jõuamegi kokkuvõttes vabariigini, mille nimi on Tallinn ja mis koosneb
tohutult suurest pooltühjast ääremaast ja
väiksest ülerahvastatud keskusest.
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Spordikooli poolt
HEnRi AuSMAA on Tallinna Ülikooli
rekreatsioonikorralduse haridusega ja
tegelenud spordijuhtimisega alates 2007.
aastast. Täna töötab Ausmaa Eesti Koolispordi Liidus projektijuhina, tegutseb
Eesti Korvpalliliidus juhatuse liikmena
ning noortekomisjoni esimehena ja KK
Rae Koss tegevjuhina. Spordi tippsaavutus
oli Ausmaal 2005.aastal, mil ta tuli Eesti
meistriks meeste korvpallis.
Miks me võiks luua Rae valda
spordikooli?
Rae valla inimeste keskmine vanus on
32 aastat. Väga palju on noori peresid, kus
kasvavad lapsed. Mina olen veendumusel,
et liikumine ja sport on kõikidele inimestele vajalik säilitamaks tasakaal vaimse ja
füüsilise poole vahel.
Tänase spordirahastamise suurim viga
on selles, et see soosib tegevust 2 x nädalas.
Kui sportlikud eesmärgid on kõrgemad, siis

ei piisa kahest treeningust nädalas. Alates
neljandast klassist peaks treeningute arv
hakkama järjest kasvama. Praeguse toetussüsteemi puhul on kolme või enama treeningu korraldamine nädalas klubide jaoks
majanduslikult kahjulik. Spordikooli jaoks
on saalid tasuta ja see võimaldab igale grupile vajaliku arvu treeninguid nädalas. Uue
pallimängudehalli valmimine Jüris avardab
oluliselt võimalusi nii spordikooli kui spordiklubide jaoks. Vajalik on laiendada sportimisvõimalusi ka Peetris.
Spordikooli loomine ei tähenda seda, et
tegutsevad spordiklubid kaoksid. Seadusest
tulenevalt ei saa omavalitsused ega nende
allasutused olla spordialaliitude liikmed.
See tähendab seda, et spordikool juriidilise
isikuna ei saa olla alaliidu liige ning seetõttu
ei saa osaleda alaliitude poolt korraldatavatel võistlustel. Siinkohal saab spordikool
sõlmida spordiklubidega koostöölepingu.
Häid näiteid on Eestist tuua mitmeid. Parim
näide on Rakvere Spordikooli ja Korvpalliklubi Tarvase näide. Noorkorvpallurid
õpivad korvpalli mängima Rakvere Spordikoolis. Eesti meistrivõistlustel osaletakse
BC Tarvas/Rakvere SK nime all. Spordikooli
treenerid juhendavad poisse ka võistlustel
Tarvase klubi eest. Sama süsteemi järgi toimetavad Rakveres kõik spordialad, mida
spordikoolis õpetatakse.

Tähtsamad aspektid, miks
peaks spordikooli looma
Spordikooli igakuine õppemaks on lapsevanema jaoks kindlasti madalam kui täna
spordiklubides makstav summa. See annab
suurema võimaluse kõigil lastel sporditegevuses osaleda.
Spordikoolis saab treener palka ja tal on
tagatud sotsiaalsed garantiid ning tulevikus
pension. Tänaseks ei ole enam suur saladus, et paljudes spordiklubides makstakse
treeneritele palga asemel stipendiume. Sel
puhul ei ole treeneril sotsiaalseid garantiisid. Spordikooli loomisel on meil võimalik
leida tööle parimad spetsialistid-treenerid.
Kindlat palka saavad treenerid ei pea oma
ameti kõrval tegema teist ja kolmandat tööd
vaid saavad pühenduda tööle ja püstitatud
eesmärkidele.
Spordikool on kindel ja jätkusuutlik.
Tänased spordiklubid on väga sõltuvad
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ühest või paremal juhul kahest inimesest.
Sisuliselt võib päevaga tegevus lõppeda.
Spordikooli puhul on selline stsenaarium
välistatud.
Kogu spordi rahastamine muutub spordikooli loomisel selgemaks ning vallal on
lihtsam prognoosida eelarvet. Spordikoolis pannakse igal aastal paika see, kui mitu
gruppi, treeningtundi on ettenähtud. Samuti
koostatakse plaan osalemise kohta turniiridel, meistrivõistlustel ja laagrites. See raha on
võimalik eelarvesse planeerida. Spordiklubide rahastamine peaks toimuma vastavalt
loodavale skeemile, kus arvestatakse näiteks
seda, kas tegemist on laste või täiskasvanutega, kas tegemist on olümpiaalaga või mitte,
kui mitu korda nädalas töö käib, kas tegemist
on meeskonna või individuaalalaga, milline
on klubi tulemuslikkus, kas klubi tegutseb
Rae vallas, kui suur on klubi aktiivsete liikmete arv jne. Vastavalt iga rida kas tõstab
või langetab koefitsienti, mille alusel toetust
klubile makstakse. Täiskasvanute spordiklubide puhul sõltub toetus põhiliselt selle klubi
edukusest (tulemustest). Toetus määratakse
vastavalt vallavalitsuse otsusele ja lähtudes
eelarvelistest võimalustest.
Spordikool oleks valla jaoks kindlasti
prestiižne. See tähendab, et me hoolime
oma inimestest, võimaldades nende lastel
soodsamalt treenida. Me austame treeneri
elukutset makstes treenerile palka. Me loome
juurde ühe püsiväärtuse oma kodukohas.
Ja mis peatähtis, inimese sportimisharjumused tuleb välja kujundada juba koolieas.
Iga omavalitsuse jaoks peaks olema prioriteet, et inimesed, kes seal elavad, oleksid
terved ja sportlikud.
Spordiklubisid on vaja säilitada ja ennekõike täiskasvanute jaoks. Spordikoolis
õpivad kooliealised noored, kuid täisikka
jõudes on neil võimalus jätkata juba tuttava
klubi koosseisus.
Kui valla jaoks on hästi teada populaarsemad spordialad, millega Rae vallas tegeletakse, siis ka sisu osas tuleb saada ülevaade.
Suurem sõnaõigus spordi kujundamiseks
tähendab minu silmis ka suuremat vastutust
ja suuremat rahalist panust sporditegevuse jaoks. Kui selleks ollakse valmis, siis on
spordikooli loomine väga hea idee.
henri Ausmaa

