Septembrinumbris:
• Milliste trennide vahel on
valida Rae spordikeskuses ja
millised ringid alustavad Rae
kultuurikeskuses
• Peetri pargis võttis platsi
sisse uus mänguväljak
• Uus Jürisse ehitatav lasteaed
otsib nime
• Hajaasustuse programmist
saab taotleda toetust

Rae valla ametlik väljaanne

nr 8 september 2013

Foto Julia-Maria Linna

Tänavuse kooliaasta algus tõi uue alguse Peetri lasteaed-põhikoolile,
sest pidulikult avati hariduskompleksi laiendus.
Loe pikemalt lk 15.
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Valmis sai Peetri noorte- ja
perearstikeskuse eskiisprojekt
Peetri alevik on Eesti kõige värskem näide
sellest, kuidas on hakanud kerkima uus
linnalise struktuuriga asustus ja kuidas
selle juurde rajatakse järk-järgult vajalik
sotsiaalne infrastruktuur. Esmalt avati
lasteaed ja põhikool, mis jäi aastasse
2009 ning nüüd on aktuaalne noorte - ja
perearstikeskuse ehitamine, spordiväljakute ning mängualade rajamine koos
liikluslinnaku ja skatepargiga.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on Peetrisse ehitatava noorte- ja perearstikeskuse
eskiisprojekt valmis ja ootab projekteerimist ning seejärel saab finantsvahendite
leidmisel projekti ellu viia. „Hoone tuleb
igati multifunktsionaalne. Kahekorruseline
hoone sobitub hästi madalaarhitektuurilisse
keskkonda.“
Abivallavanem Tarmo Toometi sõnul
nähakse praeguse seisu järgi hoones ruume

nii perearstidele, hambaravile, erinevatele
protseduuridele kui ka noortekeskusele.
„Noortekeskus hakkaks asuma teisel korrusel ja kokku oleks ruutmeetreid erinevate
tegevuste jaoks ca 250“.
Teisele korrusele on ette näha peegelseintega, ca 64m2 ruum sportlike tegevuste
jaoks, samuti tuba videomängude mängimiseks, huvialaringide ruumi, kunsti ja
kokandusklassi, meediaruumi ning noortekeskuse väliskülaliste majutamise jaoks.
Planeeritav hoone hakkaks asuma Niinesaare tee ja Kungla tee ristumiskoha lähedal.
Teisele poole Kungla teed on plaan rajada
autoparkla, skatepark, lastele ja noortele
liikluslinnak ja mänguväljak, rannavolle
ning korvpalliväljak. Erinevad rajatised
koonduvad niiöelda keskväljaku nime alla,
mille sisse ja ümbrusesse rajatakse jalutusteed ning rajad, paigaldatakse istepingid ja
välitrenažöörid.
RS

Eskiisjoonis. Maja eestvaade

RAE VALLAVALITSUSE
MÄÄRUS
Jüri, 13. august 2013 nr 28

Rae Vallavalitsuse 13. aprilli 2010 määruse nr 17 ,,Järveküla külas
Uuesalu väikekoha kohanime määramine” kehtetuks tunnistamine
Määrus kehtestatakse ,,Kohanimeseaduse” §3 lõike 7 punkti 3, §4 lõike1
punkti 4, §5 lõike 1 punkti 3 ja § 7 lõike 5 ning Rae Vallavolikogu 14.
detsembri 2004 määrusega nr 49 kehtestatud “Rae valla kohanimede
määramise korra” § 15 ja § 18 alusel ning tulenevalt Regionaalministri 10.07.2013 määrusest nr 8 ,,Regionaalministri 22. detsembri 2006. a
määruse nr 9 ,,Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” ning Rae valla ja Kullamaa valla asustusjaotuse
muutmine”.
§ 1. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 13. aprilli 2010 määrus nr 17
,,Järveküla külas Uuesalu väikekoha kohanime määramine”.
§ 2. Avalikustada määrus Rae valla veebilehel, vallakantseleis, ajalehes
Rae Sõnumid ja Riigi Teatajas.
§ 3. Maarus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
Mart Võrklaev, vallavanem
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Martin Minn, vallasekretär

Mänguväljak
pandi üles Peetri
aleviku päevaks
24.augustil, kuid
vanemad märkasid mõningaid
väikseid paigaldusega seotud
vigu, mis mõne
päevaga likvideeriti.
Foto
Rae Sõnumid

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

Peetri pargis on
koha sisse võtnud
uus mänguväljak
Abivallavanem Madis Sarik ütles, et käesoleva aasta riigieelarves oli regionaalministri haldusalas ette nähtud Rae vallale
investeeringute tegemiseks vahendid
suurusjärgus 20 000 eurot.
Kuna Peetri alevikus elab väga palju väikeste
lastega peresid ja pargis olevad atraktsioonid
ei katnud ära kaugeltki kogu vajadust, otsustati investeerida see raha lastemänguväljaku
rajamisse. Abivallavanem nentis, et vallavalitsusel tuli ka oma eelarvest raha juurde
panna ja omaosaluse suurus oli 2500 eurot.
Mänguväljak paigaldati parki Peetri aleviku päevaks, mida tänavu peeti 24.augustil.
Uhiuus mänguväljak võeti vastu üllatusena ja
väga positiivse emotsiooniga. Ütlemata hea
tunne on, kui oled saanud teha midagi, mis
meie väikeste vallakodanike päeva rõõmsamaks teeb, kommenteeris Madis Sarik.
Mänguväljaku ehitas oma toodetega
rahvusvahelisele turule jõudnud Rae vallas
tegutsev ettevõte OÜ Tiptiptap. Mänguväljaku avamise puhul pakkus jäätist Premia
Tallinna Külmhoone.
RS
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Rae valla
lapsed said
osa põnevatest
laagritest
Rae vallavalitsus toetas oma valla laste
osalust laste- ja noortelaagrites üle Eesti.
Kokku on toetustaotlusi rahuldatud juba
120, kuid noorsootööspetsialisti Anne-Ly
Suvi sõnul esitatakse aasta lõpuni kindlasti veel taotlusi.
Vallavalitsuse toetussumma on 50% laagri
maksumusest või maksimaalselt 64 eurot
lapse kohta ühe kalendriaasta jooksul.
Ainsateks nõueteks laagritoetuse väljamaksel on nõutud lubade olemasolu laagrikorraldajal ehk korras dokumentatsioon
ning lapse ja tema vanemate sissekirjutusnõue Rae valda vähemalt kolm kuud enne
taotluse esitamist.
Anne-Ly Suvi sõnul on leidnud sel suvel
lapsevanemad väga huvitavaid laagreid. Ta
nimetab käsitöölaagrit, kunstilaagrit ja hiphopi tantsulaagrit. Noorsootööspetsialist
märgib ära ka merelaagri, kus lapsed pandi
elama nö skautlikesse tingimustesse, kus
elektrit oli vaid nii palju, kui seda generaatoriga ise tehti. Lapsed said tegeleda selle
eest nii palju purjetamise, kanuuga ja paadiga
sõitmisega kui soovisid või ilm võimaldas.
Laagrite valik on Eestis väga lai just tegevusvormide osas. Lapsevanem peab ise
vastavalt lapse huvidele sobiva valiku tegema
ja seejärel andma teada laagrist osavõtust
vallavalitsusele, täites ära vastava koduleheküljelt leitava laagritoetuse taotluse.
RS
Merelaager propageerib skautlikku eluviisi ja üks
näide sellest on merelaagri elamu, kus ei olnud
elektrit ega mõistagi teisi argielus igapäevaseks
saanud võimalusi ning mugavusi.
Foto Rae Sõnumid

RAE VALLAVALITSUS teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest

Soodevahe küla Tammiku 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 11.06.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 628.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida kinnistu põhjapoolsele osale äri-ja
tootmismaa sihtotstarbega krunt ning kinnistu lõunaosa jätta maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus ala põhjaosale on
ette nähtud Äri-ja tootmismaa funktsioon ning lõunaosale metsamaa funktsioon.
Täiendavalt on detailplaneeringuga seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Rae vald nimetati parimaks
Harjumaa omavalitsuseks
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu tunnistas 2013. aastal Harjumaa parimaks
omavalitsuseks Rae valla.
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu hindas
konkursi „Eesti kaunis kodu 2013„ raames
veel omavalitsuste poolt esitatud objekte kategooriates eramud ja korrusmajad,
maakodud ning ühiskondlikud hooned ja
ettevõtted.
Tänavusele Harju maakondlikule konkursile esitasid 13 omavalitsust kokku 25
objekti, neist 13 eramut või kortermaja, 4
maakodu ja 8 ühiskondlikku hoonet või
ettevõtet. Erikonkurssidele „Parim tervisespordirajatis“ ja „Parim tööstusmaastik“
esitati kokku 3 objekti.
Eramute ja korruselamute hulgast tunnistati võitjaks perekond Kalamäe kodu
Kelvingi külas, Viimsi vallas. Teise koha

pälvis Karin Kase ja Hannes Kägu kodu
Kose alevikus ning kolmandaks tunnistati
Tiina Raali ja Peeter Sarve kodu Tiskre
külas, Harku vallas. Samuti pälvis tunnustuse
korteriühistu Männimetsa tee 1, Järveküla
külas, Rae vallas.
Maakodude hulgast tunnistati kaunimaks Kriste Mägi Juhani talu, Madise külas,
Padise vallas. Järgnes perekond Eenmaa
Veskimäe talu, Harmi külas, Kõue vallas.
Kolmandaks tunnistati Mall Vatseli ja Ilmar-Olev Jõõrase Tiigi talu, Kohatu külas,
Kernu vallas.
Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast oli parim Kõue mõis Kõue vallas, järgnesid Nõlvaku Lasteaed Laagri alevikus,
Saue vallas ja Jüri Gümnaasiumi staadionikompleks Rae vallas.
RS
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1.oktoobrist vahetub jäätmevedaja,
septembris on oodata postkastidesse
eeltäidetud lepingut
Rae Vallavalitsus koostöös MTÜ-ga Harjumaa Ühisteenuste Keskus korraldasid
käesoleva aasta kevadel riigihanke
soodsaima teenushinnaga jäätmevedaja
leidmiseks korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja
käitlemiseks. Uue jäätmevedaja leidmise
vajaduse põhjustas asjaolu, et 2005. aastal korraldatud jäätmeveo hanke periood
lõppes 31.07.2013.
OÜ-ga Adelan Prügiveod sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingut pikendati kuni
30.09.2013, mil hakkab vedama AS Eesti
Keskkonnateenused. Riigihankel osalenud
ettevõtetest tegi seekord soodsaima hinnaga
pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused.
Rae Vallavalitsus, AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus
allkirjastasid 26. juunil korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingu, mille
alusel jäätmeveo ainuõigus läheb üle AS-le
Eesti Keskkonnateenused kuni 31.12.2015.
Septembris jõuavad postkastidesse eeltäidetud lepingud koos teenuste hinnakirjaga,
mille väljastab AS Eesti Keskkonnateenused.
Kui andmed ei vaja täpsustamist ja leping
sobib, palume allkirjastatud lepingud tagastada AS-le Eesti Keskkonnateenused hiljemalt 1. oktoobriks 2013. Juhul kui eeltäidetud
lepingus soovitakse muuta jäätmemahuti
suurust või arvu, tellida lisamahuteid, muuta
jäätmete väljaveo sagedust jms, siis tuleks
vastav informatsioon edastada AS-le Eesti
Keskkonnateenused hiljemalt 23.septembriks, et nad jõuaksid teostada teekonnaprogrammides vastavad muudatused enne uue
korraldatud veo algust. Loomulikult võib
lepinguid saata ja muudatusi teostada ka
hiljem, kuid siis tuleb arvestada asjaoluga,
et muudatused jõustuvad samuti hiljem ja
mitte tagasiulatuvalt.