Spordikooli vastu
KRiSTER PARbO on lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonna, töötanud
kehalise kasvatuse õpetajana, treenerina
erinevates spordiklubides, õpetanud enesekaitset Tallinna Ülikoolis. Krister Parbo
on suurima Rae vallas tegutseva spordiklubi Mikata Judokooli asutaja, tegevjuht
ja judo- ja enesekaitseõpetaja.
Rae valla spordipoliitika
valikukoht
Meie valla rõõm on palju aktiivseid noori
inimesi ja väga palju lapsi. Kunagi varem
pole olnud võimalik tegeleda nii paljude
erinevate spordialadega. Regulaarselt tegeleb aga sportimisega umbes kolmandik
koolilapsi. Kuidas tuua rohkem lapsi, noori
spordi juurde?
Lihtsustatult öeldes on valikuid kaks
– panustada spordikeskkonda või luua
spordikool. Spordivaldkonna asjatundjad
on selgelt spordikooli vastu. Arusaamatu,
millest tuleneb soov kontrollida kogu sporditegevust. Lahendused on hoopis lihtsamad. Ei hakka peatuma mitmetel alatutel
jõuvõtetel, millega on üritatud spordikooli
loomist korduvalt läbi suruda alates 2010.
aasta kevadest. Omavalitsuse eesmärk on,
et võimalikult suur arv elanikkonnast tegeleb spordiga, levitatakse tervislikke eluviise,
kujundatakse laste ja noorte areng läbi spordi, kasvatatakse sportliku ellusuhtumisega
inimesi. Eesmärgi saavutamiseks pole vaja
vallal igapäevaselt sekkuda.
Toon ruumipuudusel välja vaid mõned
argumendid spordikooli vastu.
Majanduslik põhjendamatus. Vallal
pole mõistlik kulutada spordikooli loomiseks ja käigushoidmiseks ca 60 000 eurot
ühe spordiala ala kohta aastas. See on ajas
kasvav püsikulu.
Ebavõrdse olukorra kujunemine, väljundi puudumine. Mille alusel ja kes valib
spordikoolis õpetatavad alad? Alad, mida
õpetatakse spordikoolis, on konkurentsivälises olukorras. Lisaks sellele ei saa spordikool
osaleda paljude alade Eesti meistrivõistlustel
(alaliit ei luba). Kogu Eesti spordisüsteem
on loodud klubipõhiselt toimima!
Loodetud kasu puudumine. Munitsipaalasutuse töötajad ei hakka iialgi panustama spordiellu sedavõrd nagu seda teevad
spordiklubide juhid (täna väga hästi näha
Rae Spordikeskuse näitel).

puudub töötav lahendus. Pole läbi töötatud ka spordikooli toimimise rakenduslikku
poolt. Valla spordi- ja liikumisharrastuse
arengukavas toodud versioon plaanitavast
on valla poolt loodav spordiklubi, kus tegeletakse erinevate aladega ja mis rahastatakse valla eelarvest. Suurtes lootustes, kuid
läbimõtlemata tegutsemisega, lükatakse
probleemi tegelik lahendus aastateks edasi.
Selle ajaga kulutatakse mitu miljonit eurot.
Spordiklubid on oma tegevuse valla eelarvest makstud spordikooli tõttu lõpetanud
ja lapsed jälle tänaval.
politiseerimise oht. Spordikool satub
paratamatult poliitilise võitluse objektiks,
mis on kahjulik kogu valla spordielule (ilmestav näide on Rae Spordikeskus). Kannatavad eelkõige lapsed, noored ning kõik
spordisõbrad.
ae Valla Spordikeskus on sisult üsna
spordikooli mõõtu organisatsioon.
Spordikeskuse põhimäärus, mida
on aja jooksul küll tublisti kärbitud,
annab võimalused suurepäraseks toimimiseks spordi sisulise eestvedajana. See on
olnud ka selle organisatsiooni mõte algusest
peale! Ülesandeid täidetakse aga vägagi valikuliselt. Vaid ühe kompleksi haldusküsimustega toimetamine pole aktsepteeritav.
Vastutus lasub spordikeskuse juhtkonnal
ja vallavalitsusel. Samas on spordikeskuses palju tublisid töötajaid, kes asja käigus
hoiavad ja teevad rohkem kui ametikoht
neilt seda eeldab, nende õlul see asutus püsti
seisabki. Spordikeskusest tuleb kujundada
spordielu sisuline eestvedaja, panna tööle
spordikeskuse nõukogu, kelle tegemistest
pole spordirahvas midagi kuulnud rääkimata
laiemast avalikkusest. Ülepolitiseeritud Rae
Spordikeskus tuleb lõpuks oma kehtiva põhikirja kohaselt tööle panna.
Juhtimisstiilist lähtub ka probleem, et
mitmetel spordirajatistel puudub sisuline
peremees. Puutusin sellega otseselt kokku
töötades Peetri koolis. Samad mured on ka
mujal. Paberite järgi vastutab rajatiste eest
spordikeskus. Reaalselt koolid. Spordikeskusel puudub tahe ja võimekus sellega tegeleda
(valikulisus ülesannete täitmisel). Koolidel
aga pole selleks antud ei õigusi ega vahendeid. Koolide juures asuvad spordirajatised
on mõistlik anda koolide vastutusalasse koos
vahenditega (va Jüri Spordihoone, mis jääks

Rae Spordikeskuse vastutusalasse). Tänane
olukord ei rahulda kedagi. Kahjuks pole vallavalitsus teinud aastate jooksul midagi selle
olukorra parandamiseks. Tekib küsimus,
miks arutada vajaduse üle luua topeltstruktuur ja kulutada kahtlase väärtusega ettevõtmisele suur hulk raha vaid seetõttu, et
tänane Rae Valla Spordikeskuse juhtkond
ei saa oma tööga hakkama.

Lahendused ja ettepanekud
Oluline on panustada spordikeskkonda. Hea spordikeskkond koosneb kuuest
põhipunktist.
1. Spordirajatised on Rae vallas üsnagi
kaasaegsed, kuid spordirajatistesse tuleb
tublisti ja järjepidevalt edasi panustada,
kaasates ka valdkonna asjatundjaid.
2. Sporditoetus harrastajale on täna Rae
vallas olemas ja selle käivitamise eest oleme
me palju seisnud (oluline on ajale jalgu jäänud summade kaasajastamine).
3. Ürituste toetamise süsteem on Rae
vallas olemas, kuid selle kord tuleb muuta
oluliselt läbipaistvamaks ja objektiivsemaks.
4. Laagrite toetamise süsteem on Rae vallas olemas, vajab kohendamist (oluline on
ajale jalgu jäänud summade kaasajastamine).
5. Spordiinfo levitamine ja sellele kaasa
aitamine. Täna süsteemne lahendus puudub
ja see vajab loomist.
6. Spordiklubide tegevustoetus täna Rae
vallas puudub ja see vajab loomist, sest seab
ebavõrdsesse olukorda Rae vallas ja meie
lastega tegutsevad klubid ning nt Tallinnas
tegutsevad klubid. Metoodika peab selguma
kõikide asjaosaliste arutelude tulemusena.
Olen pakkunud välja arutlemiseks üürihindade soodustussüsteemi (olen selle mitmel
korral vallavalitsusele juba ka esitanud, kuid
kahjuks puudub igasugune tagasiside).
Selle rakendadamisel moodustub soodne
spordikeskkond. Sportimisvõimaluste paljususest võidavad kõik Rae valla elanikud.
Lahendus on ca 10 korda odavam kui kaheldavalt töötava spordikooli loomine. Lahendus on ka tõhus. Minu pakutud lahendus
on kujunenud aastate jooksul. Detailid on
vaja valdkonna asjatundjatega läbi arutada,
sest erinevalt spordikooli toetajatest leian,
et ilma asjatundjate toetuseta pole võimalik
muutusi ellu viia.
Krister parbo
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World Marathon Challenge Jüri Gümnaasiumis

P

17. oktoobril toimuva ürituse üks eesmärkidest on laiemalt teadvustada, et
igapäevaselt kannatab nälga üle miljardi
inimese, kellest enamik on lapsed.
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Ja see probleem ei ole mitte ainult Aafrikas
vaid ka meie koduses Eestis ei jätku paljudel
raha isegi tavapärase toidu ostmiseks, rääkimata siis tervislikust ja täisväärtuslikust
toidust. Ürituse raames on kohal ka Eesti
Toidupank, kelle vabatahtlikud võtavad
sellel päeval kauba tänuga vastu ning see

toimetatakse nendele peredele, kus seda
kõige rohkem vaja läheb. Koolis toimuvad
tundides temaatilised loengud. Tahame
kõikidele inimestele südamele panna, et
maailmas on nii palju lapsi, kes kannatavad nälga. Vähim mis me teha saame, on
väärtustada seda, mis meil on.
Ja teine põhjus, miks me sellest üritusest
osa võtame, on see, et Jüri lastele lihtsalt
meeldib joosta! Saavutasime ju alles Harjumaa koolidevahelisel staadioniteatejooksu võistlusel üldarvestuses esikoha, võites