Kolm enam levinud küsimust
seoses korraldatud veo rakendumisega
1. Miks osadel jäätmevaldajatel uue lepingu sõlmimisega teenus ei odavnenud vaid
hoopis kallines?
Tõsi on see, et uue lepingu sõlmimisega
siiski enamus jäätmevaldajatel jäätmemahuti
tühjenduse teenustasud muutuvad senisega võrreldes soodsamaks, kuid mitte 100%
juhtudel. Soodsamaks muutuvad tühjendus-
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hinnad kuni 370 l ja 800 l jäätmemahutitel.
Rae vallas kallinevad 600 l, 2500 l ja 4500
l suuruste jäätmemahutite tühjenduse hinnad. Samuti võib osadel jäätmevaldajatel,
kes kasutavad rendikonteinereid jäätmeveo
hind tõusta. Nimelt alates 01.10.2013 ei ole
enam tasuta rendikonteinereid. Korraldatud
jäätmeveo riigihanke hindamiskriteeriumiks
oli kõikidele jäätmevaldajatele ühine tegur
– tühjenduse hind. Lisateenused nagu näiteks rendikonteiner, värava avamine, käsitransport üle 10 meetri jne ei ole kõikidel
jäätmevaldajatel ühised ning seetõttu neid
hanke võitja väljaselgitamisel ei arvestatud.
Kui hanke võitja väljaselgitamisel oleks arvestatud ka lisateenustega, siis oleks selle
võrra tõusnud ka üldine jäätmeveohind.
Selle tulemusena oleks näiteks jäätmevaldaja,
kellel on oma konteiner, pidanud kaudselt
maksma kinni teise jäämevaldaja, kellel ei
ole konteinerit, renditasu. Seekord osutus
edukaks pakkujaks AS Eesti Keskkonnateenused pakkumus. Teiste ettevõtete poolt
pakutud teenushinnad sh Adelan Prügiveod
poolt pakutud teenushinnad olid järgnevaks
perioodiks kõrgemad.
2. Mis saab Adelan Prügiveod rendikonteineritest?
Jäätmevaldaja võib vabalt ise valida, kas
rendib konteineri või soetab endale isikliku
konteineri. AS-lt Eesti Keskkonnateenused
rendikonteinerite hinnad on leitavad kõikidele jäätmevaldajatele saadetavate jäätmeveolepingute lisana. Juhul, kui te järgmise
vedaja ajal rendikonteinerit kasutada ei
soovi, siis kuni septembri lõpuni viib rendikonteinerid tasuta ära OÜ Adelan Prügiveod.
Kuni detsembri lõpuni on uute AS-st Eesti

Keskkonnateenused ostetud konteinerite
või rendikonteinerite kohaletoomine AS-i
Eesti Keskkonnateenused poolt tasuta. Sooviga tagada sujuvam vedaja vahetus võtab
AS Eesti Keskkonnateenused Rae vallas
üle kõik Adelan Prügiveod OÜ-le kuuluvad rendikonteinerid alates 01.oktoobrist
2013. Seega pole tarvidust täna renditavat
konteinerit Adelan Prügiveod OÜ-le tagastada ja uut rendikonteinerit tellida. AS Eesti
Keskkonnateenused jätkab nende samade
konteinerite renditeenuse pakkumist. Lisaks on võimalik jäätmekonteinereid osta
enamikest ehitusmaterjalide kauplustest.
Soovitused jäätmekonteineri valikuks on
leitavad: http://aj.ee/zioa
3. Miks on lisateenus kliendi võtmega värava või konteineri luku avamise teenus
muutunud avamise korra tasuks, seni oli
võtme haldamine kuutasu teenus?
Korraldatud jäätmeveo hanke võitja leidmisel oli kriteeriumiks jäätmeveo hind, mis
oli AS-l Eesti Keskkonnateenused kõige odavam. Võtme haldamise tasu on lisateenus,
samuti on lisateenus konteineri rent ning
nende mõlemate lisateenuste hindu hankes
ei arvestatud. AS Eesti Keskkonnateenused
kommentaari kohaselt on väravate ja konteinerite kliendi võtmega avamine prügiautojuhi jaoks suur probleem, sest autodes
on kliendi võtmeid sadu ja leida õige võti
igal teeninduskorral üles on aeganõudev ja
tülikas toiming. Teenustasu rakendamisega
loodame panna kliente kaasa mõtlema sellele, et äkki siiski leidub mõni alternatiivne
võimalus, et jäätmete väljaveo päeval oleks
konteinerile ligipääs tagatud ilma võtmeta.
Üks võimalus on soetada vedaja universaalvõtmega tabalukk. Sellisel juhul ei rakendu
luku avamisel lisatasu. Või on võimalik korraldada nii, et konkreetsel jäätmeveo päeval
saab jätta konteineri luku lahti või värava
avatuks. Juhul kui tehnilistel põhjustel nimetatud võimalused puuduvad ja jäätmete
väljavedu toimub neli või enam korda kuus
siis pakume klientidele luku avamise teenusele allahindlust.
RS

Korraldatud jäätmeveo rakendumisega
seotud koosolek toimub
Vaida Raamatukogus
N 19. sept. kell 18
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Kuidas uus bussiliin nr 121
ühendab Peetri alevikku Tallinnaga
1.septembrist käima pandud bussiliin nr
121 alustab sõite tööpäeviti kella 06.45-st
ja on käigus kuni kella 22.40-ni. Nädalavahetustel ja riigipühadel sõidab buss
ajavahemikus 06.50 - 22.00.
Kui hommikupoolikuti sõidab buss Balti
jaamast Peetri alevikku mööda Vana-Tartu
maanteed ja Balti jaama tagasi läheb Mõigu
kaudu, siis pärastlõunast jõuab buss Peetrisse Mõigu kaudu ja tagasi läheb Vana-Tartu
maanteed pidi.
Hommikupoolne marsruut Peetri alevikku on järgmine: Balti jaam, Kunstiakadeemia, Keskturg, Autobussijaam, Sossimägi,
Lindakivi, Järvesuu, Järveveere, Veski, Uusmaa, lõpp-peatus Peetri kool. Tallinna tagasi
sõidab marsruudil Peetri kool, Mõigu, Lindakivi, Sossimägi, Autobussijaam, Keskturg,
Hobujaama, Balti jaam.
Alates kella 13.50-st väljumisest sõidab
buss tööpäevadel Rae valla piirides teist
marsruuti pidi. Algus on ikka Balti jaam
ning seejärel peatub buss samuti nagu hommikupoole peatustes Hobujaama, Keskturg,
Autobussijaam, Sossimägi ja Lindakivi. Siit
edasi erineb marsruut hommikupoolsest
sõidumarsruudist, mis läks Vana-Tartu
maanteele ning peale Lindakivi peatub buss
Mõigus ja seejärel lõpp-peatuses Peetri kool.

Tagasi sõidab buss marsruudil: Peetri kool, Uusmaa, Veski,
Järveveere, Järvesuu, Lindakivi, Sossimägi, Autobussijaam,
Keskturg, Kunstiakadeemia,
Balti jaam. Tulenevalt tee-ehitusest Mõigu piirkonnas sõidab
bussiliin ajutiselt Kuldala majade eest mööda, aga hiljem siseneb buss
Peetrisse Mõigu ristmiku kaudu.

Miks on marsruut kahesuunaline?
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul sõidab
buss kahel marsruudil, kuna rohkem inimesi
tuleb Peetri keskusest ja seetõttu peaks olema
suuremal osal võimalik hommikul võimalikult kiiresti tööle saada ja samuti õhtul koju.
Kahel marsruudil liikumine peaks sobima ka rohkem Järveveere, Järvesuu ja Veski
peatuse inimestele, kes peale tööd soovivad
kohalikus poes käia. Kui inimesed tulevad
linnast, saavad nad tulla Selveri ees maha
ning peale poes käiku siis järgmise bussiga
koju sõita. Selveri ette on plaanis teha juba
lähitulevikus uus bussipeatus.
Kas kadunud sõiduplaanid
bussipeatustes asendatakse?
Peatustesse paigaldati 30.augustil ka sõidu-

plaanid, kuid Uuemaa ja Peetri kooli peatustes neid enam 2.septembri hommikul ei
olnud. Harjumaa Ühistranspordikeskuse
reisijateveo spetsialist Kadri Krooni lubab,
et kadunud sõiduplaanid asendatakse, kuid
igal korral sõiduplaanide kadumisele kiiresti
reageerida pole võimalik. Krooni loodab, et
uued sõiduplaanid jäävad peatustesse paika,
sest info sõiduplaanide kohta on lihtsasti
kättesaadav ja parim võimalus on vaadata
sõiduplaane aadressilt www.peatus.ee.

Kui palju maksab pilet?
Üksikpileti hind on 1,50 eurot. Harju maakonnaliinide 30 päeva kaart maksab 30 eurot.
Tasuta sõiduõigus on eelkooliealistel lastel
ja puuetega isikutel. Hindade kohta saab
täpsemalt uurida Harjumaa Ühistranspordikeskuse koduleheküljelt: http://ytk.kovtp.

ee/documents/3038851/6125076/Hinnad.pdf

RS

Teade Rail Baltic raudtee trassi koridori lähteseisukohtade avaliku väljapaneku kohta Rae vallas
Harju maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale RailBaltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse
raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga. Maakonnaplaneeringu
koostamise aluseks on planeerimisseadus. Maakonnaplaneeringu algatajaks on Vabariigi Valitsus
(korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Harju maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn) ja koostajaks ning
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja
Plats 8, 51004 Tartu).
Planeeringu lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate,
mida kujutab endast planeeritav trassikoridor ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. Sarnaselt on KSH programm alusdokumendiks KSH edasisel
läbiviimisel, kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida.
Dokumentidele on lisatud tugiplaan trassikoridori variantidega, mille analüüs ja võrdlemine
algab oktoobris.
Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 2.-30. septembrini 2013. Materjalid on kättesaadavad aadressil www.railbaltic.info. Dokumentide ja tugiplaani paberversiooniga on võimalik tutvuda tööajal maavalitsuses ja trassikoridori variantide asukohtadesse jäävates kohalikes omavalitsustes. Ettepanekuid lähteseisukohtade ja KSH programmi täiendamiseks
saab esitada Harju Maavalitsuse postiaadressil Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn, e-posti aadressil
info@railbaltic.info ja info@mv.harju.ee.

Rail Baltica trassi
koridori lähteseisukohtade ja
KSH programmi

avalik
arutelu
Rae vallas toimub

3.oktoobril 2013
kell 18.00
Asukoht –
Rae Kultuurikeskuse
suures saalis.
Rae kultuurikeskus asub
Aruküla tee 9,
Jüri alevik.
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vallavalitsus

7. oktoobrini saab esitada taotlust hajaasustuse programmist toetuse saamiseks
Rae vald liitus Vabariigi Valitsuse ja regionaalministri poolt ellu kutsutud hajaasustuse programmiga, mis võimaldab
majapidamistel saada toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede või autonoomsete elektrisüsteemide ehitamiseks või parandamiseks.
Toetust saavad taotleda Rae valla hajaasustuses elavad pered, kellel on vähemalt üks
kuni 18-aastane laps.
Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul
on hajaasustuses elavate inimest toetamine
oluline, sest tihti on hõreda asustusega külades elavate inimeste väljaminekud eluasemele suuremad kui tiheasustuses. „Kuivõrd
toetusprogrammi rakendamise eelduseks on
ka kohaliku omavalitsuse panus 1/3 abikõlbulikest kuludest, saab toetusprogramm rakenduda ainult läbi kohaliku omavalitsuse
poolse panustamise”, rääkis Võrklaev.
Vallavanem kiidab riigipoolset tegevust
sellise meetme ellu kutsumisel, sest peab
väga oluliseks hajaasustuspiirkonnas elavate

inimeste jaoks taristu parendamist.
Harju maavanem kuulutas oma
07.08.2013 korraldusega nr 1433-k avatuks hajaasustuse programmi 2013. aasta
vooru alates 7. augustist 2013. Programmi
eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500
eurot ühe majapidamise kohta.
Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasfinantseering abikõlblike kulude osas
peab olema vähemalt 33,33% ning toetus
ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama
vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele
toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla
hilisem kui 01.01.2013. Samuti peab taotleja
leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18aastane isik, kelle

ABB rekonstrueeris Jüri
ujumiskohta viiva avaliku tee
Teehoiuspetsialisti Ain Puna sõnul on
uuendatud Vaskjala külas Ujula tee
amortiseerunud asfaltkate. Ujula tee
kruusakattega teelõigu osa muudeti
tolmuvabaks ja hinnanguliselt on rekonstrueeritud tee pikkus ligikaudu
820 meetrit.
Lisaks on rajatud uus 140 meetri pikkune ühendustänav Karba tänava ja Ujula
tee vahel, mis hakkab tulevikus teenindama Vaskjala veehoidla ujumiskoha
külastajaid.
Ujula tee rekonstrueerimine sai teoks
AS ABB kaasrahastamisel. 88601 eurot
maksma läinud ehitustööst tasus ligi
90% ettevõte ja ülejäänud summa kaeti
vallavalitsuse eelarvest.
Abivallavanem Madis Sariku sõnul
on ABB panus hea näide ettevõtte sotsiaalsest vastutustundest kogukonna ees,
kuhu on rajatud tootmine.
RS
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alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on
majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2013.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
Taotlused tuleb esitada Rae Vallavalitsusele. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 7.
oktoober 2013 a. Kel käesoleval aastal jääb
taotlus esitamata, saab arvestada, et järgmisel aastal osaleb vallavalitsus jätkuvalt
hajaasustuse programmis ja taotlust saab
esitada ka järgmisel aastal.
Täpsem info leitav http://rae.kovtp.ee/
et/hajaasutuse-programm
Harju maakonnas saavad lisaks Rae
valla elanikele taotlusi esitada ka Anija,
Kiili, Kuusalu, Nissi, Raasiku ja Saue valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste
alalised elanikud.
RS

Tähelepanu
suurpered ja
puuetega laste
pered
Rae vallavalitsuse sotsiaalosakond
annab teada, et PRIA toiduabi esimene
jagamise voor on 16. ja 17. septembril.
Vallamajja on oodatud kõik 4 ja enama
lapsega ning puudega laste pered.
Kui toidupakki, mis koosneb makaronidest, neljaviljahelvestest, nisujahust,
riisist, mannast, tatrast, rapsiõilist ja
suhkrust ei soovita, palutakse teada
anda telefonidel
60 56 773, 60 56 774.

Foto Rae Sõnumid

vallavalitsus
2014. aasta
lõpus valmiva
Jüri lasteaia
nimekonkurss
Aastal 2014 avab uksed Jüris
Võsa tänaval 240-kohaline lasteaed. Uuele lasteaiale tuleb
leida meeldejääv ja iseloomustav nimi.
Kuulutame välja uuele
ja suurimale Jürisse
ehitatavale lasteaiale
nime leidmiseks
konkursi
Lasteaia projekt näeb ette energiasäästlikku, kaasaaegset, valgusküllast ja avarat hoonet.
Ootame osalema
nimekonkursil
Konkursil osalemiseks tuleb
saata nimeettepanek 15. oktoobriks aadressile sonumid@
rae.ee või tuua vallamajja sekretäri kätte kinnises ümbrikus
märksõnaga „Jüri lasteaia nimekonkurss“. Lisage kindlasti
ka oma nimi ja kontaktandmed.
Nimekonkursi võitja saab autasuks Rae Spordikeskuse kinkekaardi väärtuses 60 eurot.
Osalejate vahel loositakse välja
ka eriauhind.
Nimekonkursi võitja selgitab
välja enim rahva poolt hääli
saanud viie nime hulgast vallavalitsuse kokkukutsutud žürii,
mille koosseisu kuuluvad erinevate organisatsioonide esindajad. Rahvahääletus algab valla
koduleheküljel www.rae.ee vahetult peale nimeettepanekute
laekumist.

Sulemees andis Rae valla
koolidele ja lasteaedadele
2,5 tonni paberit
Foto Rae Sõnumid

Mitmed trükikojad on hädas ebastandardses mõõdus paberitega, värvilisi erimõõdus kartongpabereid antakse ilma rahata
ära ainsal tingimusel – tuleb ise järgi tulla.
Rae valla heakorrajuhi Ülo Timuska sõnul
aitas Rae vald Sulemehel mittevajalikust
väärt kraamist lahti saada ja tõi oma valla
koolide ja lasteaedade tarbeks viis aluse täit
värvilisi käsitööpabereid.
Ülo Timuska meenutab, et Sulemehe vastus küsimusele, mis me selle eest võlgneme
oli üleliigne, sest ettevõte vastas nii: lugege,

et olete aitajad – te päästsite vajaliku paberi
paberjäätmetesse viimisest.
AS Sulemees juhatuse liige Rein Pihlar
tunnistas, et Sulemehel ei ole koostöölepinguid, mis tagaks ülejääva paberikraami perioodilise jõudmise kindlasse kohta.
Trükikoja juht rääkis, et ülejääkide realiseerimine võiks olla korraldatud nii, et ühiskond sellest suuremat kasu saaks. Näiteks
kõikide trükikodade tootejäägid võiks olla
koondatud ühte kindlasse kohta, kus organisatsioonide esindajad saavad tulla valima,
mida parasjagu vaja on.
RS

Peetri päeval selgus lasteaia
nimekonkursi võidutöö
Peetri aleviku päeval, 24. augustil avalikustas vallavanem Mart Võrklaev Peetri
uue lasteaia nime, milleks on Aruheina
lasteaed. Uue lasteaia nime pakkus välja
noor ema Triin Kukk.

Triin meenutab, et kokku osales ta konkursil 15 lasteaia nimega ja Aruheina lasteaed
oli üks esimesi, mis tal pähe tuli. „See tuli
lihtsalt, sest tänav, kuhu lasteaeda ehitama
hakatakse on Aruheina tee“, kommenteeris
nimekonkursi võitja.
Triin, kes on kahe väikse lapse ema,

loodab ka ise saada oma lapsele koha uude
lasteaeda. Uus lasteaed ehitatakse 180-kohaline ja valmis saab see plaanide järgi 2014.
aasta sügiseks.
Vallavalitsuse poolt kevadel väljakuulutatud nimekonkursil osales 26 inimest,
kuid nimepakkumisi tehti üle viiekümne,
mis kõik rahvahääletuseks Rae valla koduleheküljele üles pandi.
Rae vallavalitsuse, Peetri haridusasutuste ja Peetri Seltsi esindajatest koosnev žürii
valis uue Peetri lasteaia nime välja viie kõige
enam hääli saanud variandi hulgast.
RS

Uue lasteaia nimi tehakse avalikuks veel selle aastanumbri
sees.
Nimekonkursi võitja Triin Kukk võtab vastu auhinda, milleks on Rae spordikeskuse kinkekaart summas 60
eurot ja ainulaadne Rae valla retrostiilis kaart. Foto Rae Sõnumid
september 2013 ▪ Rae Sõnumid
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tasub teada
Rae Kultuurikeskuses toimuvad treeningud ja huviringid
• 2013 II poolaasta •

TREENING/ HUVIRING

AEG

TREENER/ JUHENDAJA

ALUSTAB

Ashtanga jooga

esmaspäev kell 18.00

Kristi Pedaru

3.septembrist

Rae Kammerkoor

esmaspäev kell 18.30

Alice Pehk

septembris Rae Kultuurikeskuses, oktoobris Peetri koolis

Figuurisõbrad

esmaspäev kell 18.30

Marge Kurjamaa

septembrist

Naisrühm Jüri Marid

esmaspäev kell 19.00

Linda Pihu

9.septembrist

Täiskasvanute seltskonnatants,
algajad

esmaspäev kell 19.30

Eve Aunver

7.oktoobrist

Hommikujooga

teisipäev kell 8.00

Silva Laius

3.septembrist

Eakate võimlemine

teisipäev kell 12.00

Virve Sepp

24.septembrist

Inglise, prantsuse, saksa ja soome
keele kursused

teisipäev, kolmapäev ja neljapäev
kell 18.00

Evelin Müüripeal

oktoobrist

Jüri perekoor

teisipäev kell 18.30

Rutt Ridbeck

17.septembrist

Body aeroobika

teisipäev kell 19.00

Kristel Soodla

3.septembrist

Näitetrupp OMAD

teisipäev kell 20.30

Kaja Kalmer

augustist

Laste võistlustants

teisipäev, kolmapäev ja neljapäev
kell 14.00

Eve Aunver

4.septembrist

Täiskasvanute seltskonnatants,
edasijõudnud I

kolmapäev kell 18.30

Eve Aunver

2.oktoobrist

Täiskasvanute seltskonnatants,
edasijõudnud II

kolmapäev kell 20.00

Eve Aunver

2.oktoobrist

Lauluansambel Lustilised

neljapäev kell 16.30

Paul Mürkhain

5.septembrist

Triibuvurru tantsuring
4.-7. aastastele

neljapäev kell 16.45

Eveli Makko

augustist

Tantsurühm Lustilised

neljapäev kell 18.30

Linda Pihu

oktoobrist

Joogatreening muusika saatel

neljapäev kell 19.00

Triin Meesit

5.septembrist

Kõhutrimm

neljapäev kell 19.00

Kristel Soodla

5.septembrist

Noorte segarühm Sukad & Tagi

neljapäev kell 20.00

Linda Pihu

12.septembrist

Memme-Taadi klubi

pühapäev kell 14.00

Virve Sepp/ Elvira Luur

6.oktoobrist

Kalendris võib tulla muudatusi, täpsem informatsioon http://kultuur.rae.ee/
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toimub kolmapäeval,
25. septembril
Rae koolimajas.
Algus kell 18:00
Päevakorras:
1. Külavanema aruanne
2. Külavanema ja külaaktiivi
valimine
3. Külategevuse planeerimine

PREPpaarisuhtekoolitus
Koolituse ajad Rae vallas:

25.10 kell 18.00-21.00
26.10 kell 10.00-18.00
03.11 kell 10.00-18.00

Koolitajad:
Tiit ja Auli Kõnnusaar
Link:
http://save.ee/?p=243

tasub teada

otsib oma töökasse kollektiivi

SÜVAPUHASTUSTEENINDAJAT
UJULAVALVEINSTRUKTORIT
ASENDUSKORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik

Kandidaadilt ootame:
kohusetundlikkust ja täpsust
head suhtlemisoskust
tervislikku ellusuhtumist
Omalt poolt pakume:
võimalust asuda tööle kohe
head seltskonda
konkurentsivõimelist töötasu
Ootame Teie CV-d 20.septembrini.
Lisainfo telefonil 622 4238 või 622 4247
või 521 3893

Rae endine
koolimaja asub
Vaskjala külas

september 2013 ▪ Rae Sõnumid
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10 tasub teada
Ranitsatoetust
saab taotleda
septembri
lõpuni

Vana
Baskini
Teater

Esimene koolikell helises tänavu
ligi kolmesajale Rae vallas kooliteed alustavale koolijütsile. Rae
vald toetab vallas elavaid I klassis
kooliteed alustavaid laste vanemaid
ranitsatoetusega, mis on 150 eurot.
Toetust makstakse tingimusel, et
laps ja tema mõlemad vanemad on
rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud vähemalt 3 kuud enne taotluse esitamist. Toetus on ühekordne
ning avaldus toetuse saamiseks tuleb
vallavalitsusele esitada septembrikuus. Ranitsatoetusi hakatakse
välja maksma alates oktoobri teisest
poolest.

Lisainfo
Merilin Sillard,
tel 605 6785
merilin.sillard@rae.ee

Rae Sõnumid ▪ september 2013

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

kogukonnaelu

Peetri lastejooksu kokkuvõte: 40 starti,
250 meetrit ja ligi pooltuhat võistlejat
Pühapäeva hommik, päike on kütnud
soojakraadid juba 20 kanti, taevas on vaid
üksikud pilved. Peetri kooli spordistaadioni väravast astuvad sisse emme-issi käekõrval oma esimesi kuid kõndimisrõõmu
kogevad mudilased ja juba kindlamalt
omal jalal tatsavad poisipõnnid ja tüdrukutirtsud. Nemad on esimesed startijad
Peetri lastejooksul, kus kõige noorem
vanuserühm on üheaastased.
Mõned minutit peale ajakavas ettenähtud
kell 10.10 starti kõlabki esimene stardimärguanne, aga päevajuht Henri Ausmaa
täpsustab, et see on kõigest proov. Tegelik
start tuleb minutike hiljem ja see saab olema
paljude mudilaste jaoks elu esimene start
spordivõistlusel.
Selles stardis on sigimist ja sagimist parasjagu palju ja mitte kõik mudilased ei saa
päris täpselt aru, mida nad tegema peavad.
Nende ees hüpleb suur ja rõõmus jänku, kes
kutsub lapsi enda suunas. Väikeste jooksjate
emmed ja issid selgitavad, et selle jänku järgi
peamegi koos jooksma. Mõnede mudilaste
jaoks on see lõbus, aga leidub ka neid, kes
jänkut pelgavad.
Mudilaste joosta on terve 250-meetrine
ring. Kõige esimesena finišeerub emmel ja
issil käest kinni hoides heledapäine tüdruk
Emili Britikovski, kes kannab rinnal numbrit 28. Kui kõik mudilased on edukalt finišis,
viib jänku jooksma järgmise 13-liikmelise
grupi üheaastaseid mudilasi. Samal ajal
seavad oma vormi valmis kaheaastased ja

spordistaadionile hakkavad jõudma kolme-,
nelja-, viie-, kuue- ja seitsmeaastased, kes
hakkavad oma stardiks ettevalmistuma.
Üheksateistkümnendas stardis seisab
poiss, kelle numbriks on 1. Tema nimi on
Karl Mihkel Põldre. Poiss jookseb 4-aastaste grupis ning tema on üks väheseid, kes
stardib juba neljandat aastat. Eks sel ole ka
oma kindel põhjus. Karl Mihkli isa Urmas
Põldre korraldaski neli aastat tagasi oma
poja teise aasta sünnipäevaks esimese Peetri
lastejooksu. Spordisündmus oli Eesti ühe
noorema elanikekoosseisuga alevikus vägagi
oodatud, sest toona oli lapsi stardis erinevate
vanusegruppide peale kokku pisut alla 200.
Urmas Põldre nendib, et tänavu registreeriti 441 lapse tulemused. Jooksule registreeriti aga palju rohkem lapsi, see arv
oli poole tuhande ringis. Nelja aastaga on
kasvanud osavõtjate arv rohkem kui poole
võrra ja spordiüritus ise on saanud olulist
täiendust. Platsil lippavad ringi ja tegelevad
lastega legendaarsele jänkule lisaks ämblikmees ja Selveri tibu, kelle gabariidid on küll
kordi suuremad kui korralikul nuumatud
täiskasvanud kanal. Lastele on üles pandud
batuut ja jagatakse jäätist, küpsiseid ja kõrrejooke, et suu korralikult magusaks teha.
Järgmiseks suveks lubab korraldaja uut
Peetri lastejooksu, nii et kes sel suvel on
sündinud, võivad järgmisel suvel juba esimestel võistlustel osaleda oma kodukoha
läheduses. Kas järgmisel aastal tuleb rohkem kui 40 starti nagu oli tänavu kokku,
seda näitab aeg.
RS

Parimad tulemused vanuserühmade kaupa 18. augustil
toimunud Peetri lastejooksu
250m distantsil.
1-3 aastased
Anton Zymak
1,14 (3 aastane)
Meloore Tamm 1,19 (3 aastane)
Pauline Tanis
1,22 (2 aastane)
4-5 aastased
Mathias Järve
1,00 (5 aastane)
Dari Petrov
1,01 (5 aastane)
Karmen Balõnski 1,02 (5 aastane)
6-7 aastased
Holger Himuškin 0,50 (7 aastane)
Romet Reismann 0,52 (7 aastane)
Braien Perlmann 0,53 (6 aastane)

Toetajad: AS Kalev, Premia Tallinna
Külmhoone AS, Selver AS, Anvol OÜ,
ABC Motors, Smarten Logistics, Rae
Spordikeskus, Tamrex OÜ, Marketingi
Instituut ja Rae Vallavalitsus.

Fotod Rae Sõnumid
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12 kogukonnaelu

Mis ühendab lõuna- ja
põhjaeestlast?
Mari-Ann Remmel, kes on Rae vallas Jüri
lähistel üles kasvanud ja elab nüüd Tartus
ning töötab pärimusuurijana, on kogenud
omal nahal, kuidas lõunaeestlane võib esimese viie minuti jooksul rääkida võõrale
üksikasju oma perekonnaelust, aga PõhjaEestis on kodust kaasa saadud teadmine,
et võõrastele omi asju ei räägita.
Mari-Ann Remmel naljatab, et see, kui mitu
sõna suudad minuti jooksul välja öelda, sõltub ka sellest, kust sa pärit oled. Et kui tahate
jutukat inimest kolleegiks, eelistage eestlast
lõunast, aga kui vaja töökat vaikset tegijat,
otsustage põhjaeestlase kasuks. Põhjaeestlastele on rohkem omane pikatoimelisus ja
kinnisus, seevastu nende lõunanaabreid peetakse käbedateks, jutukateks ja kavalateks.