Kuusalu Keskkooli kahe punktiga. See oli
magus võit – meie olime kõige kiiremad!
Et jooksulusti jaguks ka peale maakondlike võistlusi, selleks korraldamegi oma kooli
staadionil omapärase maratonjooksu, mille
2008 aastal algatas organisatsioon Save the
Children. Ja eks Keenia või Norra lastega
võidu jooksmine on omaette elamus. Tulge
vaatama ja oma lastele kaasa elama!
Ülle Uuemaa
kehalise kasvatuse õpetaja ja ürituse
korraldaja

Abiturient kaitseb Eesti koondise au

Joseph Saliste, Jüri Gümnaasiumi 12. r
klassi õpilane on arvatud Eesti u-19 koondisesse jalgpallis ning võistleb Venemaal
Kaasanis neil päevil EM-i finaalturniiri
pileti eest, kus vastasteks on Venemaa,
Malta ja ukraina. Tema jaoks on see juba
üheksas kord Eesti eest rahvusvahelistel
võistlustel esineda.

Kaheksateistkümnene noormees on jalgpalliga tegelenud alates kuuendast eluaastast. Ta alustas jalgpalli mängimist Marko
Kuusiku käe all FC Floras ning kaks aastat
hiljem liitus Ilmar Põhjala treeningutega FC
Flora 1994 võistkonnas. 15-aastaselt liitus
Joseph FC Warriori klubiga ning alustas
mängimist meeste sarjas. 16-aastaselt läks
ta FC Florasse tagasi ja alustas mängimist

Joseph Saliste Balti turniiril
Soomes, pärast III koha
võitmist

FC Flora duubelmeeskonna eest.
15 aastaselt sai Joseph esimese Eesti
koondise kutse U-15 koondisesse ja nüüd
aastal 2013 on ta mänginud end Eesti U-19
koondise võistkonda.
„Mu jalgpalli karjäärile on kindlasti kaasa
aidanud mu vanaisa Tõnu Paist, kes on kõik
need kaksteist aastat käinud igapäevaselt mu
trenne vaatamas,“ rääkis Joseph. „ Ta on
mulle suureks toeks ja motiveerijaks,“ lisas
noormees, kes oma iidoliks peab Hollandi
koondise mängijat Arjen Robbenit.
Josephi jalgpalli-edule on kaasa aidanud
lumelauasport, millega ta on tegelenud hobikorras juba 10 aastat ja mis on andnud talle
hea tasakaalu ja kontsentratsiooni. Tema
mitmekülgust näitab ka Jüri Gümnaasiumi
esindamine paljudel murdmaateatejooksu

võistlustel, kergejõustikuvõistlustel sprindis
ja kaugushüppes.
Josephi kõige meeldejäävam elamus on
eelmisest aastast, kui Flora duubelmeeskond
võitis meistriliiga klubi Paide Linnameeskonda Eesti Karika 1/16 finaalis penaltitega. See oli mäng, kus tõesti iga noor pallur
andis endast 100%.
Joseph loodab tulevikus mängida professionaalsel tasemel ning jõuda välismaale. „Jalgpall on see, mida ma armastan ja
naudin, seepärast loodan et saan sellel alal
tulevikus leiba teenida,“ lisab ta. Sama professionaalselt kui Joseph suhtub sporti, suhtub ta ka õppimisse olles sellega eeskujuks
paljudele omavanustele.
Urmas põldre

JOseph saListe
(sünd 10.04.1995)

Ja JaLGpaLL

Pikkus: 174 cm
Kaal: 65,5 kg
Positsioon: Vasak äär
Jalg: Vasak
Liiga: Eesti Esiliiga
auhinnad:
2011 Eesti esiliiga V koht
2012 Eesti esiliiga II koht
Balti turniir (Soome, Läti, Leedu),
esindas U-19 koondist, III koht
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Jüri Gümnaasiumi sportlased
kordasid kahe aasta tagust
võitu staadioniteatejooksudes
Jüri Gümnaasiumi jaoks esimene suurem
võistlus toimus juba uue õppeaasta teisel
nädalal Kosel Harjumaa koolidevahelistes staadioniteatejooksudes ja teist
korda kooli ajaloos õnnestus võit koju
tuua seekord Kuusalu Keskkooli ja Kose
gümnaasiumi ees.
Võistluspäeva alustasid traditsiooniliselt
kümneliikmelised pendelteatejooksu võistkonnad ning siin saavutasime kaks alavõitu.
Võidukad olid 6.-7. ja 8.-9. klasside võistkonnad ning neljandaks jooksid kuni 5. klasside
ja gümnaasiumi võistkonnad.
Järgmise alana olid kavas lühikesed
teatejooksud kuni viiendatele 4x50m ja
järgmistele vanuseklassidele 4x100m. Ka
siin õnnestus jürikatel kaks alavõitu saavutada ning poodiumi kõrgemale astmele
said tõusta 6.-7. klasside poiste ja tüdrukute
võistkonnad.
Kolmanda alana võisteldi pikkades teatejooksudes, kus tüdrukud ja kuni 5. klassi
poisid jooksid 4x400m ja vanemad poisid
4x800m. Ka siin said võidud 6.-7. klasside
poisid ja tüdrukud.
Nii tulid teatejooksude kolmekordseteks
võitjateks Kätlin Kruus, Agne-Reete Abel,
Grete-Ly Jõgisoo ja Liisa torsus ning kaks
esikohta saavutasid Randel Kaasik, Jarmo
pajula, Ardo teesalu ja Mark Andreas
Jaakson.
Pendelteatejooksudes esimese koha said