Millised on põhilisemad erinevused põhjaeestlase ja
lõunaeestlase vahel ning kas
lääne-eestlane kuulub rohkem
põhja- või lõunaeestlase hulka?
Mari-Ann Remmel: Ainuüksi päritolupiirkond ei tähenda veel püsivat pitserit, eriti
kui inimene on liikuv või mujale kolinud. Põliselanike puhul on siiski võimalik veel praeguseski Eestis teatud omadusi märgata, kuid
samas on ühe kandi elanikkond ka kindlasti
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väga mitmekülgne – pole ju nii, et kusagilt meid, kolmandas käsitöö- või kunstiannet.
võrsuvad ainult säravad isiksused ja teisalt Iseloomulikku kohalikku fooni loob ilmselt
vaid nohikud. Omapära väljendub pigem asjaolu, et mitmendat põlve kohalikud inihoiakutes, selles, mida hinnatakse ja mida mesed on enamasti kasvõi kusagilt kaugelt
taunitakse. Päris palju väärtushinnanguid on omavahel sugulased. Näiteks Jüris, aga ka
kujunenud traditsioonilistest elatusaladest mujal, ulatuvad sugulasvõrgustike harud
tingituna ning selle taustal koduse kasvatu- abielude kaudu risti-põiki üle kogu kihelse käigus edasi antud. Kui inimene jääbki konna ning see rahvas on kujundanud piiroma isakoju, ei teki tal küsikonna kultuurilise omapära.
must, et kas on ka mingeid
Oma identiteet säilis seejuumuid viise elu näha. Olen
res igal vanal vallal. See, et
mitmel pool Eesti külades
oldi sugulased, tähendas
Meedias kasutatakse
ringi liikunud ning kohalika tihedamat läbikäimist,
ju stereotüüpe kogu
kelt elanikelt pärimust koguinfovahetust, lugude räärahva kohta, eestlane on
des näinud, kuidas elatakse
kimist, olnu meenutamist.
selline ja selline: töö-usku, Tänapäeval on asjad natuja mõeldakse eri paigus. Üks
jonnakas, kade, uskmatu,
asi on üldine ametlik meeke teisiti, sugulasvõrgustik
kinnine, morninäoline ja
dia, mille mõju on kõikjal
ei ole enam kõige olulisem
ja mis rahvast ka ühendab,
suhtlemisring.
mis kõik veel. Tegelikult ei
samas on väga selge, et teOma kogemuse põhjal
ole ju sageli samas pereski
gelik elu, inimeste mõtted ja
tundub
mulle, et Põhja-Eesinimesed sarnased.
argipäev meedias enamasti
tis näib olevat inimeste priei kajastu. Meedias kasutavaatsfäär kinnisem, nt bustakse ju stereotüüpe kogu
sipeatuses või bussis kõrvuti
rahva kohta, eestlane on selline ja selline: istudes (parema meelega ei istutagi võõra
töö-usku, jonnakas, kade, uskmatu, kinni- kõrvale) ei hakka võõrad inimesed asja eest,
ne, morninäoline ja mis kõik veel. Tegeli- teist taga, omavahel juttu ajama. Ei ole selkult ei ole ju sageli samas pereski inimesed list jutuvestmise traditsiooni või jutumõnu
sarnased. Ühe pere geneetilises pagasis võib nautimist nagu näiteks see on tänini säilinud
olla rohkem musikaalsust, teises ravijavõi- Saaremaal ja Muhumaal, või ka Setomaal.
Niisama jutustamist teinekord isegi halvustatakse
kui ajaraiskamist – võiks
Foto Rae Sõnumid
ju hoopis tööd teha selle
asemel. See ei tähenda, et
Harjumaal häid kõnemehi ei leiduks.
Lõunaeestlane on lobisemishimulisem, temperamentsem. Rahvaluulearhiiviski võib täheldada,
et Lääne-Eesti jutud on
lühemad, asjalikumad,
Kagu-Eesti omad pikemad ja detailsemad. Õigeusklike setode puhul
lisandub veel lustakas pühapidamise oskus. Setode,
ja muidugi venelastega
võrreldes on keskmine
eestlane kindlasti hulga
jahedama loomuga. Seda
mitte südame, vaid eelkõige välise oleku poolest.
Tal on raske teist inimest

kogukonnaelu
kiita, kallistada, üldse puudutada.
Kui olin haiglas, kogesin seal patsiendina just seda idapoolse päritoluga meditsiiniõdede loomupärast
ja vahetut soojust.
Lääne-eestlastel on põhjaeestlastega paljugi ühist, samas võiks
saarte elanikke kõrvutada pigem
lõunaeestlastega, kuigi juba keeles
avalduv omapära on igal hõimul.
Tänavused käigud Saaremaale on
pannud vaimustuma saarlaste jutuvestmisoskusest, kujundlikust
keelest ning mahlakast huumorist.
Ääremaadel näib inimene teisest
inimesest ja suhtlemisest justkui
suuremat rõõmu tundvat, ning seda
mitte üksnes Eesti, vaid näiteks ka
kihelkonna/valla piires. Ei ole tarvidust niivõrd kaitsta oma positsioone
ega püüda jätta iga hinna eest asjalikku muljet.
Tänapäeval on muidugi üldistusi
teha natuke riskantne, sest viimastel
aegadel on maailm palju avatumaks
muutunud, reisitakse ja kolitakse
rohkem ning Eestissegi jõuavad mõjutused mujalt, sh arvamused, milline peaks
üks õige või „normaalne“ inimene olema.
Paljud traditsioonilised elutõed on pea
peale pööratud ning maailm tuleb aina kiirema interneti näol koju kätte. Noorte jaoks
ei ole Eesti enam see mis minu põlvkonna
jaoks. Osa maainimestest elab küll nii nagu
ennegi, oma kapsamaa ja kanadega, kuid
õhtuid täidavad seebikad. Külaelu on sotsiaalses mõttes hoopis teine kui veel pool
sajandit tagasi. Nagu ütles üks Saaremaa
mees: seda sa tead, et Saksamaal on üleujutus, aga mis su naaber teeb või mõtleb,
sellest pole aimugi.

Kui palju on tänasel eestlasel
ühist kunagise maarahvaga?
Mari-Ann Remmel: Oleme ühtse kirjakeele ja rahvustunnetusega eestlased olnud
ikkagi väga lühikest aega. Eestlus praeguses
mõttes tekkis teatavasti 19. sajandi ärkamisajal ja elas läbi taassünnid praeguse ja
eelmise Eesti Vabariigi loomisel.
Hoopis kauem on siin elanud maarahvas,
kes ennast ise ja keda ka naabrid maakonna
nime järgi kutsusid.
Üks põline Vaida mees arvas, et esivanemad küll ei oskaks enam koju tulla, sedavõrd
on kodukant muutunud. Kas oskaksime
lugu pidada oma esivanemast, kui temaga
reaalselt kohtuksime? Kas meil oleks omavahel millestki rääkida? Kardan, et tänapäeva
võrukesel ja põhjaeestlasel on rohkem ühist
kui praegustel inimestel sajanditetaguste
esivanematega.
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Kuid küllap mingi ühisosa ikka on. Keel hoolimatusena.
on sarnane ja kuna keel on seotud mõtlemiOmanikutunne on eestlases väga tugev
sega, siis võib-olla kohati teadvustamatult ning hästi arenenud. Oma varast ei loobuta
mõtleme ja käitume oma esiisade sarnaselt. naljalt, ollakse valmis selle nimel nii otseses
Mõnedki väljendid võivad olla väga vanad, kui kaudses tähenduses kaklema. On muirääkimata sõnadest.
dugi ka väga allasurutud ja enesekindluseta
Praegugi öeldakse, et eestlased olevat inimesi, kes elavad vaesuse piiril, samas aga
töökad – nad lausa orjavad, teevad ületunde, on ettevõtlikum kontingent parajalt kanei oska puhata. Seda mainib oma kirjutises gekaelne ja sihikindel. Sellised jäärapäised
rohkem kui sajand tagasi (1909) ka rahvaluu- on paljud tänapäeva eestlased ja küllap see
lekoguja ja -uurija, pastor
on iseloomustanud ka meie
M. J. Eisen. Ta toob iserahva esivanemaid. Arvestaloomulike joontena esile
des seda, mida eesti rahvas
ka jonnakuse, alalhoidlikon pidanud läbi tegema, kui
Ettevaatlikkus on
kuse, kättemaksuhimu ja
mitu korda ajaloos on olukord
eestlasele olnud kogu
kurvameelsuse, kujundliolnud rohkem kui keeruline,
aeg üldomane. Võib-olla
ku kõneviisi, samuti naljaon jonn, sitkus ja oskus ikka
lähedaste ringis ollakse
ja pilkehimu.
kuidagimoodi välja vingerdarohkem avatud, aga
Olen tähele pannud,
da aidanud edasi kesta.
et paljudel eestlastel on
Kaasaegselt kõlab, kui
võõraid umbusaldatakse.
mingi suhtlemishirm või
Eisen
heidab eestlastele ette
Igaks juhuks ei näidata
„igaks juhuks“ distantsi
vähest
üksmeelt, kadedust
oma tundeid kohe välja.
hoidmine – mine tea, mis
ning valmidust nii rahvust kui
lähenemine kaasa toob.
emakeelt maha jätta ja suureEriti kui teine on veel kuima rahva liikmeks saada. Jah,
dagi ebatavaline, nt võõraolgu see siis saksa, vene või
maalane või joodik või muud „ohumärki“ inglise keel, mis eestlastele kasulikum kõnelkandev. Sellega on seletatav ka hiljutine da on tundunud. Kohanemine on muidugi
juhtum, kus Arukülas lebas haige mees mitu ellujäämiseks vajalik, kuid võimu ees painpäeva meelemärkusetult maas. Samas võib dumine, püüdlik eeskirjade järgimine ning
see olla ka nn suure asula fenomen, kus igasuguste trendidega kaasaminek on kohati
üksteist küll nägupidi teatakse, aga piisavalt nagu liiga kerge tulema. Teisalt jällegi need,
hästi ei tunta. Hirm probleemse ja segaste kes on võimu ja rikkuse saavutanud, enam
tagajärgedega olukorra ees ja võimalusel selle nii (seadus)kuulekad ei ole. Üheltpoolt on
vältimine, mitte sekkumine, võib näida ka palju niisugust suhtumist, et “mis nüüd mina,

september 2013 ▪ Rae Sõnumid

13

14 kogukonnaelu
minust ei sõltu ju midagi”,
Ettevaatlikkus on eestlateisalt jällegi mingit hoolisele olnud kogu aeg üldomamatust ja materiaalse kasu
ne. Võib-olla lähedaste ringis
Võimu ees paindumine,
tagaajamist omajagu. Selliollakse rohkem avatud, aga
püüdlik eeskirjade
ne kavalus ja kahepalgelisus
võõraid umbusaldatakse.
järgimine ning igasuguste
lööb vahel välja.
Igaksjuhuks ei näidata oma
trendidega kaasaminek
Kindlasti on esivanematundeid kohe välja. Hirme
on kohati nagu liiga kerge
tega sarnane ka tarvidus taon palju. Temperament ja
tulema. Teisalt jällegi
gavarasid koguda. Moodne
reageerimiskiirus on ka
eluvaade sunnib kõike taraeglasem kui nt idanaabneed, kes on võimu ja
betut ära viskama, „vana“
rikkuse saavutanud, enam reil. Sellest siis need mornid
eestlane aga hoiab alles nii
näod …
nii (seadus)kuulekad ei
tühjad moosipurgid kui
Maapiirkondades järjepiole.
roostetanud mutrivõtmed
devalt elavatel inimestel on
ning nõelub villasokke niivast tugevam side oma esikaua kui võimalik. Talupovanematega, seda just tänu
jatarkus on ikka veel au sees. Ning vast on kohalikule koduruumile, mis on jäänud
põliselt loomuomane ka pikem hoovõtuaeg samaks. Eestis on veel selliseid kohti, kus
– algul ei saa vedama, pärast pidama.
on sama suguvõsa elanud 12 põlve järjest.

Tahaks uskuda, et tänases maa-eestlases on
säilinud austav suhtumine loodusesse. Sa
ikkagi hoolid sellest, mis on või kasvab su
ümber. Ei lähe ilmaasjata oksa murdma. Paljudel inimestel on tähtis puu või muu koht,
kus nad käivad meelerahu hankimas. Seda
ei kuulutata avalikult, ei uhkeldata sellega,
aga kaude tuleb välja. Paljud linnaeestlased
omavad samuti mingit pidepunkti maaga, ei
piirduta ainult korterieluga, vaid kusagil on
olemas ka tükike maad. Ka meie metsased
surnuaiad markeerivad sidet eelkäijatega
ja nende uskumustega. Juurte teema läheb
paljudele korda.
Meil on siin Eestis siiski praegu veel
päris palju ehedat ja väärtuslikku alles, nii
inimestes kui maastikul. On oluline, et me
ise seda märgata ja hoida oskame.
Signe Heiberg

Lustilised meenutavad oma reisi
Soomemaale
Lustiliste ja nende sõprade traditsiooniliseks suvereisiks reisibüroo COMTOUR´iga
oli sellel aastal sõit üle lahe Helsingisse
ja sealt Häme, Pohjanmaa ja Satakunta
kanti.

Valitud kolmel reisipäeval 9.-11. augustil
soosis meid isegi ilm. Ei saanud me vihma,
külma ega liigset päikesepaistet. Ometi ei
olnud see nii meie ümber. Öö vastu 9-ndat
augustit oli kõige kõvema äikese kärgatuste
ja tihedama välgusähvatustega, mida oma
peakohal olen kuulnud. Hommikul nägi
reisiseltskond üsna unine välja. Reisi ajal

olid vihmapilved mõnelgi korral üsna ähvardavalt lähedal. Nii ei olnud see nende
eesti turistidega, kes samal ajal väikebussiga turismifirmaga MAINED Imatra koske
vaatama sõitsid. Nad said korraliku sabina
vihma kaela ja seda eriti väikese aurulaevaga sõidu ajal. Vihmast pääsesid ka Rae
valla küladeliikumise aktivistid, kes samal
ajal Soomes olid.
Hvitträsk (3 arhitekti ühiskodu), AinolaSibeliuse kodumuuseum, Tampere Toomkirik, Vaasa, Soome esimene UNESCO looduspärandiobjekt – Merenkurku saarestik,

Ulvila, Rauma, Taivassalo. Naantal, kus
künkalt kiriku eest paistis Soome presidendi
suveresidentsi Kultaranta katusel lehviv riigilipp. Need olid kohad, mida külastasime.
See oli siiski eelkõige reis loodusesse. Põhjamaised kuusemetsad väheste kitsaleheliste
lehtpuudega (kased, ümarad remmelgad-pajud) suuremad ja väiksemad põllulapid ja
nende taga paistvad rootsi-punased majad.
Puude vahelt sätendav vesi: järved või lahesopid kaljudest kallaste vahel. Minu ja paljude
teiste jaoks oli üllatuseks umbes 500 meetrit pikk liivakaldaga puhas mererand Pori
linna lähedal, mida eraldas parklast tuulte
eest varjatud liivadüünide ala. Pildistamise peatuse tegime Soome pikima (1045 m)
Raippaluoto silla juures.
Kolmas päev. Turu, Hanko ja Tammiksaari külastamisega oli kordus sama reisifirmaga Gotlandi reisist 2010 aastal.
Omamoodi üllatus ja elevust tekitav oli
Soome moodi säästu ja “sekjuuriti” tagamiseks, kodeeritud uste avamine katsemeetodil
Vaasa hotellis Omena.
Muljed vahendas Tiiu Võsu

Soome pikim (1045 m) Raippaluoto sild ühendab
Raippaluoto saart mandriga. Sillalt on ilusad vaated lahele ja väikesaartele. Pilt on tehtud peale silla ületamist mandrilt.
Rae Sõnumid ▪ september 2013
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Fotod Julia-Maria Linna

Peetri alevikus neli aastat tagasi
avatud hariduskompleks avati
1. septembril kaks korda suuremana
Peetri hariduskompleksi juht Luule Niinesalu ütles, et laiendatud lasteaeda ja
põhikooli loodi juurde 63 uut töökohta.
Suurem osa uutest töötajatest alustab
lasteaia osas, kus kohti lastele on nüüdsest
360, mida varasemaga võrreldes on 240
võrra rohkem.
Peetri laiendatud põhikoolis hakkab tänavu
õppima juhi sõnul ligikaudu 500 last. Kohti
kokku on põhikoolis 648 õpilasele.
„Oleme väga rahul juurdeehitatud osaga,
ruumid on väga ilusad“, kommenteeris päev
enne avamist lasteaia ja põhikooli juht.
„1. september oli rõõmus päev nii Peetris
kui vallas. Suutsime järjekordse kitsaks jäänud lasteaia ja kooli selleks aastaks parajaks
laiendada ning uusi õppevahendeid ja mänguasju muretseda“, rääkis volikogu esimees
Agu Laius, kes lisas, et samal ajal on palju
mõtlemist selle üle, mis järgmisena kitsaks
jääb või parandamist vajab ning kuidas leida
raha nende ehitamiseks või laiendamiseks.“
Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul
iseloomustab Peetri lasteaed-põhikool kõige
paremini Rae valla arengut, mis on ülimalt

tormiline. 2009 avasime siin täiesti uue kooli
ja lasteaia. Kõigest 4 aastat hiljem avame
uuele koolile ja lasteaiale juba laienduse“,
rääkis vallavanem Mart Võrklaev, kes lisas,
et sündmus on reaalne tõestus sellele, et
oleme edukalt toime tulemas omavalitsusele esitatud suure väljakutsega tagada ühes
suurima elanikearvu kasvuga alevikus lastele
kooli- ja lasteaiakohad.
Mõlemad vallajuhid, Agu Laius ja Mart
Võrklaev peavad oluliseks, et Peetri kool
aitaks siinsel kogukonnal veelgi tugevamaks saada.
Peetri lasteaia ja kooli laiendus läks maksma koos sisustusega 5,7 miljonit eurot.
Uued ruumid nii kooli kui lasteaia poolel on avarad ja valgusküllased ning Peetri
lasteaia ja kooli direktori Luule Niinesalu
sõnul on õppekeskkond muutunud veel
võimalusterohkemaks.
Laiendusega olid tutvuma tulnud kümned pered, kelle kodudes kasvamas homme
esimest korda lasteaeda minevad mudilased. Valminud lasteaia laiendus leevendab
oluliselt lasteaiakohtade põuda, sest juurde
loodi 240 uut kohta.
RS

Peetri lasteaia ja
põhikooli ajalugu

2009

valmis Rae vallas uus Peetri
Lasteaed-Põhikool. Toona asus õppima
kooli 111 õpilast ja lasteaeda läks 120 last.

2012 sügis allkirjastasid Rae valla-

vanem Mart Võrklaev, OÜ KRTL esindaja
Toomas Ruus ja Koger Projektijuhtimise
AS esindaja Andres Koger ehituse
töövõtulepingu Peetri lasteaed-põhikooli
laiendamiseks.

2013

sügis saab valmis kooli ja lasteaia juurdeehitus. Lasteaed saab juurde
12 uut rühma ehk 240 kohta ning suure
lükandustega saali. Kool saab juurde 216
koolikohta ning muutub 648-kohaliseks.
Lisaks laiendati raamatukogu kogu aleviku
elanike jaoks ja kooli ehitati kaasaegne
black box ruum.
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Avatult Jüri Gümnaasiumist
Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro
kirjutab kooli 34. õppeaasta käivitumisel,
millist elu elab koolipere tänasel päeval ja
mida õpilastele pakutakse ning milliseks
saab laiendatud kool.
Jürisse ehitati gümnaasium (keskkool) 1980.
aastal ning see rekonstrueeriti 2006. aastal.
Nende aastatega on lõpetanud põhikooli
1683 õpilast ja gümnaasiumi 1005 õpilast.
Eelmisel õppeaastal saavutas 124 õpilast
väga häid tulemusi mõnel õpilasvõistlusel,
olümpiaadil või konkursil (1.-3. koht Harjumaal, 1.-10. koht vabariigis või rahvusvahelisel tasandil).
Tänavust õppeaastat alustame 970 õpilase, 106 pedagoogi ja 38 majandustöötajaga.
Võrreldes kevadega on õpilaste arv suurenenud 70 võrra.
Tänapäeva kool muutub väga kiiresti.
Maailmas ja ühiskonnas toimuvad muutused kajastuvad koolis toimuvates igapäevategevustes, suhetes ja olukordades. Oluline
on märgata, mõista ja valmis olla toimuvale.
Seetõttu oleme viimastel õppeaastatel eriliselt tähelepanu pööranud õpilaste arenguks
olulise mitmekesise ja rikka õppekeskkonna ning tugisüsteemide loomisele, toimub
pidev õppekavade arendamine, muudame
ja arendame huvitegevust. Oma tegevuse
eesmärgistamisel lähtume õpilaste eeldustest, vajadustest, ootustest.
Täna töötavad põhikooli esimeses ja teises astmes inglise keele, spordi- ja muusika- ning üldklassid; põhikooli kolmandas
astmes reaal-, humanitaar- ja üldklassid.
Lähiaastatel arendame inglise keele ning
spordi- ja muusikaklasside tegevust kuni
põhikooli lõpuni.

ning õpetajateks
on inglise keele
filoloogid, eesti
keeles on vabalugemise maht
suurem, inglise
keeles algab vabalugemine teises kooliastmes,
muusikaõpetuses
kasutatakse lisaks
ingliskeelset lauluvara, 7. klassis
toimub inimeseõpetuse õppimine inglise
keeles jne.
Spordi- ja muusikaklassides on kehalise kasvatuse (sh ujumise, suusatamise jne)
osakaal suurem, alates 2. klassist algab pilliõpe (plokkflööt või väikekannel), esimeses
kooliastmes on igal klassil oma rahvatantsurühm, võetakse osa Tallinna võimlemispeost
vähemalt kord kooliastmes, õppeaasta lõpeb
klassipõhise kontserdiga.
Üldklassides on suur rõhk eesti keelel,
matemaatikal ja loodusõpetusel, I kooliastmes on ühes paralleelklassis õppesse integreeritud maleõpe eesmärgiga arendada
õpilaste kontsentreerumis-, tähelepanu-,
keskendumisvõimet; lõimivaks õppeaineks
on informaatika.
Kõikides 1.-5. klassides toimuvad tantsuõpetuse tunnid, mis lõpevad igakevadiste
ballidega.

Gümnaasiumis õppetöö kolmel
suunal
Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kolmel õppesuunal: reaalsuunal, ettevõtluse ja
rahvusvaheliste suhete suunal ning loomemajanduse ja kultuurisuunal.
Inglise keele eriklass
Reaalsuuna lõpetanu suudab kasutada
Inglise keele klassides on õppel mitmeid matemaatikat ja loodusaineid erinevates
erisusi: inglise keele õpe algab 1. klassis eluvaldkondades ning jätkata õpinguid
aladel, kus reaalainetel on
oluline tähtsus.
Antud õppesuuna kohustuslikud valikained on lai matemaatika, majandus- ja ettevõtlusõpe, füüsika ja keemia
lisakursused, joonestamine
ning geoinformaatika.
Ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suuna lõpetanu tunneb majanduse
olulisemaid põhimõtteid,
oskab hinnata Eesti majanKristina Nagornaja lõpetas tänavu kevadel 12.klassi, seni on igal aastal duse arengusuundi ning teab
lõpetanud Jüri Gümnaasiumi ligi viiskümmend õpilast. Foto Rae Sõnumid rahvusvahelise majanduse
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eesmärke ning rakendab vastavaid teadmisi igapäevaelus. Suur võõrkeele kursuste
arv kindlustab suutlikkuse jätkata õpinguid võõrkeeles, osaleda rahvusvahelistes
projektides ning kasutada võõrkeeleoskust
rahvusvahelises töökeskkonnas. Rahvusvaheliste suhete kursus loob võimaluse mõista
maailma kultuurilist mitmekesisust, kultuuridevahelisi erinevusi ning ühiskonnas esinevaid protsesse. Antud suuna kohustuslikud
valikained on vene ärikeel, rahvusvahelised
suhted, majanduse ja ettevõtluse alused,
turundus, logistika, projektijuhtimine, lai
matemaatika ning inglise ärikeel.
Loomemajanduse ja kultuurisuuna
lõpetanu tunneb loomemajanduse ja intellektuaalse omandi olulisemaid põhimõtteid, omab teadmisi Eesti õigussüsteemist
ja filosoofilistest küsimustest ning rakendab
vastavaid teadmisi igapäevaelus, väärtustab
kunstide mitmekesisust, tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ning tunneb ennast
kultuuritraditsioonide kandjana. Antud
suunal õpitakse kitsast matemaatikat, majandus- ja ettevõtlusõpet, projektijuhtimist,
kursust Inimene ja õigus, inglise ja vene/
saksa kultuurilugu, ingliskeelset meediaõpetust, kohalikku kultuurilugu.
Kõikidel õppesuundadel on kohustuslik
riigikaitse õpe ning uurimis- või praktilise
töö sooritamine, sealjuures riigikaitse ühe
kursuse moodustab teoreetiline osa ja teine
on praktiline väljaõpe välilaagris. 10. klassis
on võimalik saada tuge läbi ühtlusõppe kolmes õppeaines: eesti keeles, matemaatikas ja
inglise keeles. Lisaks peab õpilane kõikidel
õppesuundadel valima 13 lisakursust vastavalt oma soovile ja koolis pakutavatele
lisakursustele (draama ja teater, argumenteerimine ja väitlus, saksa, soome ja hispaania keeled, planimeetria, geomeetria,
matemaatiline analüüs, praktiline keemia,
joonestamine, informaatika, insenertehniline programm Solidage, psühholoogia,
kooliteater, kodundus- ja käsitöö, jõutree-

hariduselu
ning, rahvatants, ujumine, usundiõpetus,
karjääriõpetus jm).