8.-9.klasside võidukad jooksjad Britt Maiste, Mirell taelma, Marian Leppik, Kelly
Brus, henri Roos, Sander Arumägi, Johannes ingmar Jakson ja Robert tammoja
ja Kaspar Ait.
Kuni 5. kl poiste 4x400m jooksu teise
koha võistkonnas olid Kristian otlot, hugo
Kallaste, Skairon hõbemägi, tristan pugi
ning tüdrukud triinu Lamp, Mari torsus,
Carmel Kaasik ja Berit Arunurm.
8.-9. klassi poiste 4x800m jooksus teise
kohta saavutanud tiimis jooksid henri Roos,
Sander Arumägi, Johannes ingmar Jakson
ja Robert tammoja.
10.-12. klasside noormeeste 4x800m
jooksus 3. koha saavutanud võistkonnas
olid Maksim Vronski, Roman todurov,
Andree porila, Karl Sirak. Samavanustest
neidudest jooksid 4x400m jooksus 3. kohale Marjanne Raud, Kelly Kalm, Robin
Andros ja Liis-helis Joamets.
Kokku saavutasime 10 esikolmiku kohta,
millest viis olid kuldsed. Tegemist on suurepärase tulemusega, kuna kergejõustikule
spetsialiseerunud noori oli 45-liikmelises
võistkonnas ainult neli.
Seekord toetas tulemuse saavutamist ka
suviselt soe ilm, mõnus tiim, pühendumine
ja kogu võistkonna eneseületus rajal.
Suur tänu võistlejatele ja toetavatele lapsevanematele!
Urmas põldre
Spordijuht, Jüri Gümnaasium

OKTOOBRI PAKKUMISED
21. OKTOObRiL ALGAb TÄiSKASVAnuTE
uJuMiSKuRSuS
Kursus koosneb 8 tunnist (1 tund = 60 min)
ning maksab 48 €.
Tunnid toimuvad E ja K 20:30-21:30
Treener Vladimir Kunitsõn
Kursus leiab aset, kui saame kokku vähemalt
8 osalejat.
Info ja registreerimine telefonil 622 4240 ja
meilile info@raespordikeskus.ee

Kulmude kitkumine ja
värvimine

5 EUR

Näomassaaž 20 min

8 EUR

Solaariumi sooduskaart
40 min

20 EUR

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

LAuATEnniS JA PiLJARd

Ootame kõiki mängima lauatennist ja
piljardit. Soovi korral saab aegu ette
broneerida tel 622 4240

uuS HOOAEG

Võtame vastu kirjalikke sooviavaldusi Lagedi
ja Vaida spordisaalide broneeringute osas.
Oma soovid palun saata
info@raespordikeskus.ee

TEE OMA SÕbRALE SPORTLiK KinGiTuS!
Milleks joosta mööda poode, kulutades palju
väärtuslikku aega ja otsida seda “midagi”.
Meie oleme selle teinud Teile palju lihtsamaks. Meilt saab osta 15 ja 30 € väärtuses
kinkekaarte ning rõõmustada nendega oma
sõpru või sugulasi. See on nagu pakett “kolm
ühes”:
1) Teete sõbrale kingituse
2) Aitate oma sõbral meeldivalt sisustada
vaba aega
3) Hoolitsete oma sõbra tervise eest.
Sellist kingitust väärib iga sõber!

SPORTLiKud SÜnniPÄEVAd

Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste
kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi.
Võimalus on rentida ujularadu (näiteks 10 last
12.80 €) ja erinevaid saale (pallimängusaal
9.60 € või budosaal 7.60 € üks tund). Torti
saab süüa aeroobikasaalis (6.40 € tund) või
püstkojas (10 € tund).
Lisainfot saab telefonil 6224 247.
Oma soovid aga saatke e-posti aadressile
info@raespordikeskus.ee

SOLAARiuM

E-R ühe minuti hind 0.40 €
L-P ühe minuti hind 0.40 €, kuid makstes
6 minuti eest, saate 2 minutit tasuta lisaks.
Rae Sõnumid ▪ oktoober 2013

UUDIS !
12 EUR
KERATIINIHOOLDUS juustele

Arkop OÜ müüb

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive

24h väravaautomaatika paigaldus,
hooldus, remont ning läbipääsusüsteemide hooldus ja paigaldus.
Täpsem info telefonil
5626 9111 või
e-mail: info@ardomaatika24.eu
internetis aadressil:
http://ardomaatika24.eu

Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee
oktoober 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Järveküla DETSEMBRI PAKKUMISED :
aiandus- ja
ehituskeskus