Huvitegevusest
Huvitegevuses töötavad õpilaste arengu
toetamiseks 70 erinevat ringi: mudilaskoorid, laste- ja poistekoor, näiteringid, rahvatantsuringid, bändid, ringid õpioskuste ja
õpiandekuse arendamiseks, male-, majandus-, esmaabi-, käsitöö- ja tehnoloogiaring,
teaduskool, aineringid, koolileht, mitmed
spordiringid.
Nii põhikoolis kui gümnaasiumis on
õpilastel ja lastevanematel võimalik saada
nõustamist ja tuge tugikeskuse spetsialistidelt. Täna töötavad keskuses juhataja, kaks
sotsiaalpedagoogi, psühholoog, logopeed,
eripedagoog, abiõpetajad, füsioterapeut,
kooli tervishoiutöötaja. 1.-6. klasside õpilastele töötavad pikapäevarühmad, kokku
155 tunni ulatuses nädalas (osalejaid umbkaudu 300).
Kooli laiendusest
Alanud õppeaastal on kooliperel mitmeid
olulisi eesmärke. Lisaks tavapärase õppe-,
huvi- ja sporditegevuse toimumisele ootab
ees uue õppekorpuse valmimine ja spordiosa laiendamine. Kolmas õppekorpus on
planeeritud kolmekorruseline. Esimesele
korrusele saab endale õppe- ja tööruumid
Rae Huvialakool. Projekt näeb ette kümme
väiksemat klassiruumi pilliõppe tundide
läbiviimiseks, suurema rühmaõppeklassi,
õppeklassid bändidele ja löökpillidele, samuti tööruumid huvialakooli juhtidele ja
õpetajatele. Nii huvialakooli kui gümnaasiumi tantsu- ja liikumistundide läbiviimiseks

valmib 93 ruutmeetri suurune harjutussaal
koos riietus- ja duširuumidega. Huvialakool
saab ka talle vajalikud pillihoiu- ja muud
laoruumid.
Juurdeehitatava õppekorpuse teisele ja
kolmandale korrusele valmivad ruumid
gümnasistidele: kokku 17 klassiruumi erinevate õppeainete nagu matemaatika, eesti
keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus,
geograafia, majandusõpe, füüsika, bioloogia,
keeled, valikained jne läbiviimiseks.
Praeguse ja kolmanda õppekorpuse vahelisse ossa rajatakse garderoobide ja metallkappide laiendus, söögisaal 120-le õpilasele,
96-kohaline auditoorium, õpilasesinduse
tööruum. Kirjeldatud laiendus tagab õppimisvõimalused 288-le gümnasistile.
Paranevad ka gümnaasiumiõpetajate
töötingimused: valmivad õpetajate tuba,
õppedirektori kabinet, IT töötaja tööruum,
ruumid tugikeskuse töötajale ja karjäärispetsialistile. Õppetöö tehniliste tingimuste tagamiseks varustatakse korpus sülearvutiklassi,
interaktiivsete tahvlite ja projektoritega.
Seoses kooli laiendusega valmivad uus
kodundus- ja õmblusklass. Töö- ja tehno-

Selline näeb eskiisprojekti
peal välja laiendatud
Jüri Gümnaasium

Jüri Gümnaasiumi laienemisplaanid
jõuavad lõpuks reaalsuseni
Kooli laienduse projekti järgi tuleb klassiruume koolile juurde umbes 30, lisaks saab
kool multifunktsionaalse ja kaasaegse
96-kohalise auditooriumi.
„Jüri gümnaasiumi laiendus toimub omavalitsuse eelarvest, kuna tegemist on kohaliku
gümnaasiumi laiendusega“, ütles vallavanem
Mart Võrklaev. Kooli laiendus on vallavanema sõnul oluline, sest arvestades sündide arvu kasvu ja elanikkonna suurenemist
ei suuda tulevikus praegune gümnaasium
ära teenindada kõiki Rae valla nelja aleviku
põhikooliastme õpilasi. Vallavanem rõhutab, et ennekõike tuleb arvestada suurema
nõudlusega gümnaasiumi kohtade järgi, aga
laienduse kaudu saame paremaid õppetingimusi luua ka põhi- ja algkooli astmetele.
Rae valla ainsat gümnaasiumi laienda-

loogiaõpetuse kaasaegsemaks läbiviimiseks
valmib õppeklass. Puhkpilliorkester saab
kaasaegsed harjutusruumid.
Kooli paremaks haldus- ja majandustegevuseks rajatakse uusi laoruume, samuti majandustöötajate pesemis-, riietus- ja
puhkeruum.
Spordikeskuse laiendus on mitmetahuline
ja -etapiline. Esimeses etapis toimuv esimese
korruse laiendamine suurendab riietus- ja
duširuume. Teisele korrusele praeguste tribüünide ja sellega kaasneva laienduse alale
ehitatakse uus spordisaal kergejõustikule
ning võimlemisele koos riietus- ja duširuumidega. Õpetajad ja treenerid saavad
samasse tööruumid. Osaliselt rajatakse spordikeskusele kolmas korrus aeroobikasaali,
riietus- ja duširuumidega.
Seega on alanud ühelt poolt keeruline õppeaasta, mille edukus sõltub kõigi osapoolte
pingutustest ja heast tahtest. Teisalt toovad
uudsed olukorrad kaasa teatud põnevuse ja
avastamisrõõmu.
Maria Tiro
Jüri Gümnaasiumi direktor

taksegi ennekõike viimasele kooliastmele
mõeldud ruumide osas. Kokku saab laiendatud gümnaasiumis õppida 288 noort,
õpilaste arv põhi- ja algkooliga kokku saab
kasvada vähemalt 1100-ni.
Laienduse tulemusel saab pinda juurde
ka huvialakool, mis praegu tegutseb ruumide kitsikuse tõttu vaid 200 noore huvides.
Jüri gümnaasiumi laienduse riigihankes
tehti 14 pakkumust ja edukaks tunnistati
odavaim – RIITO Ehituse AS, Facio Ehituse OÜ ja OÜ Facio ühispakkumus hinnaga
3 694 895 eurot (sisaldab käibemaksu).
Seoses õpilaste arvu kasvuga laiendab
vallavalitsus kooli sportimisvõimalusi. 6.augustil kuulutati välja riigihange Jüri Gümnaasiumi Pallihalli projekteerimis-ehitustööde
teostamiseks.
RS

Rõõmustab, et vallavalitsus ja volikogu
on leidnud võimalused ning vahendid
koguni eraldi gümnaasiumiosa ehituseks. Oleks sel ajal, kui mina õppisin,
olnud selline oma gümnaasiumiosa,
oleks õpimotivatsioon olnud hoopis
teine.
Usun, et eraldi gümnaasiumiosa muudab
tänaste ja järgnevate gümnasistide
suhtumist õppetöösse, paranevad õpitulemused ja ellu astuvad mitmekülgselt
haritud noored, kes edendavad meie elu.
Oluline on, et õpilane tunneks õppides
end täna koolis hästi, siis on ta vilistlasena uhke oma kooli üle!
Marko Leppik
Jüri Gümnaasiumi XIV lend (1996)
Vilistlaskogu juhatuse esimees
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Mida uut on pakkuda Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusel?
Erinevalt varasemast on HEAK’il märgatavalt suurem roll alustava ettevõtja
starditoetuse menetlemisel, mistõttu on
toetuse taotlemise plaaniga ettevõtjal
põhjust eelkõige HEAK poole pöörda.
Täpsem info vt. www.heak.ee/ettevotjale.
Alustavale ja potentsiaalsele ettevõtjale on
sügis-talvisel hooajal toimumas 4 eestikeelset baaskoolitust. Koolitustel saab põhiteadmised ettevõtlusest sh. ettevõtte loomise, müügi, turunduse, finantside vallas.
Venekeelseid koolitusi toimub kaks, neist
esimene algab 1. oktoobril. Kursuse käigus
töötavad õppurid välja äriplaani ja kursuse
lõpus toimub selle kaitsmine. Täpsem info
ja baaskoolitustele registreerimine vt. www.
heak.ee/koolitused-ettevotjale.
Tegutsevad ettevõtted saavad meilt abi
ekspordi, turunduse, müügi, raamatupidamise jm valdkondades. Peale suvist pausi on
taas jätkamas oma tegevusega Harjumaa Ettevõtjate Mentorklubi ja HEAK innustamisel
Harjumaa naisettevõtjate kokkusaamised ja
kogemustevahetused. Septembris loodame
viia mitmed Harjumaa ettevõtjad Tamperes
toimuvale allhanke messile ja talvel metallivaldkonna ettevõtted tutvuma ja koostöökontakte leidma Taani, Rootsi ja Soome
vastavate ettevõtetega. Ootame Harjumaa
ettevõtjaid liituma ja huvi üles näitama.
HEAK juhtimisel koostöös Harjumaa

Omavalitsuste Liiduga on ette valmistamisel
Harjumaa ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonda tutvustav, investorootuses objekte ja
investeerimisvõimalusi ning ettevõtjate kapitalivajadusi vahendav veebiportaal.
Neljandat hooaega on HEAK osalemas
noorteprogrammi ENTRUM läbiviimisel. ENTRUM on Eesti Energia algatatud
koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti KaubandusTööstuskojaga elluviidav üleriigiline noorte
ettevõtlikkuse programm. Programmi missiooniks on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline Eesti majandus, mille nurgakiviks on
ettevõtlikud ehk oma eluga hakkama saavad
noored inimesed, kes julgevad unistada ning
oskavad tegutseda oma ideede realiseerimise
nimel. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
vastutab ENTRUMi koordineerimise eest
Harjumaal.
Aasta lõpus toimub taas Harjumaa Aasta
Tegija valimine. Harjumaa Aasta Tegija on
projekt, mille raames tunnustatakse Harjumaa arengut toetanud inimesi, ühendusi ja
ettevõtteid. Nominente saavad esitada kõik
Harjumaa inimesed.
19. septembril toimub Harjumaa Ettevõtluspäev. Tänavu kogunetakse Haabersti Vaba Aja Keskuses ning päeva läbivaks
teemaks on “IDEE – teostamata kasutu!”.
Oodata on huvitavaid ettekandeid Skype

Eesti juhi kohalt lahkuvalt Tiit Paananenilt,
koolitus- ja meelelahutusagentuuri GameClub tegevjuhilt Aleksei Razinilt ja teistelt
oma valdkonna tegijatelt. Lisaks toimub
moderaatori Rode Luhaääre eestvedamisel
ärikiirkohting, mille käigus on võimalik
endale lühikese aja jooksul saada suurel
hulgal kasulikke kontakte. Toimuvad ka
põnevad töötoad idee elluviimise, ekspordi
ja turunduse teemadel. Päev on tasuta, aga
eeldab kohtade piiratuse tõttu eelregistreerimist. Täpsem info ettevõtluspäeva kohta
meie kodulehelt http://www.heak.ee/4882.
Oleme nii jõu kui nõuga toetamas Tallinna Ettevõtluspäeva (1.–2. oktoober) korraldamist. Täpsem info www.ettevotluspäev.
tallinn.ee
Täpsemat infot HEAK tegevustest leiab
kodulehelt www.heak.ee, kuid ka meie konsultantidelt nii nõustamiskohtumistelt,
telefoni, e-posti kui ka skype teel. Tuleme
heameelega ka Teie juurde, nii HEAK’i, kui
ettevõtlusteemasid tutvutama ning nõustama.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) järjekordne tegutsemissügis on
arvult juba 19-s.
Raul Kaldre
ettevõtluskonsultant

RSK RAE jahilaskurid võistlesid südilt
Indrek Uuemaa kiidab Rae valla mehi
Margus Valdmat, Andero Slavskit ja Artur
Studžinskit, kes on näidanud häid tulemusi jahilaskespordis.
27.-28. juulil Lääne-Virumaal, Laekveres
toimunud Eesti meistrivõistlustel jahilaskmises tuli Rahvaspordiklubi Rae meeskond
auhinnalisele kolmandale kohale. Võisteldi
Compak Sporting harjutuses. Kokku oli
tulerajal 9 võistkonda üle Eesti. RSK Rae
koosseisu kuulusid Margus Valgma, Andero Slavski ja Artur Studžinski. Kuigi
individuaalselt esikümne hulka ei jõutud,
oli lõpptulemus siiski hea.
Järgmistel võistlustel, mis olid märksa
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raskemad eelmisest, läks aga edukamalt.
Nimelt 24-25 august Läänemaal toimunud
Eesti Meisrtrivõistlustel tuldi Suur Sporting
harjutuses kolmandale kohale. Osavõtjaid
oli kõvasti üle saja, kusjuures külalisvõistlejaid oli nii Lätist, Soomest kui ka Norrast.
Võistlus ise toimus rahvusvaheliste nõuete
kohaselt ja tulemused olid kõrgest klassist.
Hea meel on tõdeda, et tasavägilises ja pingelises konkurentsis suutsid laskurid säilitada selget silma ja saavutada kolmanda koha
ning kaela riputatud pronksmedalid ei jätnud
ruumi kahetsusele, et hõbedakarva medalist
jäi puudu ainult üks punkt.
Individuaalmedali võitmiseks olid head
väljavaated Margus Valgmal, aga väike väära-

tus lõpusirgel andis 4 koha. Pronksmedalist
jäi puudu järjekordselt vaid 1 silm.
Need kõrgetasemelised saavutused innustavad klubis treenivaid sportlasi edasi
jätkama ja oma oskusi parandama. Uued
väljakutsed ootavad – võistluskalender jätkub nii Euroopas kui Eestis. Kogu tiimi hea
käekäigu eest hoolitseb jahilaskurina tuntust
kogunud Rae valla pikaajalisem ja aktiivsem
spordimees Margus Valgma. Teda tunneme
ka kui valla korvpallielu pikaajalist eestvedajat. Lisaks aktiivsele sporditegemisele on
ta oma panuse andnud ka valla elu edendamisel ja kaasaaitamisel, olles 17 aastat valla
volikogu liige.
RS

spordielu

Rae valla mängud alustavad taas
ae valla Spordikeskus korraldab
juba teist aastat kogukondlikku üritust „Rae valla mängud“.
Eelmisel aastal osales „Rae valla
mängudel“ 12 erinevate ettevõtete, külade ja sõpruskondade võistkonda.
Võisteldi võrkpallis, võistkondlikus sõudmises , ujumises ning teatejooksus. Esimese
hooaja „Rae valla mängude“ võitjaks tuli

Jüri Gümnaasiumi võistkond. Uuel hooajal
lisandub mängude kavasse keegel ja darts,
teatesuusatamine, kuulijänn ning mälumäng.
Registreerige oma võistkond aadressil
mikk@raespordikeskus.ee. Täpsemat infot
mängude kohta leiate Rae valla Spordikeskuse kodulehelt www.raespordikeskus.ee.
Mikk Sarik
Rae valla Spordikeskuse projektijuht

Rae valla mängude
2013-2014 hooaja
ajakava:
16.10.2013 Keegel ja darts
23.11.2013 Võrkpall
15.01.2014 Sõudmine
19.02.2014 Suusatamine
19.03.2014 Ujumine
23.04.2014 Teatejooks ja
kuulijänn
16.05.2014 Mälumäng ja
mängude lõpetamine

Foto Rae Sõnumid

Judokooli laagrisuvi muutis
osalejate suhtumist
Mikata Judokooli õpetaja ja tegevjuht
Krister Parbo kirjutab, mis juhtus lastega
möödunud suvel Lõuna-Eesti kauni looduse rüpes toimunud lastelaagrites.
Mikata Judokool korraldas möödunud
suvel kaks suvelaagrit. Kõige suurem võit,
mida sealsed lapsed ja noored suutsid saavutada, oli suhtumise paradigma muutus,
sest judo pole mitte üksnes suurepärane ja
mitmekülgselt arendav spordiala, vaid ka
kasvatussüsteem.
See, et lastele laagrielu eriti positiivselt
mõjus, tuli välja ka pärast laagri toimumist
lapsevanematega juhuslikult kohtudes ja
vesteldes. Mitmed lapsevanemad rääkisid
heatahtlikult muheledes, et pärast laagrit on
nende lapsed eriti sihikindlad ja kõik lapsed olid kinni pidanud meie omavahelisest
väikesest kokkuleppest – teha iga päev veidi
sporti. Hommikvõimlemine oli saanud sama
loomulikuks päeva osaks nagu mistahes füsioloogiline vajadus. Oli tunda, et laagrielu
oli jätnud oma sügava positiivse jälje.

Judo eesmärgiks on kasvatada terveid,
tugevaid, teotahtelisi elus hakkama saavaid
viisakaid inimesi, kes on eeskujuks kõigile
lastele, noortele. Läbi judo areneb laps ja
noor tugevaks isiksuseks, kes samas oskab
ka teistega arvestada. Seda harjutame me
pidevalt. Lisaks tõsisele sporditegemisele
mängud, meisterdamised, matk, taidlemine
– kõik see kuulub laagrielu juurde. Laagrid
on selleks tegevuseks suurepärane keskkond.
Lisaks meie oma judokooli lastele Jüri ja
Peetri treeningrühmadest osalesid laagrites
ka meie sõprusklubi judokad Viimsist Sensei
Judokoolist. Kokku käis Valgamaal Tõrva
külje all heinakuu esimesel poolel laagritegevuses osalemas napilt vähem kui sada
osavõtjat vanuses 5-14 eluaastat.
Kõiki päevakokkuvõtteid, detailseid tegemisi, juhtumeid ja arvukalt pilte saab näha
ja lugeda meie kodulehe kaudu –
www.mikata.ee
Krister Parbo
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16-aastane Jüri neiu vallutab
uusi kõrgusi rattaspordis
Meie, Rae valla spordisõbrad, elame Kelly
Kalmi saavutustele kaasa ning usume, et
visadus ja töökus viivad noore ande kindlasti tippu, kirjutab Urmas Põldre.
Kelly Kalm on 16-aastane Jüri Gümnaasiumis õppiv piiga, kes igapäevaselt treenib CFC jalgrattaklubis. Neiu alustas oma
sportlasteed juba kümneselt ema Marika,
isa Toomase ja vanema venna Keijo eeskujul, kes kõik jalgrattasporti harrastavad
vabariiklikul tasemel.
Treenerite Andre Adusoni ja Mallor
Türna käe all viis korda nädalas jalgrattasõitu treeniv tütarlaps on juba jõudnud
võita Eesti meistritiitleid ja osaleda Noorte
Olümpiamängudel. Neiu on kerkinud uue
põlvkonna olümpialootuste sekka. Tema
suureks iidoliks rattaspordis on Erika Sa-

lumäe. Vaadates minevikku on just tema
see sportlane, kes on läbi raskuste tähtede
poole jõudnud.

Õnnetu juhus noorte olümpiamängudel
„Trennid on nii rasked kui ka mõnusad,“
räägib Kelly oma harjutamise kohta „ On
ka hetki, mil on mega raske, et lihtsalt ei
jaksa, aga see on vaid hetkeks. Trennis teeme
meeskonnasprinte, üksikuid sprinte ja pikki
maid... pikad maad on ehk umbes nii 90 kilomeetri kandis.“
Juulis võttis Kelly osa Euroopa Noorte
Olümpiamängudest, mis toimusid Hollandis.
Tüdrukute eraldistardis tuli Kelly 72 võistleja hulgast 32. kohale. Grupisõit oli paar
päeva hiljem ja see andis kogu sõidu grupi
ees sõitnud tüdrukule lootuse väga kõrge
Kelly
kevadel
Hispaanias
treeninglaagris.

koha saavutamiseks. Seitsme-ringise sõidu
jooksul proovis igal ringil keegi erinevatest
tiimidest äraminekuid sooritada, kuid asjatult. Kui kätte jõudis viimane ring, oli Kellyl
hea võimalus tulla olümpiavõitjaks. „See oli
see hetk, kus sain oma sprindijala mängu
panna,“ kirjeldab tütarlaps ise. „Nägin juba
finišijoont ja rahvast seal tee ääres… see oli
ikka mega võimas. Umbes 60m oli jäänud,
kui mulle keerasid ette rootslannad ja nii
see lõppeski. Äärepealt oleksin vastu aeda
sõitnud, võtsin hoo maha natukene, et vältida kukkumist. Peale seda üritasin veelkord, aga esikolme hulka ei tulnud.“ Kelly
lõpetas 15. kohal saavutades Eesti koondises
jalgratturitest Noorte Olümpiamängudelt
parima koha.
Kelly head vormi ja õnnestunud starte on
aidanud toetada kevadine laager Hispaanias,
kus ta olenemata koolitööst sai neli nädalat
harjutada. Tal oli võimalus harjutada tuntud
jalgrattatuuri Vuelta radadel, kus kõik maailma jalgrattaprofid käivad mõõtu võtmas.
Laagris oli igapäev kaks trenni: hommikul
ja õhtul. Hommikune trenn oli raskem mägedes ja õhtul kergem, pigem tutvumine
ümbrusega. Eesti endine tippjalgrattur Jaan
Kirsipuu isegi tegi mõned trennid kaasa ja
jagas sõidunippe.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Kelly Kalm
2013. a tulemused
EMV trekis
200 m l/s (lendstardis) N-16 1. koht,
(aeg 12,78). 0,056 sek jäi puudu Eesti
naisjuuniorite rekordist.
EMV N-16 500m sprindis 1. koht
EMV N-16 30 ringiline punktisõit. 2. koht
EMV N-16 INDIVIDUAALNE JÄLITUSSÕIT 2. koht
EMV N-16 – N-18 naiskondlik sprint 1. koht
EMV kriteeriumis kokkuvõttes 2. koht
(kuus etappi oli)
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spordielu

Rae valla Spordikeskuses
alustavad treeningud
Jüri spordihoone 1x pääsmele
Audentese Spordiklubi alustab Jüri Spordiujula
hoones
8.-9.aastaste lastevesiaeroobika
ujumistreeningujõusaal
tega 3.septembrist T ja Nbodytoning
19:00. Treener Maiu
lauatennis
tennis
Herzmann.
Info ja registreerimine
sulgpall
solaarium
noortesport@audentes.ee

DanceAct Tantsustuudio alustab Jüri Spordihoones
bailatino treeningutega 4.septembrist.
Jüri spordihoone
Info
ja
registreerimine
www.danceact.ee
või
Laste 3, 75301 Jüri,
Rae vald
telefoni teel 5567 9333. Treener Jane KensapKünnapas
Harju Jalgpallikool alustab jalgpalli
treeningutega Peetris 15.augustist K ja R 17:30
ning Jüris 3.septembrist T, R 17:30 ja P 11:00. Info
ja registreerimine meili teel info@harjujk.ee või
telefonil 5690 7970 (E-R 9:00-17:00)
Indrek Sei Ujumiskool alustab Jüri Spordihoones laste ujumistreeningutega 2.septembrist.
Info ja registreerimine brittawest@hotmail.com
või telefonil 5559 6663. Treener Britta Westholm
Judoklubi MIKATA alustab Jüri Spordihoones
judo treeningutega 2.septembrist.
Info ja registreerimine meili teel krister@parbo.ee
või helistades telefonil 5648 4950

VI Jüri jalgpalliturniiri võit läks
Arukülla
24. augustil toimus Jüri staadionil
VI Jüri turniir jalgpallis. Rae valla
Spordikeskuse korraldataval turniiril
osales kokku 5 võistkonda, kus Jüri
võistkondadele olid konkurentsi pakkumas nii Aruküla, Kiili kui ka Tallinna
Kalev 1997 aastal sündinud poisid.

Mängud olid põnevad, kus iga võistkond
sai ka võidurõõmu maitsta. Turniiri esikoha mängus hoidis Jürikate meeskond
Aruküla vastu eduseisu lõpuminutiteni,
kuid Aruküla suutis ikkagi välja võidelda 1:1 viigi ning koos sellega saadi
turniiril ka üldvõit.
Turniiri lõppjärjestus: 1. Aruküla,
2. Jürikad, 3. Kiili, 4. Tallinna Kalev 97
ja 5. Sompsikad. Korraldajad tänavad
kõiki turniiril osalejaid ja kaasaelajaid.
Mikk Sarik
Rae valla Spordikeskuse projektijuht

-30%

Laste tervisestuudio alustab Jüri Spordihoones
beebide ujutamisega 2.septembrist E ja K
16:00. Info ja registreerimine telefonil 507 9260.
kehtib ainult ajalehest
TreenerKupong
Margit Juudas

Treener Anu Uusmaa alustab Jüri Spordihoones
vibutreeningutega 15.oktoobrist T ja N 18:15.
Info ja registreerimine meili teel
Anu.Uusmaa@sandman.ee

väljalõigatuna kuni 30. september

Rae Koss
alustab Jüri Spordihoones ja Peetri
Treener Kadi Truuleht alustab Lagedi Põhikoo2013.
Lasteaed-Põhikoolis korvpallitreeningutega
lis stepaeroobika treeninguga 4.septembrist
2.septembrist. Info ja registreerimine meili teeltel 622K4240
18:00. Info ja registreerimine meili teel
henri@koolisport.ee või helistades telefonil
ktruuleht@hotmail.com või helistades telefonil
528 0096
520 6600
Spordiklubi Fortuna alustab Jüri Spordihoones
laste ujumistreeningutega 9.septembrist.
Info ja registreerimine meili teel
info@skfortuna.ee või telefonil 5569 2569.
Treener Vladimir Kunitsõn.
Spordiklubi Raesport alustab Jüri Spordihoones
laste treeningutega 9.septembrist E ja K 17:30.
Info ja registreerimine meili teel
Ulle.Uuemaa@jyri.edu.ee
Tantsuklubi MyDance alustab laste treeningutega Jüri Spordihoones 2.septembrist E ja
N 17:30 ja Lagedil N 16:45. Info ja registreerimine meili teel info@mydance.ee või helistades
telefonil 5696 6233
Urban Style alustab Jüri Spordihoones JJ-Street
tantsu treeningutega 2.septembrist E 18:30 ja R
18:00. Info ja registreerimine meili teel
kadri@jjstreet.ee
Võimlemisklubi Piruett alustab Jüri Spordihoones laste võimlemisega 3.septembrist T ja R
16:00. Info ja registreerimine meili teel
piruett@piruett.ee. Treener Janne Kask

Treener Kristi Pedaru alustab Jüri Spordihoones pilatese treeningutega 2.septembrist E ja K
19:45. Info ja registreerimine meili teel
kristi.pedaru@gmail.com või telefonil 5348 1680.
Treener Laura Sirelpuu alustab Jüri Spordihoones täiskasvanute võimlemisega 9.septembrist E ja N 16:30. Info ja registreerimine meili teel
laura.karson@jyri.edu.ee.
Treener Leonardo Pihlakas alustab Jüri Spordihoones taipoksi treeningutega 3.septembrist
T, N 20:00 ja P 18:00. Info ja registreerimine meili
teel leonardop@hot.ee.
Treener Maiu Herzmann alustab Jüri
Spordihoones vesiaeroobika treeningutega
3.septembrist T ja N 18:00. Info telefonil 622 4240.
Treener Marek Sooäär alustab Jüri Spordihoones bodytoning treeningutega 3.septembrist T
ja N 19:00. Info telefonil 622 4240
Treener Marilin Kosubenko alustab Jüri
Spordihoones zumba treeninguga 3.septembrist
T 20:00. Info ja registreerimine meili teel
mannkosu@hotmail.com		

Külasta ka meie kodulehete www.raespordikeskus.ee

Jüri spordihoone 1x pääsmele
ujula
jõusaal
lauatennis
sulgpall

vesiaeroobika
bodytoning
tennis
solaarium

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

Jüri spordihoone
Laste 3, 75301 Jüri, Rae vald

tel 622 4240
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Paadilaenutus
Pirita jõel
Veskitaguse
külas.
Tel: 5552 6165
http://veskitagusepaadilaenutus.
edicypages.com/

SEPTEMBRI PAKKUMISED
Royal Jelly hapnikurikas
näohooldus

29 EUR

Solaariumi sooduskaart
40 min

20 EUR

29 EUR
Olemasolevate Previa
värvidega värvimine + lõikus
REIKI – vaimne teraapia kõigile
haigustele

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

Arkop OÜ müüb

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee
Rae Sõnumid ▪ september 2013
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DETSEMBRI PAKKUMISED :
Energiamärgised
HOLDES FINANTS
OÜ

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

KORISTUS
- eurot kord

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 !