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

• DERMANEW
Puitmaterjalid
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
Viimistlusmaterjalid
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Üldehitusmaterjalid
+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
Vana-Tartu mnt 20,
• SOLAARIUMI SOODUSKAART
40 MIN.
20 eur.
Järveküla,
Rae vald

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

Tel 666 0117, 666 0119, 5343 3078
Kauplus avatud:
info@ehituskaup.ee
E-R 8.00 -18.00
Müügil
ilusalongi KINKEKAARDID
!
www.ehituskaup.ee
L 10.00
-14.00

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

MEIE OLEME SINU
MAAKLERID RAE
VALLAS!
Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
MAAKLER
Asume Jüris Konsumi
keskuses

MARI
RÕUK
509 3995

MARINA
HODUS
KUTSELINE MAAKLER
509 9765
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee

reklaam

Energiaauditid
• DERMANEW
Soojalekete mikrolihvimine+seerum+niisutav
leidmine
RAAMATUPIDAMINE
mask. 20 eur.
Radooni
mõõtmine
VÄIKEFIRMADELE
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Projekteerimine
+värvimine. 17 eur.
Helista ja küsi lisa
Kontakt: Finestum

• LASTE L›IKUS

5 eur.

56 243 986
SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Ehitusekspertiisid• OÜ
Tel 641 1977, 506 0170

holdesfinants@gmail.com
info@termo.ee, www.termo.ee
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !
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KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

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

alustavad oktoobris tööd
huviringid

MuusiKaring

2–4-aastastele lastele

Kunstiring

2–4-aastastele lastele

Ballett

3–5-aastastele lastele

BeeBide loovusKool

4-k.–1-aastastele lastele

judo ring

2–4-aastastele lastele

inglise Keel

tasuta proovitundide ajad
ja muu info
www.kalli.ee
info ja registreerimine
kalli@kalli.ee, tel. 5854 7017

nB!

Meie lasteaia rühmades on veel ka üksikud vabad
kohad. ootame uusi lapsi meie
rõõmsa lasteperega ühinema.

Rae Sõnumid ▪ oktoober 2013

EELKOOL ALUSTAB
OKTOOBRIST
REGISTREERIMINE JA INFO:
CAROL TARRE
TEL: 55 29 777
carol@kalli.ee
www.kalli.ee/eelkool

Paadilaenutus
Pirita jõel
Veskitaguse
külas.
Tel: 5552 6165
http://veskitagusepaadilaenutus.
edicypages.com/

Rae Sõnumid · detsember 2012
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Salon
E–R 10–20
tel
www.mus
Asume Jüris

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV

Kalli-Kalli lasteaias

Helen doroni meetodil
2-5-aastastele lastele
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DETSEMBRI PAKKUMISED :
Energiamärgised
HOLDES FINANTS
OÜ

o

Tel: 6611600, 5029295 Enn

reklaam
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1,5 - 4 aastat.

26 reklaam

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

Võta ühendust lähima info
saamiseks 56 984036

reklaam

TRASS

AUTOLAMMUTUS

Rehvide müük
ja paigaldus
www.trass.ee
VANA - AAVIKU 10 , RAE VALD, HARJUMAA
Oleme avatud E - R 9.00 - 18.00 , L 10 - 14
Tel. 6 725 551, Gsm 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee
Rae Sõnumid · november 2012

Assaku lasteaed ootab oma
kollektiivi rõõmsameelset,
aktiivset

► Õpetajat,
► Õpetaja abi
ja
► logopeedi.
Avaldus ja CV saata
e-postiaadressile:
direktor@assaku.edu.ee
info telefonil: 5688 8938

REHVIPUNKT

E-R
LP

www.rehvipunkt.ee
info@rehvipunkt.ee
TEL. 555 00 555

Rae Sõnumid ▪ oktoober 2013

9-18

suletud

Mõisa tee 5
Jüri

(Alexela tankla kõrval)
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tööpakkumised

ÕpiMe
tantsiMa!

M&V Trade OÜ on kiiresti arenev, 100% eesti kapitalil põhinev toiduainete ja
esmatarbekaupade maaletoomise ja hulgimüügiga tegelev ettevõte, mis on asutatud
2007 aastal. Oleme ametlikuks ainuesindajaks Eestis kaubamärkidele Baron, Pasta
Reggia, Saquella, Giuntini, Salvadori, Villa Antica, Croco jne.

tantsUkLUbi
rOYaL
aLUstab UUt
hOOaeGa

LAOTÖÖTAJA/KOMPLEKTEERIJA

TÄISKASVANUTE
SELTSKONNATANTSU TUNNID
TOIMUVAD RAE KULTUURIKESKUSES
oktoober 2013 – mai 2014

Töö kirjeldus:
▶ Kaupade vastuvõtmine ning vastavuse kontroll
▶ Kaupade paigutamine laos
▶ Kaupade komplekteerimine
▶ Kaupade peale- ja mahalaadimine
▶ Kaupade väljastamine
▶ Toodetele eestikeelsete tõlgete kleepimine vastavalt vajadusele