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

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
2QOLQHW||
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

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

Rae Sõnumid · detsember
2012 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Armas laulusõber!

MAMMA MIA
LAULUSTUUDIO
jätkab oma tegevust Peetri koolis.
Kui sulle meeldib laulda ja
muusikast rõõmu tunda,
ootame stuudiosse vanu ja
uusi laululapsi alates
septembrist.
Lapsed on oodatud alates
4.eluaastast.
Huvilistel palun registreeruda
kodulehel.
Kõik vajalik informatioon

www.mammamia.ee
tel 5096727

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

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

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT
Kauplus avatud:
E-R 8.00 -18.00
L 10.00-14.00

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald
Tel 666 0117, 666 0119, 5343 3078
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

M
M
V

M
R
MA
50

M
H
KU
50

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

KONTORIKORISTUS

Alates 28.- eurot kord

Alates 12.- eurot kord

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 66 11 600, 502 92 95 Enn

H-NUTID OÜ

pakub järgnevaid teenuseid Jüris
ja selle lähiümbruses

• majahoidjateenus

(välisterritooriumi koristamine,
siseruumide koristamine, muru niitmine)
• haljastuse hooldus (muru niitmine)

• hoolduskoristusteenus
• mööbli utiliseerimise teenus

(kapid, voodid, diivanid ja madratsid)
Kontakt: margus@hnutid.eu
5558 9982

2.septembril 2013

alustab Mudilasklubi KES AIAS
uut hooaega.
*
Jätkuvad muusikatunnid beebidele
al. 3.elukuust, samuti 1-3 aastaste
mudilaste muusikaring, kunstiring
ning tantsutunnid.
*
Igal kolmapäeval kell 19
toimub lastedisko, kuhu on oodatud
2-10 aastased lapsed.
*
Etteregistreerimine jätkub ka näiteringi ning 3-7 aastaste kunstiringi.
*
Täpsem info kodulehelt
www.kesaias.eu
või telefonilt 5810 0085

 
         
 
      
   Emotion in motion!

 
TRENNID TOIMUVAD RAE VALLA SPORDIKESKUSES (LASTE TN. 3, JÜRI)
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Ülikiirest rahvastiku kasvust tingitud vajak on esiletoonud lastega perede ebavõrdse kohtlemise haridusvaldkonnas, mis omakorda on tekitanud ja tekitab trotsi
ning vastasseisu. Täna rakendatud leevendusmeetmed
vaid süvendavad ebavõrdsust.
Sotsiaaldemokraadid lubavad ebavõrdsuse kaotada
– ka lasteaia kohata jäänud lapse hoiu kulud 5 päeva
nädalas on OMAVALITSUSE asi.

Kogukonna ühtsust tugevdab eelkõige tegevus tööst vabal
ajal. Taastatud energia võimaldab panustada töökohal ning
head saavutused töökohal kajastuvad ka valla eelarves.
Sotsiaaldemokraadid teavad, et puhanud ja terve inimene
on iga kogukonna puhaskasu! Panustame vabaajaveetmise
võimaluste toomisele nende võimaluste vajaja lähedale.

Kõige nimetatu ja lisaks muudegi meie
programmis toodu täitmiseks Sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaadid
lubavad taastada omavalitsuse professionaalse, omakasupüüdmatu juhtimise
ja kodanikust hoolimise.

Sotsiaaldemokraadid hoolivad kõikidest inimestest!
Tõstame au sisse tagasi eaka inimese, ka oma elutöö
teinud inimesed on väärt kogukonna tuge.

SDE kandidaadid 2013 kohalikel valimistel on:
Raivo Uukkivi

Aadi Potter

Krister Parbo

Tarmo Klaar

Margus Valgma

Sulev Hermaste

(Aaviku küla)

(Lagedi)

(Vaskjala küla)

(Jüri)

(Patika küla)

(Jüri ja Patika)

Igor Mozessov

Sulev Puumeister

Margus Abel

Helve Pipar

Tatjana Lelov

Karl-Sander Saarik

(Rae küla)

(Kopli küla)

(Peetri)

(Jüri)

(Lagedi)

(Pajupea küla)

Raivo Kruuk

Einar Kink

Priit Pästlane

Henry Kõumägi

Jaan Urvet

Ain Pert

(Lagedi)

(Rae küla)

(Järveküla)

(Jüri)

(Uuesalu küla)

(Vaskjala küla)

Peeter Liinsoo

Peeter Böckler

Velor Viitak

Kaupo Kasemets

Kristi Nilov

Ljudmilla Komarova

(Rae küla)

(Vaida)

(Peetri)

(Vaidasoo küla)

(Karla küla)

(Pildiküla ja Vaida)

Tõnis Rohula

Tatjana Kodu

Sirle Korka

Irina Klein

Mati Prits

Marju Kera

(Jüri )

(Lagedi)

(Jüri )

(Peetri)

(Seli küla)

(Jüri)

Olev Raid

Johannes Tõrs

Tiiu Madissoon

Reet Suurväli

Lisandra Talving

Toivo Liiv

(Tuulevälja küla)

(Lagedi)

(Lagedi)

(Jüri)

(Peetri)

(Patika küla)

MEIE nimekiri on nii tugev, et ei pea kasutama häälepüüdjaid,

kes ei kavatsegi valituks osutumisel volikogus tegutseda!

MEIE hulgas ei ole korruptsioonikuriteos kahtlustatavaid!
MEIE hulgas on valla juhtimiseks nii kogemus kui teadmised!
MEIE meeskonna tuumik on olnud Rae valla juhtimise eestvedaja aas-

tatel (2004-2010), mil kirjutati Rae valla edulugu, mille vilju nauditakse
tänaseni.

MEIE põhimõtteks on „Tõekspidamised ei ole kaup“ ehk me ei vahe-

ta oma põhimõtteid ja tõekspidamisi omakasuliste diilide vastu ja me
peame kinni nii lubadustest kui kokkulepetest.
Meiega
seotu ▪on
saadaval2013
www.raekodanik.ee
Rae Sõnumid
september

reklaam
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Et saaksime olla
veelgi uhkemad
oma koduvalla üle!

Tagame kõigile valla lastele kodulähedased mängu- ja sportimisvõimalused ning suurendame vallas
erinevate liikumisharrastuste
kättesaadavust.

Ühendame valla alevikud
ühtsesse jalutus- ja rattateede
võrgustikku ning hoolitseme, et
meie teed ja tänavad alati korras
oleksid.

Meie meeskond Rae vallas
Mart Võrklaev
Gerli Nurms
Henri Ausmaa
Kai Lasn
Andrus Ansip
Endel Albin
Natalja Kaptyug
Kaido Kivistik
Helen Kübar
Ramses Alliksoo
Meelis Kasemaa
Relika Vodja
Aivo Hommik

Sirje Kööp
Madis Sarik
Tuulike Seljamaa
Jens Vendel
Anne Liiva
Jaan Alver
Kairi Kadastik
Sven Ratassepp
Ene Böckler
Tarmo Gutmann
Tanel Tammela
Raul Kinks
Mati Sarevet

www.reform.ee/rae
Tarmo Täht
Kaarel Kais
Harri Ambur
Igor Kask
Richard Porman
Aarne Kütt
Heldur Kalvi
Ott Sarapuu
Raivo Juga
Jaano Sõber
Indrek Varik
Erik Laidvee
Veigo Gutmann
Tõnis Kõiv
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30 kuulutused
TRIIBUVURRU
tantsuring

alustab uut hooaega

PEETRIKESE
LASTEHOID

Trennid neljapäeviti
Rae kultuurikeskuses
2-4 a kell 16.45
4-7 a ootame uusi lapsi!
Registreerimine & lisainfo
evelimakko@gmail.com
Trenniraha 4 eurot/kord
Esimene tund tasuta!

Võtame vastu uusi lapsi!
Asume Aasa 1D,
Peetri alevik
www.peetrikese.eu
Tel. 50 78 396

HOMMIKU-

jooga
teisipäeviti
kell 8.00
Rae kultuurikeskuses
Täpsem info:
silva.laius@gmail.com
või tel. 5661 4214

KUULUTUSED
Pakun tööd pensioniealisele meesterahvale sulasena. Kasuks tuleb ehitus- ja aiatööde kogemus. Talu asub
Kadaka külas. Tel 5551 5775

Küttepuud: segapuu 35€/rm, lepp
36€/rm, haab 36€/rm, must lepp
38€/rm, mustalepa-saare segu 38€/
rm, saar 38€/rm, kask 41€/rm. Kuivpuu: okas 37€/rm, segapuu 40€/rm,
segalehtpuu 42€/rm, lepp 44€/rm,
must lepp 49€/rm. Tel 5648 6058

Üürile anda 3-toaline korter Jüris,
Aaviku teel. Vabaneb septembris.
Info: helile100@gmail.com

Annan inglise keele vestluspraktikat.
Individuaaltunnid. Kõik tasemed.
Tel 5516369, eve.laur@gmail.com

Soovin üürida omanikult 1-toalist
korterit Jüris või läheduses.
Kontakt: Merle 507 1478

Lõikan hekki, töö trimmeriga, võsalõikus, saetööd. Tel 5554 7291

Müüa Jüris 2-toaline hubane korter
(47 m2) aadressil Ehituse 8. Korter
on heas korras. Otse omanikult.
Tel 5392 2552
Müüa kuivad kasepuud võrkkotis
(30cm, 40L kott) B kvaliteet. 1,90 €/
kott, sisaldab transporti Rae valda.
1 ruum=ca 25 kotti. Tel 51 999 591,
ahjupuud@hotmail.com
Müüa väga heade maitseomadustega toidukartulit Ants ja Adretta otse
kasvatajalt. Kartul kasvanud väetiseta Kiili valla põllul. Müügi asukoht
Kiili. Tel. 5816 6930, 5567 4646
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Pitse, kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel 5859 9737

Alumiiniumkatuseredelid.
Tel 51 59155
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis: okaspuu klots 5-25cm/1.70
eur, kaseklots 5-25cm/2.00 eur,
lepp 30cm/2.30eur, sanglepp 30cm/
2.40eur, kask 30cm/2.70eur, saar
30 cm/2.90eur. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae, Viimsi valda
tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@
unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid
ja tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30,
40, 50cm), koos toomisega.
Tel 501 8594
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi
või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151. Info:
www.nagusul.ee
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teated

Septembri
sünnipäevalapsed

Augustis
registreeritud
sünnid

Helene Tedre
Lovise Pilvik
Laine Allikmäe
Salme Laikmera
Feliks-Eldor Ausla
Aino Ränne
Taali Toom
Elfriede Piilberg
Salme Tiis
Anna Khrabrova
Meida Mäeväli
Voldemar Katk
Armilde Vilbu
Helju Kattel
Amaliya Undervits
Ellen Rosin
Ilme Hio
Mihkel-Eduard Laurend
Antonina Odintsova
Rudolf Tikker

Marc Malsroos-Väli
Johan Kadak
Samuel Mangmann
Oskar Leinberg
Erik Kala
Rasmus Näär
Albert Maidla
Robin Perolainen
Edvard Ostaptsuk
Silver Koger
Dominic Selge
Hugo Neeme
Devin Lõhmus
Georg Rämmeld
Silver Liivamaa
Ralf Kaul
Sebastian Raudam
Silvia Jõema
Gretheliis Kingo
Grete Mia Treiel
Mirtel Tepponainen
Mia Lenna Carrico
Grete Kurtmann
Triinu Kenk
Eliis Marii Vahl
Emma Lota Kaljuste
Elisabeth Mälksoo

97
95
93
92
88
88
87
86
86
85
83
83
83
82
82
82
82
82
81
81

Maire koeli

Aksel-Aleksander Karro

Mälestab lasteaed Tõruke
kollektiiv

Ants Kaiküll
Jüri Põldma

AUGUST 2013

Andu Vassus

01. august Likvideeriti õlireostus Lagedil
Betooni 16
13 august Tulekahi Vaidas, Vana-Tartu mnt 6
17 august Tulekahi Jüris, Väljaku 16
19 august Jüris põles Konsumi prügikast
22 august Kalesi külas põles elumaja
27 august Likvideeriti avarii tagajärjed Ringteel
29 august Kulli külas põles elumaja

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

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

Augustis lahkunud

Kallist töökaaslast

Päästeteenistuse
teated

Alfred Pant
Aleksandr Strigin
Kaljo Pae
Johan Himmelreich
Laine Napp
Lembit Uibopuu
Evi Kislov
Tiina Tiivel
Aime Kirt
Ilda Gritsai
Taimi Soosaar
Sophia Petrakovskaya
Reet Miiter
Meedi Aua
Villu Vares
Jaan Urvet
Georg Raudkepp
Rein Nikkari
Johannes Tõnumaa
Madis Tuul

Avaldame sügavat kaastunnet
Külli Viivikule armsa

Margo Metste

ema
kaotuse puhul.
Rae Kultuurikeskus
Rae Vallavalitsus

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300
eksemplari ja see jagatakse tasuta kõikide
eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

september 2013 ▪ Rae Sõnumid

31

Tule Rae valla

ekskursioonile
14. septembril

‘‘
Sel korral soidame
Soodevahe kulla
ja uurime elu mesindustalus.
‘‘
Buss valjub
Rae kultuurikeskuse eest
kell 13.00

Vajalik eelregistreerimine
tel 605 6759.