V, LIHTNE!
SOODNE, MUGvAkodukoristuse
Valige omale sobi
pakett

Nõudmised kandidaadile:
▶ täpsus, ausus ja kohusetunne, abivalmidus
▶ aktiivne ja positiivne ellusuhtumine
▶ eesti, vene ja inglise keele valdamine
▶ füüsilise koormuse taluvus
▶ hea pingetaluvus, hea stressitaluvus
▶ kiire kohanemis- ja õppimisvõime
▶ kiirus
▶ eelnev töökogemus antud valdkonnas

��LE TR���I!

kOLMap. 2.oktoober
kell 18.30–20.00 (I grupp)
kell 20.00–21.30 (II grupp)
esMasp. 7.oktoober
kell 19.30–21.00 (algajad)

K��m�p���i��
�� 18 La�e��
ko��� sa��i�
S���-��ro���k�/
ra�v�p��e�u�-

KAASA TANTSUPARTNER ja HEA TUJU !

H�n� 4 �UR

���n�i� .

www.kuldsedkaed.ee

Ettevõte pakub:
▶ võimalust töötada edumeelses ning sõbralikus kollektiivis
▶ põhipalka ning tulemustest sõltuvat motiveerivat töötasu

Kodukliendihaldur

Ele Saareleht
E-post: ele@kuldsedkaed.ee,
Tel: 56 934 070

Üldandmed:
Asukoha andmed: Helgi tee 7, Peetri alevik, Rae vald 75312
Tööaeg: täistööaeg
Töö liik: tähtajatu
Töötasu: põhipalk + tulemustest sõltuv töötasu
Kontaktisik: Marika
E-post:personal@mvtrade.ee
Telefon: 680 5647
Koduleht: www.mvtrade.ee

TANTSUÕPETAJA: EVE AUNVER
Info ja eelregistreerimine:
eve@tkroyal.ee

 
         
 
      
   Emotion in motion!

 
TRENNID TOIMUVAD RAE VALLA SPORDIKESKUSES (LASTE TN. 3, JÜRI)
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AS Gasell asukohaga Vägeva tee 8, Peetri alevik
pakub tööd

AS Gasell asukohaga Vägeva tee 8, Peetri alevik
pakub tööd

raaMatUpiDaJa abiLe

LaOtöötaJaLe

Töö kirjeldus:
• kaupluste inventuuride läbiviimine
• andmete sisestamine ja tulemuste analüüs
• kaupluste dokumenyatsiooni kontrollimine
nõudmised kandidaadile:
• algteadmised raamatupidamises
• ausus, täpsus, korrektsus
• eesti ja vene keele oskus
Tööle asumise aeg: kohe
CV saata e-posti aadressile: gasell@gasell.ee
Koduleht: www.gasell.ee
info tel: 5301 8185

Töö kirjeldus:
• kaupade komplekteerimine
• kaupade vastuvõtmine ja paigutamine
nõudmised kandidaadile:
• kohusetundlikkus ja täpsus
• väga hea suhtlemisoskus
• eesti keel oskus kõnes ja kirjas
Tööle asumise aeg: kohe
CV saata e-posti aadressile: gasell@gasell.ee
Koduleht: www.gasell.ee
info tel: 5301 8185

oktoober 2013 ▪ Rae Sõnumid
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30 kuulutused
 Energiamärgised
 Energiaauditid
 Soojalekete leidmine
 Radooni
mõõtmine
Avatud uus lillepood, aadressil Aruküla
tee 20
(Veetorni kõrval)
 Projekteerimine

25

teated

Oktoobri
sünnipäevalapsed

LiLLEpooD

VEEtoRni õiS

tEEME nii MAtUSE- KUi pULMASEADEiD.
Finestum
SAMUti pAKUME KäSitÖÖEhtEiD,Kontakt:
-KERAAMiKAt,
-KAARtE,
Ehitusekspertiisid
OÜ
MänGUASJU, hEELiUMiGA õhUpALLE
JM.

KADRI REINSALU

Alustame taas muusikatundidega Peetri koolis.
Tunnid toimuvad kolmapäeva hommikuti.
Reisime koos läbi helide, kuulamise, mängimise,
pillimängu ja laulmise põnevasse muusikamaailma.
Oodatud on lapsed koos emade/isade/hoidjatega
alates 6. elukuust.
Vt lähemalt: www.meditvision.ee
Ootame teid tundi!

lastehoius

VÄiKeste taRKaDe
KluBi
alustab tööd väikelaste muusikaring.
tule koos lapsega
lõbusalt aega veetma.

Müüa kütte-ja kaminapuud, klotsid ja tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30, 40, 50 cm),
koos toomisega. Tel 50 18 594.
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
Perenaise haiguse tõttu ära anda eramusse
segavereline, suur, pikakarvaline, kiibitud ja
kastreeritud koer. Tel 508 1113. Ada Luukas,
Posti 4-15 Lagedi, ada.luukas@gmail.com,
tel. 5557 3400

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

Hiiuhalud OÜ pakub: Sanglepa ja kase kaminapuud, niiskus 18%. 40L võrgus koos
veoga. Hind al 2 eur + 20%, kogus alates 20
võrgust. Tel 56 666 912, www.hiiuhalud.com
Noor pere soovib osta krundi Jüri aleviku
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt:
Andreas 511 1420 või andreas@foxberg.ee
Pakume tööd puhastusteenindajale! Töö
sisuks on bürooruumide koristus. Tööaeg
E-R hommikusel ajal asukohaga Põrguvälja
tee, Jüri. Tel 5669 8744, Anne.
Müüa Jüris Kasemäe 5 majas rõduga 4-toaline korter. Korter väga heas korras, remonditud, võib kohe sisse kolida, olemas köögimööbel. Otse omanikult! Tel 5621 8638

Otsime 1a 8k kaksikutest poistele haiguste
ajaks toredat hoidjatädi. Asume Rae külas,
tasu kokkuleppel. Tel 5564 4491.

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp 36 eur/rm, haab 36 eur/rm, kask
44 eur/rm, metsakuiv okaspuu 36 eur/rm.
Tel 509 9598
Veoteenus. Kaubik 3,3x1,7x1,8m, kandevõime 1500kg. Väikeveok 4,4x2,1x1,9m, kandevõime 2300kg. Hind Harjumaal 14 ja 18
€/h, kaugemal 0,5 ja 0,65 €/km. Tel 506 5106

Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis: okaspuu klots 5-25cm 1.70€, kaseklots 5-25cm
2.00€, lepp 30cm 2.30€, sanglepp 30cm 2.40€,

 
 
 
! 2.70€, saar 30cm
kask 30cm
2.90€. Alates 50
Soovin
osta sõidukorras
sõiduauto
või maht

%&'(
)) 
universaali.
Pakkuda
võib
kõiki marke,
mu- kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda
deleid ja
tootmisaastaid.
Võib ka olla ilma #
tasuta. Tellimine: 51 989 070,
 """#$
ülevaatuseta. Tel 5819 0200, rain30@hot.ee. info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
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Mälestame

VoLDEMAR pRoMAnni
1. surmaastapäeval
Abikaasa, sõbrad ja sugulased

Sügav kaastunne kauaaegsele töötajale
Hurma Sisaskile abikaasa

oRVo SiSASKi

29.05.1942-19.09.2013

Abistati kiirabi Jüris
Põles tugevalt suitsev lõke Mõigu teel

Rae Sõnumid
Väljaandja:
toimetus:
Kujundaja:
trükk:

80
80
80

Eino Tomingas
Agu Roots
Viktor Smirnov
Sergei Barašev
Lelja Krinal
Dagmar Pihlakas
Ainu-Miralda Poltimäe
Tiina Mehine

SEPTEMBER 2013
6. 09
15. 09

102
89
89
87
87
87
86
86
85
83
83
83
82
82
81
80
80

Septembris lahkunud

Sinu tüdrukud

Alumiiniumkatuseredelid. Tel 515 9155.


 

 

Müüa sõnnikut 7t-140€, 15t-210€, mulda
15t-135€, killustikku, liiva. Tel 5697 1079,
taluaed@hot.ee

Kallis Gatski!
Palju palju õnne
sünnipäevaks!

Annan inglise keele vestluspraktikat. Individuaaltunnid. Kõik tasemed. Tel 551 6369,
eve.laur@gmail.com
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Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee




Otsime Jürist või selle lähiümbrusest töömeest ühe kortermaja toa sanitaarremondiks
(pahteldus, värvimine, tapetseerimine). KÜ
Tammiku tee 17, Jüri. Tel. 505 2008

!

 5557 5966

lisainfo:
www.vaikestetarkadeklubi.ee
tel. 5334 1177

KUULUTUSED

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

Helene Võsu
Agathe-Ludmilla Pool
Elvi Nagel
Enna Tikker
Karl Neidre
Linda Klimov
Virve Kohv
Linda Blumfeldt
Lea Veske
Leida Kinsiveer
Saima Lillefriede Sõlg
Heinrich Martin
Ivan Rättel
Valentina Gramatovitš
Asta Kubpart
Elviina Saks
Kaie Himmelreich
Helve-Hermeliine
Kuldkepp
Helmi Elken
Einard Ots

jonatan Post
BjÖrn PreiMann
sten-eriK vaHer
Kaarel KaasiK
osKar uus
Kennet Kriis
reMY-daniel sedKo
riKo steFan PoHlaK
egert esKen
andreas MarKus
loviise loKtionov
sandra sild
lisandra MarK
Mirell KalliKorM
KirKe Maria luHaloo
adora MiCHell saMun
iti Marii jürna

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

tel: 5331 1114
veetorniois@gmail.com

VÄIKELASTE
MUUSIKATUNNID

sePteMBris
registreeritud
sünnid

Anne Veski
Helgi Kämara
Liidia Jegorova
Ants Keba
Elvira Luur
Arvi Pugi
Elsa Piigert
Viktor Grjadov
Riho Reinap
Virve Suitso
Asta Koitjärv
Helle Kulbas
Anne Variksoo
Marje Roos
Aleksandr Nosulenko
Elo Tee
Imbi Männamaa
Marja Lillemets
Niina Zvereva
Heldur Paugus
Raissa Zahhartšuk
Tiia Vall
Tiiu Vaher

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

surma puhul.
Lagedi Kool.

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.

oktoober 2013 ▪ Rae Sõnumid

31

